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مقدمة

الحمد هلل هلللىدعهللة مدسهللا د ,هللوةشدد هللن هلل هلل لدإهلل هلله,هللوحد هلل هللرد لههلللدإشهللوةشددد هللن هلل دم ة هلل حمد هللاهلللبد هلل
سد )(,)1هلل
اِ س
ور ولإهللج ءة هللب د هلليل د هللفآ د هللبدإ,هللوصد ن ,هللوارتضدم هللند تهللت د لع هلل( ِإنَّ الد ِّدِيَ ِِددد َّ
ِِ س ِ
س ِريَ)(,)2هللصدىعهللههلللىمدإهللوهلدإهلل
س ِ دِيدًا فلَ ي سقبل ِم سده وهو فِي ساْل ِخر ِة ِمَ ا سلخا ِ
اِ س
ون ت هلل(ومَ ي سبت ِغ غ سير س ِ
ونصح بإهللو نهللتب دمهللبإحس هلل لعهلللو هللال لن .هلل
ن هللب ششش هلل
فدذاهللفصلهلل نهللفصوتهللال يةهللالتيهللب نتد هللفيهللالمجىسهللال صفهلل ولسهلللكىمسهللالش ل سهللوالقد ةو هللب لقد ة ة(,)3هلل
ول وا هللةذاهللالفصل هلل(شروط وجوب الدردة دراسدة فقهيدة مقارندة),هللو«الد ية» هللـهلللصدم هللههلل دد ,هللو دنهلل
ئ هللالكب ئ ـ هلل"الرجوع َِ اِس بقول أو بفعل أو ِز كفري مع اِتقاد أو ِدداد أو اسدتهزاص ددادر
مَ مكلف مختار تقرر إس مه ،رجع إلى ديَ أو إلدى غيدر ديدَ",هللوةديهلل دنهللنفحدلهللالكبد ئ ,هللونل ةد هللفديهلل
الفحل؛هللألةد هللكف هللب ,هللور كهللبدإشهللونلضد هللةديهللج لدسهلللىدعهللالد لنهللبدلهللننىدلهلل دنهللالج لدسهللبد لكف هللاألصدىي؛هلل
حمدفهللفمدد هللال د وسهلللدنهللن ددمعهللة مددسهللنة دمهللههللبدد هلللىدعهللا ةسد هللب د هللتددذو هللح وتدد ,هللو فدسهلل ح د د شهلل
وا ةك رهللب هللا ن ارهللننىلهلل نهللا ص ارهللفيهللا بت اءهلللىعهللا ةك رشهلللظد هلللههلل وءهللح تهللالم تد هلللدنهللالكد ف هلل
األصىيهللفيهللالف و هللاآلتمس هلل
ما افترق فيه المرتد ،والكافر األدلي:
ن تهللال ئي هلل«الم ت هلللف ر هللالك ف هللاألصىيهللفيهلللش لنهللحكمهلل » هلل
هلل هلللق هللالم ت هللولوهللبجزلس.هللن تهللفيهلل«الوالوالجمس» هلل"و ذاهللطىبهللالم ت و هللن هلللج ىواهللذ دسهللالمسدىممنهلللدمهلللف لهللذله؛هللأل هللالكف هلل نهللالم ت هللننىلهلل نهللكف هلل ش كيهللال بشهللولمهلللقبلهلل دنهلل شد كيهللال د بهللالذ دس,هللفكدذاهلل
ة شهللفإ هللطىبواهللالموايلس؛هلللم ظ واهللفيهللن ةم,هللف هللبأسهللبإهلل هللك هللخم هللاهلللىمسىممنشهللولدمهلللكدنهلللىمسدىممنهللبددمهلل
ط نس,هللفإ هللك هلللطمقوةدم,هللوالح بهللخم هلللدمهلل نهللالموايلسهلللأخذوةدمهللكم هللفيهللنةلهللالح ب".هلل هلل
و نهللالف و هللن هللالم ت هلل هلللمدلهللفيهللا تت بسشهللولؤخذهللبأحك هللالمسىممن,هللو د هللنضد ءهللالصدىوا ,هللو هلللصحهللةك حإشهللو هللتحلهللذبمحتإشهللولد رهللي إشهللولونفهلل ىكدإشهللوتصد ف تإشهللوزوجتدإهللب د هللالد خوتشهللو هلللسدبعشهلل
و هلللف ى شهللوهلل هلللمنهلللىمإشهللو هللل ثشهللو هلللورثشهللوول هلل سىمهللفيهللنوتشهللوفديهللا دت ن هللنو ي هلل ذاهللنتدلهلللىدعهلل
ال يةهللنوجإشهللولضمنهلل هللنتىفإهللفيهللالح بهللفيهللنوت(.)4هلل هلل
وذك هللابنهللةجممهللالح فيهلللك إهللت كهللنرم ء,هللوزايهللنرم ء,هللن ت هلل" هللافت هللفمإهللالم تد ,هللوالكد ف هللاألصدىي هلل هلل
لق هللالم ت هللولدوهللبجزلدسشهللو هلللصدىحهللةك حدإشهللو هللتحدلهللذبمحتدإشهللولدد رهللي دإشهللولوندفهلل ىكدإهللوتصد ف تإشهللو هلل
لسددبعهللو هلللف د يىشهللو هلللم دنهلللىمددإشهللو هللل د ث,هللو هلللددورثشهللو هللل د فنهللف ديهلل ق د ب هللنة دلهلل ىددسشهللو هلللتب دإهللول د هلل
فمد "(.)5هلل هلل
ويتضمَ هذا البحث الشروط اْلتية:
-1هللر طهللالبىوغ .هلل
-2هللر طهللال قلهلل-هللح هللريةهللالسك ا هلل-هللحكمهللريةهللالغضب  .هلل

()1هللهتهلللم ا هللاآللس هلل .19هلل
()2هللهتهلللم ا هللاآللس هلل .85هلل
()3هللراجعهللال د يهللالا لدفهلللشد هلل(1418ةدـ) 1997-هلل دنهللالمجىدسهللال صدفهلل د ولسهلللكىمدسهللالشد ل سهللوالقد ةو هللب لقد ة ةهلل
(فصوتهللفيهللال ية)هللص ,247-120هللنرب سهللفصوتهلللىب حف .هلل
()4هلل«األرددب هللوال ظدد ئ »شهلللىسددموطيهللص 526هللطهلليارهللالكتددبهللال ىممددس.هلل«نمددزهلللمددو هللالبصدد ئ »هلللىحمددوعهلللىددعهلل
«األرب هللوال ظ ئ »هلل بنهللةجممهللالح فيهللجـ4شهللص 102هللطهلليارهللالكتبهللال ىممسهللبم و  .هلل
()5هلل«األرب هللوال ظ ئ »هلل بنهللةجممهللص هلل375طهلليارهللالكتبهللال ىممسهللبم و  .هلل
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-3هللرد طهللالطدو(هلل(ريةهللالمكد )هلل-هللا كد ا هلللىدعهللالف دلهللالمكفد هللـ,هللو د هللل طد هللببد تهللالمكد .هللال مد رهللفديهلل
ا كد ا شهللاختبد رهللالمكد هللب د هللزواتهللا ك د ا شهللاألفضدلهلللىمكد هلللىدعهللالكف د شهللالد لملهلللىدعهللن هللاختمد رهللالدددوا هلل
والقتلهللنفضل .هلل
شروط وجود الردة:
ب ضهللالفقد ءهلللقوت هللر وطهللصحسهللال يةشهللوالت ضهللبأ هللال يةهلل صمسهللك لزة ,هللف هللتوصفهللبصحس,هللو هلل
ب د ,هللوالجواب هللن هلل عهللصحتد ,هللنع هللوجوية .هللج ءهللفيهللر حهللج تهللالمحىع هلل"و هللتصحهللريةهللصبي....هلل
نعهلل لتب رهللبم هلللص رهلل دمهلل م هللةوهللرية",هللن تهلللمم ة هللندوتهللالشد رح هلل" هللالتبد ر"هللل لد هللن هللالد يةهلل صدمسهلل
لىعهللكلهللح ت,هللفكمفهللتوصفهللب لصحسهللةفمهلل هللنوهلل ثب تهلل "(.)1هللن تهللال ىي هلل"و هللتصدح هللـهللل دي هللتوجد هللـهلل ذهللالد يةهلل
ف لهلل صمسهللك لزة هلل هللتوصفهللبصحسهللو هللب د ")2(,هللون تهللابنهللحج هلل"و هللتصحهللـهللل ي هللتوج هللـهلل ذهللالد يةهلل
ف لهلل صمسهللك لزة ,هللو هللتوصف,هللبصحسهللو هللب د "(.)3هلل هلل
والفقددد ءهلللشدددت طو هلللوجدددويهللالددد يةهللالبىددوغشهللال قدددلشهللالطدددو(,هللوالصدددحو,هللجدد ءهللفددديهلل«الددد رهللالم تددد ر» هلل
"وردد ائصهللصددحسهللالدد يةهللال قددل,هللوالصددحو,هللوالطددو("(,)4هللوة دد كهللن ددورهللنخدد ىهللنم ةدد هلللضددبصهللالدد ية(,)5هلل
و تح ثهلللنهللالش وطهللكلهللر طهلللىعهللح ة .هلل
أولً :شرط البلوغ:
هللهللالفقد ءهلل تفقو هلللىعهللل هللصحسهللريةهللالصدبيهللنمد هللالمممدزشهللكمد هللنةددمهلل تفقدو هلللىدعهللتب متدإهللألبولدإهللفديهلل
الكف د هللاألصددىي,هللن د هللنو يهللالم ت د لن,هللفسددمأتيهللالك د هللل د دمهللف ديهللالفص دلهللال د صهللبحك دمهللنو يهللالم ت د لن,هللث دمهلل
اختىفهللالفقد ءهللفيهللريةهللالصبيهللالمممزهللالذعهللل قل .هلل
مذهب الحدفية:
ج ءهللفيهلل«الب الس» هللوارت ايهللالصبيهللالذعهللل قلهللارت ايهللل هللنبديهللح مفدس,هللو حمد هللـهللرحمدمد هلله هللـهللولجبد هلل
,هللو هلللقتل....هللون تهللنبوهلللو دف,هللوزفد هللارتد اي هلللدمبهللب رتد اي(.)6هللوند تهللالكمد ت هللنولدإ هللوارتد ايهلل
لىعهللا
الصبيهللالذعهللل قلهللارت ايهللل هللنبيهللح مفسهللو حم هلل,نع هلللصحهللفىوهلل هلللإهللن لبهلل سىمهللب هللريتإهلل هللل ثهلل إ,هلل
وبإهللك هلللقوتهللنبوهلللو ف,هللثمهللرجعهللون ت هلللمبهللب رت اي(.)7هلل هلل
ون تهللالبد ب تي هللنولدإ هللارتد ايهللالصدبيهللالدذعهللل قدلهللارتد اي,هللل دي هلللجد عهلللىمدإهللنحك دإ,هللفمبطدلهللةك حدإ,هلل
ولح هلل دنهللالممد اث,هللولجبد هلللىدعهللا د ,هللو هلللقتدل,هللو هللنيركهللكد ف هللاهللولحدبب(.)8هللوفديهلل«البد ائع» هللون د هلل
ر ائصهللصحسهللال ية,هللفدأةوا(هلل دد هللال قدل,هللفد هللتصدحهللريةهللالمج دو ,هللوالصدبيهللالدذعهلل هللل قدل؛هللأل هللال قدلهلل دنهلل
ر ائصهللاألةىمسهللخصوصهلل هللفيهللا لتق يا ..هللون هلل هللالبىوغ,هللفدلهللةوهللر ط؟.هللاختىفهللفمإهللن تهللنبوهللح مفس,هللو حمد هلل
لمبهللبش ط,هلل فتصدحهللريةهللالصدبيهللال ندل.هللوند تهللنبدوهلللو دف هللرد طهللحتدعهلل هللتصدحهللريتدإ(.)9هللنندوت هلل دنهللةدذ هلل
ال صوصهلللتضحهللن هللفيهللالمذةبهللالح فيهللنو هللفيهللصحسهللريةهللالصبيهللال نل .هلل
()1هلل«ر حهللج تهللالمحىع,هللوح رمسهلللمم ة» هللس ,41ص  .176هلل
()2هلل«ةد لسهللالمحت س» هللس ,71هللص هلل397شهلل« غ يهللالمحت س» هللجـ,4هللص  .137هلل
()3هلل«تحفسهللالمحت س» هللجـ,9ص ,93هللو د هللح رمسهللالش واةي,هللوح رمسهللال ب يع .هلل
()4هلل«الد رهللالم تد ر» هللجددـ,3هللص 293هللبدد لهللح رددمسهللابدنهللل ب د لنشهللو حدلهلل«البح د هللال ائد » هللجددـ,5هللص .129هلل
الفت وعهللالد لسهللجـ,2هللص 253شهلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص  .134هلل
()5هللاةظ ة هللفيهلل«ضوابصهللالتكفم »هللص 202هلل نهلل جىدسهللكىمدسهللالشد ل سهللوالقد ةو هللب لقد ة ةهلل() 1997هللال د يهللالا لدفهلل
لش  .هلل
()6هلل«الد السهلل عهللفتحهللالق ل » هللجـ,4هللص ,404هللولقوتهللنبوهلللو ف,هللوزف هللن تهللالش ف ي .هلل
()7هلل«ردد حهللفددتحهللالقدد ل » هللجددـ,4هللص 404شهللواةظدد هلل«المبسددوط» هللجددـ,10هللص 123-122شهلل«تبمددمنهللالحقدد ئ »,هلل
و«ح ردددمسهللالشدددىبي» هللجدددـ,3هللص 293-292شهلل«بددد ائعهللالصددد ئع» هللجدددـ,7هللص 135-134شهلل«البحددد هللال ائددد »هلل
ص 149-129شهلل«ح رددمسهللابددنهللل بدد لن» هللجددـ,3هللص 294-293شهلل«الدد رهللالم تدد ر» هللجددـ,3هللص 316-315شهلل
«فت وىهللن ضم » هللجـ,3هللص 571شهلل«الفت وىهللالد لس» هللجـ/2ص  .254-253هلل
()8هلل«ر حهللال لسهلللىعهللالد الس» هللجـ,4هللص 404شهللو حلهللالم اجعهللالسد بقس,هللو حدلهللالم اجدعهللالسد بقس,هللو«فتد وىهلل
ن ضددم »جددـ,3هللص ,571هللص ,577هللفدد هلللقتددلهللحتددعهللب دد هللالبىددوغهللبددلهلللحددببشهللح رددمسهللابددنهللل بدد لنهللجددـ,3هلل
ص  .316هلل
()9هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص ,135-134هللو حلهللالم اجعهللالس بقس .هلل
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القول األول هلل هللريةهللالصبيهللال نلهللصحمحس,هللوبإهللن تهللنبوهللح مفسهللو حم  .هلل
القول الثاني:هلل هللريةهللالصبيهللال نلهللنم هللصحمحس,هللوبإهللن تهللنبوهلللو ف,هللوزف ,هللوفديهلل«المبسدوط» هللنةدإهلل
روالسهلللنهللنبيهللح مفس,هللوكذلههللفيهللح رمسهللالشىبي(.)1هلل هلل
دليل القول األول هلل ةإهللصحهلل لم ةدإ,هللفتصدحهللريتدإ,هللوةدذاهللأل هللصدحسهللا لمد ,هللوالد يةهلل ب مدسهلللىدعهللوجدويهلل
ا لم ,هللوال يةهللحقمقس؛هللأل هللا لم ,هللوالكف هلل نهللاألف تهللالحقمقمس,هللوةم هللنف د تهللج رحدسهللالقىدبهللبم زلدسهللنف د تهلل
ئ هللالجوارح,هللوا ن ارهللالصد يرهلللدنهلللقدلهلليلمدلهللوجويةمد ,هللوند هللوجد هللة ة د هلل هللنةدمد هلل دعهللوجويةمد هلل دإهلل
حقمقسهلل هلللقتل,هللولكنهلللحبب؛هللأل هللنتلهللالب لغهللب هللا تت بس,هللوالد لوةهلل لدعهللا د هللب لىسد ,هللو ظدد رهللحججدإ,هلل
و لض حهللي ئىإ,هللوظدورهللال ي,هللوونو(هللالمأسهلللنهللف حدإ,هللوةدذاهلل هلللتحقد هلل دنهللالصدبي,هللفكد هللا د هلل دإهلل
جوا,هللوال جو(هلل لعهللال لنهلل إهلل أ و هلل,هللفد هلللقتدل,هللولكدنهلللجبد هلللىدعهللا د هللبد لحبب؛هللأل هللالحدببهلللكفمدإهلل
(.)2هلل هلل
و مىسهلل لعهللا
ونلضهلل هللفإةإهللند هللروىهلللدنهللجد ب هللنةدإهلللىمدإهللالصد ةهللوالسد هللند ت هلل«كدل مولدود يولدد ِلدى الفحدرة حتدى
كفدورا»()3هللروا هللنحمد ؛هللوألةدإهللنتدعهللبحقمقدسهلل
شداكرا ,وإمدا
يعرب ِدده لسدانه ,فدذذا أِدرب ِدده لسدانه ,فذ َّمدا
ً
ً
الكف ,هللوةوهللالجحويهللوا ةك ر,هللو هلل يهلللىحق ئ ,هللوةذاهللأل هللا ن ارهلللنهللطو(هلليلمدلهللا لتقد ي,هللفد هلل دبملهلل لدعهلل
ري ,هللو هللالحجد هللل ددإ؛هلل أل هللالحقد ئ هلل هلللحجد هللل دد هللكمد هلل هلللحجد هللفديهللحد هلل د ئ هللنف لدإهللحتدعهللوجدبهلللىمدإهلل
الضم هللبإت فإهلل تهللالغم هللر لهلل ,هللوفس هللصو إهللبأكىإ,هللوةوهللص ئم,هللف هللل ذرهللفمإ؛هللألجلهللصدب ,هللفدإذاهللنبدعهللن هلل
هللةفدعهلللدإهللفمجبد شهللند تهلل
لسىمهللب هللارت هلل هلللقتل؛هللأل هللالقتلهلللقوبس,هللوةوهلللمبهلل نهللنةىد ,هللوا جب رهلللىعهللا
الزلى ي هللةذاهللفيهللالصبيهللالذعهللل قل,هللو هللك هلل هللل قلهلل هلللصحهلل إهللريءهلل نهللذله؛هللأل هلل ن ار هلل هللل تهلللىدعهلل
التق ي ,هللف هللل تب (.)4هلل هلل
دليل القدول الثداني:هلل هلللقدلهللالصدبيهللفديهللالتصد ف هللالضد رةهللالمحضدسهلل ىحد هللب ل د ؛هللولددذاهلللدمهلللصدحهلل
ط نإ,هللو لت نإ,هللوتب ل تإ,هللوال يةهلل ض ةهلل حضس,هللفأ هلل هللا لم هللف فعهلل حض؛هلللذلههللصدحهلل لم ةدإ,هللولدمهللتصدحهلل
ريتإ(.)5هلل هلل
وفيهلل«المبسوط» هلل ةإهللالقم س؛هللأل هللال يةهللتض ,هللو ةم هللل تب هلل فتإ,هللولقىإهللفمم هللل ف إهلل هللفممد هلللضد ,هلل
ن هللت ىهللن هللنبوتهللالدبسهلل إهللصحمح,هللوالد يهللب طدل,هللثدمهللنجد بهللالس خسديهلللىدعهللةدذاهللبقولدإ هلل ةدإهلللحكدمهللبصدحسهلل
ريتإهللا تحس ةهلل هللل ىتإهلل هلللحكمإ,هللفإ هلل نهللض ورةهللالتب رهلل فتدإ,هللوالحكدمهللبإ د إهللب د ءهلللىدعهلللىتدإهللالتبد رهلل
ريتإهللنلضهلل ؛هللألةإهللجدلهلل إهللب لقإهللوجدىإهللفيهلل ئ هللاألردم ءهلل تبد هللحتدعهلل هلللج دلهللل رفد هلل ذاهلللىدمهللجدىدإهللبدإ,هلل
فكذلههللجدىإهللب بدإ؛هللوأل هلل دنهللضد ورةهللكوةدإهللنةد هللهلللى قد هللن هلللكدو هللنةد هللهللل ف دإهللكمد هللنةدإهلللمد هللكد هللنةد هللهللل قد هلل
ا ح ا ,هللوالص ةهللك هللنة هللهلللى وسهلل دم ,هللو ةم هلللمهلللصحهلل إهللريهللالدبسهلللم هللفمإهلل دنهللةقدلهللالمىدههلل لدعهللنمد ,هلل
ن هللت ىهللن هللض رهللال يةهلللىحقإهللبط ل هللالتب مدسهلل ذاهللارتد هللنبدو ,هللولحد هللبدإهللبد ارهللالحد ب,هللوضد رهللريهللالدبدسهلل هلل
لىحقإهلل نهللجدسهللنبمإ,هللفبدذاهلللتضحهللالف هللبم دم (.)6هلل هلل
اْلثار المترتبة ِلى القول بصحة ردته:
()1هللج ءهللفيهلل«المبسوط» هللجـ,10هللص " 122هللفأ هلل ذاهللارت هللةذاهللالصبيهللال نل,هللفأبوهلللو دفهلل-رحمدإهلله-هلللقدوت هلل هلل
تصحهللريتإ,هللوةوهلللنهللنبيهللح مفس,هللوةوهللالقم س...هللونبوهللح مفس,هللو حم هللـهللهللرحمدم هللههللـهللند هلللحكدمهللبصدحسهللريتدإهلل
ا تحس ة ",هللو حلهلل«ح رمسهللالشىبي» هللجـ,3هللص  .293هلل
()2هلل«بد ائعهللالصد ئع» هللجدـ,7هللص 135-134شهللو حدلهلل«المبسدوط» هللجددـ,10هللص 122شهلل«والد الدسهللورد وحد » هلل
جـ,4هللص 407-406شهلل«تبممنهللالحق ئ »,هللو«ح رمسهللالشدىبي» هللجدـ,3هللص 293-292شهلل«البحد هللال ائد » هللجدـ,5هلل
ص 149-129شهلل«ح رمسهللابنهللل ب لن» هللجـ,3هللص  .316-315هلل
()3هلل« تقعهللاألخب رهللبش حإهللةملهللاألوط ر» هللجـ,9هللص 66شهللب ب هللتبعهللالطفلهللألبولدإهللفديهللالكفد ,هللولمدنهللن دىمهلل دمد هلل
هللالمممز .هلل
,هللوصحسهلل
فيهللا
()4هلل«تبممنهللالحق ئ » هللجـ,3هللص ,293-292هللو إهلل«ح رمسهللالشىبي» .هلل
()5هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص 135-134شهللو حلهلل«الد السهللور وحد » هللجـ,4هللص 407-406شهلل«المبسدوط» هلل
جـ,10هللص 122شهلل«تبممنهللالحق ئ » هللجـ,3هللص  .293-292هلل
()6هلل«المبسوط»هللالس ب شهللو حلهلل«ر حهللال لسهلللىعهللالد الس» هللجـ,4هللص 407-406شهلل«ر حهللفتحهللالق ل » هللجدـ,4هلل
ص  .406هلل
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هللولت تبهلللىعهللالقوتهللبصحسهللريةهللالصبيهللال نلهللنةإهللتجد عهلللىمدإهللنحكد هللا رتد اي,هللفمبطدلهللةك حدإ,هللفتبدمنهلل
إهللا نتإهلل ش كسهللنوهلل سىمس,هللولمت عهللوجوبهللةفقتإهلللىعهللنبولإهللنوهللنم ةم هلل نهللنن ربإ,هللولح هلل دنهللالممد اث,هلل
,هللو هلللقتلهللحتعهللو هللبىدغ؛هللألةدإهللكمد هلللقدوتهلل
و هللتحلهللذبمحتإ,هللو هلللصىعهلللىمإهلل هلل (,)1هللولجب هلللىعهللا
الك ةي هلل"القتلهلللمبهلل نهلللواز هللال يةهللل ة ,هللفإ هللالم ت ةهلل هللتقتلهللب هللخ فهللبمنهللنصح ب " .هلل
وال د يةهلل وجددوية؛هللوأل هللنت دلهللالب د لغهللب د هللا ددتت بس,هللوال د لوةهلل ل دعهللا د هللب لىس د ,هللو ظد د رهللحججددإ,هلل
و لض حهللي ئىإ؛هلللظدورهللال ي,هللوونو(هللالمأسهلللدنهللف حدإ,هللوةدذاهلل هلللتحقد هلل دنهللالصدبي,هللفكد هللا د هلل دإهلل
جوا,هللوال جو(هلل لعهللال لنهللالح هلل إهلل دأ و هلل,هللفد هلللقتدل,هللولكدنهلللجبد هلللىدعهللا د هللبد لحبب؛هللأل هللالحدببهلل
()2؛هللوألةإهللكم هلللقوتهللالس خسدي هلل" هلللقتدلهللا تحسد ةهلل ؛هللأل هللالقتدلهلللقوبدس,هللوةدوهلللدمبهلل
لكفمإهللو مىسهلل لعهللا
نهللنةلهللن هلللىتز هللال قوبسهللفيهللال ةم هللبمب ر ةهلل ببد هللكس ئ هللال قوب ,هللولكنهلللوهللنتىإهلل ةس هلللمهلللغد هللردم ؛هللأل هلل
نهللض ورةهللصحسهللريتإهلل ة ارهللي إ,هللولدمبهلل دنهللضد ورتإهللا دتحق هللنتىدإهللكد لم نةهلل ذاهللارتد هلل هللتقتدل,هللولدوهلل
هلل خت فهللال ىمد ءهللفديهلل
نتىد هللن تلهلللمهلللىز إهللريء(,)3هللوفيهلل«البح هللال ائ » هللو ةم هلل هلللقتلهلل ذاهللنبعهلللنهللا
هلللم هللفمإهلل نهللال فعهللالمتمقن( .)4هلل
إهلللك إهلللجب هلللىعهللا
صحسهلل
هللول حلهللن هللا خت فهللفيهللصحسهللريةهللالصدبيهللال ندلهللل د هللالح فمدسهلل ةمد هللةدوهللب ل سدبسهللألحكد هللالد ةم ,هللن د هلل
اآلخ ةهللف هللخ فهللنةإهلل تد ,هللو دنهللثدمهللةدوهلل دذبهلل ىد هللفديهللاآلخد ةهللكمد هللفديهلل«ال د لدس»هللو«ال لدس»هللو«فدتحهلل
الق د ل »هللن د تهللاب دنهللةجددمم هلل"وةقىددو هللل دنهللاأل د ار,هللوالمبسددوط,هللوج د عهللالتم ت رددي,هللونح د تهللالتم ت ر ديهللةددذ هلل
ال والسهلل لعهللالتبص ة(.")5هلل هلل
مذهب المالكية:
ج ءهللفيهلل«بىغسهللالسد له» هلل" هللت تبد هللريةهللالصدبيهللنمد هللالمممدزهللب جمد ((,")6هللوفديهلل«الفواكدإهللالد واةي» هلل
إهللب هللبىوندإ"....هللونمد ة هللبب د هلل«البىدوغ»؛هللأل هللالصدبيهلل ذاهللارتد هلل
"ولقتلهللوجوبهلل هللكلهلل نهللارت ,هللنع هللنطعهلل
()7
,هللوف ديهلل«الت د س» هللاةظ د هلل دنهللارت د هللنب دلهللالبىددوغهللف ديهلل
لدد ي,هللو هلللقت دلهلل هللب د هللبىونددإ,هللوا ت ل دإهلل دنهللا د
الم وة دسهلل"نى د " هللنرنل د هللالغ د هللن هللارت د هللنب دلهللبىون دإهللالحىددم,هللن د ت هلل هلللصددىعهلللىمددإ,هللو هللتؤك دلهللذبمحتددإشهللن د تهلل
,هللول ثإهللورثتإ" .هلل
ح و هلل"لصىعهلللىمإ؛هللألةإهلللك هلللىعهللا
هللالى مي هلل"األحسدنهلل هلللمدنهللارتد هللحكدمهللالم تد ,هللولمدنهللن دىمهللحكدمهللالمسدىم(.")8هللوفديهلل«رد حهللال ردي» هلل
هلل دنهلل كىدف,هللوفديهللنمد هللالبد لغهللخد ف".هللول فدد هللخىمدلهلل
ون تهللالق افي هلل"حقمقسهللال يةهلللب رةهلللنهللنطعهللا
()9
بقولإ هلل«ال يةهللكف هللالمسىم».هللن تهللال ري هللنعهللالمتق رهلل د إ,هللفمشدملهللالبد لغ,هللونمد هلللىدعهللخد فهللفمدإ .هلل
ن تهللال وع هللنولإ هللوفيهللنم هللالب لغهللخ ف,هللوال اجحهللالتب رهللريتإ,هللولت تدبهلللىدعهللذلدههللنردم ءهللكامد ة هللنةدإهلل هلل
لورث,هللول تقضهللوضوؤ ,هللو هلللغسلهلل هلل ,هللوب هللبىونإهلللقتلهلل هلللمهلللتب()10هللوفيهلل وضدعهللهخد هللند ت هللون د هلل

()1هلل«فت وىهللن ضم » هللجـ,3هللص 577شهلل«الد السهللور وحد » هللجـ,4هللص  .407-404هلل
()2هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص 135-134شهللواةظ هلل«الد السهللور وحد » هللجـ,4هللص 407-406-404شهلل«فت وىهلل
ن ضم » هللجـ,3هللص  .571هلل
()3هلل«المبسوط» هللجـ,10هللص 123-122شهلل«تبممنهللالحق ئ » هللجـ,3هللص 293-292شهلل«ح رمسهللابنهللل ب لن» هللجدـ,3هلل
ص  .316هلل
()4هلل«البح هللال ائ » هللجـ,5هللص 150شهللو حلهلل«ر حهللال لسهلللىعهللالد الس» هللجـ,4هللص  .407هلل
()5هللاةظ هلل«البح هللال ائ »هللالس ب ,هللفق هللةقلهللابنهللةجمم,هللو حلهلل«ر حهللال لس»هللالس ب  .هلل
()6هلل«بىغسهللالسد له» هللجدـ,1هللص 429شهلل«الشد حهللالكبمد هللوح ردمسهللال دوني» هللجدـ,4هللص 309شهلل«رد حهللال ردي»هلل
و«ح رمسهللال وع» هللجـ,8هللص «.71-62ح رمسهللاأل م هلللىعهللرد حهللالجدوة ة» هللص هلل,2هلل11-3شهلل«الموافقد »هلل
لىش طبي هللجـ,1هللص ,91هللو هللب ة  .هلل
()7هلل«الفواكدددإهللالددد واةي» هللجدددـ,3هللص 90شهلل«الشددد حهللالكبمددد »هللو«ح ردددمسهللال دددوني» هللحدددـ,4هللص 309شهلل«جدددواة هلل
ا كىمل» هللجـ,2هللص 281-280شهلل«ح رمسهللال وعهللبد لهللال ري» هللجـ,8هللص 71شهلل« واةبهللالجىمل» هللجـ,6هلل
ص 284-282شهلل«الت سهللوا كىمل» هللجـ,6هللص ,287-285هللونلض هلل«الفواكإهللال واةي» هللجـ,3هللص  .97هلل
()8هلل«الت سهللوا كىمل» هللجـ,6هللص  .281هلل
()9هلل«ر حهللال ري» هللجـ,8هللص  .62هلل
()10هلل«ح رمسهللال وع» هللجـ,8هللص  .62هلل
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إهللكذله,هللوتق هللف ئ تإهللنةإهلل ذاهللا تم هلللىدعهللريتدإهللب د هللبىوندإهللا دتتمب,هللو هلل
صبيهلل ممز,هللف يتإهلل تب ,هللو
()1
نتل,هللون هللنم هللالمممز,هللوالمج و ,هللف هلللقت ؛هللحمفهلل هللريةهلللدم هلل تب ة  .هلل
هللننددوتهلل م د هلل ددب هلللتض دحهللن هللالم لكم دسهلل تىفددو هللف ديهللصددحسهللريةهللالصددبيهللالمممددز,هللفم د دمهلل دنهلللقددوتهللب د هلل
صحتد ,هللو دمهلل دنهلللقدوتهللبصدحتد ,هللفددمهللك لح فمدس,هللوالد اجحهللل د هللالم لكمدسهللصدحسهللريتدإهللكمد هللند تهللال د وعشهلل
والى مي,هللوةذاهلللتف هلل عهللنبيهللح مفس,هللو حم  .هلل
وبداص ِلى الراجح:هللفإةإهلل هلللصىعهلللىمإهلل هلل ,هللو هللتؤكلهللذبمحتإ,هللو هلل م اثهلللإشهللول تقضهللوضدوؤ ,هلل
و هلللغسدلهلل هلل د ,هللولكدنهلل ددح و هللند ت هلل"لصددىعهلللىمددإ؛هللألةدإهلللكد هلللىدعهللا د ,هللول ثدإهللورثتددإ.هللثدمهلل ةددمهلل
هللب لتد ل ,هللو هلللقتلهللنبدلهللبىوندإ,هللفدإ هللا دتم هلللىدعهللريتدإهللب د هللبىوندإهللا دتتمب,هلل
لقولو هلل ةإهلللجب هلللىعهللا
فإ هللت ب,هللو هللنتل,هللوبدذاهللل لفهللالم لكمسهللالح فمس,هللف لح فمسهلللقولو هللبأةإهلل هلللقتل,هللو هللا تم هلللىعهللريتإهللب هلل
البىوغ,هللو ةم هلللجب هللب لض ب,هللوالحبب,هللو هلللقتل(,)2هللوحجسهللالم لكمسهللن هللةذاهللةوهللالف ئ ةهلل نهللالحكمهللب يتإ .هلل
مذهب الشافعية:
ج ءهللفيهلل«الم د س» هلل"و هللتصحهللريةهللصبي".هللون تهللال طمب هلل" هللتصحهللريةهللصبي,هللولوهلل ممدز,هللو هللريةهلل
لمج و ...هللثمهللن تهللالم ايهلل هللل تبهلللىمدم هللحكمهللال ية(.")3هلل هلل
وفددديهلل«رددد حهللالجددد تهللالمحىدددع» هلل"و هللتصدددحهللريةهللصدددبي,هللو هلل ج دددو ,هللو هلل كددد "(.)4هللنددد تهلللممددد ة هلل
إهللكذله(.")5هلل هلل
"ونضمسهلل ط هللالكت بهللل هللالتب رهللريةهللالصبي,هللولوهللنى هللبصحسهلل
ننوت هللف لش ف مسهلللقولو هللب هللصحسهللريةهللالصبيهللالمممز,هللو نهللثمهللفإةإهلل هللتاب هلللإهللنحك هللالم تد ؛هللألةدإهلل هلل
التب رهلللم هلللص رهلل إهلل م هللةوهللريةهلل ةتف ءهللتكىمفإ؛هلللقوتهللال دوتهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم -هلل«رفدع القلدع ِدَ
ث ث َِ :الصبي حتى يبلغ ,وِدَ الددا ع حتدى يسدتيق  ,وِدَ المنددون حتدى يفيد »(,)6هللوةدذاهلللتفد هلل دعهلل
زف ,هللونبيهلللو فهلل نهللالح فمس,هللونوتهللل هللالم لكمس .هلل
هللو د هلليا د هللريتدإهللنمد هلل تبد ة,هللفد هلللقتدلهلللكدنهللند تهللالشد ف يهلللجدد هلللىمدإهللب د هللالبىددوغهللبغمد هللالقتددل,هللففديهلل
«األ » هلل" ةم هلللقتلهلل نهللنن هللب لم هلل ذاهللنن هللب لم هللب هللالبىوغ,هللوال قل,هللن ت هللفمنهللنن هللب لم هللنبلهللالبىوغ,هلل
و هللك هللل ن هللهللثمهللارت هللنبلهللالبىوغهللنوهللب هللثمهلللمهلللتبهللب هللالبىدوغ,هللفد هلللقتدل؛هللأل هلل لم ةدإهلللدمهلللكدن,هللوةدوهللبد لغ,هلل
ولؤ هللب لم ,هللولجد هلللىمإهللب هللنتلهلل هلللمهلللف ىإ"(.)7هلل هلل
مذهب الحدابلة:
إهلل هللك هلل ممزهللا,هللوتصحهللنلضهلل هللريتإهلل هلل
هللصحهلل
ج ءهللفيهلل«كش فهللالق (» هلل"و هلللقلهللصبيهللا
()8
ك هلل ممزهللا؛هللأل هلل نهللصدحهلل د إهللصدح هللريتدإ "هللوفديهلل«ا ةصد ف» هلل"و هلللقدلهللالصدبيهللا د هللصدحهلل
إ,هللوريتإهللـهللل ي هلل هللك هلل ممزهللاهللـهللوةذاهللالمذةب.هللن تهللفيهلل«القوالد هللاألصدولمس» هللةدذاهللظد ة هللالمدذةبشهلل
إهلليو هللريتإ.هللن تهللفيهلل«الف و(» هلل"وةيهللنظد (.")9هلل هلل
ول إهلللصحهلل
()1هللالم جعهللالس ب هللص  .71هلل
()2هلل حلهلل هلل ب هللفيهلل ذةبهللالح فمس .هلل
()3هلل«الم د سهللو غ يهللالمحت س» هللجـ,4هللص 137شهللو حلهلل«ةد لسهللالمحت س» هللجدـ,7هللص 397شهللوتكمىدسهللالمجمولدسهلل
الا ةمسهلللىمطم يهللجـ,18هللص 6-5-3شهلل«األ »هلللىشد ف ي هللجدـ,6هللص 149شهلل«ح ردمسهللالشد ن وعهلللىدعهللالتح لد » هلل
جـ,2هللص  .387هلل
()4هلل«ر حهللج تهللالمحىع»هللو«ح رمتيهللنىموبيهللولمم ة» هللجدـ,4هللص 176شهلل«ا ن د (» هللجدـ,4هللص 256شهلل« ل ةدسهلل
الط لبمن,هللو إهللفتحهللالم من» هللجـ,4هللص  ..127هلل
()5هلل«ح رمسهلللمم ة» هللجـ,4هللص  .176هلل
()6هللاةظ هللالم اجعهللالسد بقسهلللىشد ف مسشهللواةظد هللالحد لفهللفديهللصدحمحهللالب د رعهللبدـ«فدتحهللالبد رع» هللجدـ,12هللص ,123هلل
«كت بهللالح وي»,هللون هلل ب هللفمإهلل زل هلل نهللالت لج.هلل هلل
()7هلل«األ » هللجـ,6هللص .149هلل هلل
()8هلل«كش فهللالق (» هللجـهلل,6هللص  .168-176هلل
()9هلل«ا ةص ف» هللجـ,10هللص .329هللاةظ هلل«المغ ي» هللجدـ,10هللص .89-88هلل«الشد حهللالكبمد » هللجدـ,10هللص -84
«.85المب (» هللجـهلل,9هللص  .177-175هلل
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أقول :فالحدابلة ِددهع قولن في دحة ردة الصبي المميز هلل
القول األول:هلل هللريتإهللصحمحس,هللوةذاهلللتف هلل عهللنبيهللح مفس,هللو حم ,هللونوتهللل د هللالم لكمدسشهللوةدذاهللةدوهللالمدذةبهلل
ل ةم.
القول الثاني:هلل هللتصحهللريتإ,هللوا تظد هللصد حبهللالفد و(,هللوةدوهلللتفد هلل دعهللالشد ف مس,هللونبديهلللو دف,هللوزفد ,هلل
ونددوتهللل د هللالم لكمددس,هللون د هللا ددت تهللالح بى دسهلللىمددذةبهللبأة دإهلللص دحهلل د إ,هللو ددنهللصددحهلل د إهللصددح هللريت دإهلل
ك لب لغ؛هللولقولإهلللىمإهللالص ةهللوالس هلل«رفع القلع َِ ث ث َِ :الصبي حتدى يبلدغ»(,)1هللوةدذاهلللقتضديهللن هلل
هلللكتبهلللىمإهللذةب,هللو هللريء,هللولوهللصح هللريتإهلللكتب هلللىمإ .هلل
,هللف هلللكتبهلللىمإ,هللولذاهللصحهلل إ؛هللوأل هللال يةهللن هلللوجبهللالقتل,هللفىمهلللاب هللحكمإهللفيهللحد هللالصدبيهلل
فأ هللا
ك لزةد ؛هللوأل هللا د هلل ةمد هللصدحهلل ددإ؛هللألةدإهللتمحدضهلل صددىحس,هللفأرددبإهللالوصددمسهللوالتد بم شهللوالد يةهللتمحضد هلل
ض ة,هللو فس ة,هللفىمهللتىز هللصحتد هلل إ,هللف ىعهللةذاهللحكمإهللحكمهلل دنهلللدمهللل تد ,هللفدإذاهللبىدغ,هللفدإ هللنصد هلللىدعهللالكفد هلل
ك هلل ت هللاهللحم ذ(,)2هللن لوا هلل هللالصبيهلل هلللقتلهلل واءهللنى هللبصدحسهللريتدإهللنوهلللدمهللةقدل؛هللأل هللالغد هلل هلللجدبهلللىمدإهلل
لقوبسهللب لملهللنةإهلل هلللت ى هللبإهللحكمهللالزة ,هللوالس نسهللفيهلل ئ هللالح وي,هللو هلللقتدلهللنص صد ,هللفدإ هللبىدغهللفابد هلللىمدإهلل
ثب هللريتإهللثب هللحكمهللال يةهللحم ذ,هللفمستت بهللث ثهلل ,هللفإ هللت بهللو هللنتلهلل واءهللنى هلل ةإهللكد هلل تد هللاهللنبدلهللبىوندإ,هللنوهلل
لمهللةقل,هللو واءهللك هلل سىمهلل هللنصىمهلل ,هللف رت هللنوهللك هللك ف هللا,هللفأ ىمهللصبمهلل هللثمهللارت (.)3هلل هلل
أقول:هللفدمهللفيهللةذاهللالحكمهلللتفقو هلل دعهللالم لكمدس,هللول د لفو هللالح فمدس,هللف لح فمدسهلللقولدو هللب د هللنتىدإهللحتدعهلللدوهلل
نيركهلل ت هللا,هللون هللذك هللص حبهلل«ا ةص ف»هللنو هللهللفيهلل ذةبإهلل ف ي هلل هللنم هللالمممزهللنلضهلل هللل تظ هللبىونإ,هللفدإ هلل
بىغهلل ت هللاهللنتلهللب هللا تت بس,هللثمهللن ت هللونمل هلل هلللقتلهللحتعهلللبىغهلل كىفهلل (.)4هلل هلل
خ دة القول في ردة الصبي المميز:
م هلل ب هلللتضحهللن هلللىفقد ءهللفيهللحكمهللريةهللالصبيهللالمممزهللنو

 .هلل

القول األول:هللريتإهللصحمحس,هللوبإهللن تهللنبوهللح مفس,هللو حم ,هللونوتهللل هللالم لكمس,هللوةوهللال اجحهللل ةم,هللوبدإهلل
ن تهللالح بىسهللفيهللالمذةب .هلل
القول الثاني هلل هللريتإهللنم هللصحمحس,هللوبإهللند تهللالشد ف مس,هللونبدوهلللو دف,هللوزفد هلل دنهللالح فمدسشهللوةدوهللندوتهلل
ل هللالم لكمسشهللوروالسهلللنهللنحم هللا تظد ة هللص حبهللالف و( .هلل
ثمهلل هللالق ئىمنهللبصحسهللريتإهللن لواهللبت تمبهللنث رهللال ية,هللواتفقواهلللىدعهلللد هللنتىدإهللنبدلهللالبىدوغهللثدمهللاختىفدواهللفديهلل
نتىإهللب هللالبىوغهلل هللا تم هلللىعهللريتإ,هللفم إهللنبوهللح مفس,هللو حم ,هللون تهللالم لكمسهللوالح بىس هلللقتلهللب د هللا دتت بسهلل
ث ثسهللنل ,هللون هللتق هللذلههللتفصم هللهللونيلس(.)5هلل هلل
ثانيًا:شرط العقل:
هللن تهللالفقد ء هلل هللال يةهلل هللتصحهلل هلل نهللل نل,هللفأ هلل نهلل هلللقلهلللدإهللك لطفدلهللالدذعهلل هلللقدلهلللدإ,هللوالمج دو ,هلل
والم تو (,)6هللو نهللزاتهلللقىإهللبإنم ءهللنوهللةو هللنوهلل ضهللنوهللر بهلليواءهلللب حهللر بإ,هللف هللتصدحهللريتدإ,هللو هللحكدمهلل
لك إهللبغم هللخ فهللكم هللن تهللابنهللن ا س,هللون تهللابنهللالم ذر هللنجمعهللكدلهلل دنهللةحفدلهللل دإهلل دنهللنةدلهللال ىدمهلللىدعهللن هلل
المج و هلل ذاهللارت هللفيهللح تهللج وةإهللنةإهلل سىمهلللىعهلل هللك هلللىمإهلل دنهللنبدلهللذلده,هللولدوهللنتىدإهللن تدلهلللمد هللاهللكد هلللىمدإهلل
()1هلل ب هللت لجإ .هلل
()2هللاةظ هللالم اجعهللالس بقسهلللىح بىس .هلل
()3هلل«المغ ي» هللجدـ,10هللص «.89-88الشد حهللالكبمد » هللجدـ,10هللص «.85-84كشد فهللالق د (» هللجدـ,6هللص -167
-168وكذلههللص «.176-174ا ةص ف» هللجـ,10هللص «.331-328المب (» هللجـ,9هللص  .178-175هلل
()4هلل«ا ةص ف» هللجـ,10هللص  .331هلل
()5هللراجعهلل هلل ب هللفيهللالمذةب .هلل
()6هللن تهللفيهلل«ال ر» هللالم تو ,هللوةوهللال نصهللال قدل.هللونمدل هللالمد ةونهلل دنهللنمد هللج دو هللكدذاهللفديهلل«المغد ب».هلل«الد رهلل
الم ت ر» هللجـهلل,3هللص «.294-293فتحهللالب رع» هللجـ,9هللص  .305هلل
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القويهلل ذاهللطىبهللنولم ؤ ,هللوند هللند تهللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم -هلل«رفدع القلدع ِدَ ثد ثِ :دَ الصدبي حتدى
يبلغ ,وَِ الدا ع حتى يستيق  ,وَِ المندون حتى يفيد »()1هللنخ جدإهللنبدوهللياوي,هللوالت دذع,هللوند هللحد لفهلل
حسن؛هللوألةإهللنم هلل كىف,هللفىمهلللؤخذهللبك إهللكم هلللمهلللؤخذهللبإهللفيهلل ن ار شهللو هللط نإهللو هلل لت نإ( .)2هلل
هللنوهللنط مهللرمهلل ,هللفذةبهلللقىإ,هللفدذع,هللف رت هلللمهلللكنهللذلههللارت ايهللاشهللوكذلههللالمو وسهلللدمهلل
هللو نهللنص بإهللب
تصحهللريتإ(,)3هللوالفقد ءهلللىدعهللن هللالمج دو هللج وةد هلل تقط د هلل هللارتد هللحد تهللالج دو هلللدمهللتصدحهللريتدإشهللو هللارتد هلل
حد تهلل ف نتدإهللصددح (,)4هللوند لوا هلل هللالمج ددو هلل هللارت د هللفديهللصددحتإهللثدمهللجدنهللل دمهلللقتدلهللحد تهللج وةددإ؛هللألةدإهلللقت دلهلل
ب ص ارهلللىعهللال ية,هللوالمج و هلل هلللوصفهللب ص ار,هللو هلللمكنهللا تت بتإ(.)5هلل هلل
ول د هللالح فم دسهللخ د فهللف ديهللريةهللالم تددو شهللفف ديهلل حك د هللاألرددب هللحكم دإهللحك دمهللالصددبيهللال نددل,هللفتص دحهلل
ال ب يا هلل إهللو هللتجبشهللونمل هللةوهللك لمج و ,هللونمل هللك لب لغهللال نل.هللن تهللص حبهلل«الد ر» هللنىد هللواألوتهللةدوهلل
الذعهللص حهللبإهللاألصولمو ,هلل و قتض هللن هللتصحهللريتإهلللك إهلل هلللقتلهللكم هللةوهللحكمهللالصدبيهللال ندل.هللثدمهللند ت هللثدمهلل
رنل هللفيهللال ةمسهللن ت هللون هللريةهللالم تو ,هللفىدمهللتدذك هللفديهللالكتدبهللالم وفدسهللند تهلل شد ل هللةدوهللفديهللحكدمهللالد يةهلل
بم زلسهللالصبي(.)6هلل هلل
()7

حكع ردة السكران

هلل

مذهب الحدفية:
ل ىهللالح فمدسهللنةدإهلل هللتصدحهللريةهللالسدك ا هلل هللالد يةهللبسدبهللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم,-هللفإةدإهلل هللك ةد هلل
ال يةهللبسبهللال وتهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم,-هللفإةد هللتكو هللصحمحس,هللولقتل,هللو هللل فعهللل دإ.هللند تهللابدنهللل بد لن هلل
نولإ هلل"فإةإهلللقتل,هللو هللل فعهللل إ"شهللنم هللفيهلل«البح »هللبم هلل ذاهللكد هلل دك هللبسدببهلل حظدورهللب رد هلل تد رهللاهللبد هلل
()1هلل ب هللت لجهللالح لف .هلل
()2هلل«المغ ددددددددي» هللجددددددددـ,10هللص «.73الشدددددددد حهللالكبمدددددددد » هللجددددددددـ,10هللص «.78-77ا ةصدددددددد ف» هللجددددددددـ,10هلل
ص «.328المب د (» هللجددـ,9هللص «.178-173كش د فهللالق د (» هللجددـ,6هللص «.175-174فت د وىهللن ضددم » هلل
جددـ,3هللص «.577-573الفتددد وىهللالد لدددس» هللجدددـ,2هللص «.253الددد رهللالم تدد رهللوح ردددمسهللابدددنهللل بددد لن» هللجدددـ,3هلل
ص «.294-293البح هللال ائ » هللجـ,5هللص «.150-138-129ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص «.134المبسوط» هلل
جـ,10هللص «.123تبممنهللالحق ئ » هللجـ,3هللص «.293الد السهللور وحد » هللجدـ,4هللص .407هلل«ا ن د (» هللجدـ,4هلل
ص «.256رد حهللالمحىددع,هللونىمددوبي,هللولممد ة» هلل4جددـ,هللص «.176ةد لدسهللالمحتد س» هللجددـ,7هللص  «.397غ ديهلل
المحت س» هللجـ,4هللص «.137تكمىسهللالمجمو(» هللجـ,18هللص «.6-3ح رمسهللالش ن وع» هللجـ,2هللص  «.387ل ةسهلل
الط لبمنهللوفتحهللالم من» هللجـ,4هللص «.127الموافقد »هلللىشد طبي هللجدـ,1ص «.91ال رديهللبح ردمسهللال د وع» هلل
جـ,8هللص «.71الت سهللوا كىمل» هللجـ,6هللص «.287الفواكإهللال واةي» هللجـ,3هللص «.92جواة هللا كىمدل» هللجدـ,2هلل
ص «.281ح رمسهللال وني,هللوالش حهللالكبم » هللجـ,4هللص «.309رد حهللالجدوة ة» هللص .35هلل«نصدوتهللالفقدإ»هلل
ألبيهللزة ة هللص «.269كشفهللاأل ار»هلللىبزيوع هللجـ,4هللص «.199فدتحهللالبد رع» هللجدـ,9هللص .300هلل«كتد بهلل
الط » .هلل
()3هلل«الفت وىهللالد لس» هللجـ,2هللص هلل,253هللو حلهلل«فتحهللالبد رع»هللالسد ب ,هللواةظد هلل«الد رهللالم تد ر»,هللو دإهللح ردمسهلل
ابنهللل ب لنهللجـ,3هللص .293هللو«المو وس» هللب لكس ,هللو هلللق تهللب لفتح,هللولكنهلل و وسهلللإهللنوهلل لمإ,هللنع هللتىقعهلل لمإهلل
الو و س,هللون تهللالىمف هللالو و س هللح لفهللال فب,هللو ةم هللنملهلل و وس؛هللألةإهلللح ثهللبمد هللفديهللضدمم .هللولدنهللالىمدفهلل
ةوهللالمغىوبهللفيهلللقىإ,هللولنهللالح كمهللةوهللالمص بهللفيهلللقىإهلل ذاهللتكىمهلللتكىمهللبغم هللةظ هللكذاهللفيهلل«المغ ب».هللح ردمسهلل
ابنهللل ب لنهللجـ,3هللص  .294هلل
()4هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص .134هلل«الفت وىهللالد لس» هللجـ,2هللص «.253البح هللال ائ » هللجـ,5هللص  .129هلل
()5هلل«الش حهللالكبم »هلللىمق ي هللجـ,10هللص .86هلل«المغ ي» هللجـ,10هللص «.100كش فهللالق (» هللجدـ,6هللص .175هلل
«المب (» هللجـ,9هللص «.179رد حهللجد تهللالد لنهللالمحىدع,هللونىمدوبي,هللولممد ة» هللجدـ,4هللص .176فدإ هللنتىدإهللنحد هلل
لددزرهللالق تددل,هللونث دم,هللولك دنهلل هللضددم هلللىمددإ؛هللألة دإهللنت دلهللك د ف اهلل هلللد د هللل دإهللنرددبإهللنت دلهللةس د ءهللنة دلهللالح د ب.هلل ح دلهلل
«المب (»,هللو«ر حهللج تهللال لنهللالمحىع»هللالس ب ,هللو«تحفسهللالمحت س» هللجـ,9هللص  .93هلل
()6هلل«ال رهللالم ت ر,هللوح رمسهللابنهللل ب لن» هللجـ,3هللص .294هلل«فت وىهللن ضم » هللجـ,3هللص  .577هلل
()7هلللقوتهللالم وريع هللواختىفهللف يهللح هللالسك هللفذةبهللنبوهللح مفسهلل لعهللن هللح هللالسك هلل هللزاتهلل إهللال قدلهللحتدعهلل هلللفد هلل
بمنهللاألرضهللوالسم ء,هللو هللل فهللن دإهلل دنهللزوجتدإ.هللوحد هللنصدح بهللالشد ف يهللبأةدإ هلل د هللنفضدعهللبصد حبإهلل لدعهللن هلل
لتكىمهللبىس هلل تكس ,هللو عهللنم هلل تظم,هللولتص فهللبح كسهلل تبص,هللو شديهلل تم لدل,هللو ذاهللجمدعهللبدمنهللاضدط ابهلل
الك ,هللو فد ,هللوبمنهللاضدط ابهللالح كدسهلل شدم ,هللونم د ,هللصد رهللياخد هللفديهللحد هللالسدك ,هللو د هللزايهلللىدعهللةدذا,هللفددوهلل
زل يةهللفيهللح هللالسك .هلل«األحك هللالسىط ةمس» هللص هلل.258هلل هلل
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ك ا ,هللو هللفدوهللك لمج و ,هللوفمم هلللد اهللالد يةهللبسدبهللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللريتدإهلل هللتصدحهللحتدعهللولدوهلل
ك ة هللبمح هلللم هللفيهللنحك هللاألرب هللن هللالسك ا هلل نهلل ح هللفيهللحكمهللالص حيهلل هللفيهللث ث هللالد ية,هللوا ند ارهلل
ب لحد ويهللال لصددس,هللوا ردد يهلللىدعهللرددد يةهللةفسدإ(.)1هللند تهللفديهلل«البد ائع» هلل"السددك ا هللالدذاةبهللال قدلهلل هللتصدحهلل
ريتإهللا تحس ةهلل شهللوالقم سهللن هللتصحهللفيهللح هللاألحك ".هللوجه القياس:هلل هللاألحك هلل ب مسهلللىعهللا ند ارهللبظد ة هلل
الىس هلل هلللىعهلل هللفيهللالقىب؛هلل ذاهللةدوهللن د هللبد طنهلل هلللوندفهلللىمدإ,هللووجدإهللا تحسد هلل هلل حكد هللالكفد هلل ب مدسهلل
لىعهللالكف هللكم هللن هللن حك هللا لم هلل ب مسهلللىدعهللا لمد شهللوا لمد هللوالكفد هللل ج د هلل لدعهللالتصد ل هللوالتكدذلب,هلل
و ةم د هللا ن د ارهلليلم دلهلللىمدم د ,هللو ن د ارهللالسددك ا هللالددذاةبهللال ق دلهلل هلللصددىحهللي ل دسهلللى دعهللالتكددذلب,هللف د هلللص دحهلل
ن ار (.)2وفيهلل«ب بهللالط »هللن ت هلل" هلل ةإهلل هللتصحهللريةهللالسدك ا هللا تحسد ةهلل هللةظد هللاهللأل هللبقد ءهللال قدلهللتقد ل هللاهلل
ب هللزوالإهللحقمقسهلللىزج ,هللو ةم هللتقعهللالح جسهلل لعهللالزاج هللفمم هلللغىبهللوجوي ؛هلللوجويهللال اليهلل لمإهللطب هلل ,هللوالد يةهلل
هلللغىبهللوجوية ؛هلل ة ا هللال اليهلل لمد ,هللفد هللح جدسهلل لدعهللا دتبق ءهلللقىدإهللفمدد هلللىزجد ؛هللوأل هللجددسهللزواتهللال قدلهلل
هللوجددسهللبق ئدإهللتقد ل هللاهلللقتضديهللزواتهللا د ,هللفمد جحهللج ةدبهللالبقد ء؛هللأل هللا د هلل
حقمقسهلللقتضيهللبق ءهللا
,هللو هلللحكمهللبكف هللالمسىمهلل ذاهللنك هلللىدعهلل
ل ىو,هللو هللل ىعهلللىمإ,هللولدذاهلللحكمهللبإ هللالك ف هلل ذاهللنك هلللىعهللا
()3
ج اءهللكىمسهللالكف ,هللفأج ى,هللونخب هللن هللنىبإهللك هلل طم هللب لم هللكذاهللةذا " .هلل

هللو لعهللج ةبهلل د هللتقد هلل دنهللاأليلدسهلللىدعهلللد هللصدحسهللريةهللالسدك ا هللا دت لواهللبمد هللروعهلللدنهللا د هلللىديهللهلل-
رضديهللههللل ددإ-هللند ت هلل"بقد هللحمددزة-رضديهللههللل ددإ-هللخواصد هللرد رهللفددي,هللفطف د هللال بديهلل-صددىعهللههلللىمدإهلل
و ىم-هلللىو هللحمزةهلل-رضيهللههللل إ,-هللفإذاهللحمزة-رضيهللههللل إ-هللثملهلل حم ةهلللم د ,هللثدمهللند تهللحمدزة هللوةدلهلل
نةتمهلل هلللبم هللألبي؟,هللف فهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللنةإهللن هللثملشهللف سهللوخ ج هلل دإ(,)4هللوةدوهللحد لفهلل
طولل,هللوفمإهللن هللحمزةهللهللالت ىهلللىعهللة نسهلللىيهللهللك هللحمزةهلل مدورهللا,هللفجد ءهلللىديهللهلل لدعهللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهلل
و ىم,-هللون ت هلل"ل هللر وتهللههلل هللرنل هللك لمو شهللل اهللحمزةهلللىعهللة نتي,هللفأجدبهللن دم تدم ,هللوبقد هللخواصد ةم ,هلل
وةوهللذاهللفيهللبم هلل إهللر ب,هللف لعهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللب يائإهللف رت ىشهللثمهللاةطى هلللمشي,هللواتب تدإهلل
نة هللوزل هللبنهللح رثسهللحتعهللج ءهللالبم هللالذعهللفمإهللحمزةهللثملهلل حمد ةهلللم د ,هللف ظد هللحمدزةهلل لدعهللال بديهلل-صدىعهللههلل
لىمإهللو ىم-هللثمهللص هللال ظ شهللف ظ هلل لعهللركبتمإشهللثمهللصد هللال ظد شهللف ظد هلل لدعهللوجددإ,هللثدمهللند تهللحمدزة هلل"وةدلهلل
نةتمهلل هلللبم هللألبي؟",هللف فهللال بيهلل-صىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللنةدإهللثمدلشهللفد كصهللر دوتهللههلل-صدىعهللههلللىمدإهلل
و ىم-هلللىعهلللقبمإهللالقدق ى,هللف سهللوخ ج هلل إ"(.)5هلل هلل
هللن تهللفيهلل«الفتح»,هللوةوهلل نهللننوىهللنيلسهلل دنهلللدمهلللؤاخدذهللالسدك ا هللبمد هلللقدعهلل دإهللفديهللحد تهلل دك هلل دنهللطد هلل
ونم ,هللوالت ضهللالمدىبهللبأ هللال م هللحم ذهللك ة هلل ب حسشهللن ت هلل"فبذلههلل قصهللل إهللحكمهلل د هللةطد هللبدإهللفديهللتىدههلل
الح ت",هللن ت هلل"وبسببهللةذ هللالقصسهللكد هللتحد لمهللال مد ".هللند تهللفديهلل«الفدتح» هللوفممد هللند تهللةظد شهللن د هللنو هلل هللفدإ هلل
ا حتج سهلل نهللةذ هللالقصسهلل ةم هللةوهللل هلل ؤاخدذةهللالسدك ا هللبمد هلللصد رهلل دإ,هللو هلللفتد هللالحد تهللبدمنهللن هلللكدو هلل
الش بهلل ب حد هللنوهلل ,هللون د هللث ةمد هللفد لوا هللن هللتحد لمهللال مد هللكد هللبسدببهللنصدسهللالشد رفمنهلللدمبهللبصدحمح,هللفدإ هلل
نصسهللالش رفمنهللك ة هللنبلهللنح هللاتف ن ؛هللأل هللحمزةهللا تشد هللبأح ,هللوك هللذلههللبمنهللبد رهللونحد هللل د هللهللتدزولجهلللىديهللهلل

()1هلل«ال د رهللالم ت د ر,هللوح رددمسهللاب دنهللل ب د لن» هللجددـ,3هللص .294هللو ح دلهلل«ب د ائعهللالص د ئع» هللجددـ,3هللص 99هللبدد بهلل
الط .هلل«فدتحهللالقد ل » هللجدـ,3هللص.41-40هلل«فتد وىهللن ضدم » هللجدـ,3هللص .577-573هلل«الفتد وىهللالد لدس» هلل
جـ,2هللص .253هلل«المبسوط» هللجـ,10هللص «.123تبمنهللالحق ئ » هللجـ,3هللص «.293الد السهللور وحد » هللجدـ,4هلل
ص .407هللواةظ هلل«ر حهللفتحهللالق ل ,هللوفتحهللال لس» هللجـ,4هللص .190-189هلل(كت بهللح هللالش ب) .هلل
()2هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص «.134المبسوط» هللجـ,10هللص «.123الد الس,هللوفتحهللالق ل » هللجـ,4هللص  .407هلل
()3هلل«بد ائعهللالصد ئع» هللجدـ,3هللص 100-99بد بهللالطد .هللو«فدتحهللالقد ل » هللجدـ,3هللص .41-40هللو«رد حهللال لدس,هلل
وفتحهللالق ل » هللجـ,4هللص .190-189هلل«كت بهللح هللالش ب» .هلل
()4هللهللاةظ هلل«المبسوط»هللو«رد حهللال لدس,هللوفدتحهللالقد ل هللالسد ب ».هللواةظد هللالحد لفهللفديهللصدحمحهللالب د رعهلل دعهلل«فدتحهلل
الب رع» هللجـ,7هللص .367كت بهللالمغ زعهلل(نزوةهللب ر),هللوفيهللكت بهللف ضهللال مبهللجـ,6هللص  .226هلل
()5هللالم جعهللالس ب هلللىب رع .هلل
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بف طمس,هللون هللثب هللفيهللالصحمحهللن هللجم لسهللاصطحبواهللال م هلللدو هللنحد ,هللوا تشدد واهللذلدههللالمدو ,هللفكد هللتحد لمهلل
ال م هللب هللنح هلللدذاهللالصحمح(.)1هلل هلل
وا ت لواهللنلضهلل هلللىعهللل هللصحسهللريةهللالسك ا هللبم هللروعهلل"ن هلللب هللال حمنهللبنهلللوفهللص عهللط هلل ,هللفد ل هلل
ب ضهللالصح بس,هللفأكىوا,هللو ق ةمهللخم هللا,هللوك هللذلههللنبلهللتح لمد ,هللفأ دمهللفيهللص ةهللالمغد بهلللبد هللالد حمنهللنوهلل
نمد ,هللوند نهلل ددورةهللالكد ف و ,هللفتد كهللالد ه هللفمددإ,هللفقد ت هلل«ندلهلللد هللنلدد هللالكد ف و هللالبد واهلل د هللت بد و شهللونةددتمهلل
ل ب و هلل هللنلب شهللونة هللل ب هلل هلللب تمشهللونةتمهللل ب و هلل هللنلبد »,هللف دزتهللنولدإهللت د لع هلل(يدا أيهدا الدذيَ ومددوا ل
تقربوا الص ة وأنتع سكارى حتى تعلموا ما تقولدوا)(,)2هللند تهللصد حبهلل«رد حهللال لدس» هلل" دعهللن هللالتق يةد هلل
كف د هللا,هللول دمهلللك دنهللذل دههللكف د هللاهلل دنهللذل دههللالق د ر ,هللف ى دمهللن هللالسددك ا هلل هلللكف د هللبم د هللج د ىهلللى دعهلللس د ةإهلل دنهلللف دلهلل
الكف (,")3هللوفيهلل«المبسوط» هلل"و ذاهللارت هللالسك ا ,هللف لقم سهللتبدمنهلل دإهللا نتدإ؛هللأل هللالسدك ا هللك لصد حيهللفديهلل
التب رهللننوالإ,هللونف لدإهللحتدعهلللدوهللطىد هللا نتدإهللب ةد هلل دإ,هللولدوهللبد (هللنوهللنند هللبشديءهللكد هللصدحمحهلل هلل دإ,هللولك دإهلل
ا تحسن,هللون ت هلل هللتبمنهلل إهللا نتإهللبأ هللال يةهللت ب يهلللىعهللا لتق ي,هللوةحنهللة ىمهللن هللالسدك ا هللنمد هلل تقد هلللمد هلل
لقوت؛هللوألةإهلل هللل جوهلل ك ا هلل نهللالتكىمهللبكىمسهللالكف هللفيهللحد تهلل دك هلللد ية,هللواألصدلهللفمدإهلل د هللروعهللن هللواحد هللاهلل
نهللكب رهللالصح بسهللـهللرضيهللههللل دمهللـهلل ك هللحمنهللكد هللالشد بهللحد هلل,هللوند تهللل دوتهللههلل-صدىعهللههلللىمدإهلل
و ىم -هلل"ةلهللنةتمهلل هلللبمد ع,هللولبمد هللهبد ئي",هللولدمهلللج دلهللذلدههلل دإهللكفد هللا,هللوند نهلل دك ا هلل دورةهلل"ندلهلللد هللنلدد هلل
الك ف و "هللفيهللصد ةهللالمغد ب,هللفتد كهللالد ه هللفمدإ,هللف دزتهللفمدإهللنولدإهللت د لع هلل(يدا أيهدا الدذيَ ومددوا ل تقربدوا
الص ة وأنتع سكارى حتى تعلموا ما تقولون) .هلل
هللفهو دليدل ِلدى أنده ل يحكدع بردتده فدي حدال سدكرال كمدا ل يحكدع بده فدي حدال جدونده ,فد تبديَ مدده
امرأته(.)4هلل هلل
مذهب المالكية:
ل دمهللل د يهللف ديهللكت دبهللالم لكم دسهللالت ديهللاطى د هلللىمد د هللة دصهللص د لحهللف ديهللحك دمهللريةهللالسددك ا ,هللولك دنهللوريهللف ديهلل
«الموافق »هلللىش طبيهلل هلللفم هللحكمهللالسك ا هلللىعهللوجإهللال مو ,هللفـ«السك ا هللالمت م هللالسك »,هللوالدذعهللنيخدلهلل
السك هلللىعهللةفسإهللل تب هلل كىفهلل ,هلل عهللذله هللن هللريتإهللصحمحس,هللج ءهللفيهلل«الموافق » هلل ةإهلللم هللنيخلهللالسدك ا هلل
لىعهللةفسإهللك هللك لق ص هللب فعهللاألحكد هللالتكىمفمدس,هللف و دلهللبد ل قمضهللالمقصدوي,هللنوهللأل هللالشد بهلل دببهلللمف د هلل
كام ة,هللفص رهللا ت م لإهلللإهللتسبمهلل هللفيهللتىههللالمف ,هللفمؤاخذ هللالشد (هللبدد ,هللو هلللدمهلللقصد ة هللكمد هللون د هلل ؤاخدذةهلل
نح هللاب يهللهي هللبكلهللةفبهللتقتلهللظىمهلل ,هللوكم هلللؤاخذهللالزاةيهللبمقتضعهللالمفسد ةهللفديهللاخدت طهللاألةسد ب,هللو هلللدمهلللقدعهلل
إهللنم هللا ل سهللالمح ,هللوةظ ئ هللذلههللكامد ة,هللف ألصدلهللصدحمح,هللوا لتد اضهلللىمدإهللنمد هللواري(,)5هللثدمهللند ت هلل
ر د ربهللالمسددك هللظ ة د هللنة دإهللنم د هلل سددك هلللف دوهلل هلللؤاخ دذهللبسددك (,)6هللوكددذلههللف ديهلل«ح رددمسهللاأل م د هلللى دعهللر د حهلل
الجددوة ة»هللجد ءهللفديهلل دعهللالمكىدفهللنةدإهللةدوهللالب د لغهللال ندلهللالددذعهللبىغتدإهللال د لوة.هللف ل ندلهللخد سهللبدإهللالمج ددو هلل
والسك ا هللنم هللالمت م هللن هللالمت م ,هللفمستصدحبهلللىمدإهللحكدمهللالتكىمدفهللاألصدىي؛هلللت لدإ(,)7هللوفديهللبد بهللطد هلل
السك ا هللةصواهلللىعهللن هللالسك ا هللبح تهللكم هلل ذاهللر بهلللب هللنوهللةحو هلل نهللاألةبذةهلل تحققهلل هللنوهللظ ةد هللنةدإهلل هلللغمدبهلل
لقىإ,هللفغ بهللب ت م لإهلل هلللىز إهلللت ,هللو هللط ,هللو هلللؤاخذهللبإن ار ,هللو هلللصحهللبم إ,هللوج ل تإهلللىعهللل نىتدإهلل
ك د لمج و .هللن د هللالسددك ا هللبح د ا ,هللفمق دعهللط ن دإهلل هللن هلل هلللممددز,هللف د هللط د هلللىمددإ؛هللألة دإهللص د رهللك د لمج و ,هلل
,هللوهلل حدلهللالم جدعهللالسد ب هللجدـ,6هللص ,231هللو د هللب د ة هلل

()1هلل«فتحهللالب رع» هللجـ,9هللص .305-300كتد بهللالطد
كت بهللف ضهللال مب .هلل
()2هلل«المسددت رك»هلللىح د كم هللجددـ,4هللص .132هللن د تهللالح د كم هللةددذاهللالح د لفهللصددحمحهللا د ي,هللول دمهللل ج دإهللالب د رع,هلل
و سىم .هلل
()3هلل«ر حهللال لسهلللىعهللالد الس» هللجـ,4هللص .189هللو حلهلل د هلل«فتحهللالق ل »هللكت بهللح هللالش ب .هلل
()4هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,10هللص  .123هلل
()5هلل«الموافق »هلللىش طبي هللجـ,1هللص  .92هلل
()6هللالم جعهللالس ب هللص .106هلل هلل
()7هلل«ح رمسهللاأل م هلللىعهللر حهللالجوة ة» هللص  .36-35هلل
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والم تم هللونولإهلل طىقهلل هلل ممزهللن هلل ؛هللألةإهللنيخىإهلللىدعهللةفسدإهللثدمهللند لوا هللو حصدوتهللالقدوتهللفديهللالسدك ا هللبحد ا هلل
لزو هللالج ل ,هللوال ت ,هللوالط هلللإهلليو هللا ن ارا ,هللوال قويهلللىعهللالشدوي(.)1هلل هلل
أقول:هللف يةهللالسك ا هللبحد ا هلل هلللدمهلللممدزهلل هللتصدحهللنم د هلللىدعهللط ندإ,هللوذلدههللفديهللنمد هللالم تمد هللل د ةم,هلل
وةذاهللةوهللالذعهللةقىإهللالكم تهللبنهللالدم هلللنهلل له؛هللحمدفهللجد ءهللفديهلل«فدتحهللالقد ل » هلل"المج دو هلل هلللصدحهللارتد اي هلل
ب جم (,هللوالسك ا هللالذعهلل هللل قلهللك لمج و ",هللوةوهللنوتهلل له,هللونحم هللفيهللروالس,هللوالش ف يهللفيهللنوت(,)2هللثمهلل
هللالم لكمسهللص حواهللبصحسهللارت ايهلل دنهلل دبهللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم,-هللوكد هللالسد بهلل دك ا ,هللوذلدههلل
ب تف ,هللفدمهللبذلههلللتفقو هلل عهللالح فمس .هلل
هللج ءهللفيهلل«الفواكإهللال واةي» هلل"ون هلل هلللوهللنلىنهللب لسب,هللفإةإهلللقتدلهللكفد هللاهللك لزةد ل هللنلضد ,هللولسدت جلهللبقتىدإ,هلل
و هللظد هللنةإهلللمهلللد يهللذ هللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هلللجددلهللنوهلل دك هللنوهللتددور(.")3هللند تهللال ردي هلل"ةدذاهلل
ب لغسهللفيهللالقتل,هللل ي هللن هللالس بهلللقتل,هللو هللظد هللنةإهلللمهللل يهللذ هللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللألجلهللجددل,هلل
نوهللألجلهلل ك ,هللنوهللألجلهللتدورهللفيهللالك ,هللوةوهللكا تإهلل نهللنمد هللضدبص؛هلل ذهلل هللل دذرهللنحد هللفديهللالكفد هللب لجد لدس,هلل
و هللب لوىهللزللهللالىس (.")4هللون تهللال وني هلل ىقهلل هلللىعهللالش حهللفيهللةدذاهللالصد ي هللنولدإ هللنوهلل دك ,هللنع هللنيخىدإهلل
لىددعهللةفسددإ,هللو هلللدد يهللنددوتهللحمددزةهلللى بدديهلل-صددىعهللههلللىمددإهللو ددىم -هلل"ةددلهللنةددتمهلل هلللبمدد هللألبددي"هللكمدد هللفدديهلل
الب ددد رع()5؛هللألةدددإهللكددد هللنبدددلهللتحددد لمهللال مددد ةهللكمددد هللفددديهلل«الشدددف ء»,هللوالسدددك ا هلل ذهللذاكهلللحكدددمهلللىمدددإهللبحكدددمهلل
المج و (.)6هلل هلل
مذهب الشافعية:
لىش ف مسهللنو هللفيهللحكدمهللريةهللالسدك ا هللالمت د ع هللندوتهللبصدحسهللريتدإهللوةدوهللالمدذةب,هللوندوتهللب د هللصدحسهلل
ريتإشهللونطعهللب ضهللالش ف مسهللبصحتد شهللج ءهللفيهلل«ةد لسهللالمحتد س» هللوالمدذةبهللصدحسهللريةهللالسدك ا هللالمت د عهلل
بسك هللكط نإ,هللو هلللمهلللكنهلل كىفهلل هللتغىمظهلل هلللىمإ,هللون هللاتف هللالصح بسهلللىعهلل ؤاخذتإهللب لقذف,هللف تهلللىدعهللالتبد رهلل
ننوالدإ,هللوفديهللنددوت هلل هللتصدحهللريتددإ,هللونطدعهللب ضدددمهللبصدحتد ...هللن د هللنمد هللالمت د عهللبسدك ,هللفد هللتصدحهللريتدإهلل
ك لمج و (.)7هلل هلل
مذهب الحدابلة هلل
لىح بى دسهللنددو هللف ديهللحك دمهللريةهللالسددك ا هللالمت د عهللبسددك هللك لش د ف مس,هللوالقددوتهللبصددحسهللال د يةهللة دوهللنظد د هلل
هللنحم .هللج ءهللفيهلل«ا ةصد ف» هلل"تصدحهللريةهللالسدك ا هلللىدعهللالصدحمحهلل دنهللالمدذةب.هللند تهلل
ال والتمنهلللنهللا
نبوهللال ط بهللفيهلل«الد الس» هلل"ةذاهللنظد هللال والتمن,هللواخت ر هللل سهللرموخ ".هللن تهللال د ظم هلل"ةدذاهللنظدد هللندوليهلل
األ هللنحم ".هللن تهللالزركشي هلل"ةذاهللالمشدورشهللوصححإهللفيهللتج لد هللال لدسشهللوجدز هللبدإهللفديهللالدوجمزهللونمد ,هلل
ون إهللفيهللالف و(هللفيهللكت بهللالط ,هللول إهلل هللتصحهللريتإ".هللاخت ر هللال ظمهللفيهللكت بهللالطد ,هللونطىقدمد هللفديهلل
المذةب,هللوال صس,هللوالش ح(.)8هلل هلل
()1هلل«الش حهللالكبم »هللو«ح رمسهللال وني» هللجـ,2هللص  .366-365هلل
()2هلل«ر حهللفتحهللالق ل » هللجـ,4هللص  .407هلل
()3هلل«الفواكإهللال واةي» هللجـ,3هللص .92هلل«الت سهللوا كىمل» هللجـ,6هللص  .187هلل
()4هلل«ر حهللال ري» هللجـ,8هللص .71هللو إهلل«ح رمسهللال وع»شهللواةظ هلل«جواة هللا كىمل» هللجـ,2هللص .281هلل هلل
()5هلل ب هللت لجهللالح لفهللل هللالح فمس .هلل
()6هلل«ح رمسهللال وني,هللو د هللالش حهللالكبم » هللجـ,4هللص  .310-309هلل
()7هلل«ةد لدددسهللالمحتددد س» هللجدددـ,7هللص .397هللواةظددد هلل«ا ن ددد (» هللجدددـ,4هللص .256هلل«رددد حهللجددد تهللالددد لنهللالمحىدددع,هلل
وح ردددمتيهللنىمدددوبي,هللولممددد ة» هللجدددـ,4هللص .176هلل« غ ددديهللالمحتددد س» هللجدددـ,4هللص .137هلل«تكمىدددسهللالمجمدددو(»هلل
لىمطم ي هللجـ,18هللص .6-3هلل«ر حهللالتح ل ,هللولىمإهللح رمسهللالش ن وع» هللجـ,2هللص .389-387هلل«األ » هللجـ,6هلل
ص .148هللو« ل ة دسهللالط د لبمن» هللجددـ,4هللص .127هلل«تحف دسهللالمحت د س,هللوح رددمتيهللالش د واةي,هللوال ب د يع» هللجددـ,9هلل
ص .93هلل«األةوارهللاأللمد تهللاألبد ار» هللجدـ,2هللص .491-490هللولقدوتهللالمد وريع هلل"حكدمهللالسدك ا هللفديهللج لد هلل
األحك هلللىمإهللك لصد حيهلل ذاهللكد هللل صدم هللبسدك ,هللفدإ هللخد سهلللدنهللحكدمهللالم صدمسهلل كد ا هلللىدعهللرد بهللال مد هللنوهلل
ر بهلل هلل هللل ىمهللنةإهلل سك هلللمهلللج هلللىمإهللنىمهللك لمغميهلللىمإ".هلل«األحك هللالسىط ةمس» هللص هلل .258هلل
()8هلل«ا ةص ف» هللجـ,10هللص .331هلل«المغ ي» هللجدـ,10هللص .100-99هلل«الشد حهللالكبمد » هللجدـ,10هللص .86-85هلل
«كشد فهللالق د (» هللجددـ,6هللص .176-174هلل«المبد (» هللجددـ,9هللص «.179-178-173نلد هللالمددون من» هللجددـ,3هلل
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خ دة القول في حكع ردة السكران:
الفقد ءهلل تفقو هلللىعهللل هللصحسهللريةهللالسك ا هلل ذاهللكد هلل دك هللبمبد ح,هللنوهللبمحد هلللدنهلل كد ا ,هللثدمهللاختىفدواهلل
فيهللحكمهللصحسهللريةهللالسك ا هللالمت عهللبسك هلللىعهللنولمن هلل
القول األول:هلل هللتصحهللريتإ,هللوبإهللن تهللالح فمسهللا تحس ةهلل ,هللونوتهللل هللالم لكمس,هللوالش ف مس,هللوالح بىدس,هللوند هلل
تق هللاأليلسهللكم هللةوهللل هللالح فمس .هلل
القول الثاني:هللتصحهللريتإ,هللوبدإهللند تهللالشد ف مسهللفديهللالمدذةب,هللوالح بىدسهللفديهللنظدد هللالد والتمنهلللدنهللنحمد شهلل
وة دوهلللحتمى دإهلل ددذةبهللالم لكمددس,هللو ددمأتيهلليلمىددإ,هللفق د هللذك د هلل«ص د حب هللالمغ ديهللوالش د ح»هلل د هلللفم د هللذلدده,هللفق د هلل
"اختىف د هللال وال دسهللل دنهللنحم د هللف ديهللريةهللالسددك ا ,هللف د وعهللل دإهللنةد د هللتصددح,هللن د تهللنب دوهللال ط د ب هللوة دوهللنظد د هلل
ال والتمنهللل إ,هللوةوهلل ذةبهللالش ف ي,هللول إهلل هللتصحهللريتإ,هللوةوهللنوتهللنبيهللح مفس؛هللأل هللذلههلللت ىد هللب لتقد ي,هلل
والقص ,هللوالسك ا هلل هلللصحهلللق ,هللو هللنص ,هللفأربإهللالم تدو ؛هللوألةدإهللزائدلهللال قدل,هللفىدمهللتصدحهللريتدإهللك ل د ئم,هلل
والمج و ؛هللوألةإهللنم هلل كىفهللنربإهللالمج و  .هلل
ووجه الرواية األولى:هللن هللالصح بسهللن لواهللفيهللح هللالسك ا هلل" ذاهلل دك هللةدذع,هللو ذاهللةدذعهللافتد ى,هللولىدعهلل
المفت عهللثم ةو "(,)1هللفح و هللح هللالمفت ع,هللونوجبواهلللىمإهللح هللالف لسهللالتيهلللأتيهللبد هللفيهلل ك ,هللونن واهلل ظ تد هلل
ق د ؛هللوألةإهلللقعهللط نإ,هللفصدح هللريتدإهللك لصد حي,هللوندولدم هللالسدك ا هلللدمبهللبمكىدفهلل م دو(,هللفدإ هللالصد ةهلل
,هللولأثمهللبف دلهللالمح د ,هللوةدذاهلل دعهللالتكىمدف؛هللوأل هللالسدك ا هلل هلل
واجبسهلللىمإ,هللوكذلههلل ئ هللنرك هللا
لزوتهلللقىإهللب لكىمس,هللولدذاهلللتقيهللالمحذورا ,هللولف حهللبم هلل ,هللولس ءهللبم هلللضد ,هللولدزوتهلل دك هلللدنهللن لدبهلل
نهللالز ,هللفأربإهللال لبهللب فهللالمج و (.)2هلل هلل
ةذاهللوالق ئىو هللبصحسهللريتإهللن لوا هلل هلللقتلهللحتعهلللصحو,هللولتمهلللإهللثد ثهللنلد هلل دنهللوند هللريتدإ(,)3هللو هللنتىدإهلل
ن تلهللح تهلل ك هللنوهللب هللنبلهللا تت بتإهلللمهلللضم إ؛هللألةإهللنم هلل صو هلللكدنهللل دزرهللن تىدإشهللو هلل د هللالم تد هللفديهلل
ك هللنوهللنتلهلل هللك ف هللا؛هللألةإهللةىههللب هللارت اي ,هللونبلهللتوبتإ,هللف هلللغسدل,هللو هلللصدىعهلللىمدإ,هللو هللل ثدإهللنن ربدإهلل
نهللالمسىممن(,)4هللوالسك ا هلللوهللارت هلل ك اةهلل هللثمهلل هللنبلهللن هلللتوبهللك هلل لإهللفم  .هلل
حكع ردة الغضبان:
ل د ىهللب دضهللالفقد د ءهللن هللريةهللالغضددب هلل تب د ةشهللول د ىهللالددب ضهللل د هللالتب رة د شهللو ددببهللال د فهللة دوهلل
اخت فدمهللفيهلل عهللا ن هللالواريهللفيهللحد لفهللر دوتهللههلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم -هلل«ل طد ق ,ول إِتداق
ص -53هلل,107هللو حلهللبد بهللالطد .هلل«المغ دي» هللجدـ,8هللص «.257-254الشد حهللالكبمد » هللجدـ,8هللص -237
.240هلل«ا ةص ف» هللجـ,8هللص  .436-433هلل
()1هللج ءهللفديهلل«فدتحهللالبد رع» جدـ,2هللص  71هللنخد سهلل لدههللفديهلل«الموطدأ»هلللدنهللثدورهللبدنهللزلد هللن هلللمد هللا تشد رهللفديهلل
ال م ,هللفق تهلللإهلللىيهللبنهللنبيهللط لبهلل-رضيهللههللل إ -هللة ىهللن هللتج ىإهللثم ةمن,هللفإةإهلل ذاهللر بهلل دك ,هللو ذاهلل دك هلل
ةذع,هللو ذاهللةذعهللافت ى.هللون هللوصىإهللال س ئي,هللوالطح وعهلل نهللط ل هلللحمعهللبدنهللفىدمحهلللدنهللثدورهلللدنهلللك دسهلللدنهلل
ابنهلللب سهلل طو ,هللوزايهللب هللنولإ هللو ذاهللةذعهللافت ى,هللولىعهللالمفت ىهللثم ةو هللجى ة .هلل
()2هلل«المغ ددي» هللجددـ,10هللص .99هلل«الشدد حهللالكبمدد » هللجددـ,10هللص .86-85هلل«كشدد فهللالق دد (» هللجددـ,6هللص .176هلل
«المب (» هللجـ,9هللص ,178هللو حلهلللىش ف مس.هلل«ا ن (» هللجـ,4هللص .256هلل«ةد لسهللالمحت س» هللجـهلل,7هللص .397هلل
« غ يهللالمحت س» هللجـ,4هللص .137هلل«تكمىسهللالمجمو(»هلللىمطم دي هللجدـ,18هللص .6-3هلل«رد حهللالتح لد » هللجدـ,2هلل
ص .389هلل«ح رمسهللالش ن وع» هللجـ,2هللص  .389هلل
()3هلل«ا ةص ف» هللجـ,10هللص  .331هلل
()4هلل«كش فهللالق (» هللجـ,6هللص .176هلل«المب (» هللجـ,9هللص .179-178هلل هلل
واةظدد هلللىشدد ف مس هلل«تحفددسهللالمحتدد س,هللوحوارددمد » هللس,9هللص .93هلل«األةددوارهللأللمدد تهللاألبدد ار» هللجددـ,2هللص .490هلل
«ح رمسهللالقىموبي» هللجـ,4هللص .176هللج ءهللفيهلل«تحفسهللالمحت س»هللالس بقس هللالمذةبهللصدحسهللريةهللالسدك ا هللالمت د عهلل
إهللفديهللالسدك ؛هلل
بسك ,هللو هللك هللنم هلل كىفهللكط نإهللتغىظ هلللىمإ.هلل.هللولسنهللتأخم هللا تت بتإهلل ف نتإهللو هللصحهلل
لمأتيهللبإ هلل جمعهلللىعهللصحتإ,هللوتأخم هللا تت بسهللالواجبسهلللمالهللةذاهللال ذرهلل عهللنص هلل ةهللالسك هللن لب هللنم هللب م هلل
كذاهللن لواشهللونولعهلل إهللا تت بتسهللفيهللح تهلل ك هلل حتم تهلل وتإهللفمإهللثمهللب هلل ف نتإهللخ وج هلل نهللخ فهلل نهلل د هللفمدإ,هلل
و نهللثمهلللمهللتجبهلل هللب هلل ف نتإ...هللوفيهلل«األ » هللجـ,6هللص  148هلللوهللارت ,هللوةوهلل ك ا هللثمهللت ب,هللوةدوهلل دك ا هلللدمهلل
هلل ك ا هللحتعهلللفم ,هللفممت عهلل نهللالتوبسهلل فمق ,هللفمقتدل,هلل
ل لهللحتعهلللفم ,هللفمتوبهلل فمق ,هللوكذلههلل هلللقتلهلللوهللنبعهللا
و«فمددإ»هللول دوهللارت د هلل غىوب د هلللىدعهلللقى دإهللبغم د هللالسددك هللل دمهلللحبسدإهللالددوالي,هللول دوهلل د هللبتىدههللالح د تهللل دمهلللم دعهللورثت دإهلل
المسىمو هلل م اثإ؛هللأل هللريتإهللفيهللح تهلل هلللج عهللفمد هلللىمإهللالقىم,هللوةوهلل لفهلللىسك ا هللفيهللةذاهللالموضع .هلل
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فددي إغ د ق»هللروا هللنب دوهللياويهللل دنهللل ئش دس(,)1هللفم د دمهلل دنهللفس د هللب د ك ا شهللو د دمهلل ددنهللفس د هللب لغضددبشهللن د تهلل
البدوتيهللفيهلل«كش فهللالق (» هلل"والغضب هلل كىفهللفيهللح تهللنضبإهللبم هلللص رهلل إهلل نهللكف ,هللونتلهللةفب,هللونخذهلل
تهللبغم هللح ,هللوط ,هللونم هللذله".هللوا ت تهلللذلههللبأيلسهللصحمحسهلل د هللح لفهللخولسهللب د هللث ىبدسهللا د نةهللنوسهلل
بنهللالص هللفيهللالظد ر,هللوفمإهللنضبهللزوجد هللفظد ة هلل دد ,هللفأتد هللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللفأخب تدإهلل
بذله,هللون ل هلل ةإهلللمهللل يهللالط ,هللفق تهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو دىم -هلل«مدا أرا إل حرمدع ِليده»؛هللوألةدإهلل
كىفهلللىعهلل هلليل هلللىمإهللاألخب رهلللكنهلل هللنضبهللحتعهللننميهللنوهللننشيهلللىمإهلللمهلللقدعهللط ندإهللفديهللتىدههللالحد ت؛هلل
لزواتهلللقىإهللنربإهللب لمج و (.)2هلل هلل
ون هلل عهللابنهللالقممهللالتب رهللريةهللالغضب ,هللونط تهللالكد هللفديهللذلده,هللفقد ت هللولدوهللبد ر هلل دنهللالغضدب هللكىمدسهلل
الكف هللفيهللةذاهللالح تهلللمهلللكف ,هللوةذاهللةو(هلل نهللالغى ,هللوا ن هللالذعهلل عهللر وتهللههلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هلل
هللنحم هللونم ,هللوتفسم هللا ن هللب لغضبهللفس هللبإهللنبدوهللياويهلل
ونو(هللالط ,هللوال ت هللفمإهللةصهلللىعهللذلههللا
فيهلل إهلللقبهللذك هللالح لف هلل«ل ط ق ول إغ ق»,هللفق ت هلل"وا ن هللنظ إهللالغضب" .هلل
هذا وقد قسع شيخ اِس ابَ تيمية الغضب ِلى ث ثة أقسدا :هللنسدمهلللزلدلهللال قدلهللك لسدك ا ,هللفددذاهلل هلل
لقعهلل إهللط نإهللب هللرلب,هللونسمهلللكو هللفيهلل ب يئإ؛هللبحمدفهلل هلللم دإهلل دنهللتصدورهلل د هلللقدوت,هللونصد ,هللفددذاهلللقدعهلل
إهللط ,هللونسمهلللشت هللبص حبإ,هللو هلللبىغهللبإهللزواتهلللقىإهللبلهلللم إهلل نهللالتاب ,هللوالت وع,هللول جإهلللنهللح تهلل
الت الإ,هللفدذاهلل حلهللاجتد ي.هللن تهللابنهللالقمم هللالتحقمد هللن هلل«الغىد »هلللت د وتهللكدلهلل دنهللاة ىد هلللىمدإهللط لد هللنصد ,هلل
وتصور هللك لسك ا ,هللوالمج و ,هللوالمب م,هللوالمك ,هللوالغضدب ,هللفحد تهللةدؤ ءهللكىددمهللحد تهلل ند (.)3هللوفديهلل
هللنحم هللفيهللروالسهللح بل هلل"ا ن هللةوهللالغضب",هللوكذلههللفسد هللنبدوهللياوي,هللوةدوهلل
وضعهللهخ هللن ت هللون تهللا
نوتهللالق ضيهلل م لملهللبنهلل ح هللنح هللاألئمسهللالم لكمس,هللو ق هللفقد ءهللنةلهللال ا هلل د دم,هللوةديهللل د هلل دنهلللغدوهلل
المممن,هللفأيخلهلللممنهللالغضب هللفيهلللغوهللالمممن,هللوفيهلللممنهللا ن ,هللوحك هللر رحهللنحك هلللب هللالح هللل إ,هللوةوهلل
ابنهللبزلزةهللاألة لسيهللن ت هللوةذاهللنوتهلللىي,هللوابنهلللب س,هللونم ةم هلل نهللالصح بسهللن هللا لم هللالم ق ةهللكىد هللفديهلل
ح تهللالغضبهلل هللتىز  .هلل
هللوفيهلل نهللال ارنط يهللبإ يهللفمإهلللمنهلل نهللح لفهللابنهلللب سهللل ف إ هلل«ل يميَ فدي غضدب»,هللوةدوهلل هلللدمهلل
لاب هللرف إ,هللفدوهللنوتهللابنهلللب س,هللون هللفس هللالش ف ي هلل«ل ط ق في إغ ق»هللب لغضب,هللوفسد هللبدإهلل سد و .هلل
ن تهللابنهللالقمم هللفدذاهلل س و ,هللوالش ف ي,هللونحمد ,هللونبدوهللياوي,هللوالق ضديهلل دم لملهللكىددمهللفسد واهلل«ا ند » هلل
ب لغضب,هللوةوهلل نهللنحسنهللالتفسدم ؛هللأل هللالغضدب هللنىد هلللىمدإهللبد بهللالقصد هللبشد ةهللنضدبإ,هللوةدوهللكد لمك هللبدلهلل
الغضب هللنولعهللب ن هلل نهللالمك ؛هللأل هللالمك هللند هللنصد هللرفدعهللالشد هللالكامد هللب لشد هللالقىمدلهللالدذعهللةدوهلليوةدإ,هلل
فدوهللن ص هللحقمقس,هللو نهللة هللنونعهلللىمإهللالط هلل دنهللنون دإ,هللون د هللالغضدب ,هللفدإ هللاةغد هللالقصد ,هللوال ىدمهللل دإهلل
كإةغ نإهلللنهللالسك ا هللوالج و ,هللفإ هللالغضبهللنوتهللال قلهلللغت لإهللكم هلللغت لإهللال م هللبدلهللنرد ,هللوةدوهللرد بسهلل دنهلل
الج و ,هللو هلللشههللفقمإهللال فبهللفيهللن هللةذاهلل هلللقدعهللط ندإ..0هللوند هللند تهللحمدزةهلللى بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم -هلل
"ةلهللنةتمهلل هلللبم هللألبي"(,)4هللوك هللةشواةهلل هلل نهللال م ة,هللفىمهلللكف هللبدذله,هللوكدذلههللالصدح بيهللالدذعهللند ن هلل"ندلهلللد هلل
نلد هللالك ف و هللالب واهلل هللت ب و هللوةحنهللة ب هلل د هللت بد و "(,)5هللوكد هللذلدههللنبدلهللتحد لمهللال مد ,هللولدمهللل د هللبدذلههلل
ك ف هللا؛هللل هللالقص ,هللوج ل هللالىفلهلللىعهللالىس هلل نهللنم هلل رايةهلللم ,هللثمهللن ت هللفإل كهللن هللتدملهللنصد هللالمدتكىم,هلل
وةمتددإ,هللول فددإ,هللفتج ديهلللىمددإ,هللولى دعهللالش د ل س,هللوت سددبهلل لمد د ,هللوة ديهللب ل دسهلل ددإ,هللوتىددز هللالح د لف,هللوالمق د ,هلل
وال ذر,هللوال ن هلل هلللمهلللىز إهللههللور ولإهللبدإ,هللففقمدإهللالد فبهلللقدوت هلل د هللنري ؟هللوةصدفهللالفقمدإهلللقدوت هلل د هللنىد هلل
ف لىغوهللفيهللاألنواتهللةظم هللال طأهللوال سم هللفيهللاألف ت,هللون هللرفعهللههللالمؤاخذةهللبدذا,هللوةدذاهللكمد هللند تهللالمؤ دو هلل
هلللىدعهللنىدصهلل)هلل« هللطد

()1هلل نهللنبيهللياوي هللجـ,2هللص 256هلل(ب بهللالط
«الغ هللنظ إهللفيهللالغضب» .هلل
()2هلل«كش فهللالق (» هللجـ,5هللص  .235هلل
()3هلل«نل هللالمون من» هللجـ,4هللص  .50هلل
()4هلل ب هللت لجإهللفيهللريةهللالسك ا هللل هللالح فمس .هلل
()5هلل ب هللت لجإهللفيهللريةهللالسك ا هللل هللالح فمس .هلل

لتقد هللفديهللند
,هللو هلل ت
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»هللند تهللنبدوهللياوي هلل

سدديدا أ سو أ سخحاسنددا)(,)1هللفق د تهللربدددم هللـهللتب د ركهللوت د لع هللـ هللن د هللف ى د (.)2هلل.ث دمهللن د ت هللون د هلل
اخ د سذنا إِن نَّ ِ
(ربَّدددا ل تؤ ِ
«ا ن » هللفق هللةصهلللىمإهللص حبهللالش ( .هلل
والواجبهللحملهللك دإهللفمدإهلللىدعهلللمو دإهللالىفظديهللوالم دوع,هللفكدلهلل دنهللننىد هلللىمدإهللبد بهللنصد ,هللولىمدإهلل
ك د لمج و ,هللوالسددك ا ,هللوالمك د ,هللوالغضددب ,هللفق د هللتكى دمهللف ديهللا ن د ,هللو دنهللفس د هللب د لج و هللنوهللالسددك هللنوهلل
ب لغضبهللنوهللب ك ا ,هللفإةم هللنص هللالتماملهلل هللالت صمص,هللولدوهللند رهللن هللالىفدلهللل دتصهللب دو(هلل دنهللةدذ هللاألةدوا(هلل
لوجبهللت مممهللالحكمهللب مو هللال ىس,هللفإ هللالحكمهلل ذاهللثب هللل ىدسهللت د عهللبت د لد ,هللواةتفدعهللب ةتف ئدد (.)3هللةدذاهللوند هللنوريهلل
«ص حبهللالفتح»هللخ فهللال ىم ءهللفيهلل عهلل«ا ن ».هللن تهللالب رع هلل"ب بهللالطد هللفديهللا ند ,هللوالكد ,هلل
والسددك ا ,هللوالمج ددو ,هللون ةم د ,هللوالغىددص,هللوال سددم هللف ديهللالط د ,هللوالش د كهللونم د "(.)4هللن د تهللاب دنهللحج د هلل
ارتمى هللةذ هللالت جمسهلللىعهللنحك هلللجم د هللن هللالحكمهلل ةم هلللتوجدإهلللىدعهللال ندلهللالم تد رهللال د هللالدذاك ,هللوردملهلل
ذلههللا ت تهللب لح لف؛هللأل هللنم هللال نلهللالم تد رهلل هللةمدسهلللدإهللفممد هلللقدوتهللنوهلللف دل,هللوكدذلههللالغد لص,هللوال دي,هلل
والذعهلللك هلللىعهللالش ك,هللوا ن هللبكس هللالدمزةهللو كو هللالم جمس هللا كد ا هلللىدعهللالمشددور,هللنمدلهلللدإهللذلده؛هلل
أل هللالمك هلللتغى هلللىمإهللن ,هللولتضم هلللىمإهللتص فإ,هللونمل هللةوهللال ملهللفيهللالغضب .هلل
وب ألوتهللجز هللنبوهلللبم ة,هللوجم لس,هللو لدعهللالاد ةيهللنرد رهللنبدوهللياوي,هللفإةدإهللنخد سهللحد لفهللل ئشدس هلل«ل طد ق
ول إِتدداق فددي غ د ق»هللن د تهللنب دوهللياوي هلل"والغ د هللنظ دإهللالغضددب",هللوت د جمهلللى دعهللالح د لف هلل«الح د ق ِلددى
غي »,هللوونعهللل هللبغم هللنلفهللفيهللنولإ,هللوحكعهللالبمدقيهللنةإهللروعهلللىعهللالوجدمن,هللوونعهللل هللابنهلل جإهللفيهللةذاهلل
الح لفهلل«ا ن »هللب أللف,هللوت جمهلللىمإ هلل«ط هللالمك »,هللفإ هللك ة هللال والسهللبغمد هللاأللدفهللةديهللال اجحدس,هلل
فدوهللـهللنع هللا ك ا هللـهللنم هللا ن .هللن تهللالمط زع هللنولدم هلل" ل كهللوالغىد هللـهللنع هللالضدج هللوالغضدب هللـ",هللوريهلل
الف ر يهللفيهلل« جمعهللالغ ائب»هلللىعهلل نهللن ت هلل"ا ن هللالغضب"هللونىطإهللفيهللذله,هللون ت هلل هللطد هللال د سهلل
ن لبهلل هلل ةم هللةوهللفيهللحد تهللالغضدب,هللوند تهللابدنهللالمد ابص هللا ند هللحد سهللالد فب,هللولدمبهللكدلهلل دنهللوندعهلللدإهللفد ر هلل
لقىإ,هللولوهللج زهللل هللونو(هللط هللالغضب هلللك هلللكلهللنح هللن هلللقوتهللفمم هللج هللك هللنضب ة ,هللونرايهللبذلههللال يهلل
لىعهلل نهللذةبهلل لعهللن هللالط هللفيهللالغضبهلل هلللقع,هللوةوهلل وعهلللنهللب ضهلل تأخ عهللالح بىس,هللولمهلللوجد هلللدنهلل
نح هلل نهلل تق مدمهلل هلل هللنر رهلل هلل هللنرد رهلل لمدإهللنبدوهللياوي(.)5هللون د هللنولدإهللفديهلل«المطد لع» هلل"ا ند هللا كد ا ,هلل
وةوهلل نهللننىق هللالب ب",هللونمل هللالغضب,هللو لمإهللذةبهللنةلهللال ا ,هللفىمبهللبم وفهللل هللالح فمدس,هللثدمهللند تهللابدنهلل
حج هللونوتهللالب رع هلل"والك "هللةوهللفيهللال سخهللبضمهللالك ف,هللو كو هللال اء,هللوفيهلللطفإهلللىعهللا ن هللةظ هلل
هللن هللك هلللذةبهلل لعهللن هللا ن هللالغضب( .)6هلل
ونرى أن الراجح:هللل هللصحسهللريةهللالغضب هلل ذاهللكد هللالغضدبهللند هللنزاتهلللقىدإهللك لسدك ا ,هللول د فهللذلدههلل
بسببإ؛هللأل هللالغضبهللفيهللةذ هللالح لسهلللج ىإهلل غىوبهلل هلللىدعهلللقىدإ.هللجد ءهللفديهلل«األ »هلللإل د هللالشد ف ي هلل"ولدوهللارتد هلل
غىوبهلل هلللىعهلللقىإهللبغم هللالسك هلللمهلللحبسإهللالوالي,هللولوهلل هللبتىههللالح تهلللمهلللم عهللورثتإهللالمسىمو هلل م اثدإ؛هللأل هلل
ريتإهللك ة هللفيهللح تهلل هلللج عهللفمد هلللىمإهللالقىم,هللوةوهلل لفهلللىسدك ا هللفديهللةدذاهللالموضدع"(,)7هللوفديهلل«الفتد وىهلل
هللنوهللنط مهللرمهلل ,هللفذةبهلللقىإ,هللفدذع,هللف رت هلللمهلللكنهللذلدههللارتد ايهللا,هللوكدذلههلللدوهللكد هلل
الد لس» هلل" نهللنص بإهللب
()8
توةهلل هللنوهلل و و هلل هللنوهلل غىوبهلل هلللىعهلللقىإهللبوجإهلل نهللالوجو ,هللفدوهلللىعهللةذاهللكذاهللفيهلل«الس اسهللالوة ب» .هلل هلل
ثالث ًا :شرط الحوع (ردة المكرال):

()1هللالبق ة هلل .286هلل
()2هلل«نل هللالمون من» هللجـ,3هللص  .54-52هلل
()3هلل«نل هللالمون من» هللجـ,3هللص  .107هلل
()4هلل«صحمحهللالب رع» هللجـ,9هللص 300هلل(كت بهللالط ) .هلل
()5هلل«فتحهللالب رع» هللجـ,9هللص 301-300هلل(كت بهللالط ) .هلل
()6هللالم جعهللالس ب  .هلل
()7هلل«األ » هللجـ,6هللص  .148هلل
()8هلل«الفت وىهللالد لس» هللجـ,2هللص  .253هلل
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ل ىهللال ىم ءهللن هللا ك ا هلل ذاهللتواف هللرد وطإهللفديهللا كد ا هلللىدعهللالكفد ,هللفدإ هلللىمكد هلل جد اءهللكىمدسهللالكفد هلل
لىدعهللالىسد ,هللوذلدههلللىدعهلل ددبملهللالتد خمصهلل د يا هللنىبدإهلل طم د هللب لمد ,هللففديهلل«التىددولحهلللىدعهللالتوضددمح» هلل
"...فح سهلل ج اءهللكىمسهللالكف هلللىعهللالىس هلللزلمس؛هللألةدإهللحكدمهللنصدىي,هللو ب حتدد هلللىمكد هللرخصدس؛هللألةدإهللنمد هلل
نصىيهللبلهلل ب يهلللىعهللنلذارهللال ب ي"(.)1هلل هلل
وفيهللالمذاةبهللالفقدمسهللتفصم

هللةذك ة  .هلل

مذهب الحدفية:
ج ءهللفديهلل«البحد هللال ائد » هلل"و دنهللتكىدمهللبكىمدسهللالكفد هلل ك ةد هلل هلللكفد هللل د هللالكدل"(,)2هللولد ىهللالح فمدسهللن هلل
ا ك ا هللبمىجئهللةوهللالذعهللل خصهللبإج اءهللكىمسهللالكف هلللىعهللالىس هللج ءهللفيهلل«ح رمسهللابنهللل ب لن» هلل"ورد ائصهلل
صحسهللال يةهللال قل,هللوالصحو,هللوالطو(,هللف هللتصحهللرية...هللو ك هلللىمد ,هللنع هلللىعهللال ية,هللوالم ايهلل«بمىجئ» هلل
نهللنتلهللنوهللنطعهلللضوهللنوهللض بهلل ب ح,هللفإةدإهلللد خصهلللدإهللن هلللظدد هلل د هللن د هللبدإهلللىدعهلللسد ةإ,هللونىبدإهلل طمد نهلل
ب لم ,هللو هللتبمنهللزوجتإهللا تحس ة "(.)3هلل هلل
هللوفيهلل«المبسوط» هللوالض بهللالذعهللل فهلل إهللالتىفهللبم زلسهللالقتلهلللىعهلل هللبم هللن هللفت دسهللالسدوطهللنرد هلل دنهلل
فت سهللالسمف,هللواأللض ءهللفيهللةذاهلل دواءهللحتدعهلللدوهللنولد هللبقطدعهلل صدبعهللنوهللنةمىدسهلللتحقد هللبدإهللا لجد ء,هللفكدلهللذلدههلل
ح هللبتح لمهللال فبهللتب هلل هلللد ,هللولوهللنول هللبض بهلل وطهللنوهلل وطمنهلللمهلللس إهللت وتهللذله؛هللألةإهلل هللل فهلللىدعهلل
ةفسإ,هللو هلللىعهلللضوهلل نهللنلض ئإهللالتىفهللبم هللة يهللبإهلل ةم هلللغمإهللذلدههللنوهلللؤلمدإهللذلدههللنلمد هلللسدم هللا,هللوا لجد ءهلل هلل
لتحق هللبإ,هللن هللت ىهللن هللا ك ا هللب لحببهللوالقم هلل هلللتحق هللا لج ء...هللن هللت ىهللن هللالجدد تهلللتدد زلو هللفممد هللبمد دمهلل
بدذاهللالمق ارشهللوكدذلههللكدلهللضد بهلل هللل د فهلل دإهللتىدفهللةفدبهللنوهللذةد بهلللضدوهللفديهللنكاد هللالد نع,هللو د هلللقدعهللفديهلل
القىب؛هللأل هللن لبهللال نعهلللق هلل ق هللالحقمقسهللفمم هلل هللط ل هلل لعهلل فتإهللحقمقتس .هلل
ون هللون هللب ضدمهللفيهللذلههللنيةعهللالح ويهللنرب منهلل وطهلل ,هللفإ هللة يهللبأندلهلل دد هلللدمهلللسد إهللا ند ا هلللىدعهللذلده؛هلل
أل هلل د هلليو هللاألرب ددمنهلل ش د و(هللبط ل د هللالت زلددز,هللوالت زل د هلللق د هلللى دعهللوج دإهلللكددو هللزاج د هللاهلل هلل تىف د .هللون د تهلل
الس خسي هللولك هللةقوت هللةصبهللالمق ارهللب ل نعهلل هلللكدو ,هللو هللةدصهللفديهللالتقد ل هللة د ,هللونحدواتهللال د سهللت تىدفهلل
ب خت فهللتحملهللنب اةدمهلللىض ب,هللوخ فإ,هللف هللط لد هلل دوىهللرجدو(هللالمكد هلل لدعهللن لدبهللرنلدإ,هللفدإ هللوندعهللفديهلل
ن لبهللرنلإهللنةإهلل هللتتىفهللبإهللةفسإ,هللو هلللضوهلل نهللنلض ئإهلل هلللصم هلل ىجأ.هلل..هللو هللخ فهلللىعهللةفسإهللالتىفهلل دإهلل
لصددم هلل ىج دأ ,هللو هللك د هللالتد ل د هللب ش د ةهللن ددواط,هللوةكددذاهللةقددوتهللف ديهللالت زل دزهلللإل د هللن هلللبى دغهللب د لت زلزهللتس د سهلل
وث ثمنهلل وطهلل هلل ذاهللك هللفيهللرنلإهللنةإهلل هلللتىفهللبإهللةفسإ,هللو هلللضوهلل نهللنلض ئإ...هللون هللبىغ هلللنهللابنهلل س ويهلل-
رضيهللههللل إ-هللن ت هلل" هلل نهللك هللنتكىمهللبدإهلللد رنهللل ديهللضد بتمنهللبسدوطهللنمد هللذعهلل دىط هلل هللك د هلل تكىمد هلل
بإ".هللو ةم هللةضعهللةذاهلللىعهللال خصسهللفمم هللفمإهللاأللدمهللالشد ل ,هللو هللكد هلل دنهلل دوطمن,هللفإ د هللن هللةقدوت هللالسدوط هلل
الىذا هلل هللل فهلل دم هللتىفهلللوجب هللال خصسهلللإهللفيهلل ج اءهللكىمسهللالش ك,هللفدذاهلل م هلل هلللجوزهللن هلللظنهللب ب هللههلل
رضيهللههللل إ,-هللون هلل هللتص فهللةذاهللالىفلهلل إهلللىعهلل بملهللالمال,هللفىبم هللال خصسهللل هللخدوفهللالتىدف,هللونمدل هللالسوط هللفيهللحقإهللك هللل فهلل دم هللالتىف؛هلللضد فهللةفسدإ,هللفقد هللكد هللبددذ هللالصدفسهلللىدعهلل د هللروع هللنةدإهللصد هلل
()1هلل«التىولحهلللىعهللالتوضمح» جـهلل,3هللص  .82هلل
()2هلل«البحدد هللال ائدد » هللجددـهلل,5هللص ,134هللو حظددإهللص «.129الدد رهللالم تدد ر»هللو«ح رددمسهللابددنهللل بدد لن» هللجددـ,3هلل
ص .294-293هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص ,134هللوكذلههللص .179,176هلل«المبسوط» هللجدـ,10هللص -123
,124هللوكذلههللجـ,24هللص 138ـ.151هلل«فت وىهللن ضدم » هللجدـ,3هللص .577-571هلل«الفتد وىهللالد لدس» هللجدـ,2هلل
ص .176-253هلل«جد عهللالفصددولمن» هللجددـ,2هللص .230-220هلل«ا ختم د رهلللت ىم دلهللالم ت د ر» هللجددـ,2هللص -148
 .154هلل
()3هلل«ال رهللالم ت ر»هللو«ح رمسهللابنهللل ب لن» هللجـ,3هللص «.294-293فتد وىهللن ضدم » جدـ,3هللص «.577بد ائعهلل
الص ئع» هللجـ,7هللص .177-176هللوفمد هلل«فت وعهللن ضم »هللالس ب هلل"كف هللالمك هلل هللنك هللبقم هللنوهللحبب,هللفكف هلل
لكددو هللكدد ف اشهللو هللنكدد هللب لقتددلهللنوهلل تدد فهلللضددوهللنوهللبضدد بهلل ددؤلم,هللونىبددإهلل طمدد نهللب لمدد هلل هلللكددو هللكفدد اهلل
ا تحس ة ".هللو حلهلل«ا ختم رهلللت ىملهللالم ت ر» هللجـ,2هللص  .152-148هلل
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رج ةهلللو هلل ,هللفضحك هللالصح بسهلل-رضيهللههللل دمهللـهلل نهللينسهلل نمس,هللفق تهللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو دىم-
هلل«ل تضحكوا فهما ثقي ن في الميزان».هلل هلل
ولوهللنةدمهللن لواهللردمهلل ,هللوال جدلهلل هلللد ىهللنةددمهلللقد و هلللىمدإهلللدمهلللسد إهللا ند ا هلللىدعهللالمحد ؛هللأل هللالم تبد هلل
خوفهللالتىف,هللو هلللصم هللخ ئفهلل هللالتىفهلل ذاهللك هللل ىمهللنةدمهلل هلللق و هلللىمإ,هللو هللة يو هللبإ.هللن تهللالس خسي هللوند هلل
بم هللن هلل هلل هللط ل هلل لعهلل فتإهللحقمقسهللل تب هللفمإهللن لبهللال نع,هللفدإ هللكد هلل هللل د فهللن هلللقد واهلللىمدإهللفديهللنوتهلل
ةهللحتعهللل ويو هلللمهللل بغهلللإهللن هلللق هلللىعهللذلههللحتعهللل ويو ,هللوةذاهلللىعهلل هلللقدعهللفديهللالقىدب(.)1هللوفديهلل وضدعهلل
هخ د هللول دوهللنك ة دإهللف ديهللةددذاهللبولم د هللنوهلل ددجنهللنوهللنم د هللل دمهلللس د إهللن هلللكف د ,هللفددإ هللف دلهللب ة د هلل دإهللا نتددإ؛هللأل هلل
الض ورةهلللمهللتتحق (.)2هلل هلل
وِدد الحدفية:هللن هللريةهللالمك هلل هللتصحهللا تحس ةهلل هلل ذاهللك هللنىبإهلل طم هلل هللب لمد ,هللو دنهللثدمهلل هللتقدعهللالف ندسهلل
بم إهللوبمنهللا نتإشهللوالقم سهللنةد هللتصحهللفيهللنحك هللال ةم ,هللفتبمنهلل إهللا نتإ,هللوبإهللنخذهللالحسن.هلللقوتهللالس خسي هلل
والمك هلللىعهللال يةهللفيهللالقم سهللتبمنهلل إهللا نتإ,هللوبإهللنخذهللالحسن؛هللألة هلل هللة ىمهلل نهلل هلل هللة ىمهلل نهللل ةمتدإ,هلل
إهلل هللن ىمهلل ك ةهلل ,هللو هللنث هللل دذرهللا كد ا هللفديهللالم دعهلل
و ةم هللل ب يهللالحكمهلللىعهلل هللةسمعهلل إ,هللولدذاهلللحكمهللبإ
نهللونو(هللالف ندسهللكمد هلللدوهللنكد هلللىدعهللالطد ,هللوفديهللا تحسد هلل هللتقدعهللالف ندسهللبم دإهللوبدمنهللا نتدإ؛هللأل هللنمد هلل
السمفهلللىعهللرن إهلليلملهللظ ة هلللىعهللنةإهللنم هلل تق هلللمد هلللقدوت,هللو ةمد هللنصد هللبدإهلليفدعهللالشد هلللدنهللةفسدإ,هللوالد يةهلل
ت ب يهلللىعهللا لتق يهللب د فهللا د ,هللفد د كهللبمق بىدسهللةدذاهللالظد ة هللظد ة هللهخد ,هللوةدوهللن هللا د هلل مد هلللجدبهلل
التق ي هللب فهللالط ؛هللأل هللذلههلل ةش ءهلل ببإهللالتكىم,هللوا كد ا هلل هللل د فيهللا ةشد ء,هللوةدذاهلل خبد رهلللدنهللالتقد ي ,هلل
وا ك ا هلليلملهلللىعهللنةإهللك ذبهللفمإهللفوزاةدإهللا كد ا هلللىدعهللا ند ارهللبد لط (,)3هللوفديهلل«البد ائع» هللون د هللرد ائصهلل
صحسهللال ية,هللفأةوا(.هلل..هللو دد هللالطدو(,هللفد هللتصدحهللريةهللالمكد هلللىدعهللالد يةهللا تحسد ة هلل ذاهللكد هللنىبدإهلل طم د هلل
ب لم ,هللوالقم سهللن هللتصحهللنحك هللال ةم (,)4هللو ذهلللمهلللحكمهللبدإج اءهللالكىمدسهلل هللتابد هللنحكد هللالكفد هللحتدعهلل هللتبدمنهلل
ا نتإ,هللوالقم سهللن هللتاب هللالبم وةس؛هلللوجويهلل ببهللالف نس,هللوةوهللالكىمسهللنوهللةيهلل نهللن دب بهللالف ندسهللبم زلدسهللكىمدسهلل
الط هللثمهللحكمهللتىههلل هللل تىفهللب لطو(,هللوالك ,هللفكذاهللحكمهللةذ هلل«وجدإ»هللا تحسد هللن هلل دببهللالف ندسهللالد يةهلل
يو هللةفبهللالكىمس,هللو ةم هللالكىمسهللي لسهلللىمد هللح لسهللالطو(,هللولدمهلللبد هلليلدم هللهللح لدسهللا كد ا ,هللفىدمهللتابد هللالد ية,هللفد هلل
تاب هللالبم وةس(.)5هلل هلل
اِكراال ِلى الفعل المكفر:
ل ىهللالح فمسهللن هللا ك ا هلللىدعهللالف دلهللالمكفد هللكد ك ا هلللىدعهللالقدوتهللالمكفد ,هللفد هللتصدحهلل دإهللالد يةهلل د يا هلل
القىبهلل طم هلل هللب لم هللج ءهللفيهلل«فت وىهللن ضم » هلل ذاهللن تهللال وهلللمسىم؛هلللتكف ,هللو هللنتىته,هللف د فهللالقتدلهلل
لىعهللةفسإ,هللو إهللن هلللج عهللكىمسهللالكف هلللىعهلللسد ةإ؛هلل ذاهللكدنهللنىبدإهلل طم د هللب لمد ,هللولدوهللنمدلهلللىمسدىمهللن دج هلل
لىمىه,هللو هللنتىتههلل هللبأسهللن هلللسج هلللىمىههلل دجويهللالتحمدسهللوالت ظدممهلل هلل دجويهللال بد ية؛هللأل هلل دجويهللالت ظدممهلل هلل
لكو هللكف هللاهللل فهللذلههللبأ هللههللـهللت لعهللـهلللىم ئكسهللن هلللسج واهللآلي هللـهلللىمإهللالس هللـهللوههلل هلللأ هللنحد هللاهللب بد يةهلل
نح هللنم ,هللوكذلههلل خوةهلللو فهلل دج واهلللمو دف هللـهلللىمدإهللالسد هللـ(,)6هللوفديهلل«جد عهللالفصدولمن» هلللدنهللوجمدزهلل
المحمصهلللىس خسيهلل نهللنبدلهللاألرضهللبدمنهلللد عهلل دىط هللنوهللن مد ,هللو دج هلللدإ,هللفىدوهلللىدعهللوجدإهللالتحمدسهلل هلللكفد ,هلل
ولكنهلللأثمهللب رتك بهللالكبم ة,هللوتكىمواهللفيهلل ج ةهللالم ئكسهللن تهللب ضدم هللك ة هلل هللـهللت د لع هللـهللولكدنهللالتوجدإهلل لدعهلل
هي هللتك لمهلل هلللإهللكقبىسهللفيهللالص ة,هللفإ هللالص ةهلل هللـهللت د لع هللـهللوالتوجدإهلل لدعهللالك بدسهللتشد لفهلل هلللدد ,هللوند تهللب ضددم هلل
()1هلل«المبسوط» هللجـ,4هللص  .50-48هلل
()2هللالم جعهللالس ب هللص  .137هلل
()3هلل«المبسوط» هللجـ,10هللص ,124-123هللو حلهلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص ,178هللون هلل ب هللفيهلل د هللالمكد هلل
إ,هللوذك ة هللة كهللالف هللبمنهللةذا,هللوبمنهللةذا,هللوبمنهلل هللة هلل نهللل هللصحسهللريتإ .هلل
صحسهلل
()4هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص  ..134هلل
()5هللالم جعهللالس ب هللص ,178هلل«ا ختم رهلللت ىمل» هللجـ,....هللص  .154-153هلل
()6هلل«فتد وىهللن ضددم » هللجددـهلل,3هللص .571هللو حدلهلل«المبسددوط» هللجددـ,24هللص ,130هللو«بد ائعهللالصد ئع» هللجددـ,7هللص هلل
 .179-178هلل

16
This file was downloaded from QuranicThought.com

ك ة هللآلي هللـهلللىمإهللالس هللـهلللىعهللوجإهللالتحمسهللوا ك ا هللثمهللةس
أح ًدا أن يسند ألحد ألمر المرأة أن تسند لزوجها»( .)1هلل

هللبقولإهلل-صىعهللههلللىمإهللو دىم -هلل«لدو أمدر

و ةم هللنثمهلللوهلل ج هلللىعهللوجإهللالتحمس؛هلل رتك بهلل د هللحد ,هللوةدديهللل دإهلليلد هلللىمدإهلل سدألسهللفديهلل تىدفهللنبديهلل
الىمددف,هللوةديهلللدوهللند تهللنةدلهللالحد بهلللىمسددىم هللا ددج هلللىمىدده,هللو هللنتى د ك,هللف ألفضدلهللن هلل هلللسددج ,هللولدوهللنرايهللن هلل
لسددج هللب مدسهللالتحمددس,هللف ألفضدلهللن هلللسددج ,هللفدددذ هللتؤلد هلل د هلل د هللن هلل دنهلل ددج هلللىسددىط هللتك لمد هلل هلللكفد هللةددذاهللفديهلل
التك لم,هللن هلل هلللوهلل ج هللب مسهللال ب يةهلللإهللنوهلللمهللتحض هللال مسهللكف .هللن تهللصد حبهلل«جد عهللالفصدولمن» هلل(نندوت) هلل ذاهلل
لمهللتحض هللال مسهللل بغيهللن هلل هلللكف ؛هلل ذهلل هلللبد يةهلل هللب ل مدس,هللفحمدفهلل هلللبد يةهلللكدو هلللىتحمدس,هللوالتكد لم,هللو هلللدمهلل
ل و.هللوههللنلىم(.)2هلل هلل
ما يخحر ببال المكرال:
جد ءهللفديهلل«المبسددوط»هللونمد هلل"بد بهلل د هللل طد هلللىدعهللبد تهللالمكد هلل دنهللنمد هلل د هللنكد هلللىمددإ",هللو ذاهللنكد هلل
ال جلهلللىعهللالكف هللب هللـهللت لعهللـهللفق ت هللن هللكف هللب ,هللونىبإهلل طم نهللب لم هلللمهللتبنهلل إهللا نتإهللا تحس ة هللثمهلل
المسألسهلللىعهللث ثسهللنوجإ هللأحدها:هللن هلللقوت هللن هللخط هلللىعهللب ليهللن هللننوتهلللدم هللن هللكفد هللبد هللنرلد هللبدإهللال بد هلل
لم هلل ضع,هللفقى هللذلههللنرل هللبإهللال ب هللوالكذب,هللولمهللنكنهللف ى هللذلههللفمم هلل ضع,هللوةذاهلل سهلللدإهللصدحمحهللفممد هلل
بم ددإ,هللوبددمنهللربددإ,هللو هلللس د إهلل هللذل دههلل ذاهللخط د هللبب لددإ؛هللأل هللا ةشد ءهللج ل دسهللصددورةهلل دنهللحم دفهللتب د للهللالص د هلل
ب لىسد ,هللو هلللدمهلللكدنهللج لدسهلل دعهلللطمأةم دسهللالقىدبهللب لمد ,هللوا خبد رهلل هلللكدو هللج لدسهللصدورة,هللو هلل دعهلل
ف ىمإهللن هللل وعهللذلههلل ذاهللخط هللبب لإ,هللولكنهلل هلللظد هلللى س,هللفإ هللنظد هللةذاهللالم ايهلللى سهللب ة هلل إهللا نتإهللفيهلل
الحكم,هللو هلللمهللتبنهللبم إهللوبمنهللههللـهللت لعهللـهللألةإهللنن هللنةإهللنتعهللبغم هلل هللنك هلللىمإ,هللفق هللنك هلللىعهللا ةش ء,هللو ةم هلل
نتعهللب ن ار,هللفك هللط ئ هلل هللفيهللةذاهللا ن ارشهللو نهللنن هللب لكف هللط ئ هلل هللب ةد هلل دإهللا نتدإهللفديهللالحكدم,هللوفممد هللبم دإهلل
وبمنهللربإهلل هللتبمنهلل إ(.)3هلل هلل
والثانيهللأن يقول هللخط هلللىعهللب ليهللذلههللثمهللنى هللن هللكف هللب هللنرل هللبإهلل هللطىبهلل يهللالمك ,هللولدمهللنريهللبدإهلل
ال ب هلللنهللالم ضي,هللفدذاهللك ف هللتبمنهلل إهللا نةهللفيهللالقض ء,هللوفمم هللبم إهللوبمنهللههللـهللت لعهللـهللألةدإهللب د هلل د هللخطد هلل
ةذاهللبب لإهللن هلللمكنهلل نهللال وسهلللم هللابتىيهللبإهللبدأ هللل دوعهللنمد هللذلده,هللوالضد ورةهللت د هللبددذاهللالدتمكن,هللفدإذاهلللدمهلل
لف ل,هللونةشأهللالكف هللك هللبم زلسهلل نهللنج ىهللكىمسهللالش كهللط ئ هلل هلللىعهللنص هللا تحق هللنوهلل هلللىعهللنص ,هللولك إهلل
عهلللىمإهللنةإهللكف ,هللوفيهللةذاهللتبمنهلل إهللا نتإهللفيهللالقض ء,هللوفمم هللبم إ,هللوبمنهللههللـهللت لعهللـهللفم بغيهللن هلللتوب .هلل

()1هللروا هللالت ذع,هللون ت هلل"ح لفهللحسن".هلل« تقعهللاألخب رهللبش حإهللةملهللاألوط ر» هللجـ,7هللص .300هلل(ب بهلل حسد هلل
ال ش ة,هللوبم هللح هللالزوجمن) .هلل
()2هلل«ج عهللالفصولمن» هللجـ,2هللص  .230هلل
()3هللولب رةهلل«الب ائع» هللولوهللن تهللالمك هللخط هللبب ليهللفديهللندوليهللكفد هللبد هلل هللنخبد هلللدنهللالم ضديهللك ذبد ,هللولدمهللنكدنهلل
ف ى هلل هلللص هللفيهللالحكم,هللولحكمهللبكف ؛هللألةإهلليليهلل لعهلل ةش ءهللالكفد ,هللوند هللنخبد هللنةدإهللنتدعهللب خبد ر,هللوةدوهللنمد هلل
ك هلللىعهللا خب رهللبلهللةوهللط ئعهللفمإ,هللولوهللن تهللط ئ هللكف هللب هللثمهللن ت هللل م هللبدإهللا خبد رهلللدنهللالم ضديهللك ذبد ,هلل
ولمهللنكنهللف ى هلل هلللص هللفيهللالقض ءهللكذاهللةذا,هللولص هللفمم هللبم إ,هللوبمنهلله هللـهللت د لع هللـ؛هللألةدإهلللحتمىدإهللك دإ,هللو هلل
ك هللخ فهللالظ ة ,هللولوهللنك هلللىعهللا خب رهللفمم هلل ضعهللثمهللن ت هلل هللنري هللبإهللال ب هلللنهللالم ضي,هللفددوهللكد ف هللفديهلل
القض ء,هللوفمم هللبم إهللوبمنهللههللـهللت لعهللـ؛هللألةإهلللمهلللجبإهلل لعهلل هلليل هلل لمإهللبلهللنخب هللنةإهللنةشأهللالكف هللطول ,هللولوهللن تهلللدمهلل
ل ط هللبب ليهللريءهللهخ هلل هلللحكمهللبكف ؛هللألةإهلل ذاهلللمهللل يهللرم هلللحملهلللىعهللا ج بسهلل لعهللظد ة هللالكىمدسهلل دعهللاطم د هلل
القىبهللب لم ,هللف هلللحكمهللبكف ,هللوكذلههللولوهللنك هلللىعهللالص ةهلللىصىمب,هللفق هلللصىي,هللف ط هللبب لإهللن هلللصدىيهلل هلل
ـهللت لعهللـهللوةوهلل ستقبلهللالقبىسهللنوهللنم هلل ستقبلهللالقبىس,هللفم بغيهللن هللل وعهللب لص ةهللن هللتكو هلل هللـهلللزهللوجلهللـهللفإذاهللن ت هلل
ةول هللبإهللذلههلللمهلللص هللفيهللالقض ء,هللولحكمهللبكف ؛هللألةإهللنتعهللبغم هلل هلليلديهلل لمدإ,هللفكد هللط ئ د ,هللوالطد ئعهلل ذاهللف دلهلل
ذله,هللون ت هللةول هللبإهللذلههلل هلللص هللفيهللالقض ءهللكذاهللةذا,هللولص هللفمم هللبم إهللوبمنهللههللـهلللزهللرأةإهللـ؛هللألةإهللةدوىهلل د هلل
لحتمىإهللف ىإ,هللولوهللصدىعهلللىصدىمب,هللولدمهلللصدلهلل هلل–هلل دبح ةإهللوت د لع-هللوند هللخطد هللبب لدإهللذلده,هللفددوهللكد ف هللبد هللفديهلل
القض ء,هللوفمم هللبم إهللوبمنهللههللـهللت لعهللـ؛هللألةدإهللصدىعهلللىصدىمبهللط ئ د هلل دعهلل كد هللالصد ةهلل هللـهللت د لع هللـشهللو هللكد هلل
ستقبلهللالصىمب,هللفإ هلللمهللل ط هللبب لدإهللرديء,هللوصدىعهلللىصدىمبهللظد ة ا,هللونىبدإهلل طمد نهللب لمد هلل هلللحكدمهللبكفد ,هلل
ولحملهلللىعهللا ج بسهلل لعهللظ ة هلل هلليليهلل لمإهلل عهلل كو هللنىبإهللب لم .هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص .179-178هلل هلل
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والثالث:هللن هلللقوت هلللمهللل ط هللبب ليهللريء,هللولكنهللكف هللب هللكف هللاهلل ستقب هلل,هللونىبيهلل طمد نهللب لمد ,هللفد هلل
تبمنهلل إهللا نتإهللا تحس ةهلل ؛هللألةدإهلللمد هلللدمهللل طد هللبب لدإهلل دوىهلل د هللنكد هلللىمدإهللك ةد هللالضد ورةهلل تحققدس,هللو تدعهلل
تحقق هللالض ورةهللل خصهلللإهلل ج اءهللكىمسهللالش كهلل عهللطمأةم سهللالقىبهللب لم  .هلل
هلللسج هلللدذ هللالصىمب,هللفإ هلللمهللل ط هللبب لدإهللرديءهلللدمهلل
وكذلههلللوهللنك هلللىعهللن هلللصىيهلللدذاهللالصىمب,هللو
تبنهللا نتإهلل إشهللو هللخط هللبب لإهللن هلللصىيهلل ,هللوةدوهلل سدتقبلهللالقبىدسهللنوهللنمد هلل سدتقبلهللالقبىدسهللل بغديهللن هلللقصد هلل
ذله؛هللأل هللالص ةهللنم هلل ستقبلهللالقبىسهللتجوزهللل هللالض ورة,هللواأللم تهللب ل م ,هللفإ هللتد كهللةدذاهللب د هلل د هللخطد هلل
بب لإ,هللفصىعهللل ل هللالص ةهلللىصىمبهللكم هللنك هلللىمإهللكف هللب هللـهللت لعهللـهللوب ة هلل إهللا نتإ؛هللألةإهللب د هلل د هللخطد هلل
بب لإهللن هللوج هللالم سهلللم هللابتىيهللبإ,هللفإذاهلللمهلللف لهللك هللك ف هللا.هللوةذ هللالمسألسهللتد تهلللىدعهللن هللالسدجويهلللغمد هلله هللـهلل
ت لعهللـهلللىعهللوجإهللالت ظممهللكف (.)1هلللوهللنك هلللىعهللرتمهلل حم هلل-صىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللفدإ هللنجد بدمهلل لدعهللذلده,هلل
ولمهللل ط هللبب لإهللريءهلللمهللتبنهلل إهللا نتإ,هللو هللخط هلللىعهللب لإهللرجلهلل نهللال ص رىهلللقد تهلللدإهلل حمد ,هللفدإ هللردتمهلل
حم ,هللونرل هللبإهللذلههللال جل,هللف هللتبمنهلل إهللا نتإ.هللون تهللالس خسي هللون هللنظد فهللفديهللةدذ هللال بد رة؛هللحمدفهلللدمهلل
لقل هللخط هللبب لإهللرجلهلل نهللالمسىممنهلللق تهلللإهلل حم هللنم هللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللو ةمد هللند تهللرجدلهلل
نهللال ص رى؛هللأل هللالشتمهللفيهللح هللال ص رىهللنةو هلل إهللفيهللحد هللالمسدىممنشهللفدإ هللتد كهلل د هللخطد هللبب لدإ,هللوردتمهلل
حم هلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللونىبإهللك ر هلللذلههللك هللك ف هللا,هللوتبمنهلل إهللا نتإ؛هللألةدإهللب د هللخطد هللبب لدإ,هللوند هلل
وج هلل جهلل هلللم هللابتىيهللبإ,هللفإذاهلللمهلللف لهللك هللك ف هللا,هللفإ هللرتمهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللفيهللنم هلل وضدعهلل
الض ورةهللكف ,هللوك اةمتإهللبقىبإهلل هللت فعهللرمهلل (.)2هلل هلل
الخيار في اِكراال :هلل
ج ءهللفيهلل«المبسوط» هلل"ب بهللال م رهللفيهللا ك ا "هللثمهللن تهللالس خسي هللولوهللنملهلللدإهللل قتى دههللنوهلللتكفد هللبد هلل
نوهللةقتدلهللةددذاهللالمسددىمهلللمد هللاشهللفددإ هللكفد هللبد هللـهللت د لع هللـهللونىبدإهلل طمد نهللب لمد ,هللفددوهللفديهلل د س,هللو هللتبددمنهلل دإهلل
ا نتإ؛هلللتحق هللالض ورةهللفيهللذلههللبسببهللا ك ا ,هللفإةإهلل هلللحدلهلللدإهللنتدلهللالمسدىمهللبحد ت,هللفتحقد هللالضد ورةهللفديهلل
جد اءهللكىم دسهللالش د كهللكمد هللل دوهللنك د هلللىدعهللذل دههللب م ددإ,هللواألصدلهللفم دإهلل" د هللروعهللن هلل سددمىمسهللنخ دذهللرجىددمنهلل دنهلل
نصح بهللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللفقد تهللألحد ةم هللنتشدد هللن هلل حمد هللاهللر دوتهلله,هللفقد ت هللة دمشهللفقد تهلل
نتشد هللنةيهللر وتهلله,هللفق ت هلل هللنيرعهلل هللتقولإ,هللفقتىإشهللون تهلللآلخ هللنتشد هللن هلل حم هللاهللر دوتهلله,هللفقد ت هللة دمشهلل
فق ت هللنتشد هللنةيهللر وتهلله,هللفق ت هللة م,هللف ىعهلل دبمىإ,هللفبىدغهللذلدههللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللفقد ت هلل«أمدا
األول فقد وتاال هللا أجرال مرتيَ ,أ َّما األخر ف إثع ِليه»,هللففيهللةدذاهلليلمدلهلللىدعهللنةدإهلللسد إهللذلدههللل د هللا كد ا ,هلل
و ةإهلل هللا ت عهللحتعهللنتلهللك هللنلظمهللألج ؛هللألةإهللنظد هللالص بسهللفيهللال لن؛هللوأل هلل جد اءهللكىمدسهللالشد كهللج لدسهلل
لىعهللال لنهلل نهللحمفهللالصورة,هللو هلللمهللتكنهللج لسهلل عهللل هللطمأةم سهللالقىبهللب لمد ,هللوالتحد زهلللدنهللالج لدسهلل
لىعهللال لنهللصورةهللو عهلل ببهللل مدلهللالادواب,هللو هلللحدلهلللدإهللن هلللقتدلهللالمسدىمهللبحد ت؛هللألةدإهلللدوهللنكد هلللىدعهللذلدههلل
ب م إهلللمهلللحلهلللإهللن هلللف ىإ,هللف هللالت ييهللبم إهللوبمنهللنم هللنولع,هللفإ هللنتلهللال جلهللالمسىمهللففيهللالقم سهلللىمإهللالقوي؛هلل
»,هللوفيهلل«جد عهللالفصدولمن» هللن هللالسدجويهلللغمد هللههلللىدعهللوجدإهللالتحمدسهللوالت ظدممهلل

()1هللون هلل هللفيهلل«فت وىهللن ضم
لمبهللبكف  .هلل
()2هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,24هللص .131-129هللواةظد هلل«الفتد وىهللالد لدس» هللجدـ,2هللص .276-264هلل«جد عهلل
الفصددولمن» هلل2جددـ,هللص .220هللوفديهلل«البد ائع» هللوكددذلههلللدوهللنكد هلللىدعهلل دبهللال بديهلل-صددىعهللههلللىمدإهللو ددىم-هلل
ف ط هللبب لإهللرجلهللهخ هللا مإهلل حم ,هللفسبإ,هللونن هللبذلههلل هلللص هللفيهللالحكدم,هللولحكدمهللبكفد ؛هللألةدإهلل ذاهللخطد هللبب لدإهلل
رجلهللهخ ,هللفدذاهللط ئعهللفيهلل بهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللثمهللن تهللل مد هللبدإهللنمد ,هللفد هلللصد هللفديهللالحكدم,هلل
ولص هللفمم هللبم إهللوبمنهللههللـهللت لعهللـ؛هللألةإهلللحتملهللك إ,هللولوهلللمهلللقص هللب لسبهللرج هللهخ ,هللفسدبهللال بديهلل-صدىعهلل
ههلللىمإهللو ىم-هلل فدوهللك ف هللفيهللالقض ء,هللوفمم هللبم إهللوبدمنهلله هللـهللجدلهللردأةإ هللـهللولدوهلللدمهللل طد هللبب لدإهللرديءهلل هلللحكدمهلل
بكف ,هللولحملهلللىعهللجدسهللا ك ا .هللن تهللالك ةي هللةذاهلل ذاهللك هللا ك ا هلللىعهللالكف هللت شهللفأ هلل هللك هللة نص هلللحكدمهلل
بكف ؛هللألةإهلللمبهللبمك هللفيهللالحقمقس؛هللألةإهلل هللف ىإهلللىض ورةهللبلهللل فعهللالغمهلللنهللةفسإ,هللولوهللن تهللكد هللنىبديهلل طم د هلل
ب لم هلل هلللص هللفيهللالحكم؛هللألةإهللخ فهللالظ ة هللك لط ئعهلل ذاهللنج ىهللالكىمسهللثمهللن تهللكد هللنىبديهلل طم د هللب لمد هلل
هلللص هللفمم هللبم إهللوبمنهللههللـهللت لعهللـ.هلل«ب ائعهللالص ئع» هللجـ,7هللص  .179هلل
وفيهلل«ا ختم ر» هلل ةإهللل هللا خت فهللفمم هللل تق هللالمك هللك هللالقوتهللنولإهللفيهللل هللا لتقد يهللجد ءهللفمدإ هللو هللنكد هلللىدعهلل
ال يةهلللمهللتبنهلل د هللا نتإ؛هللأل هللالبم وةسهللتب عهلللىعهللال ية,هللوال يةهللنم هلل ستحقسهلل حتم تهللل هللالتق يهللالكف هللبلهللةدوهلل
الظ ة هللل هللا ك ا ,هللولوهللاختىف ,هللف لقوتهللنولإهللفيهللل هللا لتق ي؛هللألةإهلل هللل فهلل هلل دنهللجدتدإ.هلل«ا ختمد رهلللت ىمدلهلل
الم ت ر» هللجـ,2هللص  .154-153هلل
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ألةإهللكد هلل تمك د هلل دنهلليفدعهللالدب ءهلللدنهللةفسدإهللبدإج اءهللكىمدسهللالشد كهلللىدعهللالىسد ,هللفد هلللدأثمهللبدإ,هللو هللتبدمنهلل دإهلل
ا نتإ,هللفإذاهللت كهللذله,هللونن هلللىعهللالقتلهللك هللبم زلدسهللالطد ئعهللفديهللذلده,هللولمد هلللدمهلللتحقد هللا لجد ءهللفمدإ,هللفمصدم هلل
حكمهللالقتلهلللىمإهللبم زلسهلل هلللوهللنك هلللىمإهللب لحبب,هللفمىز إهللالقوي,هللولك إهللا تحسنهلل ق طهللالقويهللل إهلل ذاهلللمهلللكنهلل
ل لمد هللبددأ هللالكفد هلللس د إهللف ديهللةددذاهللالوجددإ؛هللأل هللح دسهللالش د كهللح دسهللب تدسهلل ضددم سهلل هللت كشدفهللبح لددإ,هللولك دنهلل
ل خصهلللإهلل عهللطمأةم سهللالقىبهللب لم ,هللفدوهلللتح زهلل م هللةوهللح ا ؛هللأل هللةذ هللال خصسهلل دببد هللخفديهللند هللل فدعهلل
لىعهللكام هلل نهللال س,هللفمصم هللجدىإهللبذلههللربدسهللفيهلل دق طهللالقدويهللل دإ,هللولكدنهلللجدبهلللىمدإهللال لدسهللفديهلل لدإهللفديهلل
ثد ثهلل د من؛هللأل هللالضد ورةهلللدمهللتتحقد هلللدإهللفديهللا ند ا هلللىدعهللالقتددل,هللفمكددو هللف دلهللالقتدلهلل قصددورهللاهلللىمددإ,هللو هلل
ن قط هللل إهللالقويهلللىشبدس,هللوالم تهلللاب هلل عهللالشدبد ,هللفتجدبهللال لدسهللفديهلل لدإ,هللولكدنهللال لدسهللبد فبهللالقتدلهللتجدبهلل
ؤجىس,هللثمهللن تهللالس خسي هللونكا هلل ش ل هلللىعهللنةإهلللىز إهللالقوي؛هللألةإهلل هلللبقعهلللإهللرمدسهللفيهللا ن ا هلللىعهللالقتلهلل
ذاهللك هللل لمهلل هللبأ هللالكف هلللس إ,هللفدوهللةظم هللالمسىمهلل ذهللنك هلللىعهللنكدلهللالممتدس,هللولحدمهللال زلد ,هللوةدذ هلل دنهللجمىدسهلل
المس ئلهللالتيهلللض هللال ىمهللفمد ,هللول ىصهللفيهللجدىإ ....هلل
و نهللنصح ب هلل نهلللقوت هللو هللك هللل ىمهللذلههلل هلللىز إ؛هللألةإهللبم هللص عهللنص هلل غ لظسهللالمش كمن,هللو ظدد رهلل
الص بسهللفيهللال لن,هللولب حهلللإلةس هللن هلللبذتهللةفسإ,هللو لإهلللم هلللكو هللفمإهللكب ,هللونملهلللىمش كمن,هللفمق تىدم,هللو هلل
ك هللل ىمهللنةدمهلللقتىوةإ,هللفإذاهللك هلللحلهلللإهللفيهللةفسإ,هللففيهللةفبهللالغم هللنولدع,هللو هللكد هلل هلللحدلهلللدإهللذلده,هللفمصدم هلل
ربدسهللفيهلليرءهللالقويهللل إ(.)1هلل هلل
مذهب المالكية:
ل ىهللالم لكمسهللن هللنوتهللالمك ,هللوف ىإهلل هللحكمهلللإ,هللو نهللثمهللفإ هللارت هلللدنهلل كد ا هلل هللتصدحهللريتدإ,هللو هلللكدو هلل
ك ف هللاهلل يا هللنىبإهلل طم هلل هللب لم ,هللول و هللن هللا كد ا هلللىدعهللالف دلهللنوهللالقدوتهللالمكفد هلللكدو هللرخصدسهللفديهلللد هلل
الكف هلل ذاهللك هللب لقتلهللفقص,هللف هللرخصسهللفيهللا ك ا هللبقطدعهلللضدوهللبم مد هللالح فمدسهلللد و هللالتد خمصهللفديهللا كد ا هلل
بقطعهلللضوهللنوهللض بهلل ب ح(,)2هللول ىهللب ضهللالم لكمسهللن هللا ك ا هلللىعهلل بهللةبيهللنم هلل جمعهلللىدعهللةبوتدإهللنوهلل
ىههللنم هلل جمعهلللىعهلل ىكمتإهللنوهلل بهلل سىمهللنم هللصح بيهلللتحق ,هللولوهللبغم هللالقتلهلل م هللةوهلل ؤلم .هلل
ج ءهللفيهلل«الش حهللالكبم » هللون هلل هللالكف شهللنع هللا ك ا هلللىعهللا تم هللبم هلللقتضديهللا تصد فهللبدإهلل دنهللندوتهللنوهلل
ف ل,هللو بإهلللىمإهللالص ةهللوالس ,هللونذفهللالمسىم,هللوكذاهلل بهللالصح بس,هللولدوهللبغمد هللندذف,هللفإةمد هلللجدوزهللا ند ا هلل
لىمإهلللىقتل,هللنع هللل وفإهلللىعهللةفسإهلل نهلل ل تإهلل هللبغم ,هللولوهللبقطعهلللضو,هللولوهللف لهللارت هللوح هلللىمسىمهللكد لم نةهلل
هللتج هلل نهللالقو هلل هلللس ,هللنع هلللحفلهللر قد هللبقمسهللحم تد ,هللولوهللبممتسهللنوهللخ زل هلل هلللمنهلللزةيهللبدد ,هللفمجدوزهلللدد هلل
الزة ؛هلللذلههللوالظ ة هللن هلل اىإهلل هللر هللصبم ةد هللنم هلل هلللىعهللنولإهللنوهللنتلهللول (.)3هللن تهللال دوني هللوح صدىإهللن هلل
األ ورهللالمتق سهلل نهللط ,هللو لمد هللبغمد ,هللوةكد ح,هللولتد ,هللو ند ار,هللوبمدع,هللو جد رة,هللو د ئ هللال قدويهلللتحقد هلل
فمد هللا ك ا هللب ل وفهلل نهللالقتل,هللو هلل إ,هللون هلل هللةذ هللاأل ور,هللوةيهللالكف ,هللو د هلل دإ,هللفد هلللتحقد هللفمدد هللا كد ا هلل
ب ل وفهلل نهللالقتلهللفقص...هللف لمك هلللىعهللالكف هلل هلللكف ,هللوذلههلللوهللنك هلللىعهلل بهللههللـهللت د لع هللـ,هللنوهللنكد هلللىدعهلل
ف لهللكإلق ءهلل صدحفهللفديهللندذر,هللو دبإهلللىمدإهللالصد ةهللوالسد ,هللوكدذلههلل دبهللةبديهلل جمدعهلللىدعهللةبوتدإ,هللنوهلل ىدههلل
جمعهلللىعهلل ىكمتإهللنوهللالحورهللال من,هللف هلللجوزهللالق و هلللىمإهلل هلل ذاهللخ فهلللىعهللةفسإهللالقتل,هللون د هلل دنهلللدمهلللجمدعهلل
لىعهللةبوتإهللك ل ض ,هللو نهلللمهلللجمعهلللىعهلل ىكمتإهللكد رو هللو رو ,هللفمجوزهلل بدم هلل ذاهللخ فهلل ؤلمهلل هلل م هلل د ,هلل
ولوهللنم هللالقتلهللكذاهللفيهلللب هللالب ني,هللوفمإهلل هلل بهللالصح بسهلل هلللجوزهلل هللب لقتدلهللفددمهللنولدع,هللف لدذعهللل بغديهللنةددمهلل
ك لصح بس,هللو هلللجوزهلل بدمهلل هللب لم ل سهللالقتل .هلل

()1هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,24هللص  .136-135هلل
()2هلل حلهلل هلل ب هللل هللالح فمس .هلل
()3هلل«الش حهللالكبم »هلللى ريل هللجـ,2هللص ,369هللو إهلل«ح رمسهللال وني»هلل(ب بهللالط

) .هلل
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ولوهللخوفهللبغم هللالقتلهللك لض ب,هللونتلهللالول ,هللوةدبهللالم ت,هللوف ىدإ,هللنع هلل دبهللههللنوهللال بديهللارتد هللب د فهلل
هلل ذاهلل بهلللم ل سهللالقتل,هللف هللل ت هللو هلللح هلللىقذف(.)1هللوفيهللالزرن ةي هلل« لههلللنهللزل هللبنهللن ىمهللن هللر وتهللههلل
صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللن ت «مَ غير ديده ,فاضربوا ِدقه»,هللولستا عهلل نهلللمو هللالح لفهلل دنهللنمد هلليل دإهللان)(.)2هلل هلل
اِيم ِ
ظ ة هللاهلللكنهلل عهللا ك ا ؛هلللقولإهللت لع هلل( ِإ َّل م سَ أك ِسرال وق سلبه م سحمئٌَِّ ِب س ِ
مذهب الشافعية:
ل ىهللالش ف مس هللن هلل نهللنك هلللىعهللالكف ,هللونىبإهلل طم نهللب لم هلل هلللكو هللك ف هللا .هلل
ول ةمهللخ فهللفيهللا ك ا هللالم خصهلللىف لهللنوهللبد لقوتهللالمكفد ,هللفمد دمهلل دنهلللقدوت هلل ةدإهلللحصدلهللبت ولدفهلل
بض د بهللر د ل هللنوهللحددببهللنوهلل ت د فهلل د ت,هللوةحوةدد هللكأخ دذهللالمدد ت,هللول تى دفهللذل دههللبدد خت فهللطبق د هللال دد س,هلل
ونحوالدم.هللونمل هلللشت طهللنتل,هللف لت ولفهللبغم هلل هلللحصلهللبإهلل ك ا ,هللوةذاهلللتفد هلل دعهللالم لكمدس,هللونمدل هلللشدت طهلل
نتلهللنوهللنطعهلللطد فهلل دا هللنوهللضد بهلل دوف,هللنع هللل د فهلل دإهللالدد ك,هللفد لت ولفهللبغمد هللذلدههلل هلللحصدلهللبدإهلل
ك ا ,هللو هلللحصلهللا ك ا هللب لت ولفهللب ل قوبسهللاآلجىسهللكقولإ هلل"ألض ب ههللن هللا"(.)3هلل هلل
وةذاهللالقوتهلللتف هلل عهلل ذةبهللالح فمس,هللوا ك ا هللكم هلللكدو هلللىدعهللالقدوتهللالمكفد هلللكدو هلللىدعهللالف دلهللالمكفد هلل
ك لسجويهلللىص مهلل ا ,هللوةوهللرخصسهللفمدم  .هلل
ج د ءهللف ديهلل«هلل غ ديهللالمحت د س» هللو هللتص دحهللريةهلل ك د ,هللونىب دإهلل طم د نهللب لم د هللكم د هللة دصهلللىم دإهللالكت د بهلل
ال زلز,هللفإ هللرضيهللبقىبإ,هللهللفم ت .هلل(ت بمإ) هلللوهللتج يهللنىبإهللل هللا ك ا هلللىدعهللالدتىفلهلللدنهللالتقد يهلل لمد هللوكفد ,هلل
ففيهللكوةإهلل ت هللاهللوجد ,هللول بغيهللن هلل هلللكو هلل ت هللا؛هللأل هللا لم هللكد هلل وجدويهللاهللنبدلهللا كد ا .هللوندوتهللالمكد هلل
ىغيهلل هلللمهلللحصلهلل إهللاختم رهلللم هللنك هلللىمإهللكم هلللوهللنك هلللىدعهللالطد ,هللفدإ هللال صدمسهللك ةد هلل وجدويةهللنبدلهلل
ا ك ا ,هللفإذاهلللمهلللحصلهلل إهللاختم رهلللم هللنك هلللىمإهلللمهلللقعهلللىمإهللط (.)4هلل هلل
وفيهلل«األ » هللالمك هلللىعهللال يةهللن تهللههللـهللتب ركهللوت لعهللـ هلل( ت دنهللهلل تهللك تفد تهللهللبد هللهلل دنهللهللبتهلل د هللهللهللل تهللم ةدإهللهللهلل هللهلل ت دنهللهللنهللكد هللهللتهلل
ضدبهلل).هللند تهللالشد ف ي هللولدوهللن هللرجد هللهللن د هلل
صد هللرهللاهللفتهلل تهللىتدمدهللمهللهلل تهلل
تهللونتهللىهللبهللإهللهلل هللطهلل تهللمهللنهللهللبهلل هللل تهللم هللهلل تهللولتهللكهللنهلل هللنهللرتد تهلل تهلل
ن ت
حهللبد لكهللفهلل هللهلل ت
ال و,هللفأك هلللىعهللالكف هلللمهللتبنهلل إهللا نتإ,هللولمهلللحكمهلللىمإهللبشيءهلل نهللحكمهللالم ت هللند هللنكد هللب دضهلل دنهللن دىمهلل
فيهلللد هللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هلللىعهللالكف ,هللفق لإهللثمهللج ءهلل لعهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللفذك هلللدإهلل
هلللذبهللبإ,هللف زتهللفمإهللةذ هللاآللس,هللولمهلللأ هللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو دىم-هللب جت د بهللزوجتدإ,هللو هللرديءهلل مد هلل
لىعهللالم ت  .هلل
ولوهلل د هللالمكد هلللىدعهللالكفد ,هللولدمهللتظدد هلللدإهللتوبدسهللبدب يهللالحد بهللورثدإهللورثتدإهللالمسدىمو ,هللولدوهللاةفىد ,هلل
,هللفإ هللف ل,هللو هللك هلل ت هللاهللب ت لإهلل نهلل ظد رهللا د هلللحكدمهلل
هللنملهلللإ هللنظد هللا
ف جعهلل لعهللب يهللا
لىمإهللالحكمهلللىعهللالم ت ,هللو ذاهللن هللال جدلهللنوهللكد هلل سدتأ هللبدب يهللال د و,هللفشدد هللرد ة ا هللنةدمد هلل دم هللل تد ,هلل
()1هلل«ح رمسهللال وني» هللجـ,2هللص .369هللواةظ هلل«الم تقع»هلللىب جي هللجـ,5هللص .283هلل«الزرند ةيهلللىدعهللالموطدأ» هلل
جددـ,3هللص .193هلل«جددواة هللا كىمددل» هللجددـ,2هللص .280هلل«ر د حهللال رددي,هللوح رددمسهللال د وع» هللجددـ,8هللص .70هلل
«الت سهللوا كىمل» هللجـهلل,6هللص .285هلل«الش حهللالكبم ,هللوح رمسهللال وني»هللنلض هللجـ,4هللص .309هلل«الموافق »هلل
لىش طبي هللجـ,1هللص ,103هللو هللب ة هلل تف ن  .هلل
()2هلل«الزرن ةيهلللىعهللالموطأ» هللجـ,3هللص .193هللواآللسهللالك لمسهللرنم هلل 106نهلل ورةهللال حل .هلل
()3هلل«ر د حهللالمحىددع,هللح رددمتيهللالقىمددوبي,هللولمم د ة» هللجددـ,3هللص .333-332هللو ح دلهلل«اا ن د (» هللجددـ,4هللص -89
(103-102ب بهللالط ).هلل هلل
()4هلل« غ ديهللالمحت د س» هللجددـ,4هللص .137-134هلل«ا ن د (» هللجددـ,4هللص .256هلل«ر د حهللالمحى دعهللوح رددمتيهللنىمددوبيهلل
ولممد ة» هللجددـ,4هللص .176هلل«ةد لدسهللالمحت د س,هللوح رددمسهللالمغ بددي» هللجددـ,7هللص .397-394هلل«تكمىدسهللالمجمددو(هلل
الا ةمس» هللجـ,18هللص .7-3هلل«ح رمسهللالشد ن وع» هللجدـ,2هللص .388-378هلل«رد حهللالتح لد » هللجدـ,2هللص .391هلل
« ل ةسهللالطد لبمن,هللوفدتحهللالم دمن» هللجدـ,4هللص .130-127هلل«تحفدسهللالمحتد س,هللوح ردمتيهللالشد واةي,هللوال بد يع» هلل
جـ,9هللص .95-93هلل«األةوارهللأللم تهللاألبد ار» هللجدـ,2هللص .491-490هللوفديهلل«األردب »هلللىسدموطي هللص-206
 (207هلللب حهللب ك ا ,هللو هلل هلللب حهللفمإهللف و(,هللاألوت هللالتىفلهللبكىمسهللالكف ,هللفمب حهللبإهلللآللس,هللو هلللجبهللبلهللاألفضلهلل
ا ت (هللبمص ب ةهلللىعهللال لن,هللوانت اءهللب لسىف,هللونمل هللاألفضلهللالتىفلهللصم ةسهللل فسإشهللونمل هلل هللكد هلل مدنهلللتوندعهلل
إهللال ك لسهللفيهللال وشهللوالقم هللبأحك هللالش (,هللف ألفضلهللالتىفلهلللمصىحسهللبق ئإ,هللو هللف ألفضلهللا ت () .هلل
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ون هللارت هلل ك ةهلل هللنوهللارت هلل ح ويهللاهللنوهللارت هلل حبو هلل هلللمهلللغد مهلل لدإهللوورثدإهللورثتدإهللالمسدىمو ,هللولدوهللند هللكد هلل
ىيهلله هللحمنهللارت هللك ة هللتىههللرية,هللون مهلل لإ,هللولوهللايلعهللورثتدإهللنةدإهللرجدعهلل لدعهللا د هلللدمهلللقبدلهلل د دمهلل هلل
ببم س ,هللولوهللنن واهللبم إهلللىعهللنةدمهللرنو هللفيهلل ةهللب هللالشدد يةهللبد ل يةهلللصدىيهللصد ةهللالمسدىممنهللنبىد هللذلدههلل د دم,هلل
,هللوالم ت هلللمبهللفيهللح تهللض ورةهلللمهللننبلهلل د دمهللحتدعهلللشدد هلللىمدإهلل
وورثتدمهلل لإ,هللولوك هللةذاهللفيهللب يهللا
ر ة ا هللب لتوبسهللب هللال ية,هللولمهللننبلهلل نهللورثتإهللنةإهللارت هلل سدجوةهلل ,هللو هلل حد ويهللاهلل ذاهلللدمهللتقطدعهللالبم دسهللنةدإهلل دجنهلل
وح هلللم ت (.)1هلل هلل
وفيهللرأ هللا ك ا هلللىعهللالف لهللالمكف هللجد ء هللوتبد حهللبد ك ا هلل د ئ هللالح د ,هللولدوهللكفد هللاهللكسدجويهلللصد م,هلل
وتىفلهللبكف (.)2هلل هلل
مذهب الحدابلة:
ل ىهللالح بىدسهللن هللا كد ا هلللىدعهللالد يةهلللج ىدد هللنمد هللصدحمحس,هللو هلللت تدبهلللىمدد هللنحك دد .هللو هللا كد ا هلل
لىعهللالكف هلل هلللكو هلل هللب لت ذلبهلل نهللضد بهللنوهللنمد ,هللونولديهللا كد ا هللب لقتدل,هللفددمهللبدذلههلللتفقدو هلل دعهللالح فمدس.هلل
ونوتهللل هللالش ف مسهللفيهللا ك ا هللالم تب .هللج ءهللفيهلل«المغ يهللوالش ح» هلل"و دنهللنكد هلللىدعهللالكفد ,هللفدأتعهللبكىمدسهلل
هللابنهللتمممس هلل"تأ ى هللالمذاةب,هللف نل هللا ك ا هللل تىفهللبد خت فهلل
الكف هلللمهلللص هللك ف هللا"(,)3هللولقوتهللرمخهللا
المك ,هللفىمبهللالم تب هللفيهللكىمد هللالكفد هللكد ك ا هللالم تبد هللفديهللالدبدسهللوةحوةد ,هللفدإ هللنحمد هللند هللةدصهللفديهللنمد هلل
وضعهلللىعهللن هللا ك ا هلللىعهللالكف هلل هلللكو هلل هللب لت ذلبهلل نهللض بهللنوهللنمد ,هللو هلللكدو هللالكد هلل ك اةد ,هللوند هلل
ةصهلللىعهللن هللالم نةهلللوهللوةب هللزوجد هللص اند هللبمسك إ,هللفىد هللن هللت جعهلللىعهللنةد هلل هللتدبهلللدإهلل هلل ذاهللخ فد هللن هلل
لطىقد هللنوهلللسيءهلللش تد ,هللفج لهللخوفهللالطد هللنوهلل دوءهللال شد ةهلل ك اةد ,هللو ادلهللةدذاهلل هلللكدو هلل ك اةد هلللىدعهلل
الكفد ,هللفددإ هللاأل ددم هلل ذاهللخشديهللالكفد رهللن هلل هلللزوجددو هللنوهلللحولددواهللبم ددإ,هللوبددمنهللا نتدإهلللدمهلللددبحهلللدإهللالددتكىمهللبكىمدسهلل
الكف "(,)4هللول ةمهللنلضهلل هللو هللن هلللىمدإهللبم دسهللنةدإهللةطد هللبكىمدسهللالكفد ,هللوكد هلل حبو د هلللدنهللالكفد ر,هللو قمد هللاهلل
ل ةمهللفيهللح لسهللخوفهلللمهلللحكمهللب يتإ؛هللأل هللذلههللظ ة هللفيهللا ك ا  .هلل
و هللرد هللنةإهللك هلله هللح تهللةطقإهللبإهللحكمهللب يتإ,هللف هللايلدعهللورثتدإهللرجولدإهلل لدعهللا د هلللدمهلللقبدلهلل هلل
ببم س؛هللأل هللاألصلهللبق ؤ هلللىعهلل هللةوهلللىمإ(,)5هللو ذاهللرد هلللىمإهللبأةإهللكف ,هللوايلدعهللا كد ا هللنبدلهلل دعهللن ل دس,هللولدوهلل
رد هلللىمإهللبكىمسهللالكف ,هللف يل هللنبلهلل طىقهلل هللفيهللاألصح؛هللأل هللتص لقإهلللمبهللفمإهللتكذلبهلللىبم س(.)6هلل هلل
مذهب الظاهرية:
ل د ىهللاب دنهللحددز هللالظ د ة ع هللن هللال د يةهلل دعهللا ك د ا هللنم د هللصددحمحس,هللون هللا ك د ا هللالم تب د هللة دوهلل د هلللكددو هلل
بض د بهللنوهللنذىهللنوهللنت دلهلللى دعهللةفس دإهللنوهلللى دعهلل سددىمهلل هللل دمهلللف ددل.هللواب دنهللحددز هللف ديهللا ك د ا هللالم تب د هلللتف د هلل دعهلل
الح فمس,هللوالح بىس,هللونوتهللل د هللالشد ف مس,هللول د هللابدنهللحدز هللأن اِكدراال يدقسدع قسدميَ« :إكدراال ِلدى كد »,
و«إكراال ِلى فعل» هللفـ«ا ك ا هلللىعهللالك » هلل هلللجبهللبإهللريء,هللو هللن لدإهللالمكد هللكد لكف ...هللألةدإهللفديهللنولدإهلل
هللنك هلللىمإهلل ةم هللةوهللح كهلللىفلهللالذعهللن هللن هلللقولإ,هللو هللرديءهلللىدعهللالحد كيهللبد هللخ ف....وند هللند تهللر دوتهلل
()1هلل«األ » هللجـ,6هللص .152هللواةظ هلل الهللةذاهللال صهللفيهلل«تحفسهللالمحت س,هللوح ردمتيهللالشد واةي,هللوال بد يع» هللجدـ,9هلل
ص .95-93هللو« غ ددديهللالمحتددد س» هللجدددـ,4هللص «.139تكمىدددسهللالمجمولدددسهللالا ةمدددس» هللجدددـ,18هللص .7هلل«األةدددوارهلل
أللم تهللاألب ار» هللجـ,2هللص  .491-490هلل
()2هلل«ر حهللالتح ل ,هللو دإهللح ردمسهللالشد ن وع» هللجدـ,2هللص .391-390هلل« ل ةدسهللالطد لبمن,هللوهلل دإهللفدتحهللالم دمن» هلل
جـ,4هللص .130-128هلل«ح رمسهللالش ن وع»هللالس ب هللص  .388هلل
()3هلل«المغ ددي» هللجددـ,10هللص .97هلل«الش د حهللالكبمدد » هللجددـ,10هللص «.109-108ا ةصدد ف» هللجددـ,10هللص -326
.328هلل«كشدد فهللالق دد (» هللجددـ,6هللص .186-185-174-168-167هلل«المبدد (» هللجددـ,9هللص .183-173-171هلل
«نل هللالمون من» هللجـ,3هللص ,52هللو هللب ة  .هلل
()4هلل جمولسهللالتوحم هللص .297هللهللو حلهللي/هلل حم هللة ممهللل منهللفيهللكت بإهلل«ا لم » هللهللص  .113-112هلل
()5هلل«المغ ي» هللجـ,10هللص .97هلل«الشد حهللالكبمد » هللجدـ,10هللص .109-108هلل«كشد فهللالق د (» هللجدـ,6هللص -185
 .186هلل
()6هلل«المب (» هللجـ,9هللص  .183هلل
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ههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هلل «إنما األِمال بالديدا  ,وإنمدا لكدل امدرا مدا ندوى»,هللفصدحهللن هللكدلهلل دنهللنكد هلل
لىعهللنوت,هللولمهللل و هلل ت رهللا,هللفإةإهلل هلللىز إ(.)1هلل هلل
وفي موضع وخر جاص:هللو نهللنك هلللىعهلل جويهلللص مهللنوهلللصىمب,هللفىمسج هلل هللـهللت لعهللـهلل بد يرهللاهلل لدعهللذلده,هلل
ِِ)( ,)2وفدي
و هلللب ليهللفيهللنعهللجدسهللك هللذلههللالص مهللنوهللالصىمبهللن تهللههللـهللت لع هللـ هلل(فا سيدمدا تولودوا فدث َّع وجس ده َّ
موضع ثالث:هللو نهللنك هلللىعهللالسجويهلللوثنهللنوهلللصىمبهللنوهلل ةس ,هللوخشيهللالض بهللنوهللاألذىهللنوهللالقتلهلللىدعهلل
ةفسإهللنوهلللىعهلل سىمهللنم هلل هلللمهلللف ل,هللفىمسج هلل هللـهللت لعهللـهللنب لسهللالص مهللنوهللالصىمبهللنوهللا ةسد هلل هلللبد ليهلل لدعهلل
القبىسهلللسج هللنوهلل لعهللنم ة .هللون هللن تهللب ضهللال س هلل ذاهللك هللالمأ ورهللب لسجويهلللإهللفيهللالقبىس,هللفىمسج ,هللو هللف  .هلل
ن تهلللىي هللوةذاهللتقسممهللف ؛هللأل هللالم عهلل نهللالسجويهلل هللـهللت لعهللـهلل لعهللكدلهللجددسهلللمد هللاهللنصد هللاهلللدمهلللدأ هلل دإهلل
ِِ)(,)3هللو ةمد هللن ةد هللب دتقب تهللالك بدسهللفديهللالصد ةهللخ صدس,هلل
ع,هللن تهللههللـهللت لع هللـ هلل(فا سيدمدا تولودوا فدث َّع وجس ده َّ
والسجويهللوح هلللمبهللبص ة,هللوةوهللج ئزهللب هللطد رة,هللو لعهللنم هللالقبىس,هللولىحد ئص؛هللألةدإهلللدمهلللدأ هللةدصهللبإلجد بهلل
ان)(.)4هلل هلل
اِيم ِ
ذلههللفمإ,هللون تهللت لع هلل( ِإ َّل م سَ أك ِسرال وق سلبه م سحم ِئٌَّ ِب س ِ
أقول :مما سب يتضح أن للفقهاص في حكع ردة المكرال قوليَ:
القول األول:هلل هللريةهللالمك هللصحمحسهللفديهللالظد ة ,هللفددوهللكد ف هللفديهللالظد ة هللتبدمنهلل دإهللا نتدإ,هللو هللل ثدإهلل
المسىمو هلل ذاهلل ,هللو هلللغسل,هللو هلللصىعهلللىمإ,هللوةوهلل سىمهللفمم هللبم إهللوبمنهلله,هللوبإهللن تهلل حم هللبنهللالحسن(.)5هلل هلل
القول الثاني:هلل هللريةهللالمك هللنم هللصحمحسهلل تعهللتواف
وبإهللن تهللجمدورهللالفقد ء(.)6هلل هلل

هللرد وطهللا كد ا هلل د يا هللنىبدإهلل طم د هللب لمد ,هلل

دليل القول األول:هللا ت تهلل حم هللبنهللالحسنهللبقولإ هلل ةإهللةط هللكىمسهللالكف ,هللفأربإهللالم ت ر(,)7هللوبقولإ هلل ة هلل هلل
ة ىمهلل نهلل هلل هللة ىمهلل نهللل ةمتدإ,هللو ةمد هللل ب ديهللالحكدمهلللىدعهلل د هللنضدبهلل دنهللههلل هلل دنهللنكد هللونىبدإهلل طمد نهلل
ب لم (,)8هللون تهللابنهللحجد هللفديهللاآللدس هللةدوهللولمد هللرد ل هلللمدنهللارتد هلل تد رهللا,هللون د هلل دنهللنكد هلللىدعهللذلده,هللفددوهلل
ذورهللب آللس؛هللأل هللا تا ءهلل نهللا ثب هللةفي,هللفمقتضيهللن هلل هلللد خلهللالدذعهللنكد هلللىدعهللهللالكفد هللتحد هللالولمد ,هلل
والمشدورهللن هللاآللسهللةزل هللفيهلللم رهللبنهللل هللكم هللج ءهلل نهللط ل هللنبيهلللبمد ةهللبدنهلل حمد هللبدنهلللمد رهللبدنهللل د هلل

()1هللوهللا ك د ا هلللى دعهللالف دلهللل قس دمهلل ل دعهللنسددممن هللنح د ةم هللك دلهلل د هللتبمح دإهللالض د ورةهللك ألك دلهللوالش د ب,هللفدددذاهلللبمح دإهلل
ا ك ا ؛هللأل هللا ك ا هللض ورة,هللفمنهللنك هلللىعهللريءهلل نهللةذا,هللف هللريءهلللىمإ؛هللألةإهللنتعهلل ب ح هلللإهلل تم ةإ.هللوالا ةي هلل
هللتبمحإهللالض ورةهللك لقتل,هللوالج اح,هللوالض ب,هللو فس يهللالم ت,هللفددذاهلل هلللبحدإهللا كد ا ,هللفمدنهللنكد هلللىدعهللرديءهلل
نهللذلههلللز إهللالقوي,هللوالضم ؛هللألةإهللنتعهلل ح هلللىمإهلل تم ةإ.هلل«المحىع» هللجـ,8هللص 330-329هلل سألسهلل .1403هلل
()2هلل«المحىع» هللجـ,8هللص 335هلل سألس .1047هللاآللسهللرنم/هلل115هلل نهلل ورةهللالبق ة .هلل
()3هللالبق ةهللهلس/هلل.115هلل هلل
()4هللالمحىع هللجـ,4هللص 176هلل سألسهلل,474هللواآللسهللرنمهلل106هللال حل .هلل
()5هللراجعهلل هلل ب هللل هللالح فمسهللفيهللةصهلل«المبسوط»هلللىس خسي .هلل
()6هللج ءهللفيهلل«المغ ي»هللو«الش ح» هللو نهللنك هلللىدعهللالكفد ,هللفدأتعهللبكىمدسهللالكفد هلللدمهلللصد هللكد ف اشهللوبددذاهللند تهلل لده,هلل
ونبوهللح مفس,هللوالش ف ي,هللون تهلل حم هللبنهللالحسن هللةوهللك ف هللفيهللالظ ة ,هللتبمنهلل إهللا نتإ,هللو هللل ثإهللالمسىمو ,هللو هلل
لغسددل,هللو هلللصددىعهلللىمددإ,هللوة دوهلل سددىمهللفمم د هللبم ددإهللوبددمنهلله؛هللألة دإهللةط د هللبكىم دسهللالكف د ,هللفأرددبإهلل«الم ت د ر».هللاةظ د هلل
«المغ ددي» هللجددـ,10هللص .97هلل«الش د حهللالكبم د » هللجددـ,10هللص .108هللوة دوهللنددوتهللا ب ضددمسهللج د ءهللف ديهلل« تص د هلل
ال ص ت»هللص  25هلل نهللك هللفيهلل زلسهللالتقمس,هللوك ة هلل ل تإهلل ل ةهللا لم ,هللول ةمتإهللكفد .هللند تهلله هللـهللت د لعهلل
ـ هلل(إِ َّل م سَ أك ِسرال وق سلبه م سحمئٌَِّ بِ س ِاِيم ِان),هللوذلههللوا عهلللإ,هللوياخلهللفيهللصفسهللا لم هللل هلله,هللول هللالمسىممنهلل ذاهلللىمواهلل دإهلل
ذله,هللو هللر ة هللالمسىمو هللبصفسهللالكف ,هللولمهللل ىمواهللنوهللل واهللنةدإهللبم زلدسهللالتقمدسهللكد هللل د ةمهللكد ف اهللحتدعهللل ىمدواهلل
ذلدده؛هللأل هلله هللـهللت د لع هللـهللنوجدبهللالبد اءةهلللىدعهللالمسددىممنهلل مدنهللر د ة و هللبصددفسهللالكفد ,هللو هللكد هللل د هلل دنهللنة دلهلل
ا لم شهللوكذلههللنوجبهللالو لسهلللىمدمهلللم هللر ة و هللبصفسهللا لم ,هللو هللك هللل هلل نهللنةلهللالكف  .هلل
()7هللهلل«المغ ي»هللوالش ح هللالس بق  .هلل
()8هللتكمىدسهللالمجمولدسهللالاد ةي هللجددـ,18هللص .7هلل«بد ائعهللالصد ئع» هللجددـ,7هللص «.177الموافقد »هلللىشد طبي هللجددـ,1هلل
ص  .217هلل
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ن ت هللنخذهللالمش كو هلللم رهللا,هللف دذبو هللحتدعهللند ربدمهللفديهللب دضهلل د هللنرايوا,هللفشدكعهللذلدههلل لدعهللال بديهلل-صدىعهللههلل
لىمإهللو ىم-هللفق تهلللإ هلل«كيف تند قلبك؟»هللن ت هلل طم هللب لم .هللن ت هلل«فذن ِادوا فعد»(.)1هلل هلل
ِِ
ون ا سلم سؤ ِمدِيَ ومَ ي سفعد سل ذ ِلدك فلد سيم ِمدَ َّ
-2هللنولإهللت لع هلل(ل يت َّ ِخ ِذ ا سلم سؤ ِمدون ا سلكافِ ِريَ أ سو ِلياص ِمَ د ِ
ِِ ا سلم ِصير) ()2هللن تهللالب رعهللفيهللكت بهللا كد ا هلل
ِ ن سفسه وإِلى َّ
فِي ش سيصٍ إِ َّل أن تتَّقوا ِم سده سع تقاةً ويحذِِّركع َّ
وةيهللتقمس,هللنع هللالتىفلهللبكىمسهللالكف هللل هللا ك ا .هللن تهللابدنهللحجد هللو دعهللاآللدس هلل هلللت دذهللالمدؤ نهللالكد ف هللولمد هلل
فيهللالب طن,هللو هللفيهللالظ ة هلل هلللىتقمسهللفيهللالظ ة ,هللفمجوزهللن هلللوالمإهلل ذاهللخ فإ,هللول يلإهللب طهلل (.)3هلل هلل
ولنهللالحسنهللالبص ع هلل«التقمس»هللج ئزةهلللىمؤ نهلللمو هللالقم سهلل هللنةإهللك هلل هلللج لهللفديهللةسدمعهلل دإ,هللولددذاهلل
إهلل هللن ىمهلل ك ةهلل ,هللو هللنث هللل ذرهللا ك ا هللفيهللالم عهلل نهللونو(هللالف نسهللكم هلللدوهللنكد هلللىدعهللالطد ,هلل
لحكمهللبإ
()4
هلل حم هلللملهللب لقم س ,هللواآلل هللواألح يلفهللت يهلللىمإ .هلل
وةذاهلل نهللا
دليل القول الثاني هللا ت تهللالجمدورهلللىعهللل هللصحسهللريةهللالمك هللب آلتي هلل
أولً :الكتاب:
س
دان ول ِكدَ َّمدَ شدرح ِبدا سلك سف ِر
-1هللنولإهللت لع (مَ كفر ِب َّ
اِيم ِ
اَّللِ ِمَ ب سع ِد إِيمانِ ِه إِ َّل م سَ أك ِسرال وق سلبه محمدئٌَِّ ِب س ِ
()5
اب ِ ِظي ٌع) فدذ هللاآللسهللت تهلللىعهللن هللريةهللالمك هللنم هللصحمحسهلل د يا هلل
ِِ وله سع ِذ ٌ
ب ِ ِّمَ َّ
دد ًسرا فعل سي ِه سع غض ٌ
()6
لدمهللل شد حهللالصد رهللبد لكف هلللؤلد هلل دببهللال ددزوت ,هللوفدديهللاآللدسهللتقد لمهللوتدأخم ,هللوتقد ل ة هلل دنهللكفد هللبد هللب د هلل
لم ةإ,هللور حهللب لكف هللص رهللا,هللف ىمدمهللالقتلهللتقمس(,)7هللن تهللالس خسي هللو«التقمس»هللن هلللتقعهللةفسإهلل نهللال قوبدسهللبمد هلل
() 1هللون هللنخ سهللالطب عهلل نهللط ل هلللىعهللبدنهللنبديهللطىحدسهلللدنهللابدنهلللبد سهللفديهللاآللدسهللند ت هللنخبد هللههللن هلل دنهللكفد هللب د هلل
لم ةإ,هللف ىمإهللنضبهلل نهلله,هللون هلل نهللنك هللبىس ةإ,هللوخ لفإهللنىبإهللب لم ؛هلللم جواهللبذلههلل نهللل و ,هللف هللح سهلللىمإهلل
هللههلل ةم هلللأخذهللال ب يهللبم هلللقد هلللىمدإهللنىدو بدم.هللند تهللابدنهللحجد هللنىد هللولىدعهللةدذاهللف دتا ءهلل قد هلللىدعهللنولدإ هلل
«ف ىددمدمهللنضددب»هلل كأةدإهللنمددل هللف ىددمدمهللنضدبهلل دنهللههلل هلل دنهللنكد ؛هللأل هللالكفد هلللكددو هللبد لقوتهللوالف دلهلل دنهللنمد هلل
التق ي,هللون هلللكو هللب لتق ي,هللف تا عهللاألوت,هللوةوهللالمك .هلل«فتحهللالب رع» هللجـهلل,12هللص .327-326هلل هلل
()2هللهتهلللم ا هلل .28هلل
()3هلل وند تهللابدنهللحجد هللنمددل هللالحكدمهللفديهللال د وتهللل دنهللال طد بهللن هلل ددوا ةهللالكفد رهلللم د هللك ةد هلل سددتقبحسهلللدمهلللواج دإهللههلل
المؤ منهللب ل ط ب.هللن ت هللنى هللولظد هللليهللن هللالحكمسهللفمإهللنةإهلللمد هللتقد هللال طد بهللفديهللنولدإ هلل(ل يتخدذ المؤمددون
الكافريَ أولياص مَ دون المؤمديَ ومَ يفعل ذلك فلديم مدَ هللا فدي شديص إل أن تتقدوا مددهع)هللكدأةدمهللنخدذواهلل
ب مو إهللحتعهللنةك واهلللىعهلل نهللك هلللإهلللذرهللفيهللذلههللف زل هللةذ هللاآللسهللرخصسهللفيهللذله,هللوةدوهللك آللد هللالصد لحسهلل
فيهللالزج هلللنهللالكف هللب هللا لم هللثمهللرخصهللفمإهلللمنهللنك هلللىعهللذله.هلل«فتحهللالب رع» هللجـ,12هللص  .328هلل
()4هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,10هللص .124-123ونم هللالحسنهلل نهللالح فمسهللنخذهللب تحس ,هللوةوهلللقضيهللب هلل
صحسهللريةهللالمك هللكم هللتق .هللةذاهللوند هللذكد هللالدب ضهللن هلل د هللن لدإهللالحسدنهللفديهللالظد ة هللتبدمنهلل دإهللا نتدإ,هللو هللل ثدإهلل
المسىمو هلل هلل ,هللو هلللغسل,هللو هلللصىعهلللىمإ.هللولزاهللال م اةيهللفيهلل«البم »هللةذاهلل لعهللنبيهلللو ف .هلل
()5هللال حل هلل .106هلل
()6هللون هللوريهللف يهلل ببهللةزولد هللث ثهللروال هللاألولع هلل هللنخ جإهللابنهللنبيهللح تمهلللنهللابنهلللب سهللن ت هلللمد هللنرايهللال بديهلل
صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللن هلللد ج هلل لعهللالم ل سهللنخذهللالمش كو هللبد ,هللوخب بد ,هللولمد را,هللفأ د هلللمد ر,هللفقد تهلللددمهللكىمسهللنلجبتدمهللتقمس.هللفىم هللرجعهلل لعهللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللح ثإ,هللفق ت هللكمفهللك هللنىبههللحمنهللنى هللنك هلل
ش ح هللب لذعهللنى ؟هللن ت هلل شهللف زل .هللالا ةمس هلل هللنخ جإهللنلض هلللنهلل ج ة هللن ت هللةزلد هللةدذ هللاآللدسهللفديهللنةد سهلل دنهلل
نةلهلل كسهلله واشهللفكتبهلل لمدمهللب ضهللالصح بسهللفيهللالم ل سهللن هللة ج وا,هللف جواهللل ل و هللالم ل س,هللفدأيركتدمهللند للهلل
فيهللالط ل ,هللففت وةم,هللفكف واهلل ك ةمن,هللففمدمهللةزل هللةذ هللاآللس.هللالا لادس هللنخ جدد هللابدنهلل د هللفديهلل«الطبقد »هلللدنهلل
لم وهللبنهللالحكمهللن ت هللك هلللم رهللبنهللل هللل ذبهللحتعهلل هللل رعهلل هلللقدوت,هللوبد ت,هللولد هللبدنهللفدمد ة,هللوندو هلل دنهلل
المسىممن,هللوفمدمهللةزل هللةذ هللاآللس,هللوند تهلل ج ةد هللنوتهلل دنهللنظدد هللا د هلل دب س هللر دوتهللههلل-صدىعهللههلللىمدإهلل
و ىم-هلل ونبوهللبك ,هللوب ت,هللوخب ب,هللولم ر,هللوصدمب,هللو ممس.هللفأ هللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو دىم-هللفم دإهلل
نبوهللط لب,هللون هللنبوهللبك هللفم دإهللنو دإ,هللون د هللاآلخد و هللفألبسدوةمهللنضد ا(هللالح لد ,هللونونفدوةمهللفديهللالشدمبشهللفبىدغهلل
دمهللالجد هلل هللر ءهللههللن هلللبىدغهلل دنهللحد هللالشدمبهللوالح لد ,هللفىمد هللكد هلل دنهللال شد ءهللنتد ةمهللنبدوهللجددلهللو دإهللح بدسشهلل
فج لهلللشتمدمهللولوب دمهللثمهللنتعهلل ممس,هللفط نهللب لح بسهللفيهللنىبد هللحتعهللخ ج هلل نهللفمدد ,هللفدديهللنوتهللرددم هللا تشدد هلل
.هللتكمىسهللالمجمولسهللالا ةمس هللجـ,18هللص «.4فتحهللالب رع» هللجـ,12هللص .326هلل«المبسوط»هلللىس خسي هلل
فيهللا
جـ,24هللص 43هللو هللب ة «.ا ختم ر» هللجـ,2هللص  .152هلل
()7هللل يهلل ذاهللنك هلللىعهللنتلهلل سىمهلللمبهلللإهللن هلللقتىإهلللم هللفمإهلل نهللط لدسهللالم ىدو هللفديهلل صدمسهللال د ل ,هللو لاد رهللروحدإهلل
لىعهللروحهلل نهللةوهلل اىإهللفيهللالح س؛هللوذلههلل هلللجوزهللن تهللالس خسي هللوبإهللةأخذشهللوبدذاهلللتبمنهلللظمهللح سهللالمسىم؛هلل
أل هللالش كهللب هللنلظمهللاألرم ءهللوزراهللونر ة هللتح لم هللن تهللههللـهللت لعهللـ هلل(تكاد السماوا يتفحرن مده)هلل لعهللنولإهلل
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لظد ,هللو هللك هلللضم هللخ فإ,هللون هللك هللب دضهللال د سهلللدأبعهللذلده,هللولقدوت هلل ةدإهلل دنهللال فد ,هللوالصدحمحهللكمد هلل
لقوتهللالس خسي هلل هللذلههللج ئزهلللآللس,هللو ج اءهللكىمسهللالش كهلللىعهللالىس هلل ك ةهلل هلل عهللطمأةم دسهللالقىدبهللب لمد هلل
نهللب بهللالتقمس,هللون هللرخصهللر وتهللههلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللفمدإهللل مد رهللبدنهللل د هلل هللن هللةدذاهللال دو(هلل دنهلل
التقمسهلللجوزهلللغم هللاألةبم ءهللوالم ىمنهللـهلللىمدمهللالص ةهللوالس هللـهللفأ هللفيهللح هللالم ىمنهللـهللصدىوا هللههلللىدمدمهلل
نجم منهللـهللفم هللك هلللجوزهللذلههللفمم هللل جعهلل لعهللنصلهللال لوةهلل لعهللالد لنهللالحد ,هللوند هللجدوز هللب دضهللالد وافض هللـهلل
ل دمهللههللـهللولكنهللتجولزهللذلههلل ح ت؛هللألةإهلللؤيعهلل لعهللن هلل هلللقطعهللالقوتهللبم هللةوهللر ل سهلل حتم تهللن هلللكو هللن تهلل
ذلههللنوهللف ىإهللتقمس,هللوالقوتهللبدذاهلل ح ت .هلل
و«التقمس»هللتكو هللب لىس هلل هللب لف ل,هللفمب حهلللإهلل جد اءهللكىمدسهللالكفد هللفديهللح لدسهللا كد ا ,هللو هلللبد حهلللدإهللا ند ا هلل
لىعهللنتلهللالمؤ نهللفيهللح لسهللا ك ا ,هللوةوهلل ايهللابنهلللب س هلل« ةمد هللالتقمدسهللب لىسد هلللدمبهللب لمد هللـهللل دي هللالقتدل»,هلل
والتقمسهللب لىس هللةوهلل ج اءهللكىمسهللالكف هلل ك ةهلل (.)1هلل هلل
ست س
ضدع ِفيَ فِدي
ِده سع قدالوا فِديع كددت سع قدالوا كدَّدا م س
-3هللن تهللت لع هلل(إِنَّ الَّذِيَ توفَّداهع ا سلم ِكدة ادا ِل ِمي أنفس ِ
ض قددالوا ألدد سع تك س
يرا * إِ َّل
ِِ وا ِ
ساأل سر ِ
ددَ أ سرض َّ
دداجروا فِيهددا فاولئِددك مدداسواه سع جهدددَّع وسدداص س م ِصدد ً
سددعةً فته ِ
ً
س
س
ِّ
ً
ست س
ِ أن
الرجا ِل وال ِدس ِ
ان ل ي س
ا سلم س
ست ِحيعون ِحيلة ول يهستدون سبِي * فاولئِك ِسدى َّ
ضع ِفيَ ِمَ ِ ِّ
اص (و2ا)ل ِولد ِ
ورا) هللن تهللالب رع هللف ذرهللههللالمستض فمنهللالدذلنهلل هلللمت دو هلل دنهللتد كهلل د هلل
ي سعفو ِ سده سع وكان َّ
ِ ِف ًّوا غف ً
ن هللبإ,هللوالمك هلل هلللكو هلل هلل ستض فهلل هللنم هلل مت عهلل نهللف دلهلل د هللن د هللبدإ.هللوند تهللالحسدن هلل"«التقمدس»هلل لدعهلللدو هلل
القم س"(,)3هللوروىهللن هللالكف رهللل ذبو هللالمستض فمنهلل نهللالمدؤ منهللفمد هلل د دمهللنحد هللنجد بدمهلل هللبد ت,هللفإةدإهللكد هلل
لقوت هلل"نح هللنح "(.)4هلل هلل
ثانيًا :السدة واْلثار:
-1هللنوتهللال وتهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم -هلل«إنما األِمدال بالديدا  ,وإنمدا لكدل امدرا مدا ندوى»()5هللند تهلل
الب رع,هللوةوهلللست تهللل هللصحسهللريةهللالمك هللوند تهللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم« -األِمدال بالديدا ».هلل
ن تهللابنهللحج هللوكأ هللالب رعهللنر رهللبإل اي هللة هلل لعهللال يهلللىعهلل نهللف هللفيهللا ك ا هللبمنهللالقوت,هللوالف دل؛هللأل هلل
ال ملهللف ل,هللو ذاهللك هلل هللل تب هلل هللب ل مسهللكم هلليتهلللىمإهللالحد لف,هللفد لمك هلل هللةمدسهلللدإهللبدلهللةمتدإهلللد هللالف دلهللالدذعهلل
نك هلللىمإ(,)6هللوت ى هللالح لفهللب ك ا ؛هللألةدمهللك ةواهلل ك ةمنهلللىدعهللا ن دسهلل دعهللالمشد كمن؛هللأل هللالمستضد فهلل
هلللكو هلل هلل ك ةهلل هللكم هللتق ,هللولستف يهلل إهللن هللا ك ا هلللىعهللالكف هلللوهللك هللكف هللاهلللم هلليلد هلللددمهللال دوتهلل-صدىعهلل
ههلللىمإهللو ىم-هللفيهللص تإهللو م ةمهلل ؤ منشهللوةمهللالمستض فو هللالذلنهلللذبدمهللالمشد كو هللك مد رهللبدنهللل د هلل
ونم .هللن تهللنبوهللة ل ة هلل"وك هللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللحدمنهللل فدعهللرن دإهلللقدوت هلل دمعهللههلللمدنهلل
حم ,هللرب هللولههللالحم هللل لواهللل ج تهلللسممدمهللبأ م ئدم"(.)7هلل هلل

ت لع (أن دِو للرحمَ ولدا)هللثمهلللب حهلللإهلل ج اءهللكىمسهللالكف هللفيهللح لسهللا ك ا ,هللو هلللب حهلللإهللا ن ا هلللىعهللالقتلهللفيهلل
ح لسهللا ك ا هللفمإهلللتبمنهلللظمهللح سهللالمؤ نهللل هلله,هللوةوهلل ايهللابنهلللب س هلل ةم هللالتقمسهللب لىس هلللمبهللب لم ,هللل دي هلل
القتل,هللوالتقمسهللب لىس هلل ج اءهللكىمسهللالكف هلل ك ة .هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,23هللص  .45هلل
()1هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,24هللص  .45هلل
()2هللال س ءهللاآلل هلل .99-98-97هلل
()3هللصحمحهللالب رعهللبفتحهللالب رع هللجـ,12هللص .326روىهلل ج ة هللن هللاآلل هللةزل هللفديهللةد سهلل دنهللنةدلهلل كدسهلله دوا,هلل
فكتبهلل لمدمهلل نهللالم ل س,هللفإة هلل هللة اكمهلل هلل هللن هللة ج تم,هللف جواهللفأيركدمهللنةىدمهللب لط ل ,هللففت وةمهللحتعهللكف واهلل
ك ةمن.هللفتحهللالب رع هللجـ,12هللص  0328هلل
()4هللالمغ ي هللجـ,10هللص «.97الش حهللالكبم » هللجـ,10هللص  .108هلل
()5هللصحمحهللالب رعهللبفتحهللالب رع هللجـ,12هللص  .326هلل
()6هللون تهللابنهللحج هللنلض هللواحتجهللب ضهللالم لكمسهللبأ هللالتفصملهلللشبإهلل هللةزتهللفيهللالق ه ؛هللأل هللالذلنهللنك ةواهلل ةم هللةوهلل
لىعهللالك هللفمم هللبم دمهللوبمنهللربدم,هللفىم هلللمهلللكوةواهلل تق لنهلللإهللج لهللكأ هلللدمهلللكدنهللولدمهلللدؤث هلل هللفديهللبد ,هللو هلل د تهلل
ب فهللالف ل,هللفإةإهلللؤث هللفيهللالب هللوالمد تهللةدذاهلل دعهلل د هللحكد هللابدنهللبطد تهلللدنهلل دم لملهللالق ضدي.هللوت قبدإهللابدنهلل
الم م هللبأةدمهللنك ةواهلللىعهللال ط هللب لكف ,هللولىعهلل لطسهللالمش كمنهللو وةتدم,هللوت كهلل هللل لفهللذلده,هللوالتد وكهلل
نف تهلللىعهللالصحمح,هللولمهلللؤاخذواهللبشيءهلل نهللذله.هللفتحهللالب رع هللجـ,12هللص  .330-329هلل
()7هللالم جددعهللالسدد ب هللص .130هللنلدد هللالمددون من هللجددـ,3هللص ,53هللو دد هللب دد ة هللتحدد هللل ددوا هلل«التبدد رهللال مدد ,هلل
والمق ص هللفيهللاأللف ظ» هلل4جـ,هللص  .51-50هلل
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ولنهللنبيهللة ل ةهللن هللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللك هللل لواهللفيهللالص ة هلل«اللهع أنج ِيدا بدَ أبدي
ربيعة ,وسلمة بَ هشا  ,والوليد بدَ الوليدد اللهدع أندج المستضدعفيَ مدَ المدؤمديَ ،اللهدع أشددد وطاتدك
ِلى مضر ,وابعث ِليهع سديَ كسديَ يوسف»)1(.هلل هلل
-2هللج ءهلل نهللط ل هللنبيهلللبم ةهللبنهلل حم هللبنهلللم رهللبنهللل د هللند ت هللنخدذهللالمشد كو هلللمد رهللا,هللف دذبو هللحتدعهلل
ن ربدمهللفيهللب ضهلل هللنرايوا,هللفشكعهللذلههلل لعهللال بيهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم,-هللفقد تهلللدإ "كيدف تندد قلبدك",هلل
ن د ت هلل طم د هللب لم د ,هللن د ت هلل"فددذن ِددادوا فعددد"()2هللن د تهللاب دنهللحج د هللوة دوهلل ددل,هللورج ل دإهللثق د هللنخ ج دإهلل
هللهللنلضهلل ,هللونخ سهللالطب عهلللنهللابدنهلللبد سهللةحدو هلل طدو هللهلل
الطب ع,هللونبىإهلللب هللال زا ,هللونخ جإهللالبمدقيهلل
وفيهلل د هللضد ف,هللوروا هلل ج ةد ,هللونخ جدإهللالفد كديهلل دنهلل دلهللزلد هللبدنهللن دىم,هللوفديهلل د هللضد فهللنلضد شهلل
ونخ جإهلللب هللبنهللحمم هلل نهللط ل هللابنهلل م لن,هللورج لإهللثق هلل عهلل ر لإهللنلضهلل هللةذ هللالم ا دملهللتقدوعهللب ضدد هلل
ب ضهلل (.)3هلل هلل
ون هللالت ضهللالس خسيهلللىعهلل نهللحملهللنولإهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم« -فذن ِادوا فعد»هلللىدعهللظد ة ,هلل
فق ت هللوب ضهللال ىم ءهلللحمىو هللنولإ-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم« -فدذن ِدادوا فعدد»هلللىدعهللظد ة ,هللول دي هلل هلل
ل يواهلل لعهللا ك ا هللف هلل لعهلل هللك هلل ههلل نهللال ملهلل ي,هللواذك هللهلدتدمهللب م ,هللوةوهللنىص,هللفإةإهلل هلللظنهللب دوتهلل
ههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللن هلللأ هللنح هللاهللب لتكىمهللبكىمسهللالش ك,هللولكدنهلل د اي هلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللفدإ هلل
ل يواهلل لعهللا ك ا ,هللف هلل لعهللطمأةم سهللالقىبهللب لم ,هللوةدذاهللأل هللالدتكىم,هللو هللكد هلللد خصهلللدإهللفمدإ,هللف ت د (هلل
إهللنفضل.)4(....هلل هلل
فح لفهلللم رهللفمإهلليلمدلهللنةدإهلل هللبدأسهلللىمسدىمهللن هلللجد عهللكىمدسهللالشد كهلللىدعهللالىسد هلل ك ةد هللب د هللن هلللكدو هلل
طم نهللالقىبهللب لم ,هللون هللذلههلل هللل جدإهلل دنهللا لمد ؛هللألةدإهلللدمهلللتد كهللالتقد ي هلللمد هللنجد ا هلللىدعهلللسد ةإهللن هلل
ت ىهللن هللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هلل أتهلللم رهللبدنهللل د هللحد تهللنىبدإ,هللفىمد هللنخبد هللنةدإهلل طمد نهللب لمد هلللدمهلل
ل تبإهلللىعهلل هللك هلل إ(.)5هلل هلل
-3هللنولإهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم -هلل«ِفي ألمتي الخحا ,والدسيان ,وما استكرهوا ِليده»,هللوفديهللروالدسهلل
«رفع»,هللوفيهللروالس هلل« هللههللتج وزهلللنهللن تيهللال طدأ,هللوال سدم ,هللو د هللا دتك ةواهلللىمدإ»(,)6هللوفديهللالب د رعهلل
ولنهللنبديهللة لد ةهللهللن هللال بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللند ت هلل« هللههللتجد وزهلللديهلللدنهللن تديهلل د هللو و د هللبدإهلل
ص ورة هلل هلللمهللت ملهللنوهللتكىم»(.)7هلل هلل
ن تهللفيهلل«الفتح» هللونر رهللالب رعهلللت جمسهلل لعهللالحد لفهللالدذعهلللدذك هللنةدلهللالفقدإهللواألصدوتهللكامد اهللبىفدل هلل
«رفع هللا َِ أمتي الخحا ,والدسيان ,وما استكرهوا ِليه»هللنخ جدإهللابدنهلل جدإهلل دنهللحد لفهللابدنهلللبد سهلل هلل
ةإهللبىفلهلل«وضع»هللب تهلل«رفع»,هللورج لإهللثق هلل هلل ةإهللنلدلهللب ىدسهللنمد هللن يحدس,هللوةدوهللحد لفهللجىمدلهللند تهللب دضهلل
()1هللصحمحهللالب رعهللبفتحهللالب رع هللجـ,12هللص  .326هلل
()2هللفتحهللالب رع هللجدـ.327/12هللو حدلهلل«ا ختمد رهلللت ىمدلهللالم تد ر» هللجدـ,2هللص .152هلل«المغ دي» هللجدـ,1هللص .97هلل
«الش حهللالكبم » هللجـ,10هللص .108هلل«المبسوط» هللجـ,24هللص .43هلل«تكمىسهللالمجمو(» هللجـ,18هللص  .4هلل
()3هللفتحهللالب رع هللجـ,12هللص  .227هلل
()4هللالمبسوطهلللىس خسيهلل .44/24هلل
()5هللالم جعهللالس ب هللوفمإ هللولنهللنبيهلللبم ةهللنلض هللفيهللنولإهللت لع هلل(مَ كفر ِب َّاَّللِ مِ َ ب سع ِد ِإيمانِ ِه).هللن ت هللذلههلللم رهللبنهللل د ,هلل
وفيهللنولإ هلل(ولكنهلل نهللر حهللب لكف هللص را»هلللب هللههللبنهللنبيهلل ح,هللفإةإهللكد هلللكتدبهللالدوحيهللل دوتهللههلل-صدىعهلل
ههلللىمإهللو ىم-هلل فىم هللنخذ هللالمش كو هللونك ةو هلللىعهلل هللنك ةواهلللىمإهلللم رهللبنهللل هللنج بدمهلل لدعهللذلدههلل تقد ا,هلل
فأك و ,هللوك هلل دمهلل لعهللن هللفتحهللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هلل كس,هللفجد ءهللبدإهلللامد هلل لدعهللر دوتهللههلل-
صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللفس لإهللن هلللب ل إ,هللوفمإهللنصس,هللوةوهللالم ايهللبقوتهللت لع هلل(ولكَِ َّمَ شرح بِا سلك سف ِر ددد ًسرا).هللف ف د هلل
نةإهلل ذاهللب تهللا لتق يهلللحكمهللبكف هلل ك ة هللك هللنوهللط ئ ,هللوةذاهللألةإهلل هللض ورةهلل لعهللتب للهللا لتق ي,هللفإةإهلل هللاطد (هلل
ألح هلل نهللال ب يهلللىعهللالتق ي .هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,42هللص  .45هلل
()6هللالمغ ي هللجـ,10هللص .97هللالش حهللالكبم هللجـ,10هللص  .108هلل
()7هللصحمحهللالب رع هللجـ,5هللص 190كت بهللال ت هللرنمهلل2528هللب بهللال طأهللوال سم هللفيهللال ت هللوالط هللوةحو هلل عهلل
فتحهللالب رع .هلل
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؛هللأل هللالف لهلل د هلللدنهللنصد هللواختمد رهللنو هلل.هللالاد ةي هلل د هلللقدعهلل دنهللخطدأهللنوهلل
ال ىم ء هللل بغيهللن هللل هللةصفهللا
ةسم هللنوهلل ك ا ,هللفدذاهللالقسمهلل فوهللل إهللب تف شهللو ةم هللاختىفهللال ىم ء هللةلهللالم فدوهللل دإهللا ثدمهللنوهللالحكدمهللنوهللةمد هلل
هلل ؟(,)1هللون هللن رهللالك د ةي هللن هللالم فدو(هللةدوهللالمؤاخدذة؛هللحمدفهللند ت هلل"ون د هللال دو(هللالدذعهللةدوهلل د خص,هللفددوهلل
ج اءهللكىمسهللالكف هلللىعهللالىس هلل عهللاطم هللالقىبهللب لم هلل ذاهللك هللا ك ا هللتم هلل ,هللوةدوهلل حد هللفديهللةفسدإهلل دعهلل
ثبو هللال خصس,هللفأث هللال خصسهللفيهللتغم هللحكمهللالف ل,هللوةوهللالمؤاخذةهلل هللفديهللتغمد هللوصدفإ,هللوةدوهللالح دس؛هللأل هلل
كىمسهللالكف هلل م هلل هلللحتملهللا ب حسهللبح ت,هللفك ة هللالح دسهللن ئمدسهلل هلل ةدإهلل دقط هللالمؤاخدذة؛هللل دذرهللا كد ا "(,)2هلل
ون تهللالش طبي هلل" هللةذاهللالح لف,هللو هلللمهلللصحهلل هللا,هللفم هلل تفد هلللىدعهللصدحتإ"(,)3هللوند تهللنلضد هلل"ال طدأ,هلل
وال سم ,هللفإةإهلل تف هلللىعهللل هللالمؤاخذةهللبإ,هللفكلهللف دلهللصد رهلللدنهللن فدلهللنوهللةد سهللنوهلل طدئ,هللفددوهلل مد هلللفديهلل
ل إ"(.)4هلل هلل
و م هلللج عهلل ج ىهللال طدأ,هللوال سدم هللفديهللنةدإهلل دنهللنمد هللنصد ,هللو هللوجد هللالقصد هللا كد ا هللالمضدمنهللفديهلل
الح لف(,)5هللون ت هللا ب حسهللالم سوبسهلل لعهللال خصسهللةلهللةيهلل نهللنبملهللا ب حسهللبم دعهللرفدعهللالحد سهللن هلل دنهللنبمدلهلل
ا ب حسهللبم عهللالت مم هللبمنهللالف لهللوالت ك؟هللف لذعهلللظد هلل نهللةصوصهللالد خصهللنةدد هللبم دع هللرفدعهللالحد سهلل هلل
ب لم عهللاآلخ ,هللون تهللت لعهللفيهللالمك هلل(مَ كفر باهلل مَ بعد إيمانه إل مَ أكرال)هللاآللدسهلل لدعهللنولدإ هلل(ولكدَ
ددرا فعليهع غضب مَ هللا),هللف لتق ل هلل هلل نهللنك ,هللف هللنضدبهلللىمدإ,هللو هلللدذابهلللىحقدإهلل
مَ شرح بالكفر
ً
هللتكىمهللبكىمسهللالكف ,هللونىبإهلل طمد نهللب لمد ,هللولدمهلللقدلهللفىدإهللن هللل طد هللنوهلل هللرد ء,هللفىم طد ,هللوالد لملهلللىدعهللن هلل
الت مم هللنم هلل ايهللن هللالجمدورهللنوهللالجممعهلللقولو هلل" نهلللمهلللتكىمهللبكىمسهللالكف هلل دعهللا كد ا هلل دأجورهللفديهللنلىدعهلل
ال رج ,هللوالت مم هللل فيهللت جمحهللنح هللالط فمنهلللىدعهللاآلخد "(.)6هللوند تهللالق افدي هلل"فقد هلليتهللهللالحد لفهلللىدعهللن هلل
ةذ هللاأل ورهلل فولسهلللنهللال ب يهللب ل صهللوا جم ("(.)7هلل هلل
ثالثا :اِجماع:
ن تهللابنهللبط تهللتب هلل هلل بنهللالم ذر هلل"نجم واهلللىعهللن هلل دنهللنكد هلللىدعهللالكفد هللحتدعهللخشديهلللىدعهللةفسدإهللالقتدل,هلل
فكف ,هللونىبإهلل طم نهللب لم هللنةإهلل هلللحكمهلللىمإهللب لكف ,هللو هللتبمنهلل إهللزوجتإهلل هلل حمد هللبدنهللالحسدن,هللفقد ت هلل ذاهلل
نظد هللالكف هللص رهلل ت هللا,هللوب ة هلل إهللا نتإ,هللولوهللك هللفيهللالب طنهلل سىمهلل ".هللن ت هللوةذاهللنوتهللتغ يهللحك لتإهلللدنهلل
ال يهلللىمإ؛هلللم لفتإهللال صوص(.)8هلل هلل
رابعًا :المعدى:
ةإهللنوتهللنك هلللىمإهللبغم هللح ,هللفىمهلللاب هللحكمإهللكم هلللوهللنك هلللىعهللا ن ارشهللوف ر هلل هلل ذاهللنك هللبحد ,هللفإةدإهلل
خم هللبمنهللن لنهلللىز إهللنح ةم ,هللفألدم هللاخت ر هللثب هللحكمإهللفيهللحقإ(.)9هلل هلل
اختبار المكرال بعد الزوال لإلكراال:
تق هللن هللالمك هلللىعهللالكف هلل هلللكف ,هللول ىهللالفقد ء هللنةإهلل تعهللزاتهللل إهللا ك ا هللن هللبإظد رهلل د إشهللفدإ هلل
إ,هللو هللنظد هللالكف هللحكدمهللنةدإهللكفد هلل دنهللحدمنهللةطد هللبدإ؛هللألة د هللتبمهلل د هللبدذلههللنةدإهللكد هلل
نظد هللفدوهللب هلللىعهلل
 .هلل

()1هللفتحهللالب رع هللجـ,5هللص .191كت بهللال ت .هللهللواةظ هللنلض هللةفبهللالم جعهللجـهلل,9هللص .302كت بهللالط
()2هللب ائعهللالص ئع هللجـ,7هللص  .177-176هلل
()3هللالموافق هلللىش طبي هللجـ,1هللص  .91هلل
()4هللالم جعهللالس ب "هللص  .103هلل
()5هللالم جعهللالس ب هللص,103هللو هللب ة هلل .209هلل
()6هلل«الموافق » هللجـ,1هللص  .221-217هلل
()7هلل«الف و » هللجـ,4هللص  .275-274هلل
()8هلل«فتحهللالب رع» هللس12ـ,هللص  .229هلل
()9هلل«المغ ي» هللجـ,10هللص «.97الش حهللالكبم » هللجـ,10هللص .108هللو حلهللوجإهللا تحس هللل هللالح فمسهللالس ب هلل
فيهلل ذةبدم .هلل
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ش حهللالص رهللب لكف هلل نهللحمنهللةط هللبإهلل ت رهللاهلللإ؛هللوأل هللذلههللن ل دسهلللىدعهللنةدإهلللدمهلللف دلهلللد اليهللا كد ا هللبدلهلل
,هللفدوهلل سىمهللكم هلللوهلل هللنبلهللن و إهلللىم (.)2هلل هلل
اختم رهللا(,)1هللفىوهلل هللنبلهللال ض,هللوالتىفلهللب
األفضل للمكرال ِلى الكفر:
ل ىهللجمدورهللالفقد ء هللن هللاألفضلهلللىمك هلللىعهللالكف هللن هلللصب ,هللو هلللأتيهللبإ,هللو هللنتعهللذلدههلللىدعهللةفسدإ.هلل
ول ىهللالب ض هللن هللالتىفلهللب لكف هللنولعهلل نهللالصب هلللىعهللالقتل,هللو منهللن تهللبذلههللب ضهللنصح بهللالش ف ي(.)3هلل هلل
ون هللةقلهللالب ضهلل نهللال ىم ءهللا جم (هلللىعهلل هللذةبهلل لمإهللالجمدور.هلللقوتهللالق طبي هلل"نجمدعهللال ىمد ءهلللىدعهلل
ن هلل نهللنك هلللىعهللالكف ,هللف خت رهللالقتلهللنةإهللنلظمهللنج هللاهللل هللههلل منهللاخت رهللال خصس"(,)4هللو منهللةقلهللا جمد (هلل
لىعهللذلههللابنهللبط ت,هللوابنهللالتمنشهللوةقلهلللنهللالمدىبهللل هللا تف (,)5هللولكلهلليلمىإ .هلل
الدليل ِلى أن اختيار الهوان والقتل أفضل:
دار ذا ِ ا سلوقددو ِد * ِإ سذ هد سع ِل سيهددا قعددو ٌد * وهد سع ِلددى مددا
-1هللنولدإهللت د لع هلل (ق ِتددل أ س
دددحاب ساأل سخدددو ِد * الدَّد ِ
ي سفعلون بِا سلم سؤ ِمدِيَ شهو ٌد)( )1ج ءهللفيهللتفسم هللةذ هللاآلل هللن هللب دضهلل ىدوكهللالكفد رهللنخدذهللنو د هلل دنهللالمدؤ من,هلل
()1هلل«المغ دددددي» هللجدددددـ,10هللص «.97الشددددد حهللالكبمددددد » هللجـدددددـ,10هللص «.109-108كشددددد فهللالق ددددد (» هللجدددددـ,6هلل
ص  «.185غ دددديهللالمحتدددد س» هللجددددـهلل,4ص .139هلل«تكمىددددسهللالمجمددددو(هللالا ةمددددس» هللجددددـ,18هللص .7هللاأل هللجددددـ,6هلل
ص «.152األةوارهللأللم تهللاألب ار» هللجـ,2ص  .491-490هلل
()2هلل« غ يهللالمحت س» هللجـ,4هللص  .139هلل
()3هللج ءهللفيهلل«ا ختم ر» هللجـهلل,2هللص " 152هللو هللصب هللحتعهللنتلهللك هلل دأجورا,هللوةدوهللال زلمدس...هللو دنهللةدذاهللالقبمدلهلل
بهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللوت كهللالصىوا هللال مدب,هللوكدلهلل د هللثبتد هللف ضدمتإهللب لكتد بهللوالسد س"هللوفديهلل
الب ائع هللجـ,7هللص  177هلل"وا ت (هللل إهللنفضدلهلل دنهللا ند ا هلللىمدإهللحتدعهلللدوهللا ت دع,هللفقتدلهللكد هلل دأجوراشهللوكدذلههلل
الددتكىمهللبشددتمهللال ب ديهلل-صددىعهللههلللىم دإهللو ددىم.-هللهلل«المبسددوط»هلللىس خسددي هللجددـ,24هللص 44هللو«الش د حهللالكبم د »هلل
و«ح رمسهللال وني» هللجـ,2ص ,396هللوصب هلللىعهللالقتلهللكصب هللالم نةهلللىدعهللالمدو هللنجمدلهللل د هلله هللـهللت د لع هللـهلل
نهللا ن ا هلللىعهللالكف ,هللوالسب,هلل والقذف,هللو ن ا د هلللىعهللالزةد .هللند تهللال دوني هللوهللصدب هلل دنهللنكد هلللىدعهللالكفد هللنوهلل
السبهلللى بديهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللنوهلللىدعهللندذفهللالمسدىمهللنجمدلهللل د هلله هللـهللت د لع هللـهللنع هللنةدإهللنفضدلهللونكاد هلل
ثواب ".هللوفيهللتكمىسهللالمجمو(هللالا ةمس هللجـ,18هللص .6-3و نهللنك هلللىعهللكىمدسهللالكفد ,هللف ألفضدلهللن هلل هلللدأتيهللبدد .هلل.هلل
و نهللنصح ب هلل نهللن ت هللن هللك هلل م هللل جواهللال ك لسهللفيهللن هللل و,هللونم هللفيهللن هللالش (,هللف ألفضدلهللن هلللد فعهللالقتدلهلل
لنهللةفسإ,هللولتىفلهللبد ,هللو هللك هلل هللل جواهللذلههللاخت رهللالقتلهللوالمذةبهللاألوت"هللوفيهلل«المغ دي» هللجدـ,10هللص ,97هلل
و دنهللنكد هلللىدعهللكىمدسهللالكفد ,هللف ألفضدلهلللدإهللن هلللصددب هللو هلللقولدد ,هللو هللنتدعهللذلدههلللىدعهللةفسددإ,هللو حدلهلل«الشد حهلل
الكبم » هللجـ,10هللص .109هللو«فتحهللالب رع» هللجـ,12هللص 331هللن تهللالب رعهللب بهلل نهللاخت رهللالض ب,هللوالدوا ,هلل
والقتلهلللىعهللالكف هللن تهللال سق ةيهللوجإهللهخ هلللىت جمسهلل نهللالح لفهلللنهللنةبهلل-رضيهللههللل إهلل-هللند تهللر دوتهللههلل-
صددىعهللههلللىم دإهللو ددىم -هلل«ث د ث مددَ كددَ فيدده وجددد ح د وة اِيمددان أن يكددون هللا ورسددوله أحددب إليدده ممددا
سواهما ,وأن يحب المرص ل يحبه إل هلل ,وأن يكرال أن يعود في الكفر كما يكرال أن يقذف في الدار»هللنةإهلل وىهلل
بمنهللك اةمسهللالكفد ,هللوك اةمدسهلليخدوتهللال د رشهللوالقتدل,هللوالضد ب,هللوالددوا هللن ددلهللل د هللالمدؤ نهلل دنهلليخدوتهللال د ر,هلل
فمكو هللن دلهلل نهلل الكف هللن هللاخت رهللاألخذهللب لش ةهللذك هللابنهللبط ت.هللون تهللنلض هللفمدإهللحجدسهللألصدح بهلل لده,هللوت قبدإهلل
ابنهللالتمنهللبأ هللال ىم ءهلل تفقو هلللىعهللاختم رهللالقتلهلللىعهللالكف ,هللو ةم هلللكو هللحجدسهلللىدعهلل دنهلللقدوتهللن هللالدتىفلهللبد لكف هلل
نولعهلل نهللالصب هلللىعهللالقتل,هللوةقلهللالمدىبهللن هللنو هلل واهلل نهللذلده,هللواحتجدواهللبقولدإهللت د لع هلل(ول ت سقتلدوا أنفسدك سع)هللو هلل
حجسهللفمإهللنةإهللن تهللتىوهللاآللسهللالمذكورة هلل(ومَ ي سفع سل ذلِك ِدسوانًا وا سل ًمدا)هللفقم ةهللبدذله,هللولدمبهلل دنهللنةىدههللةفسدإهللفديهللط لدسهللههلل
ظ لم هللو هلل ت ل .هللون هللنجم واهلللىعهللجوازهللتقحمهللالمد لههللفيهللالجد يهللن تهللال سق ةي هللوةذاهلللق حهللفيهللةقلهللابنهللالتمنهلل
ا تف هللالمذكور,هللو هللثمهلل نهللن تهللبأولولسهللالتىفلهلللىعهللبذتهللال فبهلللىقتلشهللو هللكد هللن تدلهللذلدههللل مدمهللفىدمبهللبشديء,هلل
و هللنم هلللم هلللوهللل ضهلل هللل جحهللالمفضوتهللكم هلللوهللل ضهلللىعهلل نهلل ذاهللتىفلهللبإهللةفدعهلل ت د هللظد ة اهللفمتجدإ.هلل«فدتحهلل
الب رعهللو إهللصحمحهللالب رع» هللجـ,12هللص .332-331-330هلل هلل
()4هلل«تفسم هللالق طبي» هللجـ,1هللص .188هلل«فتحهللالب رع»هللالسد ب هللةفدبهللالد ص؛هللحمدفهللجد ءهللفديهللص .332هللند تهللابدنهلل
بط ت هللنجم واهلللىعهللن هلل نهللنك هلللىعهللالكف ,هللواخت رهللالقتلهللنةإهللنلظمهلليرجسهللل هللههلل منهللاختد رهللال خصدس.هللون د هلل
نم هللالكف ,هللفإ هللنك هلللىعهللنكلهللال زل ,هللور بهللال م هلل ا هللف لف لهللنولع,هللون تهللب ضهللالم لكمس هللبلهلللأثمهلل هلل عهلل
دنهللنكدلهللنم ة د ,هللفإةدإهلللصددم هللك لمضددط هلللىدعهللنك دلهللالممتدسهلل ذاهللخ د فهلللىدعهللةفسدإهللالمددو ,هللفىدمهلللأكددل.هللوند هللذك د هلل
الش طبيهللفيهلل« وافق تإ»هلل هللل تهلللىعهللالشههللفيهللا جم ( هللحمفهللن ت هللون هللنب حهللالش (هللالتكىمهللبكىمسهللالكفد هلل دعهللن هلل
ت كهللذلههللنفضلهللل هللجممعهللاأل سهللنوهللل هللالجمدور,هللوةذاهللج رهللفيهللن ل ةهللاأل هللب لم وف,هللوال دديهلللدنهللالم كد هلل
ن هللاأل هلل ستحب,هللواألصلهلل ستتب,هللو هللنيىهلل لعهللا ض ارهللب لمد ت,هللوالد فبهلللكدنهلللدزوتهللا ةحتد هلللبقدعهللت تدبهلل
األج هلللىعهللالصب هلللىعهللذلههلل«الموافق »هلللىش طبي هللجـ,1هللص .221هلل هلل
()5هللةصهلل«فتحهللالب رع»هللالس ب هللب لد ل,هللوةصهلل«الموافق »هللب لد لهللنلض  .هلل
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فحف هلللدمهللنخ ويهللاهللفيهللاألرض,هللونوند هللفمدإهللةد رهللاشهللثدمهللند ت هلل دنهلللدمهللل جدعهلللدنهلليل دإ,هللفدألقو هللفديهللال د ر,هللفج ىدواهلل
لىقوةدمهللفمد هللحتعهللجد ء هللا د نةهلللىدعهللكتفدد هللصدبيهلللدد ,هللفتق لسد هلل دنهللنجدلهللالصدبيشهللفقد تهللالصدبي هلللد هللن د هلل
اصب ع,هللفإةههلللىعهللالح ,هللفذك ةمهللههللـهللت د لع هللـهللفديهللكت بدإشهللوروىهللاألثد هلللدنهللنبديهلللبد هللههللنةدإهلل دأتهلللدنهلل
ال جلهلللؤ ,هللفم ضهلللىعهللالكف ,هللولكد هلللىمدإ,هللنلدإهللن هللل تد ؟هللفك ةدإهللك اةدسهللرد ل ة,هللوند ت هلل د هلللشدبإهللةدذاهلل
ل عهللالذعهللةزل هللفمدمهللاآللسهلل نهللنصح بهللال بيهلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللنول ههللك ةواهللل ايو هلللىعهللالكىمسهللثمهلل
لت كو هللل مىو هلل هللر ءوا,هللوةؤ ءهللل ل وةدمهلللىعهللا ن سهلللىعهللالكف ,هللوت كهلليل دم,هللوذله؛هللأل هللالدذعهلللكد هلل
لىعهللكىمسهلللقولد هللثمهللل ىعهلل هللض رهللفمد شهللوةذاهللالمقممهللبم دمهلللىتز هللبإج بتدمهلل لعهللالكف هللالمق هلللىمإ,هللوا تح تهلل
المح د ,هللوت د كهللالف د ائض,هللوالواجب د ,هللوف دلهللالمحددذورا ,هللوالم ك د ا ,هللو هللك ة د هللا د نةهللتزوجوة د ,هلل
وا تول وة هللنو يهللاهللكف رهللاشهللوكذلههللال جل,هللوظ ة هللح لدمهللالمصم هلل لعهللالكفد هللالحقمقدي,هللوا ةسد هلل دنهللالد لنهلل
الح مف(.)2هلل هلل
-2هلللنهللخب بهللبنهللاألر هللن ت هللركوة هلل لعهللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللوةدوهلل تو د هللبد يةهلللدإهللفديهلل
ظلهللالك بدس,هللفقى د هللن هللتست صد هللل د هللن هللتد لواهللل د ؟,هللفقد ت هلل"قدد كدان مدَ قدبلكع ياخدذ الرجدل ,فيحفدر لده فدي
األرض ,فينعل فيها فيناص بالمدشار ,فيوضع ِلى رأسده ,فينعدل نصدفيَ ,ويمشد بامشداط الحديدد دون
لحمدده وِظمدده ,فمددا يصدددال ذلددك ِددَ ديددده ,وهللا ليددتمَ هددذا األمددر حتددى يسددير الراكددب مددَ ددددعاص إلددى
حضددرمو ل يخدداف إل هللا ,والددذ ب ِلددى غدمدده ,ولكدددكع تسددتعنلون"(.)3هللن د تهللال سددق ةي هللويخول دإهللف ديهلل
الت جمدس()4هلل دنهللجددسهللن هللطىدبهللخبد بهلل-رضديهللههللل ددإ-هللالد ل ءهلل دنهللال بديهلل-صددىعهللههلللىمدإهللو ددىم-هلللىدعهلل
الكف رهللياتهلللىعهللنةدمهللك ةواهللن هللالتد واهلللىدمدمهللبد ألذىهللظىمد هللولد واةهلل .هللند تهللابدنهللبطد ت هلل ةمد هلللدمهلللجدبهللال بديهلل-
سددت ِن سب
صدىعهللههلللىمدإهللو ددىم-هلل دؤاتهللخبد بهللو دنهلل دإهللب لد ل ءهلللىدعهللالكفد رهلل دنهللنولدإهللت د لع (ادسِدونِي أ س
لك سع)(,)5هللونولإ هلل(فل سدول إِ سذ جداصه سع باسسددا تض َّدرِوا)()6؛هللألةدإهلللىدمهللنةدإهللند هلل دب هللالقد رهللبمد هلللجد عهلللىدمدمهلل دنهلل
البىوى؛هلللمؤج واهلللىمد (.)7هلل هلل
-3هلل هللخبمبهللبنهللل عهلل-رضيهللههللل إ-هلللم هللا ت عهللحتدعهللنتدلهلل دم هللال دوتهلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم -هلل
«نفضلهللالشد اء»,هللون ت هلل«هو رفيقي في الندة»,هللو(نصتإ) هللن هللالمش كمنهللنخذو ,هللوب لو هلل دنهللنةدلهلل كدس,هلل
فج ىددواهللل نبوةدإهلللىدعهللن هلللددذك هللهلدددتدمهللب مد ,هللولسدبهلل حمد هلل-صددىعهللههلللىمدإهللو ددىم-هللوةدوهلللسدبهللهلدددتدم,هلل
ولذك هللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم-هللب م ,هللفأجم واهلللىعهللنتىإ,هللفىم هللنلقنهللنةدمهللن تىو هلل ألدمهللن هلللد لو ؛هلل
لمصىيهللرك تمن,هللفأوجزهللص تإهللثمهللن ت هلل" ةمد هللنوجدز هلللكديهلل هللتظ دواهللنةديهللنخد فهللالقتدلهللثدمهلل دألدمهللن هلللىقدو هلل
لىعهللوجدإ؛هلللمكو هللةوهلل ج هللاهلل هلل–هلل بح ةإهلل-هللحتعهلللقتىوةإ,هللفأبواهلللىمإهللذله,هللف فدعهلللد هلل لدعهللالسدم ء",هللوند ت هلل
"الىدمهلل ةيهلل هللنرىهللة هلل هللوجإهللل و,هللفأن هللر دوتهللههلل-صدىعهللههلللىمدإهللو دىم-هلل ديهللالسد هللالىددمهللنحدصهلل
ةؤ ءهللل يهللا,هللواج ىدمهللب يهللا,هللو هللتب هلل دمهللنح هللاهللثمهللنةشأهلللقوت هلل
لس هللنب ليهللحمنهللننتلهلل سىمهلل .....لىعهللنعهللج بهللك هللفيهللههلل ص لي .هلل

()1هللالب وس هلل .4 7هلل
()2هلل«المغ ي» هللجـ,10هللص .89هلل«الش حهللالكبم » هللجـ,10هللص «.109كش فهللالق (» هللجـ,6هللص  .185هلل
()3هللصحمحهللالب رعهللبفتحهللالب رع هللج ,12هللص .330هلل«رل ضهللالص لحمن» هللص .32هلل
()4هللحمفهلل هللالب رعهللت جمهلللدذاهللالح لفهللونم هللبقولإ هلل(ب بهلل نهللاخت رهللالض بهللوالقتلهللوالدوا هلللىعهللالكف ) .هلل
()5هلل ورةهللن ف هلل .60هلل
()6هلل ورةهللاألة هلل .43هلل
()7هلل«فتحهللالب رع» هللج ,12هللص .331هلل«المغ ي» هللجـ,10ص .89هلل«الش حهللالكبم » هللجـ,10هللص .109هلل«تكمىدسهلل
المجمو(هللالا ةمس» هللجـ,18هللص  .3 6هلل
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فىمد هللنتىددو ,هللوصدىبو هللتحددوتهللوجددإهلل لدعهللالقبىددس,هللوجد ءهللجب لدلهلل لدعهللر دوتهللههلل-صددىعهللههلللىمدإهللو ددىم-هلل
لق ئإهلل هللحبمب,هللف ل هلللإهللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمدإهللو دىم-هللوند ت هلل«هدو أفضدل الشدهداص ,ورفيقدي فدي
الندة»,هللفبدذاهللتبمنهللن هللا ت (هللنفضل(.)1هلل هلل
-4هلللنهللنةبهلل-رضيهللههللل إ-هللن ت هللن تهللر وتهللههلل-صىعهللههلللىمإهللو ىم -هلل«ث ث مدَ كدَ فيده وجدد
ح وة اِيمان أن يكون هللا ورسوله أحب إليده ممدا سدواهما ,وأن يحدب المدرص ل يحبده إل هلل ,وأن يكدرال
أن يعود في الكفر كما يكرال أن يقذف في الدار»(.)2هلل هلل
وند هللت د جمهللالب د رعهلللدددذاهللالح د لف,هللونمد هللبقولددإ هلل"ب د بهلل دنهللاخت د رهللالض د ب,هللوالقتددل,هللوالدددوا هلللى دعهلل
الكفد ".هللند تهللابدنهللحجد هلل"ووجدإهللنخدذهللالت جمدسهلل دإهللنةدإهلل ددوىهللبدمنهللك اةمدسهللالكفد ,هللوك اةمدسهلليخددوتهللال د رشهلل
والقتل,هللوالض ب,هللوالدوا هللن دلهللل د هللالمدؤ نهلل دنهلليخدوتهللال د ر,هللفمكدو هللن ددلهلل دنهللالكفد هلل هللاختد رهللاألخدذهلل
ب لش ةهللذك هللابنهللبط ت"(.)3هلل هلل
-5هللن هللتمسكإهللب ت (هللفمإهلل لدزازهلللىد لن,هللوندملهلللىمشد كمن,هللفمكدو هللنفضدل.هلللقدوتهللالس خسدي هلل ةدإهلل ذاهلل
ا ت عهلل نهللذلههللـهللنع هلل نهللال ط هللب لكف هللب ك ا هللحتعهللنتلهللـهلللمهلللكنهللهثم ,هللون هللبم هللنةإهلل أجورهللفمإهللكم هللجد ءهللفديهلل
األث هلل هللالمجب هللفيهللةفسإهللفيهللظلهللال نهلللو هللالقم سهلل هللنبعهللالكف هللحتعهللنتدل,هللوحد لفهللخبمدبهلل-رضديهللههلل
ل ددإ-هللفم دإهلل د وف.هللونر د رهلل ل دعهللاألص دلهللالددذعهللبم د هللن هلل ج د اءهللكىم دسهللالش د كهللف ديهللةددذ هللالح ل دسهللرخص دسهلللددإ,هلل
وا ت (هللةوهللال زلمس,هللفإ هللت خصهللب ل خصسهللو إ,هللو هللتمسههللب ل زلمسهللك هللنفضدلهلللدإ؛هللأل هللفديهللتمسدكإهلل
ب ل زلمسهلل لزازهللال لن,هللونملهلللىمش كمن,هللفمكو هللنفضل()4هللةذ هللةيهللنيلسهللالجمدورهلللىدعهللن هللا ت د (هللنفضدل,هلل
ِ كان ِبكد سع ر ِحي ًمدا)( )5ند تهللالمدىدب هلل
و نهللن تهللن هللال ط هللنفضلهللا ت تهللبقولإهللت لع هلل(ول ت سقتلوا أنفسك سع إِنَّ َّ
دارا وكدان ذ ِلدك
و هللحجسهللفمإ؛هللأل هللههللن تهللتىوهللةذ هللاآللدس هلل(ومدَ ي سفعد سل ذ ِلدك ِددسوانًا وا سل ًمدا فس سدوف نصسد ِلي ِه ن ً
ِيرا)()6هللفقم هللبذلههللولمبهلل نهللنةىههللةفسإهللفيهللط لسهللههللظ لم,هللو هلل ت ل ,هللون هللنجم واهلللىعهللجوازهلل
ِلى َّ
ِِ يس ً
()7
تقحمهللالمد لههللفيهللالجد ي .هلل هلل

()1هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,24هللص .44هلل«ا ختم رهلللت ىملهللالم ت ر» هللجدـ,2هللص .152هلل«المبسدوط»هللالسد ب هلل
ص .151هلل
()2هلل«صحمحهللالب رعهللبفتحهللالب رع» هللجـ,12هللص  .330هلل
()3هلل«فتحهللالب رع» هللجـ,12هللص .331هلل«تكمىسهللالمجمو(هللالا ةمس» هللجـ,18هللص  .7-6هلل
()4هلل«المبسوط»هلللىس خسي هللجـ,24هللص .151هلل«تكمىسهللالمجمو(هللالا ةمس» هللجـ,18هللص  .6هلل
()5هلل ورةهللال س ء  .29هلل
()6هلل ورةهللال س ءهللاآللس هلل .30هلل
()7هلل«فتحهللالب رع» هللجـ,12هللص  .331هلل
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خ دة في ردة المكرال
-1هللالجمدورهلللىعهللن هللريةهللالمك هللنم هللصحمحسهلل يا هللنىبإهلل طم هللب لم هللبدلهللذكد هللب دضهللال ىمد ءهللنةدإهلل
جم (هلل هلل هللحكيهلللنهلل حم هللبنهللالحسن هللنةإهلل ت هللظ ة هللا,هللو سىمهللب طهلل ,هللولزاهللال م اةيهللفيهلل«البمد »هللةدذاهلل
القوتهلل لعهللنبيهلللو ف,هللورفضإهللابنهللبط ت,هللوابنهللالم دذر,هللفقد هللحكمد هللا جمد (,هللوند هللةدوهللندوتهللتغ ديهللحك لتدإهلل
لنهللال يهلللىمإهلللم لفتإهللال صوص(.)1هلل هلل
-2هللالفقد د ءهلل تفقددو هلللى دعهللن هللالك د هلل هلللكددو هلل ك اة د هلللى دعهللالكف د ,هللوكددذلههللالت ول دفهللب ل قوب دسهللاألجىددسشهلل
و تفقو هلللىعهللن هللالتد ل هللب لقتلهلللكو هلل ك اةهلل هلل ذاهللنىبهلللىعهللظنهللالمكد هللذلده,هللول ل دإهللواختىفدواهللفديهللالتد لد هلل
ب لض بهللالمب ح,هللوالحبب,هللوالقم شهللوالتد لد هللبد ت فهلللضدو.هللف لم لكمدسهللند لوا هلللدمبهللذلدههللبد ك ا ,هللوةدوهللندوتهلل
الش ف مس.هللن د هللالح فمدسهللوالح بىدسهللوالظ ة لدس,هللفد لتب و هلل ك اةد ,هللوةدوهللاألظدد هللل د هللالشد ف مس,هللوالم صدوصهلل
لىمإهللفيهلل«األ ».هلل هلل
-3هللالمك هللل تب هللب هللزواتهللا ك ا هللل إ .هلل
-4هللا ت (هلللنهللا تم هللب لمكف هللنفضلهلللىمك ,هللوب ضهللال ىم ءهللةقلهللا جم (هلللىدعهللذلده,هللوالدب ضهللذكد هلل
فمإهللخ فهلل .هلل هلل
-5هللالجمدورهلللد ى هللن هللا كد ا هلللىدعهللالف دلهللالمكفد هللحكمدإهللحكدمهللا كد ا هلللىدعهللالقدوتهللالمكفد شهللوالدب ضهلل
ل ىهللن هللا ك ا هللالم خصهللفمإهللةوهللا ك ا هلللىعهللالقوتهللفقص,هللجد ءهللفديهلل«الفدتح»,هللوندو هللند لوا هلل حدلهللال خصدسهلل
فديهللالقدوتهلليو هللالف دلهللكددأ هلللسدج هلللصد مهللنوهلللقتدلهلل سدىمهلل هللنوهلللأكدلهللال زلد هللنوهلللزةددي,هللوةدوهللندوتهللاألوزالددي,هلل
و ح و .هللونخ سهلل م لملهللالق ضيهللبس هللصحمحهلللنهللالحسنهللنةإهلل هلللج لهللالتقمسهللفديهللنتدلهللالد فبهللالمح دس,هلل
ون ل هللط ئفس هللا ك ا هللفيهللالقوتهللوالف لهلل واء(.)2هلل

()1هلل«فتحهللالب رع» هللجـ,12ص .3293هلل«تكمىسهللالمجمو(هللالا ةمس» هللجـ,18هللص  .7هلل
()2هلل«فدددتحهللالبددد رع» جدددـ,12هللص .329هللو حدددلهللا كددد ا هلللىدددعهللالف دددلهللفددديهلل دددذةبهللالح فمدددسهللوالم لكمدددسهللوالشددد ف مسهلل
والظ ة لسهللالس ب هللذك ةم .هلل
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