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 التعليقات الزاهرات 

 على منت الورقات
 

 لعبد امللك بً عبد اهلل بً يوسف بً حمند اجلويين، أبو املعالي، 

 ركً الديً، امللقب بإماو احلرمني 

 هـ 874املتوفى: 
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 التحقيق مقدمة

وكسدديعقـه وكسدديغػوهع وكعددوذ  ددون أددن اددوور  كػسددـو  إن الحؿددهلل ن كحؿددهلله

ن وسقئوت  عؿولـوع أن يفهلله ان فال أضل لهع وأن يضؾل فال هودي لهع و ادفهلل  

 ٓ إله إٓ ان وحهلله ٓ اويك لهع و افهلل  ن أحؿهلًلا عبهلله ورسوله.

 .[201آل طؿران: ]{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[2الـساء: ] { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

 .[02، 00إحزاب: ] {﮼ ﮻  ﮺ ﮹﮸  ﮷ ﮶﮵  ﮳﮴

 فنن إأوم الحوأقن الجويـيع عَؾٌم اوأخ أن  عالم  صول الػؼهع ولده  :أما بعد

 الؿجددولع ويظفددو هدد ا  ؾقددا ذ أملػو دده ذ عؾددم  صددول الػؼدده  ا دوع وويددل ذ هدد 

وكيدوب الورقدوت عؾدى صدغو حجؿدهع  الورقدوت.ع واليؾخدق و عالربهون وهي:

عدى صدغو حجؿده احيدوى فؼدهلل  يعيرب أن  هم الؿخيصوات ذ عؾم  صول الػؼه.

لد ا اعيـدى  ده ك قدو أدن العؾؿدوي أدو  ددقن  عؾدى أعظدم أبوحدل عؾدم  صدول الػؼدهع

  ن  وقددهلل َأدداددورحع وأح،دديع وكددو مع 
 
 وضددح حواددقس أوسددعس عؾددى هدد ه  ان عؾددي

 وسولس فقفو اوح أػصل لؿبوح فو. ال

 ەئ ەئ ائ ائ ى }فؿو كون فقه أن حّق وصواب فؿدن ان وحدهلله 

 . [221الـسررررراء: ] { یی ىئ ىئ ىئ ېئ }. [122البؼررررررة: ] {ۇئۇئ وئ وئ

دقطونع و سديغػو ان. فؾؾده الحؿدهلل  وأو كون فقه أن  ؼصقو وخطل فؿن كػسدي وال، 

. قوهع وإعوكيددهع و وفقؼددهوال،ددؽو والؿـ ددسع وال  ـددوي الحسددنع عؾددى فضددؾهع و قسدد

 والحؿهلل ن  وٓ وآخًوا.
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 إن تجرررررد طقبًرررررا  سرررررد  الخؾرررررا

 

 جررررل  مررررن ٓ طقررررَ   قرررره وطررررا

فلسللك الؾفم  ن  جعل عؿؾي ذ هد ا الؽيدوب أدن الجفدود ذ سدبقؾكع و ن  

 جعؾه أن أوازيـي وصحوئػي يوم العوض عؾقكع و قض  ده و فدي يدوم  بدقض 

 ود و وه  هل الػوقس وآخيالف.و وه  هل السـس وآئيالف و س
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 ترمجة املصيف

هو عبهلل الؿؾك  دن عبدهلل ان  دن يوسد   دن أحؿدهلل الجدويـي  اسؿه وكسبه:* 

الـقسو وريع والجويـي كسبس إلى ُ َوينع  ضم الجدقم وفديا الدواوع وهدي إحدهللى 

 حي كقسو ورع حقل ولهلل   وه.كوا

يؽـى  ل ي الؿعوليع وهي كـقس  عظقم و ،وي ع فؽلكه يطؾد   لؼبه وكـقته:* 

ويؾؼد   نأدوم الحدوأقنع لؿجوور ده ذ أؽدس  ر دح سدـقن  أعولي إأور و اوففو.

ُيهلَلرس ويػييع وك لك  وور  ولؿهلليـس  ر ح سـقنع ُيدهلَلرس ويػيدي ويجؿدح ودو  

 .الؿ ه  ال،وفعي

 هد عؾى  ر ا إقوال. 919ولهلل   و الؿعولي ذ الؿحوم سـس  مولده:* 

ك،ل   و الؿعولي ذ  سوة ذات فضل وعؾمع فؼدهلل اعيـدى  كشلته وصؾبه لؾعؾم: *

 ده والدهلله أـدد  الصدغوع فؼدهلل كددون والدهلله   ددو أحؿدهلل فؼقفداع  ددل ادقخ ال،ددوفعقس ذ 

عؾي  دن  عصوهع له أملػوت عهلليهللةع أـفو اوح رسولس اإلأوم ال،وفعيع وكون عؿه

ك،ل   و الؿعولي ذ هد ه إسدوة الػوضدؾسع فدهللرس  يوس  الجويـي فؼقفا  يضا.

عؾى والهلله الػؼه وإصول واليػسقوع وقو   ؿقدح أصدـػوت والدهللهع ودرس عؾدى 

عهللد أن العؾؿويع ورحل ذ وؾ  العؾم رحالت عهلليهللةع اسيغوقت ع،و سدـوات 

ؼى  عهللد أن ال،قوخ الد ين أن عؿوهع فوحل إلى الحجوز و غهللاد وخواسونع والي

  خ  العؾم عـفم.

 شقوخه:* 

 والهلله فؼهلل  خ  عـه الػؼه وإصول واليػسقو وغقوهو أن العؾوم. -2

  و الؼوسم عبهلل الجبور  ن عؾدي الؿعدووف  وإلسدؽوف اإلسدػوايـي  دو   -1

هدع كون فؼقفا أيؽؾؿاع وقهلل وا     و الؿعولي عؾى حضدور دروسدهع  954سـس 

 صول و خوج  طويؼيه.قو  عؾقه إ
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هددع  999  و عبهلل ان الخبوزيع أحؿهلل  ن عؾي الـقسو وري الؿيو  سدـس  -1

 كون اقخ الؼواي ذ وقيهع قو  عؾقه   و الؿعولي الؼوآن.

الحددوفأ   ددو كعددقم إصددبفوبع  حؿددهلل  ددن عبددهلل انع كددون أحددهلل اع فؼقفددا  -4

 ه.هدع ودرس عؾقه إأوم الحوأقن و  وز 934الؿيو  سـس 

حسقن  ن أحؿدهلل الؿدووزيع الؿ،دفور  ولؼوضدي حسدقن والؿيدو  سدـس  -2

 هدع وهو اقخ ال،وفعقس  خواسونع و ػؼه عؾقه إأوم الحوأقن.964

  يؾؿ  عؾى إأوم الحوأقن عهللد كبقو أن اليالأق   افوهم: تامقذه: *

 والدديع كددون فؼقفددا  صددولق    ددو حوأددهلل أحؿددهلل  ددن أحؿددهلل  ددن أحؿددهلل الغ  -2

 هد . 545وفاع الؿيو  سـس أيؽؾؿا أيص

ولؽقدو الفواسدي كدون فؼقفدا عؾي  ن أحؿهلل  ن عؾدي الطدربي الؿعدووف   -1

 هد . 549أحهلل ا الؿيو  سـس  أػسواً  و صولق  

عبهلل الوحقم  دن عبدهلل الؽدويم   دو كصدوع الؿعدووف  دو ن الؼ،دقويع كدون  -1

 هد. 519فؼقفا أػسوًا أيؽؾؿا الؿيو  سـس 

اسؿوعقل الػورسي الـقسو وريع كون أن  عقون الؿحدهلل قن عبهلل الغوفو  ن  -4

 هد . 549والؿمرخقنع وكون فؼقفا  ديبا الؿيو  سـس 

 حؿددهلل  ددن أحؿددهلل  ددن الؿظػددو الـقسددو وري الخددواذع كددون أددن عظؿددوي  -2

 هد . 544 حسن الؿـو وة الؿيو  سـس  ا صحوب إأوم الحوأقنع وكون أ،فورً 

م الحددوأقن أحددل  ـددوي العؾؿددويع وإعجددو م كددون إأددو ثـرراء العؾؿرراء طؾقرره:* 

وقدهلل كدون  هدالً  - ،خصقيه الػ ةع و عؾؿه الواسحع فؿن عبوراهتم ذ ال ـدوي عؾقده 

 :-لؾ ـوي 

:  كدون   دو الؿعدولي (969/ 18كؿدو ذ السدقو   قول   و سعهلل السدؿعوب -2

 إأوم إئؿس عؾدى اإلودال  أجؿعداع عؾدى إأوأيدهع ادوقا وغو داع لدم  دو العقدون

 أ ؾه(.
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:  الػؼدده فؼدده ( 976/ 18كؿددو ذ السددقو  قددول   ددو الحسددن البددوخوزي  -1

ال،وفعيع وإدب  دب إصؿعيع وذ الوعأ الحسن الحسن البصويع وكق  

أو هو ففو إأوم كل إأومع والؿسيعؾي  ؿيه عؾى كدل هؿدومع والػدوئ   دولظػو عؾدى 

ذا  ؽؾددم فوٕاددعوي إرغددوم كددل ضددوغومع إن  صددهللر لؾػؼدده فددولؿ ب أددن أ كيددهع وإ

 اعوة أن وفو ه(.

/ 5 وبؼددوت ال،ددوفعقس الؽددربى كؿددو ذ  وقددول   ددو إسددحو  ال،ددقوازي -1

 :   ؿيعوا   ا اإلأومع فنكه ك هس ه ا ال أونع يعـي إأوم الحوأقن(.(174

:   كدت القدوم إأدوم (173/ 5 وبؼوت ال،دوفعقس الؽدربى كؿو ذ  وقول له أوةً 

 إئؿس(.

كؿدو  م   و ع ؿون إسؿوعقل  ن عبهلل الدوحؿن الصدو وبوقول اقخ اإلسال -4

: وقهلل سؿح كالم إأوم الحوأقن ذ  عدض (173/ 5 وبؼوت ال،وفعقس الؽربى ذ 

الؿحوفل:  صدوف ان الؿؽدوره عدن هد ا اإلأدومع ففدو القدوم قدوة عدقن اإلسدالمع 

 وال اب عـه  حسن الؽالم(.

ال،ددوفعقس الؽددربى  وبؼددوتكؿددو ذ  وقددول الحددوفأ عبددهلل الغددوفو الػورسددي -2

:  إأددوم الحددوأقن فخددو اإلسددالمع إأددوم إئؿددس عؾددى اإلوددال ع حددرب (5/179 

ال،ويعس الؿجؿح عؾى إأوأيه اوقا وغو اع الؿؼو  ػضؾه السواة والحدهللاة ُعْجؿدا 

  وُعْو اع أن لم  و العقون أ ؾه قبؾه(.

 ذلددك: لدد  إأددوم الحدوأقن كيبددا ك قددوة ذ أخيؾد  العؾددوم فؿددن  مملػاتره:* 

اليؾخدق  ذ  صدول و الربهون ذ  صول الػؼه وهو أن  عظدم الؿملػدوت ذ فـده.

هنويددس الؿطؾدد  ذ درايددس و .وهددو كيو ـددو هدد ا الورقددوت ذ  صددول الػؼددهو الػؼدده.

الؽوفقدس ذ و أغقل الخؾق ذ  و قا الؼدول الحدّق.و  الؿ ه  ذ الػؼه ال،وفعي.

 ال،ددوأل ذ  صددول الددهللين.و س.العؼقددهللة الـظوأقددو العؿددهلل.و إسددولق .و الجددهللل.

 وغقو ذلك أن الؿملػوت.
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 وذ إأوم الحدوأقن  عدهلل حقدوة حوفؾدس  ولبد ل والعطدويع ذ الخدوأ   و اته:* 

و لسد  عؾقده الخوصدس والعوأدسع  هدد 978والع،وين أدن ادفو ر قدح أخدو سدـس 

 رحؿه ان رحؿس واسعس و سؽـه فسقا  ـو ه.

* * * 
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 اْلِفْقهمعيى أُصول 

دأُ لػدٌأ  ُهدوَ وَ  عَوَرَقدوت  ْ،دَيؿل عؾدى ُفُصدول أدن  ُصدول اْلِػْؼدهَهدِ ه    أددن مل 

 َ حهللهؿو إصولع وأخو الػؼه. .ػودين   ين أُ 

َْصل ْٕ  .َأو يْبـى عؾى َغقوه :َوالْػرعُ   .َعَؾْقِه َغقوه ىبـَيُ َأو  :َ ا

ْوِعق س :َوالِْػْؼه َْحَؽوم ال،  ْٕ ْ يِ  عأعوَفس ا
ِ
يِي وويؼفو آ  .(1 َفودال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عؾى ِعؾدم  ووع و ولـظو إلى كوكه َعَؾؿً إضوفق   ويعوف عؾم  صول الػؼه  ولـظو إلى كوكه أوكبً  (2)

 عؾوم ال،ويعس. أخصوص أن

 عوي   صول الػؼه  ولـظو إول:  صول الػؼه أوك  أن أضوف وأضوف إلقهع و عويػه 

يؼيضي أعوفس   ييهع والؿضوف إلقه آصل أن الؿضوفع فقـبغي  ن كعوفه  وٓ  م كعدوف 

 الؿضوف.

  عوي  الػؼه:

يؼددول  الػؼدده ذ الؾغددس: الػفددمع  و هددو أعوفددس  ددوون ال،دديي والوصددول إلددى  عؿوقددهع كؿددو

ڻ ڻ ﴿الواغ  إصػفوب ذ الؿػوداتع  و هو ففم إاقوي الهللققؼسع وأـه قولده  عدولى: 

 .[12هود]﴾  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ [44اإلسراء]﴾  ڻ ڻۀ

 «.العؾم  وٕحؽوم ال،وعقس العؿؾقس الؿؽيس  أن  دليفو اليػصقؾقس»وذ آصطالح: 

ؽدوم ال،دوعقس و غقوهدو أدن اوح اليعوي : قولفم:  العؾدم(:  دـ ع ي،دؿل العؾدم  وٕح

اليصورات وإحؽوم. والؿواد  ه هـو أطؾق اإلدراك ال،وأل لؾظن والقؼقن. ولق  الؿواد 

 ه اإلدراك الؼطعي القؼقـي: ٕن ك قوا أن أسوئل الػؼه  ـقسع  ل إن أن العؾؿدوي أدن خد  

عوفيفدو الػؼه  ؿعوفس الؿسوئل آ يفوديس ولدم يجعدل الؿسدوئل الظدوهوة اليدي ي،د ك ذ أ

العوأس والخوصس أن الػؼه.  و يؼول: الؿدواد  دولعؾم أجؿوعدس الؿعدورف الؿـهللر دس  حدت 

ههللف كؾي واحهللع كؿو يؼول: عؾم الط ع وعؾم الػؾكع أح  ن ك قوا أن قضدويوهؿو  ـدي. 

وه ا  ولى أن  واب الوازي ال ي زعم فقه  ن الػؼده لدق  أدن  دوب الظـدون: ٕكده أبـدي 
= 
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........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و.ؽون قطعق  عؾى أؼهللأيقن قطعقيقن فق =

 وهو ون الؿؼهللأيون هؿو:

 أؼهللأس و هللاكقسع وهي أو يجهلله الؿجيفهلل ذ كػسه أن الظن  لن ه ا حؽم ان. - 2

 أؼهللأس إ ؿوعقسع وهي اإل ؿوع عؾى  ن أو ه ا الكه يج  العؿل  ه. - 1

 وإكؿو قؾت: إن ه ا  ولى: لؿو ذ  واب الوازي أن اليؽؾ .

لعؾم  ؿو ٓ حؽدم فقده وهدو اليصدور. والحؽدم يدواد  ده وقولفم:   وٕحؽوم(: ققهلل  خوج ا

 هـو: إ بوت  أو ٔخو  و كػقه عـه.

وقولفم:  ال،وعقس(:  خوج العؾم  وٕحؽوم غقو ال،وعقس كولحؽم  صدحس العبدورة لغدس  و 

  خطئفوع وكولعؾم  ـػح ه ا الهللواي لؾؿويض وضورهع فوٕول حؽم لغويع وال وب وبي.

الؿيعؾؼددس  ؿددو يصددهللر عددن الـددوس أددن  عؿددول كولصددالة وال كددوة وقددولفم:  العؿؾقددس(  ي: 

والصوم والبقحع وه ا الؼقهلل يخوج إحؽوم آعيؼوديدسع فدنن العؾدم  دو ٓ يسدؿى فؼفدو ذ 

آصطالح: ٓخيصوص الػؼه  ولعؾم  وٕحؽوم العؿؾقسع وه ا ٓ يـػي  هنم كوكوا يطؾؼدون 

 ا العؾدم اخدي   وسدم آخدو وهدو عؾدم اسم الػؼه إكرب عؾى أسدوئل آعيؼدودع ولؽدن هد

اليوحقددهلل. وقددولفم:  الؿؽيسدد (: صددػس لؾعؾددمع والعؾددم الؿؽيسدد  هددو الحددودث الدد ي 

فنكده  ڠيحصل  و يفود وعؿلع فقخدوج عؾدم ان  دل وعدال فنكده  زلديع وعؾدم  ربيدل 

  ملسو هيلع هللا ىلصحصل  نعالم ان له وٓ كس  له فقهع وعؾم الوسول 
 
 ؿدو  وحدي إلقده فنكده عؾدم لدهلُلك ي

فقدهللخل ذ أسدؿى  ملسو هيلع هللا ىلصيسؿى فؼفو ذ آصطالحع و أو أو حصل  و يفود أن الوسول  فال

الػؼه. وقولفم:  أدن  دليفدو اليػصدقؾقس(ع أيعؾدق  ؼدولفم الؿؽيسد ع فوٕدلدس هدي وسدقؾس 

اكيسوب ه ا العؾدمع وهد ا يخدوج عؾدم الؿؼؾدهلل فنكده لدق  أؽيسدبو أدن إدلدس  دل اكيسدبه 

إدلس الج ئقس الخوصس  ؽدل أسدللس فؼفقدسع أ دل آيدس:   يؼؾقهلل غقوه. وإدلس اليػصقؾقس: هي

 يؿدو »الهللالس عؾى  حويم كل    اي الؿقيس. وحدهلليل:  [1الؿائدة ]﴾  ٱ ٻ ٻ ﴿

  خو ه  حؿدهلل و صدحوب السدـن أدن حدهلليل ا دن عبدوس أوفوعدوع « إهوب د غ فؼهلل وفو

عؾدى وأعـوه ذ صحقا أسدؾم( الدهللال عؾدى وفدورة  ؾدهلل الؿقيدس  ولدهلل غع وققدوس الخـ يدو 

 الؽؾ  ذ و وب غسل اإلكوي أن سمره سبعوع وهؽ ا سوئو إدلس اليػصقؾقس. 

وأح  ن كؾؿس الػؼه لم  ؽن  طؾق ذ آصطالح إول إٓ عؾى إحؽوم ال،وعقس العؿؾقدس 
= 



13 

 

 شرح منت الورقات
 

 

13 
 

13 

 

13 

 

13 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؿسيـبطس أن  دليفو اليػصقؾقس  ـوع أدن آ يفدودع غقدو  ن الؿيدلخوين  صدبحوا يطؾؼدون  =

ؽوم العؿؾقس اليي  حويفو كي  الػؼه الؿصـػس أدح  ن فقفدو أدو ه ه الؽؾؿس عؾى  ؿقح إح

ي،د ك ذ أعوفيده الخدوص والعدوم أددن الؿسدؾؿقن: لهللٓلدس الـصدوص الؼطعقدس الؿ،دديفوة 

 عؾقهع فقؽون الػؼه اسؿو لؿجؿوع  ؾك الؿسوئل ٓ لؾعؾم  و  و  بعضفو.

ومع سواي عوففدو عؾى أو سبق  صبا اسم الػؼقه يطؾق عؾى أن عوف  ؾك إحؽ وو لسقًس 

 ـظو وا يفودع  و عوففو  ؼؾقهللا إلأوم أن إئؿس. ولو راعقـو الؿعـى الؿواد أن كؾؿس الػؼده 

ذ عوف الؼوآن والسـس وعوف الصحو س واليدو عقنع لؼصدوكو اسدم الػؼقده عؾدى أدن عدوف 

إحؽددوم ال،ددوعقس اليددي  حيددوج ذ إدراكفددو إلددى كظددو وا يفددود دون أددو ي،دد ك فقدده عوأددس 

لغقددوهع ولددم كػددو   ددقن  اؿقنع وكوكددت أعوفيدده أبـقددس عؾددى إدراك  دليفددو ٓ  ؼؾقددهللً الؿسددؾ

 إحؽوم آعيؼوديس والعؿؾقس.

وهوهـو سمال  ورده أأهللي وغقوهع خالصيه:  ن الػؼه إذا كون هو العؾدم  وٕحؽدوم الدخع 

هلل فقـبغي  ن ٓ يسؿى فؼقفو إٓ أدن عؾدم  ؾدك إحؽدوم كؾفدوع وهد ا ٓ يجيؿدح لواحدهلل  عد

ع وقددهلل  بددت عددن العؾؿددوي  ددوقػفم ذ  عددض الؿسددوئل ولددم يؿـددح ذلددك أددن ملسو هيلع هللا ىلصرسددول ان 

 إوال  وص  الػؼه عؾقفمع ولم يخو وا أن الػؼفوي ليوقػفم.

والجواب عـه:  ن الؿواد  ولعؾم  يؾك إحؽدوم لدق  حضدورهو ذ ذهدن العدولم  ولػعدلع 

هلل الـظو وآ يفدودع فقؽدون وإكؿو حضور  ك وهو ذ ذهـهع وقهللر ه عؾى اسيـبوط  عضفو  ع

عؾؿه لبعضفو  ولػعل ولؾبوقي  ولؼوة الؼويبس  حقل يسيطقح أعوفيفو دون حو س إلدى  عؾدم 

 عؾم  هلليهلل.

 عوي  إصول: إصول:  ؿح  صلع وهو ذ الؾغس: أو يبـدى عؾقده غقدوه. ويطؾدق عؾدى 

 أـ،ل ال،يي.

 :وذ آصطالح:  وؾق لػأ إصل عؾى عهللة أعونع  هؿفو أو يؾي

الهلللقل: كؿو يؼول الػؼفوي: إصل ذ هد ه الؿسدللس الؽيدوب والسدـس واإل ؿدوعع  ي:  - 2

 الهلللقل عؾقفو.

الؼوعهللة الؿسيؿوة: كؿو يؼول إصولقون: إصل  ن الخوص أؼهللم عؾدى العدوم عـدهلل  - 1

 اليعورضع وكؿو يؼول الـحوة: إصل ذ الؿبيهلل  اليؼهلليم وذ الخرب اليلخقو.
= 
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= 

و يؼول إصولقون: إصدل  ؼدوي أدو كدون عؾدى أدو كدون. وإصدل  دواية الوا ا: كؿ - 1

 ال أس أن اليؽولق  ال،وعقس.

أخوج الؿسللس الػوضقسع  ي: العدهللد الد ي  خدوج أـده الػدووض الؿؼدهللرة  دال كسدوع  - 4

ع 14ع 8ع 6ع 9ع 3ع 4كؿو يؼول الػوضدقون:  صدل هد ه الؿسدللس كد اع و صدول الؿسدوئل 

 .49ع 18

قهع كؿو يؼول إصولقون ذ  وب الؼقوس:  ركون الؼقوس  ر عدس: إصدلع الؿؼق  عؾ - 2

 والػوعع والعؾسع والحؽم. و قدوب هد ه الؿعدوب إلودال  إصدل هـدو هدو الؿعـدى إول 

  م ال وب.

 :اب ر  تعريف أصول الػؼه باطتباره طَؾؿً 

ه الدوازي: و أو  صول الػؼه ال ي هو عَؾدم عؾدى عؾدم أدن عؾدوم ال،دويعس ففدو: كؿدو عوفد

 «.أجؿوع وو  الػؼه اإل ؿولقسع وكقػقس آسيػودة أـفوع وحول الؿسيػقهلل»

اوح اليعوي : قوله:  أجؿوع وو  الػؼه(  ي: أجؿوع الطدو  اليدي  وصدل إلدى إدراك 

 إحؽوم ال،وعقس العؿؾقس أن  دليفو اليػصقؾقس.

،دؿل أدو يػقدهلل الظدن أ دل وعب و  ولطو  دون إدلس: ٕن إدلس عـهلل ك قدو أدن العؾؿدوي ٓ  

الؼقوس وآسيصالح وكحوهؿو أن الطو  اليدي  عؾفدو الػؼفدوي  أدورات عؾدى إحؽدومع 

 وإكؿو  طؾق عؾى الـصوص الؼطعقس واإل ؿوع الؼطعي فحس .

قوله:  اإل ؿولقس(: كسبس إلى اإل ؿول وهو ضهلل اليػصقلع وعرب  وإل ؿولقس لقخوج ودو  

 ول  دو أدن عؿدل الػؼقده كؿدو  سدؾػـو. و حدل إصدولي الػؼه اليػصقؾقس اليي يعدهلل آاديغ

 ٓ ييعؾددق  ةيددس أددن الؼددوآن  خصوصددفو كقدد   ددهللل عؾددى أددو دلددت عؾقدده أددن إحؽددومع 

وٓ حهلليل  عقـهع وٓ ققوس  عقـهع وإكؿو يبحل ذ حجقس الؽيوب وحجقدس السدـس وحجقدس 

و ضدع  الؼقوسع وهؽ ا. ففو يبحل ذ عوارض  ؾك إدلدس وأدو  وصد   ده أدن قدوة  

وإحؽوم  و كسخع وذ اوووفو و و قبفو وكقػقس الجؿح  قـفو عـهلل  عورضفو ذ كظدو أدن لدم 

 ييلأؾفو  قهللا.

 قولددددده:  وكقػقدددددس آسددددديػودة أـفدددددو(  ي: ودددددو  اسددددديػودة إحؽدددددوم أدددددن إدلدددددس 
= 
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= 
 وإأدددورات الؿوصدددؾس إلقفدددوع وهددد ا ي،دددؿل ودددو  الهللٓلدددس الؾػظقدددس والعؼؾقدددسع وودددو  

دكص  الهلللقل ال ي يوصل  أدن قدوآن  وإلى أعوفس الحؽم ال،وعيع سواي  كدون الدهلللقل كص 

 و سـس وكحوهؿو  م أعؼوٓ أن الـ  كولؼقوس وآسيصالح وغقوهؿوع وهد ا يدهللخل أدو 

ذكددوه إصددولقون ذ دٓٓت إلػددوظ أددن العددوم والخددوص والؿطؾددق والؿؼقددهللع وإأددو 

لؿسديـبطس وكحدو ذلدك أؿدو والـفيع والؿـطو  والؿػفومع كؿو ُيهللخل وو  أعوفس العؾدس ا

 ٓ يخػى.

قولدده:  وحددول الؿسدديػقهلل(  ي: وكقػقددس حددول الؿسدديػقهللع والؿددواد  ولؿسدديػقهلل صددـػون: 

الؿجيفهلل والؿؼؾهللع فولؿجيفدهلل يسديػقهلل الحؽدم أدن الدهلللقل  و إأدورة اليدي كصدبفو ال،دوع 

 ليفهللي إلى الحؽم. والؿؼؾهلل يسيػقهلل الحؽم أن الؿجيفهلل  سماله عـه.

لؿؼؾهلل أؿو يهللخل ذ  صول الػؼدهع فدولعؾم  ،دووط آ يفدود وحؽؿدهع وحول الؿجيفهلل وا

و كواع الؿجيفهللين وآداب آ يفود وحؽم اليؼؾقهلل وآداب آسيػيويع وأدو ييبدح ذلدك كؾده 

 داخل ذ  صول الػؼه.

وه ا اليعوي  أن   ود اليعويػوت اليي ذكوهو إصولقونع غقدو  كده عدرب  ؾػدأ الؽقػقدسع 

لؽقد ع ولقسدت فصدقحس كؿدو يؼدول  هدل الؾغدسع وإولدى  ن وهي أصدهللر صدـوعي أدن ا

 يسيعوض عـفو  ؾػأ صػس.

: ٕن الدهلللقل يطؾدق عؾدى « دلس الػؼده» د « وو  الػؼه»كؿو  كه يؿؽن آسيعوضس عن قوله: 

 الؼطعي والظـي عؾى الصحقا أن قولي العؾؿوي كؿو سقليت.

سديهللٓل وهـوك أن  عل  صول الػؼه هو العؾم  يؾك إدلدس عؾدى سدبق ل اإل ؿدول وكقػقدس ٓا

 لخ.إ و. 

 وإصولي: هو أن عوف وو  الػؼه اإل ؿولقس وصػس آسيػودة أـفو وحول الؿسيػقهلل.

وقد شاع إصالق اسم األصويل طذ كل من له اشتغال بعؾم أصول الػؼه تعؾقام وتللقػا، كام 

ح أن يلةؿى شاع إصالق أصول الػؼه طذ اجلؿؾةة الغالةةة مةن ملةاذل اةعا العؾةم،   ة

أصولقا من أدرك غالب ملاذؾه بالػعل وكاكت له مؾؽةة كؽـةه مةن إدراك مةا طةدااا دون 

 حاجة إغ تعؾم طؾم جديد أو التؾؼي طن طامل آخر.
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الحؽم ذ الؾغس: الؿـحع وأـه سؿقت َحَؽَؿدُس الهللا دس وهدي حهلليدهللة ذ الؾجدومع ٕهندو  ؿـدح  (2)

ؽدم  ؿعـدى الؼضدويع وفقده أعـدى الؿـدح: ٕن الهللا س أن أخولػس أواد صوحبفو. ويطؾدق الح

خطددوب ان »قضددوي الؼوضددي يؿـددح ضددقوع الحؼددو . وذ اصددطالح  ؿفددور إصددولققن: 

وعـدهلل الػؼفدوي: هدو أؼيضدى  «.الؿيعؾق  لفعول الؿؽؾػقن  وٓقيضوي  و اليخققدو  و الوضدح

 لخ... إخطوب ان الؿيعؾق  لفعول الؿؽؾػقن الخع  و أهلللول خطوب ان

 عض إصدولققن إلدى اخيقدور هد ا اليعويد : ٕن اليعويد  إول يؾد م أـده ا حدود وأول 

 الهلللقل والحؽم ذ اليعوي ع والؿعووف عـهلل الػؼفوي اليػويق  قـفؿو.

اددوح اليعويدد : قددولفم:  خطددوب ان(ع الخطددوب ذ الؾغددس  و قدده الؽددالم كحددو الغقددو 

ه وأدو  ػدوع عـده أدن وعدهلل ووعقدهللع إلففوأه. والؿوادا  خطوب ان هـو:  أوه وهنقدهع وخدرب

و عؾقق عؾى سب   و اوط وكحو ذلك. وهو ي،ؿل أدو عدوف أدن كالأده الؿؼدووي الد ي 

ع وأو عوف ملسو هيلع هللا ىلصسواي  كون قوآكو  م سـسع وأو عوف أن فعل الوسول  ملسو هيلع هللا ىلص وحوه إلى رسوله 

لدى أن سوئو إدلس فنهنو عوئهللة إلى الوحي الؿيؾو  و غقو الؿيؾوع وأدو هدو عوئدهلل إلقفؿدو  و إ

  حهللهؿو ففو  ؿـ ليفؿو.

وه ا اليػسقو  ولدى أدن  ػسدقو  عضدفم لؾخطدوب  لكده الؽدالم الـػسدي: ٕن إودال  هد ا 

الؾػددأ يجددو إلددى الوقددوع ذ أدد ه  إاددوعوة الؼددوئؾقن إن كددالم ان لددق  هددو الؾػددأ 

الؿسؿوعع  ل هو أعـى قوئم   ا هع و ن الؼوآن الؿسؿوع عبورة عن كدالم ان ولدق  كدالم 

 . وه ا قول  وول أخول  لؿ ه   هل السـس.ان

وٓ يؿؽددن  ػسددقو الخطددوب هـددو  لكدده كددالم ان  ؾػظدده وأعـددوه: ٕكدده حقـئدد  ٓ ي،ددؿل إٓ 

الخطوب الوارد ذ الؼدوآن فقخدوج أدو دلدت عؾقده السدـس وأدو دل عؾقده اإل ؿدوع والؼقدوس 

 وغقوهؿو أن إدلس: ٕن لػظفو لق  أن ان.

ول الؿؽؾػدقن(ع  ي: الد ي لده ار بدوط  لفعدول الؿؽؾػدقن أدن  فدس وقولفم:  الؿيعؾق  لفع

 كوهنو أطؾو س  و غقو أطؾو سع وأن  فس صحيفو وفسودهو وأو ييبح ذلك.

و فعول الؿؽؾػقن: كل أو يهللخل  حت قهللرة الؿؽؾ ع في،ؿل إعؿدول الؼؾبقدسع و عؿدول 

واإليؿدون  دولقوم  الجوارح فقهللخل ذ ذلك إيجوب اإليؿدون  دون وأالئؽيده وكيبده ورسدؾه
= 
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أخو واإليؿون  ولؼهللر خقوه واوهع كؿو  هللخل  فعدول الجدوارح أدن صدالة وحدا وزكدوة  =

و ،ؿل اإلقهللام عؾى الػعل والؽ  عـدهع فقدهللخل إيجدوب الصدوم الد ي هدو  وكحو ذلك.

ك  عن الطعوم وال،واب والجؿوع  ـقسع كؿو يهللخل إيجوب الصالة اليدي هدي عبدورة عدن 

  فعول و قوال أخصوصس.

والؿواد  ولؿؽؾػقن: أدن  دوافوت فدقفم ادووط اليؽؾقد  أيت ذكوهدو. وإولدى  ن يعدرب 

 ؾػأ العبود: لق،ؿل الؿؽؾد  وغقدوه: ٕن أدن إحؽدوم أدو ييعؾدق  ولصدغقو والؿجـدونع 

 ولقسو أؽؾػقن. 

وقولـو: الؿيعؾق  لفعول الؿؽؾػقن   و العبود عؾى أو هو إولى(ع يخدوج كدل خطدوب أدن 

  عؾ ق  ؿو عهللا ذلكع كولخطوب الؿيعؾق  ؿو ٓ يعؼل أن وص  لؾؽدون وأدو ان  ل وعال

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿فقه أن  بول و اجور و هنور واؿ  وقؿو وكحو ذلكع كؼولده: 

ع وكد لك أدو ورد أدن [44 - 40الذاريات ]﴾  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ذكددو  حددوال الؿوضددقن كؼولدده  عددولى: 

 :الػجر]﴾ڇڍڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

فف ه أيوت و أ ولفو لقست  ولـظو إلى ذاهتو حؽؿو اوعقوع ولؽدن إذا ضدم إلقفدو  [22 - 0

أددن الددوحي وأددو ورد أددن و ددوب  ملسو هيلع هللا ىلصأددو ورد أددن إأددو  وليصددهلليق  ؿددو  ددوي  دده أحؿددهلل 

آعيبور ذ  حوال الؿوضقن وآ عدوظ  ؿدو  دوى لفدم صدورت أيعؾؼدس  لفعدول الؿؽؾػدقن 

 فيؽون حؽؿو.

 ڇ﴿يوت الؿيعؾؼس  د وات الؿؽؾػدقن كلصدل خؾؼفدم الدوارد ذ قولده  عدولى: وك لك أ

ع [02ص ]﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿وقولدده  عددولى:  [22صرره ]﴾ ڇ

فؿددن حقددل إهنددو أيعؾؼددس  دد وات الؿؽؾػددقن ٓ يصددهلل  عؾقفددو  عويدد  الحؽددمع ولؽددن إذا 

 حؽوأدو.  ضؿؿـو إلى ذلك أو  راده ان  ل وعال و أو  ه أن و وب اؽو الـعؿس صورت

ولفدد ا الؿعـددى قددول  عددض العؾؿددوي إن  ؿقددح آيددوت الؼددوآن الؽددويم  سدديـب  أـفددو  حؽددوم 

 اوعقسع و كؽووا عؾى أن حصو آيوت إحؽوم ذ خؿسؿوئس آيس  و كحوهو.

 وقولفم:   وٓقيضوي(ع الؿواد  وٓقيضوي: الطؾ ع سواي  كون وؾ  فعل  م وؾ   وك.

 وزأوع وه ا يسدؿى إيجو دوع ووؾد  الػعدل وؾبدو ووؾ  الػعل كوعون: وؾ  الػعل وؾبو 
= 
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 غقو  وزم ويسؿى الـهللب. =

و أو وؾ  ال ك فـوعون  يضو وهؿو: وؾ  ال ك وؾبو  وزأدوع وهدو الؿسدؿى  دوليحويمع 

 ووؾ  ال ك وؾبو غقو  وزمع وهو الؿسؿى  ولؽواهس.

م الحؽدم ويعوف كون الطؾ   وزأو  و غقو  وزم  طو  سقليت  قوهنو عـهلل الؽالم عن  قسو

 اليؽؾقػي و عوي  كلٍّ أـفو.

وقولفم:   و اليخققو(: إلدخول الؼسم الخوأ  أن  قسوم الحؽم اليؽؾقػي وهو اإل وحسع 

وهدو  خققددو ال،دورع  ددقن الػعدل والدد كع وقددهلل  سدؼ   عضددفم هد ه ال يددودة: ٕن اإل وحددس 

فدنن  لقست حؽؿو اوعقو عـهلله  ل هي حؽم عؼؾي سو ق لألحؽوم ال،دوعقسع وهد ا خطدل:

اإل وحس حؽم اوعي ولؽـفو قهلل  عوف  خطوب اليخققوع وقهلل  عوف  سؽوت ال،ورع عدن 

 إأو والـفيع وقهلل  عوف  ؿو سوى ذلك.

 و وصدػه  و و أوكًعد و و ادووً  ووقولفم:   و الوضح(ع الؿدواد  ولوضدح:  ْعدُل ال،ديِي سدببً 

  ولصحس  و الػسود  و البطالن.

  الحؽم: ٕن أو عوف  وٕحؽوم الوضعقس را دح وه ه ال يودة  سؼطفو  عضفم أن  عوي

عـهلله إلى إحؽوم اليؽؾقػقس فال حو س إلى هد ه ال يدودةع و أدو الد ين   بيوهدو فؼدهلل ر وا  ن 

كص  إسبوب وال،ووط والؿواكح واإلخبور عن اليصوفوت  لهندو صدحقحس  و فوسدهللة ٓ 

ي عـددهلل الػؼفددوي ففددو: يددهللخل ذ اليعويدد  إٓ  دد ه ال يددودة. و أددو  عويدد  الحؽددم ال،ددوع

أؼيضى خطوب ال،دورع الؿيعؾدق  لفعدول الؿؽؾػدقن الدخ. والسدب  ذ أدقؾفم إلدى هد ا  ن 

الحؽددم عـددهللهم صددػس لػعددل الؿؽؾدد ع ولفدد ا يؼسددؿوكه إلددى حددوام وأؽددووه ووا دد  

وأـهللوب وأبوح. وعـهلل إصولققن الحؽم اسم لؾخطوب الدوارد أدن ان  دل وعدالع فدال 

 لخ ع  ل إلى  حويم وإيجوب الخ كؿو سقليت.إ..يؼسؿوكه إلى حوام ووا  

 لؼهلل قسم  هل العؾم رحؿفم ان  عولى الحؽم ال،وعي إلى قسؿقن: فوع(: 

إول: الحؽدم اليؽؾقػدديع ال ددوب: الحؽدم الوضددعيع وعوفددوا الحؽدم اليؽؾقػددي  ؼددولفم: 

ؽدوم خطوب ال،ورع الؿيعؾق  لعؿول العبود  وٓقيضوي  و اليخققوع فقهللخل  حت ذلك إح

اليؽؾقػقس الخؿسس وهي الوا   والؿحوم والؿـهللوب والؿؽووه والؿبوح وو ه ذلدك  ن 

قولفم   وٓقيضوي(  ي الطؾ ع والطؾ  قسؿون: وؾ  فعلع ووؾ   وكع ووؾ  الػعدل 
= 
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قسؿون وؾ  فعل  وزم وهو الو وبع ووؾ  فعل غقو  دوزم وهدو الؿـدهللوبع ووؾد   =

ؾ   وك غقو  وزم وهو الؿؽدووهع ففد ه ال ك قسؿون: وؾ   وك  وزم وهو الؿحوم وو

 ر عس  قسومع و أو قولفم   و اليخققو( فقدواد  ده الؿبدوح ففد ه خؿسدس  قسدومع وسدقليت  عدهلل 

قؾقل إن اوي ان  عولى سمال خوص عن حؽم  سؿقس هد ه إحؽدوم  وٕحؽدوم اليؽؾقػقدسع 

ل،ديي  وببً و أو الحؽم الوضعي فعوفه  هل العؾم  ؼولفم: خطوب ال،ورع  جعدل اديي اد

أـدده  و كددون الػعددل رخصددس  و ع يؿددسع ويددهللخل  حيدده البحددل ذ  ولدده  و أوكًعدد و و اددووً 

إسدبوب وال،دووط والؿواكدح والوخصدس والع يؿدس وسدب   سدؿقيه  خطدوب الوضددح  ن 

وأواكح يعوف عـدهلل و ودهدو و دود  وواوووً  وسؿقت  سبو ً  اال،ورع وضح  ي اوع  أورً 

ٕن إحؽوم  و هلل  و ود إسبوب وال،ووط و ـيػي  الحؽم ال،وعي  و اكيػوؤهع وذلك

 و ود الؿواكح  و اكيػوي إسبوب وال،ووطع وييضا ذلدك  ؿعوفدس الػدوو   دقن الحؽدم 

 اليؽؾقػي والحؽم الوضعي وهي كؿو يؾي:

كدد وال ال،ددؿ   إول:  ن الحؽددم الوضددعي قددهلل ٓ يددهللخل  حددت قددهللرة الؿؽؾدد   صدداًل 

وب وحؾول افو رأضون لو وب الصوم وحؾدول لو وب الظفو وغوو و لو وب الؿغ

زأن الحا لو وب الحا وحوٓن الحول لو وب ال كوة وكحو ذلكع فنن هد ه إادقوي 

إٓ  ؿدو هدو  او أو الحؽم اليؽؾقػدي فنكده ٓ يؽدون   دهللً  ٓ  هللخل  حت قهللرة الؿؽؾ   صاًل 

 ڎ ڌ ﴿﴾ وقددول  عددولى  ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿أؼددهللور عؾقدده لؼولدده  عددولى 

 ﴾ وه ا فو   وهوي  قن الحؽم الوضعي والحؽم اليؽؾقػي. ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

ال دوب:  ن الحؽدم الوضدعي قدهلل يدهللخل  حدت الؼدهللرة إٓ  ن الؿؽؾد  لدم يدمأو  يحصددقؾه 

 وكيحصقل الـصوب لو وب ال كوةع فنن ال كوة ٓ  جد  إٓ إذا  ؾدغ الؿدول ال كدوي كصدو ً 

كددوةع و أددو الحؽددم لؽددن ال،ددورع لددم يددلأو الؿؽؾدد   يحصددقل الـصددوب ليجدد  عؾقدده ال 

ع إأدو أطؾدوب الػعدل وإأدو أطؾدوب الد ك و ـدوي عؾدى واليؽؾقػي فنكه ٓ هلل  ن يؽون أطؾو ً 

ه ين الػوققن فلقول: كل حؽم ٓ يهللخل  حت قدهللرة الؿؽؾد  ففدو حؽدم وضدعي وكدل 

 حؽم لم يمأو الؿؽؾ   ػعؾه  و  وكه ففو حؽم وضعي.

إخبددور وإعددالم فؼدد ع و أددو  ال ولددل:  ن الخطددوب ذ الحؽددم الوضددعي إكؿددو هددو خطددوب

الخطوب ذ الحؽم اليؽؾقػدي ففدو خطدوب وؾد ع إأدو وؾد  فعدل وإأدو وؾد   دوك وإأدو 
= 
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  وليخققو  قـفؿوع فحؼقؼس الخطوب  خيؾ   قن الحؽؿقن. =

الوا ح:  ن الحؽم الوضدعي أطؾدوب لغقدوهع و أدو الحؽدم اليؽؾقػدي ففدو أطؾدوب ل ا دهع 

يؽؾقػقدسع ذلدك ٕن ان  دل وعدال قدهلل ر د  فولحؽم الوضعي وسقؾس  عويػقدس  وٕحؽدوم ال

إحؽوم اليؽؾقػقس  وٕحؽوم الوضعقس فجعل الحؽم الوضعي عالأس عؾى أطولبيه  ولحؽم 

اليؽؾقػيع فنذا زالت ال،ؿ  فف ه عالأس  كه يويهلل أـو صالة الظفو وإذا غو ت ففو عالأدس 

ؿوم ففو عالأس  كه يويهلل  كه يويهلل أـو صالة الؿغوب وإذا دخل افو رأضون  ولوؤيس  و  وإل 

أـو صقوأهع وإذا ك ل الحقض عؾى الؿو ة ففو عالأس عؾى  حويم الصالة والصوم والوطي 

والطواف وإذا حصل سػو ففو عالأس عؾى اسيحبوب الؼصو وغقو ذلك أن  حؽوم السدػو 

عؿوه قصقو وسقؿوت  ملسو هيلع هللا ىلصوهؽ اع وفوئهللة ذلك  ن ال،ويعس أسيؿوة إلى ققوم السوعس والـبي 

يعوف الؿؽؾػون إوقوت اليي يمدون فقفو العبدودة  و ي كوهندوف فحدوص ال،دورع  فؽق 

عؾى ر   إحؽدوم اليؽؾقػقدس  عالأدوت كوكقدس وغقوهدو يعوففدو الجؿقدح  و إغؾد  ففد ه 

العالأوت هي إحؽوم الوضعقسع و ه  عوف  ن الحؽم الوضعي لق  أطؾوً و ل ا ه وإكؿدو 

 ؽؾ   ولحؽم اليؽؾقػي وان  عؾم.هو أطؾوب ٕكه وسقؾس ليعوي  الؿ

إن ان  : »الخوأ :  ن الحؽدم اليؽؾقػدي أخدي   ولعوقدل البدولغ الؿخيدور وعؾقده حدهلليل

رفح الؼؾم عدن  ال دس عدن : »حهلليل « جووز عن  أيي الخطل والـسقون وأو اسيؽوهوا عؾقه

إٓ فال  ؽؾقد  »الـوئم حيى يسيقؼض وعن الؿجـون حيى يػقق وعن الصغقو حيى يحيؾم 

 عؼل و ؾوغ وففم خطوب واخيقور كؿو سقليت إن اوي ان  عولى و أو الحؽم الوضعي فنكده 

ٓ يخي   مٓي  ل يهللخل  حيه غقو العوقل كولؿجـون فنن  ضؿقن الؿجـون أو   ؾػه هدو 

أن  وب الحؽم الوضعيع وك لك أو   ؾػيه البفقؿس فنن ضؿوكه إكؿو هدو أدن  دوب الحؽدم 

لؾضددؿونع  وصددولحً  ػفددو يؼددح عؾددى صددوحبفو ٕهنددو لقسددت أحدداًل الوضددعي لؽددن ضددؿون  ؾ

ويهللخل  حيه فعل الـوئم فنن أو ييؾػه الـوئم حول كوأه إذا  عؾق  ه حق لؾغقدو فنكده يضدؿـهع 

و وب ال كوة ذ أدول  ووضؿوكه أن  وب الحؽم الوضعي ٓ اليؽؾقػيع ويهللخل  حيه  يًض 

 أولقفؿددو ٕن ذلددك أددن  ددوب الصددبي والؿجـددون فددنن الؼددول الصددحقا و ددوب ال كددوة ذ

الحؽم الوضعي ففو أن  وب ر   إحؽوم  لسبو وع  ل ويهللخل  حيه  ضدؿقن  ادخوص 

ٓ ذك  لفم  سب   ـويدس ادخ  آخدوع كيحؿقدل العوقؾدس ديدس الخطدل وادبه العؿدهللع فدنن 
= 
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العوقؾس وهدم  قدورب الو دل أدن قبدل   قده لدم ييجدوكػوا اإل دم ولدم يبوادووا الجـويدس اليدي  =

ييسدببوا فقفددو وأدح ذلدك يؾدد أفم دفدح الهلليدس عددن قدويبفم الجدوبع فيحؿقددل  حصدؾت ولدم

العوقؾس لهلليس الخطل وابه العؿهلل أن  وب الحؽدم الوضدعي ٓ اليؽؾقػديع ويدهللخل  حيده أدو 

  ؾػه الصبي الصغقو فنكه يضؿـه أن أوله إن كون له أول  و يضؿـه ولقده فيضدؿقن الصدغقو 

كو غقو واحهلل أن العؾؿوي  ن ذلك أن  وب إقوأدس أو   ؾػه هو أن  وب الحؽم الوضعيع وذ

العهللل  قن العبود وأن  وب حػأ إأدوال حيدى ٓ  د ه  سدهللى والؿؼصدود:  ن الحؽدم 

اليؽؾقػي ٓ يهللخل  حيه إٓ العوقل البولغ الؿخيورع و أو الحؽم الوضدعي فنكده يدهللخل فقده 

 ؾم. غقو همٓيع فف ه أجؿل الػوو   قن الحؽؿقن وان  عولى  عؾى و ع

األحؽام التؽؾقػقة طـد مجاار أال العؾةم سلةةا الوجةو  و الـةد  واةباحةة  )مسألة(:

واحلظر والؽرااةة، أمةا األحـةاي  قجعؾةون األحؽةام التؽؾقػقةة سةةعة ولقلةت سلةة 

 قزيدون الػرض والؽرااة التحريؿقة ويػرقون بةع الوجةو  والػةرض وبةع التحةريم 

حريم ما ثةت بدلقل قطعي الداللة والثةةو  والؽرااةة والؽرااة التحريؿقة  الػرض والت

التحريؿقةةة والوجةةو  مةةا ثةةةت بةةدلقل ضـةةي، قةةال ال ةةقيف م ةةفور حػظةةه ا  ذم    

الورقا ا ومما يـةغي أن يعكر أن احلـػقة أهنم مةا صةـأ أذؿةتفم كتةةا ذم األصةول و إكةام 

 اةو مةلخول طةذ استخرجوا أصوهلم من خالل الػروع و اعا التؼلقم العي طـدام إكةام

وجه مجظ أغؾةي ال كظ استؼراذي تام  ؿثال لو أكك بحثت طن حؽم لةس الرجةل احلريةر 

يؼولون او حرام مع أن األحاديث التي تـص طذ حرمته لقلت متةواتر  وإلا قؾـةا هلةم مل 

تؼولون لةس احلرير لؾرجل حرام مع أن األحاديث ذم للك غةر متةواتر  يؼولةون اؽةعا 

وذم بعض األحايع يتجوزون ويؾحؼةون ادؽةروه كرااةة مريؿقةة بةاحلرام  ك ص أذؿتـا

ويؾحؼون الوجو  بالػرض، مع الؼول بلكه من حقةث الثؿةر  ال  ةرق طـةد احلـػقةة بةع 

الوجو  و الػرض واحلرام والؽرااة التحريؿقة وللك ألن من ترك الواجب أو الػةرض 

ـدام ومن  عل الواجب أو الػرض ومن ومن  عل احلرام أو الؽرااة التحريؿقة او آثم ط

ترك احلرام أو الؽرااة التحريؿقة يثا  طذ للةك طـةدام، وإكةام تظفةر اةعه الػةروق ذم 

الةطالن و طدمه  ؿثال حؽم قراء  الػامة ذم ال ال  طـدام واجةة و لقلت  ةرض ومةن 

 ترك الواجب طـدام صالته صحقحة واو آثم.



22 

 

 شرح منت الورقات
 

 22 

 
َْحَؽررام َسرربَْع  ْٕ  عَواْلَؿْؽددُووه عوالؿحظددور عوالؿبددوح عَواْلَؿـْددهلُلوب عاْلَواِ دد  :ا

ِحقا  .َواْلَبووِل عَوالص 

 .(1   عؾى َ وكهعوقَ ويُ  عَأو ُيَ وب عؾى فعؾه :َ الَْواِج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمخد ات أـفدو  هندو  عويػدوت أدن  -عويػوت إحؽدوم –يمخ  عؾى كل ه ه اليعويػوت  (2)

حقل الحؽم وال ؿوة وال،يي إن عوف  دولحؽم وال ؿدوة يحيدوج إلدى  عويد  أدن حقدل 

الؿوهقس يؽون  ولحهلل والضو  ع ٓ  دولحؽم وٓ  دول ؿوة: ٕهندم يؼولدون: إن الحؽدم عؾدى 

ٕصدول قدول: ال،يي فوع عن  صورهع حيى إن ا دن عؼقدل الحـبؾدي ذ كيو ده الواضدا ذ ا

( اع  وكقو: يـؼ   عض ه ه اليعويػوت كؾؿس  قصدهللً »إن الحهلل  بقون ال ؿوة يل وه الؿحؼؼون»

وذلك ٕن إحؽوم  خوويس و لقسدت دكقويدس و يحيدوج العؿدل حيدى يؼبدل ذ أخدوة إلدى 

ع  ول و: يؿؽن  ن يػعل العبدهلل »ٓ   و لؿن ٓ حسبس له  » ملسو هيلع هللا ىلصالؼصهلل و الـقس و ل ا قول الـبي 

بقوة وال ك  وي ك الوا   وٓ يؼح العؼوب ويعػو ان عـهع ٕن أن عؼوئهلل  هل السدـس الؽ

 ن ان إن وعهلل ٓ يخؾ  وعدهلله وإن  »والجؿوعس عؼقهللة الوعهلل والوعقهلل وأػود ه ه العؼقهللة 

.  وي عؿوو  ن عبقهلل ر س الؿعي لدس إلدى » وعهلل فؼهلل يخؾ  وعقهلله أن  وب فضؾه و كوأه 

ن عؾؿدوي السدـس و ئؿدس الؾغدس فؼدول يدو   دو عؿدوو  يخؾد  ان وعدهلله   ي عؿوو  ن العالي أد

 وكون يويهلل وعقهلله( فؼول   و عؿوو: ٓ فؼول الؿعي لي  فلريدت أدن وعدهلله ان عؾدى عؿدل 

عؼو و  يخؾ  ان وعهلله فقه فؼول له   و عؿوو: أن العجؿس   قت   دو ع ؿدون إن الوعدهلل غقدو 

و  ن  عهلل اوا  م ٓ  ػعل  دوى ذلدك كوأدو وفضدال الوعقهلل: إن العوب ٓ  عهلل عورا و ٓ خؾػ

إكؿو الخؾ   ن  عهلل خقوا و ٓ  ػعل قول ا ن عبقهلل:  و هلل لدي هد ا أدن كدالم العدوب قدول: 

كعم و  ك،هلل   و عؿوو اعوا لعوأو  ن وػقل: وإب و إن  وعهلل ه  و وعهلل ه لؿخؾ  إيعدودي 

 و أـج  أوعهللي. 

والسوق ع فؿدن إوالقو ده عؾدى الدالزم قولده  عوي  الوا   هو: لغس: هو الالزم  )مسلل (:

و ؼدول لصدوحبك: حؼدك عؾدي وا د   «غسل يوم الجؿعس وا   عؾى كل أحديؾم» ملسو هيلع هللا ىلص

 ي  { ﮷ ﮶ ﮵ } ي ٓزم أيلكددهللع وأددن إوالقو دده عؾددى السددوق  قولدده  عددولى 

يصددؾي الظفددو  ملسو هيلع هللا ىلصكددون الـبددي »سددؼطت عؾددى إرضع وأـدده قددول  ددو و ذ الصددحقحقن 

 ي إذا سدؼطت وغو دتع وأـده  «قدس والؿغدوب إذا و بدت ولفو وة والعصدو وال،دؿ  كؼ

قول العوب: سؿعت و بس قويس  ي سدؼطت قويدسع وأدن قولـدو: و د  الجدهللارع وو د  
= 
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الؿقددت  ي سددؼ  وهؽدد اع فولوا دد  ذ الؾغددس العو قددس يطؾددق عؾددى السددوق  ويطؾددق عؾددى  =

واإللد امع : ففو أو وؾ  ال،ورع فعؾه عؾى  فس الج م والالزم وال و تع و أو  عويػه اوعً 

وهدد ا  قددوب اليعددوري  إلددى حؼقؼددس الوا دد  أددن اليعددوري  إخددوىع فؼولـددو  أددو وؾدد  

ال،ددورع فعؾدده( يخددوج  دده الؿحددوم والؿؽددووه ٕن ال،ددورع لددم يطؾدد  فعؾفددو وإكؿددو وؾدد  

ٕكدده ٓ ييعؾددق  دده وؾدد  ل ا ددهع وقولـددو  عؾددى  فددس الجدد م  و وكفدوع ويخددوج الؿبددوح  يًضدد

ال،ورع وؾبه ولؽن لق  عؾى  فس الجد م واإللد ام وإكؿدو واإلل ام( يخوج الؿـهللوب فنن 

 ًٓ  عؾددى  فددس ال غقدد  ذ الػعددل فؼدد ع و أددو  ؿو دده: ففددي ال ددواب عؾددى الػعددل اأي ددو

 ًٓ ٕن الوا بوت ٓ ي وب فوعؾفوع  دل  واسيحؼو  العؼوب عؾى ال كع وٓ هلل أن كؾؿس اأي و

الؿػووضدس وصدقوم ادفو رأضدون ٓ  صا إٓ  ولـقسع  ي كقس آأي ول وأ ول ذلدك الصدالة 

وحا  قت ان الحوام وإييوي ال كوة و و الوالهللين وغقو ذلك أن الوا بدوت ال،دوعقس وهدي 

ًٓ اك قوة  هللً  فنكده ي دوب  ملسو هيلع هللا ىلصٕأو ان  عدولى ورسدوله  ع فف ه الوا بوت إذا فعؾفو العبهلل اأي و

 وركدده( ٕن  وإذا  وكفدو فنكده يسدديحق العؼو دس وٓ  دهلل أددن زيدودة كؾؿدس  ويسدديحق العؼدوب

أ ه   هل السـس والجؿوعدس رحؿفدم ان  عدولى ذ  دورك الوا د   كده  حدت الؿ،دقئس إن 

اوي ان  عولى غػو له و دخؾه الجـس ا يهللاًي وإن اوي ع  دد فدال كجد م ليدورك الوا د   لكده 

لؾخوارج والؿعي لدس الد ين  ويعوق  وإكؿو كؼول: إكه يسيحق العؼوب عؾى ه ا ال ك خالفً 

ن عؼوب  ورك الوا د  ويعيؼدهللون  ن أو ؽد  الؽبقدوة إن أدوت وهدو أصدو عؾقفدو يو بو

ع و أدو  هدل السدـس رفدح ان كد لفم ذ الػدودوس افقفدو   دهللً  اأخؾهللً  افنكه يع ب ذ الـور خولهللً 

إعؾى فنهنم ٓ يج أون ٕحهلل أن  هل الؼبؾس  جـٍس وٓ كور  ل يو دون لؾؿحسدن ال دواب 

و ن فوعددل الؽبقددوة ذ الددهللكقو أددمأن  ؿددو  ؼددي أعدده أددن  ويخددوفون عؾددى الؿسدديي العؼددوب

اإليؿددون وفوسددق  ؼددهللر أددو أعدده أددن الدد ك  والعصددقونع فددو يؿح ذ حؼدده أو دد  ال ددواب 

 وأو   العؼوب فال كج م له   ا وٓ   ا  ل يؽون  حت الؿ،قئس.

ا د  يعوف  و  ن ه ا الؼول  و ه ا الػعل و ولؼهلل ذكو إصولقون  ن هـوك صقغً  )مسلل (:

 ودوكك  هؿفو:

﴾  ڱ ڱ ﴿صقغس إأِو  ؾػِأ اإلك،دوِيع  ػعدِل إأدِو  اْفَعدْل( كؼولده  عدولى:  - 2

 ڇ ڇ ڇ ﴿ع  و الؿضددورُع الؿجدد وِم  ددالِم إأددِو كؼولدده  عددولى: [01إكعررام: ]
= 
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= 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ع  و اسدِم فعدِل إأدو كؼولده  عددولى: [1الـسراء: ]﴾  ڍ ڇ

ع  و الؿصدهللر الـ وئد  عدن فعدِل [202الؿائدة: ]﴾  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 .[4محؿد:]﴾  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿إأِوع كؼوله  عولى: 

ُف عـفدوع كؼولده  عدولى:  - 1  ڇ ڇ چ چ چچ ﴿صقغُس   أَو( وأو ييصو 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ﴿ع وقولدددده: [10الـحررررل:]﴾  ڍ ڇ ڇ

دؿِح وا»: ملسو هيلع هللا ىلصعوقوله [24الـساء: ]﴾  ۅ : الس  لط وعدِسع و كدو آأدوكْم  خؿدٍ  ان  أدوب  دن 

 ع    ٌي أن حهلليٍل صحقٍا  خو ه الي وأِ يُّ وغقوُه(.«والجفوِدع والفجوِةع والجؿوعسِ 

﴾  پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿صددقغس  كيددَ ( و  ُكيِددَ (ع كؼولدده  عددولى:  - 1

إن  ان كيددَ  اإلحسددوَن عؾددى كددل  ادديٍيع فددنذا قيؾددُيْم فلحسددـُوا »: ملسو هيلع هللا ىلصع وقولدده [122البؼرررة:]

أخرجره مسرؾٌم ] «فلحسـُوا ال   اع ولُقِحهلل   حدهلُلكْم ادْػَوَ ُه فؾُقدِوْح ذ ِقحَيدهُ  الِؼيَؾَسع وإذا ذ حُيم

اد بِن أوسٍ   .[من حديِث شد 

ُف عـفدوع كؼولده  عدولى:  - 4  [2الـرور:]﴾  ٻ ٻ ٱ ﴿صقغُس  فوَض( وأو ييصو 

و  عَل أعدوًذ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ن  رسول ان ڤ ي:  و بـو العؿل  و. وعن عبهللان  ن عبوٍس  إلدى لؿ 

ل أددو  ددهللعوهْم إلقددِه عبددوَدُة ان  الددقؿِن قددول:  إكددَك  ؼددهلُلُم عؾددى قددوٍم  هددِل كيددوٍبع فؾددقُؽن  و 

ع فنذا عوُفوا ان فلخربهم  ن  ان فوض عؾقفْم خؿَ  صؾواٍت ذ يوأفم ولقؾيفمع  و ل  ع  

عؾدى ُفؼدوائِفمع  فنذا فعؾوا فلخربُْهم  ن  ان قهلل فوض عؾقفم زكوًة ُ مخُ  أدن  غـقدوئفم فد َدُّ 

 .[متػق طؾقه]فنن  ووُعوا  و فخْ  أـفْم و و   كوائَم  أوالِفم( 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿صقغس  لُه عؾقك فِعُل ك ا( كؼوله  عولى:  - 2

ولؽم طؾقفن  أن ٓ يوصئَن »ذ حق  الو  ل عؾى اأو  ه:  ملسو هيلع هللا ىلصع وقوله [10آل طؿران: ]﴾  ﮴﮵

ٍح  ُ رَشُؽْم أحًدا تؽرُهوكُه،  ننْ  أخرجه مسؾٌم من حديث ] « عؾَن ذلَك  اْضرُِبوهن  ضرًبا غقر ُمبرِّ

 .[114البؼرة: ]﴾  ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ع وأـه قوله  عولى: [جابربن طبِداهلل

يي فقفدو  ـ يدل الؿطؾدوب أـ لدَس الي دوم  الحوصدل  لكقدهلًلا لألأدو  دهع كؼولده ر 2 صقغُس الخرب ال 

 ﴾ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ عولى: 

 .[114رة: البؼ]
= 
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= 
 ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿أددو ورد فقدده  و دد  الؿماخدد ة عؾددى  ددوِك آأي ددوِلع كؼولدده  عددولى: رر 0

متػرٌق ] «أدن ٓ يدوحُم ٓ ُيدوحمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصع وقول الـبي [101البؼرة: ]﴾  ۈۈ ۆ ۆ ۇ

 .[بن طبداهلل وأبي هريرةاطؾقه من حديث جريرِ 

وُّ الط عدوم وعددوُم اد»قددول:  ڤوصدُ   دوِك آأي دوِل  ولؿخولػددِسع كحدهلليل   دي هويدوة رر 4

عوَة فؼدهلل عَصدى ان ورسدوَلهُ   «الولقؿِسع ُيهللعى لفو إغـقدوُي وُيد ُك الػؼدواُيع وأدن  دوَك الدهلل 

 .[22الحجرات: ]﴾  جث يت ىت مت خت حت ﴿ع وقوله  عولى: [متػق طؾقه]

ٓ صدالَة لؿدن لدم يؼدوْ   ػو حدِس »: ملسو هيلع هللا ىلصأو ُر    عؾى  وكه عهللُم آعيدهللاِد  ولعؿدِلع كؼولده ر 1

رام ] «يوِب الؽ  »: ملسو هيلع هللا ىلصع وقولده [متػٌق طؾقه من حديث ُطبادة برِن الَّ 
ٍّ
ٓ   دولي حرديث ] «ٓ كؽدوَح إ

ـِن وغقرُهمْ   .[صحقٌح أخرجه أصحاُب السُّ

قدول ا دن ك قدو: هد ا  { ھھ ہ ہ ہ }الخرب ال ي يدواد  ده اإلك،دوي: أ دل:  - 20

قتع فؿن قول أدن ال كودقدس خرب يواد  ه إك،وي  ي يو  يفو الؿسؾؿون  ّأـوا ال ين يهللخؾون الب

 كه حهللث قيل ذ البقت الحوام فـؼول له ه ا لق  خرب يصهلل  و يؽ ب وإكؿدو الؿدواد هـدو 

 .... { ہھ}اإلك،ويع وك لك أ ل 

 : قسوم الوا   )مسلل (:

 ؼسقم الوا    دولـظو إلدى ذا ده: يـؼسدم الوا د   دولـظو إلدى ذا ده قسدؿقن: أعدقنع  - 2

 وأخقو.

ؾبه ال،وع  عقـه أن غقدو  خققدو  قـده و دقن غقدوه. أ دل الصدالة والصدقوم فولؿعق ن هو: أو و

والحا وال كوة وكحو ذلك. والؿخقدو هدو: الوا د  الد ي ُخق دو فقده الؿؽؾد   دقن  ادقوي 

أحصورة. أ ل كػورة القؿقن فنهنو وا بسع ولؽن الؿؽؾ  أخقو  دقن  ال دس  ادقوي: العيدقع 

وكقن. وهد ا الـدوع  كؽدوه الؿعي لدس: لو دود  و إوعوم ع،وة أسوكقنع  و كسوة ع،دوة أسد

 م يوص   وليخققو. والخدالف  واليضود  قن اإليجوب واليخققوع وقولوا كق  يسؿى وا بً 

 قـفم و قن الجؿفور خالف لػظي ٓ فوئهللة فقده: ٕن الؿـؽدوين لو دود الوا د  الؿخقدو 

ن يػعددل يؼولدون: هدد ه الخصدول وا بددس عؾدى البددهلللع وٓ يؼولدون يجدد  عؾدى الؿؽؾدد   

ال ال س وٓ  كه يل م عؾى  وك ال ال س كل عؾى حهللةع والؿ بيون يؼولون الوا   واحهلل غقدو 

أعقن. وقهلل  عل  عضفم أن   و الخالف  ن الؿؽؾ  لو فعل ا ـيقن أدن خصدول الؽػدورة 
= 
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دفعس واحهللة ففل ي وب  واب الػوض عؾقفؿوف و عل أؼيضى أ ه  الؿعي لدس  كده ي دوب  =

يضى أ ه  الجؿفور  كه ي دوب عؾدى إحدهللاهؿو  دواب الػدوض عؾقفؿو  واب فوضع وأؼ

وعؾى إخوى  دواب الـوفؾدسع وٓ يخػدى  ن  ؼدهلليو ال دواب غقد  عـدوع و حؽؿده عواأدل 

  خوى أن اإلخالص ووق  الـػ   ؿو يب ل اإلكسون وغقو ذلك.

 ؼسقم الوا د   دولـظو إلدى وقيده: يـؼسدم الوا د   د ا آعيبدور إلدى أمقدت وغقدو  - 1

 أمقت:

 فولؿمقت: هو أو حهللد له ال،وع وقيو أعقـوع له  هللايس وهنويس. أ ل الصالة.

وغقو الؿمقت: هو الؿطؾق عن اليوققت الد ي لدم يحدهللد لده ال،دوع وقيدو أعقـدو. أ دل  داي 

 الـ ور والؽػورات.

 والؿمقت يـؼسم قسؿقن: أضققع وأوسح.

ن  ـسده أعده. أ دل فولوا   الؿضقق: هدو الد ي حدهللد لده ال،دوع وقيدو ٓ ييسدح لغقدوه أد

الصقومع فنن الصقوم لده وقدت أحدهللد يبدهلل  أدن وؾدوع الػجدو إلدى غدووب ال،دؿ ع وهد ا 

الوقت ٓ ييسح إٓ لصقوم واحهللع فال يؿؽن  ن يصوم يوأو واحهللا عن الؼضوي وعدن الـد ر 

أ الع ولؽن ه ا الوقت ييسح لغقو الصقوم أن الوا بوت والؿـهللو وت اليي لقست صدقوأوع 

 قؾـو: ٓ ييسح لغقوه أن  ـسه أعه.ولف ا الؿعـى 

والؿوسح: عؽ  الؿضققع ففو: ال ي حدهللد لده ال،دوع وقيدو ييسدح لده ولغقدوه أدن  ـسده 

أعه. وأ وله: الصالةع فدنن الوقدت الؿحدهللد لصدالة الع،دوي أد ال يبدهلل  أدن غدووب ال،دػق 

إحؿددو ويؿيددهلل إلددى كصدد  الؾقددل لؿددن ٓ عدد ر لدده. ففدد ا الوقددت ييسددح لصددالة الػددوض 

  خوى غقو فوض الع،وي. ولصالة

وهدد ا الـددوع  كؽددو  عددض الحـػقددس و ددودهع فؼددولوا: لددق  ذ ال،ددوع وا دد  أوسددح: ٕن 

اليوسح يـوذ اليوققتع وٕن أو يسؿقه الجؿفور وا بو أوسعو يجدوز  وكده ذ  ول الوقدت 

وٓ يجددوز  وكدده إلددى خددووج الوقددت  و ػددو . والحجددس عؾددقفم قوئؿددس  و ددوده ذ ال،ددوعع 

ي لفو وقت حهللده ال،وع وهو  وسدح أؿدو يحيدوج إلقده الؿؽؾد  ٕدائفدوع وقدهلل كولصالة الي

الصؾوات الخؿ  أدوة ذ  ول  ملسو هيلع هللا ىلصصؾى  ولـبي  ڠورد ذ الحهلليل الصحقا  ن  ربيل 

 «.الوقت أو  قن ه ين»الوقتع وأوة ذ آخوه  م قول: 
= 
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ود   ؼسقم الوا    ولـظو إلى الؿخوو   ػعؾه: يـؼسم الوا د   دولـظو إلدى الؿخو - 1 =

  ػعؾه قسؿقن: عقـي وكػوئي:

الوا دد  العقـددي: وهددو أددو وؾدد  ال،ددوع فعؾدده أددن كددل أؽؾدد   عقـددهع كولصددالة وال كددوة 

 والحا.

 الوا   الؽػوئي: وهو أو وؾ  ال،وع حصوله أن غقو  عققن فوعؾه.

وهدد ا الـددوع يددهللخل فقدده أددو  و بدده ان عؾددى إأددس  ؿجؿوعفددو أددن غقددو  خصددق   فددواد 

وأو  و به عؾى  ؿوعس أحصدورة أدن غقدو  حهلليدهلل أدن يؼدوم  ده أدـفم  لعقوهنم كولجفودع 

 عقـه كو وب غسل الؿقت و ؽػقـه والصالة عؾقهع فنن ذلك وا   عؾدى أدن حولده أدن 

 الؿسؾؿقن.

  هم الػوو   قن الوا   العقـي والوا   الؽػوئي:

وه  ن الوا   العقـي أطؾوب أن كل واحهلل أدن الؿؽؾػدقن  عقـدهع فدال يؼدوم فعدل غقد - 2

أؼوم فعؾه إٓ  نذكهع فنن  ذن له ذ فعؾه كقو س عـه فنن كون الوا   أؿو  هللخؾه الـقو س   د  ه 

أو يػعؾه ذلك الغقو عـه وإٓ فال. و أو الوا   الؽػوئي فال يطؾ  أن كدل واحدهلل وٓ أدن 

واحهلل أعقنع  ل إذا قوم  ه أن يؽػي     ع وٓ ي، ط فقه اإلذنع  ل أفؿو فعل      عؿن 

 يػعل وسؼ  عـه اإل م.لم 

  ن الوا   العقـي أصؾحيه  و ح إلى فوعؾهع  أو الوا   الؽػوئي فؿصؾحيه عوأس. - 1

الوا   الؽػوئي يـوب فقه البعض عن الؽلع و أدو الوا د  العقـدي فدال يؽػدي فعدل  - 1

  عض الؿؽؾػقن عن  عضفم أخو.

ل واحدهلل أدـفمع وإأدو ذ إأو ذ الوا   العقـي أو ه لجؿقح الؿؽؾػدقنع  ي: لؽد - 4

الوا   الؽػوئي اخيؾ  فقه: فؼقل: إكه أو ه لؾجؿقح لؽن يسؼ   ػعدل الدبعض. وققدل: 

أو دده إلددى  عددض غقددو أعددقن. وققددل: أيو دده إلددى الؿجؿددوع أددن حقددل هددو أجؿددوع. 

 والوا ا:  كه أيو ه إلى الجؿقح ويسؼ   ػعل  عضفم: لو حون  دلس ه ا الؼول.

حهللد وغقو أحهللد: أؿو ي كوه إصولقون هـدو اكؼسدوم الوا د  اكؼسوم الوا   إلى أ - 4

إلى أحهللد وغقو أحهللد. ويعـون  ولؿحدهللد: أدو ورد  ؼدهلليوه ذ ال،دوع  ؿؼدهللار  دوهو لؽدل 

 حهللع كؿؼوديو ال كوةع و روش الجـويوتع وأهللة الؿسا. ويعـون  غقو الؿحدهللد: أدو وؾد  
= 
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لسدجود. وهدو  ؼسدقم ٓ ي  د  فعؾه أن غقو  حهلليهلل أؼهللارهع أ ل الطؿلكقـدس ذ الوكدوع وا =

 عؾقه كبقو فوئهللة. 

الؿيؼور عـهلل الػؼفوي رحؿفم ان  عولى  ن الوا    ولـ ر كولوا    ول،وعع ه ا  )مسلل (:

هو ك  الؼوعهللة فؿو يو به العبهلل عؾى كػسه  ولـ ر يجوي أجوى الوا د   ول،دوع وهد ه 

 الؿؿو ؾس أن عهللة  و ه:

ل،وع يعؿوهدو  و دوب فعؾده فدال  درب  ال أدس إٓ  ػعدل إول:  ن ال أس كؿو  ن الوا    و

الوا    ول،وع فؽد لك الوا د   ولـد ر يعؿدو ال أدس  و و ده فدال  درب  ال أدس إٓ  ػعؾدهع 

 فؽالهؿو يعؿوان ال أس  و و ؿو.

ال وب:  ن الوا    ول،وع يج  عؾى الؿؽؾ  الؼقوم  ه وٓ يجوز له اليخؾ  عـده و وكده 

الوا    ولـ ر يج  الوفوي  ه وٓ يجوز اليخؾ  عـه و وكه أدو دام ع فؽ لك اأو دام قودرً 

من كرذر »ملسو هيلع هللا ىلصقولت قول رسول ان  ڤع ه ا إذا كون ك ر ووعس لحهلليل عوئ،س االـوذر قودرً 

 رواه البخوري. «أن يطقع اهلل  ؾقطعه ومن كذر أن يعَّي اهلل  ا يعَّه

عؾقه ويسيحق ال واب فؽد لك  ال ولل:  كه كؿو  ن أن اأي ل الوا    ول،وع يؿهللح وي ـى

أن اأي ل الوا د   ولـد ر وو   ده فنكده يؿدهللح وي ـدى عؾقده ويسديحق ال دواب قدول  عدولى 

 و﴾ وقدددول  عدددولى أودًحددد ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾. ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ﴿ل،يٍي أن صػوهتم  و هل الجـس وأبقـً 

لصدػس  ٓ هلل  ن يؽون أؿو اًل الوا ح: الؿؿو ؾس ذ الصػسع  ي  ن صػس الؿـ ور أن العبودات 

العبودة الؿ،ووعسع فؿن ك ر صالة و بت عؾقه الصالة ال،وعقس الؿعووفس  ؽدل ادوووفو 

و د  عؾقده  وو ركوهنو ووا بوهتدو ويسديح  لده الؿحوفظدس عؾدى سدــفوع وأدن كد ر صدوأً 

الصقوم ال،وعي الؿعفود  ؽل اوووه ووا بو ه ويسيح  له الؿحوفظس عؾى سدــهع وأدن 

و   عؾقه عؿوة كولعؿوة ال،وعقس الؿعووفس أن ودواف  دم سدعي  دم حؾدق  و  ك ر عؿوة

فعؾقدده الحجددس ال،ددوعقس  ؽددل  ركوهنددو ووا بوهتددو ويسدديح  لدده  و ؼصددقوع وأددن كدد ر حًجدد

 و و اواًي و   عؾقه  ؿقدح أدو يجد  ذ البقدح ادوعً  والؿحوفظس عؾى ســفوع وأن ك ر  قعً 

ي ٓ دهلل أدن  حؼدق  ؿقدح ادووط صدحس ع  وويج  عؾقه  ؿقح أو يج  ذ ال،دواي ادوعً 

ذ  دوب الـؽدوح أدن  وو د  عؾقده  ن يؿي دل  ؿقدح الؿيؼدور ادوعً  والبقحع وأن ك ر كؽوًحد
= 
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ال،ووط والوا بوت وكحوهدوع وهؽد ا فولوا د   ولـد ر كولوا د  ذ ال،دوع أدن كوحقدس  =

 ل وأه وعؿور ال أس  ه وأهللح الؿيؿ ؾقن له وصػيهع وان  عؾم.

ؿقق   قن قوعهلل قن  صولقيقن وهؿو إولى:  أو ٓ ييم الو وب إٓ  ده ٓ  هلل أن الي )مسلل (:

 فؾق   وا  (ع وال وكقس:  أو ٓ ييم الوا   الؿطؾق إٓ  ه ففو وا  (.

 أو الؼوعهللة إولى فبقوهنو  ن يؼول: إن ال،ويعس اإلسالأقس قدهلل ر بدت عؾدى و دوب العبدودة 

إٓ  و ود ه ه إادقويع  الؿؽؾ   صاًل ذ ال أس  عض ال،ووطع فال  ج  العبودة ذ ذأس 

ففي  اقوي ٓ ييم و وب العبودة ذ ال أدس إٓ  دوع ففد ه إادقوي ٓ  وصد   لهندو وا بدسع 

ع  و  ؽدون أؿدو لدم يطولد   ده العبدهللع وعالأيفو  ن  ؽون خور س عن قهللرة الؿؽؾ   صاًل 

كده وا د  فؿ ول إول دخول الوقت لو وب الصالةع فدنن دخدول الوقدت ٓ يوصد   ل

وك لك دخول وقت الصوم لو وب الصقومع فدنن دخدول وقيده ٓ يوصد   لكده وا د ع 

وذلك ٕن دخول الوقت قهلل عؾق عؾقه الو وبع وأو عؾق عؾقه الو وب فؾق   وا د ع 

فال يؼول إن زوال ال،ؿ  وا   وٓ يؼدول إن غدووب ال،دؿ  وا د  لصدالة الؿغدوب 

وو دو ٓ يددهللخل  حدت دائدوة اليؽؾقدد  وهؽد اع هد ا  عبقدو خددووز ٕن زوال ال،دؿ  وغ

حيى يوص   لكه وا   لخووج ذلك عن قهللرة الؿؽؾ ع فؼوله  أدو ٓ يديم الو دوب إٓ 

 ه(  ي إاقوي اليي عؾق عؾقفدو و دوب العبدودة ذ ال أدسع وقولده  فؾدق   وا د (  ي ٓ 

أدن يوص   لكه أن الوا بوت ال،وعقس اليي يمأو الؿؽؾ   وع وك لك يعوف  عهللم وؾبه 

العبدهلل كولـصددوب لو دوب ال كددوة فدنن ال كددوة ٓ  جد  ذ ال أددس إٓ  ولـصدوبع فولـصددوب 

لق   وا   ٕن الـصوب قهلل عؾق عؾقه و وب ال كوة ذ ال أسع وأو عؾق عؾقده الو دوب 

فؾق   وا  ع وك لك اإلقوأدس لو دوب الصدوم فدنن الصدوم ٓ ي  د  و و ده ذ ال أدس 

 وصد   لهندو وا بدسع ٕن اإلقوأدس قدهلل عؾدق عؾقفدو و دوب إٓ  وإلقوأدس فوإلقوأدس ٓ   صاًل 

ع فدنذا االصوم وأو عؾق عؾقه الو وب فؾق   وا د ع وهد ه قوعدهللة أطدودة ٓ  ـخدوم   دهللً 

 ًٓ : هل إذا  خؾ  ه ا ال،دوط ييخؾد  الو دوب  ردت  ن  عوف ذلك فوسلل كػسك سما

ٓ ي بدت إٓ  عن ال أسع  م  ن الو وب  و ت حيى لو  خؾ  ال،دوطف فدنن كدون الو دوب

  ا ال،وطع فوعوف  ن ال،وط ه ا ٓ يوص   لكه وا   فقهللخل ذ ه ه الؼوعدهللة  ؿقدح 
= 
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إاقوي اليي يؾ م أن  خؾػفو  خؾ  الو وب عن ال أس وزيودة ذ اليوضقا  ضدوب لدك 

  عض إأ ؾس:

ٓ اك  كك  عوف  ن اليؽؾق  أو وط  ولبؾوغع فال  ؽؾق  إٓ  بؾوغ لحهلليل  رفدح  مـفا:

ؼؾم عن  ال دس عدن الـدوئم حيدى يسديقؼأ ... الحدهلليل( فولعبدودات ٓ ي  د  و و دو ذ ال

إٓ  ولبؾوغ فنذا اكعهللم البؾوغ اكعدهللم اليؽؾقد  فدولبؾوغ ٓ يوصد   لكده وا د   ال أس  صاًل 

 ٕن الو وب ذ ال أس قهلل عؾق عؾقه وأو ٓ ييم الو وب ذ ال أس إٓ  ه فؾق   وا  .

ب الصدددومع فدددنن الصدددوم ٓ ي  ددد  و و ددده ذ ال أدددس إٓ وأـفدددو: آسددديطوعس لو دددو

 وٓسيطوعسع فال صوم إٓ  وسيطوعس فولصوم ٓ يديم و و ده ذ ال أدس إٓ  وٓسديطوعس فدال 

 وص  آسيطوعس  لهندو وا بدسع ٕن الو دوب أعؾدق عؾقفدو وٓ يديم إٓ  دوع وأدو ٓ يديم 

 الو وب ذ ال أس إٓ  ه فؾق   وا  .

ع فدال  ؿعدس إٓ صحوب لو وب الجؿعس ذ ال أس حضور  ر عقن ر اًل اا ط إ ومـفا:

 لر عقنع فولجؿعس ٓ ييم و و و ذ ال أدس إٓ  دوٕر عقنع فدوٕر عون هـدو ٓ يوصد   لكده 

وا دد ع ٕن الو ددوب ذ ال أددس أعؾددق  ددهع وأددو ٓ يدديم الو ددوب ذ ال أددس إٓ  دده فؾددق  

  وا  .

ليؽؾق  ٓ ي بت ذ ال أدس إٓ  ولعؼدل فدال  ؽؾقد  إٓ العؼل ل بوت اليؽؾق ع فنن ا ومـفا:

ٓ يوص   لكه وا   ٕكه أؿو عؾدق عؾقده  ا عؼلع فنذا فؼهلل العؼل فؼهلل اليؽؾق ع فولعؼل إذً 

 الو وبع فال ييم و وب اليؽؾق  إٓ  ولعؼلع وأو ٓ ييم الو وب إٓ  ه فؾق   وا  .

صددحقا  ن الؿحددوم اددوط ل  دد  الؿحددوم لؾحددا  ولـسددبس لؾؿددو ةع فددنن الؼددول ال ومـفررا:

و ددوب الحددا ذ ال أددسع فددنذا و ددهلل الؿحددوم و دد  الحددا وإن اكعددهللم الؿحددوم اكعددهللم 

ٓ يوصد   لكده وا د ع ٕكده أؿدو عؾدق  االو وبع فال و دوب إٓ  ؿحدومع فدولؿحوم إذً 

عؾقه الو وب ذ ال أسع وأو ٓ ييم الو وب إٓ  ه فؾق   وا  ع ولعدل إأدو   ضدا إن 

 لىع  عـي وضوح قوعهللة  أو ٓ ييم الو وب إٓ  ه فؾق   وا  (.اوي ان  عو

و أو الؼوعهللة ال وكقس وهي قولفم  أو ٓ ييم الوا   إٓ  ه ففو وا  ( فبقون هد ه الؼوعدهللة 

 ن يؼول: إن هـوك  اقوي ٓ ييحؼق فعل أدو و د  ذ ال أدس إٓ  يحصدقؾفو  ي  ن الؿؽؾد  

 جدوه هد ه الوا بدوت إٓ  يحصدقل هد ه إأدورع  ٓ يسيطقح  ن يؼوم  ؿو  و د  ان عؾقده
= 
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فف ه إأور اليي عؾق عؾقفو حصول الوا د  هدي اليدي  وصد   لهندو وا بدسع فول،دويعس  =

اإلسالأقس عؾؼت صحس  عض العبودات عؾدى  عدض ال،دووط فدال  صدا العبدودة إٓ  د ه 

فنهندو  وال،ووطع فف ه ال،ووط هي اليي  وصد   لهندو وا بدسع فول،دويعس إذا  و بدت ادقئً 

 و    ؿقح أو ييوق  حصول ذلك الوا   عؾقهع فؽدل وسدقؾس ٓ ييحؼدق الوا د  إٓ 

 ددو ففددي وا بددسع كولطفددورة لؾصددالة فددنن الصددالة ٓ  دديم صددحيفو إٓ  ولطفددورةع فولطفددورة 

 وصد   لهندو وا بددس وسدقليت أ يدهلل أددن إأ ؾدس عؾددى ذلدك  عدهلل قؾقددل إن ادوي ان  عددولىع 

و ٓ  ؽون إٓ داخؾس  حت قهللرة الؿؽؾ  وهدي أؿدو  أدو الؿؽؾد  وعالأس ه ه إاقوي  هن

 و فجؿعدت  دقن  أدوين: دخولفدو  حدت قهللر ده و أدوه  دوع ولؽدن ٓ  عؾدق لفدو  و دوب 

العبودة ذ ال أسع كؿو ذ الؼوعهللة إولىع فولعبودة هـو وا بدس وا بدس سدواًي  خؾد  ال،دوط 

غض الـظو عن حولس الؿؽؾ  هدل  و  وفوع  ي  ن الصالة  ج  أن حقن دخول الوقتع  

لؾصددالة ولؽددن ٓ  دديم هدد ه  ا هلليددهللً  وهددو أحددهللث  م أيطفددوع فولطفددورة ٓ  ضددق  و وً دد

الصدالة  ي ٓ  دديم صددحيفو إٓ  ولطفدورة فبددون  دد لك  ن  خؾدد  هد ا ال،ددوط ٓ يؾدد م أـدده 

 خؾ  و وب الصالة ذ ال أسع وإكؿو هو أيعؾق  ولصدحس ٓ  دولو وبع ففد ا هدو الد ي 

كه وا  ع فال هلل أن اليػويق  قن الؼوعهلل قن: وحيدى ييضدا إأدو  ك دو كضدوب يوص   ل

 عؾى الؼوعهللة ال وكقس فلقول: وفووعً 

إذا  حؼق و وب الحا ذ ال أسع  ي إذا اسديؼو و و ده ذ ال أدسع فنكده ٓ يؿؽدن  ن  مـفا:

  و هلل حؼقؼيه إٓ  ؼطح الؿسوفوت لؾوصول إلى  ؾك البؼوعع فؼطدح الؿسدوفس يوصد   لكده

وا   ٕكه قهلل عؾق عؾقه  ؿوم الوا   وأو ٓ ييم الوا   إٓ  ه ففو وا د ع لؽدن قطدح 

ه ه الؿسوفوت ٓ  عؾق له  ولو وب ذ ال أسع فدولحا إذا  دوفوت ادووط و و ده و د  

ذ ال أس سواًي قطح ه ه الؿسوفوت  و لدم يؼطدحع فدال  عؾدق لده  دولو وب وإكؿدو لده  عؾدق 

 ي  ولـسدبس  -فدولحا ٓ ييحؼدق إٓ  ؼطدح هد ه الؿسدوفوت  ولوا  ع فػو   قن إأوينع 

 .وفقؽون قطح الؿسوفس وا بً  -لؾبعقهلل 

س  العورة لؾصالةع فنكه إذا دخل الوقت و بت الصالة ذ ذأس كدل أؽؾدٍ  سدواًي  ومـفا:

س  عور ه  و لم يس  عور هع فف ا ال،وط ٓ  عؾق له  و وب العبودة ذ ال أسع ولؽدن ٓ 

صالة إٓ  س  العورةع فحقل كدون هد ا ال،دوط ٓ  عؾدق لده  دولو وب وإكؿدو  يم صحس ال
= 
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 عؾؼه  يؿوم الصالة فنكه يوص   لكه وا   ٕن أو ٓ ييم الوا   إٓ  ه ففدو وا د ع  ي  =

وصحًس إٓ  لادقويع ففد ه إادقوي  ا ن الصالة  عهلل و و و ذ ال أس ٓ يؿؽن  ن  يم و ودً 

ف ه إاقوي لفو  عؾق  يؿوم الوا   وو وده ٓ  ل  لصدل هي اليي  وص   لهنو وا بسع ف

و و ه ذ ال أس. ولعؾك ففؿت الػو   قن الؼوعهلل قن إن ادوي ان  عدولى. وخالصدس ذلدك 

  ن يؼول: الػو   قن هو قن الؼوعهلل قن أن و وه:

 ن إولى  يؽؾم عن ال،ووط اليي لفو  عؾق  و وب العبودة ذ ال أس و أدو ال وكقدس  أحدها:

فنهنو  يؽؾم عن إاقوي اليي ييوق  عؾقفو حصدول هد ا الوا د  الد ي اسديؼو و و ده ذ 

ال أسع فؿيعؾق هو قن الؼوعهلل قن يخيؾ  فوٕولى  يؽؾم عدن اديي وإخدوى  ديؽؾم عدن 

 ايي آخو.

 ن إولى ٓ يهللخل فقفو إٓ إاقوي اليي ٓ يؼدهللر عؾقفدو الؿؽؾد  كد وال ال،دؿ   ثاكقفا:

و رأضون وكحو ذلك  و إاقوي اليدي لدم يدمأو الؿؽؾد   يحصدقؾفو وغوو و وحؾول اف

كولـصوب ال كوي. واإلقوأس لو وب الصوم وكحو ذلكع فقهللخل فقفو غقدو الؿؼدهللور وأدو 

 حددت الؼددهللرة  لددق   ؿددلأورع و أددو الؼوعددهللة ال وكقددس فنكدده ٓ يددهللخل فقفددو إٓ أددو كددون داخدداًل 

وإزالدس الـجوسدس واسديؼبول الؼبؾدس والـقدس ويؽون أؿو  أو العبهلل  هع كولطفورة وس  العدورة 

 وغقو ذلكع فف ه إاقوي  هللخل  حت قهللرة الؿؽؾ  وهي أؿو  أو الؿؽؾ   و.

 ن الؼوعهللة إولى  يؽؾم عن إادقوي اليدي يؽدون ذ اكعدهللاأفو اكعدهللام الو دوب ذ  ثالثفا:

اقوي اليدي ييوقد  ال أس و أو ال وكقس فنكه ٓ  عؾق لفو  ولو وب ذ ال أسع ففي  بحل ذ إ

عؾقفو حصول الوا  ع فوٕولى يخي  كظوهو  ولو وب ذ ال أس  ي  هنو  ـظو إلدى ذأدس 

الؿؽؾ ع  أو ال وكقس فنهنو  ـظو إلى ذات العبودة وكق  الطويق ليصحقحفو و ؽؿقؾفدو وان 

  عؾم.

  ن الؼوعددهللة ذ إولددى  بحددل ذ إحؽددوم الوضددعقس  ي ذ إسددبوب وال،ددووط رابعفررا:

والؿواكح. و أو الؼوعهللة ال وكقس فنهنو  بحدل ذ الحؽدم اليؽؾقػديع وان  عؾدم. ففد ه  عدض 

الػوو   قـفؿوع وخالصس إأو  ن يؼول: إن إاقوي اليي ييوق  عؾقفو الو دوب ذ ال أدس 

ٓ  وص   لهنو وا بسع وإاقوي اليي ييوق  عؾقفو حصول الوا   و حؼقؼه ذ الخدورج 

 هنو وا بس. وان ر ـو  عؾى و عؾم.هي اليي  وص   ل
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َٓ ُيَعوقَ  عَأو ُيَ وب عؾى فعؾه :َوالَْؿـُْدوب  .(1   عؾى َ وكهَو
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العبورة إد  هدي الـدهللبع ولدق  الؿـدهللوبع والؿـدهللوب لغدس أدلخوذ أدن الـدهللب وهدو  (2) 

 الهللعوي وأـه قول ال،وعو:

 ويف الـائبات طؾى ما قال برهاكا             ٓ يسللون أخاهم حقن يـدبفم

و  دوزمع فؼدولفم  أدو وؾد  غقد وففو أو وؾ  ال،ورع فعؾده وؾًبد وو أو الؿـهللوب اصطالًح 

ال،ددورع فعؾدده( ققددهلل يخددوج  دده الحددوام والؿؽددووه ٕن ال،ددورع وؾدد   ددوكفن ٓ فعؾفددنع 

الؿبوح ٕن ال،ورع لم يعؾق  ولؿبوح وؾ  فعدل وٓ وؾد   دوكع وقدولفم  وويخوج  ه  يًض 

غقو  وزم( يخوج الوا   ٕن الوا   أطؾوب عؾى و ده الجد م واإللد امع و أدو  و وؾبً 

ًٓ  ؿو ه فق  وٓ يعوق   وركدهع و أدو  أ ؾيده فؽ قدوةع فؿـفدو السدـن الووا د   وب فوعؾه اأي و

والـوافل الؿطؾؼسع وركعيو الضحى والو و وققدوم الؾقدل وصدوم اإل ـدقن والخؿدق  ويدوم 

عوفس وعواوراي أح يوم قبؾه  و يوم  عدهلله و جهلليدهلل الوضدوي والي ؾقدل فقده والي،دفهلل عؼبده 

و   غوفس واحدهللةع والؿبقدت  ؿـدى لقؾدس اليوسدح وركعيدو والجؿح  قن الؿضؿضس وآسيـ،

الطواف وقواية سوريت اإلخالص فقفؿو و ذكدور الصدبوح والؿسدوي وغقدو ذلدك ك قدو أؿدو 

يعسو اإل قون عؾقه كؾهع و أو أو يوادفه أن إلػوظ فنن الؿـهللوب يعرب عـده  ولسدـس والـوفؾدس 

 والؿسيح  واليطوع والؿوغ  فقهع وان  عؾم.

الؿـهللوب ألأور  ه حؼقؼس وهو اخيقور اقخ اإلسالم ا دن  قؿقدس رحؿده ان  عدولىع  ) رع(:

وهو أ ه   ؿفور  هل العؾم رحؿفم ان رحؿدس واسدعسع وقدهلل خدول  ذ ذلدك الحـػقدس 

 ولق  لؾخالف ذ ه ه الؿسللس كبقو  ؿوة ذ فووع الػؼه.

  طو  ك قوة أـفو: ويعوف كون الػعل أـهللو ً  )مسلل (:

 ڃ ڃ ڃ ﴿الؿؼ ن  ؿو يهللل عؾى  واز ال كع كوٕأو ذ قوله  عولى:  إأو - 2

لددم ي،ددهللد عؾددى  ملسو هيلع هللا ىلصفددوٕأو  ؿؽو بددس العبقددهلل لؾـددهللب: ٕن الـبددي  [11الـررور ]﴾  چچ ڃ

 الصحو س ذ أؽو بس عبقهللهمع  ل  قوهم عؾى إأسوك إرقوي أح عؾؿه  ؿو فقفم أن الخقو.

أدن قدول ٓ إلده إٓ ان وحدهلله ٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصلده ال غق  فقده  د كو  وا ده أدن غقدو  أدوع كؼو - 1

اويك له له الؿؾك وله الحؿهلل وهو عؾى كل ايي قهلليو ع،و أوات كون كؿن  عيق  ر عس 

  أيػق عؾقه(.«  كػ  أن ولهلل إسؿوعقل

كؾؿيون خػقػيون عؾى الؾسونع  ؼقؾيون ذ الؿقد انع : »ملسو هيلع هللا ىلص قون أحبس ان لؾػعلع كؼوله  - 1

  أيػق عؾقه(.« ان و حؿهلله سبحون ان العظقمحبقبيون إلى الوحؿن: سبحون 
= 
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 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿أددددهللح فوعؾددددهع كؼولدددده  عددددولى:  - 4 =

 .[21الػرقان ]﴾  ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 لؾػعل  ؼو و أن غقو  ن يلأو  هع أ ل آعيؽوف. ملسو هيلع هللا ىلصفعل الوسول  - 2

أن  سؿوي الؿـهللوب: الؿسيح ع واليطوعع والسـسع واإلحسونع والؿوغ   فقدهع  )مسلل (:

ى واحهلل وهو: الػعل الؿطؾوب وؾبً وا  ولـػل وكؾفو  سؿوي أ ادفسع حقل إهنو  سؿوي لؿسؿ 

لألحـوف فعـهلل  عض الحـػقس يـؼسم الؿـهللوب  وغقو  وزم وه ا عؾى ر ي الجؿفور خالفً 

إلى: سـس هدهللى: وهدي أدو كدون  خد هو هدهللىع و وكفدو ضداللسع ويؿ ؾوهندو  صدالة العقدهللع 

  ؿوعدسع و وكفدو يسديو   الؾدوم والعيدوب. وهد ا الـدوع وإذانع واإلقوأسع والصالة ذ

 ورك الدو و ر دل »يسؿقه الجؿفور سـس أمكهللةع ويؿ ؾوكه  صالة الو وع ولف ا قول  حؿهلل: 

 أح  كه ٓ يوى و وب الو و. « سوي

ولدم يدلأو  ده  أدو إيجدوبع أ دل السدـن الووا د ع  ملسو هيلع هللا ىلصسـس أطؾؼس: وهي أو فعؾده الوسدول 

 وكحو ذلك.  وصقوم آ ـقن والخؿق ع

 كوفؾس: وهي أو اوع أن العبودات ال ائهللة عؾى الػووض. 

وذه   عض الحـو ؾس إلى  ؼسقم الؿـهللوب إلى  ال س  قسوم: سدـس: وهدي أدو عظدم   دوه. 

 كوفؾس: وهي أو قل   وه.

فضقؾس ورغقبس: وهو أو  وس    دوه. وهد ا  ؼسدقم أبـدي عؾدى عظدم إ دوع وذلدك  أدو 

 دوخيالف الـقدس واإلخدالص وإحسدون الػعدل. وأدن إلػدوظ أغق  عـوع وإ و يخيؾ  

 الؿ،فورة عـهلل الػؼفوي:

ووا   عؾقه ذ الحضو والسػوع أ ل الدو و وسدـس  ملسو هيلع هللا ىلصالسـس الؿمكهللة: وهي أو فعؾه الـبي 

 الػجو. 

فعؾه  و لم يػعؾهع أ ل صقوم يوم و وك يومع فدنن  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿسيح : وهو أو رغ  فقه الـبي 

ولدم يػعدل هد اع « صقوم صقوم داود كون يصوم يوأو ويػطو يوأدوخقو ال»قول:  ملسو هيلع هللا ىلصالوسول 

 وأؿو فعؾه صقوم آ ـقن والخؿق ع وصقوم عواوراي.

إن ال،دويعس خػػدت ذ فعدل الؿـدهللوبع فلسدؼطت فقده أدو ٓ يسدؼ  ذ الوا د ع  )مسلل (:

ع وذلك لوغبس ال،دورع ذ  ن ييؽ دو العبدود أدن الؿـدهللو وت أدو اسديطوعوا إلدى ذلدك سدبقاًل 
= 



35 

 

 شرح منت الورقات
 

 

35 
 

35 

 

35 

 

35 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جددووزت ال،ددويعس عددن  اددقوي ذ الؿـددهللو وت وولبددت  ددو ذ الوا بددوت و سددؼطت ذ في =

هدي أدن  ركدون الوا بدوت فدال يصدا الوا د  إٓ  دو والعؾدس ذ ذلدك  والؿـدهللو وت  ركوًكد

اسيحبوب ال،ورع اليؽ قو أن الؿسـوكوت وآسي ادة أـفدو عؾدى حسد  الؼدهللرة والطوقدسع 

ا ن  قؿقس وغقوه أن الؿحؼؼدقن رحدم ان الجؿقدح وه ه الؼوعهللة قهلل ك  عؾقفو   و العبوس 

رحؿس واسعس ودلقؾفو آسيؼواي الؽوأل الؿػقهلل لؾؼطح: وأن  دلس ذلك  واز صدالة الـػدل 

أح الؼهللرة عؾى الؼقومع وأـفو:  واز اليطوع عؾى الواحؾدس ذ السدػو حقدل  و فدت  اقوعهللً 

الوا ا إذا لم ييؼهللم اديي أدن   هع وأـفو:  كه يجوز إك،وي كقس صوم اليطوع أن الـفور عؾى

الؿػسهللاتع وأـفو: عؾدى الؼدول الدوا ا  دواز قطدح الصدوم الؿـدهللوبع وٓ قضدوي عؾدى 

الؼول الصحقا.  خالف الػوض فنكه ٓ يجوز قطعه إٓ  ولؿسوغ ال،وعي و أو الـػل فدال 

 لس  ؼطعهع وأـفدو أدو ذكدو   دو العبدوس ا دن  قؿقدس رحؿده ان  عدولى  ن الوضدوي إذا كدون 

 وفؾإلكسون  ن يؼيصو عؾى البعض واسيهللل عؾى ذلك  وضوي ا ن عؿو لـوأده  ـًبد وأسيحبً 

إٓ ر ؾقهع وه ا يػوع عؾى ه ه الؼوعهللة ٕن الوضوي الؿسيح  ييوسح فقده أدو ٓ ييوسدح 

 ذ الوضوي الوا   ٕن  ـ  الؿـهللو وت  وسح أن  ـ  الوا بوت وان  عؾم. 

ف  الؿسددللس خالفقددس والؼددول الصددحقا فقفددو  ن هددل الؿـددهللوب يؾدد م  ول،ددووع )مسررلل (:

الؿـهللوب ٓ يؾ م  ول،ووع إٓ ذ الـسؽقن فؼ ع وكعـي  ولـسؽقن  ي الحا والعؿدوة فدنذا 

﴾  ڭڭ ڭ ڭ ۓ ﴿و د  عؾقده إ ؿوأده لؼولده  عدولى   حوم  ولعؿوة  و  ولحا كػداًل 

ؿوأفدو وآسديؿوار و أو سوئو الؿـهللو وت فنهنو ٓ  ؾ م  ول،ووع إٓ  ن إفضل  وٓ ػو  إ 

فقفو وعهللم قطعفو وه ا هدو أد ه   ؿدوهقو  هدل العؾدم واخيدوره   دو العبدوس ا دن  قؿقدس 

 رحؿه ان  عولى.

 هـوك حوٓت يسيح  فقفو  وك الؿـهللوب أـفو: )مسلل (:

يسيح   وك الؿـهللوب إذا كون  وكه يو د   دةل  الؼؾدوب وعدهللم اخيالففدو وا حدود  -2

وب و ؼوي إخوة  هدم أدن أواعدوة أصدؾحس اإل قدون  د ا الص ع ٕن أصؾحس  للق  الؼؾ

الؿـهللوبع قول   و العبوس ا ن  قؿقس رحؿده ان  عدولى  ويسديح  لؾو دل  ن يؼصدهلل إلدى 

 للق  الؼؾوب   ك ه ه الؿسيحبوت ٕن أصؾحس اليدللق  ذ الدهللين  عظدم أدن أصدؾحس 

 ن ائيالف إأس  عظدم ذ  وأعؾوم  وفعل ه ا( ا. هد.  ي الؿـهللوبع وقول   و العبوس  يًض 
= 
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وذلك  والهللين أن  عض ه ه الؿسيحبوت فؾو  وكفو الؿوي ٓئيالف الؼؾوب كون ذلك حسـً  =

  فضل إذا كون أصؾحس ائيالف الؼؾوب  عؾى أن أصؾحس ذلك الؿسيح ( ا. هد.

يسيح   يضو  وك الؿـهللوب  حقوًكو لئال يظن و و هع  و  كده سدـس را بدسٓ  يـبغدي اإلخدالل  -1

فنذا  و   عؾدى الؿهللاوأدس عؾدى الؿسديح  إلحوقده  ولوا بدوت فولسدـس  وكده  حقوًكدو حيدى   وع

ييؼور ذ الؼؾوب  كه لق   وا  ع وه ا ذ الؿـدهللو وت اليدي لقسدت  وا بدهع  أدو السدـن الوا بدس 

 ي قدواية  -فنهنوٓ    كع قول   و العبوس ا ن  قؿقس رحؿه ان  عولى  ٓ يـبغي الؿهللاوأدس عؾقفدو 

 حقل ييوهم الجفدول  هندو وا بدس و ن  وركفدو أسديي  دل  -رة السجهللة ذ فجو يوم الجؿعسسو

يـبغددي  وكفددو  حقوًكددو لعددهللم و و ددو( وقددول  يًضددو:  ٓ يجددوز  ن  جعددل الؿسدديحبوت  ؿـ لددس 

الوا بوت  حقل يؿيـح الو ل أن  وكفو ويوى  كه قهلل خوج أن ديـه  و عصدى ان ورسدوله( ا. 

هلل يؽدون  دوك الؿـدهللوب  فضدل إذا كدون الجفدول يظـدون  هندو سدـس را بدس  و هد. وقول  يًضدو  وقد

سدقؿو إذا داوم عؾقفدو الـدوس فقـبغدي  وكفدو  وا بس في ك حيى يعوف الـوس  هنو لقست  وا بدسٓ 

 .هد حقوًكو فولػعل الواحهلل يسيح  فعؾه  ورة وي ك  ورة  خوى  حس  الؿصولا( ا

ـدهللوب أدو اخيدوره ادقخ اإلسدالم   دو العبدوس أن الحدوٓت اليدي يسدوغ فقفدو  دوك الؿ-1

لؾؿبيهللعدس واخيؾطدوا  لهدل السدـس فنكده  ارحؿه ان  عولى أدن  ن الؿـدهللوب إذا صدور ادعورً 

ٓ هلل أن  ن ييؿق  السـي عن الؿبيهللع وٓسقؿو الوافضس فنذا لم يحصل اليؿق  إٓ   ك ه ا 

وٓ يعـي   و العبدوس الد ك  الؿـهللوب الؿعقن ذ ه ه الحولس الؿعقـس فولؿ،ووع فقه ال كع

الهللائمع  ل هو  وك عورض يؼصهلل أـه  ؿق  السـس عن الؿبيهللعس وقهلل ك    و العبدوس عؾدى 

ذلك ذ رده عؾى الوافضي ذ الؿـفوج فنكه قول:  إذا كون ذ فعل أسيح  أػسدهللة را حدس 

وأن هـدو ذهد  أدن ذهد  أدن الػؼفدوي إلدى  دوك  عدض الؿسديحبوت إذا  ولم يصو أسيحبً 

 د لك لؽدن قدول: ذ إ فدور ذلدك  وفنكه لم ي ك وا بً  - ي الوافضس  -لفم  ات اعورً صور

أ،ددو س لفددمع فددال ييؿقدد  السددـي أددن الوافضددي وأصددؾحس اليؿقدد  عددـفم ٕ ددل هجددواهنم 

وأخولػيفم  عظم أن أصؾحس ه ا الؿسيح  وه ا ال ي ذه  إلقه يحيوج إلقده ذ  عدض 

أػسددهللة را حددس عؾددى أصددؾحس فعددل ذلددك  الؿواضددح إذا كددون ذ آخدديالط وآادديبوه

 (.والؿسيح  لؽن ه ا  أو عورض ٓ يؼيضي  ن يجعل الؿ،ووع لق   ؿ،ووع دائؿً 

هـدوك أدن العبدودات أدو لده صدػوت أيعدهللدةع ففدو عبدودة واحدهللة  وٕصدل لؽدن هدد ه  )مسرلل (:

العبددودة لفددو صددػوت أيعددهللدةع فوٕفضددل ذ هدد ه الحولددس  ن كػعددل العبددودة عؾددى  ؿقددح صددػوهتو 
= 
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الواردةع  حقل كػعؾفو   ه الصػس  ورة و  ه الصػس  ورة  خوى وهؽ اع حيدى كسديوذ صدػوهتو  =

الصحقحس الواردة واخيور ه ا الؼول ادقخ اإلسدالم   دو العبدوس ا دن  قؿقدس رحؿده ان  عدولىع 

 -فولسـس  نٓ  هتؿل أن ه ه الصػوت صػس واحهللةع ويو ح  و قا ذلك إلى عهللة  أور:

فعدل  ملسو هيلع هللا ىلصٕكده  ملسو هيلع هللا ىلصه ا هو إ بح لؾسـس و ه يحصدل  ؿدوم اإلقيدهللاي  دولـبي   ن إمر إول:

 ه ا وه ا ولم يهللاوم عؾى  حهللهو فيؽون أيو عيه ذ ذلك  ػعل ه ا  ورة وه ا  ورة.

 ن ذلك يو   ا يؿوع قؾوب إأس وائيالففو وزوال الػوقس عـفو فؼهلل يؽون  عدض  الثاين:

فو و عضفم يعؿل ه ا ويدالزم عؾقده فدنذا فعدل الـوس يعؿل ه ا الـوع والصػس ويالزم عؾق

اإلكسون إأوين ه ا أوة وه ا أوة حصل له  د لك  دللق  قؾدوب هدمٓي وقؾدوب هدمٓي 

 إذا كون الػوعل أؼيهللًى  ه. ووخصوًص 

 كده  د لك يخدوج الؿسديح  عدن أ،دو س الوا د  ٕن الؿهللاوأدس عؾدى كدوع أدن  الثالث:

ق عؾى الؿهللاوأقن عؾى كوع أن  كواع العبدودة لؾوا   ولف ا ي، والؿسيح   جعؾه أ،و ً

 الؿسيحبس  ن يػعؾوا الـوع أخو.

لؿصؾحس كل واحهلٍل أن  ؾك إكواع فنن كل كدوع ٓ دهلل لده أدن   ن ذ ذلك  حصقاًل  الرابع:

أدن إكدواع لؽدون قؾبده يحضدو  وإذا فعل كوًعد وخوصقس وأ يس و عض الـوس قهلل ي يهلل إيؿوكً 

 فم  لػو ه  ك و أن غقوه  و لؽوكه يـوس  حوله  ك و أن غقوه.عـهلل فعؾه  ك و  و لؽوكه يػ

 ن لدد وم  حددهلل الـددوعقن والصددػيقن يددمدي إلددى هجددوان الـددوع أخددو وكسددقوكه  الخررامس:

 وضقوعه وذ فعل ه ه وه ا إحقوي لؾسـس وحػأ لفو أن الـسقون والضقوع.

،دقطون عؾدى ك قدو لؽ قو أن أصور وإغالل اليي وضعفو ال و ن ذ ذلك وضعً  السادس:

يجعؾده يحد   وله عؾى غقدوه  و قًحد وأن إأسع وذلك  ن الؿهللاوأس عؾى  أو  وئ  أو حً 

أن يوافؼده وٓ يحد  أدن لدم يوافؼده عؾقده  دل قدهلل يبغضده ويجعؾده يـؽدو عؾدى أدن  وكدهع 

عؾقده ٓ يؿؽـده  ال ك حؼدو  لده عؾقدهع كدل ذلدك يجد   ن يصدقو إصدوً  وويؽون ذلك سببً 

 ؼه يؿـعه  ن يػعل  عض أو  أو  ه وقهلل يوقعه ذ  عض أو هني عـه.ذ عـ  وكهع وغاًل 

 ن العهللل ذ إأور الهلليـقس أن  عظم العهللل فنذا كون ال،ورع قهلل سوى  قن عؿؾدقن  السابع:

ف ك العؿل  لحهللهؿو دون أخو أن الظؾدم العظدقم والعؿدل  ؿدو أدن العدهللل الؿطؾدوب 

 اوًعو وان ر ـو  عؾى و عؾم.
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لغس له عهللة أعوٍنع فؿن أعوكقده السدعس فولؿبدوح هدو الواسدح وأـده  وحدس الدهللارع  ي  الؿبوح (2) 

الؿؽون الواسح فقفوع وأن أعوكقه اإل فور واإلعالنع وأـده قدولفم:  دوح  ولسدو  ي   فدوه 

و عؾـهع وأدن أعوكقده لغدس اإلذن وأـده قدولفم:   دوح أولده لًخدوين  ي  ذن ذ ذلدك. و أدو 

أو ٓ ييعؾق  ه  أو وٓ هندي ل ا ده فؼدولفم  أدو ٓ ييعؾدق  ده  أدو   عويػه ذ آصطالح: ففو

وٓ هني( يخوج  ه الوا   والؿـهللوب ٕكه ييعؾق  ؿو  أو ويخوج  ه الؿحوم والؿؽدووه 

ٕكه ييعؾق  ؿو هنيع وقولفم  ل ا ه(  ي  ولـظو إلى الؿبوح  عقـده ٓ  دولـظو إلدى هقئيده وٓ 

إحؽدوم إر عدسع وٓ  دولـظو إلدى كقدس فوعؾده عـدهلل فعؾدهع  ولـظو إلى  كه وسقؾس ٕحهلل هد ه 

وإكؿو  ولـظو إلى ذا ه فؼ ع وكدل ذلدك سدقليت إيضدوحه  لدليده و أ ؾيده إن ادوي ان  عدولىع 

ويؿ ل عؾقه  وٕكل وال،وب والـوم والبقح وال،واي وكحو ذلك والؿبوحدوت ك قدوةع و أدو 

فعل وٓ وؾ  ك ع وقهلل  دقن ادقخ اإلسدالم  ؿو ه فبولـظو إلى ذا ه فنكه ٓ ييعؾق  ه وؾ  

ا ن  قؿقس رحؿه ان  عولى  ن حؽم الؿبوح أن حقل هو ويؼطح الـظدو عدن  ي  أدو خدورج 

عـهع ٓ يمأو  ػعؾه وٓ   كه وٓ حوج عؾى اإلكسدون ذ فعؾده وٓ  وكده وٓ إ دم عؾقده وٓ 

عؾدى  وكدهع وان ر ـدو  ذم وٓ عؼو سع  ي  كه ٓ ي وب العبهلل عؾدى فعدل الؿبدوحع وٓ يعوقد 

  عؾى و عؾم.

يؽون الؿبوح عبدودة  ولـقدس الصدولحسع و و بدوع الفقئدس ال،دوعقس فقدهع والؼوعدهللة ذ  )مسلل (:

ذلك  ؼول  الؿبوحوت  ـؼؾ  عبودات  ولـقوت الصولحوت(  ي  ن الؿبوح  ولـظو إلى ذا ده 

إأدو  ن يـدوي  -أن حدوليقن:ٓ ييعؾق  ه  واب وٓ عؼوب و أو  ولـظو إلى كقيه فنكه ٓ يخؾو 

 ه كقس سقئس فوسهللة وإأو  ن يـوي  ه كقس صولحس وقبس ولؽل  أويٍي أو كوى فنن كون قدهلل كدوى 

 ه السقئس فنكه يعوق  عؾى فعل ه ا الؿبوحع ٕكده وسدقؾس والوسدوئل  دو  حؽدوم الؿؼوصدهللع 

ٓ ي دوب فوعؾده إلدى  ووإأو  ن كوى  ه كقس صولحس فنكه ي قى   ه الـقس الطقبس أن كوكه أبوًحد

 كوكه عبودة ي وب فوعؾفو.

اخيؾدد  إصددولقون ذ دخددول الؿبددوح ذ  حؽددوم اليؽؾقدد  فل بيدده قددوم وكػددوه  )مسررلل (:

 آخوون وهم إك و وذ الؿسللس  قول هي.

ذكوت أن  وب  ؽؿقل العهللد. وحجس  صحوب ه ا الؼول  ن اإل وحس لق  فقفو كؾػدس  - 2

اخيقور الؿؽؾ  إن اوي فعل وإن اوي  وكع فؿن ه ه الحق قس وٓ أ،ؼس: ٕهنو أودودة إلى 
= 
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لق  فقفو  ؽؾق ع ذ إأو الؿبوح إن ادئت فعؾيده وإن ادئت  وكيده ل ا دهع ٓ لؿدو ي  د   =

ع وعؾقه أن آ ورع ه ا الؿبوح إن حصل  ه إعوكس عؾى فعل وا    و أسيح  صور له حؽؿً 

وهؽدد اع لؽدن هدو ذ إصددل  ووإن حصدل  سدببه  ػدوي  و ضددققح لؾوا بدوت صدور حواًأد

أبوحع ولق  فقه  ؽؾق : ٕن أو يود فقه إلى اخيقور الؿؽؾ  لق  فقه  ؽؾق ع ه ه و فس 

 ع وإكؿو ذكو أن  وب  يؿقم الؼسؿس.و ؽؾقػقً  وكظو أن يؼول: إن الؿبوح لق  حؽؿً 

الؿواد إعيؼود ه ا الحؽم أ ل إعيؼود  ن الطعوم أبدوح ويدود  دلن كدل إحؽدوم يجد   - 1

 عيؼودهو  هنو  حؽوم  ؽؾقػقس.ا

الؿبوح حؽم  ؽؾقػي  ؿعـى  كه ألأور  ه يعـدي يجد  عؾدى الؿؽؾد  حقدل  كده  دوك  - 1

لؾحوام وقولوا ٓ ييم  وك الحدوام إٓ  ػعدل الؿبدوح وحقـئد  يؽدون الؿبدوح حؽدم  ؽؾقػدي 

ٕكه أيالزم ل ك الحدوام فؼدولوا  ولسدؽوت يد ك الؽد ب وهد ا قدول الؽعبدي و  دي  ؽدو 

هللقو  و  ي فوج الؿولؽي وه ا كالم غقو صدحقا ذ الؿبدوح الؿيسدووي الطدوفقن ولدق  ال

 ؽوكه ذريعس إلى  أو آخو وكد لك ٓ يو دهلل  دالزم  دقن الؽد ب و السدؽوت فؼدهلل يسدؽت 

 وهو ٓ يؽ ب و يؾ م أن قولفم  ن السوقس وا بس إن اغؾت السور  عن ال كى ٕكه  كرب.

اوح الورقوت: والصدواب:  ن  ـدوول الؿبدوح ٓ  وقول ال،قخ أ،فور حسن آل سؾؿون ذ

يصا  ن يؽون صوحبه أحوسبو عؾقه  نوال  و إكؿو يحوس  عؾى اليؼصقو  ول،دؽو عؾقدهع 

وقهلل يؼول إن الؿبوح حؽم  ؽؾقػي أن حقل الجـ  ٓ أن حقل إفواد فولؿؽؾ  يجد  

ال و دت ذ عؾقه  ن يلكل و ي،وب و يـوم و يـؽا ويهللل عؾدى ذلدك حدهلليل الدوه  ال ال دس 

يؼول  م  وي  ال دس رهد  إلدى  قدوت  ڤعن  ك   ن أولك »صحقحي البخوري وأسؾم 

فؾؿو  خربوا كلهنم  ؼولوهو فؼولوا و يدن كحدن  ملسو هيلع هللا ىلصيسللون عن عبودة الـبي  ملسو هيلع هللا ىلص زواج الـبي 

قهلل غػو ان له أو  ؼهللم أن ذكبه وأو  لخو قول  حهللهم  أو  كو فنب  صؾي الؾقدل  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبي 

و  كو  صوم الهللهو وٓ  فطو وقول آخو  كو  عي ل الـسوي فدال   د وج   دهللا فجدوي   هللا وقول آخ

فؼول  كيم ال ين قؾيم ك ا وك ا  أو وان إب ٕخ،وكم ن و  ؼدوكم لده لؽـدي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ان 

 ا. هد « صوم و فطو و صؾي و رقهلل و   وج الـسوي فؿن رغ  عن سـيي فؾق  أـي 

 الخدالف ذ  ن اإل وحدس أدن  -رحؿدس ان عؾقده-  عػقػدي قول العالأس عبهلل الدوزا )تـبقه(:

 آحؽوم  و ٓ إخيالف ذ  سؿقس اصطالحقس ٓ فوئهللة أن ورائفو عؿؾقو(.
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الؿحظور  و الؿحوم هو أو وؾد  ال،دورع  وكده عؾدى  فدس الجد م واإللد امع فؼولده  أدو  (2)

رع فعؾده وؾ  ال،ورع  وكده( يخدوج  د لك الوا د  والؿـدهللوب ٕهنؿدو أؿدو وؾد  ال،دو

ٕكه ٓ ييعؾق  ه وؾ  فعل وٓ وؾ   وك. وقوله  عؾى  فدس الجد م  وويخوج الؿبوح  يًض 

واإلل ام( يخوج الؿؽووه ٕكه قهلل وؾ  ال،ورع  وكه ٓ عؾى و ه اإلل ام وإكؿو عؾى و ه 

 ًٓ ويسيحق العؼوب فوعؾهع وهـو كؾؿيون ٓ  هلل أـفؿو  اليـ يه. و أو  ؿو هع فق وب  وركه اأي و

ًٓ وهؿ ( وقوله  ويسيحق( و قون  هؿقيفؿو  ن يؼول: إن الؿؼدور ذ الؼواعدهلل  ن و قوله  اأي و

 و ورك الحوام ٓ ي وب إٓ إذا كوى اليعبهلل ن  ل وعال   ا ال كع و أو إن  وك الحوام  وًكد

ٓ  عبهلل فقه فنكه وإن لم يعوق  لؽـه ٓ ي وبع وقهلل اوحـو ذلك ذ قواعهلل الـقسع و أدو ال وكقدس 

ففي  وريس عؾى أ ه   هل السـس رحؿفم ان  عولىع وهو  ن فوعدل الحدوام غقدو ال،دوك 

ٓ كج م  عؼو يه ذ أخوة وإكؿو كؼول: هو أسيحق لؾعؼوب و أدو الجد م  عؼو يده ففد ا ٓ 

الن لـو  ه ٕكه أن  أور الغق  اليي ٓ يعؾؿفو إٓ ان  عولى فػوعل الحوام  حدت الؿ،دقئس 

ولى غػو له و دخؾه الجـس ا يهللاًي وإن اوي ع  ه ذ الـدور  ؼدهللر ذلدك ويخو ده إن اوي ان  ع

 ًٓ ع فؿد ه   هدل السدـس  كـدو كو دو لؾؿحسدن ال دواب وكخ،دى عؾدى أـفو إلى الجـدس اكيؼدو

الؿسدديي العؼددوبع فيددورك الحددوام  ددال كقددس آأي ددول واليعبددهلل ٓ  ددواب لدده فال ددهلل أددن كؾؿددس 

 ًٓ عؼو يه ذ أخوة كؿو هو أ ه  الوعقهلليس أن الخدوارج ( وفوعل الحوام ٓ كج م   اأي و

والؿعي لس وإكؿو هو أسيحق لؾعؼو س فال هلل أن كؾؿس  ويسيحق( و أو  أ ؾيه فؽ قوةع فؿـفو 

ال كو والسوقس والغقبس والـؿقؿس والؽ ب وقطح الطويق والظؾدم والػدواحو والبغدي  غقدو 

 عؾى و عؾم.الحق وال،وك وغقو ذلك أؿو هو أعووف وان  عولى  

 الصقغ اليي يعوف  و  حويم الػعل  و الؼول ك قوة أن  هؿفو: )مسلل (:

 اليصويا  ؾػأ اليحويم. -2

 صقغس  ٓ  ػعل( وأو  صوف أـفو فنهنو يسيػود أـفو اليحويم عؾى الؼول الصحقا. -1

وأـفو: اليصويا  ؾػدأ  هندى( وأدو  صدوف أـفدو فدنن هد ه الؾػظدس هدي  عقـفدو كؾػظدس  -1

 ( وٓ فو   قـفؿو. حوم

 و ق  الؾعن عؾى الػعلع فلي فعل ر   ال،ورع الؾعـس عؾى فعؾده ففدو حدوامع  دل هدو -4

أدن  ادهلل  كدواع الحدوامع ٕن الؾعدن أعـدوه الطدود واإل عدود عدن الوحؿدس وٓ كعؾدم ذ هد ه 
= 
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 .والصقغس خالفً  =

ؾدده كػددي اإليؿددون عددن فوعددل ذلددك الػعددلع فددلي فعددل كػددى ال،ددورع اإليؿددون عؾددى فوع  -2

 فؾحوأيهع  ي  ن الػعل ال ي كػي عن فوعؾه اإليؿون حوام.

دل  الوعقهلل  ولعؼو س عؾى الػعلع فنذا  وعهلل ال،ورع عؾى عؿدل أدو  عؼو دس كولـدور أد اًل   -2

ذلك عؾى  حويم ذلك العؿلع وذلدك كيحدويم البدهللع كؾفدو ٕن البدهللع أدن الؿحدهلل وت ذ 

 الهللين والؿحهللث ذ الهللين أيوعهلل  ولـور.

عؾى الػعل و صويو فوعؾه  صورة أ أوأس قبقحدس ففد ا يدهللل عؾدى  حدويم ذلدك  ال م  -0

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ﴿الػعددل كؼولدده  عددولى 

 ﴾. ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

: الػعل ال ي وص  فوعؾه  لكه  لق  أـو( فف ا يهللل عؾى  حويم ه ا الػعدل كحدهلليل -4

لدق  أـدو : »لوحدهللي« أن حؿل عؾقـو السالح فؾق  أـو: »و حهلليل« أن غو فؾق  أـو»

 .«أن ضوب الخهللود واق الجقوب ودعو  هللعوى الجوهؾقس

 ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿اليصويا  عهللم الحل كؼولده  عدولى   -1

 ﴾. ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

إفعول اليي ر بت عؾقفو العؼو س ذ الهللكقو سواًي كوكت العؼو س الحهلليس  و غقوهدو أدن  -20

 ٓ يعوق  إٓ عؾى فعل الحوام. العؼو وتع فنن ه ه إفعول أحوأس ٕكه

إيجوب الؽػورة عؾى الػعل فلي فعل  و بت فقه ال،دويعس الؽػدورة ففدو دلقدل عؾدى   -22

 هنو  ؿـح أـه كو وب الؽػدورة عؾدى أخولػدس أؼيضدى القؿدقن وو دوب الؽػدورة الؿ  بدس 

 عؾى لػأ الظفور والؽػورة الؿ  بس عؾى ار ؽوب ايي أن أحظورات اإلحدوام والؽػدورة

 .االؿ  بس عؾى الؼيل وكحو ذلك وإأ ؾس عؾى ذلك ك قوة  هللً 

 أو ٓ ييم الحوام إٓ  ه ففو حوام(  و  أو ٓ ييم  وك الحوام إٓ  ه ف كه وا  (  )مسلل (:

و قوهنو  ن يؼول: إن الؿيؼور ذ العؼول والؼؾوب  وٕدلس الؿيدوا وة  ن ال،دويعس كوأؾدسع وإن 

فنهنو  ؿـدح  ؿقدح الوسدوئل والطدو  الؿػضدقس إلقدهع  وحوأت اقئً أن  و ه كؿولفو  هنو إذا 

فنهنو  حؿقه  حؿًىع وهو  حدويم كدل إادقوي اليدي  دمدي  و ي  ن ال،ويعس إذا حوأت اقئً 

 م  جقد  سدؾوك الطويدق الؿمديدس إلقدهع هد ا أدو ٓ يؽدون  و ن  حوم اقئً  اإلقه فال يؿؽن   هللً 
= 
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الؿسدللس عؾدم العؾدم القؼقـدي صدحس هد ه الؼوعدهللةع ع وأن اسيؼو   دلس ال،ويعس ذ هد ه ا  هللً  =

فوسوئل الحوام حوامع و ؿقح إادقوي اليدي يدمدي سدؾوكفو إلدى الوقدوع ذ الحدوام ففدي 

حوام حيى وإن لم   كو  دوليحويم  عقـفدوع فقؽػدي ذ  حويؿفدو  هندو  ػضدي إلدى الؿؿـدوع 

حدوام ففدو حدوامع ع وأو  فضى  صوحبه إلى الؿؿـوع ففو أؿـدوع وأدو  فضدى إلدى الواوعً 

 ًٓ قبل الهللخول ذ آسديهللٓل  اواحهللً  وه ا أو كعيؼهلله وكهللين ان  عولى  هع و ضوب لك أ و

عؾددى هدد ه الؼوعددهللةع فددلقول: إن إدلددس الواضددحوت والـصددوص الؿيددوا وات دلددت عؾددى 

 حويم ال كوع فؽون ذلك يؼيضدي  ن  سدهلل ال،دويعس  ؿقدح الطدو  الؿػضدقس إلقدهع فجدويت 

 ؿقح الوسوئل اليدي  دمدي إلقده فحوأدت الـظدو لؾؿدو ة إ ـبقدس وحوأدت إدلس  يحويم 

الخؾوة  و وحوأت سػو الؿدو ة  دال أحدوم وحوأدت آخديالط و و بدت الؿبوعدهللة  دقن 

الو ول والـسوي و عؾت صػوف الـسوي أيلخوة عن صػوف الو دولع  دل و عؾدت خقدو 

أدوت الـسدوي  ن ٓ يدوفعن صػوف الـسوي آخوهو إذا صؾوا أح الو ول ذ أوضح واحهللع و 

حيى يخدوج  رؤوسفن أن السجود قبل الو ول و أوت الو ول  ن يبؼوا ذ الؿسجهلل قؾقاًل 

الـسوي إلى  قوهتنع وحوأت أصوفحس إ ـبقدس وحوأدت عؾدى الؿدو ة  ن  خضدح  دولؼول 

حيى ٓ يطؿح ال ي ذ قؾبه أوضع وحوأت إفضوي الؿو ة إلدى الؿدو ة ذ ال دوب الواحدهللع 

الو ددل لؾو ددل ذ ال ددوب الواحددهلل وحوأددت عؾددى ال و ددس وصدد  اأددو ة  خددوى وإفضدوي 

ل و فو وحوأت اليربج والسػور و و بت العؼو س عؾدى الؿدو ة الؽوسدقس العوريدس الؿوئؾدس 

الؿؿقؾددس اليددي  ؾددب  أددو يو دد  آفييددون  ددو و سددوح اددعوهو  ؿددو يو دد  آفييددون  ددوع 

الؿو ة فولؿو ة ذ ال،وع كؾفو عدورة و و بت س  العورة عؾى الجـسقن وغؾظت ذ عورة 

 ي ذ  وب الـظوع وذأدت ك دوة خدووج الؿدو ة أدن  قيفدو وهدي الؿوصدوفس  لهندو الخوا دس 

الوٓ دسع وغقدو ذلددكع كدل هدد ه الطدو  سددهللت و حؽدم إغالقفددو ٕهندو سددبل  ػضدي إلددى 

الوقوع ذ الػوح،دس وهد ا أدن كؿدول ال،دويعسع ففد ا هدو أدو كعـقده  ؼولـدو  أدو  فضدى إلدى 

لحوام ففو حوام( وهو أو كعـقه  ؼولـو  أو ٓ ييم الحوام إٓ  ه ففدو حدوام( ولعدل الؼوعدهللة ا

 . ا  ا الؿ ول قهلل ا ضحت و أو إدلس عؾقفو ك قوة  هللً 

 ود الؽواهس ذ الـصوص وكالم  عض العؾؿدوي ويدواد  دو اليحدويمع وهد ا ك قدوع  )مسلل (:

أدن إأ ؾدس عؾقدهع  اكبقدوً  و كو لدك ووًفدويعوفه أن كظو ذ كي  السدؾ  إوائدل كؿدو سدـ
= 
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فولؽواهس ذ الؼوآن والسدـس  ك دو ورودهدو إكؿدو يدواد أـده اليحدويم صدواحسع  ي  ن الؼدوآن  =

والسـس ي كوان  اقوي أحوأس  م يعربان عن اليحويم  ولؽواهسع فقؽون الؿواد أن الؽواهدس 

 چ ﴿وع كؼولده  عددولى الؿد كورة اليحددويمع هد ا ذ الغولدد  الؽ قدوع  ددل ذ إغؾد  إك دد

...﴾  ددم قددول  عددهللهو  ڑڑ ژ ژ ﴿﴾  ددم قددول  عددهللهو  ...  ڇڇ چ چ چ

 ٻ ٻ ٱ ﴿...﴾  دددددم قدددددول  عدددددهللهو یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿... ﴾  ددم قددول  عددهللهو ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 يت ﴿... ﴾  دم قدول  عدهلل ذلدك كؾده   جبحب يئ ىئ مئ حئ ﴿... ﴾  م قول  عدهللهو ۈئېئ

( وك  يوق  أدن  ن الؿدواد  ؼولده  أؽووًهد﴾ فنب ٓ  خول مج حج يث ىث مث جث

فنن  ؿقدح إادقوي الؿد كورة أدن  ؿؾدس الؿحوأدوت الؿيػدق عؾدى  حويؿفدوع  و ي أحوأً 

ال،ورع ذ إغؾ  إك و إكؿدو ( أؿو يهللل عؾى  ن الؽواهس ذ ك  ووأح ذلك قول  أؽووهً 

 الؽواهقدس ذ كدالم يواد  و حؼقؼس اليحويمع قول   و العبدوس ا دن  قؿقدس رحؿده ان  عدولى: 

إن « قدول ملسو هيلع هللا ىلصيواد  و اليحويم( وذ صحقا البخوري وأسؾم  ن الـبي  ووغولبً  االسؾ  ك قوً 

وقهلل كبده ا دن الؼدقم رحؿده ان »ان  عولى كوه لؽم ققل وقول وك وة السمال وإضوعس الؿول 

  عولى إلى  ن أن إغدالط  ن  ػفدم الؽواهدس عـدهلل الؿيؼدهللأقن عؾدى خدالف أدوادهمع و ن

 ػسو  ولؽواهس الؿعووفس عـهلل الؿيلخوين أن الػؼفوي وإصولققنع فؼول:  والسؾ  كدوكوا 

يسيعؿؾون الؽواهس ذ أعـوهو ال ي اسيعؿؾت فقه ذ كالم ان ورسدوله ولؽدن الؿيدلخوون 

اصطؾحوا عؾى  خصق  الؽواهس  ؿو لق   ؿحوم و وكه  ر ا أدن فعؾده  دم حؿدل أدن 

أـه أن حؿل  وصطالح الحودث فغؾ  ذ ذلكع و قبا غؾطً حؿل أـفم كالم إئؿس عؾى آ

لػأ الؽواهس  و لػأ  ٓ يـبغي( ذ كالم ان ورسوله عؾى الؿعـى الحودث( ا. هد. كالأدهع 

فقسدديػود أددن هدد ا  ن الؽواهددس عـددهلل السددؾ  الؿيؼددهللأقن  ددوادف الؿحددوم وهدد ا ذ إعددم 

ذ ذلك و ن الهللافح لؾسؾ  ذ اليعبقو إغؾ ع وقهلل  قن اإلأوم أولك رحؿه ان  عولى العؾس 

يؼدول: لدم  و ؾػأ الؽواهس عن لػأ اليحويم إكؿو هو الورعع فؼول ا ن وه   سؿعت أولؽً 

 - قيدهللي  ده يؼدول ذ اديٍي: ايؽن أن  أو الـوس وٓ أن أضى أن سؾػـو وٓ  دركت  حهللً 

ه كد اع وكدوى ه ا حالل وه ا حوام أو كوكوا يج ؤن عؾى ذلك وإكؿو كوكوا يؼولدون: كؽدو

وكيؼي ه ا وٓ كوى ه ا( ا. هد. كالأهع وأؿدو يميدهلل هد ا أدو كؼؾده ا دن الؼدقم أدن  وه ا حسـً 
= 
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كصوص ك قوة لبعض السؾ  رحؿفدم ان  عدولى صدوحوا فقفدو  ؾػدأ الؽواهدس وهدم إكؿدو  =

 -يويهللون  و اليحويم و كو  سوقفو لك أـه أح ايي أن ال يودة اليوضقحقس فلقول:

ن اإلأوم  حؿهلل رحؿه ان  عدولى قدول ذ الجؿدح  دقن إخيدقن  ؿؾدك أن ه ه الـصوص:  

القؿقن   كوهه وٓ  قول هو حوام( وأ هبه  حويؿه أن غقو اك وأيس صدويحس ذ ذلدك 

ولؽـه  ورع عن إوال  لػأ اليحويم ٕ دل قدول ع ؿدون الد ي  خو ده أولدك ذ الؿوودل 

 عدن قبقصدس ا دن ذؤيد   ن ر داًل  وال،وفعي ذ إأو والبقفؼي ذ السدـن عدن   دي ادفوب

سلل ع ؿون  ن عػون عن إخيقن أن أؾك القؿقن فؼول ع ؿون:  حؾيفدو آيدس وحوأيفدو آيدس 

فلأو  كو فال  ح   ن  صـح ذلكع وسـهلله صحقا فولؿد ه  الؿعدووف عدن اإلأدوم  حؿدهلل 

رحؿه ان  عولى اليحويم لؽـه  دورع عدن اليصدويا  ده هـدو ٕ دل هد ا الؼدول أدن ع ؿدون 

 فولؽواهس يواد  و اليحويم. عڤ

وأـفو: أو قوله   و الؼوسم الخوقي ذ أخيصوه رحؿه ان  عولى:  ويؽوه  ن ييوضدل ذ آكقدس 

ال ه  والػضس( والؿعووف أدن الؿد ه  اليحدويم إكقدهللع فدلوؾق لػدأ الؽواهدس و راد 

 اليحويم.

كدل أدو ذ دا لؾ هدوة وٓ وأـفو: أو رواه عبهللان  ن اإلأوم  حؿهلل عـه  كده قدول  ٓ يعجبـدي  

 ٻ ٻ ٱ ﴿الؽواكدد  وٓ الؽـقسددس وكددل ادديي ذ ددا لغقددو ان قددول ان  عددولى 

﴾ قول ا ن الؼقم: فيلأل كق  قول ٓ يعجبـدي فقؿدو  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

  يحويم ان  ه ذ كيو ه( ا. هد. وك  ان  عولى عؾى  حويؿه و حيا هو  يًض 

 كدوه لحدوم الجاللدس و لبوهندو( والؿدواد  د ه الؽواهدس وأـفو: أو رواه إ وم عـه  كه قول:  

اليحويم وقهلل صوح رحؿه ان  عولى  وليحويم ذ روايس حـبدل وغقدوهع ففد ه الؽواهدس يدواد 

  و اليحويم.

وأـفو: أو رواه عـه ا ـه عبدهللان  كده قدول   كدوه لحدم الحقدس والعؼدوب ٕن الحقدس لفدو كدوب 

ٓ يخيؾ  أ هبه ذ  حويؿدهع ففد ه الؽواهدس يدواد  دو والعؼوب له حؿس( قول ا ن الؼقم: و

 كواهس اليحويم.

وأـفو: سئل اإلأوم  حؿهلل عن  لبدون إ دن فؼدول   كوهده( وأ هبده ٓ يخيؾد  ذ  حويؿده 

 فلوؾق الؽواهس و راد  و اليحويم.
= 
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وأـفو: سئل اإلأوم  حؿهلل عن  قح الؿوي فؼول:   كوهه( وأ هبه ٓ يخيؾ  ذ  ن  قح الؿدوي  =

 وامع فلوؾق الؽواهس و راد  و اليحويم.ح

وأـفو: قول أحؿهلل  ن الحسدن ذ الجدوأح الؽبقدو  يؽدوه ال،دواب ذ آكقدس الد ه  والػضدس 

لؾو ول والـسوي( وأواده   ه الؽواهس اليحويم وٓ اكع وقهلل كؼل   و العبوس وغقوه ا ػو  

هس الؿ كورة إكؿو يواد  و  هل العؾم رحؿفم ان  عولى عؾى  حويم ذلكع و ه  عؾم  ن الؽوا

 كواهس اليحويم.

وأـفددو: قددول   ددو يوسدد  وأحؿددهلل صددوحبو   ددي حـقػددس  يؽددوه الـددوم عؾددى فددوش الحويددو 

واليوسدهلل عؾددى وسدوئهلله( قددول ا دن الؼددقم: وأوادهدو اليحددويمع وقدهلل صددوح إصدحوب  كدده 

 حوامع فولؽواهس هـو يواد  و اليحويم.

و ال ي ييؿخ  فقه وييؿسا أن الوضوي( قول ا ن وأـفو:  هنم قولوا:  ويؽوه أـهلليل الحوي

 الؼقم  وأوادهم اليحويم(.

 وأـفو:  هنم قولوا:  ويؽوه  قح الع رة( قول ا ن الؼقم  وأوادهم اليحويم(.

وأـفددو:  هنددم قددولوا:  يؽددوه آحيؽددور ذ  قددوات أدأقددقن والبفددوئم إذا  ضددو  ددم وضددقق 

 عؾقفم( قول ا ن الؼقم  وأوادهم اليحويم(.

 وأـفو:  هنم قولوا:  ويؽوه  قح السالم ذ  يوم الػيـس( قول ا ن الؼقم  وأوادهم اليحويم(.

 وأـفو:  هنم قولوا:  ويؽوه  قح  رض أؽس( قول ا ن الؼقم  وأوادهم اليحويم(.

 وأـفو:  هنم قولوا:  ويؽوه الؾع   ول،طوكا( قول ا ن الؼقم  وهو حوام عـهللهم(.

ذ ســه عؾدى حدهلليل لعدن الواادي والؿو ،دي فنكده قدول   دوب ذ  وأـفو: أو  و ه   و داود

وه ه الؽواهدس « الوااي والؿو ،ي ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول ان : »كواهقس الواوة(  م سو  حهلليل

يواد  و اليحويم وٓ اكع  ل اليحويم إكقهلل والـفي الؼووح و هنو أن كبوئو الد كوب فؼدهلل 

 عرب  ولؽواهس عن اليحويم.

 له   وب كواهقس الؿسللس( ويويهلل  و اليحويم.وأـفو: أو  و ه  ؼو

 وأـفو: أو  و ه  ؼوله   وب كواهقس الؿسللس  و ه ان( ويويهلل  و اليحويم.

وأـفدو: أدو  و ده  ؼولده   ددوب أدو يؽدوه  ن يجؿدح  قدـفن أددن الـسدوي( ويويدهلل  د ه الؽواهددس 

ٓ العؿدس عؾدى ٓ  ـؽا الؿو ة عؾى عؿيفو و: »اليحويم ٕكه روى  حت ه ا البوب حهلليل
= 
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وهد ا يدواد  دو اليحدويم  « ـت  خقفو وٓ الؿو ة عؾى خوليفو وٓ الخولدس عؾدى  ـدت  خيفدو =

 وٓ كعؾم  قن العؾؿوي ذ ذلك كبقو خالف. وقطعً 

وأـفو: أو  و ه  ؼولده   دوب ذ كواهقدس  ن يخطد  الو دل عؾدى خطبدس  خقده( ويويدهلل  د ه 

 الؽواهس اليحويم.

أو يؽوه أن ذكو الو دل أدو يؽدون أدن إصدو س  هؾده( ويويدهلل  دو  وأـفو: أو  و ه  ؼوله   وب

 اليحويم  ال اك.

وأـفو: أو  و ه  ؼوله   وب كواهقس  وك الغ و( ويويهلل  د ه الؽواهدس اليحدويم ودلقدل ذلدك 

أن أدوت ولدم يغد و ولدم يحدهللث كػسده  دولغ و أدوت : » كه روى  حت ه ا البوب حهلليل

ذ  هؾه  خقو  و و يخؾ  غوزيً  و و  و يجف  غوزيً أن لم يغ: »وحهلليل «عؾى اعبس أن كػو 

وأ ل ه ا ٓ يؽون ذ  أدو أؽدووه كواهدس  ـ يده وهد ا يػقدهلل  ن الؽواهدس  « صو ه ان  ؼورعس

 عـهلل السؾ  إوائل إكؿو يواد  و اليحويم وه ا ذ إغؾ .

كواهدس وأـفو: أو  و ده  ؼولده   دوب كواهقدس حدو  العدهللو  ولـدور( وهدي كواهدس اليحدويم ٓ 

 اليـ يه.

ييوقد  ذ  ن الؿدواد  ووأـفو: أو  و ه  ؼوله   وب كواهقس ال  ا عـهلل الؼبور( وٓ   ن عولًؿد

  ه الؽواهس اليحويم وه ا  أو أجؿح عؾقه  قن عؾؿوي الؿسدؾؿقنع فدلوؾق الؽواهدس و راد 

  و اليحويم.

اليحويم فنكه روى  حيده  وأـفو: أو  و ه  ؼوله   وب ذ كواهقس الؼعود عؾى الؼرب( ويويهلل  و

ٕن يجؾ   حهللكم عؾى  ؿوة فيحو   قو ه حيى  خؾ  إلدى  ؾدهلله خقدو لده أدن »حهلليل

حدهلليل صدحقا وأ دل هد ا الؽدالم ٓ يؼدول ذ ار ؽدوب  أدٍو أؽدووه «  ن يجؾ  عؾى قرب

 كواهس  ـ يهع فولؿواد   ه الؽواهس اليحويم وٓ اك ذ ذلك.

الحؾد   ؤ دوي( وكد لك أدو  و ده  ؼولده   دوب ذ  وأـفو: أدو  و ده  ؼولده   دوب ذ كواهقدس

كواهقس الحؾ   وٕأوكس( وكل ذلك عؾى اليحويم  و ػو   هل السـس ٕن الؼوعدهللة الؿيؼدورة 

عـهللهم  كه ٓ يحؾ  إٓ  ون  و صػس أن صػو ه فؼ  و ن الحؾد   ولؿخؾوقدوت ٓ يجدوز 

 عظدقم فنكده أدن ال،دوك و كه أن ال،وك إصدغو إن لدم يصدوحبه  عظدقم و أدو إن صدوحبه 

 إكرب.
= 



47 

 

 شرح منت الورقات
 

 

47 
 

47 

 

47 

 

47 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأـفو: أو  و ه  ؼوله   وب ذ كواهقدس القؿدقن ذ البقدح( وهد ه الؽواهدس يدواد  دو اليحدويمع  =

 وإأ ؾس عؾى ذلك ذ ســه ك قوة.

وأـفو: أو  و ه البخوري ذ صحقحه  ؼوله   وب كواهقس اليعوي ذ الصدالة وغقوهدو( وهدو 

لعورة ذ الصالة أحومع وقهلل كؼل ا دن  قؿقدس ا ػدو  يويهلل   لك كواهس اليحويم ٕن ك،  ا

أح قهللر ده عؾدى  و هل العؾم عؾس و وب الس  ذ الصالةع فؼول:  وٓ  جوز الصالة عويوكً 

الؾبوس  و ػو  العؾؿوي( ا. هد. كالأهع وه ا يدهلللك عؾدى  ن الؽواهدس ذ هد ا اليبويد  يدواد 

  و كواهس اليحويم ٓ أجود الؽواهس اليـ يفقس.

 ؼوله   وب كواهقس الصالة ذ الؿؼدو و( وهد ه الؽواهدس يدواد  وفو: أو  و ه البخوري  يًض وأـ

وقهلل ا ػق الؿسؾؿون عؾى  كه ٓ يجوز قصهلل الؼرب لؾصالة عـدهلله قدول ا دن  و و اليحويم  يًض 

 قؿقددس رحؿدده ان  عددولى  وٓ خددالف  ددقن الؿسددؾؿقن  كدده ٓ ي،ددوع  ن يؼصددهلل الصددالة إلددى 

ا يػقهللك عؾى  ن الؽواهس ذ ه ا اليبوي  إكؿو يدواد  دو كواهدس اليحدويم ٓ الؼرب( ا. هد. وه 

 كواهس اليـ يه.

وأـفو: أو  و ه ذ صحقحه  ؼوله   وب أو يؽوه أدن الـقوحدس عؾدى الؿقدت( وهد ه الؽواهدس 

« أن كقا عؾقده يعد ب  ؿدو كدقا عؾقده: »يواد  و اليحويم وٓ اك ٕكه روى  حيفو حهلليل

عدن  قدول الحدوفأ ذ الػديا كؼداًل  «ت  ع ب ذ قدربه  ؿدو كدقا عؾقدهالؿق: »وحهلليل حهلليل

ال ين  ن الؿـقو قوله: والؿواد  ولؽواهس كواهس اليحدويمع ا. هدد. قؾدت وكحدن كؼطدح  د لك 

الـوئحدس إذا أو دت ولدم  يد  فنهندو  ؼدوم يدوم الؼقوأدس وعؾقفدو « ملسو هيلع هللا ىلص ال  ودد كق  وقدهلل قدول 

أن خصول الجوهؾقسع وأ دل هد ا  ملسو هيلع هللا ىلصـبي وقهلل عهللهو ال»سو ول أن قطوان ودرع أن  وب 

 ٓ يؼول ذ كواهس اليـ يه وإكؿو يؼول ذ كواهس اليحويم فؼ .

 ؼولدده   ددوب أددو يؽددوه أددن الصددالة عؾددى الؿـددوفؼقن  ووأـفددو: أددو  و دده ذ صددحقحه  يًضدد

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ﴿وآسيغػور لؾؿ،وكقن( والؿؼصود كواهس اليحويمع قول  عدولى 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ ﴾ وقددددول  عددددولى ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 ﴾. ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ؼوله   وب أو يؽوه أن الحؾ  ذ البقدح( وهد ه الؽواهدس  ووأـفو: أو  و ه ذ صحقحه  يًض 

 لؾيحويم  ال اك.
= 
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 وأـفو: أو  و ه  ؼوله   وب أو يؽوه أن اليبيل والخصوي( وهي كواهس  حويم. =

س( وٓ ك،دك ذ  ن هد ه الؽواهدس كواهدس وأـفو: أدو  و ده  ؼولده   دوب أدو يؽدوه أدن الـؿقؿد

  حويم ٓ أجود  ـ يه.

ومـفاا ما بوبه بؼوله )با  كرااقة ال ةػاطة ذم احلةد إلا ر ةع إغ اللةؾطاني واةي كرااةة 

كةل اةعا الغضةب دجةرد  ڤال يغضب طذ حةه وابن حةه أسامة بةن زيةد  ملسو هيلع هللا ىلصمريم ألكه 

 ااألمثؾة طذ مةا لكركةاه سةابؼ   ارتؽا  يشء مؽروه كرااة تـزيه، واعا واضح  فعه بعض

من أن اللؾأ األواذل إلا أصؾؼوا لػظ الؽرااة أو قال أحةدام )ال يعجةـةي أو ال يـةغةيي 

 إكه ذم األغؾب األكثر إكام يريدون به التحريم حؼقؼةة ولؽةن ل ةد  ورطفةم واحة ازام 

لة  ةإن بعةض واحتقاصفم رمحفم ا  تعاغ مل يؽوكوا يرصحون بالتحريم،  ا فم اعه ادلةل

ادتلخرين قد محل لػظ الؽرااة الوارد  ذم كالمفم طذ الؽرااةة التـزيقةة  غؾةط ذم للةك 

 وا  أطذ وأطؾم. ا اح    اغؾط  

: هدو أدو وؾد  ال،دورع  وكده ٓ عؾدى و ده الجد م والؿؽووه لغس: هو الؿبغوضع واوعً  (2) 

هللوب ٕهنؿدو أؿدو وؾد  واإلل ام فؼوله  أو وؾ  ال،ورع  وكه( يخوج  ده الوا د  والؿـد

الؿبوح ٕكه ٓ ييعؾق  ه وؾ  فعل وٓ وؾ   وكع وقولده  وال،ورع فعؾفؿوع ويخوج  ه  يًض 

 ٓ عؾى و ه الج م واإلل ام( يخوج  ه الؿحوم ٕكه أؿو وؾد  ال،دورع  وكده عؾدى و ده 

 ًٓ  ا وٓ يسيحق العؼدوب  وركدهع وهد الج م واإلل امع و ؿوة الؿؽووه  كه ي وب  وركه اأي و

اليعوي  لؾؿؽووه هو عؾى أصطؾا الؿيلخوينع وقهلل قهللأـو لك  ن الؽواهدس ذ الـصدوص 

ال،ددوعقس وعـددهلل السددؾ  إوائددل ذ إعددم الغولدد  يددواد  ددو حؼقؼددس اليحددويمع قددول اددقخ 

يواد  و اليحويم( وكد لك قدول ا دن الؼدقم  ووغولبً  ااإلسالم  الؽواهقس ذ كالم السؾ  ك قوً 

هلل قهللأـو لك ذلك  لدليهع وفووعه فدور ح إلقده إن ادئتع واكيبده لؼولده رحؿه ان  عولىع وق

 ًٓ إأدو  ن ييعبدهلل ن  عدولى  د ا  -( فنهنو  ػقهلل  ن  ورك الؿؽدووه ٓ يخؾدو أدن حدوليقن: اأي و

ًٓ  اال ك وإأو  ن ٓ يخطو  بوله كقس اليعبدهلل فدنن كدون  وكده  عبدهللً  لـفقده ففدو  ن  عدولى واأي دو

هد ا الد كع و أدو أدن  وكده ٓ  ـقدس اليعبدهلل فنكده ٓ ي دوب عؾدى هد ا الؿل ور الؿ دوب عؾدى 

و أدو  أ ؾدس الؿؽدووه ففدي ك قدوة فؿـفدو الد كو ذ  وال كع كؿو قدهللأـو ذلدك ذ الحدوام  يًضد
= 
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الخالي واليؾ م ذ الصالةع وفوقعس إصدو ح ذ الصدالة  و  ،دبقؽفوع وعؼدهلل اإلحدوام قبدل  =

 عـدي آليػدوت  -ور الصدوم وآليػدوت ذ الصدالة الؿقؼوتع واإلك ور أن  ؾح الويق ذ هن

وإخد   ول،دؿول واإلعطدوي  دوع والصدالة  دال سد ةع  -الؿيعؿهلل الد ي ٓ يبطدل الصدالة 

واليخصو ذ الصالة عؾى أ ه  الجؿفورع وآسيـجوي  ولقؿقن عؾى أد ه  الجؿفدورع 

جـد  ذ الؿدوي وأ  ال كو  ولقؿقن حول آسيـجوي عؾى أد ه  الجؿفدورع واكغؿدوس ال

 الهللائم ال ي ٓ يجوي عؾى أ ه  الجؿفورع وإأ ؾس عؾى ذلك ك قوة وان  عؾم.

 الصقغ اليي يعوف  و الؿؽووه ك قوة أـفو: )مسلل (:

صقغس الـفي إذا ورد أو يصوففو إلى الؽواهسع فوٕصل ذ صقغس الـفي اليحويم ولؽـفدو -2

 إذا وردت الؼويـس الصورفس. ـيؼل أن إفودة اليحويم إلى إفودة الؽواهس 

أؿو  سيػود أـه الؽواهس:  ن ي،غل الػعل عؿو هو  كػح أـهع فؽل فعل  اغل العبهلل عدن  -1

أو هو  كػح أـه فنن ه ا الػعل أؽووهع وقهلل ك  عؾى ذلدك   دو العبدوس ا دن  قؿقدس رحؿده 

 ان  عولى.

إن أدن السدـن أدو هدو  أؿو  عوف الؽواهس أخولػس السـس الوا بسع و قون   لك  ن يؼدول: -1

 كه  وكفو ولو لؿوة واحهللة لبقون  هندو لقسدت  ملسو هيلع هللا ىلصولم يود عـه  ملسو هيلع هللا ىلصرا   قهلل داوم عؾقه الـبي 

عدهللم الؿهللاوأدس عؾقفدوع فؿدو  ملسو هيلع هللا ىلص وا بسع وأن السـن أو لق   وا    حقل  كده قدهلل ورد عـده 

أدن السدـن الوا بدس  وكون أن الؼسم إول فنن  وكه يعهلل أن الؿؽووهوت  ي أدن  دوك ادقئً 

 واخيوره اقخ اإلسالم ا ن  قؿقس رحؿه ان  عولى. ونكه يؽون   لك قهلل فعل أؽووهً ف

إذا  حؼؼت الحو س زالت الؽواهسع والؼوعهللة ذ ذلك  ؼدول  ٓ كواهدس أدح ققدوم  )مسلل (:

ذ حدق أدن قوأدت  ده  والحو س( فنذا قوأت الحو س إلى فعل الؿؽووه فنكه ٓ يبؼى أؽووًهد

قوأت  ه ضوورة إلقهع وه ه الؼوعهللة أن قواعدهلل اليقسدقوع وقدهلل  الحو س وأن  وب  ولى أن

  عيؿهللهو   و العبوس ا ن  قؿقس ذ ك قو أن فيوويه.

الػو   قن خالف إولى والؿؽووهع ه ا الـوع  هؿؾده إصدولقون وإكؿدو ذكدوه  )مسلل (:

 و  الػؼفوي وهو واسطس  دقن الؽواهدس واإل وحدس واخيؾػدوا ذ  ادقوي ك قدوة هدل هدو أؽدووه

خددالف إولددى كددولـػض واليـ،ددق  ذ الوضددوي وغقوهؿددو قددول إأددوم الحددوأقن ذ كيددوب 

ال،فودات أن الـفويس اليعوض لؾػصل  قـفؿو أؿو  حهلل ه الؿيلخوون وفوقوا  قـفؿو  دلن أدو 
= 
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ورد فقه هني أؼصود يؼول فقه أؽدووه وأدو ٓ ففدو خدالف إولدى وٓ يؼدول أؽدووه وقدول  =

يؽددون أصددوحو  دده كؼولده ٓ  ػعؾددوا كدد ا  و هنقدديؽم عددن كدد ا  الؿدواد  ددولـفي الؿؼصددود  ن

 خالف أو إذا  أو  ؿسيح  فنن  وكه ٓ يؽون أؽووهدو وإن كدون إأدو  ول،ديي هنقدو عدن 

ضهلله ٕكو اسيػهللكوه  ولالزم ولق   ؿؼصود وحؽى الوافعي عـه ذ كيدوب ال كدوة ذ كواهدس 

الؿؼصدود  عؿدقم الـفدي ٓ خصوصده إذ  الصالة عؾى غقو إكبقوي أو يبقن  ن الؿواد  ولـفي

قول وو فه إأوم الحوأقن  لن قول الؿؽووه ييؿق  عن خالف إولى  لن يػدوض فقده هندي 

أؼصود وقهلل  بت هني أؼصود عن الي،به  لهل البهللع وإ فور اعورهم والصالة عؾدى غقدو 

عدس يؼيضدي  كده إكبقوي أؿو اايفو  ولػئس الؿؾؼبس  ولوفض ا هد وكالم اإلأدوم ذ كيدوب الجؿ

ٓ فو   قـفؿو فنكه قدول كدل فعدل أسدـون صدا إأدو  ده أؼصدودا ف كده أؽدووه وقدول ذ 

أوضح آخو إكؿو يؼول  وك إولى إذا كون أـضبطو كولضحى وققوم الؾقل وأو ٓ  حهلليهلل لده 

وٓ ضو   أن الؿـهللو وت ٓ يسؿى  وكه أؽووهو وإٓ لؽون اإلكسون ذ كل وقت أال سدو 

لؽ قوة أن حقل إكده لدم يؼدم فقصدؾي ركعيدقن  و يعدود أويضدو وكحدوه ا هدد لؾؿؽووهوت ا

واليحؼقق  ن خالف إولى قسم أن الؿؽووه ودر وت الؿؽدووه  يػدووت كؿدو ذ السدـس 

وٓ يـبغي  ن يعهلل قسدؿو آخدو وإٓ لؽوكدت إحؽدوم سديس وهدو خدالف الؿعدووف  و كدون 

 (.499/ 1لبحو الؿحق   خالف إولى خور و عن ال،ويعس ولق  ك لك. اكظو ا

الصحس ذ الؾغس: ضهلل الؿوض. وذ آصطالح:  و   أ ور الؿؼصودة أن الػعل عؾقده.  (2)

وه ا اليعويد  يصدؾا لؾصدحس ذ العبدودات وذ الؿعدوأالت: فدنن أ دور الؿؼصدودة أدن 

فعل العبودة عـهلل الػؼفوي هي  واية ال أدس وسدؼوط الؿطولبدس  دهع وهد ه  حصدل أدن الػعدل 

حقا لؾعبودة. وعـهلل الؿيؽؾؿقن الؿؼصود أن فعل العبودة أوافؼس إأوع ولف ا  عؾدوا الص

الصددحس هددي أوافؼددس إأددوع سددواي  سددؼ  الؼضددوي  ولػعددل  م ٓ. وأ ددور الؿؼصددودة أددن 

الؿعوأؾددس  خيؾدد   ددوخيالف كوعفددوع فددنن كوكددت  قعددو ففددي دخددول الدد ؿن ذ أؾددك البددوئح 

 دد  عؾددى العؼددهلل الصددحقاع وإن كوكددت إ ددورة والؿبقددح ذ أؾددك الؿ،دد يع وهدد ا ي 

فولؿؼصود أـفو  ؿؽقن الؿسيل و أن العقن الؿسيل وة لقـيػدح  دوع و ؿؽدقن الؿدم و أدن 

  ؿؾك إ وة لقـيػح  وع وه ا كؾه يحصل أن العؼهلل الصحقا.
= 
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وأن العؾؿوي أن فو   قن  عويد  الصدحس ذ العبدودات و عويػفدو ذ الؿعدوأالت: فجعدل  =

ذكو ده صدولحو ليعويد  الصدحس ذ الؿعدوأالتع و أدو  عويد  الصدحس ذ اليعوي  الد ي 

العبودات فؼهلل ذكووا له  عويػقن:  حهللهؿو لؾؿيؽؾؿقنع وهو: أوافؼس الػعدل ٕأدو ال،دورع. 

وأخو لؾػؼفويع وهو: سؼوط الؼضوي. والصحقا: أو  و بت آ دوره الؿؼصدودة أـده عؾقدهع 

 واإليؼوعوت كولطال  والعيو . وه ا يصهلل  عؾى الصحقا أن العبودات والعؼود

 ذكوكو الصحقا هو أو وافق  أو ال،ورع وه ه الؿوافؼس  ؽون ذ سيس  اقوي: )مسلل (:

الجددـ ع  ي ٓ ددهلل أددن أوافؼددس ال،ددورع ذ  ددـ  العبددودة فددال يجددوز لؾؿؽؾدد   ن  إول:

يخ ع عبودة ٓ  ـ  لفو ذ ال،وع كوليعبدهلل  دولوق  واليعبدهلل  ضدوب الدهللفوف والطبدول 

ليعبهلل  ولفقوم ذ الرباري وأعواوة الوحوش وإفوعي واليعبهلل  ؾدب  الصدوف ٓ غقدو ع وا

الـظدو إلدى  »أؽد و و يؼدول :  وواليعبهلل  ولـظو إلى إحهللاث والـسوان وقدهلل وضدعوا حدهللي ً 

وغقو ذلك فنكك لو كظوت إلى ه ه إاقوي اليي ذكوهتو لدك لدم  جدهلل  «و ه إأود عبودة 

 ي  هنددو ٓ  ددهللخل  حددت صددالة وٓ صددهللقس وٓ زكددوة وٓ حددا وٓ ذ ال،ددوع ع  ولفددو  ـًسدد

صقوم وٓ غقو ذلك ع  ل هي  عبهللات غويبس وأحهلل وت سدخقػس وإأداليات ادقطوكقس وهدي 

رد عؾى  صحو و وه ا يسؿقه  هل العؾم البهللع الحؼقؼقس ع  ي هي  هللعدس ذ ذاهتدو وصدػوهتو 

وإحهللاث ذ الوص  كعوذ  ون أدن لق  لفو  ـ  ذ ال،وع البيس ع ففو إحهللاث ذ إصل 

هو ذ  صؾه أ،دووع ٕكده ذكدو لؽدن اإلحدهللاث حصدل ذ  الخ ٓن فول كو الجؿوعي أ اًل 

فنهنو أحهلل س ذ  صؾفو  ي ٓ  صل لفو ذ ال،دوع  ووصػه ع و أو البهللع اليي ذكوهتو لك سو ؼً 

خد ع وأحهلل س ذ صػوهتو ع فف ا  ول ايي  جد  أوافؼدس ال،دوع فقده وهدو الجدـ  فؿدن ا

عبودة ٓ  ـ  لفو ذ ال،وع ففي  ووؾس فوسهللة لحهلليل   أن  حهللث ذ  أوكو هد ا أدو لدق  

 أـه ففو رد (.

أدن كدون  ن  والسب  ع  ي ٓ هلل أن أوافؼس ال،دوع ذ السدب  فدال يجدوز ٕحدهلل كوئـًد الثاين:

و يو   عبودة  سب  ٓ دلقل عؾى سببقيه ذ ال،وع ع وذلدك كيعظدقم لقؾدس  ؼقدوم  و  صدقوم  

 وحيػول  و غقدو ذلدك وٓ دلقدل ذ ال،دوع عؾدى هد ا اليعظدقم ع وهد ه أخولػدس ذ السدب  

كوٓحيػول  ولؿولهلل الـبوي و هللعس الح ن ذ يوم عواوراي عـدهلل الوافضدس ع وعؾدى العؽد  

أن ذلك  هللعس الػوح ال ائهلل عـهلل الخوارج و هللعس الي،وؤم  ،فو صدػو ع و هللعدس  خصدق  
= 
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م لقؾس اإلسواي فقه كؿو يعيؼهللوكه و هللعس صدالة الوغوئد  افو ر    ولصوم ع و هللعس  عظق =

و هللعددس صددالة إلػقددس ذ اددعبون ع و هللعددس عقددهلل الؿددقالد ع وعقددهلل إم ع وعقددهلل الحدد  ع 

وآحيػدول  ؿدوور سدـقن أعددهللودة عؾدى  حويدو الهللولددس  و  وحقدهللهو وآحيػدول الددهللوري 

 ن هد ه إسدبوب  بعض آكيصورات وغقو ذلك فؽؾه أن  وب اإلحدهللاث ذ السدب ع  ي 

اليي  عؾيفم يػعؾون ه ه إاقوي ٓ  صل لفو ذ ال،ويعس فوٕسبوب أحهلل دس أدودودة وأدو 

حيى وإن كوكت أ،ووعس  وعيبور إصل لؽـفو  و و   عؾقفو أن ه ه إفعول أودودة  يًض 

لؿو ر طت   ه إسبوب الؿحهلل س صورت أحهلل س وكل إحهللاث ذ الهللين ففدو رد لحدهلليل 

 لق  عؾقه  أوكو ففو رد(. اًل  أن عؿل عؿ

الصػس  ي العبودات اليي اوعت عؾى صػوت أعقـس فنكه ٓ دهلل أدن أوافؼدس ال،دوع  الثالث:

فقفددو  ي  ن كػعؾفددو عؾددى الصددػس اليددي وردت لفددو ذ ال،ددوع أددن غقددو زيددودة وٓ كؼصددون 

  صددؾوا كؿددو  ملسو هيلع هللا ىلصلؼولدده  ملسو هيلع هللا ىلصفال ددهلل لصددحيفو  ن  صددؾي كؿددو صددؾى الـبددي  كولصددالة أدد اًل 

  صؾي ( رواه البخوري وكولحا ع لحهلليل   ليلخ وا عـي أـوسؽؽم ( فؼدهلل كدون ر ييؿوب

كؾؿو فوغ أن أـسدك أدن الؿـوسدك وكد لك الوضدوي واليدقؿم وغقدو ذلدك أدن  ملسو هيلع هللا ىلصيؼوله 

العبودات و ـوًي عؾقه فؿن  وي إلى عبدودة لفدو صدػس أعقـدس ع فدوخ ع لفدو صدػس  خدوى فنكده 

لدق   أدن عؿدل عؿداًل  »ٓ  ؼبدل لحدهلليل يؽون   لك أحهللث ذ الصػس وصدػيه رد عؾقده 

 أيػق عؾقه . «عؾقه  أوكو ففو رد 

ال أون  ي إذا ققدهللت هد ه العبدودة   أدون أعدقن فال دهلل أدن إيؼوعفدو ذ زأـفدو الد ي  الرابع:

ققهللت  ه و ـوًي عؾقه فال يجوز إحهللاث  عظقم ل أون أن إزأـدس  عبدودة قولقدس  و فعؾقدس لدم 

قا صويا كيعظقم يوم الجؿعدس  و لقؾيفدو  ،ديي لدق  يهللل عؾى  عظقؿه دلقل اوعي صح

ٓ  خيصوا لقؾس الجؿعس  ؼقوم أن  قن سدوئو الؾقدولي وٓ  خصدوا يدوم  »عؾقه دلقل لحهلليل 

وكيعظقم لقؾس الـص  أن اعبون و عظدقم السدو ح  و  «الجؿعس  صقوم أن  قن سوئو إيوم 

الؿحددهلل وت  ال ددوأن والع،ددوين أددن اددفو ر دد  وكحددو ذلددك فؽددل ذلددك أددن البددهللع

والؿحوأوت الؿـؽوات ع ٕكه إحهللاث  عظقم ل أون لدم يدلت  يعظقؿده كد  ال،دوع وكدل 

 إحهللاث ذ الهللين ففو رد .

 وأعقـًدد والؿؽددون ع  ي إذا خصصددت ال،ددويعس لػعددل هدد ه العبددودة الؿعقـددس أؽوًكدد الخررامس:
= 
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 فقج  عؾى الؿؽؾػقن  ن يوقعوهو ذ ه ا الؿؽون الؿعدقن ع كوأدي الجؿدوات ع والوقدوف =

 عوفس والطواف  ولبقت والسعي  قن الصػو والؿووة ول لك فال ي،وع الطدواف  دلي  د ي 

أن    اي إرض  و ػو  العؾؿوي إٓ  ولبقت العيقق ع وٓ ي،وع  ؼبقل  ي  د ي أدن   د اي 

إرض إلى الحجو إسود فؼ  وٓ ي،وع رأي ايي  ولحصدى إٓ رأدي الجؿدوات فؼد  

ه فؿن زعم  كه ي،وع ذ ه ا الؿؽون الؿعقن عبودات أعقـس ذ وقيفو الؿخصوص و ـوًي عؾق

 فنكه أطول   ولهلللقل وان  عؾم.

أددن العبددودات  ؿؼددهللار أعددقن فنكدده ٓ  دديم  والؿؼددهللار ع فددنذا قددهللرت ال،ددويعس اددقئً  السررادس:

الؿيو عس إٓ  ؿيو عيفو ذ ه ا الؿؼهللار  ال زيودة وٓ كؼصدون كلكصدبس ال كدوة والوا د  فقفدو 

كددوة الػطددو وأؼددهللار العؼقؼددس عددن الغددالم وإك ددى وأؼددهللار اإلسدديجؿور وغسددل وأؼددوديو ز

كجوسس الؽؾ  وعهللد ركعوت الصؾوات ع وعهللد الحصى ال ي  وأى  ده الجؿدوات وعدهللد 

الطواف والسعي وكحو ذلك و ـوًي عؾقه فال يجوز  ؼققهلل عبودة قولقس  و فعؾقس  ؿؼهللار أعقن 

ن ذلك  هللعدس كصدالة الوغوئد  وهدي اليدي إٓ وعؾقه دلقل اوعي صحقا صويا وإٓ لؽو

 ؽون ذ  ول  ؿعس أن ر    قن صالة الؿغوب والع،وي ويسبؼفو صدقوم يدوم الخؿدق  

إكدو  »وصػيفو  ن يصؾي  ـيي ع،وة ركعس يؼدو  ذ كدل ركعدس  ػو حدس الؽيدوب أدوة وقولده : 

قدل هدو  »ذلدك  الث أوات وه ا  ؼهلليو ٓ دلقل عؾقه ع  م يؼدو   عدهلل  « ك لـوه ذ لقؾس الؼهللر 

 ؼدهلليو ٓ دلقدل عؾقده فدنذا فدوغ أدن صدال ه ادوع ذ  و ـيي ع،وة أوة وهد ا  يًضد «ان  حهلل 

  ؼدهلليو ٓ دلقدل عؾقده ... إلدخ. وفقصؾي عؾقه سبعقن أوة وهد ا  يًضد ملسو هيلع هللا ىلصالصالة عؾى الـبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصالصػس الؿبيهللعس ع و عؾم  ن كل حهلليل فقفو ففو ك ب أخيؾ  ٓ يصا رفعده لؿؼوأده 

 ه اليؼهلليوات ٓ دلقل عؾقفدو فدولحق هدو إوواحفدو ٕهندو إحدهللاث ذ الدهللين فحقل كوكت ه

وكل إحهللاث ذ الهللين ففو رد وان  عؾم .فف ه إأور السيس هي  فوت اليعبدهللات السدت 

 وٓ دهلل أدن ففؿده ففًؿد «أن  حهللث ذ  أوكو ه ا أو لق  أـه ففو رد  » ملسو هيلع هللا ىلصو ه  عؾم  ن قوله 

أن  حهللث ذ  أوكو ه ا أولق  أـه صػس  و أدو لدق   وسح أؿو اوحه البعض فـؼول فقه : 

أن ذلك ففو  ي هد ا  وأن  حهللث اقئً  ا و أو لق  أـه أؼهللارً  و و أو لق  أـه أؽوكً  وأـه زأوكً 

ال،يي ال ي  حهلل ه رد  ي أودود عؾى صوحبه ٕن كل إحهللاث ذ الدهللين ففدو رد ويدهللخل 

  حت ه ه الؿسللس عهللة ضوا   :
= 
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 ات اليوقق  عؾى الهلللقل .إول : إصل ذ العبود =

 ال وب : إصل ذ العبودات اإلوال  إٓ  هلللقل .

 ال ولل : إصل ذ  ؼققهلل العبودة  ول أون اليوقق  عؾى الهلللقل .

 الوا ح : إصل ذ  ؼققهلل العبودة  صػس اليوقق  عؾى الهلللقل .

 الخوأ  : إصل ذ  ؼققهلل العبودة  ؿؽون اليوقق  عؾى الهلللقل .

 : إصل ذ  ؼققهلل العبودة  ؿؼهللار اليوقق  عؾى الهلللقل .السودس 

 السو ح : إصل ذ ر   اليعبهلل  سب  اليوقق  إٓ  هلللقل .

 ال وأن : إصل ذ ر   اليعبهلل  ،وط اليوقق  عؾى الهلللقل.

 .اوَههلَلرً  االػسود ذ الؾغس: ضهلل الصالح. والبطالن: ذهوُب ال،يي ُخْسوً  (2) 

 ور الؿؼصودة أن الػعل عـه. فنن كوكدت عبدودة فػسدودهو  ن ٓ وذ آصطالح:  خؾ  أ

 رب   و ال أسع وٓ يحصل  و ال واب. وإن كون عؼدهللا  و كحدوه فػسدوده  ن ٓ ي  د  عؾقده 

   وه أن كؼل الؿؾك  و حل آسيؿيوع وكحو ذلك.

 الػو   قن الػوسهلل والبوودل: الػوسدهلل والبوودل عـدهلل الجؿفدور  ؿعـدى واحدهللع وهدو: أدو ٓ

ي  د  عؾقده   دوه. وعـدهلل الحـػقدس يػدو   قـفؿدو  دلن الػوسدهلل: أدو ادوع  لصدؾه ولدم ي،دوع 

  وصػهع والبوول: أو لم ي،وع  لصؾه وٓ  وصػه.

وأ ول الػوسهلل عـهللهم: العؼود الو ويسع فنذا  وع راقهلل أدن رادقهلل درهؿدو  دهللرهؿقن فولعؼدهلل 

الد ي ذ  طدن كوقيدهع  و  فوسهلل ولق   بوولع وأ ول البوول عـهللهم: إذا  وعه حؿل الحؿدل

 وع الهللم  هللراهمع فولعؼهلل  وول ذ الصدور قن: ٕن الخؾدل ذ الؿبقدحع فحؿدل حؿدل الـوقدس 

 أعهللومع والهللم كج .

و دقن العؼدهللين د عـدهللهم د فدو  كبقدو: فدنن العؼدهلل الػوسدهلل إذا ا صدل  دولؼبض يػقدهلل الؿؾدك 

ال يدودة إذا كوكدت هدي  الخبقلع والبوول ٓ يػقهلل اقئو. والعؼهلل الػوسهلل يؿؽن إصالحه  دود

سددب  الػسددود فقؽددون البددوقي حددالٓ وقبددوع  أددو البووددل ففددو لغددو ٓ فوئددهللة فقدده وٓ يؿؽددن 

 إصالحه.

وقح اليػويق  قن الػوسهلل والبوول لؾ،دوفعقس ذ عؼدهلل الؽيو دسع فجعؾدوا أـفدو فوسدهللا  )تـبقه(:
= 
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لعؼدهلل الػوسدهلل و ووالع وفوقدوا  قـفؿدو. ووقدح أ دل ذلدك لؾحـو ؾدس ذ الـؽدوح فػوقدوا  دقن ا =

والبوول و عؾوا البوول أو اخيل ركـده كؽدون ال و دس أعيدهللةع والػوسدهلل أدو اخيدل ادووه 

 كولـؽوح  ال ولي.

والصحس والػسود  عؾفؿو الوازي و  بوعه أن إحؽوم اليؽؾقػقدسع وقدولوا الصدحس لقسدت 

 ادقئو زائدهللا عؾدى آقيضدوي واليخققدوع  دل هدي را عدس إلدى واحدهلل أدن إحؽدوم اليؽؾقػقدس

 الخؿسس.

 و عؾفو ا ن الحو   أن إحؽوم العؼؾقس ٓ أن إحؽوم ال،وعقس.

الصحقا والبوول أن  قسوم الحؽم الوضعيع والوضح لغس: يطؾدق عؾدى الدوٓدة  :)تـبقه(

﴾ ويطؾدددق عؾدددى اإلسدددؼوط كؼدددولفم  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿قدددول  عدددولى 

ه عؾدى ا دن لد و كه  ؼوضى ديـً  - ڤ - وضعت عـك الهللين( وأـه حهلليل كع   ن أولك 

وهددو ذ  قيدده  ملسو هيلع هللا ىلص  ددي حددهللود ذ الؿسددجهللع فور ػعددت  صددواهتؿو حيددى سددؿعفو رسددول ان 

يدو « حيى ك،  سج  حجو ه وكودى كع   ن أولك فؼدول: ملسو هيلع هللا ىلصفخوج إلقفؿو رسول ان 

فؼول: لبقك يو رسول انع فلادور  قدهلله  ن ضدح ال،دطو أدن ديـدكع قدول كعد : قدهلل »كع  

وهو ذ الصدحقاع وأـده حدهلليل   دي « قم فوقضه« ملسو هيلع هللا ىلص فعؾت يو رسول انع قول رسول ان

أن سوه  ن يـجقه ان أن كوب يوم الؼقوأدس فؾقدـػ  عدن أعسدٍو  و » قول ملسو هيلع هللا ىلصقيودة  ن الـبي 

 و ي يسدؼطفوع ويطؾدق  يًضد «ويضدح الج يدس: »رواه أسؾم وغقوه وأـه حدهلليل« يضح عـه 

 الده    غـدي  حجدورً  قدول ملسو هيلع هللا ىلصعؾى ال كع وأـه حهلليل   دي هويدوة عـدهلل البخدوري  ن الـبدي 

 سيـػض  و  و كحوهع قول: فل قيه  لحجور  طوف  و ي فوضعيفو عـدهلله فلعوضدت عـده... 

 و: ففدو  خطدوب ال،دورع الؿيعؾددق  جعدل ال،ديي سددببً وو أدو  عويػده اصددطالًح »الحدهلليل( 

أـه  و كدون الػعدل رخصدس  و ع يؿدس( وأعـدوه  ن ال،دورع  وله  و أوكعً  ول،يي آخو  و اووً 

وأواكحع والؿؼصود   ا الوضح  ن  ؽون ه ه  وواوووً  وسؿقت  سبو ً  ا أورً  وضح واوع

إاقوي عالأوت أعوفس لؾؿطؾوب فعؾه  و لؾؿطؾدوب  وكدهع فدولحؽم الوضدعي عالأدوت 

أعوفس لألحؽوم اليؽؾقػقسع ففو كوإلاورات الؿو ودة عؾى  وك  الطويدق واليدي  عوفدك 

رحؿيده  دل وعدال  عبدوده وأدن حؽؿيده آ جوه الصحقا لؾؿؽدون الؿطؾدوبع وهد ا أدن 

البولغددس  ددل وعددالع ذلددك ٕن إحؽددوم اليؽؾقػقددس لفددو  سددبوب  و ددهلل  و ودهددو و ـعددهللم 
= 
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 وكعهللاأفو ولفو اووط ٓ  جد  إٓ  دو  و ٓ  صدا إٓ  دوع ولفدو أواكدح  ؿـدح أـفدو وهد ه  =

عدوف إسبوب وه ه ال،ووط وه ه الؿواكح هي  عقـفو إحؽوم الوضعقسع ولوٓهدو لؿدو 

الؿؽؾدد  أيددى يطؾدد  أـدده  ن يػعددل وأيددى يطؾدد  أـدده  ن يدد كع وأددن الؿعؾددوم  ن هدد ه 

قددهلل أدوت فجعددل ان  عددولى  ملسو هيلع هللا ىلصإحؽدوم اليؽؾقػقددس أسديؿوة إلددى  ن  ؼدوم السددوعس والـبدي 

عالأوت  وهوة  أو كوكقس وإأو  هللكقس والػوئهللة أن هد ه العالأدوت هدي اليعويد   وٕحؽدوم 

و  صالة الظفو و عل لفو عالأس كعوف  و أيى  ج  عؾقـو وهو اليؽؾقػقسع فون  عولى  أوك

زوال ال،ؿ ع ف وال ال،ؿ  حؽدم ادوعي وصدالة الظفدو حؽدم ادوعيع ولؽدن زوال 

ال،ددؿ  حؽددم اددوعي وضددعي ٕكدده عالأددس أعوفددسع وصددالة الظفددو حؽددم  ؽؾقػددي ٕكـددو 

الظفدوع وإذا  ألأورون  ػعؾهع فؽلن ان  عولى يؼول لـو كل يوم: إذا زالت ال،دؿ  فصدؾوا

غو ت ال،ؿ  فصؾوا الؿغوب وإذا غوب ال،ػق فصؾوا الع،دوي وإذا وؾدح الػجدو فصدؾوا 

الػجو وهؽ ا و ه  عؾم  ن  حهلليهلل  وقدوت الصدالة أدن إحؽدوم الوضدعقس ٕهندو عالأدوت 

أعوفوت لؾصؾواتع وه ا  ول فو  أن الػوو   قن الحؽدم الوضدعي والحؽدم اليؽؾقػدي 

وفدسع والحؽددم اليؽؾقػدي  فعدول يطؾدد  إيجودهدو  و  اددقوي فدولحؽم الوضدعي عالأددوت أع

يطؾدد  إعدددهللاأفوع وهـددوك فدددو   ددوٍن وهدددو  ن الحؽددم الوضدددعي ٓ يطؾدد  فقددده الؼدددهللرة 

وآسيطوعس ففـوك أن إحؽوم الوضعقس أو ٓ يهللخل  حت قهللرة العبهلل وٓ ووقيده كد وال 

وحدوٓن  ال،ؿ ع وغوو و ووؾوع الػجوع وحؾول افو رأضونع وحؾول  ادفو الحداع

ع و أدو الحؽدم الحول لؾ كوة وهؽ اع فف ه إاقوي ٓ  هللخل  حدت قدهللرة الؿؽؾد   صداًل 

 حددت قددهللرة الؿؽددلع وكدد لك كؼددول: إن الوضددعي ٓ  اليؽؾقػددي فنكدده ٓ يؽددون إٓ داخدداًل 

 حيدى وإن كدون هد ا الحؽدم الوضدعي داخداًل  يهللخل ذ حدهللود أدو  أدو  ده الؿؽؾد   صداًل 

ـصوب لو وب ال كوة فدنن  ؾدوغ الـصدوب أدن إحؽدوم  حت قهللر ه وووقيه ووسعهع كول

الوضعقسع وهو داخل  حت قهللرة الؿؽؾد  ولؽدن ال،دورع لدم يطولبـدو  يحصدقل الـصدوب 

ليج  عؾقـو ال كوةع و ه  عؾم  ن الحؽم الوضعي أـده أدو ٓ يدهللخل  حدت قدهللرة الؿؽؾد  

و الحؽدم  يحصدقؾهع و أد ووأـه أو يهللخل  حدت قدهللرة الؿؽؾد ع ولؽدن لدق  أطولًبد  صاًل 

لػعدل  وإٓ وؾًبد اإٓ يهللخل  حت قهللرة الؿؽؾ ع وٓ  جهلله   هللً  االيؽؾقػي فنكك ٓ  جهلله   هللً 

ل ك ايي  حويؿو  و كواهدسع و د ا اليػويدق  سديطقح  ن  و و وؾبً  و و اسيحبو ً  وايي إيجو ً 
= 
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 ؿق   قن أو كون أدن قبقدل إحؽدوم الوضدعقس و دقن أدو كدون أدن قبقدل إحؽدوم اليؽؾقػقدس  =

لصالة حؽدم  ؽؾقػدي و وقوهتدو حؽدم وضدعيع والصدوم حؽدم  ؽؾقػدي وحؾدول ادفوه فو

حؽددم وضددعيع والحددا حؽددم  ؽؾقػددي وزأـدده حؽددم وضددعيع وال كددوة حؽددم  ؽؾقػددي 

وحددوٓن الحدددول و ؾددوغ الـصدددوب حؽؿددون وضدددعقونع و ددو الوالدددهللين حؽددم  ؽؾقػدددي 

وو ودهؿددو وحقوهتؿددو حؽددم وضددعيع وصددالة الجؿعددس حؽددم  ؽؾقػددي وحضددور العددهللد 

حؽددم  لؿ،دد ط حؽددم وضددعيع وصددؾس الددوحم حؽددم  ؽؾقػددي وو ددود إرحددوم  صدداًل ا

وضعيع وكيو دس الدهللين حؽدم  ؽؾقػدي وو دود القدهلل لؾؽيو دس حؽدم وضدعيع وهؽد ا وقدهلل 

اوحـو الػوو   قن الحؽم اليؽؾقػي والحؽم الوضعي ذ  ول ه ا الؽيوب الؿبدورك  دنذن 

 كه سؿي  د لك ٕن ال،دورع هدو الد ي  ان  عولى و أو قوله  أو سب  ه ه اليسؿقس( فوعؾم

 ولى وضح ه ه العالأوت الؿعوفسع فألن ال،دورع وضدعفو ققدل لده  حؽدم وضدعي( و أدو 

 ًٓ السددب ع وال،ددوطع والؿددوكحع والع يؿددس والوخصددسع والصددحسع  -ع ففددي: قسددوأه إ ؿددو

 والػسود.

 الصحقا والبوول أن  قسوم الحؽدم الوضدعيع والحؽدم الوضدعي وهدو  قسدوم )مسلل (:

 ذكو أـفو الؿصـ  ا ـقن وكحن ك كو  ؼقيفم.

السب : السب  ذ الؾغس: أو يحصل ال،يُي عـهلله ٓ  ه. وأـه سدؿي الَحْبدل سدببوع كؿدو  -2

. وذ آصددطالح: يطؾددق عؾددى [22الحرر  ]﴾  يت ىت مت خت ﴿ذ قولدده  عددولى: 

 عهللة أعوٍن هي:

فس لؾحؽمع أ ل قدولفم: غدووب ال،دؿ  سدب  لؾػطدو -أ  ع ووؾدوع الػجدو العالأس الؿعو 

 سب  لو وب اإلأسوك ذ رأضون.

العؾدس الؽوأؾدسع  ي: العؾدس الؿسدديؽؿؾس ادوووفو الؿـيػقدس أواكعفددوع كؿدو يؼدول:  خدد   -ب 

الؿؽؾ ع الؿول البولغ ر ح ديـور فصوعهللاع خػقسع أن حوز أ ؾدهع  دال ادبفسع سدب  الؼطدح 

 هو سب  حهلل ال كى.ذ السوقس. وكؼولفم: الوطي ذ فوج أحومع  ال ابفسع أن أؽؾ ع 

أو يؾ م أدن و دوده الو دود وأدن عهللأده »و ولـظو إلى ه ين الؿعـققن عوفه  عضفم  لكه: 

ع وهدد ا اليعويدد  يـطبددق عؾددى الؿعـددى ال ددوب  العؾددس الؽوأؾددس(: وذلددك ٕن «العددهللم ل ا دده

السوقس إذا  وافوت فقفو ال،ووط واكيػت الؿواكح لد م أدن و ودهدو و دوب الؼطدحع وإذا 
= 
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 ي:  ن « ل ا ده»عدهللم الؼطدح ٕ ؾفدوع وٓ يؿيـدح قصوصدوع وهد ا فوئدهللة قدولفم: اكعهللأت اك =

 و ود الؿسب  ل ات السب  وعهللأه لعهللم ذات السب .

العؾس أح  خؾ  اووفوع كؿو يؼولون: أؾك الـصوب سدب  لو دوب ال كدوة وإن لدم  -ج 

 يُحِل الحول.

ض عؾى الؼيل ولم يؼيدل يسدؿى أ -د  يسدببوع والؼو دل يسدؿى أو يؼو ل الؿبواوةع فؿن حو 

أبواواع والػؼفوي يؼولون: إذا ا يؿح الؿبوادو والؿيسدب  ذ الجـويدس يؽدون الحؽدم عؾدى 

 الؿبواو إٓ إذا كون غقو أؽؾ  لجـون  و لصغو فقحؽم عؾى الؿيسب .

العؾددس: العؾددس ذ الؾغددس: الؿددوضع  و أددو اقيضددى  غققددوا ذ الؿحددل. وذ آصددطالح:  - 1

وأ ولفددو: اإلسددؽور عؾددس «. الددهلللقل عؾددى كوكدده أـووددو لؾحؽددموصدد   ددوهو أـضددب  دل »

ليحويم الخؿوع والطعم أح ا حود الجـ  عؾس ليحويم اليػوضدل ذ  قدح الدرب  دولرب واليؿدو 

  وليؿو وأو  وى أجواهؿو.

والػؼفوي قهلل يجعؾون العؾس أوادفس لؾسب ع وقهلل يجعؾوهنو أبويـس لهع فقطؾؼون السب  عؾدى 

هو عالأس عؾى  بوت حؽم  و كػقهع أ ل غدووب ال،دؿ ع الد ي  أو ٓ  عوف حؽؿيه أؿو

هو عالأس عؾى و وب صالة الؿغوبع ويطؾؼون العؾس عؾدى أدو عوفدت حؽؿيده أؿدو هدو 

 عالأس عؾى  بوت حؽم  و كػقهع أ ل اإلسؽور عؾس لؾيحويم. 

وقهلل يجعؾون السب   عم أن العؾسع فقؼولون: السب  يطؾدق عؾدى أدو عوفدت حؽؿيده وأدو 

ف. و أو العؾس فال  طؾق إٓ عؾى أو عوفت حؽؿيده. ففد ه  ال دس اصدطالحوت لفدم لم  عو

 أ،فورة.

ال،وط: وهو ذ الؾغدس اليدل قوع  و العالأدس. وذ آصدطالح: وصد  يؾد م أدن عهللأده  - 1

 عهللم أو عؾق عؾقهع وٓ يؾ م أن و وده و وده وٓ عهللأه.

ة عهللم صحس الصالةع وٓ يؾد م أ وله: الطفورة اوط لصحس الصالةع فقؾ م أن عهللم الطفور

أن و ود الطفورة صحس الصالة وٓ عهللأفو: ٕن الطفورة قهلل  حصل وٓ  حصدل صدالةع 

 و  حصل صدالة غقدو أسديوفقس لبؼقدس ال،دووط وإركدون. وال،دوط يـؼسدم  ر عدس  قسدوم 

  ولـظو إلى وويق أعوفيه:

 وهو أو عوف اا اوه  ول،وعع أ ل: الطفورة لؾصالة.شرطي:  -أ 
= 
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 وهو أو عوف اا اوه  ولعؼلع أ ل: الحقوة اوط لؾعؾم.طؼؾي:  - ب =

 وهو أو عوف اا اوه  ولعودةع أ ل: و ود السؾم اوط لصعود السطا.طادي:  -ج 

وهدو اليعؾقدق الحوصدل  نحدهللى  دوات ال،دوط الؿعووفدس ذ الؾغدسع كدنن وإذا لغوي:  -د 

 وكحوهؿو.

وهدو سدب  أدن حقدل الؿعـدى: ٕكده وه ا الـوع إخقو يسؿى اووو أدن حقدل آسدمع 

يـطبق عؾقه  عوي  السب : ٕكه يؾ م أن و وده الو ود وأدن عهللأده العدهللم ل ا ده. وهد ا 

 «.ال،ووط الؾغويس  سبوب»أعـى قولفم: 

الؿوكح: هو ذ الؾغس  ؿعـدى: الحدو    و الحوئدل. وذ آصدطالح: وصدٌ  يؾد م أدن  - 4

ه وٓ عهللأده. أ دل: الدو  أدوكح أدن اإلرثع و وده عهللم أيعؾؼهع وٓ يؾ م أن عهللأه و ود

ين الحدول أدوكح أدن ال كدوة عؾدى الصدحقا. فدولو  وصد  أيعؾدق  ،دخ  هدو ا دن  والهلل 

لؾؿقت أ الع فؾوٓ ه ا الوص  لورث أن  وكيدهع ولؽدن لو دود هد ا الوصد  أـدح أدن 

اإلرثع فقؽددون هدد ا الوصدد  أوكعددو أددن أواكددح اإلرث. وعددهللم الددو  ٓ   ددو لدده ذ و ددود 

وٓ عهللأدهع فؼددهلل يعددهللم الددو  ولؽددن يؽددون ال،ددخ  لددق  أددن الددوار قن  صددال  و  اإلرث

أحجو و  وارث آخوع كلن يؽون الؿقت له ا دن وا دن ا دن وكالهؿدو حدو غقدو رققدقع فدو ن 

 آ ن ٓ يوث أح  كه لق   وققق: ٕكه أحجوب  وٓ ن.

را ا ع الوخصس والع يؿس: وهي الحؽم ال و ت  هلللقل اوعي خوِل عن أعورض  -2،  2

كيحويم إكل أن الؿقيس ع فنكه ع يؿس ٕكه حؽم  و ت  هلللقل اوعي وهو قوله  عولى : 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}وقوله  عولى: {ٻ ٻ ٱ}

 ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ

فف ا اليحويم  بت  ولهلللقل ال،وعي فقؽون ع يؿس لؽـه يؽون  .أيس  {... ﮵﮶ ﮴ ﮳

عن الؿعورض  وو  ر ا أـه  ي  كه يؽون ع يؿس أو دام خولقً ع يؿس إذا لم يعورضه أو ه

الوا ا ع وذلك كو ود آضطوار ذ الؿخؿصس ع فنكه إذا و هلل آضطوار اكؼؾ  الحؽم 

 ٿ ٺ ٺ}ذ حق الؿضطو أن كوكه ع يؿس إلى كوكه رخصس ع لؼوله  عولى : 

س وإذا و هلل فنذا لم يو هلل الؿعورض الوا ا لؿو  بت  ولهلللقل فنكه يؽون ع يؿ {ٿٿ

الؿعورض الوا ا لؿو  بت  ولهلللقل فنكه يؽون رخصس ع وأ ول آخو :إ ؿوم الصالة  ي 
= 
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إيؼوع الصالة  وأس فنكه ع يؿس ٕكه حؽم  بت  ولهلللقل ال،وعي ع وخال عن الؿعورض  =

الوا ا ع لؽن إذا سوفو اإلكسون فػي ه ه الحولس و هلل الؿعورض الوا ا وهو و ود 

هـو أح و ود ه ا الؿعورض الوا ا أن كوكه ع يؿس إلى  وص  السػو فقـؼؾ  الحؽم

كوكه رخصس ع فن ؿوم الصالة ع يؿس أح عهللم و ود ه ا الؿعورض الوا ا ع وقصو 

 الصالة رخصس أح و ود ه ا الؿعورض الوا ا  ي وص  السػو.

 ـؼسم الوخصس إلدى  ال دس  قسدوم : إول الوخصدس الوا بدس . ال وكقدس : الوخصدس  )مسلل (:

سيحبس. ال ول س : الوخصس الؿبوحس . واخيور ه ا اليؼسقم   و العبوس  ن  قؿقس رحؿه ان الؿ

 عولى ع واعيؿهلله ذ ك قو أدن الػيدووى فولوخصدس الوا بدس هدي اليدي يجد  إخد   دو وٓ 

يجوز  وكفو والوخصس الؿسيحبس هي اليي يـهللب إخد   دو أدح  دواز الد ك لؽدن يؽدون 

الؿؽووهوت ال،وعقس والوخصس الؿبوحس هي الوخصس اليي يحدل   وكفو ذ ه ه الحولس أن

 لؾؿؽؾ   ن يلخ   و ويحل له  وكفو.

  ن لألخ   ولوخصس ضوا   ٓ  هلل أواعوهتو لؽل أن يويهلل إخ   و وهي: )مسلل (:

 بوت الهلللقل ال،وعي  جواز ال خ    لك ال،يي إذ لدق  لؽدل  حدهلٍل  -الضابط إول:

إفعول ع  ل ٓ  هلل أن  ن  ؽون ه ه الوخصس اليي يويهلل إخ   و  ن ي خ   ؿو اوي أن 

كو عس أن الهلللقل ال،وعي الصحقا الصويا ع وذلك ٕن الوخصس حؽم اوعي وقدهلل  ؼدور 

إن  » وٓ ػو   ن إحؽوم ال،وعقس  ػيؼو ذ  بوهتو لألدلس الصحقحس الصويحس ع ولحدهلليل 

 ضوف الوخصس إلى ان  عولى أؿو يػقدهلل  هندو وو ه الهللٓلس  كه  «ان يح   ن  م ى رخصه 

ٓ  عوف إٓ أـه  دل وعدال ع فلفدود ذلدك  ن العبدهلل ٓ يسديؼل  ؿعوفدس هد ه الوخصدس عؾدى 

 و ه اليػصقل  ل ٓ  هلل لفو أن أسيـهلٍل اوعي وان  عؾم.

 حؼددق السددب  الؿؼيضددي لؾ خددق  ع وذلددك ٕن الوخصددس حؽددم اددوعي  -الضررابط الثرراين:

 هللخل ذ حقد  الي،دويح إٓ إذا حدل سدببفو ع فدال  ،دوع رخد  السدػو إٓ  أـوط  ولسب  ع وٓ

 يحؼق أسؿى السػو ع وٓ  ،وع رخد  الؿدوض إٓ إذا  حؼدق أسدؿى الؿدوض وكدون داعًقدو 

لفو ع وٓ يجوز الـطق  ؽؾؿدس الؽػدو إٓ إذا  حؼدق أسدؿى اإلكدواه وكدون ذ صدور ه داعًقدو إلدى 

ع و ـددوي عؾددى اادد اط هدد ا ال،ددوط فددنذا كوكددت هدد ه  الـطددق  ددو ع وهؽدد ا ذ ك قددو أددن الػددووع

 الوخصس لفو سب ٓ   ،وع إٓ عـهلله فنكهٓ  يجوز إخ   و إٓ إذا  حؼق سببفو وان  عؾم.
= 
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 ه  و أؿو يغؾ  عؾى الظن فدال يؽدون  و ن يؽون سب  الوخصس أؼطوعً  -الضابط الثالث: =

 فقه ٕن ال،ك ٓ  ـوط  ه إحؽوم ال،وعقس. وأ،ؽوكً 

 »: ملسو هيلع هللا ىلصالوخ  ال،وعقس ال و يس ذ الؽيوب  و السـس ٓ  لس ذ  يبعفو لؼول الـبدي  مسلل (:)

ع  أدو  يبدح رخد  الؿد اه  «إن ان يح   ن  م ى رخصده كؿدو يحد   ن  دم ى ع ائؿده 

اإل يفوديس والجوي ورايهو دون سب  إٓ إ بدوع الفدوى فقجد  الحد ر أـفدو ٕن العؾؿدوي 

حل وحؽى ا ن ح م اإل ؿوع عؾقه وهوك  عض  قوالفم: قول يعهللون ه ا العؿل فسؼو ٓ ي

سؾقؿون اليقؿي رحؿه ان  عولى لؿن سلله عن  يبح الوخ   إن  خ ت  وخصس كل عولٍم 

ا يؿح فقك ال،و كؾه( وقول ا ن عبهللالرب رحؿه ان  عولى أعؼًبو عؾى ذلك  هد ا إ ؿدوع ٓ 

  عولى  أن  خ   ـوادر العؾؿوي خوج أن  عؾم فقه خالًفو( وقول اإلأوم إوزاعي رحؿه ان

اإلسالم( ويعـي رحؿه ان  عولى  ولـوادر  ي إقوال ال،وذة والوخ  الؿخولػس لؿو  بت 

 ه الـ  وكؼل عن اإلأوم  حؿهلل رحؿه ان  عدولى  كده قدول  لدو  ن ر داًل عؿدل  ؼدول  هدل 

عدس كدون فوسدًؼو( وكؼؾدوا عدن الؽوفس ذ الـبق ع و هل الؿهلليـس ذ السؿوعع و هل أؽس ذ الؿي

 دخؾدت عؾددى  -(  كده قدول:484إسدؿوعقل  دن إسدحو  الؼوضدي الؿدولؽي الؿيددو  سدـس  

الؿعيضهللع فوفح إلى كيوً و ٕكظو فقهع وقهلل  ؿح فقه صوحبه  ؿقح الوخ  أن زلل العؾؿويع 

 لم  صدا  -أصـ  ه ا الؽيوب زكهلليقع فؼول الؿعيضهلل: -وأو احيا  ه كل أـفمع فؼؾت:

أن   وح الؿسؽو لم يبا الؿيعس وأن   وح الؿيعس لم يدبا الغـدوي  -حوديلف فؼؾت:ه ه إ

والسؽوع وأو أن عولم إٓ وله زلسع وأن  ؿح زلل العؾؿوي  م  خد   دو ذهد  ديـدهع فدلأو 

الؿعيضهلل  نحوا  ذلك الؽيوب(  هد. وقول سؾطون العؾؿوي الع   ن عبهلل السدالم رحؿده ان 

ع ويجوز لؽل واحهلٍل  ن يؼؾدهلل واحدهلًلا ڤحهلٍل أن إئؿس إر عس  عولى  يجوز  ؼؾقهلل كل وا

أـفم ذ أسللس ويؼؾهلل إأوًأو آخو أـفم ذ أسللس  خوىع وٓ يجوز  يبح الوخ (  هد. وقول 

إ واهقم  ن اقبون الؼوأقسقـي رحؿه ان  عولى  أن  راد  ن ييعطل وييبطل فؾقؾ م الوخ ( 

  قون وبؼوت الؿخيؾػدقن  ووبؼدس  خدوى وهدم قدوم  هد. وقول ا ن ح م رحؿه ان  عولى ذ

 ؾغت  م رقس الدهللين وقؾدس اليؼدوى إلدى وؾد  أدو وافدق  هدوائفم ذ قدول كدل قوئدلع ففدم 

يلخ ون أو كون رخصس أن قول كل عولمع أؼؾهللين له غقو وولبقن أو  و به الدـ  عدن ان 

ؿوع عؾى  ن  يبدح (  هد. وكؼل ال،ووبي عن ا ن ح م  كه حؽى اإل ملسو هيلع هللا ىلص عولى وعن رسوله 
= 
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رخ  الؿ اه   غقو أسيـهلل اوعي  كه فسق ٓ يحلع وقول السؿعوب الؽبقو  الؿػيي أدن  =

اسُيْؽِؿَل فقه  ال س اوائ  آ يفود والعهللالس والؽ  عن الوخ  واليسوهلع ولؾؿيسوهل 

 ن ييسوهل ذ وؾ  إدلدس وودو  إحؽدومع ويلخد   بدودئ الـظدو  -إحهللاهؿو: -حوليون:

ػؽوع فف ا أؼصدو ذ حدق آ يفدود وٓ يحدل لده  ن يػيدي وٓ يجدوز  ن يسديػيى و وائل ال

 ن ييسوهل ذ وؾ  الوخ  و لول السـسع فف ا أيجوز ذ ديـدهع وهدو آ دم أدن  -وال وكقس:

إول(  هد. وقهلل حؽو   و الولقهلل البو ي ذ كيو ه  اليبققن لسـن الؿفيدهللين( اإل ؿدوع عؾدى 

 لعدل  -ا أو يسللـي أن  ؼح له أسدللس ذ إيؿدون وكحوهدو:أـح  يبح الوخ  فؼول  وك قوً 

فقفو روايسف(  و  لعل فقفو رخصسف( وهم يوون  ن ه ا أن إأور ال،دوئعس الجدوئ ةع ولدو 

 ؽور عؾقفم إكؽور الػؼفوي لؿ ل ه ا لؿو وولبوا  ه وٓ وؾبوه أـي وٓ أن سوايع وه ا أؿو 

 ؿوع  كه ٓ يجوز وٓ يسوغ وٓ يحل ٕحدهلٍل ٓ خالف  قن الؿسؾؿقن أؿن يعيؼهلل  ه ذ اإل

 ن يػيي ذ دين ان إٓ  ولحق ال ي يعيؼهلل  كده حدقع رضدي  د لك أدن رضدقه وسدخ  أدن 

سخ ع وإكؿو الؿػيي أخرب عن ان  عولى ذ حؽؿهع فؽق  يخرب عـه إٓ  ؿو يعيؼهلل  كه حؽم 

 حؽم  قـفم  ؿو  ك ل ان وٓ و ن » ه و و بهع وان  عولى يؼول لـبقه عؾقه الصالة والسالم 

فؽق  يجوز لف ا الؿػيي  ن يػيي يؿو ي،يفيع  و يػيي زيهلًلا  ؿو ٓ يػيدي  ده  « يبح  هوايهم

عؿًواع لصهللاقس  قـفؿو  و غقو ذلك أن إغواض وإكؿو يج  لؾؿػيي  ن يعؾم  ن ان  عولى 

يخولػده ويـحدوف عـده  أوه  ن يحؽم  ؿو  ك ل ان أدن الحدقع فقجيفدهلل ذ وؾبدهع وهندوه  ن 

وكق  له  ولخالص أح كوكه أن  هل العؾم وآ يفود إٓ  يوفقق ان وعوكه وعصؿيه(  هد. 

 ن  - يجوز  ؼؾقهلل الؿ اه  وآكيؼول إلقفو   ال س ادووط: -وقول   و الؿحوسن الوويوب:

ٓ يجؿح  قـفو عؾى صورة  خول  اإل ؿوع كؿن   وج  غقدو صدهللاٍ  وٓ ولدي وٓ ادفود 

نن ه ه صورة لم يؼل  و  حهللع و ن يعيؼهلل فقؿن يؼؾهلله الػضدل  وصدول  خبدوره إلقدهع وٓ ف

يؼؾهلل  أًقو ذ عؿويس و ٓ يييبح رخ  الؿ اه (  هد. وقول   و عؿدوو  دن الصدالح ذ  قدون 

 سوهل الؿػيي  وقهلل يؽون  سوهؾه وإخالله  لن  حؿؾه إغواض الػوسهللة عؾى  يبح الحقل 

هس واليؿسك  ول،به وؾًبو لؾ خق  عؾى أن يووم كػعده  و اليغؾدقأ الؿحظورة  و الؿؽوو

عؾى أن يويهلل ضوره وأن فعل ذلك فؼهلل هون عؾقه ديـه كسلل ان  عولى العوفقس والعػو(  هد. 

وقول  يًضو  واعؾم  ن أن يؽيػي  لن يؽون ذ فيقوه  و عؾؿه أوافًؼو لؼوٍل  و ه ذ ال  قا 
= 
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اإل ؿوع(  هد. وقدول الـدووي رحؿده ان  عدولى  ولدق  لده  وٓ ييؼقهلل  هع فؼهلل  فل وخو  =

اليؿ ه   ؿجود الي،في وٓ  ؿو و هلل عؾقه   وهع والعوأي ٓ يؾ أه اليؿ ه   ؿ ه   دل 

يسيػيي أن ي،وي  و أن ا ػق لؽن أن غقو  ؾؼٍ  لؾوخ (  هد. وقول  يًضو  ولق  لؾؿػيي 

ولقن  ن يػيي  و يعؿل  ؿو ي،وي أـفؿو والعوأل عؾى أ هٍ  ذ الؿسللس ذات الو فقن  و الؼ

أن غقو كظوع وه ا ٓ خالف فقه(  هد. ولؿو سئل ا ن حجو الفقيؿي رحؿده ان  عدولى هدل 

يجوز لؿن  ؿد ه   ؿد هٍ   ن يؼؾدهلل أد هًبو آخدو فقؿدو يؽدون  ده الـػدح و يبدح الدوخ ف 

 عدولى  وٓ  ٓ يجوز  يبدح الدوخ  وان  عؾدم(  هدد. وقدول الؼدواذ رحؿده ان  -فل وب:

يـبغي لؾؿػيي إذا كون ذ الؿسللس قوٓن  حهللهؿو فقه  ،هلليهلل وأخدو فقده  خػقد   ن يػيدي 

العوأس  ولي،هلليهلل والخواص أن وٓه إأو  وليخػق ع وذلك قوي  أن الػسو  والخقوكدس 

ذ الهللين واليالع   ولؿسؾؿقن ودلقل فواغ الؼؾ  أدن  عظدقم ان  عدولى وإ اللده و ؼدواه 

 ولؾع  وح  الويوسسع واليؼوب إلى الخؾق دون الخولق كعوذ  دون أدن صدػوت وعؿور ه 

 إن أن الي م أ هًبو أعقـًو  م فعل خالفده  -الغوفؾقن(  هد. وقول ا ن  قؿقس رحؿه ان  عولى:

أن غقو  ؼؾقهلٍل لعولم آخو  فيدوه وٓ اسديهللٓل  دهلللقل يؼيضدي خدالف ذلدك وأدن غقدو عد ر 

يؽون أيبًعو لفواه وعوأاًل  غقو ا يفود وٓ  ؼؾقهللع فوعاًل لؾؿحوم  اوعي يبقا له أو فعؾه فنكه

 غقو ع ٍر اوعيع فف ا أـؽوع وقهلل ك  اإلأوم  حؿهلل وغقوه  كه لق  ٕحهلٍل  ن يعيؼهلل ال،يي 

وا ًبو  و حواًأو  م يعيؼهلله غقو وا   وٓ حوام لؿجود هواه(  هد. وقول ا ن الؼدقم رحؿده 

يعؿدل  ؿدو ي،دوي أدن إقدوال والو دوه أدن غقدو كظدو وٓ  ان  عولى  ٓ يجوز لؾؿػيدي  ن

ًٓ قوله إأوم  و و ًفو ذه  إلقه   و قا وٓ  ؼقهلٍل  ه  ل يؽيػي ذ العؿل  ؿجود كون ذلك قو

 ؿوعس فقعؿل  ؿو ي،وي أن الو وه وإقوال حقل ر ى الؼول وفق إراد ه وغوضده عؿدل 

حوام  و ػو  إأس(  م قول  و ولجؿؾدس  هع فنراد ه وغوضه هو الؿعقور و و ال  قا وه ا 

فال يجوز العؿل واإلفيوي ذ دين ان  ولي،دفي واليخقدو وأوافؼدس الغدوضع فقطؾد  الؼدول 

ال ي يوافق غوضه وغوض أن يحو قه فقعؿل  هع ويػيدي  ده ويحؽدم  دهع ففد ا أدن  فسدق 

الد ي صدوح  ده الػسو  و كرب الؽبوئو وان الؿسيعون(  هد. وقول صالح الهللين العالئي  و

الػؼفوي ذ أ،فور كيبفم  واز آكيؼول ذ  حهلل الؿسوئل والعؿل فقفو  خالف أ ه  إأوأه 

ال ي يؼؾهلل أ هبه إذا لم يؽن ذلك عؾى و ه الييبح لؾوخ (  هد. وقول ال،ووبي رحؿه ان 
= 
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أدمٍد إلدى  - ي  يبح الوخ   - و يًضو فنكه  - عولى ذ أعوض  قون أػوسهلل  يبح الوخ : =

و أح الؼول  وليخققو  ن لؾؿؽؾ   ن يػعل أو ي،وي ويد ك أدو ي،دوي وهدو عدقن إسدؼوط إأ

اليؽؾق   خالف أو إذا  ؼقهلل  ول  قا فنكه أييبح لؾهلللقل فال يؽون أييبًعو لؾفوى وٓ أسؼًطو 

لؾيؽؾق (  هد. وقول ا ن الؾحوم الحـبؾي  وٓ يجوز لؾعوأي  يبح الوخ  وذكو ا دن عبدهلل 

سق عـهلل إأوأـو(  هد. وك لك ك  الؿوداوي الحـبؾي عؾى  كه ٓ يجوز  يبح الرب إ ؿوًعو ويػ

وٓ لغقدوه  يبدح  - ي لؾؿػيدي  -الوخ ع وقول الحجووي رحؿه ان  عولى  وٓ يجوز له 

الحقل الؿحوأس والؿؽووهس وٓ  يبح الوخ  لؿن  راد كػعهع فنن  يبح ذلدك فسدق وحدوم 

ان  عولى  يحوم عؾى العدوأي الد ي لدق   ؿجيفدهلل اسيػيوؤه(  هد. وقول السػوريـي رحؿه 

ويػسق   لك ٕكه ٓ يؼول  ن وحس  ؿقح الوخ   - يبح الوخ  ذ اليؼؾقهللع وقول عؾؿوؤكو:

 حهلل أن عؾؿوي الؿسؾؿقن فنن أن قول  ولوخ  ذ أ ه  ٓ يؼول  ولوخصدس إخدوى ذ 

وت غ يوةع وه ا  وب لو أػوسهلل ك قوة وأو ؼ - ي  يبح الوخ   -غقوه( وقول  يًضو  وفقه 

 فيا ٕفسهلل ال،ويعس الغواي وٕ وح  ؿقح الؿحوأوت(.

  ـبقدده(: ٓ يجددوز أددو يػعؾدده الصددوفقس أددن رفضددفم لؾددوخ  ال،ددوعقسع قددول ال،ددووبي ذ 

 ي الصددوفقس( يبـددون وددويؼفم عؾددى ا يـددوب –(: وأددن ذلددك  هنددم 161/ 1آعيصددوم  

  و الؼوسدم الؼ،دقوي قدول ذ  دوب  الوخ   ؿؾس حيى إن اقخفم ال ي أفهلل لفم الطويؼس

وصددقس الؿويددهللين أددن رسددوليه: إن اخيؾدد  عؾددى الؿويددهلل فيددووى الػؼفددوي يلخدد   ددوٕحوط 

ويؼصدهلل   دهللا الخدووج عدن الخدالف فدنن الدوخ  ذ ال،دويعس لؾؿسيضدعػقن و صدحوب 

الحوائا وإاغول وهمٓي الطوئػس د يعـي الصوفقس د لدق  لفدم ادغل سدوى الؼقدوم  حؼده 

ف ا ققل: إذا اكح  الػؼقدو عدن در دس الحؼقؼدس إلدى رخصدس ال،دويعس فؼدهلل فسدخ سبحوكه ول

عؼهلله وكؼ  عفهلله فقؿو  قـه و قن ان فف ا الؽالم  وهو ذ  كه لدق  أدن ادلهنم الد خ  

والسددؾ  الصدولا أددن  ملسو هيلع هللا ىلصذ أدواون الد خ  الؿ،ددووع وهدو أددو كدون عؾقدده رسدول ان 

أضدور الدوخ  اليقدي قدول فقفدو رسدول ان الصحو س واليو عقن فولي ام الع ائم أدح و دود 

:  إن ان يح   ن  م ى رخصه كؿدو يحد   ن  دم ى ع ائؿده( فقده أدو فقده و دوهوه  كده ملسو هيلع هللا ىلص

 هللعس اسيحسـوهو قؿعو لؾـػ  عن آس سول ذ الؿقل إلدى الواحدس وإي دورا إلدى أدو يبـدي 

 عؾقه أن الؿجوههللة.
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 تعريف ببعض مصطلحات عله األصول

أعوَفدس اْلَؿْعُؾدوم عؾدى َأدو ُهدَو  ِدِه َواْلجفدل  :َوالْعؾرم . خ  أدن اْلعؾدم :َوالِْػْؼه

ي عؾى خالف َأو ُهَو  ِهِ 
ْ
ي  .(1  صور ال، 
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ن  ؼسدقم إحؽدوم و عويػفدو ادوع ذ قوله  والػؼه  خ  أن العؾم(   قول: لؿدو فدوغ أد( 2) 

وهو ك لك: ٕن الػؼه هو: « الػؼه  خ  أن العؾم » فؼول: «. العؾم»و « الػؼه»الػو   قن 

فؼ .  خالف العؾم فنكده يطؾدق عؾدى الػؼده والـحدو والحدهلليل -أعوفس إحؽوم ال،وعقس 

وان « ل عؾم فؼده ك» ع وٓ يؼول «كل فؼه عؾم» وغقوهو فؽون الػؼه كوعو أـفو ولف ا يؼول: 

قول:  والعؾم: أعوفس الؿعؾوم عؾى أو هو  ه(  قول: لؿو فوغ أن  عوي  الػؼه ادوع   عؾم.

م ٓ يحددهلل: ٕن ذ حدهلل العؾم.و ده قددول  ؿوعدس أددن العؾؿدوي. وذهدد  آخدوون إلددى  ن العؾد

ٓ  عوف إٓ  ولعؾمع والحهلل يؽ،  عن حؼقؼس الؿحهللود: فؾو حهلل العؾم  -كؾفو  -إاقوي 

يخؾو  ن يحهلل  هع  و  غقوه. فنن حهلل  غقوه: كون أحوٓ: ٕن العؾم ٓ يـؽ،   غقوه وإن فال 

أحول: ٕكه ٓ يعدوف ال،ديي  ـػسده. و دوهو كدالم ال،دقخ يؼيضدي  - يضو  -حهلل  ه: ففو 

 ن العؾم ٓ يحهلل. والؿواد  ولعؾم هو ال ي يعوف «: الربهون»الحهلل هـو. وذ كيو ه الؿسؿى  د

ي كؿو  ن الـور حدورةع والحجدو  وأدهللع والسدؿوي أو ػعدسع و ن اإلكسدون إاقوي عؾى أو ه

كووقع وأو  ابه ذلك: ٕن أعوفس ه ه إاقوي ٓ  حيؿل غقو أو ذ عؾم اإلكسونع  ل هي ذ 

 الخورج عؾى أو هي ذ ال هنع ولف ا ققهلل العؾم  ؿعوفس الؿعؾوم عؾى أو هو  ه وان  عؾم.

خالف أو هو  ه(  قول: لؿو فوغ أن حهلل العؾدم ادوع ذ قول:  والجفل  صور ال،يي عؾى 

 حهلل الجفل: ٕكه يؼو ل العؾم. والجفل عؾى قسؿقن:

 سق  وهو: عهللم العؾم  ول،يي الغوئ  كولجفل  ؿو ذ البحور أن الحقواكوتع وأدو  حدت 

 فدل »ولف ا ققدل لده:  -إرضقنع وأو ذ غهلل وكحو ذلكع فولجفل ذ ه ه إاقوي واحهلل 

 «. سق 

الؿواد هـو هو الجفل الؿوك  وهدو:  صدور ال،ديي عؾدى خدالف أدو هدو  ده كوعيؼدود .. و

 الؿعي لس  كه  عولى ٓ يوى ذ أخوة. فف ا  فل أوك  أن    ين: 

 حهللهؿو: عهللم العؾم. وال وب: اعيؼود غقو أطو ق. وان  عؾم. ا.هدد أدن إكجدم ال اهدوات 

 (.144-97 ص
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ررُروِريّ  َكددوْلعؾِم اْلَواقِددح  ِنِْحددهلَلى  .ن كظددو واسدديهللٓلَيؼددح َعدد َأددو ٓ :َوالْعؾررم الض 

  :اْلَحواس اْلخؿ 
َ
يِي ِهي  عوالؾؿد  عوالد و  عموال،   عَواْلَبَصو عالّسؿححوسس ال 

 .وِ ولي َوا ُ  َ و 

ل :ؽتس َوأما الْعؾم الؿُ  َٓ ْسيهلِْل
ِ
 .(1 َفُفَو اْلَؿْوُقوف عؾى الـّظو َوآ

 .ـظور فِقهِ ُهَو اْلِػؽو فِي َحول الؿ :َوالـ ظَر

ل َٓ ْستِْد
ِ
لِقل :َوآ  .وؾ  الهلل 

لِقل  .(4 ُهَو الؿواهلل إَِلى اْلَؿْطُؾوب :َوالد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يؼددح عددن كظددو واسدديهللٓل. وذلددك إذا كددون إدراك الؿعؾددوم وهددو أددو ٓ  العؾررم الضررروري:( 1 

ضوورًيو ٓ يحيوج إلى كظو واسيهللٓل كولعؾم  لن الـور حورةع و ن الؽعبس قبؾس الؿسدؾؿقنع 

رسول ان. وأن العؾم الضدووري الد ي ٓ يحيدوج إلدى كظدو واسديهللٓل:  ملسو هيلع هللا ىلصو ن أحؿهلًلا 

والبصدو والؾؿد  وال،دم العؾم الواقح  نحهللى الحواس الخؿد  الظدوهوة وهدي: السدؿح 

وال و  فنكه يحصل العؾم  و  هللون كظو وٓ اسيهللٓلع فؾدو سدؿح صدفقل فدوس عؾدم  كده 

صو ه  و ر ى لوًكو   قض  و أ   سًؿو عؾم  كه كدوعم  و خ،دن.  و ادم رائحدس عؾدم  هندو 

 وقبس  و كويفس  و ذا  وعوًأو عؾم  كه حوأض  و حؾو.

و أدو يؼدح عدن كظدو واسديهللٓل  ددوليػؽقو ذ و أدو العؾدم الـظدوي: ويسدؿى الؿؽيسد : وهدد

ال،يي الؿـظور فقه وؾًبو لؿعوفس حؼقؼيهع أ ل العؾم  لن الؿ ي كج ع و ن وواف الدوداع 

 وا  ع و ن اإل ورة عؼهلل ٓزم.

  ؿح دلقلع والهلللقل ذ الؾغس: الؿواهلل إلى ال،يي والفودي إلقه. إدل :( 4 

 «.و فقه إلى أطؾوب خربيأو يؿؽن اليوصل  صحقا الـظ»وذ آصطالح: 

والؿواد  ولـظو: الػؽو الؿوصل إلى عؾم  و  ن. ووص   ؽوكده صدحقحو لقخدوج الـظدو 

الػوسددهلل الؿخددول  لؿؼيضددى العؼددل السددؾقم  و لؾػطددوة الؿسدديؼقؿس  و لؾغددس  و لؾ،ددوعع 

 والؿواد  ؼولـو أطؾوب خربي  ي حؽم أن إحؽوم.

ال ي لدم ييـبده الؿجيفدهللون لالسديهللٓل  وقؾـو: أو يؿؽن اليوصل الخع حيى يهللخل الهلللقل

 هع فنكه دلقل وإن لم يسيهللل  ه فعالع وهو  فضل أن قولـو أدو ييوصدل: ٕكده يدهللل عؾدى  ن 

 الهلللقل هو أو حصل اليوصل  ه فعال.
= 
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= 
وقولـو:  صحقا الـظو فقهع يخوج الـظو الػوسهلل فنكه ٓ يوصل إلى الحؽدم الصدحقاع وإن 

ا الؼقهلل ٓ يؿـح أن دخول الهلللقل ال ي لم يـظو فقده كظدوا  وهم الـو و  كه يوصل إلقه. وه 

صحقحو ولم ييوصل  ه إلى الؿطؾوب: ٕن عهللم آسيهللٓل  ه  وي أن  فدس فسدود الـظدو 

 ٓ أن  فس عهللم دٓليه.

  ـؼسم إدلس ال،وعقس أن حقل آ ػو  عؾى العؿل  و وعهللأه  ال س  قسوم: )مسلل (:

 يوبع والسـس. دلس أيػق عؾقفوع وهي الؽ - 2

  دلس فقفو خالف ضعق ع وهي اإل ؿوع والؼقوس. - 1

 دلددس فقفددو خددالف قددويع وهددي قددول الصددحو ي وآسيحسددون والؿصددؾحس الؿوسددؾس  - 1

 واوع أن قبؾـو وآسيصحوب وسهلل ال رائح.

 ) رع(: وتـؼسم من حقث صريق معر تفا إلى قسؿقن:

ل الصددحو ي واددوع أددن قبؾـددو  دلددس كؼؾقددسع وهددي الؽيددوب والسددـس واإل ؿددوع وقددو - 2

 والعوف.

 دلدددس عؼؾقدددسع وهدددي الؼقدددوس والؿصدددؾحس الؿوسدددؾس وسدددهلل الددد رائح وآسيحسدددون  - 1

 وآسيصحوب. ولق  أوادهم  هنو عؼؾقس أحضس  ل هي عؼؾقس أسيـهللة إلى كؼل.

 ويؼسؿفو  عضفم إلى  ال س  قسوم:

عؾدى ذلدك اليؼسدقم  كؼؾقس أحضسع وعؼؾقس أحضسع وأوكبس أن العؼل والـؼدل. وٓ ي  د 

 كبقو فوئهللةع واليؼسقم غقو أـضب .

والسب  ذ اخيالففم ذ  ؼسقؿفو  ن  عضفم يعهلل أو لؾعؼدل أدهللخل ذ دٓليده دلدقال عؼؾقدو 

وإن كون أسيـهللا إلى كؼلع و عضفم يعهلل أو يسيهللل  ه العؼالي قبل ال،دوع دلدقال عؼؾقدو وأدو 

  اوعقو.ٓ يعوف كوكه دلقال إٓ  عهلل ورود ال،وع يعهلله دلقال

والظدوهو  ن إدلددس ال،دوعقس أـفددو أدو يددهللل  ؿؼيضددى الوضدح الؾغددوي أ دل  ك ددو كصددوص 

الؽيوب والسـس. وأـفو أو ٓ يهللل إٓ  ضؿقؿس إلقه كـ  اوعي آخدو أ دل قدول الصدحو ي 

واوع أن قبؾـو واإل ؿوع وكحوهو. وأـفو أو يسديهللل  ده العؼدالي قبدل ورود ال،دوع و دوي 

 واع الؼقوس وآسيصحوب والؿصولا الؿوسؾس.ال،وع أميهللا له كبعض  ك
= 
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 .َ حهللهَؿو   فو أن أخو عَ ْجِوي  َ أوْين :َوالظ ن

ّك   .(1 َٓ أ يس ََٕحهللهَؿو عؾى أخو عَ ْجِوي  َ أوْين :َوالش 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) رع(: وتـؼسم إدل  الشرطق  من حقث قوة دٓلتفا إلى قطعق  وضـق : =

والهلللقل الؼطعي: هو أو دل عؾى الحؽم أن غقو احيؿول ضهلله. وققل أو دل عؾدى الحؽدم 

ولم يحيؿل غقوه احيؿوٓ كوادئو عدن دلقدل. فعؾدى إول يؽدون آحيؿدول الؿؿؽدن د وإن 

كون  عقهللا ٓ دلقل عؾقه د كوقال لؾهلللقل أن الؼطح إلدى الظدنع وعؾدى ال دوب ٓ يـيؼدل الدهلللقل 

 إلى الظن  ؿجود آحيؿول  ل ٓ  هلل  ن يؽون آحيؿول أسيـهللا لهلللقل.

. [212]البؼررررة ﴾  جثمثيت  ىت ختمت حت جتيب  ىب مب خب حبأ ولددده قولددده  عدددولى: ﴿ 

 قطعقس. فهللٓلس العهللد هـو عؾى إيوم الوا   صقوأفو دٓلس

والظـي: أو دل عؾى الحؽم أح احيؿول ضهلله احيؿوٓ أو وحدوع وأ ولده: قولده  عدولى: ﴿ 

ع فؤيددددددس  ددددددهللل [124]البؼرررررررة ﴾  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ظوهوهو عؾى  ن كال أدن الؿدن وإذى يبطدل الصدهللقس ويد ه    وهدوع وٓ يؾيػدت إلدى 

 إٓ  ؿجؿوع إأوين. آحيؿول الؿو وح ال ي  حيؿؾه أيس وهو  ن الصهللقس ٓ  بطل

 الؿهللركوت العؼؾقس خؿسس  كواع: يؼقنع واعيؼودع و نع واكع ووهم. (2)

القؼقن: وهو لغس العؾم ال ي ٓ  ودد أعهع وهو ذ  صل الؾغس: آسديؼوارع يؼدول: يؼدن  -2

الؿددوي ذ الحددوض إذا اسدديؼوع فددولقؼقن: هددو  دد م الؼؾدد ع  و العؾددم الجددوزمع  و وؿلكقـددس 

يؼواره عؾى ال،يي أح و ود الهلللقل الؼطعي. والقؼقن له   دواب  ال دس: عؾدم الؼؾ ع  و اس

 يؼقنع وعقن يؼقنع وحق القؼقن.

آعيؼود: وهو يؼقن الؼؾ ع  و: وؿلكقـيهع واسيؼوارهع  و: العؾدم الجدوزم عؾدى ادييع  -1

 لؽن  هللون دلقلع وه ا ال ي يسؿقه العؾؿوي اعيؼود العوام.

كدلن  ؼدول:  دوئ   ن يؽدون أو دوًداع -أوين  و  جوي   أوين الظن: وهو ال دد  قن   -1

 حدهللهؿو  -و وئ   ن يؽون غقو أو دودع  دوئ   ن يؽدون ودوهًواع و دوئ   ن يؽدون كجًسدو

 را اع فولوا ا هو ال ي يسؿى الظن.

وال،ك: وهو الد دد  دقن الـؼقضدقن  دال  دو قا ٕحدهللهؿو عؾدى أخدوع فدنن  دو ا  -4

وصل  و قحده إلدى در دس الظفدور الد ي يبـدي عؾقده العوقدل  حهللهؿو عؾى أخو  هلللقل و
= 
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ْ َؿول :َوأُصول الِْػْؼه ل  َووَ  عووقه عؾى َسبِقل اإْلِ َٓ ْسيهلِْل

ِ
َكْقِػق س آ

 1). 

]وأعـددى قولـددو: كقػقددس آسدديهللٓل  ددو  و قدد  إدلددس ذ ال  قدد  واليؼددهلليمع 

 واليلخقو وأو ييبح ذلك أن  حؽوم الؿجيفهللين[

* * * 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوره لؽن لم يطوح آحيؿول أخو ففو الظن. فنن ودوح آحيؿدول أخدوع  ؿعـدى  كده  =

لم يبق له اعيبور ذ الـظو ل،هللة ضعػهع ففو غول  الظنع وهو أعيدرب ادوعو  ؿـ لدس القؼدقن 

هللا إلى دلقل أعيربع وذلدك كؿدو إذا ر ى ذ  ـوي إحؽوم عؾقه ذ  ك و الؿسوئل إذا كون أسيـ

إكسون عقـو ذ يهلل آخو ييصوف  و  صوفو يغؾ  عؾى  ن أن ي،وههلله  هنو أؾؽهع وكون أ ؾه 

يؿؾك أ ؾفوع ولم يخرب الوائي عهللٓن  لهنو أؾك غقوهع فنكده يجدوز لده  ن ي،دفهلل لد ي القدهلل 

  ؿؾؽفو.

عي يلةؿى الةوامأل ألكةه الواما واو دمويز أمرين أحدمها أضعأ، واألضعأ او ال -5

، اادرجو ،  إلا جةاء الةدلقل يةةع الةراجح مةـفام مةن ادرجةو ،  ةالراجح يلةؿى ضـ ة

 .اوادرجو  يلؿى ومه  

 تؼدم تعريأ طؾم أصول الػؼه. (2)
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 َأِبَواب أُصول اْلِفْقه

َأو عاْلَؽاَلم :  واب  ُصول اْلِػْؼه َ قَسومأن و ْٕ  عَواْلَخوص عَواْلَعوم عَوالـ ْفي عَوا

َْفَعددول عوالؿددمول عَوالظ ددوِهو عبددقنوالؿُ  عجؿددلوالؿُ  ْٕ  عوالؿـسددوخ عوالـوسددخ عَوا

ْ َؿددوع َْخَبددور عَواإْلِ ْٕ َ وَحددس عَواْلِؼَقددوس عَوا ددس عوالحظددو َواإْلِ َدِل  ْٕ َوصددَػس  عو و قدد  ا

 َوَ ْحَؽوم اْلُؿْجَيفهللين. عيػيىْس اْلُؿْػيى والؿُ 

 وَأقَشاو اْلَكال

َ و اْسم  عَ و اْسم َوفعل عَفَلقل َأو ي ك  أِـُْه اْلَؽاَلم اسؿون عَسوم اْلَؽاَلمَفَلأو َ ق

 .(1  َ و فعل وحوف عوحوف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؾػظ ادػقد  اذد  حيلن اللؽو  طؾقفا، ويـؼلم الؽالم إغ أكواع من  الكالم اصطالحا: (2)

 حقثقا  خمتؾػةا

 ًٓ حقل أو ي ك  أـه الؽالم: وهو  كواع: فلقل أو ي ك  أـه اسدؿون: أ دل العؾدم أن  :أو

أػقهللع وقهلل ييؽون الؽالم أن كؾؿس واحهللة ولؽن يؽون لفو أيعؾق أضؿو   وهدو  ن يؽدون 

فعل وضؿقو أسي  (ع وقهلل ي ك  أن اسم وفعل أ ل  كدل فدالنع  دم قدول الؿدو ن واسدم 

ٕن الػعدل و الحدوف  و آسدم و الحدوف  وحوف  و حوف وفعل: وه ا أؿو  خد  عؾقده

لق  أن  قسوم الؽالم كؿو اسيؼو عؾقه  هل البالغدس وقدول ا دن الػوكدوح  أدو ال كقد  أدن 

فعل و حوف فوٕك وون عؾى إكؽورهع وقهلل أّ ل ال كق  أن فعل وحوف أن ادعوه:  ؼدول 

و الحدوف  دل  الؼوئل: لم يؼم وذ ه ا اليؿ قل كظدو ٕن الجؿؾدس لقسدت أوكبدس أدن الػعدل

أؽوكس أن الػعل و الضؿقو فقه فوليؼهلليو لم يؼم هوع وال كق  أن اسدم وحدوف أ ؾدوا لده 

  ؼول يو زيهلل وهو كول ي قبؾه واليؼهلليو  دعو زيهللا.

أددن حقددل حددول الؿدديؽؾم : فددولؿيؽؾم إذا  ؽؾددم فددال  ددهلل  ن يؽددون كالأدده إأددو يؼبددل  ا :ثاكًقرر

ون ٓ يؼبددل الصدهلل  و الؽد ب وهدد ا الصدهلل  و الؽد ب و هد ا يسددؿى خدربا و إأدو  ن يؽد

 يسؿى إك،وًي أ ل إأو و الـفي .

أن حقل الؽالم كػسه الؿيؽؾم  ه: أ ل اليؿـدي هدو وؾد  أدوٓ وؿدح فقده  و أدو فقده  ا:ثالثً 
= 
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= 
عسو كؼول ال،وعو: يو لقت ال،بوب يعود يوأوع والعوض وؾ   وفق و  أو اليحضقض أدو 

ع و الؼسم هو الحؾ  أ ل   ون لػعؾّن ك ا. كون فقه وؾ   حلٍّ

  يجؾى  هؿقس الؾغس العو قس وعالقيفو  عؾوم ال،ويعس ذ أيت: )مسلل (:

 ہ﴿ ن الؽيوب والسـس عو قون: فولؼوآن الؽويم إكؿو كد ل  ؾغدس العدوبع قدول  عدولى:  -2

 أن العوبع وهو ذو لسون عو ي فصقا. ملسو هيلع هللا ىلص. والوسول [1يوسف: ]﴾ ھ ھ ھ

وأن  ؿوع عؾدم كيدوب ان: العؾدم  دلن  ؿقدح كيدوب ان (: »94قول ال،وفعي ذ الوسولس  

 إكؿو ك ل  ؾسون العوب.

 «.و ؾسوهنو ك ل الؽيوب و ويت السـس(: »53وقول  يًضو ذ الوسولس  

 ن أعوب كيوب ان أوافؼس لؿعوب كالم العوبع و وهو كيدوب ان أالئدم لظدوهو كدالم  -1

 العوب.

 العوم والخوص كؿو ذ كالم العوب.فػي الؼوآن أن اإليجوز وآخيصورع و

أيوقد  عؾدى ففدم لغدس العدوب وأعوفدس  ملسو هيلع هللا ىلصإذا ُعؾم ذلك فنن ففدم أدواد ان ورسدوله  -1

 عؾوأفو: فعؾى كل أسؾم  ن ييعؾم أن ه ه الؾغس أو يؼقم  ه ديـه.

ٕكه ٓ يعؾم أن إيضدوح  ؿدل عؾدم الؽيدوب  حدهلل  فدل (: »54قول ال،وفعي ذ الوسولس  

وك وة و وهه و ؿدوع أعوكقده و ػوقفدو. وأدن عؾؿده اكيػدت عـده ال،دبه سعس لسون العوب 

 «.اليي دخؾت عؾى أن  فل لسوهنو

فعؾى كل أسؾم  ن ييعؾم أن لسدون العدوب أدو  ؾغده  فدهلله (: »98وقول  يًضو ذ الوسولس  

 «.حيى ي،فهلل  ٓ إله إٓ ان و ن أحؿهلًلا عبهلله ورسولهع وييؾو  ه كيوب ان

فؿعوفددس العو قددس اليددي (: »7/116 ددن  قؿقددس ذ أجؿددوع الػيددووى  وقددول اددقخ اإلسددالم ا

 «.خووبـو  و أؿو يعقن عؾى  ن كػؼه أواد ان ورسوله  ؽالأه

 ن اإلحووددس  ؾسددون العددوب حوصددؾس  ولـسددبس لعددوم إأددس: إذ ٓ يدد ه  أـدده ادديي إٓ  -4

 م العوب.ويو هلل ذ ه ا إأس أن يعوفهع  أو الـسبس لؾواحهلل فؼهلل يع ب عـه  عض كال

أل  إكه قد يعز  احلديث طن واحد من العؾامء، إال أكةه ال يؿؽةن ملسو هيلع هللا ىلصواعا كلحاديث الـةي 

 أن يعز  طن طامة األمة.
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 عويـؼسم َ ْيضو إَِلى  ؿدن] عواسيخبور عَوخرب عَوهني عَ أو :َواْلَؽاَلم َيـَْؼِسم إَِلى

 .[َوقسم عَوعوض

 .َحِؼقَؼس وأجوز :إَِلى [َيـَْؼِسم]َوأن َو ه آخو 

ْسدديِْعَؿول عؾددى َأْوُضددوعه :الحؼقؼرر  
ِ
َوققددل َأددو اْسدديْعؿل فِقَؿددو  عَأددو َ ِؼددي فِددي آ

 .اْصطؾَا َعَؾْقِه أن الؿخووبس

 .ز َعن َأْوُضوعهَأو  جوّ  :َوالْؿَجاز

و لغويس :والحؼقؼ  و َاْوِعق س عإِأ  و عوفقس عَوإِأ  َوإِأ 
 1). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـؼسم إلػاظ طـد معظم إصولقن إلى أربع  أقسام: (2)

حؼقؼددس وضددعقس  و لغويددسع وحؼقؼددس اددوعقسع وحؼقؼددس عوفقددسع وأجددوز. وو دده الحصددو ذ 

 إقسوم إر عس:

ؾػأ إأو  ن يبؼى عؾى  صل وضعه: فف ه هي الحؼقؼس الوضدعقسع  و يغقدو عـده وٓ  دهلل  ن ال

 ن يؽون ه ا اليغققو أن قبل ال،وعع  و أن قبل عدوف آسديعؿولع  و أدن قبدل اسديعؿول 

 الؾػأ ذ غقو أوضعه لعالقس  ؼويـس.

سديعؿول فنن كون  غققوه أن قبل ال،وع ففو الحؼقؼس ال،وعقسع وإن كون أدن قبدل عدوف آ

ففو الحؼقؼس العوفقسع وإن كون أن قبل اسيعؿول الؾػأ ذ غقو أوضعه لهللٓلدس الؼويـدس ففدو 

 الؿجوز عـهلل أن يؼول  ه.

فنكه يطؾق ذ  صدل الوضدح عؾدى الحقدوان الؿػد سع فدنن «  سهلل»أ ول الحؼقؼس الوضعقس: 

 ،جوع.عؾى الو ل ال«  سهلل»اسيعؿل ذ غقو أو وضح له ففو الؿجوز: أ ل إوال  لػأ 

وأ ددول الحؼقؼددس ال،ددوعقس: لػددأ الصددالة والصددقوم والحدداع فنهنددو  طؾددق ويددواد  ددو  ؾددك 

العبودات الؿعووفسع أح  ن لف ه إلػوظ أعوب  خوى ذ  صل وضعفو الؾغويع فولصدالة: 

 الهللعويع والصقوم: اإلأسوكع والحا: الؼصهلل.

و ذوات إر دح أدن الحقدوانع وأ ول الحؼقؼس العوفقس: لػأ الهللا سع فنكه يطؾق ويواد  ه عوًفد

 أح  ن أعـوه إصؾي ذ الؾغس ي،ؿل كل أو يهللب عؾى إرض.

 ثاكًقا: اختؾف إصولقون يف إسؿاء الشرطق : وذلك طؾى أقوال:

  ن ال،ورع كؼؾفو عن أسؿوهو ذ الؾغسف -2
= 
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  هنو  وققس عؾى أو كوكت عؾقه ذ الؾغس إٓ  ن ال،ورع زاد ذ  حؽوأفوف -1 =

ال،ورع  صوف فقفو  صوف  هل العوف: ففي  ولـسدبس إلدى الؾغدس أجدوزع و ولـسدبس  ن  -1

وه ا الخالف يعود إلى الؾػأ إذا حصل آ ػو  عؾى و دوب  إلى عوف ال،ورع حؼقؼسف

 الو وع إلى  قون ال،ورع لف ه إسؿوي و ػسقوه لفو.

 ملسو هيلع هللا ىلصذا  قن الـبي وآسم إ(: »19/436قول اقخ اإلسالم  ا ن  قؿقس ذ أجؿوع الػيووى  

حهلل أسؿوه لم يؾ م  ن يؽون قهلل كؼؾه عن الؾغدس  و زاد فقدهع  دل الؿؼصدود  كده ُعدوف أدواده 

كق  أو كون إأوع فنن ه ا هو الؿؼصود. وه ا كوسم الخؿو فنكه قهلل  دقن  ملسو هيلع هللا ىلص يعويػه هو 

 ن كل أسؽو خؿوع فعدوف الؿدواد  دولؼوآن. وسدواي كوكدت العدوب قبدل ذلدك  طؾدق لػدأ 

ل أسدؽو  و  خد   ده عصدقو العـد : ٓ يحيدوج إلدى ذلدك: إذ الؿطؾدوب الخؿو عؾدى كد

 «.ملسو هيلع هللا ىلصأعوفس أو  راد ان ورسوله   ا آسم. وه ا قهلل عوف  بقون الوسول 

 ن  قون ال،ورع ٕلػو ه و ػسقوه لفو أؼهللم عؾى  ي  قدونع فخطدوب ال،دورع و لػو ده  ثالًثا:

ؿدل عؾدى الحؼقؼدس العوفقدسع  دم  حؿل عؾى الحؼقؼس ال،وعقسع فنن  ع ر حؿؾده عؾقفدو فيح

 الحؼقؼس الؾغويسع  م الؿجوز عـهلل أن يؼول  ه إن دلت عؾقه قويـس.

وأؿددو يـبغددي  ن ُيعؾددم  ن (: »7/486قددول اددقخ اإلسددالم ا ددن  قؿقددس أجؿددوع الػيددووى  

 ملسو هيلع هللا ىلصإلػوظ الؿو ودة ذ الؼوآن والحهلليل إذا ُعوف  ػسقوهو وأو  ريهلل  و أن  فدس الـبدي 

 «.إلى آسيهللٓل  لقوال  هل الؾغس وٓ غقوهملم يحيا ذ ذلك 

قهلل  قن الؿواد   ه إلػوظ  قوًكو ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصفولـبي (: »7/487وقول  يًضو ذ الؿصهللر السو ق  

يحيوج أعه إلى آسيهللٓل عؾى ذلك  وٓايؼو  واواههلل اسديعؿول العدوب وكحدو ذلدك. 

 «.وله فنكه اوٍف كوٍف فؾف ا يج  الو وع ذ أسؿقوت ه ه إسؿوي إلى  قون ان ورس

وقهلل  قن رحؿه ان  ن وويؼس  هل البهللع إكؿو هي  ػسقو  لػوظ الؽيوب والسـس  و يفم و ؿدو 

ع ففددم يعيؿددهللون عؾددى ملسو هيلع هللا ىلصففؿدوه و ددلولوه أددن الؾغددسع واإلعددواض عددن  قددون ان ورسددوله 

 العؼل والؾغس وكي  إدب.

فولوا د  أالحظدس  ر عدس  أدور  إذا ُعؾم  ن  قون ال،وع ٕلػو ه أؼهللم عؾى كل  قون رابًعا:

 ذ ه ا الؿؼوم:

إأو إول: أعوفس حهللود ه ه إلػوظع والوقوف عـدهلل هد ا الحدهلل:  حقدل ٓ يدهللخل فقده 
= 
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 غقو أوضوعهع وٓ يخوج أـه ايي أن أوضوعه. =

وأعؾددوم  ن ان سددبحوكه حددهلل لعبددوده حددهللود (: »1/466قددول ا ددن الؼددقم ذ إعددالم الؿددوقعقن  

أه: وذم أن لم يعؾم حهللود أدو  كد ل ان عؾدى رسدولهع والد ي  ك لده هدو الحالل والحوام  ؽال

سم ال ي عؾق عؾقه الحل والحوأس  «.كالأهع فحهللود أو  ك ل ان هو الوقوف عـهلل حهلل ٓا

 وقهلل ذكو رحؿه ان  ن  عهللي حهللود ان يؽون أن  فيقن:

 أن  فس اليؼصقو والـؼ . -2

  يودة عؾقه.أن  فس  حؿقل الؾػأ فو  أو يحيؿل وال -1

فوٕول: كنخواج  عض إاو س الؿسدؽوة عدن ادؿول اسدم الخؿدو لفدوع ففد ا  ؼصدقو  ده 

وذ هد ا غـقدس عدن «. كدل أسدؽو خؿدو»وهضم لعؿوأهع والحق أو قوله صدوح  ال،دوع: 

 الؼقوس  يًضو.

وال وب: كندخول  عض صور الو و ذ اليجورة الؿبوحس  حقؾدس أدن الحقدلع ففد ا إدخدول أدو 

 ؾػأ فقهع وهو يؼو ل اليؼصقو.لق  أن ال

وعؾدى الؾغدس والعدوف  ملسو هيلع هللا ىلصإأو ال وب: حؿل  لػوظ الؽيوب والسدـس عؾدى عدودات عصدوه 

السوئهللين وقت ك ول الخطوبع وٓ يصدا  ن  حؿدل هد ه إلػدوظ عؾدى عدودات حدهلل ت 

 فقؿو  عهللع  و اصطالحوت وضعفو الؿيلخوون أن  هل الػـون.

وٓ يجدوز  ن يحؿدل كالأده (: »7/115لػيدووى  قول اقخ اإلسالم ا دن  قؿقدس أجؿدوع ا

عؾددى عددوداٍت حددهلل ت  عددهلله ذ الخطددوب لددم  ؽددن أعووفددس ذ خطو دده  [ملسو هيلع هللا ىلص ] ي الوسددول

 «.وخطوب  صحو هع كؿو يػعؾه ك قو أن الـوس وقهلل ٓ يعوفون اكيػوي ذلك ذ زأوكه

حدهللث فبيؾك الؾغس والعودة والعوف خووبفم ان ورسوله ٓ  ؿدو (: »7/146وقول  يًضو  

 «. عهلل ذلك

إأو ال ولل: أواعوة السقو  وأؼيضى الحول والـظو ذ قدوائن الؽدالم عـدهلل  ػسدقو  لػدوظ 

الؽيددوب والسددـس. ذلددك  ن دٓلددس إلػددوظ  خيؾدد  حسدد  اإلوددال  واليؼققددهللع وآقدد ان 

 ٹ ٹ ﴿ واليجويهلل. فؾػأ الػؼقو أ اًل إذا ُ وؾدق دخدل فقده الؿسدؽقن كؼولده  عدولى:

. وكددد لك لػدددأ الؿسدددؽقن إذا ُ وؾدددق [102لبؼرررة: ا]﴾  ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

.  أدو إذا [41الؿائردة: ]﴾  ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿دخل فقه الػؼقو كؼوله  عدولى: 
= 
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 ڻ ڻ ڻڻ﴿قدون  قـفؿدو  حددهللهؿو فلحدهللهؿو غقدو أخددوع كؼولده  عددولى:  =

 .[20التوب : ]﴾  ۀ

وآسدم كؾؿدو ك دو (:  »357ع 7/356قول اقخ اإلسالم  ا ن  قؿقس ذ أجؿوع الػيدووى  

اليؽؾم فقهع فيؽؾم  ه أطؾًؼو وأؼقهلًلا  ؼقهللع وأؼقهلًلا  ؼقهلل آخو ذ أوضح آخدو: كدون هد ا سدبًبو 

ٓايبوه  عض أعـوه  م كؾؿو ك و سؿوعه ك و أن ي،ديبه عؾقده ذلدك.وأن  سدبوب ذلدك:  ن 

يسؿح  عض الـوس  عض أوارده وٓ يسؿح  عضهع ويؽدون أدو سدؿعه أؼقدهلًلا  ؼقدهلل  و بده 

عـوه ذ سوئو أوارده ك لك. فؿن ا بح عؾؿه حيدى عدوف أواقدح اخيصوصه  ؿعـىع فقظن أ

آسيعؿول عوأسع وعؾم ألخ  ال،به  عطى كل ذي حق حؼهع وعؾم  ن خقدو الؽدالم كدالم 

وك لك ٓ  هلل أدن اليػويدق  دقن الؽدالم الد ي ا صدل  ده أدو  «.انع و كه ٓ  قون   م أن  قوكه

 دم  ل: وان ٓ  سوفو. وسؽت سؽوً و ودوياًل فؾو قول قوئ يؼقهلله و قن الؽالم العوم الؿطؾق.

وصؾه  وسي ـويع  و عط ع  و وص ع  و غقو ذلكع لم يم و. ولو قول: وان ٓ  سدوفو إلدى 

 الؿؽون الػالب ليؼقهللت يؿقـه   ا الؼقهلل ا ػوًقو.

والػددو   ددقن الؼويـددس الؾػظقددس (: »31/117قددول اددقخ اإلسددالم ذ أجؿددوع الػيددووى  

لهللالس  ولوضح....و قن إلػدوظ الؿـػصدؾس أعؾدوم يؼقـًدو أدن لغدس العدوب الؿيصؾس  ولؾػأ ا

والعجم. وأح ه ا فال ري  عـهلل  حهلل أن العؼدالي  ن الؽدالم إكؿدو يديم  دةخوهع و ن دٓليده 

 ًٓ دون آخدوهع سدواي سدؿي  إكؿو  سيػود  عهلل  ؿوأه وكؿولهع و كه ٓ يجوز  ن يؽدون  ولده دا

ول: إن  وله يعورض آخدوه فدنن اليعدورض إكؿدو يؽدون  دقن  وله حؼقؼس  و أجوًزاع وٓ  ن يؼ

دلقؾقن أسيؼؾقن. والؽالم الؿيصل كؾه دلقل واحهللع فولؿعورضس  دقن   عوضده كولؿعورضدس 

 «. قن   عوض إسؿوي الؿوكبس

إن الؽددالم أيددى ا صددل  دده صددػس  و اددوط  و غقددو ذلددك أددن (: »31/141وقددول  يًضددو  

  و   العؿل  وع ولم يج  قطح ذلدك الؽدالم عدن إلػوظ اليي  غقو أو به عـهلل اإلوال

  ؾك الصػوت الؿيصؾس  ه.

وه ا أؿو ٓ خالف فقده  يًضدو  دقن الػؼفدوي  دل وٓ  دقن العؼدالي. وعؾدى هد ا ُ بـدى  ؿقدح 

إحؽددوم الؿيعؾؼددس  ددلقوال الؿؽؾػددقن أددن العبددودات والؿعددوأالت أ ددل الوقدد  والوصددقس 

 «.واإلقوار....
= 
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ليػويددق  ددلن اليعددورض فددوع عؾددى اسدديؼالل الؽددالم  ولهللٓلددسع ويعؾددل ا ددن  قؿقددس هدد ا ا =

وآسيؼالل  ولهللٓلس فوع عؾى اكؼضوي الؽالم واكػصولهع  أدو أدح ا صدوله  ؿدو يغقدو حؽؿده 

فال يجوز  ن يجعل  عضه أخولًػو لبعض: ٕن أدن ادوط حؿدل الؾػظدس عؾدى عؿوأفدو  ن 

  ؽون أـػصؾس عن صؾس أخصصس.

عوأددس عؾددى اإلوددال . لدد لك لدد م أددن اعيددرب الؽددالم  ففددي عوأددس عـددهلل اإلوددال  ولقسددت

صحقًحو قبل  ن ييم  ن يجعل  ول كؾؿس اليوحقهلل كػًوا وآخوهو إيؿوًكوع و ن الؿيؽؾم  و قدهلل 

 كػو  م آأن.

إأو الوا ح: اعيبور أواد الؿيؽؾم وأؼوصهللهع وضم الـظقو إلى كظقوهع وه ا قهللر زائهلل عؾى 

  ذلك  حس  أوا بفم ذ الػؼه والعؾم.أجود ففم الؾػأ. والـوس ييػوو ون ذ

وإلػدوظ لدم  ؼصدهلل لد واهتوع وإكؿدو هدي (: »1/418قول ا ن الؼقم ذ إعدالم الؿدوقعقن  

 دلددس يسدديهللل  ددو عؾددى أددواد الؿدديؽؾمع فددنذا  فددو أددواده ووضددا  ددلي وويددق كددون عؿددل 

حولقسع  و عدودة  ؿؼيضوه: سواي كون  ناورةع  و كيو سع  و  نيؿويةع  و دٓلس عؼؾقسع  و قويـس 

له أطودة ٓ يخل  وع  و أن أؼيضى كؿوله وكؿول  سؿوئه وصػو هع و كده يؿيـدح أـده إرادة 

أو هو أعؾوم الػسود و وك إرادة أو هو أيدقؼن أصدؾحيه. و كده يسديهللل عؾدى إراد ده لؾـظقدو 

 نرادة كظقوه وأ ؾده وادبفهع وعؾدى كواهدس ال،ديي  ؽواهدس أ ؾده وكظقدوه وأ،دبفه. فقؼطدح 

ف  ه و حؽؿيه و وصوفه عؾى  كه يويهلل ه اع ويؽوه ه اع ويح  هد ا ويدبغض هد ا. العور

و كددت  جددهلل أددن لدده اعيـددوي اددهلليهلل  ؿدد ه  ر ددل و قوالدده كقدد  يػفددم أددواده أددن  صددوفه 

وأ اهبهع ويخرب عـه  لكه يػيي  ؽ ا ويؼولهع و كده ٓ يؼدول  ؽد اع وٓ يد ه  إلقدهع لؿدو ٓ 

 الؼقم ل لك  أ ؾس. فؿن ذلك قوله رحؿه ان: وقهلل ذكو ا ن«. يو هلل ذ كالأه صويًحو

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿و كددت إذا  لأؾددت قولدده  عددولى: »

يس أن   فو إدلس عؾدى كبدوة الـبدي [01 - 00الواقع : ]﴾  ڀ و ن هد ا  .ملسو هيلع هللا ىلص. و هللت ٔا

 الؼوآن  وي أن عـهلل ان. و ن ال ي  وي  ه روح أطفو: فؿو لألرواح الخبق س عؾقه سبقل.

﴾  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿  اآليةة أخةت قولةها ووجد

. ووجدهتا دالة بإحلن الداللة طةذ أكةه ال يؿةس اد ةحأ إال صةاار. [211، 211الشعراا:: ]

ا بللطأ الداللة طذ أكه ال جيد حالوته وصعؿه إال من آمن به وطؿل به  «.ووجدهتا دالة أيض 
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و َ ن يؽون  ِِ َيوَدة :َوالْؿَجاز  َ و اْسيَِعوَرة. عَ و كؼل عْؼَصونَ و كُ  عإِأ 

َياَدةِ  ازُ َج  الؿَ   .[22]الشورى: { ٿٿ ٿ ٺ }:أ ل َقْوله  ََعوَلى :بِالزِّ

 .[41]يوسف: { ڱ ڱ } :أ ل َقْوله َ َعوَلى :بِالـُّْؼََّانِ  َجازُ َوالْؿَ 

ْكَسون :بِالـ ْؼلِ  َجازُ َوالْؿَ   .كولغوئ  فِقَؿو يخوج أن اإْلِ

 .(1  [00]الؽفف: { چ چ ڃ ڃ } :َكَؼْولِه َ َعوَلى :ارةبآستع َجازُ َوالْؿَ 
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م  ن الؿجدوز اصدطالح حدودث  عدهلل و ؾؿقد ه ا دن الؼدق سلؼهلل  قن ادقخ اإلسدالم ا دن  قؿقد (2)

اكؼضوي الؼوون ال ال س الؿػضؾسع لم يعوف ذ العصور إولدى ولدم يد كو ذ كيد  عؾؿدوي 

 ؾك الػ ة وإكؿو عوف الؿجوز ذ الؼون الوا ح الفجوي لؿو  فوت الػدو  الضدولس وعؾدى 

ت فسدؿوهو ر سفو الؿعي لس ٕكه اكؼهللح ذ  ولفم  ن  واهو الؼوآن كػو ٓسقؿو آيوت الصػو

أجوزا وحوفوهو وعطؾوهوع فلول أن  وؾق أصطؾا الؿجوز هم الؿعي لسع وعؾى  دو قا 

الؼول  عهللم و ود الؿجوز اقخ اإلسالم ا ن  قؿقهع وا ن الؼقمع والعالأس ال،ـؼقطي وا دن 

  وز وإلبوب والع قؿقن وغقوهم أن الؿحؼقؼقن.

ق  اسيعؿؾيفو العوبع وأعون حؼقؼقدس وإأ ؾس اليي ذكووهو ٓ أجوز فقفوع وإكؿو هي  سول

﴾ فقدده حدد ف أضددوفع وحدد ف  ڱ ڱ ﴿ ددويت  ددو الؾغددسع فؿدد ال قولدده  عددولى 

الؿضوف وإقوأس الؿضوف إلقه أؼوأهع  سؾوب أن  سولق  العو قس أعووف. ٕكه أؿو يعؾم 

 وح ف أو عؾم  وئ  كؿو قوره عؾؿوي العو قس.

وسدئل الؼويدس  ي وسدئل الحقطدونع فؾقست أجوز ٕن ال هن ٓ يـصدوف   دهللا لؿدو كسدؿح 

والؿجوز  ن كعطدل الؿعـدى والحؼقؼدس ال كقبقدس  ن  ـؼدل الؿعـدى و كدت لؿدو  ؼدول وسدئل 

الؼويدس ٓ  عطدل الؿعـدى ولؽدن  ـؼدل الؿعـدى أدن الجدهللران والحقطدون إلدى إهدل وهد ا 

 يسؿى حؼقؼس  وكقبقس.

فقفدو الحدول والؿحدلع  و يضو: فنن العوب اسيعؿؾت لػأ الؼويس وكحوه أن إلػوظ اليدي

وهؿو داخالن ذ آسمع كولؿهلليـس والـفوع والؿق اب وغقوهوع و وؾؼت ه ه إلػوظ  دورة 

عؾى الؿحلع وهو الؿؽونع و ورة عؾى الحول وهدو السدؽونع وهد ا  سدؾوب أ،دفور أدن 

  سولق  العو قس.

رة ﴾ فؼهلل  وي اسيعؿول العوب لفو  ورة لؾؿؽونع و و ڱ ڱ ﴿وكظقوه ه ا الؿ ولع 
= 
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 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿لؾسؽونع وقهلل  دوي الؼدوآن  د لك كؾده. قدول  عدولى:  =

 ﴾. ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿وقدددول ذ آيدددس  خدددوى: 

 ۉ ۉ ﴿﴾ فدددولؿواد  ولؼويدددس هـدددو السدددؽونع وكددد لك قولددده  عدددولى: ڃ ڄ

 ﴾ والؿواد السؽون.ې ې ې

 ﴾  أيس. ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿ون قول  عولى وقهلل  وؾق لػأ الؼويسع و ريهلل  ه الؿؽ

فولحوصل  ن العوب  طؾق ه ا الؾػأع و ويهلل  ه  ورة الؿؽونع و ورة السؽونع والسقو  هو 

ال ي يحهللد ذلكع ولق  ه ا الؾػأ أجوزاع وإكؿو  سؾوب أن  سولق  العو قدس الؿعووفدسع 

لك  سدؾوب أدن فحوصل الجواب عؾى ه ه إأ ؾس اليي ادعي فقفو الؿجوز  ن يؼول: إن ذ

  سولق  العوب عؾى حؼقؼيه.

 عض الطالب يجعل أن عالأوت آ يهللاع الؼول  و ود الؿجدوزع فؿدن قدول  دلن  :)تـبقه(

الؼوآن فقه أجوزع ففو أن الؿبيهللعس عـهلل ه ا البعضع وه ا  ـويدس وخطدلع ٕن هد ا الؼدول 

الوا د   و ت عدن  ؿدح كبقدو أدن  هدل السدـسع فنوالقده أدن الخطدل عؾدى  هدل العؾدمع و

 الي بت قبل إوال  ايي.

قول ال،قخ صولا آل ال،قخ ذ اوح الورقوت: قوله  وأدن و ده آخدو يـؼسدم إلدى حؼقؼدس 

وأجوز( وه ا هو الؿفمع  يـؼسم إلى حؼقؼس وأجوز( الؽؾؿس  ـؼسدم إلدى حؼقؼدس وأجدوزع 

 وك لك الؽالم   ـوي  وكقبه يـؼسم إلى حؼقؼس وأجوز.

الؾػأ عؾى أعـوه إولع أ ل أو يؿ ؾون  ه  سهلل حؼقؼدس لفد ا أو هي الحؼقؼسف الحؼقؼس  ؼوي 

 الحقوان الؿػ س الؿعووفع اجوة حؼقؼس ذ ه ا الـبت الؿعووف ه ا وضعفو إول.

الؿجوز هو كؼل الؾػأ أن أعـوه إول إلى أعـى  ون لؿـوسبس  قـفؿو  و لعالقس  قـفؿوع ه ا 

والؿجددوز و ددقن الظددوهو واليلويددلع الؿجددوزع وٓحددأ  ن ك قددوا يخؾطددون  ددقن الحؼقؼددس 

 فقخؾطون  قن الؿجوز واليلويلع الؿجوز ايي واليلويل ايي آخو.

إذن الؿجوز كؼل الؾػأع  أو اليلويل صوف الؾػدأع الؿجدوز كؼدل الؾػدأ أدن وضدعه إول 

إلى وضح  ون لعالقس  قـفؿوع أ ل  ْن  ؼول فالن  سهللع ٓ  ويهلل  ه الحقوان الؿػد سع لؽدن 

  سهلل ذ ال،جوعسع َفـََؼَل الؾػأ أن أعـوه إول إلى أعـى  هلليهلل. ويهلل فالن 
= 
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وه ا ال ي َذكو أن اكؼسوم الؽالم إلى حؼقؼس وأجوز َدَرَج عؾقه  ّل إصولققنع  دل  ك دو  =

العؾؿوي ذ الؼوون الؿيلخوة أو  عهلل الؼون ال ولدل الفجدويع وهد ا اليؼسدقم إكؿدو  فدو أدن 

عؾقفم  هل السـس  وّد صوففم ٔيوت الصدػوت وآيدوت  فس الؿعي لسع وذلك  كه لؿو احيا 

إسؿوي عّؿو هي عؾقه أن الؿعدوب   دوا  ؿدو يسدؿى  ولؿجدوزع و ّن هد ه  لػدوظ كؼؾدت أدن 

أعـوهددو إول إلددى أعـددى  هلليددهلل لعالقددس  قـفؿددوع و وليلويددلع وهددو  هنددم صددوفوهو لؿعـددى 

م:  ّن لغددس العددوب ٓ  هلليدهللع واليحؼقددق ذ هد ه الؿسددللس وٓ ييسددح الؿؼدوم ليػصددقل الؽدال

 عددوف ذ  لػو فددو إٓ الحؼقؼددس: فؾددق  َ ددم عـددهللهم أجددوزع والحؼقؼددس عـددهللهم  ددورة  ؽددون 

 إفواديس: حؼقؼس ذ الؾػأ  ؿػودهع و ورة  ؽون  وكقبقسع وهي الؿػفوأس أن  وكق  الؽالم.

 الحؼقؼس اإلفواديس أ ل إسهلل هو إسهلل: حقوان أػ س.

دعدى فقفدو الؿدهلّلعون الؿجدوزع أ دل  ْن يؼدول فدالن  سدهللع قدول الحؼقؼس ال كقبقس هي اليدي ا

 كؾؿس  سهللع ه ه أجوز عن الو ل ال،جوع ٕكه ٓ ُيعـى  و الؿعـى إول.

فـؼول العوب اسيعؿولفو ل كق  كالأفو ٓ  ـظو حقن ال كق  إلى إلػوظع وإكؿو  ـظو 

عؾى أعـى ٓ يـيؼل أعه إلى دٓلس إلػوظ حول ال كق ع فوٕلػوظ  هللل حول ال كق  

ال هن أن الؿعـى إول إلى أعـى  هلليهللع أ ال كؼول زيهلل  سهلل أبواوة أو دام قول زيهلل 

 سهلل ٓ يليت لؾ هن إسهلل ال ي هو حقوان أػ سع  م يـيؼل أـه إلى الو ل ال،جوع 

لؼويـس و ود زيهللع وإكؿو أبواوة لؿو قول زيهلل  سهلل عؾَِم  ن الؿواد  ،بقه زيهلل  وٕسهلل ذ 

اجوعيهع وه ه حؼقؼس  وكقبقسع وهي اليي يهللعي فقفو الؿخولػون  هنو أجوزع أ ال ذ 

  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}الؼوآن ذ قول ان  عولى 

 ۆئ ۆئ} :قول ع [12: الـحل ] { حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ
أعؾوم هـو ال ي ييبودر لؾ هن  ول أو يسؿح السوأح ه ا  { ېئ ۈئ ۈئ

ن لف ا  الؿؽون   ا هع  كه لق  إ قون ا { ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}الؽالم 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}وإكؿو   ى  ؼهللر هع ٕكه قول 

فقػفم أن حؼقؼس الؽالم ه ا الؿعـىع وٓ يؿؽن  ن يػفم أـه  كه يؿؽن  ن  { ىئ

وكحو ذلكع فف ا  {ېئ ۈئ}يؽون اإل قون  ول ات فُقصوف عـه ٕ ل  كه قول 

 :ك الؿجوزع قول  عولىيسؿى حؼقؼس  وكقبقسع وهي اليي  و ي،بففو ال ي يسؿقه  ولئ
= 
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ٓ يؿؽن  ْن يػفم عو ي  ن الؿواد  [42الػرقان:] { ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} =

 ٿ ٿ}يعـي  لم  و إلى ذات ر كع إكؿو الؿواد يَػفم أن قوله  { ٹ ٿ ٿ ٿ}
 لم  و إلى قهللرة ر ك كق  أهلل الظلع وه ا لق  أجوزاع وإكؿو  { ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

عـهلل العوب  ولؽالم: ّٕن الحؼقؼس أو هيف هي  هو حؼقؼس  وكقبقسع الحؼقؼس هي اليي ُ عـى

حؼقؼس إأوع فولؽالم كؾه  إ فور الحؼقؼس   ا الؽالمع فصور الؽالم حؼقؼسع ّٕكه  ظفو  ه

حؼقؼسع ه ه الحؼقؼس  ورة  ؽون إفواديس ذ الؾػأع و ورة  ؽون  وكقبقس ذ الؽالم  ؿقعوع 

 وهـو أّ ل  لأ ؾس يليت الؽالم عؾقفو.

 .[41يوسف:] { ں ڱ ڱ ڱ ڱ }لحؼقؼس  ؿ ل قوله  عولى لؽن ه ه ا

 عوي  الؿجوز ال ي عوفوه  ده:  ّن الؿجدوز َكْؼدُل الؾػدأ أدن أعـدوه إول إلدى أعـدى  دون. 

وه ا يسؿوكه الؿجوز الـوق : ٕكه ُحد فت أـده  هدل الؼويدسع  صدل الؽدالم واسدلل  هدل 

أجدوز: ّٕن الؿسديؿح لفد ا الؽدالم  الؼويسع كؼول  ّن ه ا الؽدالم أػفدومع وٓ كؼدول  ّن َ دمّ 

يعؾم  ّن الؼويدس أدن حقدل هدي  دهللران و  ـقدس  ّكده لدق  الؿدواد الجدهللران وإ ـقدسع وإكؿدو 

 ڱ} :الؿواد  ْن ُيسلل أن يصدا  ن ُيـسد  إلقده  ّكده يسدلل وهدم  هدل الؼويدسع فؼولده

أددن الدد ي يصددا  ْن يسددللف  هددل الؼويددسع فؾفدد ا يؽددون الؽددالم   كقبيدده يػقددهلل  ﴾ ڱ

ؼقؼسع ه ه  سؿى حؼقؼس  وكقبقس ُ سيػود أن  وكق  الؽالمع لؽن لدو   دى  ؿػودهدو وققدل ح

الؼويس ُيعـى  و  هل الؼويس لدم  ؽدن حؼقؼدس إفواديدسع ولؽدن لؿدو اسديعؿؾت  د ا ال كقد  

يعـدي  هدل  [41يوسرف:] { ڻڻ ڻ ڻ ں }صوت حؼقؼس  وكقبقسع وأدن أ دل قولده 

 عي  هنو أجوز ذ الؼوآن.العقوع وكحو ذلك أن  كواع ك قوة ُ دُّ 

 ؼي  ن كؼول  ّن إصولققن اخيؾػوا ذ و ود الؿجوز ذ الؾغسع فؿـفم أن قول  و دوده ذ 

الؾغس وهم الؽ وة الؽو وةع وهـوك قؾس  فدواد أدن الؿحؼؼدقن كػدوا و دود الؿجدوز ذ الؾغدس: 

لؼوآن أجدوز قولوا كالم العوب كؾُّه حؼقؼسع هـوك خالف آخو  خ  أن ه اع وهو هل ذ ا

 م ٓف فـػوه ك قوون: كػوه ك قوونع و  بيه ك قوونع والخالف ذ كدون الؼدوآن فقده أجدوز  م 

ٓع قهلل يؽون عؼهلليو وقهلل يؽون  د قو فقؽدون الخدالف ذ قدول الؿجدوز ذ الؼدوآن عؼدهلليو إذا 

ي آيدوت الغقد  اليد-ُ دُّعي  ّن آيوت الصػوت فقفو أجدوزع  و  ّن أيدوت اليدي فقفدو العؼوئدهلل 

 ّن فقفو أجوز: إذا  دعي  ن فقفدو أجدوز صدور الخدالف  -فقفو الخرب عن الغق  وكحو ذلك
= 
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 مراأَل

َمرُ  ْٕ ن ُهَو دوكه عاسيهللعوي اْلِػْعل  وْلَؼْول :َوا  .عؾى َسبِقل اْلُوُ وب عأِؿ 

ْواَل  واليجود َعن اْلَؼِويـَدس  حؿدل َعَؾْقدهِ  .اْفَعل :وصقغته ٓ  َأدو  عَوِهي ِعـهلْل اإْلِ إِ

لِقل عؾددى َ ن الُؿدد َ وَحددس عَواد أِـْددُه الـّددهللبدّل الددهلل  َٓ  عَ و اإْلِ ْؼَيِضددي الّيْؽددَوار عؾددى يَ َو

ِحقا لِقل عؾى قصهلل الّيْؽَوار عالص  ٓ  َأو دّل الهلل  َٓ  عإِ  .ؼيضى اْلَػْوريَو

َأو  نيجود اْلِػْعل َ أو  ِهِ  ْٕ ٓ   ِدهِ  عَوا َٓ ييم اْلِػْعل إِ داَلةِ  عَو َِؿو  َفنِك دُه  :كدوٕأو  ِولص 

َفوَرةِ الؿمديس إَِلْقَفوَ أ  .(1 َوإِذا فعل يخوج اْلَؿْلُأور َعن اْلعْفهلَلة عو  ِولط 
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عؼهلليوع ّٕن ه ا أسؾك الؿبيهللعسع فنن ُ دعدي  ّن الؼدوآن فقده أجدوز ذ غقدو آيدوت الصدػوت  =

صور خالفو  د قوع فؿ ال إذا قو ت ذ  عض اليػوسقو ذ  عض أيوتع قول هد ه أيدس فقفدو 

 [14اإلسرررراء:] { ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ }لددده  عدددولى أجدددوز ذ أ دددل قو

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ }يؼولون ه ا فقه اسيعورة  ؿ قؾقس وهي أن  كواع الؿجوزع 

لق  أيعؾؼو  خرب غقبي وٓ أيعؾق  عؼقدهللةع فقؽدون الخدالف فقده  د قدوع كؼدول  { ۇ

 ٓع الصواب  كه لق  هوهـو أجوزع  وهوف

وز عددن إرادة  ّن الوحؿددس أجدد { ڇ چ چ چ } و  { ٻ ٻ }وإذا ققددل 

 اإلحسون  و عن إيصول اإلكعوم صور خالفو عؼهلليوع ُيَودُّ كؿو ُيَودُّ عؾى  هل البهللع.

هبعا دمد أّن من أال اللـة من قد يؼول ذم بعض اآليةا   قفةا زةاز، لؽةن ذم غةر آيةا  

ال ػا  اعا يؽون خال ا أدبقا، كؼول ال وا   قه أكه ال زاز ذم الؼرآن أصةال، واألصةح 

ّكه ال زاز ذم الؾغة أصالأل ألّن كالم العر  حؼقؼةة قةد تؽةون حؼقؼةة إ راديةة وقةد أيضا أ

 تؽون تركقةقة، ذم كالم صويل طذ ادجاز لقس اعا حمل تػ قؾه.

إأوع لغس: ضهلل الـفيع كوإلأورة واإليؿور  ؽسوهؿوع وأأدوةع عؾدى فوعؾدسع  أدوهع و دهع  (2)

 وآأوه فل ؿو.

الػعدل  ددولؼول أؿدن هددو دوكده عؾددى سدبقل الو ددوبع  اصدطالحو: هددو اسديهللعوي  و وؾدد 

فخوج الـفدي الد ي هدو وؾد  الد كع  ؼولده: الػعدل. وخدوج الطؾد   وإلادورة والؼدوائن 
= 
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الؿػفؿس فال يؽدون  أدوا حؼقؼدسع  ؼولده:  دولؼول. وخدوج الطؾد  الؿسدووي الد ي يسدؿى  =

يع  ؼولده: إليؿوسوع والطؾ  إدكى أن إعؾى ال ي يسؿى دعوي كؼولدك: الؾفدم  غػدو لد

أؿن هو دوكه. وخوج أو لم يؽن عؾى سبقل الو وب الد ي هدو الحديمع  دلن  دوز الد ك 

فنكه لق   لأوع ويؽون الؿـهللوب عؾى ه ا لق   ؿلأور  ده  ؼولده: عؾدى سدبقل الو دوب. 

وعؾى الؼقهلل آح ازي إخقو حهللث خالف  قن العؾؿدوي أجؿؾده هدو: هدل إن الؿـدهللوب 

 ألأور  ه  م ٓف 

 ن الؿـددهللوب أددلأوٌر  دده  وإلقدده ذهدد  ال،ددقوازيع واخيددوره ال،ددقخ   ددو حوأددهللع والددوا ا 

والؼوضي   و الطق  والػخو الوازيع والو ده ال دوب عـدهلل ال،دوفعقس:  ن الؿـدهللوب أدلأوٌر 

 هع وهو أو ذه  إلقه الؼوضي البوقالبع والغ اليع وأأهللى. وذكو ال رك،ي  كه إ فوع 

قفدو  ن الؿـددهللوب أدلأور  دده حؼقؼدس وهددو اخيقدور اددقخ وهد ه الؿسددللس خالفقدس والددوا ا ف

اإلسدالم ا ددن  قؿقدس رحؿدده ان  عدولىع و ؾؿقدد ه العالأدس ا ددن الؼدقم وهددو أد ه   ؿفددور 

العؾؿوي رحؿفم ان رحؿس واسدعسع ولدق  لؾخدالف ذ هد ه الؿسدللس كبقدو  ؿدوة ذ فدووع 

 الػؼه.

ألعؾى فؾق   دلأو وإن كدون صدقغيه إأو إن كون أن الـظقو لؾـظقو وأن إدكى ل )مسلل (: 

 صقغس  أو وذلك كؼول العبهلل لو ه اغػو لي وارحؿـي فنن ذلك أسللس ورغبس.

العؾو هو  ن يؽون الطول   عؾى أو بدس أدن الؿدلأور ولد ا يسدؿون الطؾد  أدن الؿسدووي 

كلن  طؾ  أن صهلليؼك وؾبو فقسؿى اليؿوسوع وأن إعؾى دعوي فحقـؿو  ؼدول رب اغػدو 

فعل  أو لؽـه دعوي: ٕكه أن  سػل ٕعؾىع و أو آسديعالي ففدو الطؾد  عؾدى لي  اغػو(: 

و ه ي،عو  ولعؾو وإن لم يؽدن  عؾدى حؼقؼدس كدلن يطؾد   غؾظدس  و رفدح صدوت  و  ؾػدأ 

 ي،عو  ولعؾو.

  لما العؾو  اختؾف يف اشتراصه يف إمر طؾى قولقن:

ي وا دن السدؿعوب وكسد   كه اوط و ه قول الؿعي لدس و عدض ال،دوفعقس كول،دقوازإول: 

ٓ ن عؼقل وهو قول الؿجهلل ا ن  قؿقدس والؼوضدي   دي يعؾدى وكسد  لؾجصدوص و ده قدول 

 الؼوضي عبهلل الوهوب الؿولؽي.

 كه ٓ ي، ط وهو قول الجؿفور أن الحـػقس و ك دو الؿولؽقدس وهدو قدول إادوعوة الثاين: 
= 
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وهددو إ فدددو  واخيددوره الغ الددي وأأددهللي والػخدددو الددوازي وا ددن  وهدددون وال رك،ددي =

 ٓسيعؿول  هل الؾغس.

 وأما اشترط آستعاء  اختؾف  قه طؾى قولقن:

 كه اوط ذ إأو وهو قول الحـػقس و ه قول الؼوضي عبهلل الوهوب وا دن الحو د  إول: 

والبو ي أن الؿولؽقس وا ن  وهون والوازي وأأدهللي أدن ال،دوفعقس وا دن قهللاأدس والطدوذ 

 ؿوداوي وا ن الـجور أن الحـو ؾس وهو إ فو.وا ن أػؾا و  و الخطوب وال

 كدده لددق  اددووو وهددو قددول  ك ددو ال،ددوفعقس واخيددوره أددـفم البقضددووي وال رك،ددي الثرراين: 

 والسبؽي و ه قول الؿعي لس و ؿفور إاوعوة.

اخيؾ  العؾؿوي ذ إأو الؿجود عن الؼوائن عالم يحؿلف أح  كه ٓ يؽدود يو دهلل  )مسلل (:

ئن  هللل عؾدى الؿدواد أـدهع ولؽدن لؿدو كوكدت الؼدوائن قدهلل ييـدوزع فقفدو  راد  أو إٓ وأعه قوا

 إصولقون  ن يبقـوا إصل ذ إأو أو هوف

 ف ه   ك و إصولققن إلى  ن إصل حؿؾه عؾى الو وبع واسيهلللوا  عهللة  دلس أـفو:

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ﴿قولددده  عددددولى:  - 2

 ملسو هيلع هللا ىلص وب:  ن ان  وعهلل أن يخدول   أدو الوسدول و ه الهللٓلس عؾى الو [21الـور ]﴾  ڳ

 ولػيـس والع اب إلقمع وٓ يؽون ه ا إٓ عؾى  دوك وا د ع فدهللل عؾدى  ن اأي دول إأدو 

 وا  .

ع [11صره ]﴾  گ گ ﴿قوله  عولى د عؾى لسون أوسى أخووبو  خوه هدورون د:  - 1

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿أدددح قولددده  عدددولى: 

 .[24الـساء ]﴾  ۈئ

ٓل:  ن أيدس إولدى  عؾدت أخولػدس إأدو أعصدقسع وأيدس ال وكقدس  عؾدت و ه آسديهلل

 الؿعصقس سببو لهللخول  فـم.

 ففو ون أييون  هللٓن  ؿجؿوعفؿو عؾى  ن إأو لؾو وب.

 أيػق عؾقه.« لوٓ  ن  اق عؾى  أيي ٕأوهتم  ولسواك عـهلل كل صالة: »ملسو هيلع هللا ىلصقوله  - 1

م إأو  ولسواك هو خوفده الؿ،دؼس عؾدى  قن  ن سب  عهلل ملسو هيلع هللا ىلصو ه آسيهللٓل  ن الوسول 

 إأسع وٓ أ،ؼس إٓ ذ  وك الوا  : ٕكه هو ال ي فقه عؼو س.
= 
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 ن يؽدون  أدو  ملسو هيلع هللا ىلصوالحهلليل يهللل عؾى  طالن الؼول  لن إأو لؾـهللبع حقل كػى الوسول  =

 أيه  ولسواك أح  كه كدهلل م إلقده  دال خدالفع ففد ا يدهللل عؾدى  ن إأدو لؿدو هدو  عؾدى أدن 

 عؾى أن الـهللب هو الو وب.الـهللب وإ

دعو   ي  ن كع  وهو يصؾي فؾم يجبه فؾؿدو قضدى  ملسو هيلع هللا ىلصأو روي ذ الصحقا  ن الـبي  - 4

 : ملسو هيلع هللا ىلصصددال ه  ددويع فؼددول: لددم يؿـعـددي أددن إ و يددك إٓ  ب كـددت  صددؾيع فؼددول لدده الـبددي 

 ۉ ۅۉ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ﴿ لم  سؿح قول ان  عولى: »

   خو ه البخوري(.« [14إكػال ]﴾  ېې

ٓم   ي  دن كعد  عؾدى  ملسو هيلع هللا ىلصلحهلليل يهللل عؾى  ن إأو يػقهلل الو وب: ٕن الوسول فف ا ا

 عهللم ففؿه الو وب أن أيس.

إ ؿوع الصحو س عؾى آسيهللٓل  وٕأو عؾى الو وبع ويدهللل عؾدى ذلدك ر دوعفم  - 2

إذا دخددل »أددن غقددو  حددل عددن قويـددسع كؿددو ر عددوا إلددى حددهلليل:  ملسو هيلع هللا ىلصإلددى  أددو الوسددول 

 «.و فال  خو وا أـفوع وإن حهللث ذ  ؾهلل فال  هللخؾوهوالطوعون ذ  ؾهلل و كيم فقف

الؼول ال وب:  كه أوضدوع لؾؼدهللر الؿ،د ك  دقن الو دوب والـدهللبع وهدو أطؾدق الطؾد ع 

وذه  إلى ه ا ك قدو أدن إصدولققن كدولوازي وادواح كالأدهع وهدو أد ه    دي هوادم 

 الجبوئيع وكس  إلى   ي أـصور الؿو ويهللي وأ،ويخ سؿوقـهلل.

 لػوظ إأو الواردة ذ الؽيوب والسـس أـفو أو حؿل عؾى الو وب وأـفو أدو  واسيهلللوا  لن

 حؿل عؾى الـهللبع أؿو يهللل عؾى  ن إأو صولا لؽال الؿعـققن.

﴾  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ﴿واسددديهلللوا  ؼولددده  عدددولى: 

 ع وه ه الؿلأورات أـفو أو هو وا   وأـفو أو هو أـهللوب.[10الـحل ]

إلددى الؼددول ال ولددل: ٕن الؿيددقؼن عـددهللهم هددو الـددهللب وٓ  وهدد ا الؼددول ذ حؼقؼيدده يددمول

 يحؿل عؾى أو زاد عؾقه إٓ  هلللقل.

الؼدول ال ولدل:  كدده أوضدوع لؾـددهللب وكسدبه السددؿعوب لدبعض الػؼفددويع وكسد  لؾ،ددوفعي 

 و حؿهللع وكس  ٕ ي هوام الجبوئي وعوأس الؿعي لس.

وهـدوك  فدال ك يدهلل عؾقده. واسيهلللوا  لن إأو وؾ  الػعلع وه ا ييحؼق  حؿؾه عؾى الـهللب

 قول  لن أهلللول إأو اإل وحسع وكس  لبعض الؿولؽقسع والؿ،فور عـفم خالف ذلك.
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 وهـوك  قوال  خو  عوضت عن ذكوهو: ٕهنو لقست عؾقفو حجس  سيحق الؿـوق،س. =

والدوا ا: هدو الؼدول إولع واسديهللٓل الؿخدولػقن  دلن  واأدو الؽيدوب والسدـسع  عضددفو 

 عضفو أحؿول عؾى الو وبع يجوب  لن الؿحؿدول عؾدى الـدهللب أحؿول عؾى الـهللب و

 أـفو و هللت قوائن  صوفه عن الو وبع وكالأـو فقؿو لم  و هلل أعه قويـس صورفس.

وقولفم: إأو وؾ ع والـهللب هو الؿيقؼن فقحؿل عؾقدهع يجدوب  دلن إأدو وؾد  الػعدل 

وآحيقددوط  أددن إعؾددى ر بددسع و دلددس ال،ددوع السددو ؼس دلددت عؾددى حؿؾدده عؾددى الو ددوبع

يؼيضددي ذلددك: إذ إن حؿؾدده عؾددى الـددهللب ر ؿددو دفددح الؿؽؾدد  إلددى الدد ك وهددو أددواد  دده 

 الو وب فقل مع وإذا حؿؾه عؾى الو وب فعؾه وسؾم أن اإل م.

ولؿو كوكت إواأو ذ الؽيوب والسـس ٓ  خؾو د غولبو د عن قوائن حولقس  و أؼولقدسع أيؼهللأدس 

عؾؿوي ذ حؿل إواأو عؾى الـدهللب  و الو دوب ٓ  و أيلخوة  و أصوحبسع و هللكو كالم ال

يؼ  عـهلل ذكو إصل ذ أعـى إأوع وإكؿو يميهلل كل أـفم ر يه ذ الؿسللس الخوصس الوارد 

 إأو  و  لدلس وقوائن  خوى.

والؿييبددح لؽددالم الػؼفددوي يجددهللهم يحؿؾددون إأددو عؾددى الو ددوبع إٓ إذا و ددهللت قويـددس 

.  وقهلل  و   عؾى الخالف ذ ه ه الؿسدللسع آخديالف صورفس  و عورض إأو دلقل آخو

  قن الػؼفوي ذ ك قو أن الؿسوئل الػؼفقس.

كجهلل عـهلل  طبقق كالم  هل العؾم عؾى الـصوص  ن ك قوا أدـفم يعيدربون  صدال ذ  )تـبقه(:

ه ا البوب وهو:  ن إأدو ذ أسدوئل أداب لالسديحبوب  و اإلرادودع والـفدي ذ أسدوئل 

اهس إٓ  ؼويـسع والػو   قن الـهللب واإلراود هو أدو ذكدوه ال رك،دي ذ البحدو أداب لؾؽو

 ددلن الؿـددهللوب أطؾددوب لؿـددوفح أخددوة واإلراددود لؿـددوفح الددهللكقوع » (356/ 4 الؿحددق  

ع ولؽن ك قوا أن عؾؿوي إصول لم ي كووا هد ه «وإول فقه ال وابع وال وب ٓ  واب فقه

 دن حد م والصدـعوب وال،دوكوبع وإلبدوب وغقدوهم ٓ الؼوعهللة ذ كيدبفمع أدح العؾدم  ن ا

 يلخ ون  وليػويق  قن أسوئل أداب وغقوهو.

اخيؾ  العؾؿوي ذ إأو الؿطؾق هل يهللل عؾى  ؽوار الػعل الؿلأور  ده  حسد   )مسلل (:

اإلأؽونف  ؿعـى  ن الؿؽؾد  أدلأور  يؽدوار أدو  أدو  ده عؾدى و ده ٓ يسديحقل عؼدال وٓ 

ؽوار الؿمدي إلى أـعه أن آايغول  ؿو  ؼوم  ه حقو هع  و إلى الجؿدح  دقن اوعوع فلأو الي
= 
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الضهللين ففو أؿـدوع عؼدالع و أدو اليؽدوار الؿدمدي إلدى إسدؼوط  واأدو ان إخدوى و دوك  =

 اأي ولفو ففو أؿيـح اوعو.

فف ان الـوعون أن اليؽوار غقو داخؾقن ذ أحدل الـد اع: إذ ٓ يؼدول  حدهلل  و دوب  ؽدوار 

 ؿلأور  ه ذ  ؿقح إوقوت: ٕكه أؿيـح عؼال واوعو.الػعل ال

وأحل الـ اع هو ذ اليؽوار ال ي ٓ يمدي إلى أسيحقل عؼال  و ادوعوع وذ إأدو الد ي 

 لق  أؼقهللا  ؿوة وٓ  يؽوار وٓ أعؾؼو عؾى اوط وٓ صػسع وفقه قوٓن أ،فوران:

ع وهدو أـسدوب لإلأدوم الؼول إول:  ن إأو الؿطؾق يؼيضدي اليؽدوار  حسد  اإلأؽدون

 حؿهلل و ك و  صحو هع وحؽوه ا دن الؼصدور عدن أولدكع وحؽدوه الغ الدي عدن   دي حـقػدسع 

/ 1والؿ،فور عـهلل الحـػقدس خالفدهع فؼدهلل كد  عبدهلل الع يد  البخدوري ذ ك،د  إسدوار  

 ( عؾى  كه ٓ يؼيضي اليؽوار.143

 وجه الؼول بالتؽرار ما يؾي:

يؽػي فقه أوة واحهللةع ولو لم يؽن إأو لؾيؽوار لؽػى  ن إأو  وإليؿون واليؼوى ٓ  - 2

اإلكسون  ن يمأن سوعس وييؼي ان سوعسع وٓ خالف ذ  كه ٓ يؽػقه ذلدكع و كده ٓ  دهلل أدن 

 آسيؿوار ذ ذلك.

 ن إأو  ول،يي هني عن ضهللهع وأو   الـفي  وك الؿـفي عـه ذ  ؿقدح إوقدوتع  - 1

الؿدلأور  ده ذ  ؿقدح إوقدوت إٓ أدو دل العؼدل  و فقـبغدي  ن يؽدون أو د  إأدو فعدل 

 ال،وع عؾى اسي ـوئه.

 ن إأو يؼيضي و وب الػعل وو وب آعيؼود والع مع  م إكده ذ  وكد  آعيؼدود  - 1

 والع م يػقهلل آسيؿوار وآسيهللاأس فقـبغي  ن يؽون ك لك ذ الػعل.

قددول  ك ددو الػؼفددوي والؿيؽؾؿددقنع  الؼددول ال ددوب:  ن إأددو الؿطؾددق ٓ يػقددهلل اليؽددوارع وهددو

 وروايس عن  حؿهلل اخيورهو   و الخطوب وا ن قهللاأس.

 و ه ه ا الؼول أو يؾي:

 ن صددقغس إأددو ٓ  عددوض فقفددو لعددهللد أددوات الػعددلع وإكؿددو و بددت الؿددوة الواحددهللة  - 2

 ضوورة دخول الػعل ذ الو ود: إذ ٓ يؿؽن و وده إٓ  ػعؾه أوة واحهللة.

ؾق عؾى القؿدقن والـد ر والوكولدس والخدربع فؾدو حؾد   ن يصدوم  و ققوس إأو الؿط - 1
= 
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ك ر  ن يصوم  و  صقوم يوم واحهللع ولو قول لوكقؾده: وؾدق زو يديع لدم يؽدن لده  ك دو أدن  =

 وؾؼس واحهللةع ولو  خرب عن صقوأه فؼول: صؿتع صهلل   صقوم يوم واحهلل.

ػعل ذ كدل أؽدون ققوس اسيقعوب إزأـس عؾى اسيقعوب إأؽـسع فؽؿو ٓ يج   ن ي - 1

 ٓ يج   ن يػعل ذ كل زأون.

 ن الؼول  ون إأو يؼيضي اليؽدوار يدمدي حيؿدو إلدى  عدورض إواأدو  حقدل يبطدل  - 4

  عضفو  عضو وهو أؿـوع اوعو.

 وه ا الؼول هو الوا اع ويجوب عن  دلس الؼول إول  ؿو يؾي:

.. يجوب  لن اإليؿون يضود قولفم: لو لم يج  اليؽوار لؽػى الؿوي  ن يمأن سوعسع الخ .

الؽػوع فنذا  خؾى عن اإليؿون لحظس وقح ذ الؽػوع والؽػو أـفي عـده عؾدى الدهللوامع و أدو 

إذا ذهددل عددن اإليؿددون ولددم يؼددح ذ قؾبدده ضددهلله فددال ادديي عؾقدده ويبؼددى حؽددم اإليؿددون 

أسيصحبوع ولف ا فنن الـوئم يسؿى أمأـوع وٓ يسوى  قن إأو  وإليؿون واليؼوى وإأدو 

  ولػعل.

دلقؾفم ال وب: ققوس إأو عؾى الـفيع وهو ققدوس ذ الؾغدس فدال يصداع  دم إن إأدو ضدهلل 

 الـفي فؽق  يؼوس ال،يي عؾى ضهللهف!.

دلقؾفم ال ولل: اليسويس  قن آعيؼود والع م والػعل ٓ يصا: ٕن الػعل يحول  قـه و دقن 

لطبقعددسع و أددو آعيؼددود فددال  فعدول  خددوى أددلأور  ددوع  و يحيددوج إلقفددو  ؿؼيضدى العددودة وا

 يصوفه عن فعل ألأور  ه وٓ عن فعل يحيو ه  ؿؼيضى العودة والطبقعس.

وأدن و دده آخددو فدنن إفعددول الؼؾبقددس كوٓعيؼدود والعدد مع اسدديؿوارهو ييحؼدق  عددهللم و ددود أددو 

 يضودهوع  خالف  فعول الجوارح فال  يحؼق  وكيػوي الضهللع  لٓ   هلل أن  فهلل زائهلل عؾى ذلك.

اخيؾػوا ذ إأو الؿعؾق عؾدى ادوط هدل يػقدهلل اليؽدوار  يؽدور ال،دوطف وأ ولده  (: )مسلل

  أيػق عؾقه(.« إذا دخل  حهللكم الؿسجهلل فال يجؾ  حيى يصؾي ركعيقن: »ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

فوٕأو  صالة الوكعيقن أعؾق عؾى اوط دخول الؿسجهللع فنذا خوج  دم دخدل ففدل يدمأو 

  يؽوار الصالة.

يضدي اليؽدوار فدال ادك  كده يؼدول كد لك ذ إأدو الؿعؾدق وأن قول: إن إأو الؿطؾق يؼ

 عؾى اوط أن  وب  ولى.
= 
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و أدو الدد ين قددولوا إن إأوالؿطؾددق ٓ يؼيضددي اليؽدوار فؼددهلل قددول  ك ددوهم كدد لك ذ إأددو  =

 الؿعؾق عؾى اوط.

واسيهلللوا  ؿو ذكو ه سو ؼو أن  ن إأو لق  فقه  عوض لعدهللد أدوات الػعدل فدال يدهللل عدل 

 و ن  بوت الػعل أوة واحهللة إكؿو هو لضوورة إدخوله ذ الو ود.  ؽوار وٓ غقوهع

 وقول  عضفم: إن إأو الؿعؾق عؾى اوط يؼيضي اليؽوار  خالف إأو الؿطؾق.

واسيهلللوا  لن  عؾقق إأو عؾى ال،وط كيعؾقؼده عؾدى العؾدسع واليعؾقدق عؾدى العؾدس يو د  

 اليؽوار.

ؾى اوط ييؽور  يؽور ال،وط: لؿو ذكو ده سدو ؼو والوا ا د وان  عؾم د  ن إأو الؿعؾق ع

أن  ن  عؾقق الػعل عؾى اوط دلقل عؾى كون ه ا ال،وط عؾس لؾػعلع وإذا  ؽورت العؾدس 

  ؽور الحؽم الؿعؾق عؾقفو.

ولؽن قهلل  يهللاخل إحؽوم  خػقػو عؾى الؿؽؾػقن. وقهلل  ؼهللم  ن ال،ووط الؾغويس  سبوبع 

  يهللاخل. وإسبوب ييؽور الحؽم  يؽورهو أو لم

(: إذا  ؽدور إأدو 977/ 4قول الو وا ي ذ رفح الـ ؼوب عن  ـؼقا الّ،دفوب   )مسلل (:

 فال يخؾو: إأو  ن يؽون ال وب خالف إول. وإأو  ن يؽون ال وب أ ل إول.

فنن كون ال وب خالف إول كحو قولك: صّل ركعيقنع صم يوم الخؿق ع فال خدالف  ن 

سق  وٓ يحؿل عؾدى اليلكقدهلل. وإن كدون ال دوب أ دل إول: فنأدو  ن ال وب يحؿل عؾى اليل

 ؽون هـوك قويـس  ؿـح أن اليلسق   م ٓ: فنن كون هـدوك قويـدس  ؿـدح أدن اليلسدق ع فنكده 

يحؿل عؾى اليلكقدهلل  و ػدو   يًضدوع كؼولدك:  عد  زيدهلًلا درهًؿدوع  عد  زيدهلًلا الدهللرهمع فدنن 

ال وب قويـس دالس عؾدى إحولدس ال دوب عؾدى إولع  الهللرهم ال وب هو إول: ٕن اليعوي  ذ

﴾ع فولوسول ال وب هدو  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿كؼوله  عولى: 

إول. وك لك قول السقهلل لعبهلله: اسدؼـي أدوي اسدؼـي أدويع فدنن الؼويـدس العوديدس  بدقن  دلن 

ك: الؿواد  ول وب هو الؿواد  وٕول. وإن لم يؽدن هـدوك قويـدس ففدو أحدل الخدالفع كؼولد

 صل ركعيقن صل ركعيقن فػقه  ال س  قوال:

ققل: يحؿل ال وب عؾى اليلسق ع فقؾ أه اإل قون  لر ح ركعوت. قول البو ي: وهو الظدوهو 

 أن أ ه  أولك.
= 
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وققدل: ال دوب يحؿددل عؾدى اليلكقدهلل لددألولع وهدو أد ه  الصددقوذع فدال يؾ أده إٓ اإل قددون  =

 بصوي. وكعيقن. وققل:  ولوق  وهو أ ه    ي الحسن ال

حجددس الؼددول  وليلسددق :  ن حؿددل إأددو ال ددوب عؾددى أؼيضددوه يػقددهلل اليلسددق ع وحؿؾدده عؾددى 

 أؼيضى إأو إول يػقهلل اليلكقهللع واليلكقهلل فوعع واليلسق   صلع وإصل  ولى أن الػوع.

حجس الؼول  وليلكقهلل:  ن إصل  واية ال أسع وحؿؾه عؾى اليلسق  عؿورة ال أسع وعؿورة 

 واية ال أس  صلع وإصل  ولى أن الػوع.ال أس فوعع و 

 حجس الؼول  ولوق :  عورض إدلس.

وه ا كؾه إذا كون إأو ال وب أجوًدا عن حوف العط ع و أو إذا كون إأو ال دوب أعطوًفدو 

عؾى إولع كحو قولك: صّل ركعيقن وصّل ركعيقن  و صل الدوكعيقن وصدل الدوكعيقن. 

سق   و اليلكقهللع فقعيؿدهلل عؾدى الؼويـدس. وإن لدم يؽدن هـولدك فنن كون هـوك قويـس  بقن اليل

قويـس فؿحل الخالفع ففدل يحؿدل عؾدى اليلسدق  ٕن العطد  يدهللل عؾدى الؿغدويوة  دقن 

 و يحؿدل عؾدى اليلكقدهلل لؽ دوة اليلكقدهلل ذ كدالم  [هو إصل]الؿيعووػقن: وٕن اليلسق  

ول  أددوان أو بددون: : صددل ركعيددقن وصددل الددوكعيقن ذ هدد ا الؿ ددالعددوبع فؼولددك أدد اًل 

اليلسق  وهو واو العط ع وأو د  اليلكقدهلل وهدو ٓم العفدهلل: فؼقدل: يد  ا اليلسدق . 

وققل  ولوق . قدول اإلأدوم فخدو الدهللين: يحؿدل عؾدى اليغدويو: ٕن  وققل: ي  ا اليلكقهلل.

ٓم الجـ  كؿو  سيعؿل لؾعفهلل  سيعؿل لبقون حؼقؼس الجدـ ع كؼدول السدقهلل لعبدهلله: ااد  

 و اا  لـو الؾحم.لـو الخب ع  

إأو إذا صدوف أدن الو دوب فنكده يحؿدل عؾدى آسديحبوب وٓ يحؿدل عؾدى  )مسلل (:

اإل وحسع ٕن آسيحبوب  قوب در س إلى الو دوب أدن اإل وحدسع فقحؿدل عؾدى إقدوب 

وٓ يحؿل عؾى إ عهلل وهو اإل وحس إٓ  ؼويـهع فنن  ويت قويـس  هللل عؾدى  ن ذلدك إأدو 

اإل وحسع وعؾى ه ا أ،دى إئؿدس رحؿفدم ان فدنهنم يؼولدون ذ إأدو  لإل وحس حؿل عؾى

الؿصووف عن الو وب ه ا  أو اسيحبوب  و ه ا  أو كهللبع  و ه ا  أدو إرادود و لكقدهللع 

 وٓ يؼولون ه ا  أو إ وحس إٓ إذا   ت قويـس  هللل عؾى ذلك.

صدولقون اخيؾػدوا ذ اايفو عـهلل الػؼفوي قولفم: إأو  عهلل الحظدو لإل وحدسع وإ )مسلل (:

 ذلك.
= 
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وصددورة الؿسددللس:  ن يددود حظددو أددن ال،ددورع لػعددل أددوع سددواي ففددم هدد ا الحظددو أددن هنددي  =

 صوياع  م أن غقوهع  م يود  أو   لك الػعل.

كـت هنقديؽم عدن ادخدور لحدوم إضدوحي فؽؾدوا »أ ول إأو  عهلل الحظو الصويا: قوله: 

الصدحقحقن( فدولـفي عدن آدخدور   خو ده  حؿدهلل وال أد ي وأعـدوه ذ « أـفو وادخدووا

  م  عؼبه  أو  وٓدخور. و وي الخرب عـه صويحً 

: يدو رسدول انع ملسو هيلع هللا ىلصوأ ول الـفي غقو الصويا: أو  وي ذ حهلليل الو ل ال ي قدول لؾـبدي 

اكطؾدق وحدا : »ملسو هيلع هللا ىلصإب اكييبت ذ غ اة ك ا وك اع وإن اأو يت ذهبت لؾحاع فؼول له الـبي 

سؾم(. فػي ه ا الحهلليل لم يدود هندي عدن ذهدوب ذلدك   خو ه البخوري وأ« أح اأو  ك

عدن  والو ل أدح اأو  دهع ولؽـده ففدم أدن اكييدوب اسدؿه ذ إحدهللى الغد وات فقؽدون أـفًقد

  وٓكطال  أح اأو  ه لؾحا. ملسو هيلع هللا ىلصاليخؾ  عن الغ وةع  م  وي  أو الوسول 

 وقهلل أ ل ا ن الؾحوم   ا الؿ ولع وقهلل يـوزع فقه.

حقدل لدم  و دهلل قويـدس قويدس  دهللل عؾدى حؿدل إأدو عؾدى وأحل الـد اع ذ هد ه الؿسدللس 

الو وب  و اإل وحس  و الـهللب.  أو حقل و هللت قويـدس فقعؿدل  ؿؼيضدوهو. وإصدولقون 

يؼورون ذ ك قو أن أسدوئل الخدالف  ن أحؾده حدقن  عدهللم الؼويـدسع أدح  كده أدن الـدودر  ن 

عؾقدده الحؽددم عـددهلل   عددهللم الؼويـددسع ولؽددـفم يؼددورون الؿبددهلل  العددومع  و إصددل الدد ي يبـددى

أو يدهللعي  اآخيالف ذ الؼوائن ودٓليفو: ٕن الؼوائن ك قوا أو يجوي الخالف فقفو وك قوً 

 كل فويق  هنو  ،فهلل لؼوله.

 إقوال:

 ن إأددو  عددهلل الحظددو لإل وحددس. وهددو قددول ال،ددوفعيع كؿددو حؽددوه عـدده ا ددن الؼررول إول: 

 م.الؼطونع وا ن السؿعوبع وأأهلليع وإسـويع وغقوه

وقول الؼوضي عبهللالوهوبع وا ن خوي  أـهللاد: إكه قول أولك. وكؼؾه ا دن  وهدون عدن  ك دو 

 الػؼفوي. واخيوره ا ن قهللاأه.

ويؼوب أدن هد ا الؼدول ذ اليطبقدق قدول ا دن  قؿقدس إن إأدو  عدهلل الحظدو يوفدح اليحدويمع 

ع وقدهلل وع وقدهلل يؽدون أـدهللو ً وويعود الحؽم إلى أو كون عؾقه قبدل الحظدوع فؼدهلل يؽدون أبوًحد

 .ويؽون وا بً 
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 إدل : =

 ك:العرف الشرطي يف استعؿال إمر بعد الحظر هو استعؿاله لإلباح ، ومن ذل - 2

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ قوله  عولى:

 ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

             ﯁

 .[1الؿائدة]﴾  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ   

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿وقوله  عولى: 

 ع ولق  البقح وال،واي وا بو  عهلل الجؿعس  و ػو .[20الجؿع ]﴾  ڃ ڄ ڄ ڄ

 ەئ ەئ ائائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿وقوله  عولى: 

ولق  إ قون الـسوي  عهلل الطفو  [111البؼرة]﴾  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ

 .و ل أبوًح  ووا بً 

 لمسرؽوا مرا كـ  كفقتؽم طن ادخار لحوم إضراحي  روث ثراث : »ملسو هيلع هللا ىلصوأن السـس قوله 

   خو ه أسؾم(.«  ؽؾوا وادخروا»ع وذ روايس: «بدا لؽم

  خو ده أسدؾم(ع ولدم يؼدل  حدهلل « كـ  كفقتؽم طن زيرارة الؼبرور  زوروهرا: »ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

فنهندو » و وب زيدورة الؼبدورع وإكؿدو قدولوا  وسديحبو و لؾو دول: لؼولده ذ آخدو الحدهلليل: 

 «.  كوكم أخوة

 ر العرف الؾغوي: 1

لؾغس أيػؼون عؾى  ن السقهلل لو قول لعبهلله: ٓ  لكل ه ا الطعومع  دم قدول لده: كدلع فنن  هل ا

يسيحق عؾى  وكه العؼو سع وك لك إذا قول لؿن ودو  البدوب: ادخدلع  ولم يؽن ه ا إيجو ً 

 لؾهللخولع وإكؿو هو إذن فقه. وفنكه لق  إيجو ً 

لدم يسدبق  حظدوع وهد ا  الؼول ال وب: إن إأو ٓ  خيؾ  دٓليه  عهلل الحظو عن دٓليه لدو

أ ه   ك و الػؼفوي والؿيؽؾؿقن. ولؽن الػؼفوي يؼولون: يبؼى عؾى الو وبع وك قدو أدن 

 الؿيؽؾؿقن يؼولون يبؼى عؾى آسيحبوب:  ـوي عؾى قولفم ذ  صل دٓلس إأو الؿطؾق.

 دلقل ه ا الؼول:

وإليجددوب  و لددهع وقددهلل يـسددخ اليحددويم   و ن إأددو الواقددح  عددهلل الحظددو يؽددون كوسددخً  - 2
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اإل وحس  و الـهللب وإذا احيؿل الؿعدوب ال ال دس فوٕصدل حؿؾده عؾدى أعـدوه إصدؾي وهدو  =

 الو وب عـهلل الجؿفور.

ققوس إأو  عهلل الحظو عؾى الـفي  عهلل إأو فؽؿو  ن الـفي إذا  وي  عهلل إأو يحؿل  - 1

حؿدل عؾدى عؾى اليحويم ال ي هو أعـوه قبدل سدبؼه  دوٕأو فؽد لك إأدو  عدهلل الحظدوع ي

 الو وب.

 عؿوم إدلس الهللالس عؾى  كه لؾو وب. - 1

واع ض الؼوئؾون  ولو وب عؾى الؼوئؾقن  وإل وحس وقولوا: ٓ يو هلل عوف اوعي 

أسيؼوع  هلللقل  ن  عض أيوت  وي فقفو إأو  عهلل الحظوع وحؿؾت عؾى الو وب 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ و ػو . وأن ذلك قوله  عولى: 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 .[2التوب ]﴾    ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻

فقده  والؼول ال ولل: إذا ورد إأو  صقغس:  افعل( وكحوهوع ففو لإل وحسع وإن ورد أصوًح 

 ؾػأ إأو كؼوله:  كيم ألأورونع  و إب آأوكمع فقحؿل عؾدى الو دوب. وهد ا اليػصدقل 

 اخيقور ا ن ح م الظوهويع والؿجهلل ا ن  قؿقس.

وعي  ددوى ذ إأددو  صددقغس  افعددل( وكحوهددوع و أددو لػددأ إأددو دلقؾدده:  ن العددوف ال،دد

 الؿصوح فقه  ؿودة   أو( فال عوف فقه فقبؼى عؾى الو وب.

وه ا الو ي أبـي عؾى  ن صقغس  افعل(  و  ليػعل( وكحوهؿوع أن الظوهوع وصدقغس:  كديم 

 ألأورون وكحوهوع أن الـ  الصويا.

 عهلل الحظو يعقهلل الػعل إلى أو كون عؾقه قبل  و أو قول اقخ اإلسالم ا ن  قؿقس: إن إأو

ورود الحظوع فؼهلل كس  لؾؿ بع واخيوره  عض الؿيلخوينع وقهلل يػسو  ه قول  عض 

الؿيؼهللأقن كولؼػول ال،وايع وهو قوي  أن حقل اليطبقق أن الؼول إولع وفقه  ؿح  قن 

 ٹ ٹ﴿أيوت اليي  وي فقفو إأو  عهلل الحظو وحؿؾت عؾى اإل وحسع أ ل: 

﴾  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ع وأيوت اليي  وي فقفو إأو  عهلل الحظو وحؿؾت عؾى الو وبع كحو: [20الجؿع ]

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿
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= 
  ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳

 [2التوب ]﴾  

والصواب  ن إأو  عهلل الحظو يػقهلل أو  فدوده قبدل الحظدوع وهدو الد ي ي بدت عؾدى السدربع 

ه وا بوع وإن أسيحبو فؿسيح ع  و أبوًح فنن كون و  فؿبوح. وا بو رد 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿ عض فووع الؿسللس: فؿن ذلك: قوله  عدولى: 

﴾ فؼيددول الؿ،ددوكقن كددون وا ًبددو قبددل إاددفو الحددوم  ددم حوأدده ان ذ  ے ے

﴾ يػقدهلل الو دوب:  ڱ ﴿إافو  م  أو  ه أوًة  وكقس  عهلل اكسالخ إافو الحدوم فؼولده: 

ون وا ًبو قبل الحظوع وٓ يؿؽن  ن يؼول هـو إكده أبدوح عؾدى قدول أدن قدول إكده يػقدهلل ٕكه ك

اإل وحسع فنن قيول الؽػدور يعؾدم أدن الدهللين  ولضدوورة  كده وا د ع فؾؿدو ُفدك  الحظدو عدود 

 الحؽم إلى أو كون يػقهلله قبل الحظو.

﴾ فحددوم ان  عددولى  ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿وأددن ذلددك: قولدده  عددولى: 

﴾ فلأو  ه  عهلل اإلحداللع فدوٕأو  ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﴿ي حول اإلحوام  م قول: الصقهلل الرب

 ولصقهلل  عهلل اإلحالل  أو  عهلل حظوع فـؼول يو ح إلدى أدو كدون يػقدهلله قبدل الحظدوع فـظوكدو 

فو هللكو  ن الصقهلل أبوح قبل الحظو فؼؾـدو إن إأدو  ولصدقهلل إًذا  عدهلل  حويؿده يػقدهلل اإل وحدس 

 ٕكه كون أبوًحو قبل  حويؿه.

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: قولده  عددولى: وأدن ذلددك

﴾ فوٕصل  ن البقح  دوئ   دم حوأده ان  عدولى إذا كدودي لؾصدالة  ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ٹ ٹ ﴿أن يوم الجؿعدس  ي الـدهللاي ال دوب الد ي يعؼبده الخطبدس  دم  أدو  ده ذ قولده: 

﴾ وهد ا إأدو  وٓكي،ددور وآ يغدوي أددن  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ه كون يػقهلله قبل  حويؿهع وإأو إذا ورد  عهلل حظو  فدود أدو كدون فضل ان يػقهلل الجواز: ٕك

 يػقهلله قبل الحظو.

 «إين كـ  كفقتؽم طن زيارة الؼبور  زوروها  نكفا تذكركم أخررة»: ملسو هيلع هللا ىلصوأن ذلك: قوله 

فوٕصددل  ن زيددورة الؼبددور كوكددت  ددوئ ة  و أسدديحبس  ددم هنددى عـفددو  ددم  أددو  ددو ذ قولدده: 

 اإل وحس  و آسيحبوب: ٕكه كون يػقهلل ذلك قبل الحظو. ف وروهو( فف ا إأو يػقهلل 
= 
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= 

الحدهلليل.  «كـ  كفقتؽم طن ادخار لحوم إضراحي  رادخروا ...»: ملسو هيلع هللا ىلصوأن ذلك: قوله 

فوٕصل  ن ادخور ايٍي أن لحم إضحقس  وئ   م هني عـده أدن   دل الهللاقدس  ي الػؼدواي 

ٕأو يػقهلل اإل وحس ٕكه كون أبوًحو ال ين ك لوا الؿهلليـسع  م  أو  ه ذ قوله:  فودخووا( فف ا ا

 قبل الحظو.

﴾ فـفددى عددن  ؿددوع الؿددو ة  ھھ ہ ہ ہ ﴿وأددن ذلددك: قولدده  عددولى: 

﴾ فلأو  ن قوهندوع وهد ا إأدو يػقدهلل اإل وحدس: ٕن  ﮳ ﮲ ۓ﴿الحوئض  م قول: 

اإل قون قبل الحقض أبوحع و  ا ييبقن لك  ؾًقدو  ن إأدو  عدهلل الحظدو يو دح إلدى حؽؿده 

الحظو إٓ  كك  الحأ  ن غول  أو ورد ذ ال،ويعس أن إأو  عهلل الحظدو إكؿدو السو ق قبل 

يػقهلل اإل وحدس ولد لك قدول أدن قدول إكده لإل وحدسع لؽدن إ دود هدو الؼدول  ؿؼيضدى هد ه 

 الؼوعهللةع وان  عولى  عؾى و عؾم.

 هل يؼيضي الػعل عؾى الػور  م ٓ. )مسلل (:

ذ  ول وقت اإلأؽونع وال اخدي:  دلخقو الػعدل  الػور أعـوه: الؿبودرة  ولػعل عؼ  إأو

 عن  ول وقت اإلأؽونع وه ه الؿسللس  ـؼسم إلى  ال س  قسوم:

 إول: أو دل الهلللقل عؾى  كه لؾػورع ه ا ٓ إاؽول فقهع يج  عؾى الػور.

 وال وب: أو دل الهلللقل عؾى  كه لق  لؾػورع فف ا  يضو لق  لؾػور.

ؾػور  و ٓ يؽون لؾػورف وهو أوضدح خدالف  دقن العؾؿدويع ال ولل: إأو الؿطؾق يؽون ل

 فولؼوئؾون  لن إأو لؾيؽوار ييػؼون عؾى  كه لؾػور. ٕن اليؽوار ٓ ييحؼق  هللون الؿبودرة.

 و أو الؼوئؾون  لن إأو لق  لؾيؽوار. فوخيؾػوا ذ ذلك عؾى قولقن:

إحـدوفع وهدو روايدس عدن إول:  هندو ٓ  ؼيضدي الػدورع و ده قدول  ك دو ال،دوفعقس و ك دو 

 349/ 1اإلأوم  حؿهللع وعؾى ه ا  ك و إصولققن وصححه إأوم الحدوأقن ذ اليؾخدق  

إٓ  ن  كدده ذ الربهددون عؾددى خددالف ذلددكع حقددل اخيددور الوقدد ع فعـددهللهم إأددو لؿجددود 

الطؾ  فال يؼيضي الػور وٓ ال اخديع وقدهلل يؼيضدي ٕن الغدوض إيجدود الػعدل ولدو أدوة 

 اخيصوص  ول أن إول  و ال وب  ل ذ  ي زأون و هلل فقه     .واحهللة أن غقو 

والؼول ال وب:  هنو  ؼيضي الػدور. وهدو قدول الؿولؽقدس و عدض ال،دوفعقس كولصدقوذ و  دي 
= 
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= 
 حوأهللع و عض الحـػقس كل ي الحسن الؽوخع وهو  وهو الؿ ه  عـهلل الحـو ؾس

م ذ الؿصقو إلى الوق  إلدى الؼول ال ولل: و أو الواقػقس فؼهلل  ح  وا ح  قن ف ه  غالهت

 ن الػور واليلخقو إذا لم ييبقن  حهللهؿو ولم ييعقن  ؼويـس فؾو  وقح الؿخوو  أدو خوود  

 ه عؼق  ففم الصقغس لم يؼطح  ؽوكه أؿي ال ويجوز  ن يؽون غدوض أأدو فقده  ن يدمخو 

 وه ا سوف عظقم ذ حؽم الوق 

ول الوقت كون أؿي ال قطعو فدنن  خدو وذه  الؿؼيصهللون أن الواقػقس إلى  ن أن  ودر ذ  

 و وقح الػعل الؿؼيضى ذ اخو الوقت فال يؼطح  خوو ه عن عفهللة الخطوب.

والؼول الوا ا هو  هنو  ؼيضي الػور إن اوي ان لؿو يؾي: آيوت أن كيوب ان  عولى فقفو 

عولى: إأو  ولؿبودرة إلى اأي ول  واأو ان  عولى وال ـوي عؾى أن فعل ذلك كؼوله  

﴾   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 ى ى ې ې﴿﴾ وقول  عولى:  ڦڦ ڦ﴿وقوله  عولى: 

 ﴾. ائ

ٕصحو ه: قوأوا فوكحووا  م احؾؼوا  ملسو هيلع هللا ىلصأو  وي ذ قصس الحهلليبقسع وفقفو:  قول رسول ان 

قول: فو ان أو قوم أـفم ر ل حيى قول ذلك  الث أدوات. فؿدو لدم يؼدم أدـفم  حدهلل دخدل 

أددو لؼددي أددن الـددوس. . . الحددهلليل( وهددو عـددهلل البخددوري  ددوقم عؾددى  م سددؾؿس فدد كو لفو

عؾدى  م سدؾؿس  ملسو هيلع هللا ىلص(ع وو ه الهللٓلس:  كه لو لم يؽن إأو لؾػور أو دخل الوسدول 4581 

وٓ قول لفو:   ٓ  وين إلى الـوس! إب آأوهم  وٕأو فال يػعؾون( كؿو ذ روايس ا ن  وأغضبً 

 إسحو .

و دل عؾدى الطوعدسع واليدلخقو لده آفدوتع ويؼيضدي   ن الؿبودرة  ولػعل  حوط و  و  لؾ أسع

  واكم الوا بوت حيى يعج  اإلكسون عـفو.

وكؿو  ن ال،وع دل عؾى اقيضوي إأو الػورع ك لك الؾغس فنن السقهلل لو  أو عبهلله  لأو فؾدم 

 ًٓ  .يؿي ل فعوقبه فوعي ر العبهلل  لن إأو عؾى ال اخي لم يؽن ع ره أؼبو

ولققن و هل الؾغس  ن إأو له صقغ  هللل عؾقه حؼقؼسع أن غقدو يوى  ؿفور إص )مسلل (:

 حو س إلى قويـسع وه ه الصقغ هي:
= 
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= 
 «.صؾوا كؿو ر ييؿوب  صؾي»فعل إأوع أ ل:  - 2

 .[0الطاث ]﴾  چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿الؿضورع الؿؼوون  الم إأوع أ ل:  - 1

وضددو وا  ي: ف [4محؿررد ]﴾  ڎ ڎ ﴿الؿصددهللر الـوئدد  عددن فعددل إأددوع أ ددل:  - 1

 الوقوب.

 اسم فعل إأوع أ ل: صهع  ؿعـى: اسؽت. - 4

وهـددوك  سددولق   خددوى يسدديػود أـفددو إأددو لددم ي،دديغل إصددولقون  حصددوهو لصددعو س 

ضددبطفوع غقددو  هنددم قددولوا: إن الخددرب قددهلل يددليت  ؿعـددى إأددوع وأددن  أ ؾيدده قولدده  عددولى: 

 ەئ ەئ ائ ائ ﴿ع [114البؼرة ]﴾  چچ چ چ ڃ ڃ﴿

 .[4الطاث ]﴾  وئۇئ وئ

فف ان الخربان يؼصهلل  ؿو إأوع فؽلكه قول: الؿطؾؼدوت أدلأورات  وٓكيظدور  ال دس قدووي 

 قبل زوا فنع و وٓت إحؿول ألأورات  وٓكيظور حيى يضعن حؿؾفن.

ويوى عؾؿوي الؿعوب أن البالغقدقن  ن إأدو الدوارد  صدقغس الخدرب   ؾدغ أدن إأدو الدوارد 

  صقغيه الؿعيودة.

وة إلى  ن إأو لق  له صقغس  خصهع وإكؿو يعوف كدون الؾػدأ  أدوا وذه   عض إاوع

  ولؼويـسع وزعؿوا  ن ه ا أ ه    ي الحسن إاعوي د رحؿه ان د.

واسي،ؽل ا ن عؼقل ذ الواضا قولفم: لألأو صقغسع وقول: ه ه ال  ؿدس ٓ  صدا: ٕن 

 إأو هو الصقغسع فؽق  كؼول: هل لألأو صقغسف.

 ن اإلاؽول ٓ يود: ٕهنم عـوا  وٕأو هـدو الؿعـدى دون الؾػدأع  ي: هدل وال ي يظفو لي 

 لؾؿعـى ال ي يؼوم  ول هن وهو وؾ  الػعل صقغس  هللل عؾقه وضعوف

وعدربوا  ؾػددأ الصددقغس دون الؾػددأ ٕن الخددالف لدق  ذ و ددود  لػددوظ  ددهللل عؾددى وؾدد  

عدهلل  أدواع وهدي  الػعل وؾبو  وزأوع وإكؿدو ذ و دود صدقغس أحدهللدة إذا  دوي الؾػدأ عؾقفدو

 صقغس  افعل(  و  ليػعل( وكحوهؿو.

وإكؽور  عض إاعويس و ود صقغس  هللل عؾى وؾ  الػعل وؾبو  وزأو أبـدي عؾدى ر يفدم 

 ذ الؽالمع و كه اسم لؿو ذ الـػ  ٓ لؾػأ الؿسؿوع.



97 

 

 شرح منت الورقات
 

 

97 
 

97 

 

97 

 

97 

 

  يِدخل ً يِدخل ِفي اأَلمر َواليَِّهي َومً الَم

 َواْلَؿْجـُون غقو داخؾدقن الس   .يهلْلخل فِي خطوب ان َ َعوَلى اْلُؿْمأِـُونَ 
ّ
بِي وهي َوالص 

 .(1 فِي اْلخطوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السوهي والـوسي لق   ؿؽؾ  حول كسقوكهع وهد ه الؿسدللس وإن كدون فقفدو خدالف إٓ  ن  (2)

عهللم  ؽؾقػده هدو الؼدول الصدحقاع الؿيوافدق أدح دٓلدس الؽيدوب والسدـس وآعيبدور الؼول  

الصحقاع وعدوف  هدل العؾدم الـسدقون  ؼدولفم  عد وب العؾدم عدن الد هن  عدهلل إدراكده( 

وضهلله ال كوع فول كو اوط لؾيؽؾق  والـسقون أوكح أن الؿواكحع و ـوًي عؾقه فوٕدلدس اليدي 

ق  هو  عقـفو إدلس الؿ بيس ٓاد اط الد كو وهدي أدو ك كوهو ذ كػي الـسقون ل بوت اليؽؾ

 يؾي:

﴾ وقدهلل  بدت ذ صدحقا أسدؾم  ائەئ ائ ى ى ې ې ې ﴿أـفو: قوله  عولى 

 ن ان  عددولى قددول  قددهلل فعؾددت( ففدد ا كدد  صددويا ذ عددهللم أماخدد ة الؿخطددز والـوسدديع 

ار ػدوع وار ػوع الؿماخ ة عن الـوسي دلقل عؾى ار ػوع اليؽؾق  عـه ذ هد ه الحولدسع ٕن 

 الؿماخ ة   و أن آ ور ار ػوع اليؽؾق .

﴾ وهد ه أيدس  ـػدي  ن يؽدون ذ  جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ﴿وأـفو: قوله  عولى 

اليؽؾق  أو ٓ ووقس لـو  دهع فؽدل اليؽدولق  داخؾدس  حدت الوسدح والطوقدس و ـدوًي عؾقده فدال 

ؿدو ٓ يطدو ع  ؽؾق  حول الـسقون ٕن الؼول   بوت اليؽؾق  حول الـسقون أن اليؽؾق   

 ع فؿن لوازم اكيػوئه الؼول  ـػي اليؽؾق  حول الـسقون. وه ا واضا.ووهو أـيٍ  اوعً 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿﴾ وقولده  عدولى  ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿وأـفو: قوله  عولى 

﴾ واليؽؾقدد  حددول الـسددقون  ؽؾقدد   ؿددو لددق  ذ وسددح الددـػ  وهددو أـيددٍ   ژڑ ژ ڈ

 .واوعً 

: حدهلل ـو عبدهللان قدول  خربكدو ي يدهلل  دن زريدح قدول وأـفو: أو رواه البخوري ذ صحقحه قدول

 كده قدول  أدن  ملسو هيلع هللا ىلصعدن الـبدي  - ڤ -حهلل ـو ه،وم قول حهلل ـو ا ن سدوين عدن   دي هويدوة 

كسي وهو صوئم فلكل  و اوب فؾقيم صوأه فنكؿو  وعؿه ان وسؼوه( وه ا الحهلليل يػقدهلل 

حظدس اليدي كسدي  ن  ؽؾقػه   ك إكل وال،وب ذ هنور رأضون قدهلل ار ػدح عـده ذ هد ه الؾ

 فقفو أؿو يهللل عؾى  ن الـسقون أن أواكح اليؽؾق  و ن ال كو اوط أن اووط اليؽؾق .
= 
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وأـفو: أو رواه البخوري ذ صدحقحه قدول: حدهلل ـو   دو كعدقم وأوسدى ا دن إسدؿوعقل قدوٓ:  =

قدول  أدن كسدي صدالة فؾقصدل إذا  ملسو هيلع هللا ىلصحهلل ـو هؿوم عن قيودة عن  ك  ا ن أولك عن الـبي 

﴾ وهدد ا يػقددهلل  ن اإلكسددون ٓ يددل م  ٺ ٺ ٺ﴿إٓ ذلددك( ذكدو ٓ كػددورة لفددو 

وإكؿدو الوا د  عؾقده هدو الؿبدودرة  لدائفدو حدول  و  ك الصالة وإخوا فو عن وقيفدو كوسدقً 

حيدى وإن  و  كوهو وه ا يهللل عؾى  ن اإلكسون لق   ؿؽؾ   لداي الصالة حولس كوكده كوسدقً 

ليد كو ادوط لؾيؽؾقد  و ن  سيؿو كسقوكه إلى  ن خدوج وقدت الصدالة أؿدو يدهللل عؾدى  ن ا

 الـسقون رافح لؾيؽؾق .

 «إن اهلل تعرالى تجراوز طرن أمتري الخطرل والـسرقان ومرا اسرتؽرهوا طؾقره» ملسو هيلع هللا ىلصوأـفو: قوله 

 وو ه الهللٓلس أـه واضحس. «حهلليل صحقا»

وأـفو:  ن اليؽؾق  إكؿو ييو ه لؿن يػفم الخطوب والـوسي لق  أؿن يػفدم الخطدوب ذ 

كوسي أخول  لؿو قور ه إدلدس أدن  كده ٓ يؽؾد  إٓ أدن يػفدم  ه ه الحولسع فيؽؾقػه وهو

 الخطوب.

وأـفدو:  ن رفدح الحددوج أدن أؼوصدهلل هدد ه ال،دويعس العظقؿدسع والؼددول  يؽؾقد  الـوسددي ٓ 

ييـوس  أح ه ا الؿؼصهللع لؿدو ذ الؼدول  يؽؾقد  الـوسدي أدن العسدو والحدوج والؿ،دؼسع 

ن الـوسدي ٕن هد ا الؼدول يحؼدق فؽون الؿيـوسد  أدح روح ال،دويعس إسدؼوط اليؽؾقد  عد

 حؼقق أؼصهلل عظقم أن أؼوصهلل ال،ويعس وهدو رفدح الحدوجع و د ا ييبدقن لدك إن ادوي ان 

 عولى  ن الؼدول الصدحقا ذ هد ه الؿسدللس  وٕدلدس أدن الؽيدوب والسدـس وإ دو  ن الد كو 

اوط أدن ادووط اليؽؾقد  و ن الـسدقون أدوكح أدن أواكدح اليؽؾقد  ولدم يبدق إٓ اليػويدح 

 -لقول:ف

أـفو:  ن أن كسي صالة أن الصؾوات الؿػووضس فنن الوا   عؾقه  ن يصدؾقفو إذا ذكوهدو 

ٓ كػورة لفو إٓ ذلك ولؽـده ٓ يدل م  د ا اليدلخقو ٕكده كدون عدن كسدقون وٓ  ؽؾقد  عؾدى 

 كوٍس.

فال ايي عؾقه عؾدى الؼدول الصدحقا ٕكده ٓ  ؽؾقد   ووأـفو:  ن أن  ؽؾم ذ الصالة كوسقً 

 .عؾى كوسٍ 

فدال اديي عؾقده عؾدى الؼدول الصدحقا  ووأـفو:  ن أن  كل  و اوب ذ هنور رأضدون كوسدقً 
= 
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 ٕكه كوٍس وٓ  ؽؾق  عؾى كوٍس. =

فال ايي عؾقه عؾى الؼدول الصدحقا ٕكده كدوٍس  ووأـفو:  ن أن  وأح ذ هنور رأضون كوسقً 

 وٓ  ؽؾق  عؾى كوٍس.

ال اديي عؾقده عؾدى الؼدول الصدحقا إكده ذ صدالة فد ووأـفو:  ن أن اليػت ذ الصالة كوسقً 

 ٕكه كوٍس وٓ  ؽؾق  عؾى كوٍس.

فدال اديي  و و ذكو ان  عولى ذ الخدالي كوسدقً  ووأـفو:  ن أن قو  الؼوآن ذ دورة الؿقوه كوسقً 

 عؾقه ٕكه كوٍس وٓ  ؽؾق  عؾى كوٍس.

أدن فدال اديي عؾقده إن لدم ييد كو إٓ  عدهلل الػدواغ  ووأـفو:  ن أن صؾى   دوب كجد  كوسدقً 

 الصالة ٕكه كوٍس وٓ  ؽؾق  عؾى كوٍس.

فال ايي عؾقه ٕكده كدوٍس  ووأـفو:  ن أن غطى ر سه ذ الحا  و العؿوة حول اإلحوام كوسقً 

 وٓ  ؽؾق  عؾى كوٍس.

 ) رع(: الػرث يف الـسقان بقن باب إوامر وباب التروك.

اد  بوب إواأدو  ي أدو الـسقون يخيؾ    وه ذ  وب إواأو عن   وه ذ  وب ال وك والؿو

 م  أوك  نيجودهع كولطفدورة واليسدؿقس واليدقؿم  و أوك ال،ورع  ن  ػعؾه  ي  كه كون أعهللوأً 

والصددالة والصددوم وكحوهددو ففدد ه إاددقوي  سددؿى  بددوب الؿددلأوراتع و أددو  ددوب الدد وك 

فقعـون  ه إاقوي اليي  أدوك ال،دورع   كفدوع كول كدو وادوب الخؿدو والؽدالم ذ الصدالة 

والـجوسس وكحو ذلكع فف ه يسؿقفو  هل العؾدم  بدوب الد وكع فبدوب إواأدو أبـدوه عؾدى 

الػعل و وب ال وك أبـوه عؾى ال ك وأجوكبس الػعلع إذا عؾؿت ه ا فوعؾم  كده إذا حصدل 

كسقون ذ  وب إواأو فنكه يسؼ  اإل م والؿماخ ة ولؽدن ٓ  درب  ذأدس اإلكسدون إٓ  ػعؾدهع 

حيى فوت وقيه فنكه ٓ يل م   ا اليلخقوع ولؽن  صل إأو ٓ يسدؼ   ووكً ولؽن لو  وكه كسق

 ؿجدود الـسدقونع فبدوب إواأدو ٓ يسدؼ   ولـسدقون وإكؿدو الد ي يسدؼطه الـسدقون ذ  ددوب 

كسدي صدالة حيدى خدوج  إأو إكؿو هو اإل م والؿماخ ة   ك الػعدل فؼد ع فؾدو  ن ر داًل 

ؿماخ ة فؼ  ولؽن ٓ يسؼ  فعل الصدالةع  دل ٓ  درب  وقيفوع فنن ه ا الـسقون إكؿو يوفح ال

ذأيده إٓ  ػعؾفددوع و ده  عؾددم  ن الـسدقون ذ  ددوب الؿدلأورات إكؿددو يوفدح اإل ددم والؿماخدد ة 

فؼ ع وٓ الن له ذ إسؼوط  صل الػعلع فول،يي ال ي  أدوت  ده ٓ  دهلل  ن  ػعؾده وٓ  درب  
= 
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ٕواأدو عـدهللكو فقده فعدل وأماخد ة فـؼدول: إن  دوب ا وذأيك إٓ  ػعؾهع وك يهلل ذلك إيضدوًح  =

فنكه ٓ أماخ ة عؾقه ولؽن ٓ  دهلل  ن يػعؾده إذا ذكدو  وعؾى ال كع فنذا فوت الؿلأور  ه كوسقً 

ع  ي إذا دل الهلللقل ال،وعي عؾى إأؽون  هللاركهع ففد ا  ولـسدبس لبدوب وإذا كون  هللاركه أؿؽـً 

لؿماخد ة وكد لك  صدل الؿلأوراتع و أو  وب ال وك فنكه يسدؼ  كؾده  ولـسدقون اإل دم وا

ع  ي ٓ كو دد  عؾددى فعؾدده  ي ادديي أددن الػعددل فقؽددون هدد ا الػعددل كلكدده لددم يو ددهلل  صدداًل 

حيى فوغ فصال ه صحقحسع وفعؾه هد ا كلكده  وإحؽوم ال،وعقسع فؾو صؾى  ولـجوسس كوسقً 

لم يـج   ي صال ه صحقحس كؿن صدؾى ذ  دوب ودوهوع وٓ  لم يو هلل وكلن  و ه  صاًل 

ٓ إعودة عؾقهع وه ا واضدا ولد لك قعدهلل  هدل العؾدم هـدو قوعدهللة أػقدهللة إ م وٓ أماخ ة و

 ؼددول:   ددوب الؿددلأورات ٓ يسددؼ   ولجفددل والـسددقون و ددوب الدد وك يسددؼ   ؿددو( وقددهلل 

اوحـوهو ذ أوضح آخوع و ه  عؾم  ن الـسدقون ذ كدال البدو قن لده   دو أيػدق و  دو أخيؾد  

عدن الؿؽؾد  فدال إ دم عؾدى أدن  دوك فوٕ و الؿيػق هدو كػدي اإل دم والؿماخد ة والحدوج 

أـفؿدو ٓ إ دم  ع  ولبو ون ييػؼدون  ن كداًل ووٓ إ م عؾى أن فعل الؿحظور كوسقً  والؿلأور كوسقً 

ع و أو إ و الؿخيؾ  ففو  ن الـسقون ذ  وب الؿدلأورات ٓ يؾغدي و ؿخولػس أؼيضوه كسقوكً 

يؾغدي الػعدل  - ي الـسدقون  -الؿطولبس  ولػعل  ل ٓ هلل أن الػعلع و أو ذ  وب ال وك فنكه

 ولؽؾقس فقؽون و وده كعهللأه فال   و له البيدس ولعّؾدي قدهللرت إن ادوي ان  عدولى  ن  وصدل 

لك الػو   يوفقق ان  عولى وحسن  عؾقؿه وخالصس إأو:  كك إذا سدئؾت: هدل الـسدقون 

ذا سدئؾت: رافح لإل م ذ  وب إأو وذ  وب ال كف فؼل: كعدم هدو رافدح لإل دم فقفؿدو. وإ

 سدؼ  الؿطولبدس  دهف فؼدل: ٓع ٓ  سدؼ   وهل الػعل الؿلأور  ه إذا خدوج عدن وقيده كسدقوكً 

ع وف فؼدل: ٓع ٓ   دو لده أطؾًؼدوالؿطولبس  هع وإذا سئؾت: هدل الحدوام يدم و إذا فعؾـدوه كسدقوكً 

 -ففوهـو عهللة  أور ٓ هلل أن ففؿفو واليػويق  قـفو:

 ػعل ذ  وب الؿلأورات.إول: الـسقون ٓ يسؼ  الؿطولبس  ول

 ال وب: الـسقون رافح لإل م والؿماخ ة إذا حصل  ه  ػويت الؿلأور.

 ال ولل: الـسقون رافح لإل م والؿماخ ة إذا حصل  ه ار ؽوب أحظور.

الوا ح: الـسقون يجعل و ود الؿحظور كعهللأه  ي ٓ يجدوز لدك  ن  و د  عؾقده  ي حؽدم 

 اوعي.
= 
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 :)مسلل (: تؽؾقف الَّبي =

لؿؿقد  لدق   ؿؽؾد  حيدى يبؾدغ و ن اليؽؾقد  أدن ادوط الؼدول  ده البؾدوغع فدال الصبي ا

رفدح الؼؾدم : » ؽؾق  إٓ  بؾوغ ودلقل ذلك إ و والـظوع فلأو إ و فؼدهلل  ؼدهللم لـدو حدهلليل

وقهلل سبق لـو  كه حهلليل صدحقاع ففدو كد  صدويا ذ  «عن  ال س عن الصغقو حيى يحيؾم

 ؾغع وٓ يصا عـهلل  هل السـس البيس أعورضس هد ا   ن الصغقو ٓ يؽؾ  إٓ إذا احيؾم  ي إذا

الحهلليل  و ي وٓ  ؼقوسع وقهلل  ؼور ذ إصدول  ن كدل ققدوس صدودم الدـ  فنكده ققدوس 

فوسهلل آعيبورع و ؼور ذ الؼواعهلل  ن قول ال،ورع أؼهللم عؾى قول كل  حدهللع و ن ذلدك أدن 

 ک ک ﴿ول  عدولى أؼيضى اإليؿون الوا   ال ي ٓ  حصل الـجوة ذ أخوة إٓ  هع ق

﴾ فنن قؾت:  ولق  الؼول الصدحقا و دوب ال كدوة  ڳڳ گ گ گ گ ک ک

 وذ أولهف فلقول: كعم ولؽن هد ا أدن  دوب ر د  إحؽدوم  لسدبو وع فول،دوع وضدح  سدبو ً 

أـده  لؾعدهللل ذ خؾؼده وأواعدوة لؿصدولحفم  ػضداًل  و   د  عؾقفدو  حؼقًؼد و ؼيضي  حؽوًأد

ولفدو  عؾدق  ول أدس و عؾؼفدو  ولؿدول  قدوى وآكدهلل فغؾد  سبحوكه فول كوة لفدو  عؾدق  ولؿدول 

 وكدد  الحؽددم الوضددعي فقفددو عؾددى  وكدد  اليؽؾقدد  وهـددوك آ ددور عددن الصددحو س  ػقددهلل 

 ؿجؿوعفو و وب ال كوة ذ أدول الصدغقو وقدهلل  ح ـوهدو ذ كيو ـدو  أعدقن الػؼفدوي وسدؾوة 

 الػضالي(.

ع و أو الهلللقل الـظوي فبقوكده فف ا  ولـسبس لؾهلللقل إ وي ذ  ن الصبي الؿؿق  لق   ؿؽؾ 

 و ن يؼول:  ن ففم الصبي كوق ع و ؿدوم الػفدم يحصدل  وليدهللريا عؾدى و ده الجػدوي ادقئً 

ع فؿددن رحؿيدده  عددولى  ن عؾددق اليؽؾقدد  وواضددحً  ووالـددوس ييػددوو ون ذ هدد ا  ػووً دد وف،ددقئً 

لؿـدوط اليؽؾقد ع وٕن ال،دويعس قدهلل رفعدت  و عالأس  وهوة أـضبطس وهي  البؾدوغ( ضدبطً 

لحوج عن الؿؽؾػقنع فؾو كدون أـدوط اليؽؾقد  هدو اليؿققد  لؽدون ذ ذلدك  عظدم الحدوج ا

عؾى إولقوي ٕن ذلك ٓ يعوف إٓ  ؽؾػس وادهللة أيو عدس فدنن ا يدهللاي اليؿققد  كـدور الصدبا 

 ًٓ عؾى و ه ٓ يح   ه اإلكسون  ي ٓ يحد   وف،قئً  ووٓ يؽود يوىع  م ي داد اقئً  يطؾح  و

عهلل اسيؽؿولهع فؾدو ققدل لألولقدوي راقبدوا  ؿققد  صدغوركم فؿيدى ا يدهلل   هللر وت زيود ه إٓ  

 واليؿقق  ا يهلل  اليؽؾق  لؽون ذ ذلك  عظم الؿ،دؼس والحدوج وقدهلل قوركدو  كده أوفدوع ادوعً 

فؽون الؿيـوس  أح الؼول  وفعه كػي اليؽؾق  عن الؿؿق  حيى يبؾدغ وٕكده قدهلل  ؼدور عـدهلل 
= 
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الحؽم يعؾق عؾى وص   دوهو أـضدب ع فؾؿدو  هل العؾم  ن الحؽؿس إذا كوكت خػقس فنن  =

كون اكيؿول العؼل اليؽؾقػي خوٍف عؾؼيه ال،ويعس عؾى وصد   دوهو أـضدب   دوهو وهدو 

 ن يعؾدق  ا البؾوغ(ع وٕن اليؽؾق   أو عظقم ي    عؾقه ال واب والعؼوبع فال يؿؽن   هللً 

الوصد  الؿـضدب   ،يي خػي ٓ يعوفه إٓ كوادر الـوس  ل ٓ هلل  ن يعؾق  وٕأو الظوهو و

فف ه إدلس  ػقدهللك إن ادوي ان  عدولى  ن الؼدول الصدحقا ذ هد ه الؿسدللس هدو  ن الصدبي 

 ي ٓ  وٕواأو وٓ  ولؿـوهي حيى يبؾغ وهو الؿعيؿهلل ذ أد ه   والؿؿق  غقو أؽؾ  أطؾؼً 

اإلأوم  حؿهللع وهو أ ه   ؿفور إصولققن واخيوره اقخ اإلسالم ا ن  قؿقس رحؿده ان 

 وان  عؾى و عؾم.  عولى

لو فعل الصبي الؿؿق  عبدودة فنهندو  صدا أـده إذا   دى  دو عؾدى الو ده الؿدلأور  ده  ) رع(:

ٕن أن اوط العبودة اليؿقق  وقهلل حصلع و أو البؾدوغ فنكده ادوط و دوب ٓ ادوط  واوعً 

صحسع و أو   وهو فنكه يؽون لػوعؾفدو ولؿدن  أدوه  و دلده عؾقفدوع فدل و عبدودة الصدبي لده 

 راهلله إلقفوع وهدو أد ه  الجؿفدور واخيدوره ادقخ اإلسدالم ا دن  قؿقدس رحؿده ان  ولؿن

  عولى. وإدلس عؾى ذلك ك قوة.

 :: تؽؾقف الؿجـون )مسلل (

أن الؿيؼدور  ن العؼدل أدن ادووط اليؽؾقد   ولدهلللقل إ دوي فؼدهلل روى   دو داود ذ سدــه 

ول  خربكو حؿود  ن سؾؿس عدن قول: حهلل ـو ع ؿون  ن   ي اقبس قول حهلل ـو ي يهلل  ن هورون ق

رفدح الؼؾدم عدن » ملسو هيلع هللا ىلصقولت: قول رسول ان  ڤحؿود عن إ واهقم عن إسود عن عوئ،س 

حدهلليل «  ال س: عن الـوئم حيى يسيقؼأ وعن الؿبيؾى حيى يدرب  وعدن الصدبي حيدى يؽدرب

: حهلل ـو ع ؿون ا ن   ي اقبس قدول حدهلل ـو  ويدو عدن إعؿدو عدن   دي وصحقا وقول  يًض 

فدلأو عؿدو  ن  وا ن عبوس قدول  يت عؿدو  ؿجـوكدس قدهلل زكدت فوسي،دور فقفدو  كوًسدوبقون عن 

قدولوا أجـوكدس  ـدي »أو الن هد هف « فؼول - ڤ - و م فؿو  و عؾى عؾي  ن   ي وول  

فالن زكت فلأو  و عؿو  ن  و مع قول: فؼول: ار عوا  وع  م   وه فؼول: يو  أقدو الؿدمأـقن 

 ال س عن الؿجـدون حيدى يدرب  وعدن الـدوئم حيدى يسديقؼأ  أو عؾؿت  ن الؼؾم قهلل رفح عن 

قدول: »ٓ اديي « قدول: فؿدو  دول هد ه  ن  دو مف قدول» ؾى « وعن الصبي حيى يعؼلف قول

حدهلليل صدحقا وقدول: حدهلل ـو « فلرسدؾفوع فجعدل عؾدي يؽدرب « - ي عؿو -فلرسؾفوع قول
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عؼدل حيدى ي» :ووقدول  يًضد -كحدوه -يوس  ا دن أوسدى قدول حدهلل ـو وكقدح عدن إعؿدو =

: حدهلل ـو ووقول   دو داود ذ سدــه  يًضد .حهلليل صحقا« وعن الؿجـون حيى يػقق« وقول»

  ن السوح قول  خربكو ا ن وه  قول  خربب  ويو  ن حوزم عدن سدؾقؿون  دن أفدوان عدن 

 ؿعـدى حدهلليل  - ڤ -قدول: أدو عؾدي ا دن   دي وولد   ڤ  ي وبقدون عدن ا دن عبدوس 

رفددح الؼؾددم عددن  ال ددس عددن الؿجـددون « قددول ملسو هيلع هللا ىلصقددول:  و أددو  دد كو  ن رسددول ان  -ع ؿددون

فؼدول »الؿغؾوب عؾى عؼؾه حيى يػقق وعن الـوئم حيى يسيقؼأ وعن الصبي حيى يحديؾم 

: حددهلل ـو أوسددى  ددن ووقددول  يًضدد .حددهلليل صددحقا« فخؾددى عـفددو» عؿددو: صددهللقتع قددول:

« قدول: ملسو هيلع هللا ىلصعن الـبي  ڤإسؿوعقل قول حهلل ـو وهق  عن خولهلل عن   ي الضحى عن عؾي 

عن  ال س عن الـدوئم حيدى يسديقؼأ وعدن الصدبي حيدى يحديؾم وعدن الؿجـدون رفح الؼؾم 

عدن الـبدي  ڤقول   و داود ورواه ا ن  ويا عن الؼوسم  ن ي يدهلل عدن عؾدي »حيى يعؼل 

وقددهلل حسدن هدد ا الحددهلليل   دو العبددوس اددقخ . حدهلليل صددحقا« والخددوف» وزاد فقده ملسو هيلع هللا ىلص

س عؾى  ؾؼقه  ولؼبول وقول  إكده اإلسالم ا ن  قؿقس رحؿه ان  عولى وكؼل ا ػو   هل الؿعوف

وقدهلل كؼؾده   دو  وأيؾؼًى عـدهلل الػؼفدوي  دولؼبول( ا. هدد. وقدهلل دل عؾدى أؼيضدوه اإل ؿدوع  يًضد

العبوس ا ن  قؿقس رحؿه ان  عولى  ؼوله  و أو الؿجـدون الد ي رفدح عـده الؼؾدم قدال يصدا 

ٓ غقو ذلدك أدن ايي أن عبودا ه  و ػو  العؾؿوي وٓ يصا أـه إيؿون وٓ كػو وٓ صالة و

العبودات ... وٓ  صا عؼوده  و ػو  العؾؿدوي فدال يصدا  قعده وٓ ادواؤه وٓ كؽوحده وٓ 

والقه وٓ إقواره وٓ افود ه وٓ غقو ذلك أدن  قوالدهع  دل  قوالده كؾفدو لغدو ٓ ييعؾدق  دو 

حؽم اوعي وٓ  واب وٓ عؼدوب( ا. هدد. كالأده رحؿده ان  عدولى وقدول ذ أوضدٍح آخدو 

ال،ويعس  لن الؼؾم أوفوع عن الـوئم والؿجـدون والؿغؿدى عؾقده ولدم يخيؾػدوا إٓ    ويت

فدقؿن زال عؼؾدده  سددب  أحدوم( ا. هددد. وقددهلل  ؼددور ذ إصدول  ن اإل ؿددوع حجددس اددوعقس 

يج  قبولفو واعيؿودهو و حوم أخولػيفو و ـوًي عؾقه فال  غ   ؿو كؼؾه  عض  هل إصول 

ٓ خالف فقفو  ـؼدل العؾؿدوي العدورفقن ال ؼدوتع ويجدوب أن الخالف ذ ه ه الؿسللس فنكه 

 عن الخالف الؿ عوم  جوا قن:

إول:  كه خالف حدودثع  وإل ؿدوع الؿيؼدورع وقدهلل  ؼدور ذ إصدول  ن اإل ؿدوع عؾدى 

 الخالف الالحقع  ل ٓ حق ٕحهلل  ن يخول  أو  كعؼهلل عؾقه اإل ؿوع.
= 
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الػفمع ٕن  هدل العؾدم يو بدون عؾدى ال وب:  ن يحؿل قصهلل كوقل الخالف عؾى الخطل ذ  =

الؿجـون الضؿون و عضدفم يو د  عؾقده ال كدوةع فظدن هد ا الو دل  ن هد ا الدبعض أدن 

العؾؿوي يؼول  يؽؾق  الؿجـونع وهد ا لدق   صدحقا وسدقليت  سد   وا ده  عدهلل قؾقدل إن 

اوي ان  عولىع والؿؼصود عـهللكو أن  ن ك كو إدلدس عؾدى عدهللم  ؽؾقد  الؿجـدونع وقدهلل 

 -الهلللقل إ وي الؿوك  أن السـسع الهلللقل الـظوي عؾى عهللم  ؽؾقػه فؿن و وه: ذكو

 حهللهو: الؼقوس إولوي: و قوكه  ن يؼول: إن العؾؿوي رحؿفم ان  عولى قهلل ا ػؼوا عؾى  كده 

ٓ  صا صالة أن زال عؼؾه  لي سب  كون ذلك الد والع فدنذا كدون هد ا آ ػدو  حوصدل 

ؽـه زال  سبٍ  أوع وسقعود  عدهلل زوال ذلدك السدب  فؽقد  فقؿن كون أعه  صل العؼل ول

 ولؿجـون ال ي زال عؼؾه  ولؽؾقسف ٓ اك  كه ٓ  صا صال ه أن  وب  ولىع و ـدوًي عؾقده 

فال  ؽؾق  عؾقه. وقهلل ذكو ه ا   و العبوس رحؿه ان  عولى ذ الػيووىع فنكه قدول:  ولفد ا 

ه  لي سب  زال فؽق   دولؿجـون( وهدو ا ػق العؾؿوي عؾى  كه ٓ  صا صالة أن زال عؼؾ

 ققوس  ولوي وقهلل  ؼور ذ إصول  ن الؼقوس إولوي حجس وان  عؾم.

ال وب:  ن أدهللار اليؽؾقد  وأـووده هدو العؼدلع وهدو قوعهلل ده و سوسده فوليؽدولق  أو وودس 

 و ودهع فنذا و هلل العؼل و هللت اليؽولق  وإذا اكيػى العؼل اكيػدى اليؽؾقد ع وقدهلل  ؼدور 

. والؿجـدون ٓ عؼدل لدهع فدال  ؽؾقد  وصول  ن الحؽم يهللور أح عؾيه و ودا وعهللأً ذ إ

 عؾقه.

عن  هل العؾم  ن الؿجـون لق  له قصدهلل  ال ولل:  ن الؿيؼور لهللى العوأس والخوصس فضاًل 

صحقاع وأن الؿعؾوم عـهلل العؾؿوي  ن أهللار اليؽؾق  ال ي  ؿو ده ال دواب والعؼدوب عؾدى 

لؿجـون يػؼهلل ه ه الخصقصس فنكه ٓ  ؽؾق  عؾقدهع إذ  ن كدل الؼصهلل الصحقاع فؾؿو كون ا

فعل يػعؾه فنكه ٓ يصهللر أدن قصدهلل صدحقا فؾؿدو اكيػدى عـده الؼصدهلل الصدحقا اكيػدى عـده 

 اليؽؾق .

الوا ح:  كـو قوركدو  ن الصدبي الؿؿقد  لدق   ؿؽؾد  ٕكده كدوق  العؼدلع فدنذا كدون الصدبي 

ل ي قهلل زال عؼؾه  ولؽؾقدسف ٓ ادك الؿؿق  لق   ؿؽؾ  لـؼصون عؼؾه فؽق   ولؿجـون ا

 كدده  ولددى  عددهللم اليؽؾقدد  ولفدد ا صددحت عبددودة الصددبي الؿؿقدد  و  قدد  عؾقفددو  خددالف 

الؿجـون فنن عبود ه ٓ  صا وٓ يحصل  و الؿؼصود أـفوع وه ا أن  وب ققوس إولدى 
= 
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 وهو واضا عـهلل  هل إلبوب. =

إكؿدو هدو قصدهلل آأي دولع الخوأ :  ن الؼصهلل أن وضح اليؽولق  أدن إواأدو والـدواهي 

فال  هلل أن ه ا إأو ذ كل عبودة فنن ال واب أ    عؾقفو فؿدن فعدل إأدو  دال قصدهلل لدم 

يصا وأن  وك الؿـفي  دال قصدهلل آأي دول فدال  دواب لدهع وذلدك ٕن قصدهلل آأي دول هدو 

روح إواأو والؿـوهي وهو الؿؼصود  وضعفوع والؿجـون ٓ ييصور  ن يصدهللر أـده هد ا 

ع فؾؿو كون ذلك غقو أيصور ذ الؿجـون سدؼ  عـده اليؽؾقد ع ٕن  ؽؾقػده ذ هد ه الؼصهلل

الحولس ٓ فوئهللة أـه ٕن فوقهلل لؼصهلل آأي ول والطوعدس وفوقدهلل لـقدس اليعبدهلل واليؼدوب  ولػعدل 

وال ك وه ا واضا. فؾؿو اكيػى الؿؼصود إعظم أن اليؽدولق  ذ حدق الؿجـدون سدؼ  

 اليؽؾق  عـه.

جـون  ولى  وفح الؼؾم عـه أن الـوئم والؿغؿى عؾقهع فنن همٓي قدهلل رفدح السودس:  ن الؿ

ال،دورع عددـفم اليؽؾقدد  أددح  ن الـددوم واإلغؿددوي أدن العددوارض الخػقػددس اليددي  دد ول عددن 

والؿؼصدود  -إن اوي ان  عولى ووسقليت  حؼقق ذلك قويبً  -قوي ع وإن وول زأن اإلغؿوي 

ى عؾقه وعؾس ذلك و دود أدو غطدى عؾدى العؼدل  ن قؾم اليؽؾق  أوفوع عن الـوئم والؿغؿ

ال ي هو أـوط اليؽؾق ع وعورض الجـون  قوى أن عورض الـوم واإلغؿوي وأهلل ه  طول 

ذ الغول ع  ل ولو ؿدو ٓ يعدود العؼدل لؾؿجـدون ذ غولد  إحقدون وٓ سدقؿو فدقؿن ولدهلل 

 دولؼول ك لكع فؾؿو كون الجـون  قوى أن عورض الـوم واإلغؿدوي صدور الؿجـدون  ولدى 

 وفح الؼؾم عـهع وه ا أن  وب ققوس إولىع وال ي يهللل عؾى  ن عورض الـوم واإلغؿوي 

 خ  أدن الجـدون وهدو  ن إكبقدوي يجدوز عؾدقفم الـدوم واإلغؿدوي لؽدن ٓ يجدوز عؾدقفم 

الجـدون ٕن زوال العؼدل  ددولجـون أدن  عظددم الـؼدوئ  والعقدوب فؽددون الؿجـدون  ولددى 

 ؼل  ولجـون  عظم وه ا واضا. عهللم اليؽؾق  ٕن زوال الع

السو ح:  ن اليؽولق  ٓ  يجه إٓ لؿن يػفم الخطوبع فؿن لم يػفم الخطوب فدال  ؽؾقد  

عؾقهع وعهللم ففم الخطوب قهلل يؽون  سدب  الـدوم  و  سدب  اإلغؿدوي  و  سدب  الصدغو  و 

 سب  الجـون وهو  عظؿفو عؾى اإلوال  فؾؿو كوكت اليؽولق  أوضوعس عن الـدوئم ٕكده 

 يػفم الخطوبع وأوضوعس عن الؿغؿدى عؾقده ٕكده ٓ يػفدم الخطدوب وأوضدوعس عدن ٓ

عدن ففددم الخطددوبع فؽقدد   االصدغقو الدد ي لددم يبؾدغ ٕكدده ٓ يدد ال عؼؾده اليؽؾقػددي قوصددوً 
= 
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 ولؿجـونف ٓ اك  كه أن  دوب  ولدىع وهد ا قويد  أدن الو ده السدودس وهدو أدن  دوب  =

ويددس وآسدديهللٓٓت الـظويددس  ػقددهلل إفددودة آسدديهللٓل  ولؼقددوس إولددويع ففدد ه إدلددس إ 

 وزأس  لن الؿجـون ٓ  ؽؾق  عؾقهع فف ه  ولـسبس ل،طو السدمال إول وهدو  قدون إدلدس 

الهللالس عؾى  ن العؼل اوط أن اووط اليؽؾق  وان ر ـو  عؾى و عؾمع و أو ال،دطو ال دوب 

لعؼدل الد ي يؽدون أن السدمال وهدو قولده  وأدو الؿؼصدود  ده(ف  ي  ولعؼدل فـؼدول فقده: ا

 ور ػوعه ار ػوع اليؽولق  يؼصهلل  ه  ؾدك الؿؾؽدس اليدي اأدين ان  دو عؾدى عبدوده واليدي  دو 

يؿق  اإلكسون  قن أو يـػعه وأو يضوهع و دقن الخقدو وال،دو و دقن   د اي إادقوي و كواعفدو 

سدون ذ أـح اإلك ولهع واليي  ؽون سببً  وواليي يحصل  و ففم الخطوب ورد الجواب أوافؼً 

ع واليي يحصل  ه اإلدراك والػفم واليؿقق ع و ـدوًي عؾقده ووعوفً  وأن الوقوع ذ الؼبقا اوعً 

 و ٓ يعوف الجبدل  فؿن لم يؿق   قن    اي إاقوي و كواعفو فال يعوف  يوم إسبوع أ اًل 

أدن ال،ددجوة وٓ يػؼده أددو يؼدول لدده وٓ يػدو   ددقن الد كو وإك ددى وٓ يعدوف اليؿققدد   ددقن 

والؼبقا فؾق   عوقلع وقهلل اخيؾػدت عبدورات  هدل العؾدم ذ  حهلليدهلل أعـدى العؼدل  الحسن

 وكل  عوريػفم  ص  ذ  ن العؼل هو آلس اإلدراك والػفم واليؿقق .

فنن ققل  كق  الجواب عن إل ام الؿجـون  ولضؿون أح  كه غقو أؽؾ ( الجواب :  كده ٓ 

 -ا اإلاؽول ... وهؿو: هلل أن اليػويق  قن اقئقنع  وليػويق  قـفؿو ي ول ه 

أو كون أن قبقل إحؽوم اليؽؾقػقسع وأو كون أن قبقدل إحؽدوم الوضدعقس فدولؿجـون إكؿدو 

ار ػح عـه قؾم الؿماخ ة ذ إحؽوم اليؽؾقػقس فؼ ع فولؿجـون يوفح  هؾقس اليؽؾق  فؼ ع 

وذلك ٕن الحؽم ال،وعي قسؿون: حؽم  ؽؾقػي وحؽم وضعي فدولحؽم اليؽؾقػدي هدو 

يو ػح عن الؿجـون فؼ ع و أو الحؽم الوضدعي فنكده ي بدت ذ حؼده وذ حدق غقدوهع  ال ي

والضؿون أن  وب الحؽدم الوضدعي ٓ أدن  دوب الحؽدم اليؽؾقػديع وذلدك ٕن الضدؿون 

ٕأدوالفم  ولؾعهللل  قن عبوده وحػًظد وولو عؾى غقو العوقل  حؼقؼً  وإكؿو  و به ال،ورع أطؾؼً 

فقؿو   ؾػيه البفقؿس أدح  هندو غقدو أؽؾػدس  وٓ ػدو ع  أن الضقوعع ول لك فنن الضؿون يج 

يؼدول  اففل يؼول إن إيجوب الضؿون ذ إ الف البفقؿس دلقدل عؾدى  ؽؾقػفدوف ٓ   دن  حدهللً 

ذلكع ولؽن ٕن أصولا العبود وإقوأس العهللل  قـفم وحػأ حؼوقفم و أوالفم ٓ  ؼدوم إٓ 

لؿجـدونع ٓ ٕكده أؽؾد ع  ضؿون أو   ؾػه البعض عؾى الدبعض و د  ضدؿون أدو   ؾػده ا
= 
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وإكؿو لحػأ الحؼو  وإقوأس العهلللع فولضؿون كدوع أدن  كدواع الحؽدم الوضدعي والحؽدم  =

الوضعي ٓ ي، ط له العؼلع وذلك يسؿقه إصولقون  أن  وب ر   إحؽدوم  لسدبو و( 

فولضددؿون حؽددم ي  دد  أبواددوة عؾددى سددب  وهددو اإل ددالفع فددنذا و ددهلل اإل ددالف و ددهلل 

عن  هؾقس الؿيؾ ع فال  هلل أن اليػويق  دقن هد ين البدو قن فؾدو اكؼؾد  الضؿون  غض الـظو 

الـوئم عؾى  حهلل فل ؾػه و   عؾقه ضؿوكه أح  كه غقو أؽؾ  حول كوأهع ولو  ن الـوئم قدوم 

أن أؿيؾؽوت الغقو و د  عؾقده ضدؿوكه أدح  كده غقدو أؽؾد ع  ويؿ،ي ذ كوأه و  ؾ  اقئً 

ؾى أولؽفو أح  هنو غقدو أؽؾػدس لدو  ن الصدغقو و   الضؿون ع وولو  ن البفقؿس   ؾػت اقئً 

أن أؿيؾؽوت الغقو لو   عؾى ولقه  وال ي لم يبؾغ سواًي الؿؿق   و غقو الؿؿق  ا ؾ  اقئً 

ضؿون ذلك أح  كده غقدو أؽؾد  فؽد لك الؿجـدون لدو  كده   ؾد  أدول غقدوه و د  عؾقده 

وب اليؽؾقد   د اوييدولى ذلدك ولقدهع أدح  كده غقدو أؽؾد ع فدنذً  - عـي أن أوله -الضؿون 

فدلقول: إن اليؽؾقد  اديي  دقن العبدهلل  وايي و وب الضدؿون اديي آخدوع و زيدهللك إيضدوًح 

و دقن ر ده و أدو الضدؿون فنكدده اديي  دقن العبدود و عضددفم الدبعضع فدور ػح اليؽؾقد  عددن 

الؿجـون ٕن حؼو  ان  عولى أبـوهو عؾى الؿسدوأحس ولدم يو ػدح عـده ضدؿون الؿيؾػدوت 

سع وٕن ذ إيجوب الضدؿون سدهللً  ٕن أن حؼو  العبود وحؼو   االعبود أبـوهو عؾى الؿُ،وح 

ل ريعس او عظقمع و قوكه  ن يؼول: لو لدم يجد  الضدؿون ذ إ دالف غقدو الؿؽؾد  ٓكػديا 

 ًٓ ويعؾدم  كده لدو  و و كػًسد  وب اسيعؿولفم ذ إ الف أول الغقوع فؽل أدن  راد  ن ييؾد  أدو

ن  و  قؿس وكحو ذلدك لقبوادو هدو اإل دالف  واوه  ـػسه ٓقي  أـهع فنكه يعؿهلل إلى أجـو

ويخدوج هددو أددن العفدهللة فيضددقح الحؼددو   د لكع ويحصددل  دد لك ال،دو العظددقم والددبالي 

الوخقمع فػي إيجوب الضؿون ذ إ الف غقو الؿؽؾ  سهلل لف ا ال،و و كت  عؾم  ن قوعدهللة 

اب  ن سهلل ال رائح أن الؼواعهلل الؿعيؿدهللة ذ هد ه ال،دويعس الؿبوركدسع والخالصدس ذ الجدو

ال ي يو ػدح عدن الؿجـدون إكؿدو هدو خطدوب اليؽؾقد  ٓ خطدوب الوضدح والضدؿون أدن 

 خطوب الوضح ٓ أن خطوب اليؽؾق  وان  عؾم.

 و روع هذه الؿسلل  كثقرة:

 لو  ن الؿجـون وؾق لؿو صا والقه وقهلل ذكو   و العبوس آ ػو  عؾى ذلك. مـفا:

عؾدى غقددوه اعيددهللاًي ذهبدت فقدده كػدد  ٓ قصددوص عؾدى الؿجـددونع فؾددو  كده اعيددهللى ومـفرا: 
= 
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الؿعيهللى عؾقه  و  ؾ  ووف أن  ووافدهع فنكده ٓ قصدوص عؾدى الؿجـدون ٕن الؼصدوص  =

ي، ط له العؼل وه ا ٓ عؼل لهع ولؽن فقه الهلليدس فؼد  وذلدك ٕن الؿجـدون ٓ يصدا لده 

قصهللع و و بـو الهلليس عؾقه ٕن الهلليس أن خطوب الضؿونع والضؿون أن خطوب الوضح ٓ 

 خطوب اليؽؾق  كؿو قهللأـوه قبل قؾقل.أن 

الخددوف الؽبقددو الدد ي لددم يعددهلل يؿقدد   ددقن إيددوم وٓ إوقددوت وٓ  ددقن أؼددوديو ومـفررا: 

 الصؾوات وٓ  قن  وٓده إقو قنع فنكه ٓ  ؽؾق  عؾقه ٕن عؼؾه اليؽؾقػي ار ػح.

الؽبقدو  ن الؽػورة  سب  اإلفطور لؽرب السن ذ رأضدون إكؿدو  جد  عؾدى العجدوز ومـفا: 

ع و أو العجوز الؽبقو ال ي خوف فنكده ٓ  جد  وال ي ٓ يسيطقح الصوم إذا كون عؼؾه  وققً 

ع إذ ٓ صوم عؾقه فدنن الؽػدورة إكؿدو ادوعت أدن  دوب البدهللل عدن  دوك عؾقه الؽػورة  صاًل 

الصوم الوا  ع والؽبقو الخوف ال ي ٓ ففم وٓ إدراك وٓ  ؿققد  عـدهلله ٓ صدوم عؾقدهع 

ع عؾقه فال كػورة عؾقه ٕن إصل ال ي هو الصوم لم يج  ذ ذأيه  صداًل فحقل ٓ صوم 

 وان  عؾم. افؽق  يج   هللله وه ا ٓ يؽون   هللً 

فنكه ٓ قطدح عؾقده ٕن الؼطدح ٓ  دهلل فقده أدن العؼدل كؿدو  ولو  ن الؿجـون سو  اقئً ومـفا: 

الؿسدوو   ك  عؾقه  هل العؾمع ولؽن فقه ضدؿون الؿسدوو  إن كدون قدهلل  ؾد  وإٓ فقدود

 عقـه ٕن ذلك أن  وب الضؿونع وإذا كون الؿجـون ي د و  وليع يو ور ى ولدي إأدو  ن 

 يع ره فؾه ذلك ٕن  وب اليع يو  وسح أن  وب الحهلل كؿو هو أعؾوم وان  عؾم.

أن الؿؽػوات وهدو ذ هد ه الحولدس  و ن الؿجـون لو كطق  ؽؾؿس الؽػو  و فعل اقئً ومـفا: 

ه  ؿؼيضدى فعؾده هد اع ٕن اليؽػقدو ي،د ط ذ العؼدل وهد ا ٓ عؼدل لده فنكه ٓ يحؽدم عؾقد

« وي، ط فقه الؼصهلل وه ا لق  له قصهلل صحقاع  ٓ  دوى  ن الد ي قدول أدن ادهللة الػدوح

لم يؽػو ٕكه لم يؼصدهللهو أدح  كده أوصدوف  ولعؼدل لؽدن لدم »الؾفم  كت عبهللي و كو ر ك 

ٓ  ي ٓ عؼل وٓ قصدهلل لده  صداًل يؽ  ٕكه غقو قوصهلل لحؼقؼس ذلكع فؽق   ولؿجـون ال 

 اك  كه أن ٓ يؽػو أن  وب  ولى.

 م  صق   ولجـونع فـطق  ؽؾؿس اإلسدالم حدول  ـوكده فدنن  اكون كوفوً  لو  ن ر اًل ومـفا: 

إسالأه ه ا ٓ يصداع ٕن اإلسدالم ٓ  دهلل فقده أدن العؼدل والؼصدهلل ٕن عؼدهلل الؼؾد  عؾدى 

 وٕصدولس  دم  الجـدونع هد ا إذا كدون كدوفوً اليصهلليق إكؿو يؽون  ولعؼل وهو أػؼود  سدب  ا
= 
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 وٕصولس  م وو  عؾقده الجـدون فدنن  و ن فوسؾم فنكه ٓ يصا إسالأهع و أو أن كون أسؾؿً  =

 دقن  وع وكد ا أدن ولدهلل أجـوًكدوووويه ٓ يو ػح  ه حؽم اإلسالمع وٓ كعؾدم ذ ذلدك خالًفد

عوأؾدس الؿسدؾمع وإكؿدو   وين أسؾؿقن فنكه يحؽم  نسالأه وكعوأؾده ذ حقو ده و عدهلل أو ده أ

  م  ن وكطق  ؽؾؿس اإلسالم حول  ـوكه وان  عؾم. االؽالم هـو فقؿن كون كوفوً 

لددو  ن الؿجـددون  ددولى زواج كػسدده  ـػسدده فنكدده ٓ يعيددهلل  دد لك الـؽددوح وٓ يؼددح ومـفررا: 

وٓ    دد  عؾقدده ادديي أددن آ ددور عؼددهلل الـؽددوح الصددحقاع وقددهلل ذكددو ا ددن  قؿقددس  وصددحقحً 

ولؽدن إذا احيددوج الؿجـدون لؾدد واج إأدو لؼضددوي ال،دفوة  و لإليددواي  اإل ؿدوع عؾدى ذلددكع

والحػأ فنن ال ي يعؼهلل له ولقه  و الوصي عؾقه  و الحوكم ذ البؾهللع إن لم يؽن له ولدي  و 

وصيع وقؾـو:  ن عؼدهلله  ـػسده لـػسده  وودل ٕن أدن ادوط ذلدك العؼدل والؼصدهلل وهدو ٓ 

 عؼل له وٓ يصؾا له قصهلل.

ون ق ف  حهلًلا فنكهٓ  يؼوم عؾقه حهلل الؼ ف ٕن أن اوط إقوأس حهلل الؼد ف وأـفو: لو  ن الؿجـ

  ن يؽون الؼوذف عوقاًلع ولؽن عؾقه اليع يو فؼ  إذا ر ى الحوكم  ن الؿصؾحس ذ  ع يوه.

فدنن هد ا البقدح وال،دواي  دووالن وٓ ي  د   و و ااد ى ادقئً  وإذا  وع الؿجـون اقئً ومـفا: 

يو أن  ويعه  و اا ى أـه إن كون يعؾم  حؼقؼدس حولدهع ٕن عؾقفؿو  ي اييع  ل يج   ع 

 البقح وال،واي ٓ  هلل فقفؿو أن العؼل وه ا ٓ عؼل له.

 ن الؿجـون أحجور عؾقه  ي ٓ يصا له  ي  صدوف ذ أولدهع فدال يصدا  قعده وٓ ومـفا: 

ن اواؤه وٓ وقػه وٓ هبيه وٓ عيؼه وٓ صهللقيه وكحو ذلك ٕكه أحجدور عؾقده وذلدك ٕ

أن اوط اليصوف ذ الؿول العؼل وه ا ٓ عؼل له. والؼول الصدحقا  ن الحجدو عؾقده ٓ 

يػيؼو إلى حؽم الؿحؽؿسع والؼول الصدحقا  كده إذا عؼدل اكػدك عـده الحجدو أبوادوة وٓ 

 يػيؼو فك الحجو عـه إلى حؽم الؿحؽؿس.

لقده  ن صالة الؿجـون وصقوأه وحجده وعؿو ده ٓ  ؼدح صدحقحسع  دل ٓ يـبغدي لوومـفا: 

 يؿؽـه أن ذلك ٕن أن اوط صحس ذلك العؼل وهو ٓ عؼل له.

ًٓ ومـفا:  ٕن أدن ادوط صدحس  اواحدهللً  إقوار الؿجـون عؾى كػسه  حق لغقدوه ٓ يصدا قدو

 اإلقوار العؼل وهو ٓ عؼل له.

ًٓ ومـفا:   ٕن أن اوط ال،فودة العؼل وهو ٓ عؼل له. اواحهللً  افودة الؿجـون ٓ  ؼبل قو
= 
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عؾى  حهلل أدن  هؾده وٓ  ووٓيس لؿجـونع  ي إن الؿجـون ٓ يصؾا  ن يؽون ولقً ٓ ومـفا:  =

عؾقهع وذلك ٕن أن اوط الوٓيس العؼدل وهدو  وأن  قو وئهع  ل هو الؿػيؼو لؿن يؽون ولقً 

 ٓ عؼل له.

ٓ حضوكس لؿجـون كؿو قوره  هل العؾم فدنذا  دن  حدهلل إ دوين فنكده ٓ حدق لده ذ ومـفا: 

ٕن الحضدوكس كدوع أدن الوٓيدس  اكدون  و كبقدوً  اكدون  و  ك دى صدغقوً  اذكوً  حضوكس ه ا الولهلل

 وأن اووفو العؼل وه ا ٓ عؼل له.

 ) رع(: الػرث بقن العته وبقن الجـون.

العيه لغس كؼ  العؼل وعهللم اكضبووهع وقهلل عوفه عؾؿوي ال،ويعس  ؼولفم: آفس  صق  أوٓ: 

الػفدم واإلدراك واليؿققد ع فؼددولفم:  العؼدل دون الجـدون وفدو  السدػه  و دد  الخؾدل ذ

 آفس( أفس هي العوهسع قول ذ أخيور الصدحوح:  أفدس العوهدس( ا. هدد. وقدولفم:   صدق  

العؼددل( هدد ا  قددون لؿحددل هدد ه العوهددسع ففدد ه أفددس ٓ  عؾددق لفددو  ددولعقن وٓ  ولسددؿح وٓ 

قدولفم:  دون  ولبطن وٓ  وٕوواف وإكؿو أحؾفو العؼدل  ي أحدل إصدو يفو هدو العؼدلع و

الجـون وفو  السػه( هدو  قدون لهللر دس هد ه أفدسع ففدي آفدس أيوسدطس  دقن الجـدون و دقن 

فؼد ع فولعيده در دس أيوسدطس  حدت الجـدون  وع ولق  سػقفً والسػهع فولؿعيوه لق  أجـوكً 

وفو  السػسع وقولفم:   و   الخؾدل ذ الػفدم واإلدراك واليؿققد ( وهد ا  قدون ٔ ورهدو 

ور وه ه أ ور  ظفو ذ  صوفوت الؿعيوه و قوالهع وففؿده و ؿققد ه و ؿدو  ن فنن العيه له آ 

العيه لق   جـونع فؿن الطبقعي  ن يؽون خؾل العيه ذ العؼدل  خد  أدن خؾدل الجـدونع 

فف ا اليعوي   ؿح لك  قن كوع الؿوض وأحؾه ودر يده وآ دورهع وهدو  قدوب اليعدوري  

 إلى الصواب وان  عؾم.

لؼددهلل فددو   هددل العؾددم رحؿفددم ان  عددولى  ددقن الؿعيددوه والؿجـددون  عددهللة  الؿسررلل  الثاكقرر :

فوو ع و كت خبقو  لن إأوين ليؼور ؿو فنهنؿو يحيو ون إلدى اليػويدق و أدو الؿيبوعدهللات 

الؿػ قوت  ول ات والصػوت وأ ور فنهنؿو ٓ يحيو ون إلى  ػويقع و ؿو  ن العيده قويد  

 -قوا  قـفؿو وذكووا عهللة فوو :أن الجـون احيوج  هل العؾم  ن يػو

إول:  ن الؿعيوه أعه  صل العؼل لؽـه عؼل كوق  قوصوع و أو الؿجـون فنكه ٓ عؼل لده 

 ولؽؾقسع فولؿعيوه أعه أطؾق العؼل  ي  عضه و أو الؿجـدون فؾدق  أعده أطؾدق العؼدل  ي 
= 
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 لق  أعه أن العؼل  ي ايي. =

فس العيه فنكه ٓ ي ه  العؼدل  ولؽؾقدس وإكؿدو ال وب:  ن آفس الجـون أ هبس لؾعؼل كؾهع و أو آ

 يـؼصه فؼ .

عيدهللاي واليفدقاع و أدو آفدس العيده  ال ولل:  ن آفس الجـون غولًبو أو  ؽون أو بدس لالضدطواب وٓا

 فنهنو غولًبوٓ   ؽون أو بس ل لكع وإأو  غؾبيع والعربة  ولؽ قو الغول ٓ   ولؼؾقل الـودر.

فؼهلل اليؿقق   ولؽؾقسع فنن أن الؿعيوهقن أن هم أؿق ون و أدو آفدس  الوا ح:  ن آفس العيهٓ   و  

الجـون فنهنو   ه  اليؿقق   ولؽؾقس فدال يبؼدى أدح الؿجـدون  ي اديي أدن اليؿققد  ففد ه  عدض 

الػوو  الؿؼورة ذ هد ا البدوب  دقن الؿجـدون والؿعيدوه وقدهلل يؽدون  عضدفو  دهللخل ذ  عدضع 

 و هؿفو الػو  إول وان  عؾى و عؾم.

قبل العيه  دم ودو  عؾقده  وو أو إسالم الؿعيوهع فػقه  ػصقل: فنن كون أسؾؿً  الؿسلل  الثالث :

العيده ففد ا الطددووي ٓ يدم و ذ رفددح اإلسدالم  وإل ؿددوعع وأدن  ددوب ققدوس إولددى  ي  ن 

الجـون  عظم أن العيده فدنذا كدون ودووي الجـدون ٓ يو د  ار ػدوع اإلسدالم فؽد لك آفدس 

وهو صغقو  ي أن حقدل ولدهلل وهدو كد لك فنكده  وو أو إذا كون أعيوهً  العيه أن  وب  ولى.

لوالهلليدده ٕن الولددهلل  ددو ح ٕ ويدده ذ و ودهؿددوع وقددهلل  ؼددور ذ  و بًعدد ويحؽددم  نسددالأه  يًضدد

 دم ودو  عؾقده  االؼواعهلل  ن اليو ح ذ الو ود  و ح ذ الحؽمع و أو إذا كون الؿعيوه ه ا كوفوً 

حولدس العيدهع ففد ا قدهلل اخيؾد  فقده  هدل العؾدم والؼدول  العيه فـطق  ؽؾؿس اإلسالم وهو ذ

الصحقا ذ ه ه الؿسللس هو  كه يحؽم  نسالأه  ي  ن إسالأه صحقاع وذلدك ٕكده لدق  

 ػوقهلل لؾعؼل  ولؽؾقس كولؿجـونع  ل أعده اصدل العؼدل ولؽـده قوصدو ولؽدن قصدور العؼدل 

عددض اليصددور وكؼصدده ٓ يؿـددح أددن صددحس إسددالأه ٕن الؿعيددوه عـددهلله  عددض اإلدراك و 

 واليؿقق  و عض الػفمع فف ا  ولـسبس لحؽم إسالم الؿعيوه وان  عؾم.

 أو حؽم عبودة الؿعيوه فؼهلل اخيؾ  فقفو  هل العؾم اخيالًفو كبقًواع وسب  الؿسلل  الرابع : 

اخيالففم هو  ودد الؿعيوه  قن الجـون و قن السػهع  ي هل الؿعيوه كولؿجـون  م  كه يؾحق 

لحؽمف والوا ا عـهللي وان  عولى  عؾى و عؾم  ن الؿعيوه لق   ؿؽؾ  وهو  ولسػقه ذ ا

أ ه   ؿفور  هل العؾمع لؽدن لدو   دى  ولعبدودة فنهندو  صدا أـده ٕن أعده  عدض العؼدل 

و عض الػفم واإلدراك واليؿقق ع وحجس ذلك  ن اليؽؾق  ٓ  هلل له أدن العؼدلع والؿعيدوه 
= 



112 

 

 شرح منت الورقات
 

 112 

 ........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كوق  ٓ يؽػي لؾؼدول  يؽؾقػدهع فقؼدوس عؾدى وإن كون أعه  صل العؼل إٓ  كه عؼل قوص =

الصبي الؿؿق ع فولصبي الؿؿق  وإن كون أعه عؼل و ؿقق  إٓ  ن عؼؾه ٓ ي ال قوصًوا وففؿه 

ٓ يد ال ضدعقًػو فد ال عـده اليؽؾقد   سدب  ذلددك لؽدن لدو فعدل الصدبي الؿؿقد  ادقًئو أددن 

كددل فددولؼول  العبددودات لصددحت و  قدد  عؾقفددو فؽدد لك الؿعيددوه  جددوأح كؼدد  العؼددل ذ

الصحقا  ن الؿعيوه لق   ؿؽؾ  لؼصور عؼؾه وففؿه وإدراكه وققوًسو عؾى الصبي الؿؿق  

و أو ققوسه عؾى الؿجـون فال كؼبؾه ٕن الؿجـون لق  أعه عؼل  صاًلع و أو الؿعيوه فؿعه 

  عض العؼلع فؽق  يؼوس أن أعه  عض العؼل عؾى أن ٓ عؼل لهع وان  عؾم.

و أو حؽم عؼوده فولؼول الوا ا إن اوي ان  عولى  كه ٓ يؿؽن أن  ي الؿسلل  الخامس : 

عؼهلٍلع ٓ أن  قح وٓ أن اواي وٓ أن هبٍس وٓ أن كؽوح وٓ أدن ودال  وٓ أدن إقدوار وٓ 

أن افودةع وذلك ٕن إاقوي ي، ط لفو كؿول العؼل اليؽؾقػدي اليدهلل قويع ولد لك فنهندو 

ليصدوف ذ الؿدولع فدنذا كدون السدػقه الد ي هدو دون ٓ  صا أن السػقه الد ي ٓ يحسدن ا

العيه  ؿواحل ٓ يصا  قعه وٓ ادواؤه وٓ عيؼده وكحدو ذلدك ٕن الوادهلل ادوط ذ صدحس 

ذلكع فنذا كون ه ا حول السدػقه فؽقد   حدول الؿعيدوه الد ي هدو فدو  حدول السدػقه كؿدو 

ن السدػقه الد ي ٓ ع ٓ اك  كه يؿـح أـفو أن  وب  ولىع وٕوذكوكو ذلك ذ اليعوي  سو ؼً 

يحسددن اليصددوف ذ الؿددول أحؽددوم  لكدده أحجددور عؾقددهع وأعـددى ذلددك  كدده أؿـددوع أددن 

اليصوف ذ أولهع أح  كه سػقه فؼ ع فؽق   ولؿعيوه ال ي هو  عؾدى أدن السدػقهع فدنن آفدس 

العيه  عؾى أدن آفدس السدػهع فدنذا كدون السدػقه أحجدور عؾقده لسدػفه حيدى يوادهللع فؽد لك 

حيى يؽؿل عؼؾه و  ول عـه هد ه أفدس والؿحجدور عؾقده ٓ يصدا  الؿعيوه أحجور عؾقه

 قعه وٓ اواؤه وٓ إ ور ه وٓ إقواره وهؽ ا وه ا ققوس  ولوي صحقا أحؼدق لؾغدوض 

 الؿطؾوب أن آسيهللٓل. وان  عؾم.

و أددو قولده  أددو الحؽددم لدو ار ددهللف( فددولجواب عؾدى ذلددك  كدده ييػدوع عددن الؼددول  الؿسرلل :

وقهلل قوركو سو ًؼو  كه ٓ ييجه له خطوب اليؽؾق ع و ـدوًي عؾقده فدنن رد ده  يؽؾقػه أن عهللأهع 

هد ه ٓ  ؼددح وكؾؿددس الؽػدو اليددي صددهللرت أـده غقددو أعيددربةع ٕن اعيبورهدو ييػددوع عؾددى  كدده 

أؽؾ  وذ حؼقؼدس الحدول  كده لدق   ؿؽؾد ع وققوًسدو عؾدى الصدبي الؿؿقد  فنكده لدو كطدق 

ؾقه حؽم الؿو هلل لعهللم  ؽؾقػه فؽد لك السدػقه  ؽؾؿس الؽػو فنكه ٓ يضوه ذلك وٓ يـطبق ع

أن  وب  ولىع وٕن اليؽػقو يهللفح  ول،بفس وهوهـو ابفس قويسع وهي  كه أعيوه ٓ يهللري أدو 
= 
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ددور أخددووبون ددوائحع ُِػددُووع  َواْلؽػ  ٓ   ِددهِ  ال،  َٓ  صددا إِ ْسدداَلم عَو َِؿددو    :َوُهددَو اإْلِ

[41، 41]الؿدثر:  { مس خس حس جس مخ  حخ جخ مح جح مج } :لَؼْوله َ َعوَلى
  1). 
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يؼول وٓ أوذا فعل  ي ٓ يهللري عن حؼقؼس قوله وفعؾهع وه ه ادبفس قويدس  دهللفعـو  ن كـػدي  =

 ن ردة الؿعيدوه ٓ اعيدهللاد  عن الؿعيوه اليؽػقوع فولؼول الصحقا والدو ي الدوا ا الؿؾدقا

 وع كعم يع ر عؾى ذلكع فف ا  أدو يعدود ٓ يفدود ولدي إأدوع و أدو  ؽػقدوه  ؿجدود هد ه 

الؽؾؿس فنكه أـيٍ  عؾى الؼول الصحباع وهو قدول ال،دوفعي و حؿدهلل ذ روايدس عـدهع وهدو 

 قول   ي يوس  وزفو أن الحـػقس وان  عؾم.

(2)  ًٓ أح اّ ػوقفم عؾى أخدووبيفم  -  الؽّػور  ػووع الّ،ويعس ذ  ؽؾق اخيؾ  إصولّقون  ّو

لؽـّفم أح  ؼوئفم عؾى كػوهم هل يجد  عؾدقفم فعدل الوا بدوت  - وٕصل وهو اإليؿون 

 و وك الؿـفّقوت الّ،وعّقسع أح  ّكفم لو فعؾوهو  هللون إسالم وإيؿون لم  ؼبل أـفم.

ؾدقػفمع وقدول  عدهللم  ؽؾدقػفم وإقوال ذ ه ه الؿسدللس عـدهلل إصدولّققن  ال دس: قدول  يؽ

 لعهللم قبولفو أـفمع وقول  يؽؾقػفم  ولؿـفقوت دون الؿلأورات.

والددوا ا ذ هدد ه الؿسددللس أددو اخيددوره الؿصددـ  أددن  ن الؽػددور أخددووبون  سددوئو اددوائح 

اإلسددالم وأخددووبون  يًضددو  ؽددل أددو  يوقدد  عؾقدده صددحس هدد ه ال،ددعوئو وهددو اإلسددالمع 

ذلددك يخوود   دده الؽػددور وهددو أدد ه   ؿفددور  وأخدووبون  ددوليخؾي عددن أواكعفددوع كددل

إصولققنع  ل هو أ ه   غؾ   هل العؾم أن الػؼفدوي والؿحدهلل قن وإصدولققن وكؼدل 

عن اإلأوأقن ال،وفعي وأولك وإحهللى الوواييقن عن اإلأوم  حؿهللع وهو قدول  ؿوعدس أدن 

مع وهدو الحـػقس أـفم الؽوخي والجصوصع واخيوره ا ن  قؿقس و ؾؿق ه العالأدس ا دن الؼدق

أ ه  الؿعي لس  يًضوع وال ؿوة اليطبقؼقس أن هد ه الؿسدللس  ؽدون ذ  عدض الػدووع أـفدو: 

ر ل عـهلله اأو ة كيو قس هدل يجد  عؾقده  ن يلأوهدو  ولحجدوب ال،دوعي وهدل هدي أؽؾػدس 

  لكف ور ل اهتم زو يه الؽيو قس  ول كو هل  ؼح  قـفم أالعـسف ر ل  ويه ضق  كيدو ي 

 ن يؼهللم له اويو ففدل لده ذلدكف فؿدن قدول الؽػدور أخدووبون  ػدووع ذ هنور رأضون فلراد 

ال،ويعس فقج  عـهلله  ن  مأو الؽيو قس  ولحجوب و ؼح الؿالعـس وٓ يجوز  ؼدهلليم ال،دويع 

وأن قول  ن الؽػور غقو أخدووبقن فدال يجد  عـدهلله  ن  دمأو الؽيو قدس  ولحجدوب وٓ  ؼدح 

 رأضون.الؿالعـسع ويجوز  ؼهلليم ال،وي لؾؽيو ي ذ هنور 
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ي هني َعن ِضهلّله

ْ
ي َأو  ول،  ْٕ ي َ أو  ضهلله عَوا

ْ
ي  .(1 َوالـ ْفي َعن ال، 
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(2)  ًٓ ا ػق العؾؿدوي عؾدى  ن الؿدلأور  ده إذا لدم يؽدن أعقـدو كخصدول الؽػدورة أد ال  كده ٓ  :أو

 يؽون هنقو عن واحهلل أـفو فؾق  إأو  وعيو  رقبس أ ال هني عن إوعوم ع،وة أسوكقن.

ا ػق العؾؿوي عؾى  كه إذا كون لؾؿوأور  ه ضهلل واحدهلل  ن إأدو ذ  ؾدك الحولدس يؽدون  ا:ثاكقً 

 ان يػعل الؿلأور  ه إٓ  وٓكيفوي عن غقوه. عن ضهلله: إذا ٓيؿؽن عؼاًل  وهنقً 

لق  الـ اع ذ لػأ إأو والـفي  لن يؼول لؾػأ إأو هني ولؾػدأ الـفدي  أدو لؾؼطدح  ثالًثا:

  لن إأو أوضوع  صقغس  افعل( والـفي أوضوع  صقغس  ٓ  ػعل(.

 ؾؼطح  لهنؿو أيغويوان.لق  الـ اع ذ أػفوم إأو والـفي ل رابًعا:

ٓ خالف ذ  ن لؽل أن إأو والـفي ضهلل حؼقؼي وهو  وكه فوٕأو  ول،ديي هندي  ا:خامًس 

عن ضهلله الحؼقؼي ال ي هو  وك فعل الؿلأور  ه وك لك الـفي عدن اديي هدو  أدو  ضدهلله 

 الحؼقؼي ال ي هو  وك آكيفوي عن ذلك ال،يي الؿـفي عـه.

عدن ذلدك الضدهلل كؼولده  وهلل ضدهلل إأدو هندي  كده يؽدون هنًقدٓ خالف ذ  كه إذا قصد ا:سادًس 

 عولى: ويسللوكك عن الؿحقض قل هدو  ذًى فدوعي لوا الـسدوي ذ الؿحدقض فدنن الضدهلل ذ 

 أ ل ه ه الصورة أـفي عـه  و ػو  وهو حوام  الخالف.

ذكو  عض إصولققن آ ػو  عؾى  كه إذا كدون إأدو أدن  دوب الوا د  الؿوسدح  ا:سابعً 

 يؽون هنقو عن ضهلله  ؿعـى  هنم يجعؾون الخالف ذ الوا   الؿضقق فؼ . فنكه ٓ

إأو الؿواد  ولؿسللس هدو الو دوب عـدهلل إك دو فدال يجدوي الخدالف ذ الؿـدهللوب  ثامـا:

 و عضفم   واه فقفؿو.

الؿبحث الثراين: مـشرل الخراف يف الؿسرلل  )سرب  الخراف(: يرجرع سرب  الخراف يف 

 الؿسلل  إلى أمور:

 : مسلل  طؼدي  وهي كام اهلل تبارك وتعالى:أحدها

فوٕاوعوة ي بيون الؽالم الـػسدوب فؼد  وأدن  دم ففدم يدوون  كده ٓصدقغس لألأدو كؿدو هدو 

 أعووف و ـوي عؾى ذلك  عؾوا دٓلس إأو  ول،يي هني عن ضهلله أن قبقل الؾػأ.

  حؼقق إأو و ـدوي والؿعي لس  ـوي عؾى قولفم ذ صػس الؽالم قولوا ٓ هلل أن إرادة إأو ذ

عؾى ذلك قولوا: ٓ يؽون إأو  ول،يي هني عن ضدهلله  دولؾػأ  دم اخيؾػدوا ذ دٓلدس ذلدك 

 أن  فس الؾ وم  و الؿعـى كؿو سقليت ذ ذكو إقوال ذ الؿسللس.
= 
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ال ددوب:  ن أأددو  ولػعددل قددهلل ٓ يؽددون أؼصددوده الؾددوازم وٓ  ددوك الضددهلل ولفدد ا إذا عوقدد   =

  عؾى  وك الؿلأور فؼ  ٓ يعوقبه عؾى  وك لوازأه وفعل ضهلله.الؿؽؾ  ٓ يعوقبه إٓ

ال ولل:  واز اليؽؾق   ؿو ٓ يطو  فؿن يدوى  دوازه يؼدول يؿؽـده فعدل الؿدوأور وضدهلله 

 فقجوز  ؽؾقػه  ه دون ان يـفى عن الضهلل.

 الؿبحث الثالث: إقوال يف الؿسلل :

ى الؿ كور ذ  حويدو أحدل اخيؾ  ذ أسللس إأو  ول،يي هل هو هني عن ضهلله فقؿو سو

 الـ اع عؾى عهللة  قوال  افوهو قوٓن:

الؼول إول:  ن إأو  ول،يي هني عن ضهلله و  ا قدول  ؿفدور إصدولققن أدن الحـػقدس 

والؿولؽقس والحـو ؾس والظوهويس و ؿفور ال،وفعقس كل ي اسحق ال،قوازي والػخو الدوازي 

 وأأهللي وا ن  وهون و ه قول الؿعي لس.

 يؾ  همٓي هل إأو  ول،يي هني عن ضهلله أن  فس الؾػأ  و الؿعـى عؾى قولقن: م اخ

 إول:  كه أن  فس الؾػأ وهو قول إاوعوة.

 ال وب:  كه أن  فس الؿعـى وهو قول الجؿفور.

 ن إأددو  ول،دديي لددق  هنقددو عددن ضددهلله و دده قددول إأددوم الحددوأقن الجددويـي  الؼررول الثرراين:

لفواسي الطربي والـووي وا ن الحو   أن الؿولؽقس وهو قول و ؾؿق اه الغ الي وإلؽقو ا

 قهللأوي الؿعي لس.

 الؿبحث الرابع: أدل  إقوال:

  وٓ:  دلس الؼول إول ان إأو  ول،يي هني عن ضهلله:

  ن ضهلل الؿلأور  ه إأو ان يؽون ألأورا  ه  و أـفقو عـه  و أبوحو. - 2

 أو  ولضهللين ٓسيحولس الجؿح  قـفؿوٓ يصا  ن يؽون ألأورا  ه: ٕكه ٓ يصا إ

وٓ يصا  ن يؽون أبوحو وإٓ لجدوز لده فعدل الضدهلل ويػضدي  دواز فعدل الؿدلأور  ده إلدى 

  واز  وك الؿلأور  ه ٓسيحولس الجؿح  قن الضهللين.

فنذا فعل ضهلل أو  أو  ه فؼهلل  وك الؿلأور  ه لؽن  دوك الؿدلأور  ده ٓ يجدوز فػعدل ضدهلله ٓ 

 يجوز.

ه فعل الؿلأور  ه إٓ   ك الضهلل فو    ن يؽون إأو ييضؿن الـفي عدن  كه ٓ يؿؽـ - 1
= 
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 ٓ  وى  كه لؿو لم يؿؽـه فعل الصدالة إٓ  ؿدو ييوصدل  ده إلقفدو كولطفدورة واسديؼبول  ضهلله =

الؼبؾس واسيؼوي الؿوي وغقو ذلك كون إأو  ولصالة أيضؿـو لألأو  ؽل أو ييوصل  ده إلقفدو 

 ك لك هفـو.

يؼيضدي إرادة الؿدلأور  ده وحسدـه وإرادة  _ ي الؿعي لدس  _،ديي عـدهللهم  ن إأو  ول - 1

ال،يي وحسـه يؼيضي كواهقس ضهلله وقبحه وذلك يؼيضي  حويؿه فقج   ن يؽدون إأدو 

  ول،يي  حويؿو لضهلله.

 ن السقهلل إذا قول لعبهلله قدم فؼعدهلل اسديحق الد م واليدو قخ ولدو لدم يؽدن إأدو  ولؼقدوم  - 4

  وز لوأه و و قخه عؾى الؼعود. يؼيضي الـفي عن ضهلله لؿو

 مر بالشيء لقس كفقا طن ضده:ثاكقا: أدل  الؼول الثاين: أن إ

ن أأو  ول،يي قهلل يؽون غوفال عن ضهلله والـفي عن ال،يي أ،ووط  ول،عور  ده فدؤأو  

 ول،يي حول غػؾيه عن ضهلل ذلك ال،يي يؿيـح  ن يؽون كوهقو عن ذلدك الضدهلل فضدال عدن 

 كػ  ذلك الـفي.  ن يؼول ه ا إأو

 وأجق  طـه بثاث  أجوب :

إول: ٓ كسددؾم  كدده يصددا أـدده إيجددوب ال،دديي عـددهلل الغػؾددس عددن اإلخددالل  دده وذلددك ٕن 

الو وب أوهقس أوكبس أن ققهللين  حدهللهؿو الؿـدح أدن الد ك فولؿيصدور لإليجدوب أيصدور 

لو دودي لؾؿـح أن ال ك فقؽون أيصورا لؾ ك ٓ أحولسع و أو الضهلل الد ي هدو الؿعـدى ا

الؿـوذ فؼهلل يؽون أػغوٓ عـه ولؽـه ٓ يـوذ ال،يي لؿوهقيه  ل لؽوكه أسديؾ أو عدهللم ذلدك 

 ال،يي فولؿـوفوة  ول ات لقست إٓ  قن و ود ال،يي وعهللأه

و أو الؿـوفوة  قن الضهللين ففي  ولعوض فال  وم عـهللكو إأدو  ول،ديي هندي عدن اإلخدالل 

 لعوض واليبح. ه  ول ات وهني عن  ضهللاده الو وديس  و

والوا ا ذ الؿسولس  ن إأو  ول،يي هندي عدن ضدهلله لؽدن أدن  فدس الؿعـدى ٓ أدن  فدس 

الؾػأ كؿو قول الؿصـ  وذلك لؼوة أو سيهلللوا  ده أدن ادلدس ولدن  دلدس الؼدول ال دوب  ؿدت 

 أـوق،يفو وٓ  ؼوى عؾى أوزعؿوه.

ؿطؾدوب  دوٕأو و دود قول اقخ اإلسالم ا ن  قؿقس رحؿده ان:  الـدوس ا ػؼدوا عؾدى  ن ال

الؿلأور  ه و ن ل م أن ذلك عهللم ضهلله ويؼول الػؼفوي إأدو  ول،دىي هندى عدن ضدهلله فدون 
= 
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ذلك أيـوزع فقه واليحؼقق  كه أـفى عـه  طويق الدالزم وقدهلل يؼصدهلله أأدو وقدهلل ٓ يؼصدهلله  =

واأو الؿطؾوب  ولـفي فؼهلل ققل  كه كػد  عدهللم الؿـفدى عـده وققدل لدق  كد لك ٕن العدهللم 

ا وٓ أؼصددودا  دل الؿطؾددوب فعددل ضدهلل الؿـفددى عـدده وهدو آأيـددوع وهددو  أددو لدق  أؼددهللر

 و ودي.

واليحؼقق  ن أؼصود الـوهي قهلل يؽون كػ  عهللم الؿـفى عـه وقهلل يؽون فعل ضدهلله وذلدك 

العهللم عهللم خوص أؼقهلل يؿؽن  ن يؽون أؼهللرا  ػعل ضدهلله فقؽدون فعدل الضدهلل وويؼدو الدى 

 ن الـوهي إكؿو هنى عن ال،ىي لؿدو فقده  أطؾوب الـوهي وان لم يؽن كػ  الؿؼصود وذلك

أن الػسود فولؿؼصود عهللأه كؿو يـفى عن قيل الدـػ  وادوب الخؿدو وإكؿدو هندى ٓ ديالي 

الؿؽؾد  واأيحوكده كؿدو هنددى قدوم ودولوت عدن ال،ددوب آ  ؿدلي الؽد  فولؿؼصدود هـددو 

ووعيفم واكؼقودهم وهو  أو و ودي وإذا كون و وديدو ففدو الطوعدس اليدى هدي أدن  دـ  

عل الؿلأور  ه فصور الؿـفى عـه إكؿو هو  و ح لؾؿلأور  ه فون أؼصوده اأدو عدهللم أدو يضدو ف

الؿلأور  ه  و   ي أن    اي الؿلأور  ه وإذا كون اأو حوويو لؾؿلأور  ده  و فوعدو أـده  بدت 

  ن الؿلأور  ه  كؿل و اوف وهو الؿؼصود إول(

 : ثؿرة الخاف:الخامسالؿبحث 

 لؿسولس أو يؾي:أن  ؿوات الخالف ذ ا

إذا قول ٓأو  ه إن خولػت  أوي فلكت وولق  دم قدول لفدو ٓ  ؽؾؿدي زيدهللا فؽؾؿيده لدم  - 2

 طؾق ٕهنو خولػدت هنقده ٓ  أدوه هد ا هدو الؿ،دفورع وقدول الغ الدي  هدل العدوف يعهللوكده 

 أخولػو لألأو.

 لو قول إن خولػت هنقي فلكت وولق  م قول لفو قوأي فؼعهللت - 1

 هم خالف ذ  ن إأو  ول،يي هل هو هني عن ضهلله  م ٓ:فؾألصولققن وغقو

ف ه   عض أن  عؾه هنقو إلى وقوع الطال  واخيور  عضدفم الؿـدح أطؾؼدو إذ ٓ يؼدول ذ 

 عوف الؾغس لؿن قول قم إكه هني.

أو ذكوه  عض الػؼفوي  ن الـ اع ذ و وب الـؽدوح أبـدي عؾدى هد ه الؼوعدهللة وهدي  ن  - 1

هلله: ٕكدو إذا قؾـدو  د لك فدولؿؽؾ  أـفدى عدن  دوك ال كدو فقؽدون الـفي عن ال،يي  أو  ضد

 ألأورا  ضهلله وهو الـؽوح وإأو يؼيضي الو وب فقؽون الـؽوح وا بو.
= 
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وكدوزعفم الطدوذ وقددول هد ا  ددو قا ضدعق  ٕن اليحؼقددق  ن ال،ديي إذا كددون لده  ضددهللاد  =

هللا لده  صدال فولـفي عـه  أو  لحهلل  ضهللاده وال كو لم يـحصدو ضدهلله ذ الـؽدوح  دل لدق  ضد

إكؿددو ضددهلل ال كددو  وكدده لؽددن  وكدده قددهلل يؽددون  ولـؽددوح وقددهلل يؽددون  وليسددوي وقددهلل يؽددون 

 وٓسدديعػوف أددح الع و ددس فددال ييعددقن  ولـؽددوح لؾيؾددب   ددل يؾدد م أؼو ددل ذلددك  ن يؽددون 

الؿؽؾ  الؿـفي عن ال كو ألأورا  ولـؽوح  و اليسوي عؾى اليخققو ٕن  دوك ال كدو يحصدل 

الوا د  الؿخقدو فدنن قدول  د لك صدا لده اليخدويا الؿد كور  ؽل أـفؿو فقصقو أن  وب 

 لؽن اليسوي لم كعؾم  حهللا قول  و و ه  عققـو وٓ  خققوا.

استحؼاق العؼا  ب ك ادلمور به  ؼط إلا ققل بلكه لقس هنقا طةن ضةده أو بةه وبػعةل  - 4

 الضد إلا ققل بلكه هنى طن  عل الضد ألكه خالأ أمرا وهنقا وطىص هبام.

لس اقيضوي الـفي الػسود أن الؿسوئل الؽبقوة ذ  صول الػؼهع وقدهلل اعيـدى  دو العؾؿدوي أسل (2)

عـويس كبقوة حيى إن  عضفم ٓ ي كو ذ  وب الـفي إٓ ه ه الؿسدللسع وقدهلل  فودهدو العالئدي 

 وهو أطبوع أحؼق.«  حؼقق الؿواد ذ  ن الـفي يؼيضي الػسود» ؿمل  أسيؼل سؿوه: 

لس كد ّكو الؼدورئ الؽدويم  ؿدو سدبق أدن الخدالف ذ الدبطالن عـدهلل وقبل  ن ك،وع ذ الؿسدل

ع ولؽدـفم ٓ يعهللوكده االحـػقس والجؿفورع و ن الحـػقس قدهلل يسدؿون الػعدل  و العؼدهلل فوسدهللً 

 ددووال أددن كددل و ددهع وإكؿددو يو بددون عؾقدده آ ددوره  و  عضددفو: ٕهنددم يػوقددون  ددقن الػسددود 

 ه الؿسدللس فدنهنم يويدهللون الدبطالنع و أو الجؿفور فحقل  وؾؼوا الػسود ذ هد والبطالن.

وعددهللم  و دد  آ ددور الػعددل عؾقدده سددواي  كددون عبددودة كولصددوم والصددالةع  م عؼددهللا كددولبقح 

 كولطال  والعيو . وواإل ورةع  م إيؼوعً 

 محل الـزاع يف الؿسلل :

 وؾق  عض العؾؿوي أحل الـ اع و دخل فقه كدل هندي سدواي حؿدل عؾدى اليحدويم  م عؾدى 

 عضفم  لن يؽون الـفي لؾيحويم.الؽواهس. وققهلله  
= 
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و خوج  عض العؾؿوي الـفدي عدن العبدودات وزعدم آ ػدو  عؾدى  ن الـفدي عـفدو يؼيضدي  =

 .وقسم  عضفم الـفي  ال س  قسوم  طالهنو. ولق  إأو ك لك كؿو سيعوف.

والظوهو  ن الخالف  وٍر ذ الؼسؿقن إخقوينع و أو الؼسدم إول فؼدهلل ا ػؼدوا عؾدى  كده 

بطالن. ولؽن اإلاؽول يحصل ذ حهلل الؿـفدي عـده لعقـدهع فدنهنم لدم يد كووا لده يؼيضي ال

ييؿق   هع ولف  فنهنم يخيؾػون عـهلل اليطبققع فؼهلل يؼول قوئل إن الو و أـفي عـده لعقـدهع  احهللً 

 ويـوزعه أخو ويؼولع  ل هو أـفي عـه لوصػه.

ن إأدو هدل ييـدوول وه ه الؿسللس ذات صؾس و قؼس  ؿسللس  خوى أن أسوئل إأو وهي  

الؿؽووهف وقهلل يعّبو عـفدو  عضدفم  ؼولده: هدل الؿؽدووه أدلأور  دهف فقحدهللث هد ا اليعبقدو 

 ًٓ  ده فؽقد   اعـهلل الهللارسقن: إذ يؼدول  حدهللهم: إذا كدون الؿبدوح لدق  أدلأورً  وعظقؿً  إاؽو

  هف ايؽون الؿؽووه ألأورً 

عؾدى صدػس فقفدو كواهدسع وحؼقؼس إأو  ن أوادهم   لك:  ن الؿؽؾ  إذا فعل الؿلأور  ده 

ففل يؼبل أـه ويج ئهع حيى كؼول َفَعَل الؿلأور  هف ويعـون  ولؽواهس هـو أو ي،ؿل كواهدس 

ع و ولصالة واليحويم وكواهس اليـ يه كؿو  هللل عؾقه  أ ؾيفمع فنهنم يؿ ؾوهنو  ولطواف أـؽًس 

 ذلك. أح رفح البصوع والصالة ذ إأوكن الؿـفي عن الصالة فقفو كولؿؼربة وكحو

وذ  ؼهلليوي  كده يـبغدي اليػويدق  دقن الؿسدلليقن: أسدللس اقيضدوي الـفدي الػسدودع وأسدللس  ـدوول 

فػي الؿسللس إولى يج   ن كؼيصو عؾدى  ن الـفدي عدن ال،ديي هدل يؼيضدي  إأو لؾؿؽووه.

فسودهف وحقـئ   ـحصو ذ إاقوي اليي ورد الـفي عـفدو كولصدالة ذ إأدوكن السدبعسع والبقدح 

  قح  خقهع وصقوم يوأي العقهللين. وكحو ذلك: لورود الـفي عن ه ه إاقوي. عؾى

و أو ال وكقس فقج  حصوهو عؾى عبدودة ورد إأدو  دو وورد الـفدي عدن اديي ذا صدؾس  دو 

ولؽـه لق  خوصو  وع أ ل: الصالة ألأور  و  نوال ع والغص  أـفي عـه  نوال ع فدنذا 

 ى  ولؿلأور  ه عؾى صػس فقفدو كواهدسع ولدم يدود كد  صؾى ذ الهللار الؿغصو س يؽون قهلل  

ذ الـفي عن الصالة ذ الدهللار الؿغصدو س. وكد لك الصدالة  وضدوي أغصدوب  و ذ  دوب 

حويو وكحو ذلكع فف ه كؾفو لم يود فقفو  خصوصفو هني فقؿو  عؾمع فنذا لم يود هندي عدن 

ووه  و الؿـفدي عـده الصالة عؾى  ؾك الصػسع فيهللخل  حت أسللس إأو هل ييـدوول الؿؽد

 أن و ه آخوف.
= 
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وحقددل إن إك ددوين  عؾددوا أسددللس اقيضددوي الـفددي الػسددود اددوأؾس لؾؿسددلليقن السددو ؼيقن  =

 فولوا    ن كػصل فقفو عؾى الـحو اليولي:

الـفي عن ال،يي ل ا ه: ٓ خالف ذ  كه يؼيضي البطالنع وقدهلل يؿ ؾده الحـػقدس  دولـفي  - 2

 والخـ يوع والـجوسوت. عن  قح حبل الحبؾسع و قح الؽؾ ع

الـفي عن ال،يي لوص  أالزم: كولـفي عن صوم يوم العقهللع وعن  قوع الو و. وهد ا  - 1

 يؼيضي الػسود عـهلل  ؿفور العؾؿوي.

وذه   عض عؾؿدوي الحـػقدس إلدى  كده ذ هد ا الؼسدم يػدو   دقن العبدودات وغقوهدو: فػدي 

و أدو الؿعدوأالت كبقدح درهدم  العبودات يؼيضي الػسودع فصقوم يدوم الـحدو  وودل  و ػدو .

  هللرهؿقنع ففو عـهللهم  قح فوسهللع ولؽن ي بت  ه الؿؾك أح اليؼو ض.

لؽـه عـهللهم لق   بوول كؿدو هدو عـدهلل ال،دوفعقس والحـو ؾدس: وذلدك  اففم وإن سؿوه فوسهللً 

 ٕن الػسود عوض له ٕ ل ال يودة فؾو ردت ال يودة لصا البقح.

ع ولؽـفم ذ البقوع الو ويس يدوون  بدوت الؿؾدك  دو والؿولؽقس وافؼوا الجؿفور ذ الؼوعهللة

 ذ  عض الحوٓت كفالك السؾعسع واكيؼول الؿؾك و غقو إسوا .

وأن عؾؿدوي الحـػقدس أدن قدول: إن هد ا الؼسدم ٓ يؼيضدي الػسدودع ٓ ذ العبدوداتع وٓ ذ 

لده  ن الؿعوأالت:  هلللقل  ن ك ر صقوم يوم الـحو يـعؼهلل عـهلل عؾؿوي الؿ ه ع ولؽن لدق  

أؽوكهع فؾو صوأه عصى واكحّل ك رهع وٓ قضوي عؾقده عـدهلل  ويصوأه  ل عؾقه  ن يصوم يوأً 

   ي حـقػس خالفو لؾصوحبقن.

و أو الؼسم ال وللع وهو الـفي الؿيعؾق  دلأو خدورج عدن الؿدلأور  ده ذا صدؾس  ده أدن  - 1

ٓ يؼيضددي  ،ددوط أددن اددوووه ال،ددوعقس  و العؼؾقددس  و العوديددسع ففدد ا  وحقددل كوكدده أيعؾًؼدد

 الػسود عـهلل  ك و العؾؿويع ويؼيضقه عـهلل اإلأوم  حؿهلل ذ روايسع وعـهلل الظوهويس.

وقولفم: الؿـفى عـه ٕأو خور ي: عبورة ٓ  صا إٓ  ،يي أن اليسدوأا: ٕن الـفدي لدم 

ييجه لؾؿلأور  ه  ل لؿو له  عؾق  ه. وأ ولده: الصدالة ذ الدهللار الؿغصدو سع والوضدوي  ؿدوي 

 سؽقن أغصو سع و ؾؼي الوكبدون ل،دواي أدو أعفدمع فدنن الـفدي ذ هد ه  أغصوبع وال  ا

الؿسددوئل اكصدد  عؾددى الغصدد ع وعؾددى  ؾؼددي الوكبددونع ولددق  عؾددى الصددالة والوضددوي 

 وال  ا والبقح.
= 
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إلى  أو خور ي  كه ٓ يؼيضي فسدود الؿدلأور  دهع وإن  ووالوا ا فقؿو كون الـفي فقه را عً  =

ة ذ الهللار الؿغصدو سع وذ ال دوب الحويدو لؾو دلع  ،وط أن اوووه كولصال كون أيصاًل 

وذ ال وب الؿغصوب فولـفي عن الغص  ذ إولى  عؾق  ،وط عدوديع وهدو  ن العدودة 

 ؼيضي  لكه ٓ  هلل لؾصالة أن أؽونع فولؿؽون اوط عودي لؾصدالةع وقدهلل  عؾدق  ده الـفديع 

 وذ ال وكقس وال ول س  عؾق الـفي  ،وط اوعيع وهو س  العورة.

 ٕدل  طؾى أن الـفي يؼتضي الػساد يف الؼسؿقن إولقن: )الؿـفي طـه لذاته، أو لوصف مازم(:ا

   خو ه أسؾم(.« من طؿل طؿًا لقس طؾقه أمركا  فو رد: »ملسو هيلع هللا ىلصقوله  - 2

وأعـددوه:  ن كددل عؿددل لددق  أددن  أددو اإلسددالم وٓ أددن اددوعه ففددو أددودود عؾددى صددوحبه 

 ون أودودا.والؿـفي عـه لق  عؾقه  أو اإلسالمع فقؽ

 إ ؿوع الصحو س واليو عقن عؾى  طالن البقوع الو ويس لؾـفي عـفو. - 1

حهلليل فضولس  ن عبقهلل ذ  قح الؼالدة اليي فقفو خوز وذه    ه  وفقه إأدو  ودهدو  - 1

   خو ه أسؾم(.

 ن الؿـفي عـه أػسهللةع والؼول  صحيه أدح الـفدي عـده يدهللفح الؿؽؾػدقن إلدى عصدقون  - 4

م  ن أن عدودة ال،دورع إذا حدوم ادقئو  كده يضدقق الطدو  الؿوصدؾس إلقدهع وذ الـفيع وأعؾو

  صحقا الؿـفي عـه فيا ل ريعس الؿحومع وه ا يـوذ عودة ال،وع.

 ن الصحس  ضدود الـفدي: ٕن الصدحقا أدلذون فقدهع والؿـفدي لدق  ألذوكدو فقدهع فدال  - 2

 ذ آن واحهلل. وعـه وصحقحً  ويؿؽن  ن يؽون أـفقً 

 إن الـفي ٓ يؼيضي فسود الؿـفي عـه: دلس أن قول 

 ن الـفي ٓ  عّوض فقه لؾصحس وٓ لؾػسودع وإكؿو أعـوه  حويم الػعل و حويم الػعل  - 2

 ٓ يؿـح  و ق  آ وره عؾقه إذا فعل.

 ن الؿـفي عـه ٓ هلل  ن يؽدون أيصدور الوقدوع: ٕن ال،دورع ٓ يـفدى عدن الؿسديحقل  - 1

كه أؿؽن الوقوعع والواقدح هدو الؿعـدى ال،دوعيع ف بدت  ن  و عودة. ف بت   و و اوعً  عؼاًل 

 الـفي عن ال،يي دلقل عؾى صحيه لو وقح.

 ن ال،وع هنى عدن الطدال  ذ الحدقضع وقدول  ك دو العؾؿدوي  وقوعدهع ولدو  ن الـفدي  - 1

 يؼيضي الػسود لؿو وقح.
= 
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 والصحقا الؼول إولع ويجوب عن  دلس الؼول ال وب  ؿو يؾي: =

الـفددي ٓ  عددوض فقدده لؾصددحس والػسددودع هددو أحددل الـدد اعع فددال يصددا قددولفم: إن  - 2

آسيهللٓل  هع وإذا كون الؿؼصدود  كده أدن حقدل الؾغدس ٓ  عدوض فقده لد لك فنكـدو كؼدول: 

 دٓليه عؾى الػسود أن قبقل العوف ال،وعي.

قددولفم: إن الؿـفددي عـدده ٓ ددهلل  ن يؽددون أيصددور الوقددوع. يجددوب  لكدده ييصددور وقددوع  - 1

 لو ود و أو حؼقؼيه ال،وعقس فال  ؼح أح الـفي عـه.صور ه ذ ا

 قولفم: إن الطال  ذ الحقض أـفي عـه وأح ذلك يؼح. عـه  وا ون: - 1

إول:  ددواب أددن ٓ يددوى وقددوع الطددال  ذ الحددقض ويطددود الؼوعددهللة ذ هدد ه الؿسددللس 

 وغقوهوع وهمٓي أـعوا وقوع الطال  ذ الحقض.

  ذ الحقضع وهمٓي قدولوا: إن آ دور الػعدل إن كوكدت ال وب:  واب أن يوى وقوع الطال

أؿو يضو  ولػوعل فيؼح عؼو س لهع و أو إن كوكت أؿدو يـػعده فدال  ؼدح والطدال  ذ الحدقض 

 قؾـو  وقوعس كؽويس  ولػوعل.

و أو الـفي ال ي لم ييجه إلى الػعل وإكؿو  و ه ٕأو خور ي له عالقس  ولػعل ك،دووه  و 

 يؼيضي فسود الػعل الؿلأور  ه  و الؿلذون فقه كؿو  ؼهللم.أحؾه فولظوهو  كه ٓ 

وأ وله: الصالة ذ الهللار الؿغصو س: فنكه لم يود هني عن الصالة ذ الهللار الؿغصو سع وإكؿو 

ورد الـفي عن الغص  وإأو  ولصالةع فدنذا صدؾى ذ الدهللار الؿغصدو س صدحت صدال هع 

ع و سؼ   ه الػويضسع و ل م عؾدى وعؾقه إ م الغص . وك لك حا الؿو ة  ال أحوم يصا

 خوو فو  ال أحوم.

 وك لك يؼول ذ البقح أح  ؾؼي الوكبونع والبقح أح الـجوع فنهنؿو يـعؼهللان أح اإل م.

والهلللقل عؾى ذلك  ن إأو والـفي ذ هد ه الصدور لدم يدودا عؾدى أحدل واحدهللع  دل عؾدى 

 د  اإل دم عؾدى أخولػدس أحؾقن فقؿؽن  ن يصا الػعل الؿدلأور  ده  و الؿدلذون فقدهع وي 

الـفيع فولؿصؾي ذ الدهللار الؿغصدو س ي دوب عؾدى صدال ه ويدل م عؾدى غصدبهع والبقدح أدح 

 الـجو يصاع وي بت  ه الؿؾكع ويل م الـو وع وي بت الخقور لؾؿ، ى إذا غبن.

وأؿو يهللل عؾى ذلك  يضو  ن الػعل ذ ه ه الصورة أسيؽؿل ال،دووط وإركدون فقجد  

الؼددوئؾقن إن الـفددي ٓ يؼيضددي الػسددود أطؾًؼددو  حؿددل عؾددى هدد ه  الحؽددم  صددحيه. و دلددس

 الصورة دون غقوهو. وان  عؾم.
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َأو َواْلؿَواد  ِهِ  ْٕ َ وَحس :َو ود ِصقَغس ا  .(1 َ و اليؽوين عَ و الي ْسِوَيس عَ و اليفهلليهلل عاإْلِ

 اْلَعاو َواْلَداص

 يوعا  ولعطوا وعؿوً عؿؿت زيهللً  :هأن َقْول .َفُفَو َأو َعم َاْقَئْقِن َفَصوِعهللا :َوأما الَْعام

 .يووعؿؿت َ ِؿقح الـ وس  ولعطو

م :َأْربََع  هوألػاض ْسم اْلَواِحهلل اْلُؿَعّوف  ِولال 
ِ
مِ  عآ  .َواسم اْلجؿح اْلُؿَعدّوف  ِدولال 

َٓ يعؼل (َأو وَ  عفِقَؿن يعؼل (نْ أَ د وإسؿوي الؿبفؿس ك  عفِي اْلَجِؿقدح ( ي وَ  عفِقَؿو 

َأدون (َأيى وَ  عي اْلَؿَؽونفِ  (َ ْينَ  وَ  ْسديِْػَفوم َواْلَجدَ اي َوَغقدوه (َأدو وَ  .فِي ال  
ِ
 عفِدي آ

 .فِي الـؽوات (َٓ  وَ 

َٓ يجوز َدْعَوى اْلُعُؿوم فِدي َغقدوه عأن ِصَػوت الـُّْطق :والعؿوم  عأدن اْلِػْعدل عَو

 .(4 َوَأو يْجِوي أْجَواه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم قةل للك ما خيص مةاحث األمر. (2)

العوم: اسم فوعل أن العؿومع  ؿعـدى: ال،دؿول واإلحوودس. وأـده سدؿقت العؿوأدس ٕهندو  (1)

ك ٕهنددم يحقطددون  حددق   ددولو س. والعددم والعؿوأددس: اسددم  عددض الؼوا ددوتع سددؿوا  دد ل

  وإلكسون عـهلل احيقو ه لؾؿسوعهللة عودة.

 «.الؾػأ الؿسيغو  لجؿقح أو يصؾا له  حس  وضح واحهلل»والعوم ذ آصطالح: 

ه ا  عويػه عـهلل  ؿفور إصولققنع وهو لػأ الوازي ذ الؿحصولع وقهلل  بعه عؾقده  ك دو 

الؼقدود. وعـدهلل  أن  وي  عدهللهع وهدو قدهلل  خد ه عدن   دي الحسدقن البصدوي وزاد فقده  عدض

. فدال يد كوون فقده  ؼققدهلله االؿيؼهللأقن أن إصولققن يعدوف  لكده: أدو عدم ادقئقن فصدوعهللً 

 لؾػأ والؿعـى  ـوي عؾى  ن الؿعـى يعم كؿو سقليت.  ولؾػأ فقؽون اوأاًل 

وٓ يؼقهللوكه  وٓسيغوا ع  ل يؽيػون  لن يؽون فقه ادؿول أدو. ولفد ا فدنهنم قدهلل يطؾؼدون اسدم 

صدطالح يجد   ن يحيدوي اليعويد  عؾدى أدو  العوم عؾى الؿطؾق و ولعؽ . و عهلل اسيؼوار ٓا

يؿق  العوم عن الؿطؾق. وقهلل ا يفهللوا ذ اخيقور العبورة الؿـوسبس ليعويػه. وأن  فضل العبورات 

 «.الؾػأ الؿسيغو  لجؿقح أو يصؾا له  حس  وضح واحهلل»عبورة الوازي الؿيؼهللأس. 
= 
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سيغوا  وهدو اليـدوول أدح آسديقعوبع يؼدول: اوح اليعوي : قوله:  الؿسيغو (ع أن آ =

 اسيغو  العؿل لقؾسع  ي: اسيوعبفو كؾفو.

. ووقولدده:  لجؿقددح أددو يصددؾا لدده(ع  ي: لجؿقددح أددو يددهللخل  حددت الؾػددأ لغددس  و عوًفدد

 فولصالحقس أن حقل الؾغس  و العوف.

وقولده:   حسدد  وضددح واحدهلل(ع ققددهلل يخددوج الؿ،د ك الؾػظددي الدد ي يدهللل عؾددى أعـقددقن 

خيؾػقنع أ ل الؼوي الهللال عؾى الطفو والحقضع فنكه يهللل عؾى هد ين الؿعـقدقن  وضعقن أ

 وضعقن أخيؾػقن: ٕن العوب اسديعؿؾوه أدوة ذ الطفدوع وأدوة ذ الحدقضع  و اسديعؿؾه 

 .و عضفم ذ الطفو واسيعؿؾه  عضفم ذ الحقض  م اايفو الؿعـقون فصور أ، كً 

لددس العددوم عؾددى  فددوادهع  ددل أددن دٓلددس فهللٓلددس الؼددوي عؾددى هدد ين الؿعـقددقن لقسددت أددن دٓ

 الؿ، ك ال ي يحيوج ذ ففم الؿواد أـه إلى قويـس.

ذ  فدواده وٓ يؿؽدن حؿؾده عؾدى العؿدوم  ووالؿ، ك عـهلل ك قو أن إصدولققن لدق  عوًأد

  نوال  واحهلل.

 وسقليت أ يهلل إيضوح ل لك عـهلل الؽالم عن الؿجؿل.

قه  و أعوكقهع ويهللخؾه إذا كون عؿوأده  وعيبدور فصور ه ا الؼقهلل يخوج الؿ، ك  وعيبور أعـق

 أعـى واحهلل أن أعوكقه.

والخوص: اسم فوعل أدن الخصدوص ضدهلل العؿدوم. وذ آصدطالح: أدو دل عؾدى أعدقن 

 أحصور.

والعؿوم والخصوص وصػون كسبقون يطؾؼون عؾى الؾػدأ  و الدهلللقل  ولـسدبسع فؼدهلل يؽدون 

 خوصو  ولـسبس إلى أو فوقه.الؾػأ عوأو  ولـسبس إلى أو  حيه أن إفوادع و

 أ وله ذ إلػوظ: اإلكسون: عوم  ولـسبس لؾو ل والؿو ةع خوص  ولـسبس لؾحقوان.

 أيػدق عؾقده( فولسدَؾ  خدوص « أن قيل قيقال فؾه سدؾبه: »ملسو هيلع هللا ىلصوأ وله أن  دلس ال،وع: قوله 

  ولـسبس لؾغـقؿسع وهو عوم ذ لبوس الؿحوربع فق،ؿل قؾقؾه وك قوه.

والؿطؾق: العوم والؿطؾدق  قـفؿدو و ده ادبه أدن حقدل إن كدال أـفؿدو لده  الػو   قن العوم

عؿوم ذ الجؿؾدس. ولد ا كدون  عدض الؿيؼدهللأقن ٓ يػوقدون  قـفؿدو. وذ ذلدك يؼدول ادقخ 

لػأ الؿجؿل والؿطؾدق والعدوم كدون (: »391/ 7اإلسالم ا ن  قؿقس ذ أجؿوع الػيووى  
= 
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 «.سحو  سوايذ اصطالح إئؿس كول،وفعي و حؿهلل و  ي عبقهلل وإ =

وإوال  لػأ العوم عؾى الؿطؾق و ولعؽ  قهلل  وي ذ كالم  عض إصولققن عؾدى الدوغم 

 أن  ػويؼفم  قن الؿصطؾحقنع فولؼوضي   و يعؾى الحـبؾي ذكو

ذ  حهلل أعـققه  و أعوكقه: فؾػدأ الؼدووي إذا  ووه ا الؼقهلل ٓ يخوج الؿ، ك ال ي يؽون عوأً 

 فقفو: ٕكه  وي  صقغس عؿوم. وٕوفور يؽون عوأً قوأت قويـس عؾى  ن الؿواد  و ا

ولػأ  العقون( ذ قولـو:  ػت عقون الوادي الػالبع  حؿل عؾى عؿدوم العقدون الجوريدس 

ذ ذلك الواديع وٓ يؼول إكه أ، ك فقيوق  فقه  عدهلل ققدوم الؼويـدسع وهدي الجػدوف الد ي 

 يـوس  العقون الجوريس دون غقوهو أن أعوب العقن.

الحـػقس عؾى عهللم اليػويق  قن الؿوي وغقوه أدن الؿوئعدوت  ؼولده  عدولى: و قو دك احيجوج 

فقؿدو  وع وأعؾدوم  ن إأدو  دوليطفقو لدق  عوًأد«إن أيدس عوأدس»فطفوع  م قدول ذ الجدواب 

 يطفو  ه  ل هو أطؾق.

 (.186ع  1/3وك لك فعل الغ الي ذ أواضح أن الؿسيصػى  

له  ن يخؾ   قن الؿصطؾحوتع ول ا فنن  قن العدوم والؿيخص  ذ  صول الػؼه ٓ يـبغي 

   ؿؾفو فقفو يؾي: ووالؿطؾق فووقً 

الؾػددأ الددهللال عؾددى »أددن حقددل اليعويدد  فيعويدد  العددوم كؿددو  ؼددهللم. والؿطؾددق هددو:  - 2

الؾػدأ الدهللال عؾدى أدهلللول ادوئح ذ » و يؼدول هدو: « الحؼقؼس أدن حقدل هدي أدن غقدو ققدهلل

 .[11الـساء]﴾  ٺ ٺ ﴿ع أ ل لػأ رقبس ذ قوله  عولى: « ـسه

أن حقل الحؽمع فنن الؿطؾق إذا ورد إأو  ه ٓ ييـوول  ؿقدح إفدواد اليدي  صدؾا  - 1

 لؾهللخول  حت الؾػأع  ل  حصل  واية ال أس  واحهلل أـفو.

 أددو العددوم فق،ددؿل  ؿقددح إفددواد اليددي  صددؾا لؾددهللخول  حيددهع وٓ  ددرب  ال أددس إٓ  ػعددل 

 الجؿقح.

﴾ أطؾق: ٕن الؿلأور  دولعيق لدم يطؾد  أـده  حويدو  ٺ ٺ ﴿ولف ا فؼوله  عولى: 

لو د   حويدو  وكل رقبسع  ل رقبس واحهللة يخيورهو أن  قن الوقدوب. ولدو  دوي الؾػدأ عوًأد

  ؿقح الوقوب.

 
= 
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 والعام ُيؼسم طدة تؼسقؿات باطتبارات مختؾػ : =

 التؼسقم إول باطتبار صريق معر   طؿومه:

 ام:يـؼسم العام بفذا آطتبار ثاث  أقس

العوم لغس: وهو أو عوف عؿوأه  ولوضح الؾغوي. وهو الؿدواد  ولعدوم عـدهلل اإلودال .  - 2

وي،ؿل العؿوم ال ي دلت عؾقده صدقغ العدوم أيت ذكوهدو وأـفدو كدلع و ؿقدحع والجؿدح 

 الؿحؾى  لل.

: وهو أو عوف عؿوأده  طويدق العؼدل كدولعؿوم الؿسديػود  طويدق اليعؾقدل العوم عؼاًل  - 1

فدنن الدـ  هـدو خدوص « ٓ يؼضي الؼوضدي وهدو غضدبون: »ملسو هيلع هللا ىلصوم أن قوله أ ل ففم العؿ

 ؿـح الؼوضي أن الؼضوي حدول الغضد . ويؾحدق  ده كدل أدو ي،دوش الد هن أدن  دوع  و 

يػفدم أـده  كده إذا «. إذا  ؾدغ الؿدوي قؾيدقن لدم يحؿدل الخبدل: »ملسو هيلع هللا ىلصعطو  و حد ن. وقولده 

ييغقدو لوكده  و وعؿده  و  كؼ  عن الؼؾيقن فنكه يحؿل الخبل  ي يـج   ولـجوسس ولو لدم

 ريحه.

والـوق  عن الؼؾيقن قهلل يؽون ذ إكوي صغقوع  و ذ  وكس صغقوةع والـجوسس الواقعس فقه قدهلل 

  غقو لوكه  و وعؿه  و ريحه  و ٓ  غقوهو.

فقحؿل أػفوم الحهلليل عؾى العؿومع ويحؽم  ـجوسدس الؿدوي الـدوق  عدن الؼؾيدقن سدواي 

  غقو  م لم ييغقو.

 ق  أن أـطو  الؾػأ  ل أن أػفوأه ال ي  دركه العؼل.وه ا العؿوم ل

 : وهو أو عوف عؿوأه  عوف ال،وع  و  عوف  هل الؾغس.والعوم عوفً  - 1

: ملسو هيلع هللا ىلصأ ددول إول: عؿددوم الخطددوب الددوارد  صددقغس  ؿددح الدد كور لإلكددوثع أ ددل قولدده 

 أيػق عؾقه(ع فؾػأ  الؿسؾؿون(  ؿدح أد كو سدولمع ولؽـده « الؿسؾؿون  يؽوفل دأوؤهم»

ي،ددؿل الـسددوي عوفددو: حقددل عددوف أددن عددودة ال،ددورع  غؾقدد  الدد كور عؾددى اإلكددوث عـددهلل 

 آ يؿوع.

﴾  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ﴿وأ ددول ال ددوب: قولدده  عددولى: 

فف ا الؾػدأ يدهللل  ولوضدح عؾدى  حدويم اليدلف  أدن الوالدهللينع وأدن حقدل  [11: اإلسراء]

 العوف الؾغوي هو عوم ذ كل أو فقه  ذى لفؿو.
= 
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عـوي: أن العؾؿوي أن يؼسم العؿوم أن حقل وويق أعوفس عؿوأه إلدى لػظدي العؿوم الؿ =

 وأعـوي.

 فولؾػظي هو الؿسيػود أن الصقغ أيت ذكوهوع والؿعـوي هو الؿسيػود أن الؿعـى.

وأصطؾا العؿوم الؿعـوي لق  اوئعو ذ كيد  إصدولع ولؽـده ورد ذ أملػدوت  عدض 

،ووبيع و أو  كواع العؿوم الؿعـوي فال يخؾو الؿحؼؼقن أـفمع كو ن  قؿقس وال رك،ي وال

 أـفو كيوب أن كي  إصول وإن لم يسؿفو   ا آسم.

العؿددوم الؿسدديػود أددن وويددق الؿعـددى أددح »ويؿؽددن  ن كعددوف العؿددوم الؿعـددوي  لكدده: 

 «.خصوص الؾػأ الهللال عؾقه أن حقل الوضح

 أكواع العؿوم الؿعـوي:

 العؿوم الؿسيػود  طويق آسيؼواي: - 2

وكعـي  ه: الؼواعهلل ال،وعقس ال و يس  وسيؼواي فووع ال،ويعسع أ وله:  الضور ٓ يد ال  ؿ ؾده( 

  الضوورات  بقا الؿحظورات(  الضوورة  ؼهللر  ؼهللرهو(  الؿقسور ٓ يسؼ   ولؿعسور(.

فف ه الؼواعدهلل عدوف عؿوأفدو  وٓسديؼوايع أدح  ن الـصدوص الدواردة ذ كدل واحدهللة أـفدو 

ل ك  أـفو عؾى اكػوادع ولؽن لؿدو اسديؼويـو أدوارد ال،دوع و دهللكو لقست عوأسع لو  خ  ك

فووعو ك قوة  هللل عؾى صحس الؼوعهللة وعؿوأفوع فصدقغت  ؾػدأ عدوم لقسدفل ففدم  حؽدوم 

 الػووع أـفو.

 العؿوم الؿسيػود أن الؾػأ الؿو ه لواحهلل أن الصحو س: - 1

صدقس ففدو خدوص الخطوب الؿو ه لواحهلل أن الصحو س إن اق ن  ده أدو يدهللل عؾدى الخصو

 أيػدق « اذ حفو وٓ  جد ي عدن  حدهلل  عدهللك» ؿن و ه إلقه  ال خالفع كؼوله ٕ ي  ودة: 

 عؾقه(ع وإن لم يؼ ن  ه أو يهللل عؾى الخصوصقسع في كو كي  إصول خالفو ذ عؿوأه.

ذ  ملسو هيلع هللا ىلصع وقولده «ٓ  ػعدل»لعؿو حقن  ردا  ن ي، ي الػدوس الد ي وهبده:  ملسو هيلع هللا ىلصأ وله: قوله 

 «.ٓ  ؼو وه وقبو وٓ  خؿووا ر سه»وهو أحوم:  ر ل وقصيه دا يه

والظوهو  هنم ٓ يخيؾػون ذ عؿوم حؽم الخطوب لجؿقح الؿؽؾػقن ال ين حدولفم كحدول 

 ذلك الصحو ي وٓ يخيؾػون عـه ذ صػس ذات  ل قو ذ الحؽم.

 ولؽن الخالف  قـفم ذ  ن عؿوأه  طويق الـؼل العوذ  و  طويق الؼقوس.
= 
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ه عومع  رادوا  ن عؿوأه عوف  طويق العوف ال،وعيع فوٕصل ذ الي،ويح فول ين قولوا إك =

 العؿومع وٓ يخص   ه فود إٓ  هلللقل قوي يهللل عؾى الخصوصقس.

 ہ ہ ۀ ﴿ويهللل عؾى  بدوت العدوف ال،دوعي آيدوت ك قدوةع أـفدو: قولده  عدولى: 

 ک ﴿ [14: سررررررررربل]﴾  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿ [200: إكبقررررررررررررراء]﴾  گ گ گ ک

ويميددهلل ذلددك اإل ؿددوع عؾددى آسدديهللٓل  ؽ قددو أددن  [224: إطررراف]﴾  ہ ہ

 .ملسو هيلع هللا ىلصإحوديل اليي و ه الخطوب فقفو لواحهلل أن الصحو س  عهلل أوت رسول ان 

والدد ين  كؽددووا عؿددوم الخطددوب الؿو دده لواحددهلل أددن إأددسع قددولوا: إن الؾػددأ أددن حقددل 

يؾحق  ه غقدوه أدن الؿؽؾػدقن الوضح خوصع فال يصا دعوى العؿوم فقهع ولؽـفم قولوا: 

أؿن حوله كحوله  طويق الؼقوس. وأح ذلدك فدنن الؼدول  دولعؿوم  ولدى: ٕن الؼوئدل  ده ٓ 

يحيوج إلى البحل عن عؾس الحؽم و حؼؼفو ذ  ؼقس الؿؽؾػدقنع  خدالف الؼدول  ولؼقدوسع 

إذ  ٓ يـبغي  ن يؽون ذ ه ه الؿسللس خدالف:»فنكه يحيوج إلى ذلكع وقول إأوم الحوأقن: 

ٓ اددك  ن الخطددوب خددوص لغددس  دد لك الواحددهللع وٓ خددالف  كدده عددوم  حسدد  العددوف 

 «.ال،وعي

وقول  عضفم: إن الخالف أعـوي: ٕن الؼوئؾقن  ولعؿوم يجعؾدون إصدل العؿدوم إٓ  ن 

يؼوم دلقل عؾى الخصوصع والؼوئؾقن  ولخصدوص يؼولدون إصدل  خصدق  الخطدوب 

 م. ؿن و ه إلقه إٓ  ن يؼوم دلقل العؿو

وقهلل  ـى  عضدفم عؾدى هد ا الخدالف اخديالففم ذ  عدض الػدووع الػؼفقدسع وأـفدو: حؽدم 

الؿحوم إذا أوتع قول  ك و العؾؿوي: إن الخرب الوارد ذ كقػقس  ؽػقـه يحؿل عؾدى العؿدومع 

ٓ  خؿووا ر سه وٓ  ؼو وه وقبوع وكػـوه ذ  و قه: فنكه يبعل يوم الؼقوأدس : »ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله 

وقول  عض العؾؿوي: إن الخدرب خدوص  د لك الصدحو ي  ذ الصحقحقن(.   خو وه« أؾبقو

 دون غقوه. وهو أـؼول عن ال،وفعي.

 لألأس: ملسو هيلع هللا ىلصعؿوم الخطوب الؿو ه لؾوسول  - 1

إن قوم دلقل عؾى خصوصقيه  ه ففو خوص ٓ ي،ؿل  ملسو هيلع هللا ىلصالخطوب الؿو ه لؾوسول 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿إأسع كؼوله  عولى: 
= 
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 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ =

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

           ﯁ ﯀ ﮿

﴾  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     

فنن  [20إحزاب]يس السو ؼس ٔوكولخطوب  ول واج  لك و أن  ر ح: ذ كػ  ا [20إحزاب]

: لؿو  بت  كه  أو غقالن حقن  سؾم و حيه ملسو هيلع هللا ىلصاإل ؿوع قوئم عؾى اخيصوصه  ولوسول 

 سك أـفن  ر عو ويػور  سوئوهن.ع،و كسوةع  ن يؿ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وإن اق كت  ه قويـس  هللل عؾى العؿوم ففو لؾعؿومع كؼوله  عولى: 

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

فصقغس  [2الطاث]﴾  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

﴾  هللل عؾى عؿوم الخطوب  ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ﴿الجؿح ذ قوله: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصا يهلل   خطوب الـبي لألأسع وإن 

الد ي لدم يؼدم دلقدل عؾدى اخيصوصده  دهع وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصواخيؾػوا ذ الخطوب الؿو ه لؾوسول 

 عؿوأهع هل ي،ؿل إأس كؾفوف.

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أ وله: قوله  عولى: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿وقوله:  [2إحزاب]﴾  ٺ ڀ

 وكحو ذلك. [44إحزاب]﴾  ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

ه أؿو لم  ود أعه قويـس  هللل عؾى الخصوصقس وٓ عؾى اليعؿدقمع قدول فف ا الخطوب و أ ول

 حيى يؼوم دلقل عؾى العؿوم أن ققوس وغقوه. ملسو هيلع هللا ىلص عض العؾؿوي: إكه خوص  ولوسول 

 وقول آخوون: إكه عوم حيى يؼوم دلقل عؾى الخصوصقس.

اد وال ين قولوا إكه عوم يحيجون  لن أن عودة العوب  و قده الخطدوب لؽبقدو الؼدوم والؿدو

  ؿقعفمع والؼوآن  وي  ؾغس العوب.

 وا بوعهع كؼوله  عولى:  ملسو هيلع هللا ىلصويسيهلللون  ؤيوت الهللالس عؾى و وب آقيهللاي  ولوسول 

 ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿
= 
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 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ =

 ڻ ڻ﴿وكؼوله:  [224إطراف]﴾  ﯁ ﯀ ﮿

وأو ذ  [0الحشر]﴾ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

إحوديلع وإن ه ه إدلس  و هللت عوفو اوعقو يج   ن  حؿل عؾقه أعـوهؿو أن 

 خطو وت ال،ورع.

يؼولون: إن الؾػأ خوص أن حقل الوضح الؾغدويع  ملسو هيلع هللا ىلصوالؼوئؾون  وليخصق   ولوسول 

 فقبؼى عؾى خصوصه حيى  ؼوم دٓلس عؾى صوفه عن خصوصه أن ققوس  و غقو ذلك.

فعدال عؾدى خدالف أدو هندى عـده  ملسو هيلع هللا ىلصوسدول و  ا ييبقن  ن   و الخالف يظفو حقن يػعل ال

الصحو سع هل يؽون فعؾه أخصصو لؾعؿوم  و كوسخو لهف وذلك كؿو  بت عـده أدن الـفدي 

عدن اسديؼبول الؼبؾدس واسديهلل ورهو ذ البـقدون عـدهلل قضددوي الحو دسع أدح أدو  بدت  كده اسدديؼبل 

 الؼبؾس.

دد ذ  ن دخدول إأدسع ٓ  دو ملسو هيلع هللا ىلصفعؾى الؼدول  دلن إصدل ذ الخطدوب الؿو ده لؾوسدول 

فعؾه يخص  العؿوم: ٕكه ٓ يػعدل إٓ أدو يجدوز لده فعؾدهع ويـسدخ العؿدوم إن  دوي  عدهلل 

 العؿل.

وعؾى الؼول أخو ٓ يعهلل فعؾه  خصقصو وٓ كسخو حيدى كعؾدم  كده فعدل اأي دوٓ لخطدوب 

 عوم.

وأن إصولققن أن لم ييـبه إلى الالزم أن الخالفع فظن  ن الخالف لػظيع  و أول إلى 

 ا الؼول  ولخصوصقس دون  ن يؾي م  ؿو يؾ م أـه أؿو ذكو ه آكػو. و ق

 عؿوم الؿػفوم: وهو قسؿون: - 4

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿أػفددوم الؿوافؼددس: أ ولدده: قولدده  عددولى:  - 

فؤيددددس أددددن حقددددل الؾػددددأ  [20الـسررراء]﴾  ک ک کک ڑ ڑ ژ

ت ع ؾدى ح رت أن  كل أول القيدقمع وأدن حقدل الؿػفدوم هدي عوأدس ذ كدل  صدوف يػدو 

 القيقم أولهع سواي  كون  كال  م لبسو  م صهللقس.

 «.إذا  ؾغ الؿوي قؾيقن لم يحؿل الخبل: »ملسو هيلع هللا ىلصب د أػفوم الؿخولػس: أ وله: قوله 

فؿـطوقه خوص  ؿو  ؾغ الؼؾيدقنع وٓ  عدوض فقده لؿدو كؼد  عدن الؼؾيدقن  ولد كوع ولؽدن 
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 ؿالقددوة أػفوأده يددهللل عؾدى  ن كددل أدوي كؼدد  عدن الؼؾيددقن يحؿدل الخبددلع  ي: ييدـج   =

الـجوسوت وإن لم ييغقو لوكه  و وعؿده  و ريحدهع سدواي  كدون هد ا الؿدوي راكدهللا  م  وريدوع 

 وسواي  كون ذ إكوي  م ذ  ئو وكحوهو.

وأو ذكو أن خالف ذ عؿدوم أػفدوم الؿخولػدس ففدو خدالف لػظدي عـدهلل الؼدوئؾقن  حجقدس 

 الؿػفومع ك  عؾى ذلك أأهللي وغقوه.

 و الؿوأل إلقفو:عؿوم العؾس الؿـصوصس   - 2

إذا ك  ال،ورع عؾى  عؾقل حؽم  عؾس أيعهلليدس  و دهلل ذ الؿـصدوص عؾقده وذ غقدوهع فدنن 

ه ه العؾس  ػقهلل عؿوم الحؽم الؿعؾق عؾقفو لجؿقح الصور الؿ،و س لؾؿـصوص عؾقفدو إذا 

و هللت فقفو العؾس. وكد لك إذا  وأدل ال،دورع إلدى العؾدس كدلن يؽدون الوصد  الد ي ر د  

 لم يؽن عؾس لؾحؽم لؽون ذكوه عهلليم الػوئهللة.عؾقه الحؽم لو 

 ملسو هيلع هللا ىلصفولوسدول « إكؿو  عل آسديئ ان أدن   دل البصدو: »ملسو هيلع هللا ىلصأ ول العؾس الؿـصوصس: قوله 

عؾل آسيئ ان عؾى الـوس ذ  قوهتم أن   دل  حدويم الـظدو إلدى عدورات الـدوس وأدو ٓ 

 يودون آوالع عؾقه داخل  قوهتم.

ؾدى عدورات الـدوسع وأدو ٓ يحبدون  ن يطؾدح عؾقده فف ه العؾس عوأس ذ  حدويم آودالع ع

الغو وي سواي  كون داخل البقدت  م ذ  ي حدوز آخدوع فدال يجدوز لؿدن  ذن لده  ولدهللخول ذ 

الؿجؾدد   ن يـظددو إلددى أددو ذ داخددل غددوف الـددومع وٓ يجددوز لدده  ن يطؾددح عؾددى أددو خبددله 

 صوح  البقت ذ صـهللو   و أحػظس وكحو ذلك  غقو إذكه.

 يدـؼ  »حدقن سدئل عدن  قدح الوود   دوليؿو:  ملسو هيلع هللا ىلصؿوأل إلقفو: قول الوسول وأ ول العؾس ال

فولحهلليل  وأل إلى  ن عؾس اليحويم كؼد  «. فال إذن»قولوا: كعمع قول: « الوو  إذا   ف

الوو  عن اليؿو ذ الؽقلع فلخ وا أن ذلك  حويم  قح كل أطعوم  جـسهع أح اليػدووت 

ؽدن  ن يـطبدق عؾدى  قدح ال  قد   ولعـد ع ذ الؽقلع أح  ن الحدهلليل ذ الوود ع لؽـده يؿ

ٓ يؼضدي : »ملسو هيلع هللا ىلصوكحو ذلك أن الحبوب وال ؿور اليي  مكل روبدس و وفدسع وكد لك قولده 

ي،ددؿل كددل أددو يؿـددح الدد وي ذ الحؽددم أددن  ددوع  و غضدد   و « الؼوضددي وهددو غضددبون

 غقوهؿوع كؿو سبق  قوكه.

 
= 
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 التؼسقم الثاين: باطتبار استعؿاله يف طؿومه أو طدمه: =

 إلى:ويـؼسم 

 ٻ ٻ ٻ ٱٻ ﴿وٓ يهللخؾه اليخصق ع كؼوله  عدولى:  وعوم  ريهلل  ه العؿوم قطعً  - 2

 .[2هود]﴾  ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

عوم يواد  ه العؿوم ويهللخؾه اليخصق ع وهو الؿسدؿى  ولعدوم الؿطؾدق  ي الد ي لدم  - 1

 يؼ ن  ه أو يهللل عؾى  خصقصه وٓ أو يهللل عؾى  كه غقو قو ل لؾيخصق .

وم  ريهلل  ه الخصوصع وهو ال ي لػظه عوم أن حقل الوضح ولؽن اق ن  ه دلقل ع - 1

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿يهللل عؾى  كه أواد  ه  عض أهلللوله الؾغوي أ ل قوله  عولى: 

آل ]﴾  حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ی ىئ ىئ ﴿ع فؾػأ الـوس عوم ولؽـه لم يود  ه عؿوم الـوس  هلللقل قوله: [201طؿران

 كوس  ؿعواع و كوس أجؿوع لفمع و كوس كؼؾوا الخرب  ﴾ فهللل عؾى و ود ی ی

لؾؿجؿوع لفم. فؾػأ الـوس  ؽور أو قن والؿواد ذ إولى كعقم  ن أسعود  و رك  

 عبهلل الؼق ع والؿواد ذ ال وكقس   و سػقون وأن أعه أن إح اب.

 الػو   قن العوم الؿخصوص والعوم ال ي  ريهلل  ه الخصوص:

ه الؿسدللس و لد  فقفدو رسدولس أسديؼؾس وهدو اإلأدوم  ؼدي الدهللين اهيم  عض إصولققن   

 السبؽي ورسوليه أخطووس  هللار الؽي  الؿصويسع و هم الػوو  اليي ذكووهو أو يؾي:

العددوم الؿخصددوص حؼقؼددس ذ البددوقي عـددهلل ك قددو أددن العؾؿددويع والعددوم الدد ي  ريددهلل  دده  - 2

 الخصوص أجوز.

لؿواد  ه الخصوص أدو كدون أخصصده العوم الؿخصوص أو كون أخصصه لػظقوع وا - 1

 .وعؼؾقً 

ع والعدوم الؿدواد  ده الخصدوص أدو كدون العوم الؿخصوص أو كون أخصصه أـػصداًل  - 1

 .أخصصه أيصاًل 

العوم الؿخصوص أو كون البوقي  حيه  عهلل اليخصق   ك دوع والؿدواد  ده الخصدوص  - 4

فنكده ٓ ي  د  عؾقده  وه ا اليػويق وان اهيم  ه  عض إصولققن أوكون الؿخوج أـه  ك و.

عؿل ٕهنم كولؿيػؼقن عؾى  ن العوم الؿخصوص لم يود  ه  ؿقح  فواده أـ   ن  ؽؾدم ان 
= 
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  ه كولعوم الؿواد  ه الخصوص. =

 )تـبقه( الػرث بقن العام والؿطؾق والػرث بقن الخاص والؿؼقد:

دٓلدس الؿطؾق عوف  عهللة  عويػوت فؼقل:  هو أدو دل عؾدى الؿوهقدس أدن غقدو  ن يؽدون لده 

عؾى اديي أدن ققودهدو( وهدو  عويد  الػخدو الدوازيع وققدل هدو  أدو دل عؾدى ادوئح أدن 

 ـسه( وهو  عوي  ا ن الحو   و ـحوه أأهلليع وققل:  هدو الؿيـدوول لواحدهلل ٓ  عقـده 

  وعيبور حؼقؼس اوأؾس لجـسه( وهو  عوي  ا ن قهللاأس.

وهدو  ن الؿطؾدق يدهللل كل ه ه اليعويػوت وغقوهو عـهلل إصولققن  هللور حدول  أدو واحدهلل 

 عؾى حؼقؼس اوئعس او  ؿعـى آخو يهللل عؾى اي واحهلل لـه غقو أعقن

أ ول ذلك: قوله  عولى:  فيحويو رقبس( رقبس هـو لػأ أطؾق ي،ؿل  دـ  الوقدوب فقدهللخل 

فقدده الو ددول والـسددوي والؿمأـددون والؽػددور والصددغور والؽبددور وزيددهلل وعؿددو وغقددوهم أددن 

:  ٓ كؽوح إٓ  دولي( ملسو هيلع هللا ىلصكؿو سقليت وك ا قول الـبي  إفواد لؽن اؿوله لفم اؿول  هلللي

 لػأ ولي هـو أطؾق ي،ؿل  ـ  الوٓيس.

  أو العوم ففو الؾػأ الواحهلل الهللال عؾى اقئقن فصوعهللا أطؾؼو.

ففو إذا يهللل عؾى  فواد ك و أ ل لػظس أسؾؿون يهللخل فقفو  ؿقدح الؿسدؾؿقن زيدهلل وعؿدوو 

 وعبهللان...

 ؾق؟إذا ما الػرث بقن العام والؿط

 الػرث بقـفؿا من وجوه:

 كل أـفؿو يػقهلل العؿوم لؽن عؿوم العوم اؿولي ٕفواده وعؿوم الؿطؾق  هلللي. - 2

 أوأعـى قولـو اؿولي و هللليف

 ي  ن الؿطؾددق ذ حددول  ـ يؾدده ذ الواقددح عؾددى الؿعددوب اليددي يحيؿؾفددو اإلوددال  سددـجهلله 

ولي  ي ذ حدول  ـ يؾده ي،ؿل فودا واحهلل هو  هللل عن الؿعوب واأدو عؿدوم العدوم ففدو ادؿ

 عؾى  فواده ي،ؿل كل إفواد زيهلل وعؿوو.

 العوم يهللخؾه آسي ـوي و الؿطؾق ٓ يهللخؾه آسي ـوي. - 1

العددوم لدده صددقغ ك قددوة خوصددس  دده  ؿقدد ه عددن الؿطؾددق وأددن صددقغه:   سددؿوي ال،ددوط  - 1

وفدسع وآسيػفومع إسؿوي الؿوصولسع كل و ؿقح وسوئو وكوفسع الؿػود الؿضوف إلى أع
= 
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الـؽدوة ذ سددقو  الـػدي والـفددي وآسديػفوم وال،ددوطع الجؿدح الؿطؾددق سدواي كددون  ؿددح  =

أ كو سولم  و  ؿح أمكدل سدولم  و  ؿدح  ؽسدقوع الؿػدود الؿحؾدى  دلل الجـسدقسع اسدم 

 الجـ  .. (

و أو الؿطؾق فغؾ  عؾقه اسيعؿول لػأ الـؽوة كحو رقبه وولي وفوس ور دل ... ولد لك 

هللي  ن الؿطؾق هو الـؽدوة اليدي  دهللل عؾدى  أدو ادوئح ٓ عقـده  دل يوى ا ن الحو   وأأ

  جـسه.

 ثاكقا الػرث بقن الخاص والؿؼقد:

 الخوص هو الؾػأ الهللال عؾى ايي  عقـه أ ل زيهلل وعؿوو.

 و أو اليخصق  ففو قصو العوم عؾى  عض أسؿقو ه  و    ايه  و  فواده.

 وص  زائهلل عؾى حؼقؼس  ـسه.و أو الؿؼقهلل ففو: الؾػأ الهللال عؾى أعقن  و أوصوف  

 الهللال عؾى أعقن كحو زيهلل وعؿوو

 والؿوصوف  وص  زائهلل عؾى حؼقؼس  ـسس كحو:  فيحويو رقبس أمأـس(

 أو الػو   قن الؿؼقهلل والخوص:

ي، كون ذ كون كل أـفؿو يهللل عؾى أعقن ويػ   الؿؼقهلل عن الخوص ذ كوكده يدهللل  - 2

وع  ـسفو فؾػظس رقبس كوكدت أطؾؼدس  ،دؿل عؾى الؿوهقس لؽـفو أؼقهللة  وص  يؼؾل أن اق

 ؿقددح   ـددوس الوقددوب الؿمأـددس والؽددوفوة فؾؿددو وصددػت أوهقددس الوقبددس  وإليؿددون ققددهللت 

 إوالقفو

الخوص يود عؾى العدوم  ولؿخصصدوت الؿعووفدس الؿيصدؾس والؿـػصدؾس واأدو الؿؼقدهلل  - 1

 ففو يود عؾى الؿطؾق وغولبو أويؽون اليؼققهلل وصػو.

وضوعس لؾعؿوم ك قوة  دهللا فؼدهلل  وصدؾفو الؼدواذ ذ العؼدهلل الؿـظدوم إلػوظ الؿ )مسلل (:

إلى أوئيقن وخؿسقن صقغس. وهد ا الؿصصدطؾا وهدو   لػدوظ العؿدوم( ك بيده ً عؾدى قدول 

 ك و إصدولققن  ن العؿدوم لده صدقغس  دهللل عؾقدهع ويسدؿى هد ا الؿد ه  أد ه   ر دوب 

ع 144/ 4اددوح العضددهلل ع 344/ 1العؿددومع وذ الؿسددللس  قددوال  خددوى. اكظددو الربهددون 

ع الؿحصدول 17/ 3ع البحو الؿحدق  449/ 1ع الؿعيؿهلل 148/ 3اوح الؽوك  الؿـقو 

 .145ع اليبصوة ص 444/ 4ع اإلحؽوم 89ع الؿسودة ص 4/543/ 1
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َوُهدَو َيـَْؼِسدم إَِلدى  .قد   عدض اْلُجْؿَؾدسَ ْؿقِ  واليخصق  .ُيَؼو ل اْلَعوم :َوالَْخاص

 :وأـػصل عُأي ِصل

ْسيِْ ـَوي : الؿتَّل
ِ
 .َوالي ْؼقِقهلل  ِولّصػسِ  عَوالي ْؼقِقهلل  ِولّ،وطِ  عآ

ْستِثْـَاء
ِ
َوإِك َؿو َيصا  َِ،ْوط َ ن يْبؼى أن  عإِْخَواج َأو لوٓه لهللخل فِي اْلَؽاَلم :َوآ

يسالؿ
ْ
 .َ ن يؽون ُأي ِصال  وْلؽاَلم :َاووه َوأن .ي ـى أِـُْه َاي

ْسيِْ ـَوي عؾدى اْلُؿْسدَيْ ـى أِـْدهُ 
ِ
ْسديِْ ـَوي أدن اْلِجدـْ   .َويجوز َ ْؼهلِليم آ

ِ
َويجدوز آ

 .(1 َوأن َغقوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اليخصق  ذ الؾغس: اإلفواد واليؿقق ع يؼول: خصه  ؽ اع  ي: أق ه عن غقوه. (2)

  فواده. وققل:  قون أو لم يود  ؾػأ العوم. وذ آصطالح:  قون  ن الؿواد  ولعوم  عض

 وققل: قصو العوم عؾى  عض أسؿقو ه. وققل: إخواج  عض أو ييـووله الخطوب.

و صحفو إول: فنكه ي،ؿل اليخصق   بقون خووج  عض إفدوادع واليخصدق   ؼصدو 

كؿو  كه يهللل عؾى  ن إفدواد الخور دس عدن  العوم عؾى  عض إفوادع وكالهؿو  خصق .

 العوم لم  ؽن أوادة لؾ،ورع عـهلل إوال  الؾػأ العوم.

وه ا هو  هم الػدوو   دقن اليخصدق  وكسدخ الحؽدم عدن  عدض  فدواد العدومع فدنذا كدون 

الجؿقح داخؾقن و عهلل العؿل  ولعوم ذ عؿوأه  خوج  عدض إفدواد عدهلل الحؽدم ذ حؼفدم 

و : فددنن أـسددوخوع ولددو كددون اإلخددواج قبددل العؿددل  ولعددوم عددهلل  خصقصددوع و قـفؿددو فدد

 اليخصق   قون والـسخ إلغوي وإزالس.

والجؿفددور أيػؼددون عؾددى  ن اليخصددق   ددوئ  وواقددح ذ الخددرب وذ غقددوه أددن إواأددو 

والـواهيع وقهلل اسيهللل الجؿفور عؾى الجواز  ولوقوع فؼهلل وقح اليخصدق  ذ الخدرب كؿدو 

 وقح ذ إأو والـفي والوقوع  وضا دلقل عؾى الجواز.

 تخَّقص:)مسلل (: أركان ال

 الؿخص  . ر1    الؿخص  . ر2

ص:  هو الهلللقل إخد  الدهللال عؾدى خدووج  عدض  فدواد العدوم عدن حؽؿدهع  و  الؿخَِّّ

د  عؾدى الؿجيفدهلل الد ي ر ى  عؾى  ن العوم لم يود  ه  ؿقح أسؿقو ه. وقهلل يطؾق الؿخص 

  خصق  دلقل  هلللقل.
= 
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ررص أو الؿخَّرروص = م يددود  دده  ؿقددح هددو العددوم الدد ي قددوم الددهلللقل عؾددى  كدده لدد :والؿخَّ 

 ﴾  ۓ ے ے ھ ھ ﴿أسؿقو هع فقؼول: لػأ الـوس أخص  ذ قوله  عولى: 

 .[10آل طؿران]

وقهلل يطؾق عؾى الؿسؿقوت الؿخو س عن حؽم العدومع فقؼدول: الصدبي أخصدوص أدن عؿدوم 

﴾ .. فيبددقن  دد ا  هنددم يطؾؼددون لػددأ الؿخصددوص  ۓ ے ے ھ ھ ﴿قولدده  عددولى: 

 صق ع وعؾى الؿخوج  ولهلللقل الخوص.والؿخص  عؾى العوم ال ي دخؾه اليخ

 الػو   قن الـسخ واليخصق : يػو   عض العؾؿوي  قـفؿو  ػوو ع  هؿفو أو يؾي: )مسلل (:

 ن اليخصق   قون عهللم دخول  عض  فواد العوم ذ حؽؿهع والـسخ رفح الحؽم  عهلل  - 2

  بو ه ذ  عض إزأون.

خ فنكده قدهلل ي،دؿل  ؿقدح إفدواد اليخصق  ٓ يؽون إٓ لدبعض إفدوادع و أدو الـسد - 1

 فقوفح الحؽم عن الجؿقحع وقهلل يوفح الحؽم عن  عضفم دون  عض.

 اليخصق  يهللخل إخبورع والـسخ ٓ يهللخؾفو: ٕن الخرب ٓ يؿؽن  بهلليؾه ورفعه. - 1

 اليخصق  قهلل يؽون أؼوركوع والـسخ ٓ يؽون إٓ أيلخوا. - 4

 خ الؿؼطوع  ولؿظـون. خصق  الؿؼطوع  ولؿظـون  وئ ع  خالف كس - 2

 اووط اليخصق : اا ط  ك و الحـػقس اووقن لؾيخصق ع هؿو:

 ن يؽون الؿخص  أؼوركو لؾعوم الؿخصوصع فؾو  ؼهللم لؽون أـسوخو  ولعدومع ولدو  - 2

  لخو لؽون كوسخو لؿو يؼو ؾه أن  فواد العوم.

 و ييلخو.والجؿفور ٓ ي، وون ذلكع  ل يؼولون الؿخص  يؿؽن  ن ييؼهللم  و يؼورن  

 ن يؽدون أسديؼال ذ إفود دهع فدال يدوون اليخصدق   ولؿيصدلع والجؿفدور يؼسددؿون  - 1

 الؿخصصوت إلى أيصؾس وأـػصؾس.

أخصصددوت العؿددوم عـددهلل الجؿفددور قسددؿون: أيصددؾسع وأـػصددؾس. فولؿيصددؾس  الؿخََّّررات:

 هي:

 وهو إخواج  عض الجؿؾس عـفو  صقغ خوصس. آسي ـوي: - 2

 غقوع وخالع وعهللاع وحواوع ولؽن.و هم صقغه: إٓع وسوىع و

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿وأ ولدددده قولدددده  عددددولى: 
= 
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. فؾػددأ:  أددن يػعددل ذلددك( [00 - 24الػرقران]﴾  ۇ ۇ ڭ ڭ ڦ ڦ ڦ ڦ =

 عوم: ٕن  أن( ال،ووقس أن صقغ العؿوم.

 وقوله:  إٓ أن  وب(  خوج أن عؿوم أيس اليوئبقن.

ودن خقدورهم ذ الجوهؾقدس خقدورهم ذ  جدهللون الـدوس أعد: »ملسو هيلع هللا ىلصال،وط: وأ وله قولده  - 1

عدوم: ٕكده أػدود « خقدورهم ذ الجوهؾقدس»  خو ده البخدوري(. فؼولده: « اإلسالم إذا فؼفوا

 خدوج أدن « إذا فؼفدوا»أضوف إلى أعوفس ي،ؿل كل أن كون خقدورا ذ الجوهؾقدس. وقولده: 

 الجوهؾقس.لم ييػؼه ذ الهللينع فنكه ٓ يؽون خقورا  عهلل اإلسالمع وإن كون خقورا ذ 

الصػس: ويؼصهلل  و كل أعـى يؿق   عض الؿسؿقوتع فق،ؿل أو يسؿقه الـحويون كعيو  - 1

  و حوٓ  و  وفو  و  ورا وأجووراع  و غقو ذلك.

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿أ دددول اليخصدددق   ولصدددػس: قولددده  عدددولى: 

. [12الـسررررراء]﴾  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

أعوفددس فق،دؿل كددل اإلأدوي. وقولدده:  فؼولده:  أدن فيقددو ؽم( عدوم: ٕكدده  ؿدح أضددوف إلدى

  الؿمأـوت(ع صػس خصصت أن يجوز كؽوحفن أن اإلأوي  ولؿمأـوت.

الغويدس: وهددي هنويدس ال،دديي وأـَؼَطُعده. ولفددو لػظدون: حيددىع إلدى. وأ ددول اليخصددق   - 4

. فؼولدده:  ٓ  ؼو ددوهن( [111البؼرررة]﴾  ےۓ ے ھ ھ ﴿ ولغويددس: قولدده  عددولى: 

عؿددوم: ٕن الـفددي يؼيضددي الددهللوام وآسدديؿوار كؿددو سددبقع هنديع فددقؿؽن  ن يمخدد  أـدده ال

فقؽون الؿعـدى: ٓ يؽدن أدـؽم قو دون لفدنع فيؽدون الصدقغس هدي الـؽدوة ذ سدقو  الـفدي. 

وقوله:  حيى يطفون(ع  خصق  لؾعؿوم الؿسيػود أن الـفيع فقخوج أن عؿوأه أدو  عدهلل 

: فدنن ع أ دول لؾيخصدق   ول،دوط[111البؼرة]﴾ ﮳ ﮲ ۓ ﴿الطفو. وذ قوله: 

أيس  هللل عؾى  ن الوطي ٓ يبوح إٓ  عهلل الغسل: إذ هدو الؿدواد  دوليطفو. وهد ا  خصدق  

لؾؿخص  إول وهو الغويسع فنن الغويس دلت عؾى  كه  عهلل الطفو يجوز الوطيع وال،دوط 

دل عؾى  ن الوطي ٓ يجوز إٓ  عدهلل الطفدو واليطفدو الد ي هدو آغيسدولع وقدهلل خدول  ذ 

 ع فل وزوا الوطي  عهلل الطفو وإن لم  غيسل.ه ا إخقو الحـػقس

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿البهللل: وأ دول اليخصدق   ده: قولده  عدولى:  - 2

ع فؼوله:  عؾدى الـدوس(ع عدوم ي،دؿل كدل الـدوسع وقولده: أدن [10آل طؿران]﴾  ﮴﮵ ﮳
= 
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اسديطوع  ددهللل وهددو أخصد  لعؿددوم الـددوس فدال يجدد  الحددا إٓ عؾدى الؿسدديطقح. وقددهلل  =

ذ عهلل إكواع السو ؼس أن الؿخصصدوتع وقدولوا: إن الؽدالم ٓ خول  الحـػقس وال،ووبي 

يػفم أعـوه إٓ  عهلل  ؿوأهع والؽالم ٓ ييم إٓ  عهلل ذكو الؿسي ـى وال،وط والصدػس والغويدس 

والبهللل: ٕن ه ه إكواع ٓ  سيؼل  وإلفودةع فؾو قطعت عؿو قبؾفدو لدم  ػدهلل ادقئوع فو د  

 وإكؿو كـظو له دفعس واحهللة. ن ٓ كـظو إلى  ول الؽالم دون آخوهع 

وه ا الؽدالم حدقع ولؽدن الجؿفدور كظدووا إلدى أعـدى الؾػدأ الؿػدود فدنذا و دهللوه عوأدو 

وضعو  م  وي ذ الؽالم  عهلله أو يهللل عؾى  خصقصه عدهللوه أخصوصدوع ففدو عدوم  دولـظو 

إلددى وضددعه ذ الؾغددس لؾعؿددومع ولؽددن ذ آسدديعؿول أخصددوص. والحـػقددس ٓ يخددولػون 

اليؼققهلل  ول،وط والصػس وأو ذكو أعفؿو يجعل الؿـطدو  أؼيصدوا عؾدى أدو  الجؿفور ذ  ن

  وافو فقه ال،وط والصػسع فال دٓلس فقه عؾى سوى ذلك.

ولؽـفم يخيؾػون أعفم ذ  سؿقس العوم أخصوصو  د ه إكدواع. ولد لك فدنهنم يؼولدون: 

هللٓلدسع العوم الؿؼقهلل  ،دوط  و صدػس وكحوهؿدو  دو  عؾدى عؿوأدهع وهدو عـدهللهم قطعدي ال

 خالف الؿخصوص  ولؿخصصوت الؿـػصؾس. كؿو يخيؾػدون أدح الجؿفدور ذ الؿػفدوم 

الؿخول  الؿسيػود أن ال،وط والصػس والغويس وكحوهوع هل يعؿل  هف فولحـػقس ٓ يدوون 

العؿل   ه الؿػوهقم كؿو سقليت ذ  دوب الؿػفدومع ويؼولدون أدو لدم ييدوافو فقده ال،دوط  و 

لعوم ٓ يهللخل ذ العؿوم  ؿـطو  هد ا الؾػدأ وٓ يحؽدم لده  ضدهلل الصػس الؾ ين ققهلل  ؿو ا

 حؽم العومع ولؽـه أسؽوت عـه يطؾ  حؽؿه أؿو سواه.

يؼولدون: إن أيدس دلدت عؾدى  دواز  [12الـساء]﴾  کگ ک ک ﴿فؼوله  عولى: 

كؽوح الػيقوت  اإلأوي( الؿمأـدوتع و أدو الؽدوفوات فؤيدس سدؽيت عدـفنع فقطؾد  حؽدم 

  خوى. كؽوحفن أن  دلس

 :الؼواطد الؿتعؾؼ  بالؿخََّّات الؿتَّؾ 

ي، ط ذ آسي ـوي اووط أـفو أو هو أحل وفدو  وأـفدو أدو هدو أحدل شروط آستثـاء: 

 خالفع وفقؿو يؾي  قوهنو:

سي ـوي  ولؿسي ـى أـه لػظو  و حؽؿو.الشرط إول: آتَّال:  وٓا صدول  والؿواد  ه ا صول ٓا

ع وٓا صدول حؽؿدو يؽدون  و دود فوصدل يسدقوٓ  يدهللل عؾدى لػظو يؽون  عهللم الػصدل  قـفؿدو
= 
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 اكؼطوع الؽالم واسيقػوئهع كولػصل  سب  اكؼطوع كػ   و  ؾح ريق  و سعول وكحوه. =

وقهلل اا ط ه ا  ؿوهقو العؾؿويع واسيهلللوا عؾدى ذلدك  دلن  دلخو الـطدق  وٓسدي ـوي دلقدل 

الطورئدس ٓ  صدؾا أخصصدس عؾى  كه لم يؽن أوادا عـهلل الديؽؾم  دولؾػأ السدو قع واإلرادة 

 لؿو قصهلل عؿوأه.

و يضو فنكه لو  وز آسي ـوي الؿيلخو لؿو حصل الو و   عفهلل وٓ عؼهللع وٓ حـدل حدول  

: ملسو هيلع هللا ىلصق ع ٕكه سوف يسي ـي أن كالأه السو ق أو اوي أيى اوي. وأن  دلديفم الـؼؾقدس قولده 

 «ذي هرو خقررمن حؾف طؾى يؿقن ورآى غقرها خقرا مـفرا  ؾقؽػرر طرن يؿقـره ولقرلت الر»

  رواه أسؾم(.

 راددهلل الحددول  إذا ر ى الخقددو ذ أخولػددس أددو حؾدد  عؾقدده  ن  ملسو هيلع هللا ىلصو دده الهللٓلددس:  ن الـبددي 

يؽػو عن يؿقـه ويليت أو حؾ  عـهع ولو كون آسي ـوي الؿيلخو صحقحو ٕراهلله إلقهع ولم 

 ه.كوصا  أقن ٕأي ملسو هيلع هللا ىلصيواهلله إلى اليؽػقو: ٕن آسي ـوي  يسو عؾى الؿؽؾػقنع والوسول 

إلددى ضددوب اأو  دده  ڠواسدديهللل  عضددفم عؾددى اادد اط آ صددول  ددلن ان  راددهلل  يددوب 

﴾  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿ ع ؽدول الـخؾددس  عدهلل  جويددهلله أدن اليؿددوع فؼددول: 

ولو كون آسي ـوي الؿيلخو  وئ ا ٕراهلله إلقهع وروى ال رك،ي عن   ي إسدحو   [44ص]

بدوس  دواز آسدي ـوي الؿيدلخو. ال،قوازي قصس  يعؾق  د ا آسديهللٓل. وكؼدل عدن ا دن ع

واخيؾ  الـؼل عـه فؼقل: يجق   لخو آسدي ـوي ادفوا  و ادفوينع وققدل إلدى سدـسع وققدل 

أطؾؼو. و لوله الؼوضي   و  ؽو  ؿو إذا كوى آسي ـوي عـهلل كالأه إولع ولؽـه لم يـطق  ه 

 إٓ أيلخوا. وخصه  عضفم  ؽالم ان  ل وعال.

كؿدو ذ الؿسديهللرك وغقدوه عدن ا دن عبدوس قدول: إذا حؾد   والـؼل عدن ا دن عبدوس  و دت

 ہ ہ ہ ﴿الو دل عؾددى يؿددقن فؾدده  ن يسددي ـي إلدى سددـس. وإكؿددو ك لددت هدد ه أيددس: 

ع قدددول: إذا ذكدددو اسدددي ـى. وقدددول الحدددوكم: صدددحقا عؾدددى ادددوط [14الؽفرررف]﴾  ھ

ال،قخقن. وقهلل ذكو ال رك،ي ذ الؿعيدرب ذ  خدويا  حوديدل الؿـفدوج والؿخيصدو إسدـود 

 عن ا ن عبوس. ذلك

 دلقل هذا الؼول:

واهلل ٕغرزون قريشرا، واهلل ٕغرزون قريشرا، واهلل ٕغرزون »قول:  ملسو هيلع هللا ىلصأو روي  ن الـبي  -2
= 
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  خو ه   و داود وصححه ا ن حبونع وقول ا ن حجدو: ر دا إئؿدس « قريشا، إن شاء اهلل =

 إرسوله(ع فػصل  قن الَؼَسم إول وآسي ـوي  َؼَسٍم  ون و ولل.

 ـه  لن الَؼَسَؿقن ال وب وال ولل  لكقهلل لألولع فال يعهللان فصال حؼقؼقو.ويجوب ع

اسي ـى أن كالم قوله  عهلل ادفو أدن الديؽؾم  دهع لؿدو كد ل عؾقده قولده  ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول ان  -1

«. إن ادددوي ان: »ملسو هيلع هللا ىلصع فؼدددول رسدددول ان [14الؽفررف]﴾  ھ ہ ہ ہ﴿ عدددولى: 

 ن إسحو  عن اقخ أن  هل أصدو  وه ا إ و رواه ا ن  ويو ذ  ػسقوه أن وويق أحؿهلل

 ففو ضعق  ٓ  ؼوم  ه حجسع وقهلل ا يفهلل أأهللي ذ  لويؾه.

وذه   عض العؾؿدوي إلدى  دواز  دلخقو آسدي ـوي أدو دام ذ الؿجؾد ع وهدو أـؼدول عدن 

عطوي والحسن البصوي. وو فه  ن الؽالم ذ الؿجؾ  الواحهلل يؽون له حؽم آ صدولع 

و آخوع وذلك ٕن ال،دورع  عدل البقعدقن  ولخقدور أدو لدم وإن  خؾؾه سؽوت  و كالم ذ  أ

ييػوقوع  ي: أو داأو ذ الؿجؾ ع فجعل عؼهلل البقح قو ال لؾـؼض واإل طول أدو دام العوقدهللان 

ذ الؿجؾ . ويجوب  لن الؿجؾد  قدهلل يطدولع و دلن خقدور الؿجؾد   بدت  دـ  خدوص 

 فقفو الؼقوس. عؾى خالف الؼقوس فال يؼوس عؾقه. و لن الؿسللس لغويس فال يجوي

  و الخالف: لم ي كو الػؼفوي وإصولقون   دوا لؾؿسدللس ذ غقدو إيؿدون وأدو ذ أعـوهدوع 

أؿو يهللل عؾى  ن الؿـؼول عدن ا دن عبدوس ذ القؿدقنع ولدم يخيؾػدوا  كده إذا كوكدت القؿدقن 

لهللفح الهللعوى ٓ يجوز فقفو آسي ـوي الؿيلخوع فؾو حؾ : لق  لده عـدهللي ادييع  دم قدول 

 هللة إٓ ك ا لئال يحـلع فنن يؿقـه فو وة وٓ يػقهلله ه ا آسي ـوي. عهلل أ

 ويظفو   و الخالف فقؿو لو قول: كسوئي ووالقع وسؽتع  م قول  عهلل زأٍن: إٓ فالكس.

أهللي وال رك،ي وغقوهؿدو ٓا ػدو  عؾدى  طدالن  الشرط الثاين: طدم آستغراث: وقهلل حؽى ٔا

سي ـوي الؿسيغو . والؿواد  وٓسي ـو ي الؿسيغو : إخواج  ؿقح  فدواد الؿسدي ـى أـده  دنٓ  و ٓا

 إحهللى  خواهتوع كلن يؼول: كسوئي ووالق إٓ  ال وع ولق  له إٓ  الث زو وت.

 كه لق  أن كالم العوب وٓ يعوفوكهع وإكؿو هو كوع أن العبدل فدال  والدلقل طؾى بطاكه:

وقدهلل يؽدون إقدوارا  حدقع فدال  يحؿل عؾقه كالم العؼالي. و يضو فنكه إ طول لؾؽالم السدو ق

 يؼبل أـه إ طوله  ؿو لق  أن كالم العؼالي.

وعؾدى ذلدك لدو اسدي ـى الؽدل فوٓسددي ـوي  وودل واإلقدوار إول  و دتع فؾدو قدول: كسددوئي 
= 
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  ل  ريول إٓ  ل  ريولع  طدل آسدي ـوي  =
ّ
ووالق إٓ  ر حع وؾؼن  ؿقعو. ولو قول: له عؾي

 وصا اإلقوار  وٕل .

 الخالف ذ ه ه الؿسللس عؾى آسي ـوي أن إعهللادع كولؿ ولقن السو ؼقن.وقصو  عضفم 

 و أو إذا كون آسي ـوي أن الصػس فقجوز وإن اسيغو ع وأ وله: إذا قول:  ع  أدن ذ البقدت 

إٓ إغـقويع فنذا  بقن  ن أن ذ البقت كؾفم  غـقدوي ٓ يبطدل آسدي ـويع وإذا قدول: عبقدهللي 

ل الػجو أعـوع فيبقن  ن عبقهلله كؾفم لم يصؾوا الػجو أعدهع فدال يبطدل  حوار إٓ أن لم يص

 آسي ـوي وٓ يعيؼونع وه ا ٓ يـوذ كالم العوب.

وقدهلل اخيؾد  العؾؿدوي الشرط الثالث: أن يؽون الباقي بعد آستثـاء أكثر من الؿخرج بره: 

كدون الؿسدي ـى  ذ ه ا ال،وطع ف ه   عض العؾؿوي إلدى ااد اوهع فدل طؾوا آسدي ـوي إذا

أسوويو لؾبوقي  و  ك دو أـدهع وحصدو  عضدفم الخدالف فقؿدو إذا كدون آسدي ـوي أدن العدهللد 

 ولعهللدع و أو آسدي ـوي أدن الوصد   و  ولوصد  فقجدوز وإن  دى إلدى زيدودة الؿسدي ـى. 

واحيجوا  لن  هل الؾغس ٓ يجق ون ذلكع فؼول ال  دوج: لدم يدلت آسدي ـوي إٓ ذ الؼؾقدل 

وع وقول ا ن  ـي: لو قول قوئل: أوئس إٓ  سعس و سعقن أدو كدون أيؽؾؿدو  ولعو قدسع أن الؽ ق

وإذا كون  هل الؾغس ٓ يعهللوكه أن كالم العوب فال يحؿل عؾقه كالم الؿديؽؾم  د ه الؾغدس. 

 والوا ا  وازهع والهلللقل عؾى ذلك:

ٓ  ولعهللدع وأن  كه قهلل  وي ذ الؼوآن اسي ـوي إك و حقـؿو يؽون آسي ـوي  ولصػس  -2

﴾  گ ک ک ک حخ جخ مح جح مج﴿ذلك قوله  عولى: 

﴾ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ع وقول: [41 - 41: ص]

. فوسي ـى ذ إولى الؿخؾصقن أن الغووينع وذ ال وكقس اسي ـى الغووين أؿن [41الحجر]

 لم ييؿؽن إ ؾق  أن إغوائفمع فال  هلل  ن يؽون  حهللهؿو  ك و فق بت اسي ـوي إك و.

ن الؿيؽؾم ٓ يعوق  عؾى  ؽؾؿده  غقدو الػصدقا ذ أعواده و صدوفو ه الخوصدسع ولدو   -1

  طؾـو اسي ـويه إك و لؽون ذلك عؼو س له.  م إن الؿيؽؾؿقن  ولؾغس العو قدس يجفؾدون هد ه 

 إحؽوم وٓ يعوفون  هنو لقست فصقحسع فال يؾغى كالأفم ٕ ل  فؾفم  ولعو قس.

له عؾدي  لد  إٓ  سدعؿوئسع يؽدون أؼدوا  ؿوئدس وٓ يطولد  و ـوي عؾى ذلك كؼول: لو قول: 

  غقوهو.
= 
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 ولو قول: زو ويت ووالق إٓ ا ـيقنع وعـهلله  الث زو وت ٓ  طؾق إٓ واحهللة. =

وقددهلل اخيؾدد  ذ صددحس  الشرررط الرابررع: أن يؽررون الؿسررتثـى مررن جررـس الؿسررتثـى مـرره:

ؼدسف وهدل يصدا ذ آسي ـوي أن غقو الجـ ع وأحل الخالف  كه هل يسؿى اسدي ـوي حؼق

 إقوريو واليصوفوتف

ذه   عض العؾؿوي إلى أـعهع وحؿؾوا أو  وي أـه ذ الؼوآن والسدـس عؾدى  كده أجدوزع و ن 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿ إٓ( حقـئ   ؽون  ؿعـى  لؽن(ع فؼوله  عدولى: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿ع وقولدده  عددولى: [12 - 12الواقعرر ]﴾ ڇ ڇ

وهؿو أدن أيدوت  ػسدو  إٓ( ع وكح[11الـساء]﴾ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

فقفو عؾى  هنو  ؿعـى  لؽن(ع فيؽون  ؿ و س اسيئـوف كالم  هلليهلل لق  را عو إلدى أدو قبؾده. 

 وذ إقوريو واليصوفوت  عؾوه  ووال ٓ يػقهلل اقئو.

وذه   عضفم إلى  وازهع وقؾقل أـفم قول: إكه حؼقؼسع وإك و عؾى  كه أجوزع ولؽدـفم 

صوفوت. ولف ا كؼل عن ال،وفعي  كه لو قول: له عؾي أوئس درهدم صححوه ذ إقوريو والي

إٓ  و و  وز آسي ـوي ويؽون قهلل  قو  ؿوئس إٓ ققؿس  وبع فيؼهللر ققؿس ال دوب و خدوج عدن 

اإلقوار. وكؼل عن اإلأوم  حؿهلل  واز اسي ـوي الهللراهم أن الهللكوكقوع فقؼول: له عؾدي ع،دوة 

 ـوي.دكوكقو إٓ خؿسس دراهمع فقؼبل آسي 

و  لك ييبقن  ن أحل الخالف إصولي الؿ ؿو هو ذ قبول آسي ـوي أن غقو الجدـ  ذ 

إقوريو وإيؿون وكحوهو أن اليصوفوت. و أو  سؿقيه اسي ـوي حؼقؼس  و أجوزا فال ييعؾق 

 ه غوض إصولي والػؼقه. فول ين أـعوا قبوله حجيفم  كه أخول  لؾغس وٓ يحؿل عؾقده 

ع وأو و هلل ذ الؼوآن أن ذلك لق  اسدي ـوي وإكؿدو هدو اسديئـوف كدالم  هلليدهلل كالم العؼالي

  وي  ؾػأ  إٓ( وهي صولحس لألأوين.

وال ين   وزوه قولوا: ٓ كعوق  أن خول  الػصدقا ذ الؾغدس  نلغدوي كالأدهع وإكؿدو كجعدل 

 العربة  ولؿعـى الؿواد لؾؿيؽؾم وإن كون كالأه لق   ػصقا.

والؿواد  ن ٓ يؽون قصهلل  آستثـاء حقن الـطق بالؿستثـى مـه:الشرط الخامس: أن يـوي 

آسي ـوي وورئو  عهلل الـطق  ولؿسي ـى أـهع فنن  وي وورئدو  عدهلل الديؽؾم  ولؿسدي ـى أـده فدال 

 يصا.
= 
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 وه ا ال،وط أحل خالف: =

ذه   ك و العؾؿوي إلى اا اوهع وحجيفم:  كه لو لم يـدوه قبدل الـطدق  ولؿسدي ـى أـده  -2

سي ـوي إلغوي لبعض أواد الؿيؽؾمع وآسي ـوي عـدهلل  هدل الؾغدس لدق  إلغدويع وإكؿدو لؽون آ

 هو  قون  ن الجؿؾس لقست أوادة  ؽوأؾفو أـ  إك،وي الؽالم.

وذه   عدض العؾؿدوي إلدى  دواز آسدي ـوي وإن لدم يـدوه أدن  ول الؽدالمع إذا ا صدل  -1

  ولؽالم.

إٓ فالكدسع فؼدول: إٓ فالكدسع فنهندو ٓ  طؾدق  أ وله: إذا قول: كسوئي ووالقع فؼول له صدهلليؼه:

  ـوي عؾى ه ا الؼول.

قدول « ٓ يعضدهلل ادوكفو وٓ يخيؾدى خالهدو»حقـؿو حوم أؽدس وقدول:  ملسو هيلع هللا ىلصودلقؾه:  ن الـبي 

 أيػدق عؾقده(. « إٓ اإلذخدو»العبوس: إٓ اإلذخوع يو رسول انع فنكه لؼقــو و قو ـوع فؼدول: 

كدون سدقبقن لفدم  ملسو هيلع هللا ىلصال العبوس. و  قد   دلن الوسدول وو ه الهللٓلس:  كه اسي ـى  عهلل سم

 ن اإلذخو أسي ـى إأو  صقغس آسي ـوي  و  هلللقل أسيؼلع ولؽدن العبدوس خ،دي  ن يحدوم 

أح حو يفم إلقده فؼدول ذ   ـدوي الؽدالم: إٓ اإلذخدو. والدوا ا: إولع والحدهلليل الد ي 

 لهللعوى.اسيهللل  ه  صحوب الؼول ال وب أحيؿل فال  ؼوم  ه دٓلس عؾى ا

والحول  والؿوقح لؾطال  يهللي ـون فقؿو  قدـفم و دقن انع فدنن قدول: كـدت  كدوي آسدي ـوي 

ن آسي ـوي أن  عض الحوضوين.  ُقبلع وإن كون قهلل ُلؼ 

 وإذا كون آسي ـوي أيصال ٓ يسلل عن كقيه: ٕن الظوهو  كه كواه. وان  عؾم.

 :آستثـاء الؿتعؼ  لؾجؿل

ي  عهلل  ؿل عط   عضفو عؾى  عض هل يعود لؾجؿقحف أ وله: قوله إذا  وي آسي ـو

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ عولى: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

. وهي أن الؿسوئل الؽبقوة ذ آسي ـويع [00 - 24الػرقان]﴾  ۇ ڭ ڭ ڦ ڦ

 وهي أحل خالف.

  حويو أحل الـ اع:

عؼد   ؿدال إذا قوأدت قويـدس  دهللل عؾدى  كده يعدود إلدى ٓ خدالف ذ  ن آسدي ـوي الؿي - 2
= 
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الجؿقح  و يعود إلى إخقوة  و غقوهو يعؿل فقه  ولؼويـدسع وإكؿدو الخدالف فقؿدو خدال عدن  =

 قويـس  بقن عود آسي ـوي.

هل يؼيصو الخالف عؾى أو كون العط  فقه  ولواوف قول  عض العؾؿوي أو يػقهلل ذلكع  - 1

ؿل الؿيعووػس  ولواو وغقوهو أن حووف العط  اليدي والصواب:  ن الخالف ي،ؿل الج

 ددهللل عؾددى الي،ددويكع سددواي  فددودت أددح ذلددك ال  قدد   و اليعؼقدد   م لددم  ػددهللهع فقددهللخل 

 الؿعطوف  ولواو والػوي و م.

و أو حووف العط  الهللالس عؾى اإلضواب  و آسيهللراك أ ل:   ل( و  لؽن( فدال  دهللخل 

 ذ الخالف.

 الجؿل الـحويس اليوأس الؿؽوكس أن اسؿقن  و اسم وفعلف هل الؿواد  ولجؿل هـو: - 1

الظوهو أن صـقعفم  هنم ٓ يويهللون ذلك فحس ع  ل كل أو فقه عطد  أدو يؿؽدن دخدول 

آسي ـوي فقه عؾى أ ؾهع ولف ا كجهللهم يؿ ؾون  حقوكو  ؼدولفم:  كدوم  ـدي  ؿدقم و ـدي زيدهلل 

  الجؿل. و د لك ييضدا و ـي عؿوو إٓ الجفول. وه ا أن عط  الؿػودات ٓ أن عط

 ن أحل الخالف ي،ؿل آسي ـوي الوارد  عهلل  ؿل  و  عهلل أػودات يؿؽن آسي ـوي أـفدوع 

وٓ فو   قن  ن يؽون العط   ولواو  و غقوهو أؿو يػقهلل الي،دويك ذ الحؽدمع  خدالف أدو 

 ٓ يػقهلل ذلك. كؿو  ن الخالف أؼيصو عؾى أو لم  ؼم قويـس  بقن عود آسي ـوي فقه.

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ ول أو قوأت عؾقه قويـدس قولده  عدولى: وأ

. فوٓسدي ـوي عوئددهلل إلدى الجؿؾددس إخقدوةع  ي: إلددى الهلليددسع [11الـسراء]﴾  ٹٹ ٹ ٿ

ففي اليي  سؼ   عػو إهلع وذلك ٕن الؽػورة حق ن فال  سؼ   عػو أدأقدقن. وقولده 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ عددددددددددددولى: 

. فوٓسددي ـوي را ددح إلددى الجؿؾددس إولددى  هللٓلددس السددقو : ٕن الدد ي [141البؼرررة]﴾  ٹٹ

 اغ ف غوفس لق   عض أن لم يطعم  ل هو  عض أن اوب.

 ن آسي ـوي يعود إلى الؽلع وهو أ ه  الجؿفورع وأـفم إئؿدس الؼول إول:  إقوال:

 دلقؾه: ال ال س.

ي اليعؾقدق  ،دوط أ،دقئس ان اسدي ـويع  ن ال،وط كوٓسي ـوي ذ  عؾؼه  ؿدو قبؾدهع ولفد ا سدؿ - 2

سي ـوي ك لك.  وال،وط إذا  عؼ   ؿال أيعووػس عود إلى الؽل  و ػو ع فقؽون ٓا
= 
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 ولؽـدس  و ػدو   هدل الؾغدسع فؾدم يبدق وويدق  - 1 =
 
 ن  ؽوار آسي ـوي عؼد  كدل  ؿؾدس ِعدي

  ؽواره. إلعودة آسي ـوي إلى الؽل إٓ عؾى الؼول  لكه يعود إلقفو أن غقو حو س إلى

أددن آ حددود  ددقن الؿعطددوف والؿعطددوف عؾقدده فيصددقو  و ن العطدد  يو دد  كوًعدد - 1

الجؿؾيون كولجؿؾس الواحهللةع ولف ا ٓ يؽور العوأل  ل يؽيػى  ولعط  عـدهع فقؾد م ا حدود 

 الؿعطوفوت ذ الحؽم الالحق لألخقوة أـفو.

عددن الحـػقددسع   كدده يو ددح إلددى الجؿؾددس إخقددوة وحددهللهوع وهددو الؿ،ددفورالؼررول الثرراين: 

 واسيهلللوا  ؿو يؾي:

 ن العؿدوم ي بدت ذ كددل صدورة  قؼددقنع وعدود آسددي ـوي إلدى  ؿقعفددو أ،دؽوك فقددهع  - 2

 والؿيقؼن ٓ يوفح  ول،ك.

 ن آسي ـوي و   رده إلى أو قبؾه ضوورة عهللم اسيؼاللهع والضوورة  ؼدهللر  ؼدهللرهوع  - 1

 ذلك. وهي  ـهللفح  نعود ه إلى الجؿؾس إخقوة فؾقؼيصو عؾى

 ن الجؿؾددس إولددى أػصددول  قـفددو و ددقن آسددي ـوي  ولجؿؾددس اليددي  عددهللهوع وٓ يصددا  - 1

 الػصل  قن الؿسي ـى وآسي ـوي.

 اليوق  حيى  هللل قويـس عؾى عود آسي ـويع وهو اخيقور الغ الي. الؼول الثالث:

 والصواب: إول. ويجوب عن  دلس الحـػقس  ؿو يؾي:

ؿـوعع  ل هو عـدهللكو أظـدونع وعدود آسدي ـوي إلدى الؽدل أظـدون قولفم: العؿوم أيقؼنع أ

 ولق  أسيوي الطوفقن.  م إن ذلك يود عؾى ال،وطع وهم ٓ يؼولون فقه ك لك.

 وقولفم: رد آسي ـوي إلى أو قبؾه ضوورةع أؿـوعع ٕكه  عؾق  ؿو قبؾه لصالحقيه ل لك.

ب  ددلن الػصددل لددق   ؽددالم وقددولفم: يؾدد م الػصددل  ددقن آسددي ـوي والؿسددي ـى أـددهع يجددو

   ـبيع و لن الؿعطوف حؽؿه حؽم الؿعطوف عؾقه.

آسي ـوي أن الـػي: حؽى  عض العؾؿوي آ ػو  عؾى  ن آسي ـوي أن اإل بوت كػديع و ن 

الخالف إكؿو هو ذ آسي ـوي أن الـػدي هدل يؽدون إ بو دوف اخيؾد  العؾؿدوي ذ ذلدك عؾدى 

 قولقن أ،فورين:

  ن آسي ـوي أن الـػي لق  إ بو وع واحيجوا  ؿو يؾي:أ ه  الحـػقس:  -2

 رواه « ٓ يؼبل ان صالة  غقدو وفدور: »ملسو هيلع هللا ىلص كه لو كون آسي ـوي أن الـػي إ بو و لؽون قوله 
= 
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أسددؾم أددن حددهلليل   ددي أسددعود أوفوعددو( ي بددت الصددالة   بددوت الطفددورع ولددق  كدد لك  =

ٓ يؼبدل ان : »ملسو هيلع هللا ىلصك قولده  و ػو : إذ يؿؽن و ود الطفور أح عهللم و دود الصدالة. وكد ل

 رواه  حؿددهلل وال أدد ي و  ددو داود وا ددن أو دده( وكحددوه أددن « صددالة حددوئض إٓ  خؿددور

 إحوديل.

أد ه  الجؿفدور:  ن آسدي ـوي أدن الـػدي إ بدوتع واسديهلللوا  وإل ؿدوع عؾدى  ن أددن  -1

أدن الـػدي قول: ٓ إله إٓ انع فؼهلل آأنع و  بت إلوهقس ن وحهللهع ولو لدم يؽدن آسدي ـوي 

إ بو و لؿو كون الـووق   ه الؽؾؿس أمأـو. كؿو اسيهلللوا  عوف الـوس وأو ييبودر إلدى الد هن 

 وأ ه  الجؿفور هو الوا ا  ال  ودد. عـهلل سؿوع آسي ـوي أن الـػي.

ع وكحدوه أدن «ٓ يؼبدل ان صدالة  غقدو وفدور»وقهلل   ق  عن اسيهللٓل الحـػقس  حدهلليل: 

 ـوقض الؿعـى ال ي حؿدل عؾقده هد ا الحدهلليل: ٕن الحدهلليل  إحوديلع  لن الؼوعهللة ٓ

يهللل عؾى  ن الصالة ٓ  ؽون أؼبولس إٓ  طفور: ٕن الطفور ادوط الصدالة وٓ يؾد م أدن 

 و ود ال،وط و ود الؿ،ووط.

واخيور الؼواذ  ن الؼوعدهللة يـبغدي  ن يسدي ـى أـفدو ال،دووطع فقؼدول: آسدي ـوي أدن الـػدي 

وال ي يظفدو:  كده ٓ حو دس إلدى هد ا آسدي ـوي: ٕن الـػدي ذ  ول إ بوت إٓ ذ ال،ووط. 

الحهلليل يهللل عؾى  ن الصالة ٓ  ؽون أؼبولس  غقو وفدورع وآسدي ـوي ي بدت كؼقضده وهدو 

 ن الصالة  ؼبل  ولطفورع  ي:  ن الطفور ٓ يؿـح قبولفوع وٓ يؾ م أـده ضدوورة حصدولفو 

 بولفو  وخيالل اوط آخو  و غقو ذلك.أؼبولس إذا و هللت الطفورةع  ل يحيؿل عهللم ق

يػقهلل  ن الصالة  غقدو خؿدور غقدو « ٓ يؼبل ان صالة حوئض إٓ  خؿور: »ملسو هيلع هللا ىلصوك لك قوله 

 أؼبولسع و ولخؿور ٓ يؿيـح قبولفو ٕ ل الخؿورع وٓ يؿيـح  ن  ػسهلل  و  ود  سب  آخو.

ه ذاهد ع وقهلل ي،ؽل ففم أ ه  الحـػقس عؾدى  عدض الهللارسدقنع ويسديبعهلل  ن يد ه  إلقد

 فقحيوج إلى زيودة إيضوح.

 ن الؿسي ـى أسؽوت عن حؽؿهع وعؾى الؿجيفهلل  ن يطؾبه أدن دلقدل  وخاص  مذهبفم:

آخوع وهو عـهللهم أن  وب أػفوم الؿخولػسع كؿػفوم ال،وط والصػسع فؾدو قدول: لدق  لده 

وئدسع و أدو عؾي إٓ أوئس. ٓ يهللل عؾى  كه  قو  ولؿوئسع وإكؿو أعـى كالأه كػي أو زاد عؾى الؿ

الؿوئس فنكه ٓ ي بيفو وٓ يـػقفدوع وقدهلل يؽدون كوسدقو  و ادوكو ذ  ؼوئفدو ذ ذأيدهع فدال كو د  
= 
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 عؾقه اقئو  ول،ك. =

و أو ال،فودة فؼهلل قولوا: إكه يهللخل  و ذ اإلسالم: ٕكه ٓ يو هلل أدن ُ دهللعى  لوهقيده إٓ ان 

 ال. و غقوهع فنذا كػى  لوهقس غقو ان  بيت  لوهقس ان  ل وع

 ؿوة الخالف: يـبـي عؾدى هد ا الخدالف اخديالف ذ ك قدو أدن أسدوئل اإلقدوار والوصدويو 

 وإيؿون والـ ور.

د وأـفو: إذا قول: لق  له عؾي إٓ أوئسع فنن الحـػقس يؼولون ٓ يؽون أؼوا  ولؿوئس وإكؿو هو 

 كوف أو عهللاهوع فقسلل عن الؿوئس لقؼوهو  و يـؽوهو.

 ار  ولؿوئس فال يـػعه إكؽورهو  عهلل ذلك.والجؿفور يؼولون ه ا إقو

د وأـفو: إذا قول: لم  عيق أن عبقهللي إٓ غوكؿوع ٓ يؽػي لعيؼه عؾى الؼول إولع ويؽػدي 

 عؾى الؼول ال وب.

دد وأـفددو: إذا قددول: لددم  وؾدق إٓ فالكددسع ٓ يعددهلل إقددوارا  دولطال  عؾددى إولع ويعددهلل إقددوارا 

  ولطال  عؾى الؼول ال وب.

ف: يو ح سب  الخدالف إلدى  ن الجؿفدور يدوون  ن  ؿؾدس آسدي ـوي عبدورة سب  الخال

عددن  ؿؾيددقن: إحددهللاهؿو أ بيددس وإخددوى أـػقددسع والحـػقددس يددوون  هنددو  ؿؾددس واحددهللة و ن 

الؿسي ـى أسؽوت عـهع وإ بوت حؽم له أخول  لحؽم الؿسي ـى أـه أدن  دوب الؿػفدوم 

 وهو لق  حجس عـهللهم.

وب الؿػفدومع وأدـفم أدن يؼدول إكده أدن  دوب الؿـطدو ع والجؿفور أـفم أن يجعؾه أن  

 وعـهلل الػويؼقن هو  و ت.

ال،وط ال ي يحصدل اليخصدق   ده: قدول  عدض الؿحؼؼدقن: إن ال،دوط الد ي هدو  حدهلل 

الؿخصصوت هو ال،وط الؾغويع  ي: أو كون فقه اليعؾقق  لحدهلل  دوات ال،دوط أ دل: إنع 

 أوع أنع إذا.

العؼؾدي وال،دوعي. والصدواب  ن أؼصدودهم وقول  عضفم: يحصل اليخصق   ول،وط 

 ول،وط ذ  وب اليخصق  ال،دوط الؾغدويع و أدو ال،دوط العؼؾدي وال،دوعي فنهنؿدو أدن 

الؿخصصوت الؿـػصدؾسع فدوٕول  خصدق   ولعؼدلع وال دوب  خصدق   دـ   و ققدوس 

وكحوهؿوع أؿو  بت  ده كدون ال،ديي ادووو ادوعقوع فدنن  بدت  دـ  ققدل إن الؿخصد  
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 ن  بت  ؼقوس ققل الؿخص  الؼقوس.لؾعؿوم الـ ع وإ =

الشروط الؾغوي  أسباب: هذه الؼاطدة حررها الؼرايف يف أكثر كتبه، ومعـاهرا: أن الشرروط 

 أربع  أكواع:

 اووط اوعقسع أ ل: الطفورة وس  العورة لؾصالة. - 2

 اووط عؼؾقسع أ ل: الحقوة لؾعؾمع فال يؿؽن عؼال  ن يؽون عولؿو إٓ أن كون حقو. - 1

 اووط عوديسع أ ل: و ود السّؾم لصعود السطا. - 1

اووط لغويسع وهي  عؾقق الحؽم عؾى وص   نن  و أو  دوى أجواهدو أدن الصدقغع  - 4

 ڑ ژ ﴿ [0الزلزلرر ]﴾  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿أ ددل قولدده  عددولى: 

 .[210الـساء]﴾  کگ ک ک ک ڑ

سدبوب: ٕن فولؼواذ يؼول: إن ال،ووط الؾغويس أن حقل أعـوهو و و قد  الحؽدم عؾقفدو  

السب : أو يؾ م أن و وده الو ودع وأدن عهللأده العدهللم ل ا دهع وال،دووط الؾغويدس يـطبدق 

عؾقفددو هدد ا اليعويدد ع فددنذا قؾددت: إن  ددل ـي  كوأددكع فؼددهلل  عؾددت اإل قددون إلقددك سددببو ذ 

 اإلكوامع يحصل اإلكوام  حصوله ويـعهللم  عهللأه.

 عدل الخدووج  غقدو إذكده سدببو  وإذا قول ال وج: إن خو ت  غقو إذب فلكدت ودولقع يؽدون قدهلل

 لوقوع الطال  عؾقفوع فنن و هلل الخووج الؿ كور و هلل الطال  وإن عهللم عهللم الطال .

 و  ا ييبقن  ن ال،ووط الؾغويس  ـ ل أن حقل الؿعـى والحؽم أـ لس إسبوب.

وإأو كؿو قول الؼواذع وٓ يؼول: قهلل يو هلل الطال  ولو لم يو دهلل الخدووج  دال إذنع ٕن 

ؼصود وقوع الطال   سب  الخووجع و أو وقوعه  سب  آخو فال يؿيـحع وه ا  دور ذ الؿ

إسبوب إخوى فنهنم يؼولون د أ ال د: الودة سب  لؾؼيلع أح  ن الؼيل قدهلل يؽدون ٕ دل 

 ال كى أح اإلحصون.

وقدهلل زاد الؿحؼؼدون ذ  عويد  السدب  قدولفم: ل ا دهع  ي:  دولـظو إلدى هد ا السدب  دون 

سبوبع حيى ٓ يود أ ل ه ا آع اض عؾى قولفم: السب  يؾ م أدن و دوده غقوه أن إ

 الو ود وأن عهللأه العهللم.

إذا وقح ال،وط  عهلل  ؿل أيعووػس فولجؿفور عؾى  كده يعدود إلدى  الشرط الؿتعؼ  جؿا:

الؽلع وققل يعود إلى الجؿؾس إخقوة كوٓسدي ـوي. والصدواب إولع والػدو   قـده و دقن 
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هلل أن فو ع  ن ال،وط أـ ليه اليؼهللم عؾى الؿ،ووطع فنذا  دلخو ذ الؾػدأ كدون آسي ـوي عـ =

كولؿيؼهللم أن حقل الؿعـدىع وٓ خدالف  كده إذا  ؼدهللم لحدق الجؿقدح أؿدو يد كو  عدهلله أدن 

 الجؿل الؿيعووػس.

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿وأ دددول ال،دددوط الؿيدددلخو قولددده  عدددولى: 

ع [41الؿائدة]﴾  ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې

 خيؾػون ذ  ن الؿواد فؿن لم يجهلل  ؿقح أو  ؼهللم.وٓ ي

أو  عهلل الغويس هل يهللخل ذ حؽم أو قبؾفوف: اخيؾ  العؾؿوي ذ دخول أو  عهلل حدوف الغويدس 

 فقؿو قبؾه عؾى  قوال:

 عهللم دخولهع وهو أ ه  الجؿفور.الثاين:     كه داخل فقه. إول:

 فو داخل ذ حؽؿه وإٓ فال.إن كون أو  عهلل حوف الغويس أن  ـ  أو قبؾفو فالثالث: 

أ ول: إذا قول:  عيك ه ا ال،جو إلى  ؾك ال،جوة ففل  هللخل ال،دجوة اليدي  عؾفدو غويدس 

عؾى الؼول إول  هللخلع وعؾى ال وب ٓ  هللخلع وعؾى ال ولل إن كوكدت  لؾبقح ذ الؿبقحف

 ال،جوة أن  ـ  ال،جو الؿبقح ففي داخؾس وإن كوكت كوعو آخو أن ال،دجو فدال  دهللخلع

 فؾو كون الؿبقح كخال واليي  عؾت غويس رأوكس فال  هللخلع وإن كوكت كخؾس دخؾت.

 ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿وه ا الؼول  صا إقوال: ٕن الؼول إول ي،ؽل عؾقه قولده  عدولى: 

ع والؾقل غقو داخل ذ الصقوم  و ػو ع والؼول ال وب ي،ؽل عؾقده قولده [240البؼرة]﴾ ڌڌ

 لؿوافق داخؾس فقؿو يج  غسؾه.ع وا[2الؿائدة]﴾  ڀ ڀ ڀ ﴿ عولى: 

والؼول ال ولدل ٓ يدود عؾقده اديي أؿدو ذكدو: ٕن الؾقدل لدق  أدن  دـ  الـفدور الوا د  

 صقوأه فال يهللخلع والؿوافق أن  ـ  القهلل فيهللخل.

وهي كل دلقل يسيؼل  ـػسهع وٓ يحيوج ذ  بو ه إلدى ذكدو لػدأ الؿخََّّات الؿـػَّؾ : 

 العوم أعه.

 أكواع الؿخََّّات الؿـػَّؾ :

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿أ دددول اليخصدددق   ددده قولددده  عدددولى: الحرررس:  - 2

﴾ أخصدوص: إذ لدم  جعدل الجبدول  ڀ ڀ ﴿ع فولعؿوم ذ قوله: [41الذاريات]﴾ ہ

 كولوأقمع وال ي دل عؾى ذلك الح .
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ع فولعؼدل دل [21الزمرر]﴾  ہ ہ ہ ہ ﴿أ ول اليخصق   ه قوله  عولى:  العؼل: - 1 =

 عؾى  ن ان ٓ يخؾق كػسه.

هلل اخيؾ  ذ عهلل العؼل أن الؿخصصوتع فؼول  عض العؾؿوي إكده لدق  أخصصدو: ٕن وق

أو دل العؼل عؾى عهللم دخوله  حت الؾػأ ٓ يؽون الؾػدأ أوضدوعو لده  صدالع فدون  دل 

 وعال غقو داخل ذ لػأ  ايي( الؿ كور ذ أيس فال حو س إلى الؼول  يخصقصه.

ل ايي( أوضوع ذ الؾغدس لؾعؿدومع وذ وقول  ك وهم: إكه أن الؿخصصوت: ٕن لػأ  ك

ه ه أيس ٓ يؿؽن حؿدل الؾػدأ عؾدى عؿوأده لهللٓلدس العؼدل عؾدى خدووج ان  دل وعدال 

 وصػو ه أن ه ا العؿوم.

ويظفو   و الخالف عـهلل أن يؼول: إن العوم قبل اليخصدق  قطعدي و عدهلله  ـديع فنكده إذا 

عض عؾؿوي الحـػقس الد ين عهلل العؼل أخصصو عهلل العوم الؿخصوص  ه  ـقوع وقهلل ر يت  

ذهبوا إلى اليػويق  قن العوم الؿخصوص والعوم الؿحػوظ قهلل  عل الؿخصدوص  ولعؼدل 

  وققو عؾى قطعقيه أو لم يخص   هلللقل آخو.

و أو الجؿفور فنهنم إذا عهللوا العؼل أخصصو فنن العدوم غقدو الؿخصدوص عـدهللهم  قدوى 

 أن الؿخصوص  ولعؼل  و  غقوه أن إدلس.

 واليخصق   ولـ  له صور:الـ :  - 1

 ڃ ڃ﴿أ وله:  خصق  قوله  عولى: تخَّقص الؼرآن بالؼرآن:  -أ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ع  ؼوله  عولى: [114البؼرة]﴾ چچ چ چ

ع فؤيس إولى  ػقهلل  ن كل أطؾؼس عهللهتو  الث حقضع وإذا ققل إهنو [4الطاث]﴾  وئۇئ

أن عؿوم أخصوصس  ؤيس ال وكقس فيخوج الحواأل أن العؿومع وك لك خ  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿الؿطؾؼوت غقو الؿهللخول  وع  ؼوله  عولى: 

﴾  گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[41إحزاب]

 گ گ گ ﴿أ ولددده:  خصدددق  قولددده  عدددولى: تخَّرررقص الؼررررآن بالسرررـ :  -ب 

« لددق  لؾؼو ددل ادديي: »ملسو هيلع هللا ىلصع  ؼولدده [22الـسرراء]﴾  ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ

خو ه  صحوب السدـن أدن حدهلليل   خو ه أولك ذ الؿوول أن حهلليل عؿو أوفوعوع و 
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كحرن معاشرر : »ملسو هيلع هللا ىلص  ي هويوة  سـهلل ضعق ع وله وو  ييؼوى  و( فلخوج الؼو لع و ؼوله  =

  خو ه  حؿهلل ذ الؿسـهللع وأعـوه ذ الصحقحقن أدن حدهلليل   دي  ؽدو « إكبقاء ٓ كورث

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿( فددلخوج   ـددوي إكبقددويع و خصددق  قولدده  عددولى: ڤ

بت  كه ر م ال اب الؿحصنع فقؽدون أخصوصدو أدن العؿدومع ع  ؿو  [1الـور]﴾  ٿٿ ٺ

 وهو  خصق   ولػعل.

ع  ؿدو رو ده عوئ،دس [111البؼررة]﴾  ےۓ ے ھ ھ ﴿وأ ؾه  خصق  قوله  عولى: 

 كون يلأوهو  ن  ي ر فقبواوهو وهي حوئض  أيػق عؾقه(. ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبي 

 ﴾ع  ي: ٓ ھ ھ ﴿أعفدو خصد  العؿدوم الؿسديػود أدن قولدده:  ملسو هيلع هللا ىلصفػعدل الوسدول 

 يؽن أـؽم قو ون لفن حيى يطفون.

 ڱ ڱ ڱ ﴿أ ولده:  خصدق  عؿدوم قولده  عدولى:  ملسو هيلع هللا ىلصواليخصق   يؼويو الـبي 

ٕهدددل الؿهلليـدددس  عددهللم إخدددواج ال كدددوة أدددن  ملسو هيلع هللا ىلصع  دددنقوار الـبددي [120البؼرررة]﴾  ںڻ ں

الخضووات. وقهلل اخيؾػوا ذ  خصق  الؼوآن  ولسـس أحوديسع ف ه  الجؿفور إلدى  كده 

 أـؼول عن إئؿس إر عس. واحيجوا عؾى ه ا  لدلسع  هؿفو: وئ  وواقحع وه ا 

دد اإل ؿدوع أدن الصدحو س عؾدى العؿدل  لخبدور أحدود الخوصدس أدح أعورضديفو ذ الظددوهو 

لعؿوم الؼوآنع وه ا يهللل عؾى  هنم خصصوا الؼوآن  خرب أحودع ويهللل عؾى ذلك وقدوئح 

 ك قوة أـفو:

ع فبدقن لفدو   دو  ؽدو  هندو ٓ  سديحق ادقئو: ملسو هيلع هللا ىلص  ن فووؿس وؾبت أقوا فو أن رسول ان - 2

 أيػق عؾقده( وهد ا أخصد  لعؿدوم قولده  عدولى: « ٓ كورث أو  وكـو صهللقس: »ملسو هيلع هللا ىلصلؼوله 

 .[22الـساء]﴾  ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿

  أيػق عؾقه(.« ٓ يوث الؿسؾم الؽوفو: »ملسو هيلع هللا ىلص خصق  آيوت الؿواريل  ؼوله  - 1

ع  ؿددو روي عددن   ددي سددعقهلل [102البؼرررة]﴾  ٹ ٹ ٹ ﴿ خصددق  قولدده  عددولى:  - 1

 أيػدق  «ٓ تبقعوا الرذه  بالرذه  إٓ مرثا بؿثرل ... »قول:  ملسو هيلع هللا ىلصالخهللري وغقوه  ن الـبي 

 عؾقه(.

د ذ الؿجدوس د:  ملسو هيلع هللا ىلصع  ؼولده [2التوبر ]﴾  ھ ھ ﴿ خصدق  قولده  عدولى:  - 4

  خو ه أولك ذ الؿوول أن حهلليل عبهلل الوحؿن  ن عوف « سـوا بفم سـ  أهل الؽتاب»
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(. فف ه الؿواضح أيػق عؾى  ويون اليخصق  فقفوع أح  ن الؿخصصدوت  خبدور وأوفوعً  =

آحود. وذه   عض عؾؿوي الحـػقس إلى عهللم  واز  خصق  الؼوآن  لخبدور أحدود إٓ إذا 

 سبق  خصقصه  ؼطعي. و كؽو  عض الؿيؽؾؿقن  خصق  الؼوآن  لخبور أحود أطؾؼو.

لدم  ملسو هيلع هللا ىلصخدرب فووؿدس  ـدت قدق   ن الـبدي  واسيهللل همٓي و ولئك  ؿو  بت عن عؿو  كه رد

ٓ كدهللع كيدوب ر ـدو لؼدول اأدو ة ٓ كدهللري »يجعل لفو سؽـى وٓ كػؼس حقن وؾؼتع وقدول: 

 ٻ ٱ ﴿  خو ه أسؾم(ع وهدو يعـدي  ؼدهلليم قولده  عدولى: « لعؾفو حػظت  و كسقت

 .[2الطاث]﴾  پ ٻ ٻ ٻ

ور أحود فقده عؿدل والوا ا قول الجؿفورع وأؿو يميهلله  ن الؼول  يخصق  الؼوآن  لخب

 ؽل أن الهلللقؾقن العوم والخوصع والعؿل  ولهلللقؾقن ولو أن و ه  ولدى أدن إهؿولفؿدو  و 

 إهؿول  حهللهؿو.

والجدواب عدن قدول عؿدو  لكده رد الحدهلليل ل،دؽه ذ صدحيهع ٓ لؽوكده أدن روايدس واحددهلل 

 أعورضس لعؿوم الؼوآن.

 ػووعع أـفو:اكبـى عؾى ه ا الخالف اخيالف ذ ك قو أن ال ثؿرة الخاف:

ٓ »ع  حددهلليل: [10الؿزمررل]﴾  ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ تخَّررقص قولرره تعررالى: - 2

فعـدهلل الحـػقدس ٓ يخصد  عؿدوم أيدس  [متػرق طؾقره]« صالة لؿن لم يؼدو   ػو حدس الؽيدوب

 ولحهلليل فال يجعل خصوص الػو حس هو ركدن الصدالةع  دل ركـفدو قدواية الؼدوآنع وعـدهلل 

ؽدون الؿدواد  ؿدو  قسدو الػو حدس فيؽدون هدي الجؿفور يخص  عؿوم الؼوآن  ولحهلليل فق

 الوكن.

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ ﴿ تخَّرررررررقص آيررررررر : - 1

أن قيل قيقال فؾده : »ملسو هيلع هللا ىلصع  ؼوله [42إكػال]﴾  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ع فولحـػقس يؼولون إن عؿوم أيس لم يسبق  خصقصه  ؼطعي فدال يؿؽدن [متػق طؾقه]« سؾبه

ؿس فقخؿ ع وعـهلل الجؿفدور أيدس  خصقصه  ؤحودع فولسؾ  عـهللهم حؽؿه حؽم الغـق

  خص   ولحهلليلع فولسؾ  لؾؼو لع عؾى خالف  قـفم ذ اووط إعطوي السؾ  لؾؼو ل.

ع  حددهلليل: [212إكعررام]﴾  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ ر تخَّررقص آيرر : 1

فولحـػقدس قدولوا ٓ كخصد  عؿدوم الـفدي الؿد كور ذ  [رواه البخراري]« سؿوا أكتم وكؾوه»
= 
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كه لم يسبق  خصقصده  ؼطعديع ولد ا لدم يجقد وا إكدل أدن أد وك أيس  خرب أحود: ٕ =

اليسددؿقسع والجؿفددور خصصددوا أيددس  ولحددهلليل فل ددوزوا  كددل أدد وك اليسددؿقس  ،ددووط 

 وققود اخيؾػوا فقفو.

فقؿدو سدؼت السدؿوي والعقدون : »ملسو هيلع هللا ىلصأ ولده:  خصدق  قولده  ج ر تخَّرقص السرـ  بالسرـ :

 أيػددق « دون خؿسددس  وسددق صددهللقس لددق  فقؿددو: »ملسو هيلع هللا ىلص  خو دده البخددوري(  ؼولدده « الع،ددو

عؾقه(ع فنن الحهلليل إول عوم ذ الؼؾقل والؽ قوع وال وب دل عؾى إخواج الؼؾقل الد ي ٓ 

 يبؾغ خؿسس  وسق عن  ن  ج  فقه زكوة.

وكؼدل عددن ال،ددوفعي إكؽدورهع والصددواب  ددوازه ووقوعددهع  د ر تخَّررقص السررـ  بررالؼرآن:

 ؼولدده « وس حيددى يؼولددوا ٓ إلدده إٓ ان أددوت  ن  قو ددل الـدد: »ملسو هيلع هللا ىلصوأ ولدده:  خصددق  قولدده 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿ عدددددددددولى: 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

فولحهلليل دل عؾى أؼو ؾس  ؿقدح الـدوس حيدى ي،دفهللوا  ن  [11التوب ]﴾  ڳ ڳ ڳ

ٓ إله إٓ ان و ن أحؿهللا رسول ان. وأيدس خصصدت  هدل الؽيدوب فدنهنم ٓ يؼدو ؾون إذا 

 س. عطوا الج ي

الؼقوس: وقهلل اخيؾ  ذ  خصق  عؿوم الؼوآن والسـس  ولؼقوسع عؾدى  قدوال  هؿفدو  - 4

  ر عس:

 الجواز أطؾؼو. - 2

 الؿـح أطؾؼو. - 1

  واز اليخصق   ولؼقوس الجؾي دون الخػي. - 1

  واز اليخصق   ولؼقوس إذا كون العوم قهلل سبق  خصقصه. - 4

س الجؾدي دون الخػديع وكعـدي  دولجؾي والصواب:  واز  خصق  الؼوآن والسـس  ولؼقو

 أو كون  ـػي الػور   قن إصل والػوعع  و أـصوصو عؾى عؾيه.

 ڀ ڀ ڀ ﴿وأ ول اليخصق   ولؼقوس الجؾدي:  خصدق  عؿدوم قولده  عدولى: 

ع  ؼقددوس العبددهلل عؾددى إأددس وآكيػددوي  جؾددهلله خؿسددقن [1الـررور]﴾  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ى الـصد  أدن حدهلل الحدوةع قدول  عدولى:  ؾهللةع وذلك  ن إأس ورد الـ   دلن حدهللهو عؾد
= 
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ع [12الـسررررررراء]﴾  ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ =

 فقؼوس العبهلل عؾى إأس لعهللم الػور   قـفؿوع فقؽون حهلله خؿسقن  ؾهللة.

والهلللقل عؾى  واز اليخصق   ولؼقوس الجؾي  ن الصحو س قهلل ا ػؼدوا عؾدى إلحدو  العبدهلل 

نن الؼقوس الجؾي  ؿـ لس الـ   وٕأس ذ  ـصق  الحهللع وهو  خصق   ولؼقوسع و يضو ف

 وٓ يـؽوه إٓ أؽو و.

 أن الؿسوئل الؿيػوعس عؾى ه ا الخالف أو يؾي:ثؿرة الخاف: 

ع [10آل طؿررران]﴾  ھھ ہ ہ ہ ﴿حؽددم الجددوب إذا لجددل لؾحددومع قددول  عددولى:  -2

فف ه أيس  هللل  عؿوأفو عؾى  ن كدل أدن دخدل الحدوم كدون آأـدو عؾدى كػسدهع سدواي  كدون 

 دخوله  م لم يؽن ك لك.  وكقو قبل

والعؾؿوي اخيؾػوا فقؿن  ـى خورج الحوم  م لجل إلقهع هل يؼي  أـه ذ الدـػ ف فد ه  

  و حـقػس وصوحبوه إلى  كه ٓ يؼي  أـه داخل الحوم حيى يخدوجع وعؾدى سدؽون الحدوم 

 ن يضقؼوا عؾقه فال يبويح وٓ يماكل وٓ يجول : لقضطو إلى الخووج أن الحوم فقؼدي  

ع  أو الجـويس فقؿو دون الـػ  فقؼي  أـه داخل الحوم. وذهد  أولدك وال،دوفعي إلدى أـه

 كه يؼي  أـه ذ الـػ  وفقؿو دوهنوع واسيهلللوا  ولؼقوس عؾى أن  ـى داخل الحدومع فدنن 

 إئؿس أيػؼون عؾى  كه يؼي  أـه.

  والؿسللس أبـقس عؾى الخالف ذ  خصدق  الؼدوآن  ولؼقدوسع فولحـػقدس  كؽدووا  خصدق

الؼددوآن  ولؼقددوس: ٕن هدد ا العؿددوم أحػددوظ لددم يسددبق  خصقصدده  ؼطعددي فددال يؿؽددن 

  خصقصه  ولؼقوس.

والجؿفور يوون اليخصق   ولؼقوس إأو أطؾؼو وإأو إذا كون  ؾقوع ولؽن اإلأوم  حؿدهلل ذ 

ه ا الػوع وافق   و حـقػس ذ عهللم آقيصوص أن الجوب إذا لجل إلدى الحدوم  عدهلل الجـويدسع 

إصل يوافق الجؿفور عؾى  واز  خصق  الؼوآن  ولؼقوسع وذلك ٕكه و دهلل أح  كه ذ 

الؼقوس ال ي اسيهللل  ه أولك وال،وفعي أعورضو ٕقوال عهللد أدن الصدحو سع كعؿدو وا ـده 

وا ن عبوسع فؼهللم  قوال الصحو س الؿوافؼس لؾعؿوم أن الؼدوآن. وقدهلل  ؽدون أخولػيده ٕن 

اخل الحوم وأن  ـى خور ه ولجل إلقه: فدنن الؼقوس عـهلله ٓ يصا لؾػو   قن أن  ـى د

 إول أـيفك لحوأس الحوم وال وب أعظم له.
= 
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 ٺ﴿ ضؿقن السور  الؿول الؿسوو  إذا اسيفؾؽه  و هؾك ذ يهللهع قول  عولى:  -1 =

 .[14الؿائدة]﴾  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ا ػددق العؾؿددوي عؾددى  ن الؿددول الؿسددوو  إذا و ددهلل  عقـدده عـددهلل السددور  و دد  عؾقدده رده

 لصوحبهع واخيؾػوا فقؿو إذا  ؾ  الؿول عـهلل السور  هل يضؿـهف

ف ه    و حـقػس ذ الؿ،فور عـه إلى  كده ٓ ضدؿون عؾقدهع وذهد  ال،دوفعي و حؿدهلل إلدى 

و وب الضؿونع وفصل أولك وفو   قن الؿوسو والؿعسوع فنن كون أوسدوا ضدؿن وإٓ 

 فال ضؿون عؾقه.

  ولؼقوس.وسب  الخالف اخيالففم ذ  خصق  الؼوآن 

 ٿ ٿ ﴿فولحـػقس قولوا ٓ يضؿن أو   ؾػه أن الؿدول الؿسدوو :  ؿسدؽو  عؿدوم أيدس: 

﴾ع و  أو( عوأس ذ كل أو كسبيه يهللاه أن سوقس وإ الفع وه ا العؿدوم أحػدوظ غقدو  ٿ

 أخص  فال يؼوى الؼقوس عؾى  خصقصه.

ا كدل أدو وال ين قدولوا  يضدؿقـه خصصدوا عؿدوم أيدس  ولؼقدوس عؾدى الؿغصدوبع وقدولو

 و   رد عقـه و   ضؿوكه كولؿغصوب.

 و ػويق أولك  قن الؿوسو والؿعسو أن قبقل آسيحسون.

وٓ خددالف ذ  ددواز اليخصددق   ددهع وأ ؾدده  عضددفم  وإل ؿددوع عؾددى  اإلجؿرراع: - 2

ع [1الـررور]﴾  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ خصددق  العبددهلل أددن عؿددوم آيددس 

ل صدحقاع وٓ ي،دؽل عؾقده  كده فقؽون حدهلله خؿسدقن  ؾدهللة. وإذا صدا اإل ؿدوع فولؿ دو

 خصق   ولؼقوس: إذ يؼول إن الؼقدوس دلقدل اإل ؿدوعع و عدهلل حصدول اإل ؿدوع ٓ يـظدو 

إلى دلقؾهع ويؿؽن  ن يؿ ل له  وإل ؿوع عؾقجواز عؼهلل آسيصـوع فقؽدون ذلدك اإل ؿدوع 

 خصقصددو لعؿددوم إحوديددل الهللالددس عؾددى الؿـددح أددن  قددح واددوطع  و  قعيددقن ذ  قعددسع 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿لدده  عددولى: و خصددق  قو

ع  وإل ؿدوع عؾدى  ن الؿدواد إخ ٕم وإخدت [21الـساء]﴾  ڳڳ ڳ گ گ

 ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ٕمع و خصددق  قولدده: 

ع  وإل ؿوع عؾى  ن هدهللي [12الح ]﴾  ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ

   اي الصقهلل ٓ يجوز  ن يلكل أـه.
= 
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 ر الؿػفوم: وهو قسؿان:2 =

فؼدس: وهدو إ بددوت أ دل حؽدم الؿـطدو  لؾؿسددؽوت عـده إولدى أـدده  و أػفدوم الؿوا - 2

 الؿسووي.

« أطددل الغـددي  ؾددم يحددل عوضدده وعؼو يدده»وأ ددول اليخصددق   دده:  خصددق  حددهلليل: 

ع فدنن أػفدوم الؿوافؼدس [11اإلسراء]﴾  ھ ہ ہ ہ ﴿ ؿػفوم الؿوافؼس ذ قوله  عولى: 

لؼوضدي وٓ يحدل لده عوضده  و أن أيس  ن آ ن ٓ يجوز  ن يدمذي   دوه  ول،دؽوى إلدى ا

 أعوقبيه إذا أووؾه ذ حق له.

د أػفوم الؿخولػس: والؿؼصود  ه: إ بوت كؼقض حؽم الؿـطو  لؾؿسؽوت عـدهع وأ دول 4

  خو ده  حؿدهلل و  دو « الؿوي وفور ٓ يـجسده اديي»اليخصق   ه:  خصقصفم حهلليل: 

ع  ؿػفدوم حدهلليل: داود وال أ ي والـسوئي  للػوظ أخيؾػسع عن ا ن عبوس و  دي سدعقهلل(

د  - ڤ - رواه  صدحوب السدـن عدن ا دن عؿدو د « إذا  ؾغ الؿوي قؾيقن لم يحؿل الخبل»

وصححه ا ن حبون والحوكم(ع فؿػفوم ه ا الحهلليل:  ن الؿوي إذا لم يبؾغ الؼؾيقن يحؿدل 

 الخبلع  ي: ييـج ع ولو لم ييغقو وعؿه  و ريحه  و لوكه.

صددولققن ذ  حويدو أحددل الـدد اع ذ الؿسددللس العؿدوم الددوارد عؾددى سدب :  وددول  عددض إ

 يؼسددقم العؿددوم الددوارد  وا ددوع إلددى أسدديؼل وغقددو أسدديؼلع وأّ ددل غقددو الؿسدديؼل  ؼددول 

لق  أدن « كعم» وا و لسمال سوئلع وٓ  رى حو س ل لك: ٕن لػأ « كعم: »ملسو هيلع هللا ىلصالوسول 

صقغ العؿومع والؽالم لق  ذ عؿوم كل  دواب وخصوصدهع وإكؿدو الؽدالم ذ الجدواب 

 العوم  ولوضح هل يؼصو عؾى سببهف

وإولى  ن يؼول ذ  حويو أحل الـ اع: إن العؾؿوي ا ػؼدوا عؾدى دخدول صدورة السدب  ذ 

الحؽم العوم الوارد عؾى سب  خوصع وأو عهللاهو أن الصور الهللاخؾس  حت عؿوم الؾػدأ 

لؾػدأ إأو  ن يؽون عؿوم الؾػأ لفو   يا أدن الجدواب ٓ يديم الجدواب إٓ  دهع  و يؽدون ا

 ال ي  ـوولفو لغس زائهللا عن الجواب يؿؽن ففم الجواب  هللوكه.

هو الطفور ماؤه الحل »سئل:  كيوضل  ؿوي البحوع فؼول:  ملسو هيلع هللا ىلصوأ ول الؼسؿقن:  ن الوسول 

  خو ه أولك و حؿهلل و صحوب السدـنع وصدححه الحدوكم(ع ففد ا الجدواب فقده « مقتته

 عؿوأون:
= 
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= 
 «.هو الطفور أوؤه»اب  هللوكهع وهو قوله: إول: واقح ذ  واب السمال وٓ ييم الجو

ع ففد ا «الحدل أقييده»وال وب: زائهلل عدن  دواب السدمال ولؽـده أصدوح  لدهع وهدو قولده: 

العؿوم إخقو خورج عن أحل الـ اع: ٕكه  قون لحؽم لم يسلل عـه ففو كولحؽم الؿبيهلل  

 عؾى خصوصه.ال ي ٓ يعوف سببهع فقؽون عوأو لؽل أقيوت البحو إٓ أو قوم الهلللقل 

وإول: وهو أو كون العؿدوم فقده ذ أوضدح السدمال وٓ يديم الجدواب إٓ  ده هدو أوضدح 

 الـ اع.

 وأن  أ ؾيه:

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿قولدددده  عددددولى:   -أ

. فف ه أيس ك لت عـهللأو  وهو  وس  ن الصوأت أدن زو يده فل دت [1الؿجادل ]﴾  ڑک

 وٓدهدوع وهددو  دواب عددوم ذ أوضدح السددمالع  ،ددؽو إلقده حولفددو وحدول  ملسو هيلع هللا ىلصإلدى الـبدي 

 ولق  زائهللا عن الجواب.

ع وهدو «الؿدوي وفدور ٓ يـجسده اديي»د حدقن سدئل عدن أدوي  ئدو  ضدوعس د:  ملسو هيلع هللا ىلصقولده  ب ر

 عؿو يحيوج إلقه ذ الجواب. و واب عوم ذ أوضح السمالع ولق  خورً  

س أوفوعدو(   خو ه  حؿهلل و صدحوب السدـن عدن عوئ،د« الخواج  ولضؿون: »ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ج ر

حددقن سددئل عؿددن اادد ى عبددهللا فوسدديعؿؾه  ددم و ددهلل فقدده عقبددو فددودهع هددل يضددؿن   ددوة 

 اسيعؿولهف وهو كؿو سبق  واب عوم ذ أوضح السمال.

 فف ا العؿوم وكحوه اخيؾ  فقه عؾى قولقن أ،فورين:

الؼول إول:  ن العربة  عؿوم الؾػأ ٓ  خصوص السب ع وهو أ ه   ؿفور العؾؿدويع 

 ل عـهلل  ك و الػؼفوي أن   بوع الؿ اه  وغقوهم.وعؾقه العؿ

 دلقؾه:

 ن الصحو س واليو عقن اسيهلللوا  ؤيوت وإحوديل العوأس الواردة عؾى  سبوب خوصدس  ر2

ذ عؿوأفددوع ولددم يؼصددووهو عؾددى  سددبو وع وذلددك كةيددوت الؾعددون والظفددور والسددوقس 

 والؿواريل.

 وم فقج  حؿؾه عؾى عؿوأه. ن الحؽم إكؿو يمخ  أن ك  ال،ورعع وهو ك  ع ر1
= 
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  ن عهللول ال،ورع عن الجواب الخوص إلى العؿوم دلقل عؾى  كه  راد العؿوم. - 1 =

 ڀ ڀ ڀ ﴿ ؼوله  عدولى:  ملسو هيلع هللا ىلصأو  بت ذ الصحقحقن أن اسي،فود الوسول  - 4

هددو وفووؿددس لصددالة  ملسو هيلع هللا ىلصعـددهلل أدو  يؼظدده الـبددي  ڤ ع عؾددى عؾددي[24الؽفرف]﴾  ٺ ٺ

وهدو يضدوب فخد ه  ملسو هيلع هللا ىلصانع إن اوي  ع ـدوع فدولى الـبدي الؾقلع فؼول عؾي: إن  رواحـو  قهلل 

﴾  أيػدق عؾقده(ع أدح  ن أيدس ك لدت ذ الؽػدور  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ويؼول: 

 ال ين يجودلون ذ الؼوآن.

الؼول ال وب:  كه يج  قصو العوم عؾدى سدببهع وإلقده ذهد   عدض ال،دوفعقسع وكسد  إلدى 

  ي الػوج الؿولؽيع وكؼدل  يضدو  اإلأوم ال،وفعيع وكؼل عن الؿ ب و  ي  ورع وحؽي عن

 عن   ي حـقػس.

دلقؾه:  ن ا ػو  العؾؿوي عؾى كؼل  سدبوب الـد ول والعـويدس  دو يدهللل عؾدى  هندو ذات   دو ذ 

ففدم أيدوتع وٓ   دو إٓ قصدو أيددوت العوأدس عؾدى  سدبو وع ولددوٓ ذلدك لؿدو كدون لـؼددل 

 إسبوب فوئهللة.

لـ ول ٓ يهللل عؾى قصو العدوم عؾدى سدببه: ٕن والوا ا: إولع وكؼل العؾؿوي ٕسبوب ا

كؼل إسدبوب لده غويدوت  خدوىع أـفدو:  ن إسدبوب  سدوعهلل ذ ففدم الـصدوص ال،دوعقس 

و ػسقو أو يغؿض أـفوع وأـفو:  ن كؼل السب  يبقن  دوريخ كد ول أيدس  و ورود الحدهلليل 

 الؿـسوخ. لقعوف الؿيؼهللم عؾقه والؿيلخو عـه أن الـصوص إخوىع فقعوف الـوسخ أن

 ؿوة الخالف: أؿو  و   عؾى الخدالف ذ الؿسدللس: اخديالففم ذ حدل أد وك اليسدؿقسع 

﴾  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿فددنن الحـػقددس والحـو ؾددس اسدديهلللوا  عؿددوم آيددس: 

ع عؾى  حويم كل أو لدم يسدم عؾقده عـدهلل ذ حدهع واسدي ـى الحـو ؾدس أدو  وكدت [212إكعام]

ل،وفعي إلى حل أ وك اليسدؿقس عؿدهللاع وقصدو أيدس اليسؿقس عؾقه كسقوكو لؾع رع وذه  ا

 عؾى سب  ك ولفو فنهنو ك لت فقؿو ي كو عؾقه اسم غقو ان.

دخول الؿخووِ  ذ عؿوم خطو ه: الؿخووِد  إذا  ؽؾدم  خطدوب عدوم ي،دؿؾه أدن حقدل 

 الوضح الؾغويع كؾػأ الـوس  و الؿسؾؿقن د إذا كون أسؾؿو د هل يهللخل ذ عؿوأهف

 ملسو هيلع هللا ىلصسدللس ذ كيد  إصدولع والؼدهللر الؿػقدهلل أـفدو  ن  خصد   ولوسدول هؽ ا  صور الؿ

 هل يهللخل ذ عؿوم خطو ه ال ي خوو   ه  صحو ه. ملسو هيلع هللا ىلصفقؼول: الوسول 
= 
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 والخاف يف الؿسلل  طؾى ثاث  أقوال مشفورة: =

  كه داخل ذ عؿوم خطو ه أطؾؼو: ٕن الؾػأ ي،ؿؾه لغس فو    ن ي،ؿؾه حؽؿو. - 2

خطو ه لغقوه قهلل يؽون  أدوا  و هنقدوع وٓ يؿؽدن  ن يدلأو كػسده  و  كه لق  داخال: ٕن  - 1

 يـفى كػسهع إذ ٓ  هلل فقه أن آأو وألأورع وكوه وأـفي.

اليػويق  قن الخرب وإأو والـفيع فنن كون خطو ه  صقغس الخرب ففو داخدل فقدهع كؿدو  - 1

  خو ده « فؼفدواالـوس أعودن خقورهم ذ الجوهؾقس خقورهم ذ اإلسدالم إذا : »ملسو هيلع هللا ىلصذ قوله 

الؿسدؾؿون  يؽوفدل دأدوؤهم : »ملسو هيلع هللا ىلصد(ع وكؼولده  - ڤ -البخوري أن حهلليل   دي هويدوة د 

   خو ه  حؿهلل و  و داود والـسوئي(.« ويسعى   أيفم  دكوهم

 و أو إذا كون  صقغس إأو  و الـفي فال يهللخل فقه: ٓأيـوع  أو اإلكسون كػسه  و هنقفو.

ٕصدحو ه  حؽدم ادوعي دخولده ذ ذلدك  ملسو هيلع هللا ىلصوالصحقا:  ن إصل ذ خطدوب الوسدول 

 الخطوبع سواي  كون الخطوب ي،ؿؾه لغس  م ٓع وٓ يخوج عن ذلك الحؽم إٓ  هلللقل.

ذ خطدوب إأدسع وإن كدون ٓ ي،دؿؾه  ملسو هيلع هللا ىلصوقهلل  ؼهللم ذ العؿوم الؿعـدوي دخدول الوسدول 

 لغسع فهللخوله فقؿو ي،ؿؾه لغس  ولى.

 ؼهللم ذ اسيؼبول الؼبؾس واسديهلل ورهو عـدهلل  ويظفو   و الخالف عـهلل  عورض هنقه وفعؾهع كؿو

 قضوي الحو س.

وقهلل ذكوت ه ه الؿسللس  عهلل أسللس العدوم الدوارد عؾدى سدب : ٕن  عدض العؾؿدوي  دن  ن 

ورود العددوم عؾددى لسددون الؿخووِدد  يؽػددي ليخصقصدده أددن ذلددك العؿددوم وإخوا دده عددن 

 حؽؿهع كؿو  ـوا  ن ورود العوم عؾى سب  خوص يخصصه.

إلأدوي والؽػدور ذ الخطدوب العدوم: اخيؾد  العؾؿدوي ذ الدهلللقل العدوم أدن دخول العبقدهلل وا

الؽيوب والسـس هل ي،ؿل العبقهلل واإلأوي والؽػورف وخالففم را ح إلى  ن هد ه الصدػوت 

  الو ع الؽػو( هل  هللل عؾى  خصق  الخطوب العومف

ذه   عضفم إلدى ذلدكع والجؿفدور عؾدى دخدولفم ذ العؿدوم: ٕن الؾػدأ عدومع وصدػس 

 الو  والؽػو لقسيو أن الؿخصصوت.

 ويظفو   و الخالف ذ  ن إصل ذ إواأو والـواهي الواردة  صقغس العؿومع أو هوف

 فوٕولون قولوا: إصل عهللم دخول العبقهلل واإلأوي والؽػور إٓ  هلللقل خور ي.
= 
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 والجؿفور قولوا: إصل دخولفمع وأن ادعى خالف ذلك فعؾقه الهلللقل. =

بدل البحدل عدن الؿخصد : هد ه الؿسدللس أدن الؿسدوئل اليدي  ودول فقفدو العؿل  ولعوم ق

إصولقون الؽالمع وهدي ٓ  حيؿدل اإلوولدسع وكؼدل  عضدفم اإل ؿدوع عؾدى عدهللم  دواز 

العؿل  ولعوم قبل البحل عن الؿخص ع وعورضه أخو  وإل ؿدوع عؾدى العؿدل  ولعدوم 

 حيى يطؾح عؾى الؿخص .

 دقن العؾؿدوي الؿجيفدهللين د الد ين  حدوووا  غولد  والد ي يظفدو لدي  ن الصدواب اليػويدق 

كصوص ال،ويعس وحصؾوا أن العؾم أو يؿؽدـفم أدن أعوفدس أدواد ال،دورعع وسدربوا غدور 

الـصددوص فعوفددوا العددوم والخددوصع والـوسددخ والؿـسددوخع وخددربوا أددواون اإل ؿددوع 

أدو ٓ  والخالف د والعوام وأن يؾحق  م أن الؿـيسبقن إلى الػؼه ال ين  خ وا أدن العؾدم

 يؽػي لؾ  ح عؾى عوش الػيقو وسهللة الؼضوي.

فولؼسم إول ع وهم العؾؿوي الؿجيفهللون ٓ يـبغي الخالف ذ  هنم إذا  ؾغيفم آيس عوأس  و 

حهلليل عوم ولم يبؾغفم الؿخص  عؾى الوغم أن  ؿوسفم  ولعؾم وسعس اوالعفم عؾدى 

إلددى  ن يبح ددوا ٓحيؿددول إدلددس  هنددم يجدد  عؾددقفم العؿددل  ولعددومع وٓ يؾدد أفم اليوقدد  

 و ود الؿخص .

و أو الؼسم ال وبع وهم العوام وأن ذ حؽؿفم ففمٓي لق  ٕحهللهم  ن يعؿدل  ولعدوم إذا 

 ؾغه دون  ن يسلل  هل العؾم الؿجيفهللينع ولو ا يؾي  حهلل الؿيػؼفس  ؿـص  قضوي  و فيقدو 

ويبد ل  فدهلله ذ درك فؾق  له  ن يػيي  و يؼضي قبل  ن يوا ح كي  العؾم اليي  يقسو لده 

حؽم الؿسللس أـفوع ولو  ؾغه حهلليل عدوم لدق  لده  ن يبدودر إلدى العؿدل  و الػيقدو  عؿوأده 

 قبل  ن يوا ح أو قوله  هل العؾم فقهع ويب ل غويس  فهلله ذ ذلك.

وال ي يظفو  ن ال ين كؼل عـفم الؿـح أن العؿل  ولعوم قبل البحل عن الؿخصد  إكؿدو 

 أـعوا ٕحهلل سببقن:

:  هنم ٓ يؼصهللون  ولبحل عن الؿخص  اسيؼصوي أدوارد إدلدس  ؿقعفدوع وإكؿدو إول

يؼصهللون أجود ال وي واس  وع الؿعؾوأوت السو ؼس لعدوض الدهلللقل العدوم عؾقفدوع فدنن 

 و هللوا فقفو أو يخصصه وإٓ عؿؾوا  ه ذ عؿوأه.

فقؼد  سدوعس  و أو الػؼقه فقؾ أه  ن يحيوط لـػسده»وه ا  وهو أن قول   ي زيهلل الهلل وسي: 
= 
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ٓسيؽ،وف ه ا آحيؿول  دولـظو ذ إادبوهع أدح كوكده حجدس لؾعؿدل  ده إن عؿدلع لؽدن  =

 «.يؼ  احيقووو حيى ٓ يحيوج إلى كؼض أو  أضوه  يبقن الخالف

 وٓ يخػى  ن أ ل ه ا اليوق  ٓ يـبغي الخالف فقه.

ن  حدل وإن ال وب:  هنم أـعوا ذلك خوفو أن  ن يؼهللم كدل  حدهلل عؾدى العؿدل  دولعؿوم دو

كون أن غقو  هل آ يفودع ولو  ذن لغقو الؿجيفهللين ذ ذلدك لعطؾدوا ك قدوا أدن كصدوص 

 ال،ويعس الخوصس لؾجفل  و.

وه ا يظفو أن كدالم ادقخ اإلسدالم ا دن  قؿقدس حقدل يؼدول د ذ  دو قا قدول الؿدوكعقن د: 

  عؾدى وه ا هو الصحقا ال ي اخيوره   و الخطدوب وغقدوهع فدنن الظدوهو الد ي ٓ يغؾد»

الظدن اكيػددوي أددو يعورضده ٓ يغؾدد  عؾددى الظددن أؼيضدوهع فددنذا غؾدد  عؾدى الظددن اكيػددوي أددو 

يعورضه غؾ  عؾى الظن أؼيضوهع وه ه الغؾبس ٓ  حصل لؾؿيدلخوين ذ  ك دو العؿوأدوت 

ع فؼوله: ٓ  حصل لؾؿيدلخوين الدخع يدهللل عؾدى  كده ر دا « إٓ  عهلل البحل عن الؿعورض

 يلخوين  هنم لق  لفم إحووس  وٕدلس.الؿـح لؿو يعوفه أن حول الؿ

وال ين كؼل عـفم الؼول  ولعؿل  ولعوم قبل البحل عن الؿخص  أدن إئؿدس كول،دوفعي 

 و حؿهللع يحؿل أو ورد عـفم عؾى  ن الؿواد   لك  هل آ يفود.

 و لؿن سؿعه أـده أبوادوة  و لؿدن سدؿعه عؾدى  ملسو هيلع هللا ىلصو أو ال ين   وزوه لؿن ذ عفهلل الـبي 

ففددم فقؿدو عددهللا ذلدك أدح الؿددوكعقنع و ػصدقؾفم لددم يعدهلل لده   ددو  عدهلل عفددهلل  سدبقل اليعؾدقمع

 الصحو س.

 وقهلل  ـى اإلسـوي عؾى الخالف أسوئلع   فوهو:

الحؽدم لؾؿدهللعي إذا قوأدت البقـددس دون اإلعد ار إلدى الؿددهللعى عؾقدهع  دوزه ال،ددوفعي  - 2

 عؾى  صؾه.وأـعه   و حـقػس. وهو أن قبقل  ـوي الـظقو عؾى كظقوه ٓ أن  ـوي الػوع 

إذا ٓعن الو ل زو يه واكيػى الولهلل  م اسيؾحؼه فؼول له اخ : لسدت ا دن فدالنع  - 1

 ففل يعهلل ق فو يحهلل  هف  و يسلل عن قصهللهف

 وه ا  يضو كولػوع ال ي قبؾه لق  أن  ـوي الػووع عؾى إصول.

بةل  وطذ الؼول بوجو  الةحث قةل العؿل  ال يؾزم التوقأ إغ الؼطع باكتػاء ادخ ص،

 يؽػي غؾةة الظن ذم أصح األقوال. وا  أطؾم.  
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و َعن اْلَؿْ،ُووط :َوالّشرط م َعن اْلَؿْ،ُووط عيجوز َ ن يَيَلخ   .َويجوز َ ن يَيَؼهلل 

يَؿددون فِددي  عددض  عْقددِه اْلُؿطؾددقيحؿددل َعؾَ  :والؿؼقررد بِالَّّررػ ِ  كولوقبددس ققددهللت  ِوإْلِ

 .(1 َفقحؿل اْلُؿطؾق عؾى اْلُؿَؼقهلل :و وؾؼت فِي  عض اْلَؿَواِضح عاْلَؿَواِضح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألخوذ أن أودة  وؾق(  ؿعـى اليخؾقس واإلرسولع أ ل:  وؾؼدت إسدقو  ي الؿطؾق لغ :  (2)

فؼددهلل عوفده العؾؿددوي  يعددوري  أيعدهللدة أـفددو  عويدد  ا دن  دد ي:  لكدده ا: واصررطاًح خؾقيدهع 

أدو دل عؾدى الؿوهقدس  دال ققدهلل أدن الؽؾي ال ي لم يهللخؾه  ؼققهللع وعوفه ا ن السدبؽيع  لكده: 

هو الؾػأ الدهللال عؾدى ا: واصطاًح هو أو ققهلل لبعض صػو هع والؿؼقد لغ :  وحهللة  و  ك و.

و أدوة وأؼقدهللا ورود الؾػدأ أطؾًؼد أهلللول اوئح ذ  ـسه أح  ؼققهلله  وص  أن إوصدوف.

 أوة  خوى له  حوالع  عضفو أحل خالف و عضفو أحل وفو  عؾى الـحو اليولي:

 ن يتحد الحؽم والسب  يف الؿوضعقن:ر أ 2

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿أ وله: اعيود ك قو أن إصدولققن  ؿ قؾده  ؼولده  عدولى: 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿أح قوله ذ آيدس  خدوى:  [1الؿائدة ]﴾ پ

ع وقدولوا: إن [242إكعام ]﴾  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 الهللم  وؾق ذ أوضحع وققهلل ذ أوضح آخو  ؽوكه أسػوحو.

 ا الؿ ول فقه كظو: وهو  ن لػأ  الهللم( اسم  ـ  أحؾى  للع وهدو أدن صدقغ العؿدوم وه

 فقؽون عوأو ٓ أطؾؼو.

ويؿؽن  ن يجوب  لكه عوم ذ الهللم الؼؾقل والؽ قوع و أو أدن حقدل صدػوت الدهللم إخدوى 

ففو أطؾقع و وي  ؼققهلله ذ أيس إخوى. وذ ه ه الصدورة يحؿدل الؿطؾدق عؾدى الؿؼقدهلل 

أدن لدم يجدهلل كعؾدقن فؾقؾدب  »ذ حدهلليل ا دن عؿدو:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  أ ؾيه الظوهوة قوله و  و ػو .

وقوله ذ حهلليل ا ن عبدوس  عوفدس:   أيػق عؾقه(.« الخػقن ولقؼطعفؿو  سػل أن الؽعبقن

  أيػق عؾقه(. ولق  فقه ذكو لؾؼطح.« فؾقؾب  الخػقن»

لسددب ع فولؼوعددهللة  ؼيضددي  ن يحؿددل الؿطؾددق عؾددى الؿؼقددهلل  و ػددو : ٓ حددود الحؽددم وا

فولحؽم هو لب  الخ  لؿن لم يجهلل الـعلع والسب  هو اإلحدوامع ولؽدن الخدالف وقدح 

أن  فس قوعهللة  خوى وهي  ن الؿطؾق  وي أيلخوا عن الؿؼقهللع ف ه   عض العؾؿوي إلدى 

  ن الؿطؾق إذا  لخو يـسخ الؿؼقهلل الؿيؼهللمع وه ا أ ه  الحـػقس وروايس عن  حؿهلل.

ق ٓ يـسخ الؿؼقهلل سواي  ؼهللم  و  لخوع ويؽدون الؿؼقدهلل وذه   عض العؾؿوي إلى  ن الؿطؾ
= 
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أؼهللأو عؾى الؿطؾدق فقؼقدهلل  دهع ولفد ا قدول  عضدفم  و دوب قطدح الخػدقن لؿدن لدم يجدهلل  =

 الـعؾقن أن الؿحوأقن ال كور. وقول آخوون  عهللم و وب الؼطح.

 م حوول كل فويدق  ن يسديهللل عؾدى ر يده  لدلدس  خدوى  ؼدوي  وكبدهع ولدق  هد ا أوضدح 

  سطفو.

  ن يخيؾ  الحؽم والسب : - 4

 ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿أ وله: لػدأ إيدهللي  دوي أطؾؼدو ذ قولده  عدولى: 

و ددددوي أؼقددددهللا ذ قولدددده:  [14الؿائرررردة ]﴾  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

والحؽم ذ إولدى الؼطدحع وذ  [2الؿائدة ]﴾  ڀ ڀ ڀ پ پ﴿

س ٓ يحؿدل ال وكقس الغسلع والسب  ذ إولى السوقس وذ ال وكقس الحهللثع فػدي هد ه الحولد

 الؿطؾق عؾى الؿؼقهلل قوٓ واحهللا.

 ر أن يتحد الحؽم ويختؾف السب : 1

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿أ وله: لػأ الوقبس ذ قوله  عولى: 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقوله:  [1الؿجادل  ]﴾  ڑک ڑ ژ ژ ڈ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ

 ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

 .[11الـساء ]﴾  ک ک

فولحؽم واحدهلل وهدو العيدقع والسدب  أخيؾد ع وهدو ذ أيدس إولدى الظفدورع وذ أيدس 

 ال وكقس الؼيل خطل.

 وه ه الصورة وأو ي،بففو وقح الخالف فقفو عؾى  ال س  قوال:

ذكدو ذ الدهلللقل  حؿل الؿطؾق عؾى الؿؼقهلل  طويق الؾغسع  ي:  ؼققهلل الحؽم الؿطؾق  ؿدو -أ 

 الؿؼقهللع ذه  إلى ذلك  عض ال،وفعقس و عض الحـو ؾس.

حؿل الؿطؾق عؾى الؿؼقهلل  طويق الؼقدوس إذا  دوافوت ادوووهع وذهد  إلقده  عدض  -ب 

 عؾؿوي الحـو ؾس كل ي الخطوب وغقوه.
= 
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عهللم حؿل الؿطؾق عؾى الؿؼقهللع و ؼوي كدل أدن الحؽؿدقن عؾدى حولدهع وهدو أد ه   -ج  =

 الحـػقس.

قوال هو ال وب وهو حؿل الؿطؾق عؾى الؿؼقدهلل  طويدق الؼقدوس ٓ  ولؾغدس: فدنن و ر ا إ

 الؾغس ٓ  ؼيضي ذلك.

 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ﴿وأددددن  أ ؾيدددده: قولدددده  عددددولى: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ع [1الطراث ]﴾  ژ ژ ڈ ڈ ﴿ع أح قوله ذ آيس  خوى: [141البؼرة ]﴾  ڱں

ع ولؽدن  عدض العؾؿدوي  خد  ذلدك أدن حؿدل وٓ خالف ذ اا اط العهللالس ذ ال،دوههللين

 الؿطؾق عؾى الؿؼقهللع و عضفم  هلللقل آخو كولؼقوس.

 ر ان يتحد السب  ويختؾف الحؽم: 4

ع [2الؿائردة ]﴾  ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿أ وله: قوله  عولى ذ الوضدوي: 

 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ﴿وقولدده  عددولى ذ اليددقؿم: 

م أؼقدهللا  دولؿوافقع وال وكقدس ورد ع فوٕولى ورد فقفدو لػدأ  يدهلليؽ[41الـساء ]﴾  ۈئ ۈئ

فقفو أطؾؼوع والحؽم ذ إولى الغسلع وذ ال وكقس الؿسا  ول ابع والسدب  واحدهلل وهدو 

 الحهللث  و إرادة رفح الحهللث.

فف ه الصورة ذه   عض ال،وفعقس إلى حؿل الؿطؾدق عؾدى الؿؼقدهلل فقفدو فؼدولوا ذ اليدقؿم 

 يؿسا يهلليه إلى الؿوفؼقن.

ققهلل اليقؿم  ولؼقهلل الوارد ذ الوضويع وهو الصواب: ٕكه ٓ يؿؽدن والجؿفور عؾى عهللم  ؼ

دعوى دٓلس الؾغس عؾى اليؼققهلل هـوع و أو الؼقوس فقؽون أن  وب ققدوس حؽدم عؾدى حؽدم 

 أخيؾ  عـه ٕ ل ا حود سببفؿو.

وه ا ٓ يصا أح قولفم إن السب  عالأس عؾى  بوت الحؽم ٓ  ل قو لفدوع وإكؿدو يؼبدل لدو 

  فقدده أـوسددبس لي،ددويح الحؽددم يؿؽددن  ن يعؼؾفددو الؿجيفددهلل. وذ الؿ ددول  فددو  ن السددب

الؿ كور ٓ يعؼل الؿجيفهلل أـوسبس  دهللعوا الؿحدهللث إلدى  ن يغسدل و فده ويهلليده الدخع  و 

 يؿسا و فه ويهلليهع وإكؿو هو أحض  عبهلل فال يؿؽن الؼقوس.

 
= 
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ال  حؿدل  فو أؿو سبق  ن ال،وفعقس  ك و الؿ اه  عؿ شروط حؿل الؿطؾق طؾى الؿؼقد: =

 الؿطؾق عؾى الؿؼقهللع وأح ذلك فؼهلل ذكووا اوووو لصحس ذلك الحؿل   فوهو أو يؾي:

 ن يؽون الؼقهلل أن  وب الصػوتع كوإليؿدون ذ الوقبدسع وٓ يصدا  ن يؽدون ذ إ بدوت  - 2

زيودة لم  ود ذ الؿطؾقع ول لك ٓ يصدا  ن يؼدول: يجد   ن ُيدَقؿم الدو ؾقن والدو س إذا 

  راد اليقؿم.

 ن ٓ يعورض الؼقهلل ققهلٌل آخوع فنن عورضه ققهلل آخو لجل الؿجيفهلل إلى ال  قا.  - 1

ن  دول ابع أ وله: حهلليل غسل اإلكوي أن ولوغ الؽؾ ع ورد  ؾػأ: فؾقغسؾه سبعو إحدهللاه

وورد  ؾػأ:  وٓهنع و ؾػأ  خواهنع وكؾفو صدحقحس السدـهللع فدوٕولى أطؾؼدسع وال وكقدس 

 وال ول س أؼقهلل ون  ؼقهللين أيضودين فال يؿؽن حؿل الؿطؾق عؾى الؿؼقهلل هـو إٓ    قا.

 ن يؽون ورود الؿطؾق ذ  وب إواأو واإل بوتع  أو ذ سدقو  الـػدي والـفدي فدال يحؿدل  - 1

عؾدى الؿؼقدهللع فؾدو قدول:ٓ   عيدق أؽو بدوع  دم قدول:ٓ   عيدق أؽو بدو كدوفواع فدال يحؿدل الؿطؾق 

كد ا قدولواع وٓ  الؿطؾق عؾى الؿؼقهلل: ٕكه لدو  عيدق أؽو بدو أمأـدو ٕخدل  عؿدوم الؾػدأ إول.

يخػى  ن الـؽوة ذ سقو  الـػي والـفي  ؽون لؾعؿوم فال يؽون  ؼققهللهو أدن  ؼققدهلل الؿطؾدق  دل 

 ومع والعومٓ  يخص   ؿو يهللل عؾى  بوت الحؽم لبعض  فواده.أن  خصق  الع

 ن ٓ يؼوم دلقل يؿـح أن اليؼققهللع فنن قوم دلقل يؿـح أـه لم يج ع أ وله: قوله  عولى:  - 4

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

البؼرة ]﴾  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ع أح قوله  عولى: [114

﴾  ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

. فوٕولى ذ عهللة الؿيو  عـفو زو فو وهي أْطَؾَؼس: ٕن لػأ   زوا و( [41إحزاب ]

أطؾق ذ الؿهللخول  و وغقوهوع وال وكقس ذ عهللم العهللة لؾؿطؾؼس غقو الؿهللخول  وع وٓ 

يؼول إن الؿيو  عـفو غقو الؿهللخول  و ٓ عهللة لفوع وذلك ٕن الؿيو  عـفو  بؼى لفو 

حؽوم ال و قس أن  بوت اإلرث و واز  غسقل ال وج الؿقت  خالف البوئنع فو    

اليػويق  قـفؿو فقؿيـح اليؼققهلل. هؽ ا أ ل ال رك،يع وذ الؿ ول كظو: ٕن الحؿل أؿيـح 

ٓخيالف الحؽم والسب ع فولحؽم ذ إولى و وب العهللةع والسب  الؿوتع وذ 
= 
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 الطال  قبل الهللخول. ال وكقس الحؽم عهللم و وب العهللةع والسب  =

وه ا يهللل عؾى  ن  ؼققهلل الؿطؾق عـهلل أن ي، ط ه ا ال،وط أدن  دوب الؼقدوسع والؼقدوس 

وأو  ؼهللم أن الصور إر ح هو إذا كون الؿطؾق والؿؼقدهلل أ بيدقن  ٓ يصا ذ أؼو ؾس الـ .

  أو إذا كون  حهللهؿو أـػقو وأخو أ بيو فؾه كالم آخو و قوكه:

هو الؿطؾق والؿـػي هو الؿؼقهلل أ ل  ن  ؼول: اعيق رقبس وذ أوضح إذا كون الؿ بت أوٓ: 

آخو  ؼول ٓ  عيدق رقبدس كدوفوة  و ٓ يعيدق رقبدس كدوفوة ففـدو ٓ خدالف  دقن  هدل العؾدم  ن 

الؿطؾق يؼقهلل  ضهلل الصدػس الؿؼقدهللةع وعؾقده فيؼقدهلل الوقبدس  ولؿسدؾؿس. وعؾقده ففد ه الؿسدللس 

ؾد  حؽؿفؿدو ٓ يحؿدل الؿطؾدق عؾدى الؿؼقدهلل أسي ـوة أن كدون الؿطؾدق والؿؼقدهلل إذا اخي

 و ػو  ففـو يحؿل الؿطؾدق عؾدى الؿؼقدهلل  ضدهلل الصدػس الؿـػقدس كؿدو سدبق وهد ا  وٓ ػدو . 

و عض إصولققن كو ن السبؽي وال رك،دي ذ  ،دـق  الؿسدوأح يجعؾدون هد ا الصدورة 

 داخؾس ضؿن الؿطؾق والؿؼقهلل الؾ ين ا حهللا ذ الحؽم والسب .

 الحو    صا ٕن حؽم الؿطؾق والؿؼقهلل هـو أخيؾ . ووويؼس أأهللي وا ن

إن كون الؿطؾق والؿؼقهلل أـػققن  و أـفققن  ؿقعو كؼولك ٓ يج يي عيق أؽو د  ٓ ثاكقا: 

يج يي عيق أؽو   كوفو ه ا ذ الـػديع وذ الـفدي ٓ  عيدق أؽو بدو ٓ  عيدق أؽو بدو كدوفوا 

يدوون حجقيده خالفدو لؾحـػقدس ففـو يـبـي الحؽدم عؾدى حجقدس أػفدو الؿخولػدس فدولجؿفور 

و ؽون الؿسللس أيعؾؼس  ولخصوص والعؿوم ول ا ففم يبح وكه هـوك: فنن الؿطؾدق يؽدون 

هـدو عوأددو ذ الـػددي والدد ي يـػدي الؿػفددوم أددن الحـػقددس يؾغدي الؼقددهلل ويبؼددي الؿطؾددق عؾددى 

إوالقهع وقهلل قول  ؼدول الحـػقدس أؿدن يدوى حجقدس الؿػفدوم   دو يعؾدى أدن الحـو ؾدس و  دو 

سقن البصوي أن الؿعي لس وأأهللي أن ال،وفعقس  ل ادعدى أأدهللي  ن ٓ خدالف هـدو الح

 عؾى العؿل  ولعوم والخوص و كه يبؼى العؿوم عؾى عؿوأه.

إن كون الؿطؾق هو الؿـػدي  و الؿـفدي عـده والؿؼقدهلل أ بيدو  و أدلأورا  ده كؼولدك: ٓ ثالثا: 

سقو  الـػي  و الـفي يػقهلل العؿوم ففـدو  عيق رقبس و  عيق رقبس أمأـس ففـو عـهللكو الؿطؾق ذ 

يـبـددي الؿددو عؾددى  خصددق  الـػددي  وإل بددوت والجؿفددور عؾددى  ددواز  خصددق  الـػددي 

﴾  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  وإل بددوت والـفددي  ددوٕأو وأددن ذلددك قولدده  عددولى: ﴿

 ﴾. ۇئ وئ وئ ەئ ەئ خص  ه ا الـفي  ؼوله  عولى: ﴿
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َوَ ْخِصق   عَوَ ْخِصق  اْلؽيوب  ِولسـسِ  عَويجوز َ ْخِصق  اْلؽيوب  ِوْلؽيوب

  .الـُّْطدددق  ِوْلِؼَقدددوسِ َوَ ْخِصدددق   عَوَ ْخِصدددق  الّسدددـس  ِولسدددـسِ  عالّسدددـس  ِوْلؽيدددوب

ُسول  عوكعـي  ولـطق َقول ان ُسْبَحوَكُه َوَ َعوَلى  .(1 ملسو هيلع هللا ىلصَوَقول الو 

 اْلُنِجنل واملبني

 .َأو اْفيؼو إَِلى اْلَبَقون والؿجؿل

ْاَؽول إَِلى حّق  الي   :َوالْبَقَان ي أن حّق  اإْلِ ْ
ي  .جؾيإِْخَواج ال، 

ٓ  أعـ :َوالـ ص َٓ يْحَيؿل إِ  .ى َواِحهلًلاَأو 

 ع َوُهَو ُأْ،َيّق أن أـصس اْلَعُووس  .َأو َ ْلِويؾه َ ـِْ يؾه :َوققل
ّ
 .(4 َوُهَو اْلُؽْوِسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؼهللم الؽالم عن كل ه ه الؿسوئل. (2)

ال،وعقس أن الؽيوب والسـس عؾى أعوكقفو لقست سواي وكد لك الؾغدس و دال دٓلس إلػوظ  (1)

اك  ن الؾغس  وسح أن كصوص ال،وعع فولؾػأ ال ي ٓ يهللل إٓ عؾدى أعـدى واحدهللا هد ا 

يسؿى عـهلل إصولققن الـ ع فؿ ال: لدو  ن ر دال قدول:  كؾدت خبد ا فقؼدول آخدو هد ا ٓ 

ون ٕن كؾؿس الخب  ك  ٓ  حؿدل إٓ أعـدى يويهلل الخب  إكؿو يويهلل اليؿو فـحؽم عؾقه  ولجـ

 واحهللا.

 يت ىت }الـ  أحؽم يج  العؿل  ده أدو لدم ي بدت الـسدخ أدن أ دل قدول ان  عدولى 

 اه ا كد  وٓ يجدوز  ن كؼدول الؿؼصدود  سدعس ففد ا ٓ يحيؿدل إٓ أعـدى واحدهللً  { جثمث

يؿدل هـولك كالم ذ العو قس وهو  أو أو ود ك لك ذ كصوص ال،وع الؽيوب والسدـس يح

اك و أن أعـى وقبل  ن يؼوم الهلللقل عؾى أعـى أن ه ه الؿعدوب هد ا يسدؿى الؿجؿدل وٓ 

 يجوز العؿل  ولؿجؿل حيى يظفو الؿبقن والؿػسو له.

إذا و ددهلل عـددهللكو لػددأ يحيؿددل عددهللة أعددوٍن وعـددهللكو أعـددى را حددو أددن ضددؿن هدد ه الؿعددوب 

سديعؿول إكؿدو يؼدح عؾدى والو حون إأو يؽون ٕكه هو الحؼقؼس  و ٕن عدوف ال،دوع ذ آ

ه ا آسيعؿول  و أو او هع فولؿعـى الوا ا يسدؿى عـدهلل إصدولققن الظدوهو والؿو دوح 

 هو الؿعـى الؿغؾوب و يسؿى الؿمول.

لؿو كؼول ه ا أجؿل يؾ م أن ذلك  ن يؽون هـولك أبقن له  و أػسو لهع فنن لم يؼم دلقدل 
= 
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با أ،ؽال: فولؿ،ؽل والؿجؿدل أن ال،وع عؾى و ود الؿبقن ٓ يؽون أجؿال وإكؿو يص =

  قـفؿو عؿوم وخصوص.

الؿجؿل: أعـوه ذ الؾغدس اإل دوم:   ؿدل ال،ديي  ي   ؿدهع و يضدو  ؼدول العدوب:   ؿدل 

ال،دديي  ي إذا  ؿعدده  عددهلل  ػوقدده لدد ا   ؿددل الحسددوب  ي  ؿعدده ولدد ا قددول الواغدد  ذ 

غقدو أؾخصدس: أػودا ه: حؼقؼس الؿجؿل الؿ،يؿل عؾى  اقوي  و عؾدى  ؿؾدس  ادقوي ك قدوة 

اإل ؿدول ذ  ملسو هيلع هللا ىلصفولؿجؿل أ،ديؿل عؾدى  ادقوي ك قدوة غقدو واضدحس ولد ا اسديخهللم الـبدي 

« لؿو حوم عؾقفم احوأفو   ؿؾوه  م  دوعوه فدلكؾوا  ؿـده ۵قو ل ان القفود إن ان »قوله:

فوإل ؿددول هددو ال،دديي غقددو الواضددا الؿخؾددوط  عضدده  1447ص:3صددحقا أسددؾم ج:

ويد  الؿجؿدل فؿدـفم أدن قدول الؿجؿدل أدو افيؼدو إلدى  بعضع وقهلل اخيؾ  العؾؿوي ذ  ع

البقون وهو قول الؿو ن وأـفم أن قول الؿجؿل أو ٓ يـبدل عدن الؿدواد  ـصده ويحيدوج إلدى 

قويـس  ػسوه وأـفم أن قول الؿجؿل أو لم  ضا دٓليه وأـفم أن قول أدو ٓ يعدوف أعـدوه 

 أن لػظه.

فدال كعدوف أعـدى الصدالة الصالة لػأ أجؿل  { ڱ ڱ }أ ول: قول ان  عولى 

 ال،وعقس وكقػقيفو أن ه ا الؾػأ.

وعوف الب دوي الؿجؿل  ؼولده أدو ازدحؿدت فقده الؿعدوب وااديبه الؿدواد أـده ااديبوهو ٓ 

يدهللرك  دـػ  العبدورة  دل يدهللرك  دولو وع إلدى آسيػسدور فدولؾػأ عدو   وكدوق  عددن  ن 

  آخدو( وأدـفم أدن قدول كهللرك الؿعـى أن خالله  ل ٓ  هلل  ن كعوف الؿعـى أن أبقن  كد

الؿجؿل هو الؾػأ ال ي خػقت دٓليه عؾدى الؿدواد أـده خػدوي كوادئو أدن ذا ده وٓ يؿؽدن 

 إدراك الؿعـى الؿواد أـه إٓ  بقون أن ال،ورع.

الؿ،ؽل هو أو خػقت دٓليه عؾى الؿعـى الؿواد أـه خػدوي كوادئو أدن ذات الصدقغس  ؿوأدو 

ليلأدل والـظدو والػحد  و آ يفدود و ؿدح أ ل الؿجؿل ولؽن الؿ،ؽل ٓ يدهللرك إٓ  و

الـظقو  ولـظقو والـظو ذ ففم العؾؿوي ول ا  وب اإلادؽول  دوب آ يفدود فقده أػيدوح وقدهلل 

يػيا ان عؾى الؿيدلخو أدو لدم يػديا عؾدى الؿيؼدهللم ولد ا كجدهلل ذ  عدض أيدوت الؿ،دؽؾس 

ا دن  قؿقدس كيو دو كالأو لؾعؾؿوي الؿيلخوين لم كجهلله لؾؿيؼدهللأقن ولد ا  لد  ادقخ اإلسدالم 

أطبوع ذ أجؾهللين سدؿوه  ػسدقو آيدوت أ،دؽؾس وزعدم البؼدوعي ذ  عدض كيبده  ن ان فديا 
= 
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عؾقه فػسو  ؿؾس أن أيوت ذ كيو ده كظدم الدهللرر عؾدى و ده لدم َيسدبق إلقده والصدواب ٓ  =

 يحيؿل إٓ أو قول وذكو إدلس.  أو اإل ؿول فقبقن  ولـ .

ه ه  لػوظ أجؿؾس و دويت السدـس  { ں ڱ ڱ ڱ} أ ؾس: قول ان  عولى 

و دقن  «صؾوا كؿو ر ييؿوب  صؾي »وقول  ملسو هيلع هللا ىلصالعؿؾقس وفصؾت ه ا اإل ؿول فصؾى الـبي 

ال كددوة و أددو  ن  ؽيدد  أؼددوديو ال كددوة ذ كيددوب ٕ ددي  ؽددو الصددهلليق وكدد لك الحددا  ددوي 

 أجؿال ذ الؼوآن و قـيه السـس العؿؾقس أن أ ل حهلليل  و و الطويل ذ صحقا أسؾم.

 ل قبل ورود البقون  وي عؾى  كواع:الؿجؿ

اإل ؿول ال،بقه  ولغوي  ال ي يحيوج إلى أعـدى وهد ا الـدوع ٓ  ـبـدي عؾقده  حؽوأدو  (2)

 چچ }فؼفقس وهدو الؾػدأ الؿػدود الد ي يع يده اإل دوم  سدب  غوا يده أ دل قولده  عدولى 

 ڍ ڍ ڇ ڇ}فؽؾؿس هؾدوع غويبدس يبدقن  ؤيدوت  عدهللهو فؼدول  {ڇ چ چ

فوإلكسون الفؾوع الد ي يؽ دو أدن ال،دؽوى ويؽ دو الضدجو  { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .إذا أسه ال،و وإذا  عطي الخقو يؿـح وٓ ييصهلل  وٓ يمدي حق ان

الؾػددأ الؿ،دد ك الدد ي   احؿددت فقدده الؿعددوب ولددم  ؼددم قويـددس أددن الؼددوائن  سددع   (1)

وهد ا الؿجيفهلل ذ  بققن الؿعـى الؿواد ولم يصهللر أن الؿ،وع أعـى لف ا إأدو الؿ،د ك 

وقوعه كودر  هللا ذ ال،ويعس وقهلل ٓ يليت الؿبقن ال ي يخصه ولؽن يليت ذ ال،وع أميدهللات 

: { چچ چ چ ڃ ڃ}لؿعـددى أددن الؿعددوب أ ددل قولدده  عددولى 
قووي  ؿح أػوده قوي  ػيا الؼوف الؿعجؿس  و  ضؿفو والػيا  افو و صوب وأن أعدوب 

ؾؿوي ذ  حهلليدهلل الؿعـدى الصدحقا الؼوي إصؾقس الطفو والحقض ول ا وقح خالف  قن الع

ولؽن لؿو ذكو ال،وع  هلليال لؿن لم  ؽن حوئضو فجعؾه البهلليل  ال س  افو كون الؿواد أدن 

 «دع صال ك  يوم  قدوايك  »لؾؿو ة الحوئض  ملسو هيلع هللا ىلصالؼوي الحقض وييلكهلل ذلك أن قول الـبي 

  ي  يوم حقضيك.

عقس فقؼدح اإل ؿدول أ ددل كؼدل ال،دوع ٕلػددوظ أدن الؿعدوب الؾغويددس إلدى الؿعدوب ال،ددو (1)

ال كوة اليي هي الـؿوي والصالة اليي هي الهللعوي فول،دوع كؼدل الصدالة أدن أعـوهدو الؾغدوي 

 الؿحض إلى أعـى اصطالحي أعقن فوقح إ ؿول  عهلل ه ا الـؼل.

 أو اإلاؽول فجؾه ذ إأور اليصوريس ولقست ذ إأور العؿؾقس فوٕأور العؿؾقس إأو يدليت 
= 
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 وائن وأميهللات لؼول أن إقوال.أبقن وإأو يليت ق =

يويهلل أـو  ن كػفدم و ن كعؿدل الد هن و ن كؼدق   ۵أن  سبوب اإل ؿول ذ ال،ويعس  ن ان 

ال،بقه  ول،بقه والـظقو  ولـظقو وهد ا يمكدهلل  ن ال،دويعس أعؾؾدس و هندو قواعدهلل أضدطودة و ن 

ووز إصددل ذ وولدد  العؾددم ذ البددهللايوت  ن يضددب  الؿـصوصددوت و ن يعددوف أيددى ييجدد

الـصدوص فقعؿددل الؿعددوب وأيدى يؼدد  عـددهلل إلػدوظ وٓ يعؿددل الؿعددوب  عدهلل إ ؼددون هدد ه 

إأور الؽؾقس يحسن  ن يؼول ه ا أبقن وه ا اإلاؽول يدواد أـده كد ا وهؽد اع ٕن الخقدو 

كؾه دائؿو ذ الحق والعهللل والحق ييلكدهلل  ن هد ا أدن ديدن ان والعدهللل  ن  ضدح ال،ديي ذ 

الػؼفوي إأو  كه ٓ يو هلل حق كلن يسيهلللوا  حهلليل لدم ي بدت  و  أؽوكهع وأن  سبوب خالف

  ن ٓ يضعوا الـ  ذ أؽوكه.

 أسباب اإلجؿال:

:  عهللد أو ح الضؿقو: عـهللكو سقو  والضؿقو الؿ كور يحيؿل  ك و أن أعـدى فقؼدح [أوٓ]

 ٿ ٺ }خالف  قن العؾؿوي ذ ه ا الضؿقو عؾى أوذا يعود فؿ ال: قول ان  عدولى 

لفوي ذ حبه  عود عؾى ان  و عؾى الطعوم فؿـفم أن قول ه ا  يطعؿون عؾدى ا { ٿ ٿ

ح  ان( وأـفم أن قول ه ا  يطعؿون أؿو يحبون(ع ل ا ورد عن غقو واحدهلل أدن السدؾ  

 كؿو ذ زههلل هـود  هنم كون الواحهلل أـفم ييصهلل   ول ي ي،يفي و ول ي يح .

لفدوي ذ ا { ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې }أ ول آخو: قدول ان  عدولى 

كؾؿس يوفعه  عود عؾى ان  ي  ن ان هو ال ي يوفح العؿدل الصدولا   ي يعدود إلقده( وهد ا 

أحيؿل والعؿل الصولا ٓ يو ػح إٓ  ؽؾؿس اليوحقهلل وهو الؽؾدم الطقد  فقحيدل  يضدو  ن 

 الفوي عوئهللة إلى الؽؾم الطق    ي ال ي يوفح العؿل الصولا هو الؽؾم الطق (.

الفدوي ذ  دهللاره  «ٓ يؿـح  حهللكم  وره  ن يغوز خ،دبس ذ  دهللاره » ملسو هيلع هللا ىلصسول أ ول آخو: قول الو

عوئهللة عؾى الغورز  و عؾى الجور وكالهؿو أحيؿل ويـبـي عؾى ه ا حؽم فؼفدي: يعـدي  كدو لدي 

 ور و قـي و قـه  هللار و ريهلل  ن  غوز خ،بس ذ ه ا الحوئ  فنذا كوكت الفوي عوئدهللة عؾدى  دهللار 

لخ،دبس ذ الحدوئ  أدن ودوذ وإذا كوكدت الفدوي عوئدهللة عؾدى  دهللار الغورز يعـي ذلدك  ن  غدوز ا

الجددور فقجددوز لددي  ن  غوزهددو ذ  ددهللار الجددور أددن ووفدده قددول  ددوٕول الجؿفددور: الؿولؽقددس و 

 الحـػقس وال،وفعقس و ول وب قول  ه  حؿهلل و ؿوعس أن  صحوب الحهلليل.
= 
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 1447ص:  3أ ول آخو: ذ صحقا أسؾم ج:  =

يؼول عوم الػيا وهو  ؿؽدس إن ان ورسدوله  » ملسو هيلع هللا ىلصسؿح رسول ان عن  و و  ن عبهلل ان  كه 

حوم  قح الخؿو والؿقيس والخـ يو وإصـوم فؼقل يو رسول ان  ر يدت ادحوم الؿقيدس فنكده 

يطؾى  و السػن ويهللهن  و الجؾود ويسيصبا  و الـوس فؼول ٓ هو حوام  دم قدول رسدول 

لؿدو حدوم عؾدقفم ادحوأفو   ؿؾدوه  دم  دوعوه  ۵عـهلل ذلك قو ل ان القفود إن ان  ملسو هيلع هللا ىلصان 

 فلكؾوا  ؿـه.

الضؿقو هو عؾى أوذا يعودف قول  عض الػؼفوي الضؿقو عوئهلل إلى احوم الؿقيسع يطؾدى  دو 

السػنع يهللهن  و الجؾودع ويسيصبا  و الـوس: فؽدل هد ه إادقوي حدوام وٓ يجدوز أدن 

 الؿقيس إٓ الجؾهلل الؿهلل وغ وورد ذ ذلك  حوديل.

حدوم  ملسو هيلع هللا ىلصم أن قول: قوله هدو حدوام الؿدواد أـده البقدح وذلدك ٕسدبوب أـده  ن الـبدي وأـف

 اقوي و   وز  ن  عؾ  لؾهللواب فولحوأس  ؼبل آكػؽدوك  دم ذ  هللايدس الحدهلليل قدول الـبدي 

لدم يخدربهم  وٓ عدن  ملسو هيلع هللا ىلصلؿقيدس والخـ يدو  دم سدللوا سدمالفم فدولـبي احوم  قدح الخؿدو و

حويم البقدح فدلخربوه  هندم يبيدوعوه لفد ا آكيػدوع فؾدم  حويم آكيػوع وإكؿو  خربهم عن  

 يوخ  لفم ذ البقح فنذن الضؿقو يعود عؾى البقح.

:  عهللد أو ح الصدػس:  دليت عـدهللكو صدػس ذ كد  وهد ه الصدػس يحيؿدل  ن يؼدح فقفدو [ثاكقا]

إ ؿول و حيؿل  ك و أن أعـى فؿ ال كؼدول: زيدهلل وبقد  أدوهو فقحيؿدل  ن زيدهللا أدوهو ذ 

 ه وبق  وأوهو فؿفور ه عوأس.وبه  و  ك

كؾؿدس  حسدـو( صدػس عؾدى  { ى ى ې ې ې ې ۉ}أ ول: قدول ان  عدولى 

أددوذا  عددودف يحيؿددل  هنددو  عددود لؾؿػعددول الؿطؾددق  اإلقددواض( وعؾقدده يؽددون اإلقددواض 

الحسددن هددو الخددول  لو دده ان الدد ي ٓ ييبعدده أـددو و ٓ  ذى ويحيسدد  فوعؾدده أددن انع 

عدس أدن الؿددول وعؾقده يؽدون أعـددى الؼدوض الحسدن الؿددول ويحيؿدل  هندو  عدود عؾددى الؼط

الحسن والؿول يؽون حسـو إذا كون أن خقور الؿدول وكدون حدالٓع فولصدػس هـدو إأدو صدػس 

 و ل أو ورد ذ ه ا البوب ذ إأور الخربيس. اإلقواض  و صػس الؿول.

إذا فنذا كوكت الؿجقهلل أوفوعس  ؽون صدػس ن و { ڭ ڭ ڭ}أ ول: قول ان  عولى: 

 كوكت أؽسورة  ؽون صػس لؾعوش.
= 
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }أ دددددددددول: قدددددددددول ان  عدددددددددولى  =

فقفددو يحيؿددل  هنددو  عددود عؾددى الؿسددو هلل  و  عددود عؾددى كددل إأددور  {ڃڃڃڃ

 الؿ كورة.

:  عهللد أو ح اإلاورة: يؽون عـهللكو اسم إاورة ويحيؿدل يعدود إلدى  ك دو أدن اديي [ثالثا]

 فقحهللث اإل ؿول

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}أ دددددول: قدددددول ان  عدددددولى 

ذلك يحيؿل  ن  عود عؾدى ال كدى  و عؾدى زواج الد اب  { ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

أدن سدورة البؼدوة ذ  ضدواي البقدون وذ  ػسدقو  196ويـظدو ذ هد ا البدوب  حدت آيدس رقدم 

 الؼووبي.

:  عهللد أيعؾق الظوف: عـهللكو  وف فقيعهللد  عؾؼه فؼهلل يحيؿل  عؾؼه  ،يي ويحيؿل [رابعا]

 آخو فقحهللث اإل ؿول.  عؾؼه  ،يي

قدول يوأدو إن ان كيد  كيو دو قبدل  ن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ن الـبدي 494ص:  6أ ول: السـن الؽدربى ج: 

يخؾق السؿووات وإرض  للػي سـس ففو عـهلله عؾى العوش و كه  ك ل أدن ذلدك الؽيدوب 

 دالث لقدول  «آييقن خيم  ؿو سورة البؼوة وإن ال،قطون ٓ يؾدا  قيدو قوئيدو فقده  دالث لقدول 

عؾق  ؾػأ قو ت فقه  الث لقول  و  يعؾق  ؽؾؿس يؾا فول،قطون ٓ يؾا البقت ال ي قدو ت  ي

فقه سورة البؼوة  الث لقول ه ا أعـى إن عود الضدؿقو قدو ت فقده عؾدى يؾدا وهـدوك أعـدى 

آخو  ن ال،قطون ٓ يؾا أهللة  ال س  يوم البقت ال ي  ؼو  فقه سورة البؼوة وهـوك أعـدى آخدو 

ا البقت أطؾؼدو إن قدو  صدوحبه سدورة البؼدوة فقده  ي كدور قوايهتدو  دالث  ن ال،قطون ٓ يؾ

 أوات.

 : ال دد الحوصل أن إرادة فود أعقن أن  فواد حؼقؼقس وضح الؾػأ لؽل أـفو.[خامسا]

 أ ول: الؼوي ي دد  قن أعـققن هؿو الحقض والطفو.

الد ي  { ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ }أ ول آخو: قول ان  عولى 

الـؽوح  أو أحيؿل أؿؽن  ن يؽون الد وج  و ولدي إأدوع فد ه  ال،دوفعي ذ  قهلله عؼهللة 

الؼدهلليم وأولدك ذ روايددس  كده ولددي ال و دس وذهد   حؿددهلل و ال،دوفعي ذ الجهلليددهلل إلدى  كدده 

 ال وج وقول أولك الؿواد والهلل البؽو وسقهلل إأس.
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 بهللع.: ال دد الحوصل أن  غقو ال،ؽل و الضب ع وه ا سب  ولا فقه  هل ال[سادسا] =

 ي  «اسديهللل  دم اعيؼدهلل  »و هدل السدـس قوعدهللهتم  «اعيؼدهلل  دم اسديهللل  » هل البهللع قوعهللهتم 

 لقؽن أعيؼهللك عؾى حس  أو يوصل إلقه الهلللقل.

أن إأ ؾس عؾى ذلك: قولت الؿعي لس: وكؾم اَن أوسدى  ؽؾقؿدو. فقؽدون الؿديؽؾم أوسدى 

هو  ،و فؿدو فوئدهللة اليلكقدهللع فـؼول لفم إن كون أوسى هو الؿيؽؾم ففل يحيوج إلى  لكقهلل و

فوليلكقهلل يؽون إذا كون الؽالم غقو أعيود فف ا اليلكقهلل أن أؼيضقو ه  ن يؽدون الؿديؽؾم هدو 

 { ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے }ان  م أوذا يؼولون ذ قوله ! عولى 

صددهللقٌس خددرب أوفددوع  «ٓ كددورث أددو  وكـددوه صدهللقٌس  » ملسو هيلع هللا ىلصوأدن إأ ؾددس كدد لك: قددول الـبدي 

 ي ال ي ي كده  «ٓ يورث أو  وكـوه صهللقًس  »قول  ملسو هيلع هللا ىلصوا  ن الـبي فول،قعس حوفوا ذلك وقول

يلخ ه  هؾه صهللقس ٓ أقوا و ل لك كؼؿوا عؾى   ي  ؽو ٕكه أـح فووؿس أدن الؿقدواثع ولد ا 

 «أو  وكـو ففو صهللقسٌ »أسؾم ذ صحقحه  خوج  ؾػأ 

 لقؼطح آايبوه.

 : اليحوي  إأو سبق أعـى  و سبق لػأ  و أو او ه:[سابعا]

عن   ي هويوة وعن   ي سػقون عن  و و قدوٓ  دوي  353ص:  1 ول: سـن ا ن أو ه ج: أ

 صؾقت ركعيقن قبدل  ن  جديي  ملسو هيلع هللا ىلصيخط  فؼول له الـبي  ملسو هيلع هللا ىلصسؾقك الغطػوب ورسول ان 

فؽل أن يؼول  سـقس الجؿعس الؼبؾقدس يعيؿدهلل عؾدى  «قول ٓ قول فصل ركعيقن و جوز فقفؿو

ولػظدس  جديي  « صدؾقت قبدل  ن  جؾد   »حقحقن لػظس  جيي عـهلل ا ن أو ده ولػدأ الصد

فقفو  حوي  وأن إأ ؾس عؾى ذلك  يضو أو اسيهللل  ه ا دن الفؿدوم الحـػدي صدوح  فديا 

وهد ا  «إذا فوغ أن سعقه فؾقصل ركعيقن  »الؼهلليو عؾى صالة ركعيقن  عهلل السعي  حهلليل 

س سددبعه فوقدح  حويد  ذ كؾؿد «إذا فدوغ أدن سدبعه فؾقصدل ركعيدقن  »خطدل ٕن الحدهلليل 

  ولبوي الؿوحهللة أن  حت إلى سعقه  ولقوي الؿ ـوة أن  حت.

ذكوُة أوفوعس  ولضم ذ كدال الؿوضدعقن  «ذكوُة الجـقن ذكوُة  أه  » ملسو هيلع هللا ىلصأ ول آخو: قول الـبي 

وأعـى الحهلليل  ن لو ر ال ذ ا ادوة فو دهلل ذ داخؾفدو  ـقـدو يؽدون حدالٓع وأدـفم أدن 

ذكوة أوفوعس ذ الؿوضدح إول وأجدوورة  « أه  ذكوُة الجـقن ذكوةِ  »قول ذ لػأ الحهلليل 

ذ الؿوضح ال وب وأعـى ه ا  ن ذكوة الجـدقن أ دل ذكدوة  أده  ي  ولد  ا فؾد لك أدن ذ دا 
= 
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ص:  4اوة وو هلل فقفو  ـقـو ففو حوام ٕكه لدم يد كى  ولد  ا. أ دول: صدحقا أسدؾم ج:  =

856. 

والحددوم الحقددس  خؿددٌ  فواسددق يؼديؾن ذ الحددل» كده قددول  ملسو هيلع هللا ىلصعددن الـبددي  ڤعدن عوئ،ددس 

خؿ   يـوين الضدم يعـدي  كده وصد   «والغواب إ ؼح والػورة والؽؾ  العؼور والحهلليو

الخؿ   ولػواسق و ادعو  دلن الحؽدم  و د  عؾدى الوصد  و ن الؼيدل أعؾدل  ؿدو  عدل 

 وصػو وهو اإلي اي واإلفسو  فنذا كل أو يؿؽن  ن يمذي يؾحق   ه الخؿ .

ون الؿعـدى  خصدق  الخؿد  وٓ يجدوز إلحدو  يؽد «خؿدُ  فواسدٍق  »و أو عؾى ضب  

 غقو الخؿ   و

هنى عدن  قدح الحد  حيدى َيْػدِوَك  » ملسو هيلع هللا ىلصأ ول: ورد ذ سـن البقفؼي  نسـود صحقا  ن الـبي 

أعـى ُيػَوك: أؿـوع  ن يبوع الح  ذ سدـبؾه وذهد  إلدى ذلدك  عدض  « و قول حيى ُيْػَوك 

 ه ذ سـبؾه  ،وط  ن يـضا.ال،وفعقس وأعـى َيػِوك: حيى ي،يهلل ويبقض فقجوز  قع

(: ولم  ر  حهللا أن أحهلل ي زأوكـو ضب  ذلك وإابه 343/  5ذ  الؽربى    قول البقفؼي

 ن يؽون يػوك  خػدض الدواي الؿوافؼدس أعـدى أدن قدول فقده حيدى ي،ديهلل وان  عؾدمع اكيفدى 

 «حيى ي،يهلل  »كالأه وأعـى كالأه  كه  ويت روايس  ؾػأ 

إذا قول الو دل هؾدك  » ملسو هيلع هللا ىلصلؽؾؿس اسؿو  و فعال. أ ول: قول الـبي : ال دد  قن كون ا[ثامـا]

 هَؾَؽفددم: فعددل  ؿعـددى  عؾفددم ذ هددالك  ي  عؾفددم  «الـددوس ففددو  هَؾَؽفددم  و  هَؾُؽفددم 

 يفؾؽونع و  هَؾُؽفم  ي  اهللهم هالكو.

 ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ }: الوق  و آ يهللاي: كؿدو ذ قولده  عدولى [تاسعا]

  ؽون عط   و اسيئـوفقس.أيس فولواو إأو  {...﮼ ﮻

فوئهللة: وأن اليحويد  الد ي وقدح أدو حوفده  عدض الؿيعصدبقن ذ  ن صدالة ققدوم رأضدون 

ع،وين ركعس ففـوك حهلليل عـهلل   ي داود فقه  ن عؿو  ن الخطوب  ؿح الـدوس عؾدى   دي 

 ن كع  فؽون يصؾي لفدم ع،دوين لقؾدس وٓ يؼـدت  دم إٓ ذ الـصد  البدوقي فدنذا كوكدت 

فبعضدفم حوففدو ذ  عدض  «و  خؾ  فصؾى ذ  قيه فؽوكوا يؼولون   دق   دي الع،و إواخ

الـسخ ع،وين ركعس  هللل لقؾس وه ا  عل  عض عؾؿدوي الفـدهلل يبح دون ذ الؿخطوودوت و 

 اووح سـن   ي داود حيى  قؼـوا  ن ه ا  حوي  أؼصود.
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عـدهللكو  الحهلليل فوقدح «سييبعن سـن ال ين قبؾؽم ..  »قول  ملسو هيلع هللا ىلصوأن هـو كؼول  ن الوسول  =

غؾو و حوي  كؿو حهللث عـهلل أن قبؾـو ولؽن أن كعؿس ان عؾقـو  ن ان حػأ ديــدو فحػدأ 

 » ملسو هيلع هللا ىلصالؼوآن  ـػسه والسـس  يقسقو عؾؿوي الحهلليل ال ين ي  ون عن السدـس ولد ا قدول الـبدي 

 «يحؿل ه ا العؾم أن كل خؾد  عهللولده يـػدون عـده  حويد  الغدولقن و لويدل الؿبطؾدقن 

الؿبورك: لو  ن ر ال ك ا و  ّقت الـقدس ذ الؿسدوي  ن يؽد ب عؾدى رسدول وقول عبهلل ان  ن 

 ان لقّسو ان له ذ الصبوح ر ال أن عؾؿوي الحهلليل فقؽ،  ك  ه.

 وقول ال هوي: لوٓ اإلسـود لؼول أن اوي أو اوي.

 هـا بعض الؿاحظات:

 دولـ   الوا ا يسؿى  وهوا والؿو وح يسؿى أموٓع يجد  العؿدل الؿاحظ  إولى:

وٓ يجوز العهللول عـه إٓ  ولـسخ والؿجؿل ييوق  فقه حيى يدليت الؿبدقن والظدوهو حجدس 

ٓ يعهللل عـه إٓ  هلللقل آخو  قوى أـه وعؿؾقس صوف الؾػأ أن  وهو إلى  وهو  قدوى أـده 

 سدؿى  دلويال واليلويددل قدهلل يؽددون أؿدهللوحو  و أد أوأو فددنن كدون السددب  ادوعقو حؼقؼقددو 

ؾػأ أن  وهو إلى  وهو  قوى أـه فقؽون هد ا اليلويدل أؼبدوٓ  و ود أو يؼضي  صوف ال

 أسيسوغو وإن كون غقو ذلك ففو أودود.

ويؼح عـهلل الؿيلخوين اليلويل الػوسهلل وٓ سقؿو ذ  دوب الصدػوت لظدـفم  ن  دوهو الؼدوآن 

فقه كػو وقهلل صوح   لك الصووي ذ حواقيه عؾدى الجاللدقن  ن  دواهو الؼدوآن فقفدو كػدو 

لخ    ا الظوهو ويج   ن كحؿؾه عؾى  ي أعـى آخو حيى كـ ه الؼدوآن عدن فقج   ن ٓ ك

 }الؽػوع اكيفى كالم الصووي وه ا كالم أودود  ولؽيوب والسـس والعؼل فؼول ان  عولى 
ذ إ بدوت الصدػوت ن  ملسو هيلع هللا ىلصو بت عن الـبدي  { ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ

ون الحقدوة والعؾدم أ ل القهلل والـ ول وغقوهو أن الصػوت وكد لك الـدوفون لؾصدػوت ي بيد

 والؼهللرة ن أح  ن اإلكسون له ه ه الصػوت.

الػو   قن الؿجؿل والؿدبفم: الؿدبفم  عدم أدن الؿجؿدل فؽدل أجؿدل  الؿاحظ  الثاكق :

أبفم ولق  كل أبفم أجؿالع أ ال: لو قؾت  صهلل    ا الدهلليـور عؾدى ر دل. الو دل هـدو 

أعـدى واحدهلل ولؽدن  عقدقن هد ا أبفم ولق  أجؿال ٕكه ٓ يحيؿل  ك و أدن أعـدى  دل لده 

 الو ل ذ عؿوي.
= 
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الؾػأ الؿجؿل قهلل يؽون واضا الهللٓلس أدن و ده وأجؿدال أدن و ده آخدوع  الؿاحظ  الثالث : =

 .فوإل ؿول كسبي

فنكدده واضددا الهللٓلددس ذ و ددوب  { ۇۆ ۇ ڭ ڭ }أ ددول: قددول ان  عددولى 

 .اإلييوي وأجؿل ذ أؼهللاره

إعؿول ال هن وذلك ٕن إففوم  يػووت أح  ن  لإل ؿول فوائهلل: أـفو: الؿاحظ  الرابع :

 قون الؿجؿل أن ال،وع لؽن آهيهللاي لف ا البقون يحيوج إلعؿدول الد هنع وأـفدو: اخيبدور 

العبهلل: وذلك لقعوف قهللر كػسه و ن العبهلل إذا لم ييبقن لده اإل ؿدول فدقعؾم  كده  حو دس إلدى 

يـظددو إلددى العؾؿددوي  عددقن  فضددل ان و ن ٓ يسدديؼل  ددولػفم و ن يحيددوط وٓ ييعجددل و ن

آح ام و  كه ٓ يسيغـي عـفمع وأـفو:  ووئس لؾـػ  أن   ل قبول الحدق: يدليت  دم يدليت 

الؿبقن فػي هد ا  و قدس أدن ان لؾعبدهلل وأـفدو:  كده يدورد اإل ؿدول  دم يدليت البقدون فػدي هد ا 

  ،وي  لؾعبهلل  ؽ وة الخطوب.

اليؽؾقػقددس العؿؾقددس وأ،ددؽل الؽيددوب اإلاددؽول ٓ يؼددح ذ إحؽددوم  الؿاحظرر  الخامسرر :

ولدم يبدقن لـدو  ملسو هيلع هللا ىلصوالسـس  ؾفو ذ  أور  صوريسع أـفم أن قول: ٓ ييصور  ن يؿوت الـبي 

الؿجؿلع وه ا صحقا  ،وط  ن كع ف  و ود الؿ،ؽل فقصبا الخالف لػظقدوع و لد  

 ا ن قيقبس  لويل أخيؾ  الحهلليل و ل  الطحووي أ،ؽل أ ور.

ال،يي   فوه و قن فور  ل ا يؼول ه ا فقده  دون  ي فدو  وأدهللار فعدل  البقون: ذ الؾغس:  قن

 قن عؾى اليؿق  وك،  الخػوي واكجالي إأوع والبقون هو الظفدور والوضدوح والبقدون ذ 

 الؾغس أهللاره عؾى الظفور والوضوح.

والبقون ذ آصطالح اخيؾ  العؾؿدوي ذ  عويػده: فؼدول الؿدو ن: إخدواج ال،ديي أدن حقد  

إلى حق  اليجؾدي. وقدول  عضدفم: البقدون هدو الدهلللقل الد ي حصدل  ده اإليضدوح  اإلاؽول

 و عضفم قول: هو العؾم الحوصل أن الهلللقل.

 هـوك  عض الؿماخ ات اليي  ـبـي عؾى أسللس هل ي، ط ذ كل  قون  ن يسبؼه خػويف

م ذه   ؿوهقو إصولقون إلى  ن البقون ي، ط فقه إ فور أو فقده خػدوي فول،ديي الد ي لد

 يؽن فقه خػوي ه ا ٓ يسؿى  ي ٓ يؽن هـولك  قون هو ك   لصؾه.

لخ ٓ يسيؾ م أن اإلخواج الهللخول فؾدم يـصد  الؿدو ن ذ  عويػده إقول البقون إخواج ... 
= 
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 كه يسبق البقون خػوي وك لك اليبقدقن  أدو غقدو أدودي  دل هدو أعـدوي وإأدو الؿعـدوي ٓ  =

 لؾ،يي الؿودي. يوص   وٓسيؼوار ذ الحق  ٕن الحق  وضح

  ؿوذا يؼح البقونف

 لخبدور أحدود  ملسو هيلع هللا ىلصعـهلل  ؿوهقو إصولققن يجوز  قون الؿيوا و أدن كيدوب ان وسدـس كبقده 

ويجدوز  قددون الؿـطددو   ددولؿػفوم و قددون الؿػفدوم  ددولؿـطو  و قددون الؿـطددو   ددولؿـطو  

 و قون الؿػفوم  ولؿػفوم.

ذ أعوض اليحويم  { ڳ ڳ گ گ }أ ول:  قون الؿـطو   ولؿـطو ع قول ان  عولى 

 {.... ٻ ٻ ٱ}وه ا أـطو  وه ا  قن  ؿـطو  أ ؾه وهو قدول ان  عدولى 
 لخ.إ

 {ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}أ ول:  قون الؿػفوم  ولؿػفومع قول ان  عولى 
الؿحصـوت  ي العػقػوتع لؽن العػقػوت الحوائو  و اإلأويف هـو وقح خالف ٕن لػأ 

الؿي وج والؿسؾم فؼولوا: ٓ يجوز ال واج أن اإلحصون ي،ؿل عهللة أعون: الحو و 

الؽيو قس إأس أن أػفوم أيس ولؽن ه ا الؿػفوم ُ قن  ؿػفوم آخو أن آيس  خوى وهي 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}

فؿػفوم أيس هـو عهللم زواج إأس غقو الؿمأـس وه ا  { کگ ک ک ک

 الؿػفوم  قن الؿػفوم ذ أيس السو ؼس.

ػفوم  ؿـطو ع قول ان  عولى  هدهللى لؾؿيؼدقن( أػفدوم أيدس  ن الؼدوآن لدق  أ ول:  قون أ

ههللى لغقو الؿيؼقن وه ا الؿػفوم ُ دقن  ؿـطدو  آيدس  خدوى  والد ين ٓ يمأـدون ذ آذاهندم 

وقو وهو عؾقفم عؿى( كسيطقح  ن كؼول وكجؿل  ن أ ه  إصولققن هو:  كه يصا  قون 

 اإل ؿول  ؽل أو ي يل اإلاؽول.

 ـات:الؿبق

 إن البقون يؼح  ولؼول و قوى ايي ذ البقون الؼول.

أ ول: عؾى فوض  ن البؼوة اليي ُ أو  ـو إسوائقل    حفو  هنو أجؿؾس  ووقح خالف ذ  هندو 

أجؿؾددس  حيددوج إلددى  قددون  و أبفؿددس و جدد    ي  ؼددوة ولؽددـفم  عـيددوا( فبقـفددو ان  ددولؼول 

 ولػعدل:  دقن الوسدول  أيوت. ك لك يؼح البقون {...ى ى ې ې ې ې ۉ}
= 
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و دقن  «صؾوا كؿو ر ييؿوب  صدؾي  » ػعؾه فؼول  { ڱ ڱ}قول ان  عولى  ملسو هيلع هللا ىلص =

 «خ وا عـي أـوسؽؽم  » ػعؾه فؼول  { ڭڭ ڭ ڭ ۓ}قول ان  عولى 

 اور ال،ووبي ذ الؿوافؼوت  ن البقون  وٕفعول  وقح ذ الـػوس أن البقون  دوٕقوال و دل 

 {ٹٹڤڤڤ ٹ ٹ ٿ }وأيدس ايي عؾى ذلك قصس الحهلليبقس. 
الؼوآن أح  ن  حوديل  ػسقو الؼوآن قؾقؾس ولؽن كدون  قوكده الػعؾدي  ك دو  ملسو هيلع هللا ىلصفبقن الوسول 

وه ا الؽالم ٓ يخوج إٓ أن إأوم عولم حوذ  فؼولفدو  «كون خؾؼه الؼوآن  »وقولت عوئ،س 

 ذ خؾؼده وفعؾده  دل وذ كظدوه هدو  ػصدقل الؼدوآن وكدم  عجبدت لؿدو ملسو هيلع هللا ىلص ؾقغ  هللا فولـبي 

و هللت كؼال لؾ،ووبي ع اه لؾ،وفعي قول: أو أن حهلليل إٓ وله صؾس  ولؼوآنع قول ال،دقخ 

أ،فور: وكم كحن  حو دس إلدى الؿوائؿدس  دقن الؽيدوب والسدـس وكدم  عجبدت لؿدو كظدوت 

و ح ت عن أمل  ذ  قون آيوت و حوديل إحؽوم أعو فؿو و هللتع فؿ ال ذ سورة ي  

يدو  ـدي سدؾؿس ديدوركم » ملسو هيلع هللا ىلصـبدي  ورد ا ن  ويو قدول ال {ېې ې ۉ ۉ }

 فؿعـى آ وركم خطوكم إلى الؿسجهلل. «إهنو  ؽي  آ وركم 

أالحظس:  عض اليو عقن لؿو فسووا  عض أيوت لم ي كووا ذ  ػسقوهم كل الؿواد وإكؿو 

كظووا إلى  أو قهلل اسيجهلل فلسؼطوا أيس عؾقه أن  وب  بقدقن الؿجؿدل ولدم يؽدن ذ  دولفم 

ل ا  حسن ا ن  ويدو لؿدو كدون يد كو  قدوال اليدو عقن وكدون يؿقدل  ن فؼ  ه ا هو الؿواد و

والد ين  }غولبو إلى  ن ي كو أعـى أيس  جؿقح أدو ذكدوه السدؾ  فؿد ال: قدول عؽوأدس ذ 

قول:  عقود الؿ،وكقن ولق  فؼ  هو الؿعـى وإكؿو كون  كوس ي،دو ون  {يجيـبون ال ور 

 الؿ،وكقن ذ  عقودهم.

كيو دو  دقن فقده أؼدوديو  ڤإلدى   دي  ؽدو  ملسو هيلع هللا ىلص دس فؼدهلل كيد  الـبدي وأن البقون  ولػعدل الؽيو

 ال كوات وكي  كيو و إلى آل عؿو ا ن ح م فقه أؼوديو إروش  ديوت إعضوي(.

 يؼول ال،فو هؽ ا وهؽ ا وي،قو  قهلله. ملسو هيلع هللا ىلصويؼح البقون  وإلاورة فؽون الـبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص هندى الـبدي عؾدى أعـدًى أدن الؿعدوب فؿد ال ملسو هيلع هللا ىلصويؼح البقون  ولؿعـى فؼهلل يـص  الـبي 

عن ادخور لحوم إضوحي أن   ل الهللافس فبقن أعـىع و عضفم قول يؼدح البقدون  و يفدود 

العؾؿوي وأدوادهم  ن الـصدوص الخػقدس والؿعدوب الهللققؼدس اليدي  خد ت أدن آسديؼواي ذ 

 أضويق الؿسوئل يؾيػت إلقفو.



179 

 

 شرح منت الورقات
 

 

179 
 

179 

 

179 

 

179 

 

 نؤولـالظَّاِهر وال

لِقلِ  .َأو اْحيؿل َ أوْين َ حهللهَؿو   فو أن أخو :َوالظ اِهر  عويمول الظ دوِهو  ِولدهلل 

لِقلِ  ى َوُيسؿ    .(1 (الظ وِهو  ِولهلل 
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يه وخػوؤهدو إلدى  وى  ؿفور إصولققن عؾى  ؼسقم الؾػأ الهللال أن حقل  فور دٓل (2)

  ال س  قسوم:

 الـ ع والظوهوع والؿجؿل.

وهددو ذ الؾغددس: الؽ،دد  والظفددورع يؼددول: كصددت الظبقددس ر سددفو إذا رفعيدده أوٓ: الررـص: 

 و  فو هع وأـه أـصس العووسع وهو الؽوسي ال ي  جؾ  عؾقه.

يطؾق الدـ  ذ أؼو ؾدس الظدوهو والؿجؿدلع ويؽدون الؿؼصدود  ده: أدو دل ويف آصطاح: 

 ى أعـوه دٓلس ٓ  حيؿل اليلويل.عؾ

 عؾى أؼهللار الجؾهلل. [4الـور]﴾  ڳ گ گ ﴿أ ل دٓلس قوله  عولى: 

 وققل: أو دل عؾى أعـوه ولم يحيؿل غقوه احيؿوٓ كوائو عن دلقل.

وعؾى ه ا فوٓحيؿول ال ي ٓ دلقل عؾقه ٓ يـؼض قوة الهللٓلدسع وٓ يجعدل الؾػدأ  دوهوا 

  ل يبؼى ذ أو بس الـ .

ق الـ  ذ أؼو ل الهلللقل العؼؾي  و الدهلللقل أدن الؿعـدى فقؽدون الؿؼصدود  ده الـؼدلع ويطؾ

سددواي  كددون كصددو صددويحو  م  ددوهوا  م أجؿددال. وهدد ا كؿددو يؼددول الػؼفددوي دلقؾـددو الددـ  

 والؼقوسع فنهنم ٓ يؼصهللون الـ   ؿعـوه الؿؼو ل لؾظوهو  ل الؿؼو ل لؾؼقوس وكحوه.

 ف البوونع وهو الواضاع يؼول:  فو إأو إذا اكؽ، .وهو ذ الؾغس: خالثاكقا: الظاهر: 

 وذ آصطالح: أو احيؿل أعـققن هو ذ  حهللهؿو   فو.

وه ا يهللل عؾى  ن الظوهو صػس لؾػأ: ٕن الؾػأ هو ال ي احيؿدل أعـقدقنع وقدهلل يطؾؼدون 

لػددأ الظددوهو عؾددى الؿعـددى الددوا ا الدد ي دل عؾقدده الؾػددأ أددح احيؿددول غقددوه احيؿددوٓ 

 ولون: هو آحيؿول الوا ا.أو وحوع فقؼ

وأ وله: دٓلس إأو عؾى الو وب أدح احيؿدول الـدهللبع ودٓلدس الـفدي عؾدى اليحدويم أدح 

ٓ  بح أدو » أيػق عؾقه( وقوله: « صؾوا كؿو ر ييؿوب  صؾي: »ملسو هيلع هللا ىلصاحيؿول الؽواهسع كؼوله 

  خو دده « ٓ  ؾؼددوا الجؾدد »  خو دده  حؿددهلل و صددحوب السددـن(ع وقولدده: « لددق  عـددهللك
= 



181 

 

 شرح منت الورقات
 

 181 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهؽ ا كل حؼقؼدس احيؿؾدت الؿجدوز ولدم  ؼدم قويـدس قويدس  دهللل عؾدى ذلدك ففدي  أسؾم(. =

  وهوة ذ الؿعـى الحؼقؼي.

وقهلل يعوفون الظوهو  ؿو كوكت دٓليه عؾى الؿعـى دٓلس  ـقدس ٓ قطعقدس:  ػويؼدو  قـده و دقن 

 الـ ع وقهلل وقح لؾ،وفعي  سؿقس الظوهو كصو كؿو كؼل ذلك اإلأوم الجويـي وغقوه.

ذكو الظوهو ذكو أعه الؿمول. والؿدمول ذ الؾغدس: اسدم أػعدول أدن اليلويدلع  الؿمول:إذا

وفعؾه آل يدمولع  ؿعـدى: ر دحع فقؽدون الؿدمول  ؿعـدى الؿو دوع  دهع واليلويدل  ؿعـدى 

 الو وع.

وذ آصطالح: الؿمول: هو الؾػأ الؿحؿدول عؾدى آحيؿدول الؿو دوح  دهلللقلع سدؿي 

ل يو ح أعـى الؾػأ إل ى الؿعـى البعقهلل ال ي لم يؽن أوضوعو لده لدهلللقل   لك ٕن الؿمو 

 ي كوه.

 واليلويل: حؿل الؾػأ عؾى آحيؿول الؿو وح  هلللقل.

 وه ا اليعوي  ي،ؿل اليلويل الصحقا واليلويل الػوسهلل.

فوليلويل الصحقا: حؿل الؾػأ عؾى آحيؿول غقو الؿيبودر لؾد هن  دهلللقل قدوي يؼيضدي 

 ذلك.

عؾى آحيؿول غقو الؿيبودر لؾ هن  هلللقل ضعق  ٓ يؼوى واليلويل الػوسهلل: حؿل الؾػأ 

 عؾى صوف الؾػأ عن  وهوه.

ل هو: الؾػأ الؿصووف عن  وهوه  هلللقلع فنن كون الهلللقل قويدو يؼيضدي ر حدون  والؿمو 

 آحيؿول ال ي كون أو وحو لوٓه ففو  لويل صحقا وإٓ كون  ووال.

أ ددل  خصددق  قولدده  عددولى:  أ ددول اليلويددل الصددحقا:  خصددق  العددوم  ددهلللقل خددوصع

 وٕحوديل الهللالس عؾى  حويم البقح عؾى  قدح  [102البؼرة]﴾  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

  خقهع والبقح أح الـجوع و قح الحصوة وكحوه أن  قوع الغور.

فحقـئدد  كؼددول: هدد ه أيددس أصددووفس عددن عؿوأفددو الدد ي كددون هددو الؿيبددودر أددن الؾػددأع 

﴾  ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿قوله  عولى:  وأ ؾه  لويل والصورف لفو إدلس السو ؼس.

ع عؾى  ن الؿواد: إذا  ردت قدواية الؼدوآنع ولدق  الؿدواد إذا فوغدت أدن قواي ده [14الـحل]

 كؿو يػقهلله  وهو الؾػأ أن حقل الوضح.
= 
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ع فنهندو أمولدس [2الؿائردة]﴾  پ پ پ پ ٻ ٻ ﴿وأ ؾه قوله  عولى:  =

 يسبق الؼقوم لؾصالة. عن  وهوهوع والؿؼصود: إذا  رد م الؼقوم لؾصالة: ٕن الوضوي

وأ ول اليلويالت البووؾس:  لويل الحـػقس حهلليل غقالن عـدهللأو  سدؾم و حيده ع،دو كسدوةع 

  خو ه أولك والهللراقطـي وا دن «  أسك أـفن  ر عو وفور  سوئوهن: »ملسو هيلع هللا ىلصفؼول له الـبي 

حبون( عؾى  ن الؿواد:  أسك إر ح إول أدـفنع  و عؾدى  ن الؿدواد ا يدهللئ كؽدوح  ر دح 

وأؿو يبطدل هد ا اليلويدل  ن ال،دبفس اليدي اسديـهللوا إلقفدو ٓ  ؼدوى عؾدى  دو قا أدو  .أـفن

ذكووه أن احيؿول  عقهلل: ٕهنم قولوا: إن الؿيلخوات كؽدوحفن  وودل فدال يجدوز  ن يخيدور 

 أـفن  حهللا إٓ  عؼهلل  هلليهلل.

والجواب: عن ه ا  ن الو دل الد ي  دوي الحدهلليل ذ ادلكه حدهلليل اإلسدالم وٓ يعدوف 

اا اط  ن  ؽون إر ح هن الؿيؼهللم كؽدوحفن  ملسو هيلع هللا ىلصؽوح و ركوكهع ولو  راد الـبي اووط الـ

 عن  قون ذلك عوفـو  ن إأو أ وك ٓخيقور ال وج. ملسو هيلع هللا ىلصلبقن له ذلكع وَلّؿو سؽت الـبي 

قددهلل  قددو الؽػددور الدد ين  سددؾؿوا عؾددى  كؽحدديفم ولددم يغقوهددو ولددم يددلأو  ملسو هيلع هللا ىلص ددم إن الـبددي 

  حصل  ؿجود اإلسالم: إذ لو حصؾت لم يخقو.  يجهلليهللهو أؿو يهللل عؾى  ن الػوقس لم

  خو ده «  يؿدو اأدو ة كؽحدت  غقدو إذن ولقفدو فـؽوحفدو  وودل»وك لك  لويؾفم حدهلليل: 

 حؿهلل و  و داود وال أ ي(ع  لن الؿواد  و الصغقوة  و إأس  و الؿؽو بسع وٓ يخػدى  عدهلل 

 ه ا آحيؿول.

 شروط التلويل الَّحقح: لَّح  التلويل شرصان:

 ن يؽون الؾػدأ أحديؿال لؾؿعـدى الد ي يدواد صدوفه إلقده ذ لغدس العدوبع  و ذ عدوف  -2

آسيعؿولع وه ا يعوف  ؿعوفدس وضدح الؾػدأ ذ الؾغدس  و أعوفدس عدوف آسديعؿول عـدهلل 

  هل الؾغس  و عوف ال،وع وعود ه.

 ن يؼوم عؾى اليلويل دلقل صحقاع إأو أن السقو  ال ي  دوي فقده الؾػدأ  و أدن دلقدل  -1

 خو ٓ يؿؽن الجؿح  قـه و قن ه ا الهلللقل إٓ  يلويل  حهللهؿو.آ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿أ دول أدو اسدديهللل عؾدى  لويؾده  ولسددقو  قولده  عددولى: 

ع فؾػأ الـوس الوارد  وٓ يج   لويؾده عدن  دوهوه [201آل طؿران]﴾  ی ی ی

﴾ع  ی ی ی ىئ ىئ ﴿لقؽون الؿواد  ه فئس قؾقؾس أن الـوسع  هلللقل قوله  عهلل ذلدك: 
= 
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﴾ع فولسقو  يهللل عؾى  ن هـدوك قدوئال  ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ هلللقل قوله ذ صهللر أيس: و =

وأؼوٓ لهع وأخربا عـه  وإلضوفس إلدى دٓلدس الحد ع عؾدى  ن  ك دو الـدوس ذ  قطدورهم ٓ 

 عالقس لفم  ولواقعس.

 وأ ؾه: حؿل الؾػأ عؾى الؿجوز لؼقوم الؼويـسع كؼولك: ر يت  سهللا أيؼؾهللا سقػو.

ل اليلويدل فقده أسديؼال: اليخصدق   ولؿخصصدوت الؿـػصدؾسع وحؿدل وأ ول أو كون دلق

 وقهلل  ؼهللأت له  أ ؾس ك قوة. الؿطؾق الوارد ذ أوضح عؾى الؿؼقهلل ذ أوضح آخو.

لػأ اليلويل لدم يدود ذ ال،دوع أدوادا  ده حؿدل الؾػدأ عؾدى آحيؿدول الؿو دوح )تـبقه(: 

ل ذ كصدوص ال،دوع لؾؿعدوب لهلللقل  قوىع كؿو هو ذ آصطالحع وإكؿو  وي لػدأ اليلويد

 اليولقس:

أددو يددمول إلقدده إأددوع أ ددل حؼددوئق أددو  خددرب ان عـدده أددن البعددل والحسددوب وكصدد   -2

 [0آل طؿرران]﴾  ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﴿الؿوازين وكحو ذلكع وأن ذلدك قولده  عدولى: 

  ـوي عؾى الوق  عـهلل لػأ الجاللس.

  خو ده « ين وعؾؿده اليلويدلالؾفم فؼفه ذ الدهلل»ٓ ن عبوس:  ملسو هيلع هللا ىلصاليػسقوع وأـه قوله  -1

 حؿهلل وا ن حبون والطرباب والحوكم ذ الؿسديهللركع و صدؾه ذ الصدحقحقن  غقدو الؾػظدس 

 ٻ ﴿كؿو ذ فيا البوري(ع وقولده  عدولى: « وعؾؿه اليلويل»اليي فقفو ال،وههللع وهي قوله: 

  ي:  يػسقوهو. [44يوسف]﴾  پ پ پ پ

هلل غقدو أدوادع وأدن ذلدك قولده  عدولى: صوف الؾػأ عن أعـوه الصحقا إلى أعـى فوس -1

 [0آل طؿرررران]﴾  ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

ويؿؽن  ن يحؿل لػأ اليلويل هـدو عؾدى الؿعـدى ال دوب وهدو اليػسدقوع ولؽدن لؿدو عطد  

 عؾى الؿ أوم وهو ا بوع الؿي،و ه  و ا  ن يؽون أ أوأو وكوس   ن يؽون أعـى  ول و.

 الؽيدوب والسدـس حؿدل  عدض العؾؿدوي إلدى الـػدوة أدن وه ا آسيؼواي لؿعدوب اليلويدل ذ

اليلويل وذأهع أح  كه  دولؿعـى آصدطالحي ي،دؿل الؿحؿدود والؿد أومع والؿحؿدود ٓ 

يؿؽددن  ن ييجـبدده  حددهلل أددن عؾؿددوي ال،ددويعس: وذلددك ٕهنددم يعددهللون اليخصددق  وحؿددل 

ي الؿطؾق عؾى الؿؼقدهللع وحؿدل الؾػدأ عؾدى الؿجدوز لؼويـدسع والجؿدح  دقن الـصدوص  دل

 وويقع أن اليلويلع وهل يؿؽن  ن يسيغـي  حهلل أن عؾؿوي ال،ويعس عن ذلك كؾهف!.
= 
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يـبغددي العؿددل  ولظددوهو وٓ يجددوز  ددلي أددن إحددوال  ن يفددهللر ولددق  العؿددل  )مسررلل (:  =

 ولظوهو أن أ ه   هل الظوهو فؼ  وإكؿدو هدو  أدو  يػدق الؽؾؿدس عؾدى حجقيدهع قدول ا دن 

س   ي حقون إكهلللسي وكون  وهويو فؼدول: أحدول  ن حجو ذ كيو ه الهللرر الؽوأـس ذ  و ؿ

يو ح عن أ ه  الظوهويس أن عؾق   هـهع والظوهو فقه إعؿول لؾـصدوص. اكيفدى كالأده 

وه ه كؾؿس كؼؾفو عـه ال،وكوب ذ البهللر الطولح ذ  و ؿيه وعؾق عؾقفدو قدوئال: لؼدهلل صدهلل  

عـهلل أن أـا اإلكصوف ولم   و حقون ذ أؼوله فؿ ه  الظوهو هو  ول الػؽو وآخو العؿل 

يود عؾى فطو ه أو يغقوهو عن  صؾفو ولق  هو أ ه  داود الظوهوي و  بوعه فؼ   ل هدو 

أدد ه   كددو و العؾؿددوي الؿيؼقددهللين  ـصددوص ال،ددوع أددن عصددو الصددحو س إلددى أن وداود 

واحهلل أـفم وإكؿو اايفو عـه الجؿدود ذ أسدوئل وقد  فقفدو عؾدى الظدوهو حقدل ٓ يـبغدي 

ؿل أن  كواع الؼقوس أو ٓ يـبغي لؿـص  إهؿوله و ولجؿؾس فؿد ه  الظدوهو الوقوف و ه

هو العؿل  ظوهو الؽيوب والسـس  جؿقدح الدهللٓٓت وودوح اليحويدل عؾدى أحدض الدو ي 

الدد ي ٓ يو ددح  و دده أددن و ددوه الهللٓلددس و كددت إذا  أعـددت الـظددو ذ أؼددوٓت  كددو و 

و  عقـده  دل إذا رزقدت اإلكصدوف الؿجيفهللين الؿ،يغؾقن  وٕدلس و هللهتو أن أ ه  الظدوه

وعوفت العؾوم آ يفوديس كؿو يـبغي وكظوت ذ عؾوم الؽيدوب والسدـس حدق الـظدو كـدت 

 وهويو عوأال  ظوهو ال،وع أـسو و إلقه ولست أـسو و إلدى داود الظدوهوي فدنن كسدبيك و 

يفدى كدالم إيوه إلى الظوهو أيػؼس وه ه الـسبس هي أسوويس لؾـسبس إلى اإليؿون واإلسالم. اك

 ال،وكوبع قول ا ن ح م: وأو  كو إٓ  وهوي وإكـي عؾى أو  هللا حيى يؼوم الهلللقل.

أدن الجد ي الوا دح(: الػوئدهللة الخوأسدس  495وقول ا ن الؼدقم ذ اعدالم الؿدوقعقن  صدػحس 

فؾددق  لدده  ن  ملسو هيلع هللا ىلصوالخؿسددون إذا سددئل عددن  ػسددقو آيددس أددن كيددوب ان  و سددـس رسددول ان 

اليدلويالت الػوسدهللة لؿوافؼدس كحؾيده وهدواه وأدن فعدل ذلدك  يخو فو عن  وهوهو  و دوه

اسدديحق الؿـددح أددن اإلفيددوي والحجددو عؾقدده وهدد ا الدد ي ذكوكددوه هددو الدد ي صددوح  دده  ئؿددس 

اإلسالم قهلليؿو وحهللي و قول   و حو م الوازي حهلل ـي يوك   دن عبدهلل إعؾدى قدول قدول لدي 

عؾقفؿدو وإذا ا صدل  أحؿهلل  ن إدري  ال،وفعي إصل قوآن  و سـس فدنن لدم يؽدن فؼقدوس

وصا اإلسـود  ده ففدو الؿـيفدي واسديؿو كالأده حيدى صدػحس  ملسو هيلع هللا ىلصالحهلليل عن رسول ان 

459. 
= 
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 لْفَعااأَل

رِيَع  و َ ن يؽون عؾى َو ه اْلؼُ  : عل َصاح  الش  َ و غقو  عْوَ س َوالط وَعسَٓ َيْخُؾو إِأ 

 .َذلِك

ْخيَِصوص  ِهِ 
ِ
َٓ  عَفنِن دّل َدلِقل عؾى آ ْخيَِصدوص َوإِن لدم يدهللل 

ِ
يحؿل عؾدى آ

َن ان َ َعوَلى َيُؼول :يخص   ِهِ 
ِ
  { ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ } :ٕ

.[12]إحزاب:   

 :َوأدن  عدض َ ْصدَحو ـَو أدن َقدوَل  عقحؿل عؾى اْلُوُ وب ِعـهلْل  عض َ ْصدَحو ـَوفَ 

 .يَيَوق   َعـهُ  :َوأِـُْفم أن َقوَل  عيحؿل عؾى الـهلّلب

َ وَحس فِي َحؼه وحؼـوَفقُ  عَفنِن َكوَن عؾى َو ه غقو اْلؼْوَ س َوالط وَعس  .حؿل عؾى اإْلِ

ددِويَعس عؾدى الَؼددوْ  ددودِر أددن  حدهللَوإِْقدَوار َصددوح  ال،  ُهددَو َقددول َصددوح   عل الص 

ِويَعس  .َكِػْعؾِهِ أن  حهلل َوإِْقَواره عؾى اْلِػْعل  عال، 
........................................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظوهو يج  العؿل  ه وٓ يجوز  ن يفهللر وٓ  ن يفؿل وٓ ُييحول عـه والؿـيؼهلل عؾدى  اإذً  =

ا ن ح م  كه وق  عؾى  وهو فللغى أعون  رادهو ال،ورع  و  ؿهلل عؾى لػأ قوم  وهو يهللل 

ى  كه لق   ؿواد فولؿماخ ة عؾقده ٕكده  ؿدهلل عؾدى لػدأ و دوك  دوهو لػدأ آخدو و دوك عؾ

 أعـى دل عؾقه ال،وع ولو  وإليؿوي.

فوئهللة: اإلكسون ٓ يسيؼل  ػفؿه وعؾقه  ن يديفم كػسده ولد ا كدون اإلأدوم  حؿدهلل يؼدول إيدوك 

،دوف والؿسللس اليي لق  لك فقفو إأوم والصواب الصحقا  كـو ٓ كعؾم  وهو كد  لدم يي

عولم أن عؾؿوي إأدس  ولعؿدل  ده حيدى كدالم ال أد ي ذ كيو ده العؾدل:  ؿقدح أدو ذ هد ا 

الؽيوب أن الحهلليل ففو أعؿول  ه وقهلل  خ   ه  عض  هل العؾم أو خال حدهللي قن حدهلليل 

 ؿدح  دقن الظفدو والعصدو  ولؿهلليـدس والؿغدوب والع،دوي أدن غقدو  ملسو هيلع هللا ىلص ن عبوس  ن الـبدي 

 كه قول إذا اوب الخؿو فو ؾهللوه فدنن عدود ذ  ملسو هيلع هللا ىلصـبي خوف وٓ سػو وٓ أطو وحهلليل ال

الوا عس فوقيؾوه وقهلل  قـدو عؾدس الحدهللي قن  ؿقعدو ذ الؽيدوب. اكيفدى كدالم ال أد يع ولؽدن 

 خػي عؾى ال أ ي  كه عؿل   ين الحهللي قن عؾؿوي ك و.
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َفحؽؿده حؽدم َأدو  عَولدم ُيـؽدوه عَوعؾدم  ِدهِ  عَوَأو فعل فِي وقيه فِي غقو َأْجؾِسده

 .(1 فعل فِي َأْجؾِسه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال ددوب:  إول: إقددوال.  ـؼسددم السددـن الـبويددس أددن حقددل وبقعيفددو قسددؿقن رئقسددققن: (2)

 وّسح ذ ذكو  قسدوم السدـن  وليػصدقلع ( 4/464 وال رك،ي ذ البحو الؿحق   إفعول.

فجعؾفو  ؿوكقس: إول: الؼولع ال وب: الػعلع ال ولل: اليؼويوع الوا ح: أو هّم  هع الخوأ : 

اإلاددورةع السددودس: الؽيو ددسع السددو ح: الدد كع ال ددوأن: اليـبقدده عؾددى العؾددسع كؼؾدده عددن   ددي 

 ورث الؿحوسبي.أـصورع والح

كـويدس عدن »وعّوفه صوح  الؾسدون  لكده:   عوي  الػعل:الػعل هو حوكس البهللن  و الـػ .

 .«كل عؿل أيعهلّل  و غقو أيعهللّ 

الػعل هو الفقئس العورضس لؾؿدمّ و ذ غقدوه  سدب  اليدل قوع »وقول الجو وب ذ اليعويػوت: 

العال ديع وهدو أدو يحيدوج  ... وأـده الػعدل وكولفقئس الحوصؾس لؾؼدووح  سدب  كوكده قووًعد

 .«حهللو ه إلى  حويك عضو كولضوب وال،يم

ذكو ا ن ح م  ن الػعل يـؼسم إلى أو يبؼدى   دوه  عدهلل اكؼضدوئهع كػعدل الحدّواث والـّجدور و

وال ّوا ع وأو ٓ يبؼدى   دوه  عدهلل اكؼضدوئه كػعدل السدو ا والؿوادي والؿديؽّؾمع وأدو  ادبه 

هـدوع فـحدو أدوت وعدوشع واسدوّد  اصدوذّ أدوادً ه ا ولق  كل أو يعرب عـه  ولػعل ال ذلك.

وا ددقّضع وكددون وصددورع وُحددِوَم وُرِحددَمع هدد ه  فعددول عـددهلل الصددوفققن ولؽـفددو لقسددت عـددهلل 

 ًٓ  ع ٕن أن كسبت إلقه لم يػعؾفو.الؿـووؼس وإصولققن  فعو

 .أن إفعول أو هو صويا ذ الػعؾقسع فال يخيؾ  ذ كوكه فعاًل  )مسلل (:

ؿ،يع والح . والؿ ول إول وهو الضوبع هدو لؾػعدل الؿدمّ و ٓ وذلك كولضوبع وال

 غقو فوعؾهع وال وب لؾؿجّود الؿ،وَههللع وال ولل لؾؿجّود الـػسي.

 و ٓ يؽدون.  ذ الػعؾقسع فقهللور الوهم فقه  قن  ن يؽون فعاًل  ووأن إفعول أو لق  صويحً 

عـدده  ددولؽّ   و اإلأسددوكع وأددن ذلددك الؽيو ددسع واإلاددورةع والدد ك اإليجددو ي الدد ي يعّبددو 

 والسؽوت عن الجوابع واليؼويوع والفّم  ولػعلع وكحو ذلك.

 ًٓ  .ففـوك أن يهللعي  ن الؽيو س قولع و ن ال ك والسؽوت واليؼويو وكحوهو لقست  فعو

والؼول فعل غقو صويا. ففو فعل أدن  عدض الو دوه. كؿدو سدقليت ذ أوضدعه ذ الػصدل 

 ال ولل أن البوب ال وب.
= 
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خصفو  عض العؾؿوي  يللق  أسديؼلع وأدن  فضدل أدو كيد   ملسو هيلع هللا ىلص فعول الوسول   (:)مسلل =

دق أدن عؾدم إصدول فقؿدو »ذ  فعول الوسول كيوب   دي ادوأس الؿؼهللسدي واسدؿه:  الؿحؼ 

عؾى  كواعع لؽل واحهلل أـفو دٓليدهع ويؿؽدن  ملسو هيلع هللا ىلصو فعول الوسول «. ييعؾق  لفعول الوسول

 اخيصورهو عؾى الـحو اليولي:

 ؿؼيضى  ،وييه أؿدو يحيو ده الب،دو عدودة  ملسو هيلع هللا ىلصوهي اليي فعؾفو الـبي  الجبؾقس:إفعول  ر 2

ذ وويؼس أ،دقه  ملسو هيلع هللا ىلصأن حوكس  و سؽون  و كوم  و  كل  و اوبع أ ل أو كؼل عن الوسول 

 و كؾه الؼ وي  ولوو  ولبسه الجبس ال،وأقس وكحو ذلك.

فعؾده  ملسو هيلع هللا ىلصن الوسدول فف ا الـوع يػقهلل اإل وحس عـهلل الجؿفور وٓ ييعؾدق  ده  أدو وٓ هندي: ٕ

أن غقو قصهلل إلى الؼو س  هع وأن غقو قصهلل إلى اخيصوصه دون غقوه ذ الغولد ع  دل فعؾده 

 لؽوكه إرفق  هع فؾقػعل كل أؽؾ  أو يـوسبه.

وقول  عض العؾؿوي إكه يػقهلل آسيحبوب اسيهللٓٓ  ؿو روي عن ا ن عؿو  كه كون ييبح آ دور 

ييعوهدهللهو فقصد  ذ  ڤفؽدون ا دن عؿدو ك ل  حدت ادجوة  ملسو هيلع هللا ىلصحيى إن الـبي  ملسو هيلع هللا ىلصالـبي 

 صؾفو الؿوي لئال  قب . كؼؾه كوفح أولى ا ن عؿوع وكؼل عـه  يضو  كده كدون ييدوخى سدؾوك 

 ذ حجه ويؼول لعل قهللأو  ن  واوز قهللأو. ملسو هيلع هللا ىلصوويق الـبي 

 :ملسو هيلع هللا ىلصإفعول اليي قوم الهلللقل عؾى كوهنو خصوصقس له  - 1

ذ عهللم  دواز اليلسدي  ده فقدهع و أدو أدو ك وا ه  لك و أن  ر ح أجيؿعوتع فف ا ٓ خالف 

 بت و و ه عؾقه وحهلله دون إأس فوٓقيهللاي  ه فقه أـهللوب كؼقوم الؾقدل وإضدحقس وكحدو 

 ذلك.

 أو فعؾه  قوكو لؿجؿل  و اأي وٓ لألأو الوارد ذ الؽيوب  و ذ السـس الؼولقس: - 1

صدؾوا كؿدو : »ملسو هيلع هللا ىلصلده كصال ه وصقوأه وحجه  عهلل ك ول أيوت الواردة ذ ذلدكع و عدهلل قو

   خو ه أسؾم(.« ليلخ وا عـي أـوسؽؽم»  خو ه البخوري(ع وقوله: « ر ييؿوب  صؾي

فف ا الـوع ٓ خالف ذ  كه ٓ يخوج عن الو وب  و الـهللبع وحؽؿه حؽدم الؿبدقنع فؿدو 

كون  قوكو لوا   ففدو وا د  وأدو كدون  قوكدو لؿسديح  ففدو أسديح ع هؽد ا كد   ك دو 

قدهلل  دقن لـدو الصدالة  ػعؾده ولدق  كدل أدو فعؾده ذ  ملسو هيلع هللا ىلص: فنن الوسول إصولققن. وفقه كظو

 الصالة فوضو أح  ن الصالة فوض.
= 
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= 
ولدم  ملسو هيلع هللا ىلصوإولى  ن يؼول: إن إفعول اليي  هللخل ذ حؼقؼس الصالة ووا   عؾقفدو الـبدي 

ي كفو ورواهو كل أن كؼل صدػس صدال ه  عدهلل وا بدس كدولوكوع والسدجود والجؾدوس  دقن 

فعول اليي  بت  كه  وكفدو  حقوكدو  و  دوك ذكوهدو  عدض أدن كؼدل صدػس السجهلل قنع و أو إ

صال ه كيحويك  صبعه السبو سع وك ا أو ٓ يعؾم إٓ  ولسمال عـه أن إذكدور الخػقدس فدال 

  وقى إلى الو وب  ل  ؽون أسيحبس إٓ  ن يؼ ن  ولػعل قول يهللل عؾى الو وب.

  قوكدو وٓ هدو أدن الخدواص وٓ  فعدول الػعل الؿبيهلل  الؿطؾق الد ي لدق  اأي دوٓ وٓ - 4

 العودة الجبؾقس فف ا عؾى  ال س  ضوب:

 ن يؽون أعؾوم الصدػس أدن و دوب  و كدهللب  و إ وحدسع وهد ا يحؿدل عؾدى صدػيه وٓ  -أ

يحيؿل خالفو. وإكؿو  عؾم صػيه  ولؼوائن  و ا ػو  السؾ  عؾدى حؽؿدهع أ دل آعيؽدوف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصي بت فقه إٓ فعل الوسول ففو أسيح  عـهلل  ؿقح الػؼفويع أح  كه لم 

 ن يؽون غقو أعؾوم الصػس ولم يظفو فقه قصدهلل الؼو دسع ففد ا يحؿدل عؾدى اإل وحدس:  -ب 

 ٕن إصل عهللم اليعبهللع وققل عؾى الـهللب أ ل ال  ل واليؽحل.

 ن يؽون غقو أعؾوم الصػس  الحؽم( ولؽن  فو فقه قصهلل الؼو دسع وهد ا فقده خدالف  -ج 

 قوال:قوي  قن العؾؿوي عؾى  

الو ددوب: وهددو قددول إك ددوع ففددو أحؽددي عددن اإلأددوم أولددك وال،ددوفعي  الؼررول إول:

و حؿهلل ذ الؿ،فور عـهع واخيدوره  ك دو  صدحو ه واخيدوره ا دن السدؿعوب وقدول هدو  ادبه 

 واسيهللل لف ا الؼول  لدلس أـفو:  ؿ ه  ال،وفعيع وهو أ ه   ك و الؿعي لس.

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﴿قولددده  عددددولى:  - 2

وو دده الهللٓلددس:  ن إأددو ذ قولدده:  .[224إطررراف]﴾   ﯁ ﯀

 ﴾ يحؿل عؾى الو وب: ٕكه إصل ذ إأو. ﯀﴿

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ﴿قولددده  عددددولى:  - 1

 . وفعؾه أن  أوه.[21الـور]﴾  ڳ

. وأحبدس ان وا بدس فؿدو [12آل طؿران]﴾  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿قوله  عولى:  - 1

  و   عؾقفو ك لك.
= 
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خؾددح كعؾدده ذ الصددالة فخؾعددوا  ملسو هيلع هللا ىلصأددن  ن الـبددي  ڤأددو رواه   ددو سددعقهلل الخددهللري  - 4 =

كعددولفم.  خو دده  حؿددهلل و  ددو داود وصددححه الحددوكم. وو دده الهللٓلددس أددن الحددهلليل  ن 

 الصحو س ففؿوا و وب الؿيو عس ذ الػعل الؿجود.

 الـهللب: وهو روايس  وكقس عن اإلأوم  حؿهلل وحؽي عن ال،وفعي.الؼول الثاين: 

ٓ  خدوج عدن الو دوب والـددهللبع  ملسو هيلع هللا ىلصلفد ا  دلن الؼو دوت اليدي يػعؾفددو الوسدول واسديهللل 

 و قل در وهتو الـهللبع وأو زاد عؾقه يحيوج إلى دلقل.

ٓ يػقهلل الو وب وٓ الـهللب  ؿػوده  ل يحؿل عؾدى اإل وحدسع وهدو أد ه   الؼول الثالث:

«. حـػقدسهو الصدحقا عـدهلل  ك دو ال»الؽوخي واخيوره السوخسيع وقول ا ن عبهلل ال،ؽور: 

ألأور  دوليبؾقغع واليبؾقدغ ٓ يؽدون إٓ  دولؾػأع فولػعدل  ملسو هيلع هللا ىلصوهمٓي يسيهلللون  لن الوسول 

يحيؿل الو وب والـهللب واإل وحس فـج م  ولؿيقؼن وهو اإل وحس وأو زاد عؾى ذلك ٓ  دهلل 

 أن دلقل آخو عؾقه.

 ن سدببه الؼول الوا ح: الوق ع وهو روايس عن اإلأوم  حؿهلل اخيورهو   و الخطوبع ويبدهللو 

 والوا ا هو الؼول ال وبع وهو حؿؾه عؾى الـهللب.  عورض إدلس.

 أو أطؾق فدال  ملسو هيلع هللا ىلصوأو ذكوه  صحوب الؼول  ولو وب ٓ دٓلس فقه: فوٕأو  و بوع الوسول 

يهللل عؾى ا بوعه ذ كل فعلع واأي ول الؿطؾق ييحؼق  وٓ بوع فقؿو عوفـو  كه وا  . وفعل 

اعيؼدهللوا الو دوبع  دل يحيؿدل  هندم فعؾدوه عؾدى الـدهللبع  الصحو س ٓ دلقل فقه عؾى  هنم

 وهوه الؿخولػس فقؿو  أدو  ده  [21الـور]﴾  ک ک ک ک ڑ﴿وقوله  عولى: 

  أو إيجوبع وكالأـو ذ الػعل الؿجود عن إأو.

و أو حهلليل   ي سعقهلل ففو دلقل عؾى عهللم الو دوب لؿجدود الػعدل: حقدل سدللفم الـبدي 

 ورع ولو كون فعؾه يؼيضي الو وب لؿو  كؽو عؾقفم.عن سب  خؾح كعولفم سمال إكؽ ملسو هيلع هللا ىلص

و أو الؼوئؾون  حؿؾه عؾى اإل وحس فقود عؾقفم  لن أو يغؾ  عؾى الظن كوكه قو س ٓ يؿؽدن 

حؿؾه عؾى اإل وحدسع وقدولفم إن الوسدول أدلأور  دولبالغ يجدوب  دلن الؿـدهللوب يؽػدي ذ 

  بؾقغه فعل الوسول إيوهع  خالف الوا  .

 ليعورض إدلسع وقهلل  قـت ر حوَن  دلس الؼول ال وب. و أو الوق  فؿوده

وقدهلل حؿددل  عدض العؾؿددوي الؼددول  دولو وب عؾددى  ن الؿددواد  دولو وب و ددوب اليلسددي 
= 
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ع فؿو فعؾه الوسول عؾدى  فدس الو دوب عؾقده ففدو وا د  عؾدى غقدوهع وأدو ملسو هيلع هللا ىلص ولوسول  =

 فعؾده عؾددى  فددس آسدديحبوب ففددو أسدديح  لغقدوهع وهدد ا  لويددل حسددن ييػددق أددح صددـقح

 الػؼفوي ذ  ػويعوهتم.

 مرات  اإلقرار: )مسلل (:

  ده: ملسو هيلع هللا ىلص و ذ غقبيه ويـؼل إلقـدو عؾدم الـبدي  ملسو هيلع هللا ىلص ن يػعل الػعل ذ حضو ه  الؿرتب  إولى:

ا ػق إصولقون عؾى  كه صورة اإلقوارع وإصل فقهع والسدب  ذ  ملسو هيلع هللا ىلصأو فعل ذ حضو ه 

 ده وسدؽو ه كدوٍف ذ  ملسو هيلع هللا ىلصبدي ٓ يؼدو  حدهلًلا عؾدى أـؽدوع فؿجدود عؾدم الـ ملسو هيلع هللا ىلصذلك  ن الـبي 

اخي   ؽوكه ٓ يسؼ  عـه إأو  دولؿعووف  و الـفدي عدن  ملسو هيلع هللا ىلصالحجقسع وذلك ٕن الـبي 

 ژ ژ ﴿لؼولده  عدولى:  ملسو هيلع هللا ىلصالؿـؽو  حول أن إحوالع فال يو دهلل عجد  ذ حؼده 

ذهدد   ملسو هيلع هللا ىلصوإلددى عددهللم اادد اط الؼددهللرة عؾددى اإلكؽددور ذ حؼدده  [20الؿائرردة: ]﴾  ڑک ڑ

الـجورع وذه   ؿوعس أـفم إلى ااد اط الؼدهللرةع وفسدوت  وا نع والؿوداوي عال رك،ي

 أن قبل الؼوئؾقن  ه  يػسقوين:

 ن يؽددون أ،دديغاًل  ددلأو آخددو يؿـعدده أددن والثرراين:  ن يؽددون عددو ً ا عددن اإلكؽددورع  إول:

 اإلقوار.

 أو اليػسقو إول ف ده أيسع وأ ه  الػؼفوي السو ق ذكوهع  أو اليػسقو ال وب: فال يصدا 

كدون وا ًبدو  ن  -كدلن يؽدون ذ صدالة وكحوهدو  -إذا زال هد ا الؿدوكح  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبي   يًضو

ٓ يجددوز ذ حؼدده  ن يددمخو البقددون عددن وقددت  ملسو هيلع هللا ىلصيبددقن أددو الحؽددم ذ ذلددك الػعددلع إذ إكدده 

 الحو س.

وكؼل إلقـو  كه عؾم  هع فال يظفو فور   قـه و قن أو كدون ذ حضدو ه  ملسو هيلع هللا ىلص أو أو فعل ذ غقبيه 

عؾدم زال الػدور   دقن الصدور قن: إذ اإلقدوار ذ الحؼقؼدس  ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبي  ع فحقل كؼل لـوملسو هيلع هللا ىلص

ك  عن اإلكؽورع وٓ يحصل ذلك الؽ  إن لم يحصدل العؾدمع وقدهلل كد  عؾدى ااد اط 

أؽ قدو أدن إصدولققن كدو ن حد مع وال،دقوازيع والسدؿعوبع وال،دووبيع  ملسو هيلع هللا ىلصعؾم الـبي 

 وغقوهم.

 وعؾؿه: ملسو هيلع هللا ىلصيبؾغـو  ن رسول ان   ن يػعل الػعل ذ غقبيه وٓ الؿرتب  الثاكق :

ففدل  ؼدوم الؼدوائن  ملسو هيلع هللا ىلصعؾم   لك الػعل ال ي فعل ذ عفهلله  ملسو هيلع هللا ىلصإذا لم يـؼل إلقـو  ن الـبي 
= 
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 أؼوم الـؼلع  م ٓ هلل أن الـؼلف =

ال ي يظفو أن صـقح إصولققن اعيبور الؼدوائن فقؿدو كدون هد ا حولده: فدنذا دلدت الؼدوائن 

ن حجسع وإٓ فؾق   حجسع قول إصدػفوب: كو ملسو هيلع هللا ىلصعؾى  ن أ ل ذلك ٓ يخػى عؾى الـبي 

ع ملسو هيلع هللا ىلصأو يهللل عؾى إضوفس الحؽم لؾوسدول  - ي كـو كػعل ذ عفهلله  -لق  ذ ه ه الهللر س »

 عدهلل العؾدم  ملسو هيلع هللا ىلصولؽن الظوهو  حس  الؼويـس قصهلل الؿخرب   لك  ن ُيعؾِم  يؼويدو الوسدول 

 .« ػعؾفم وعهللم إكؽوره

حجدسع  و ييؽددور فقبعددهلل  ن ٓ يعؾددم  ن يسدوقه الصددحو ي ذ أوضددح ال وأدن هدد ه الؼددوائن:

كدلن يؽدون فعداًل ٕحدهلل زو و ده  ملسو هيلع هللا ىلص هع  و يؽون أؿو ٓ يخػى أ ؾه عؾدى الـبدي  ملسو هيلع هللا ىلصالـبي 

 ع  و غقو ذلك أؿو يصؾا  ن يؽون قويـس.ملسو هيلع هللا ىلصع  و يؽون فعؾه أسيػوًضو ذ زأـه ملسو هيلع هللا ىلص

وهد ه دون الؿو بدس  :ملسو هيلع هللا ىلصدون إضدوفس لعفدهلله  «كـدو كػعدل»قدول الصدحو ي:  الؿرتب  الثالث :

ع فؾق  ذ ه ه الو بس  صدويا ملسو هيلع هللا ىلصليي قبؾفوع إذ الػو   قـفؿو اليصويا  وإلضوفس إلى الـبي ا

 ع وه ه الو بس اخيؾ  فقفو إصولقون عؾى قولقن:ملسو هيلع هللا ىلص وإلضوفس إلى الـبي 

وهددو قددول  ؿوعددس أددن إصددولققن أددـفم: الؼوضددي   ددو يعؾددىع و  ددو  إول:  هنددو حجددس:

وا ددن قهللاأددسع والـددوويع وكؼددل  ع والددوازيعالخطددوب الؽؾددوذابع وأأددهلليع والسددؿعوب

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـووي عن  ؿفور الؿحهلل قن  ن ذلك يلخ  حؽم الؿوفوع إلى الـبي 

واسيهلللوا عؾى ذلك  لن الصحو ي يسوقه ذ أعدوض الحجدسع وهدو ٓ يحؽدي إٓ ال،دوعع 

وأو لم يضػهع إذ الؼويـس ذ كؾقفؿو هدي  ملسو هيلع هللا ىلصفال يؽون هـوك فور   قن أو  ضوفه ل أن الـبي 

   الصحو ي له ذ أعوض الحجس.سو

وذه   ؿوعس أن الؼوئؾقن  لن ذلدك حجدس إلدى  كده أدن قبقدل حؽويدس اإل ؿدوعع وي،دؽل 

إذا ققل  عصدؿس عصدو الصدحو س  عؾى ه ا  ن الصحو ي ٓ يؼصهلل  ه حؽويس اإل ؿوعع لؽن

أن اقوع قول  وولع وهو أو ذه  إلقده  ؿوعدس أدن إصدولققن وكصدوه ا دن الؼدقم وهدو 

صحقاع فقصا الؼول  لكه إ ؿدوع إذا لدم يعورضده أدو يدهللل عؾدى اخيقدور صدحو ي الؼول ال

 لغقو ذلك الؼولع ففو إ ؿوع  ـي.

 وهو قول  ؿوعس أـفم: الغ اليع والطوذع وال،وكوب. ال وب:  هنو لقست  حجس:

واسيهلللوا عؾى ذلك  عهللم و ود أو يهللل عؾى الحجقس ذ ه ه الصورةع فؾدق  َ دم  إ ؿدوعع 
= 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصإذ يحيؿل  ن يؽون فعل  عضفم  عهلله   ملسو هيلع هللا ىلصاوالع الـبي  وٓ يعؾم =

دلقل عؾى عهللم الحظوع إذ لو كون أحظدوًرا ٕكؽدوه  ملسو هيلع هللا ىلصإقوار الـبي  دٓلس اإلقوار: )مسلل (:

 ن  ا ػق إصولقون عؾدى»ع وقهلل كؼل الجويـي آ ػو  عؾى ه ا الؼهللرع وك  عبور ه: ملسو هيلع هللا ىلص

إيوه يهللل عؾى  كده غقدو أحظدورع ولدو كدون إذا قور إكسوًكو عؾى فعلع فيؼويوه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ان 

أحظوًرا ٕكؽوهع  م ٓ يؿؽن  عهلل ذلك قطح الؼول  ؽوكه أبوًحدو  و وا ًبدو  و أـدهللوً وع  دل 

ع وقدهلل كد  « جيؿح فقه ه ه آحيؿوٓتع وٓ ييبقن أدن اليؼويدو الؿطؾدق إٓ كػدي الحظدو

فم عؾدى  ن دٓلدس ال،ووبي عؾى  ن دٓلس اإلقوار هي أجود رفح الحوجع وك   ؿوعس أـ

 والؿوداويع وغقوهم.ع وال رك،ي عوالغ الي عاإلقوار هي اإل وحس: كو ن ح م

وفسو الجصوص كػي الحوج  لكه يهللل عؾى  واز الُؿَؼّو عؾقه عؾى الو ه الد ي وقدح عؾقده 

اإلقوار: فنن كون الؿؼو عؾقه فعاًل وقح عؾى صػس الو وب دل اإلقدوار عؾدى كوكده وا ًبدوع 

وإكده  ل عؾى و ه الـهللب فُلقِو عؾى ه ه الصػس كون دلدقاًل عؾدى  كده أـدهللوب.وإن وقح الػع

إذا لوحأ  ن الػعل ال ي وقح اإلقوار عؾقه قهلل يوقعه صوحبه عؾى غقدو صدػس اإل وحدسع  دم 

لددوحأ  ن  ددوك اإلكؽددور ٓ يددهللل إٓ عؾددى أجددود اإلذن ذ الػعددلع كددون أددو ذهدد  إلقدده 

 .الجصوص هو  ولى إقوال  وٓخيقور

 إلى قسؿقن: ملسو هيلع هللا ىلصقسم إصولقون إقوال اليي  قوهو الـبي  لل (:)مس

إول:  ن  ؽون  ؾك إقوال ذ  أدور الدهللكقوع  و إخبدوًرا عدن  أدو يؼدحع فدال دلقدل ذ  دوك 

 إلكؽور ه ا الؼول عؾى صحيه. ملسو هيلع هللا ىلصالـبي 

إكؿدو  كدو »: (1713(ع وأسدؾم  6967عـدهلل البخدوري   ملسو هيلع هللا ىلصوالهلللقل عؾى ذلك قدول الـبدي 

ع ولعل  عضؽم  ن يؽون  لحدن  حجيده أدن  عدض و قدض لده   ،و وإكؽم
ّ
 خيصؿون إلي

عؾى كحو أو  سؿحع فؿن قضقت له أن حق  خقه اقًئو فال يلخ ع فنكؿو  قطح لده قطعدس أدن 

 . «الـور

لفد ه إقدوال دلقدل  ملسو هيلع هللا ىلصال وب:  ن  ؽون  ؾك إقوال ذ  قون  حؽوم اوعقسع فنقوار الـبدي 

ع و  ددي الحسددقن البصددويع وا ددن الـجددور الػيددوحي  عؾددى صددحيفوع وهددو قددول ال،ددقوازي

 وغقوهم.
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 الّيشذ

َزاَلس :َوأما الـّسخ كسخت َأدو فِدي  :ُه الـ ْؼل أن َقْولفمَأْعـَو :َوققل .َفَؿْعـَوه ُلَغس اإْلِ

 .َهَ ا اْلؽيوب َ ي كؼؾيه

ال عؾى رفح الحؽم ال  و ِدت  ِوْلِخَطدوِب اْلُؿَيَؼدهلّلم عؾدى  :هَوحدُّ  ُهَو اْلخطوب الهلل 

 .َأَح  واخقه َعـهُ  عولوٓه َلَؽوَن َ و يً  عَو ه

ْسم َوَ َؼوي الحؽم والـسدخ إَِلدى ع ْسمَوكسخ الحؽم َوَ َؼوي الو   عَويجوز كسخ الو 

 .َوإَِلى َأو ُهَو  خ  عَوإَِلى َأو ُهَو  ْغؾأ عَوإَِلى غقو  هللل ع هللل

 .َوكسخ الّسـس  ِولسـسِ  عَوكسخ الّسـس  ِوْلؽيوب عَويجوز كسخ اْلؽيوب  ِوْلؽيوب

َحدود  ؤحدود و دولؿيوا و عَويجوز كسخ اْلُؿَيدَوا و  دولؿيوا و أِـُْفَؿدو ْٔ  عَوكسدخ ا

َٓ يجوز كس  .(1 خ اْلُؿَيَوا و  ؤحودَو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـسخ لغس يطؾدق  ؿعـدى اإِلزالدس: وأـده كسدخت ال،دؿ  الظدل  ي  زاليده وحؾدت أحؾده  (2)

عؾى أو ي،به الـؼدل  ؼدول: كسدخت الؽيدوب  ووكسخت الويا إ و  ِي  زاليهع ويطؾق  يًض 

    دو حـقػدس والؼػدول و  دو  ي كؼؾت اقئَو ي،دبه أدو فقدهع ووضدعيه ذ أحدل آخدو .. وذهد

الحسقن البصوي إلى  ن الـسخ ذ الؾغس الـؼل يؼول كسخت أدو ذ الؽيدوب  ي كؼؾيده وكد ا 

يؼول  ـوسخت الؿواريل  ي كؼؾت واحديا إولدون  ن الـسدخ حؼقؼدس ذ اإلزالدس والعدهللم 

ل أجوز ذ الـؼل فحؿؾه عؾى الحؼقؼس  ولى وك ا كسخ الؽيوب لق  هو كؼدل ذ الحؼقؼدس  د

 إيجود أ ؾه ذ أؽون آخو وان  عؾمع 

و أو  عوي  الـسخ اصطالحو فقؿؽن  عويػه  لكه: رفدح حؽدم ادوعي عؿؾدي   ئدي  بدت 

 ولـ   حؽم اوعي عؿؾدي   ئدي  بدت  دولـ  ورد  خالفده ذ وقدت أيدلخو عـده لدق  

 أيصال  ه. 

أدن خددالل اليعويدد  يؿؽددن أعوفددس اددووط الـسددخ وهددي:  ن يؽددون الحؽؿددون اددوعققن: 

ولحؽم العؼؾدي والعدودة وسدـس ان ذ إقددوام وأدو ادو ه ٓ يـسدخ.  ن يؽوكدو عؿؾقددقن  ي فد

لق  ذ العؼقهللة.  ن يؽوكو   ئققن فال  ـسخ قوعهللة أدن قواعدهلل ال،دويعس الؽؾقدس.  ن يؽوكدو 

 و يقن  ولـ .  ن يؽوكو أيـوقضقن ذ الؿعـى: اليـوقض غقو اليضود: الؿيـوقضون ٓ يجؿح 
= 



193 

 

 شرح منت الورقات
 

 

193 
 

193 

 

193 

 

193 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يضودان يجؿح  قـفؿوع فولـوسخ والؿـسوخ العالقس  قـفؿو اليـوقض فدنن  فدو  قـفؿو  أو الؿ =

 عورض ذ  ودئ الو ي  م وفؼـو  قـفؿو و عؿؾـدو كدال أـفؿدو هد ا ٓ يسدؿى كسدخو ٕكده أدو 

رفح حؽم واحهلل أـفؿو ل ا اا ط ذ الحؽؿقن  ن يؽوكو أيـوقضدقن.  ن يؽوكدو أـػصدؾقن: 

ػس ورفح آسي ـوي  و ذكو اوط و لغدي ال،دوط هد ا فؾو  وي اسي ـوي  و صػس ورفعت الص

يسدؿى  خصددق  و ؼققددهلل وٓ يسددؿى كسددخو.  ن يؽددون الـوسددخ أيددلخوا عددن الؿـسددوخ ذ 

  ،ويعه. 

الـسخ  وئ  عؼال واوعو  ن ؿوع  هدل العؾدم وٓ  حدهلل يـؽدوه  دل  ن ؿدوع  هدل  )مسلل (:

وال،دوفعقس والحـو ؾدس  ال،وائح وقهلل كؼل اإل ؿوع  دل إصدولققن أدن الحـػقدس والؿولؽقدس

والظوهويس ولم يـؽوه إٓ  عض فو  القفود فؼولت ال،ؿعوكقس يؿيـح عؼال وسؿعوع وقولت 

العـوكقس: يؿيـح سؿعو ٓ عؼالع  أدو العقسدويس أدـفم فؼولدت: يجدوز عؼدال وسدؿعوع وحؽدي 

ذلك  يضو عن   دي أسدؾم إصدبفوب الؿعي لدي و عضدفم يدوى  كده ٓ يخدول  ذ  دوزاه 

يسددؿقه  خصقصددو فخالفدده لػظددي كؿددو قددول ا ددن دققددق العقددهلل وا ددن السددبؽي وا ددن وإكؿددو 

السؿعوب والجالل الؿحؾي وغقوهمع فعـهلل الؿحوقؼس والؿبوح س ٓ خالف  صال كؿدو قدول 

 ال،وكوب ذ إراود الػحول.

 ي، ط ذ الـوسخ اووطع هي: اووط الـوسخ: )مسلل (:

الـسددخ  ولؼقددوسع وٓ  وإل ؿددوعع عـددهلل  ن يؽددون كصددو أددن قددوآن  و سددـسع فددال يصددا  - 2

  ؿوهقو العؾؿوي.

 ن يؽون الـ  الـوسخ أيلخوا عن الؿـسوخع وه ا ٓ اخيالف فقه: ٕكه ٓ يؿؽن  ن  - 1

 يؽون الؿيؼهللم رافعو لؾؿيلخو.

 ن يؽون الـوسخ ذ قوة الؿـسوخ  و  قوى أـهع فولؼوآن يـسخ  ولؼوآنع والسدـس  ـسدخ  - 1

لؼددوآن ٓ يـسددخ إٓ  ؼددوآن أ ؾدده: ٕن السددـس ٓ يؿؽددن  ن  ؽددون أ ددل  ولسددـس  وٓ ػددو ع وا

 ﴾. ڀڀ ڀ ڀ پ پ ﴿الؼوآن وٓ خقوا أـهع وان  عولى يؼول: 

 وه ا هو أ ه  ال،وفعيع واخيوره  عض  صحو ه.

 وذهدد   ك ددو إئؿددس إلددى  ن الؼددوآن يؿؽددن  ن يـسددخ  ولسددـس الؿيددوا وة  و الؿ،ددفورةع

 ن عؼال وواقح اوعو.واسيهلللوا عؾى ذلك  لكه أؿؽ
= 
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  ـسخ حؽم ك لت ذ إ بو ه آيس. ملسو هيلع هللا ىلصفنأو إأؽوكه عؼال فنن العؼل ٓ يؿـح  ن يخرب الـبي  =

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿و أو الوقوع فؿ ؾوه  ةيدس الوصدقس لؾوالدهللين: 

« ٓ وصقس لدوارث»كسخت  حهلليل:  [240البؼرة]﴾  ى ې ې ې ې

 ڻ ڻ ﴿وا  ؼولدده  عددولى: (. واسدديهلللڤ رواه الخؿسددس إٓ الـسددوئي عددن   ددي  أوأددس 

 .[0الحشر]﴾ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 [202البؼررة]﴾  ڀ پ پ ﴿و  و وا عن اسيهللٓل ال،وفعي  ؤيس السو ؼسع  لن قولده: 

ٓ يؾ م أـه  ن يؽون الـوسخ قوآكوع وإكؿو الؿواد الخقويس لؾؿؽؾػدقنع  ي: كدلت  حؽدم هدو 

 خقو أن الحؽم الؿ كور ذ أيس لؾؿؽؾػقن.

  ن  وهو أيس يميهلل أو ذه  إلقه ال،وفعيع إٓ  ن إك و  لولوهو.وعؾى الوغم أن 

وال ي يظفو عهللم الوقوع وإن كون أؿؽـو عؼالع وال،وفعي إكؿو قصهلل اأيـوعه ذ الوقدوع ٓ 

 ذ العؼل.

وأو ذكووه أن  أ ؾس أحيؿل: ٕن آيس الوصدقس لؾوالدهللين أـسدوخس  ةيدوت الؿواريدلع وقدهلل 

إن ان قهلل  عطى كل ذي حق حؼده فدال »وت الؿواريل فؼول: عن كسخفو  ةي ملسو هيلع هللا ىلص خرب الـبي 

  رواه الخؿسس إٓ الـسوئي(.« وصقس لوارث

 أو كسخ الؼوآن  ولسـس أحوديس فولجؿفور عؾى أـعدهع وقدهلل كؼدل إأدوم الحدوأقن اإل ؿدوع 

  ؿدح العؾؿددوي عؾدى  ن ال و ددت قطعدو ٓ يـسددخه أظـدون: فددولؼوآن ٓ »عؾدى ذلدكع فؼددول: 

والد ين  «.يـسخفو أو كؼؾه غقو أؼطوع  ه الؿـؼول آحوداع والسـس الؿيوا وة ٓ يـسخه الخرب

  وزوه اسيهلللوا  ؼقدوس الـسدخ عؾدى اليخصدق ع و دولوقوع. وأ ؾدوه  ـسدخ آيدس الوصدقس 

 .«ٓ وصق  لوارث»لؾوالهللين  حهلليل: 

﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿وكسخ آيدس: 

و  قد  عدن  ن السبوع وكل ذي أخؾ  أن الطقو. ولـفي عن كل ذي كوب أ [242إكعرام]

آسيهللٓل  ولؼقدوس  لكده ققدوس أدح الػدور ع فولـسدخ رفدح وإزالدسع واليخصدق   قدون  ن 

 الؿخوج غقو أواد  صال.

 و  ق  عن  دلس الوقوع  ؿو يؾي:

  ن آيس الوصقس لؾوالهللين كسخت  ةيوت الؿواريلع كؿو سبق إيضوح ذلك. - 2
= 
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ست أـسوخس: إذ لق  فقفو  كه ٓ يؿؽن  ن يحوم عؾدقفم غقدو أدو  ن آيس الؿحوأوت لق - 1 =

ذكوع وإكؿو فقفو  ن ال ي حوم إلى ك ول أيس هي إر دح الؿد كورة فقفدو ع وهد ا ٓ يؿـدح 

 ال يودة عؾقفو  عهلل ذلك.

الؼقوس ٓ يؽون كوسخو لؾؽيوب والسدـس: ٕكده ٓ يعيدهلل  كسخ الؼقاس والـسخ به: )مسلل (:

 والـسخ ٓ يؽون إٓ أح اليعورض  قن الـوسخ والؿـسوخ. ه إذاعورضفؿوع 

أو عؾقه  ؿفور الػؼفوي وإصولققن اأيـوع الـسخ  ولؼقوس أطؾؼو سدواي كدون  ؾقدو  و ه ا 

خػقو خالفدو لؾؿجقد ين أطؾؼدو ولؾؿػصدؾقنع ٕن الؼقدوس يسديعؿل أدح عدهللم الدـ ع فدال 

و أؼطدوع: وٕن اددوط يجدوز  ن يـسدخ الدـ ع وٕكده دلقدل أحيؿدلع والـسدخ يؽدون  دلأ

الؼقوس  ن ٓ يؽون ذ إصول أدو يخولػدهع وٕكده إن عدورض كصدو  و إ ؿوعدوع فولؼقدوس 

(: وٓ يجوز الـسخ الؼقدوسع ٕن 86/ 1فوسهلل الوضحع قول الخطق  ذ الػؼقه والؿيػؼه  

 ولؼقدوس  دو ح ٕصدول  و يددس فدال يجدوز كسدخ  و عفددو. وقدول ال،دوكوب ذ إرادود الػحددول 

ن الؼقدوس يسديعؿل أددح عدهللم الدـ  فددال يجدوز  ن يـسدخ الددـ ع وٕكده دلقددل (: 488ٕ 

أحيؿلع والـسخ يؽون  لأو أؼطوع. وقول الصقوذ: ٓ يؼح الـسخ إٓ  هلللقل  دوققػيع وٓ 

حددأ لؾؼقددوس فقدده  صددال. وحؽددى الؼوضددي   ددو  ؽددو عددن  عضددفم:  ن الؼقددوس يـسددخ  دده 

يـسخ  ه  خبور أحود فؼد . وحؽدى  الؿيوا وع وك  الؼوآن. وحؽى عن آخوين:  كه إكؿو

 كدده يجددوز الـسددخ  ولؼقددوس الجؾددي ٓ »إسديوذ   ددو أـصددور عددن   ددي الؼوسددم إكؿددووي: 

الخػدديع وققددل: يجددوز الـسددخ  ولؼقددوس إذا كوكددت عؾيدده أـصوصددسع ٓ أسدديـبطس. و عددل 

 و أو  عهلله فال يـسخ  ه  وٓ ػو . ملسو هيلع هللا ىلصالفـهللي أحل الخالف ذ حقوة الوسول 

  إذا كوكت عؾيه أـصوصس فقجوز الـسخ  ه. وقول  عضفم:

وهل يؿؽن كسخ الؼقوسف  أو كسخه  بعو ٕصؾه فجدوئ . و أدو كسدخه أدح  ؼدوي  صدؾه فؾدم 

ذلدك كسدخوع أدح  هندم ٓ  يج ه الجؿفورع ولؽن الظوهو أدن صدـقعفم  هندم أـعدوا  سدؿقس

قدوس أدح يؿـعون  ؼوي حؽم إصلع والؿـح أدن الؼقدوس عؾقده لدهلللقل يؿـدح ذلدك: إذ ٓ ق

 الـ .

و أو الؼقوس عؾى إصل ال ي كسخ حؽؿه فؼهلل أـعه إك وع وكؼل عن   دي حـقػدس  دواز 

الؼقددوس عؾددى إصددل الؿـسددوخ: ٕكدده قددوس صددقوم الػددوض  ـقددس أددن الـفددور عؾددى صددقوم 
= 
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 أو أن لم يطعم  ن ييم صوم ذلك القومع  ملسو هيلع هللا ىلصعواوراي ال ي كون وا بو وكسخع فنن الـبي  =

 ملسو هيلع هللا ىلصم أن  ول القوم كؿو روت الو قدح  ـدت أعدوذ قولدت:  رسدل الـبدي أح  كه لم يـو الصقو

أن  صبا أػطوا فؾقيم  ؼقس يوأهع وأدن  صدبا صدوئؿو »غهللاة عواوراي إلى قوى إكصور: 

  أيػق عؾقه(.« فؾقصم

 .الـسخ باإلجؿاع )مسلل (:

أ ه  الجؿوهقو  ن الـسخ  وإل ؿوع ٓ يجوز خالفو لبعض الؿعي لس وغقوهمع قول ادقخ 

(: وقهلل كؼل عن ووئػس: كعقسى  ن   ون وغقدوه 99/ 33اإلسالم كؿو ذ أجؿوع الػيووى  

أن  هل الؽالم والو ي أن الؿعي لس و صحوب   ي حـقػس وأولك:  ن اإل ؿدوع يـسدخ  ده 

كصوص الؽيوب والسـس وكـو كيلول كالم همٓي عؾدى  ن أدوادهم  ن اإل ؿدوع يدهللل عؾدى 

م يجعؾدون اإل ؿدوع كػسده كوسدخو فدنن كدوكوا  رادوا ك  كوسخ فو هللكو أن ذكو عـفم  هند

ز  بدهلليل الؿسدؾؿقن ديدـفم  عدهلل كبدقفم كؿدو  ؼدول الـصدورى أدن:  ن  ذلك ففد ا قدول يجدو 

الؿسددقا سددوغ لعؾؿددوئفم  ن يحوأددوا أددو ر وا  حويؿدده أصددؾحس: ويحؾددوا أددو ر وا  حؾقؾدده 

م. وأددن أصدؾحس ولدق  هدد ا ديدن الؿسددؾؿقن وٓ كدون الصددحو س يسدوغون ذلددك ٕكػسدف

 اعيؼهلل ذ الصحو س  هنم كوكوا يسيحؾون ذلك فنكه يسييوب كؿو يسييوب  أ وله.

ٓ يجوز الـسخ  ؿػفدوم الؿخولػدس: ٕكده  ضدع  أدن  كسخ الؿػفوم والـسخ به: )مسلل (:

وأ دول كسدخ الؿػفدوم الؿخدول   دهللون كسدخ  صدؾه: كسدخ  الؿـطو ع و أو كسخه فجدوئ .

إذا أد  »  خو ده أسدؾم عدن   دي سدعقهلل(  حدهلليل: « الؿدوي أدن الؿدوي: »ملسو هيلع هللا ىلصأػفوم قوله 

  خو ه أسؾم عن عوئ،دس(ع فولحدهلليل إول أـطوقده « الخيون الخيون فؼهلل و   الغسل

 و  وهو و وب الغسل أن اإلك الع وأػفوأه  كده إذا لدم يـد ل فدال يجد  الغسدل. وهد ا 

ؾدى  دواز و أو أػفوم الؿوافؼس فدولجؿفور ع الؿػفوم كسخ  ولحهلليل الؿيؼهللم عن عوئ،س.

 الـسخ  ه: ٕكه كولؿـطو   و  قوى.

و أو كسخه أح  ؼوي  صؾه فوٕك و عؾى أـعه. وأـفم أدن  دوزه أطؾؼدوع وأدـفم أدن  دوزه 

 إذا كون الؿػفوم  ولى  ولحؽم أن الؿـطو . ولم ي،يفو له  أ ؾس ذ كالم إصولققن.

 يعوف الـسخ  عهللة وو ع  هؿفو: صرث معر   الـسخ: )مسلل (:

« كـددت هنقدديؽم عددن زيددورة الؼبددور ف وروهددو: »ملسو هيلع هللا ىلصكؿددو ذ قولدده    عؾددى الـسددخ:الددـ - 2
= 
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 فولحهلليل فقه  قون لؾـسخ ٓ ييطو  إلقه اك.   خو ه أسؾم عن  ويهللة(. =

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿وك لك قوله  عولى: 

﴾ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ

 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿كسخ قوله  عولى:  [22إكػال]

 .[22إكػال]﴾  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

فددنذا  عدورض الـصددون و عدد ر الجؿددح   دلخو  حددهلل الـصددقن الؿيعورضدقن عددن أخددو: - 1

وقدهلل يعدوف اليدلخو   قـفؿو وعوفـو الؿيلخو أـفؿو عوفـو  كه كوسخ لؾؿيؼهللم إذا كون ذ قو ه.

  ـ  الصحو يع  و  غقو ذلك.

كؿو ورد ذ صدحقا أسدؾم أدن كسدخ  خو:ا ػو  الصحو س عؾى كسخ  حهلل الـصقن  ؤ - 1

إذا  ؾد   دقن ادعبفو ٕر دح  دم  فدهللهو فؼدهلل »الؿدوي أدن الؿوي حدهلليل: »أػفوم حهلليل: 

  أيػق عؾقه عن   ي هويوة(.« و   الغسل

 خ.  وك الصحو س واليو عقن العؿل  ولحهلليل أن غقو ك  عؾى الـس - 4

 .كسخ إمر قبل التؿؽن من الػعل )مسلل (:

ذ أسللس كسخ إأو قبل اليؿؽن أن الػعل الجواز والوقوعع وهدو قدول  أ ه  الجؿوهقو

/ 19إاددوعوةع  أددو الؿعي لددس فؿـعددوا ذلددكع قددول اددقخ اإلسددالم ذ أجؿددوع الػيددووى  

(: والؿعي لس   ـؽو الحؽؿس الـوائس أن كػد  إأدو: ولفد ا لدم يجدوزوا الـسدخ قبدل 196

حؿهلل وغقوهم كل ي الحسدن اليؿقؿدي اليؿؽن وقهلل وافؼفم عؾى ذلك ووئػس أن  صحوب  

و ـوه عؾدى  صدؾفم وهدو  ن إأدو عـدهللهم كواد  عدن حسدن الػعدل ال و دت ذ كػسده ٓ 

أ بت لحسن الػعل و ن إأو ٓ يؽون إٓ  حسدن وغؾطدوا ذ الؿؼدهللأيقن فدنن إأدو وإن 

كون كواػو عن حسن الػعل فولػعل  دوٕأو يصدقو لده حسدن آخدو غقدو الحسدن إول وإذا 

أؼصدود أأدو آأيحدون لؾطوعدس فؼدهلل يدلأو  ؿدو لدق   حسدن ذ كػسده ويـسدخه قبدل كدون 

اليؿؽن إذا حصل الؿؼصود أن ووعس الؿدلأور وع أده واكؼقدوده وهد ا أو دود ذ  أدو ان 

 و أو الـوس  عضفم  عضو.

 يجروز كسررخ الرتاوة دون الحؽررم وكسرخ الحؽرم دون الررتاوة وكسرخفؿا معررا، )مسرلل (:

لؿعي لددس أددـعفم ذلددكع قددول ا ددن أػؾددا: ولددم  خددول  الؿعي لددس ذ وحؽددى الددبعض عددن ا
= 
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كسخفؿو أعوع خالفو لؿو حؽوه أأدهللي عدـفم يدهللل لد لك أدو  قدوه   دو الحسدقن البصدوي  =

أددن  ددواز كسددخ الدديالوة دون الحؽددم وعؽسدده و ددواز  (918/ 1 الؿعي لددي ذ الؿعيؿددهلل

الؼدول  عدهللم  (191/ 3 كسخ اليالوة والحؽم أعوع ولف ا لؿو حؽى أأهللي ذ اإلحؽدوم 

 ددواز كسددخ الدديالوة والحؽددم أعددو عدد اه لطوئػددس اددوذة أددن الؿعي لددس ٓ إلددى أدد هبفم 

و ؿفددورهمع وكدد لك فعددل ا ددن الحو دد  ذ عدد وه ذلددك الؼددول الؿخددول  إلددى  عددض 

 الؿعي لس.

ذه   ؿفور إصدولققن وأدـفم أولدك و  دو حـقػدس و حؿدهلل ذ روايدس إلدى  كده  )مسلل (:

ولسدـس الؿيدوا وةع وهدو أد ه  الؿعي لدس وإادعويسع وذهد  اإلأدوم يجوز كسخ الؼدوآن  

ال،وفعي و حؿهلل ذ روايس إلدى  كده ٓ يجدوز كسدخ الؼدوآن  ولسدـسع  دل ٓ يـسدخ الؼدوآن إٓ 

روايدس  ول دس عدن اإلأدوم  وقوآن أ ؾهع وه ا اخيقور ا ن قهللاأس وا ن  قؿقسع عؾى  ن هـوك  يًض 

/ ( وهدي:  كده يجدوز 496اضا الج ي ال وب الورقدس   حؿهللع ذكوهو ا ن عؼقل ذ كيو ه الو

كسخ الؼوآن  ولسـس الؿيدوا وة وأحوديدسع و ؿ دل هد ه الووايدس و قدول  عدض  هدل الظدوهو 

وٓ  ملسو هيلع هللا ىلص عدض العؾؿدوي: يجدوز ذ زأدن الـبدي يجواز كسخ الؼدوآن  ؤحدود أطؾؼدو وقولدت 

و الد ي ر حده الغ الدي يجوز  عهلله: ٕن  هل قبوي قبؾوا خدرب الواحدهلل ذ كسدخ الؼبؾدس. وهد

 ملسو هيلع هللا ىلصالؿخيور:  واز ذلك عؼاًل لو  عّبهلل  هع ووقوعه سؿًعو ذ زأدون رسدول ان »حقل قول: 

ع وحؽوه ال،وكوب عن  عض العؾؿوي: كل ي  ؽو البدوقالبع و  دي الولقدهلل « هلللقل: قصس قبوي

 (: ٓ خدالف ذ  دواز كسدخ79/ 4البو يع والؼووبيع قول ال،وكوب ذ إراود الػحول  

الؼوآن  ولؼوآنع وكسخ السـس  ولسـس الؿيوا وةع و واز كسخ أحود  ؤحودع وكسخ أحود 

 ولؿيوا و .. و أو كسخ الؼوآنع  و الؿيوا و أن السـس  ؤحودع فؼهلل وقح الخالف ذ ذلك ذ 

الجواز والوقوع.  أو الجواز عؼال: فؼول  ه إك وونع وحؽوه سؾقم الوازي عن إاعويسع 

آ ػدو  عؾقدهع فؼدول: ٓ يسديحقل عؼدال كسدخ  «إوسد »ي لس. وكؼل ا ن  وهدون ذ والؿع

الؽيوب  خرب الواحهللع  ال خالفع وإكؿو الخدالف ذ  دوازه ادوعو و أدو الوقدوع: فد ه  

الجؿفورع كؿو حؽوه ا ن  وهونع وا ن الحو  ع وغقوهؿو إلى  كده غقدو واقدح. وكؼدل ا دن 

 ؿددوع عؾددى عددهللم وقوعددهع وهؽدد ا حؽددى اإل ؿددوع اإل «اليؼويدد »السددؿعوبع وسددؾقم ذ 

 .«الؾؿح»ع وال،قخ   و إسحو  ال،قوازي ذ «اوح الؽػويس»الؼوضي   و الطق  ذ 
= 
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وذه   ؿوعس أدن  هدل الظدوهوع أدـفم ا دن حد م إلدى وقوعدهع وهدي روايدس عدن  حؿدهلل.  =

 ع والغ اليع و  دو الولقدهلل البدو يع والؼووبدي إلدى اليػصدقل«اليؼوي »وذه  الؼوضي ذ 

وأو  عهللهع فؼولوا  وقوعه ذ زأوكه ا. هد وقهلل ذه  الدبعض إلدى  ن هد ه  ملسو هيلع هللا ىلص قن زأون الـبي 

الؿسللس كظويدس فؼد  ٓ ووئدل أدن  حويوهدو لعدهللم الوقدوع حيدى قدول العالأدس الع قؿدقن ذ 

ًٓ 59/ 11أجؿوع فيوواه    ( وهو أن الؼوئؾقن  جواز كسخ الؼوآن  ولسـس: لدم   دهلل لده أ دو

 لؾؼوآن. لـسخ السـس وسؾقؿً 

 :(يف الـسخأخرى مسائل )

ٓ يجددوز الـسددخ ذ إخبددور وعؾددى ر س هدد ه إخبددور اليوحقددهلل والصددػوت وسددوئو أوٓ: 

آعيؼود لعهللم وقوع اليـوقض  قـفؿو ٓ ذ اويعس كبقـدو أدح ادويعس أدن قبؾده وٓ ذ ادويعس 

 كبقـو ذ الؿيؼهللم أـفو أح الؿيلخو فال كسخ ذ اليوحقهلل.

 إخبور  ،دؽل عدومع أ دل قصد  إكبقدويع إخبدور اليدي  خدرب  دو ر ـدو ٓ كسخ ذثاكقا: 

 فف ه ٓ  ؼبل الـسخ. ملسو هيلع هللا ىلصواليي  خرب  و كبقـو 

الؼوعهللة الؿؼورة عـهلل العؾؿوي  ن إخبور ٓ  ؼبل الـسخ لؽدن هدل  خبدور الوعقدهلل ماحظ : 

أدن  دواب   ؾحق الـسخ  م ٓف عـهللكو وعهلل ووعقهلل وأد ه   هدل السدـس  ن أدو وعدهلل ان  ده

و ـس وحسـه فال  هلل  ن ييحؼدق والوعقدهلل  حدت أ،دقئس ان سدبحوكه و عدولى وهـولدك فؾيدس 

وقح  و  عدض  هدل العؾدم فجدوزوا الـسدخ ذ الوعقدهلل وهد ا  أدو خطدل أحدض فدال يجدوز 

عؾددق وعقددهلله  ۵الـسددخ ذ إخبددور حيددى ذ  خبددور الوعقددهلل ٓ يجددوز الـسددخ فقفددو ٕن ان 

اوي رحم كؿو هو ال،لن ذ عصوة الؿوحهللين والـسدخ ٓ يؼدح   ؿ،قئيه فنن اوي ع ب وإن

ذ  أو أـج   و أعؾق  ـػ  دٓلس الخربع فػي كػ  دٓلس الخرب عّؾق إأدو  ولوحؿدس  ؿدن 

اوي فف ا ٓ يسؿى كسخو: فؾو  خؾ  الوعقهلل ه ا ٓ يسؿى كسدخوع لدمف ٕكده ُعّؾدق  دـػ  

 ا أخطدز أدن قدول إن الـسدخ يجدوز ذ الخربع ُعّؾق إأو  ولؿ،قئس  صال ذ الـصوص ولد

  خبور الوعقهلل.

ٓ ييصور الـسخ ذ الػضوئل  فضدوئل إعؿدول( ٕهندو لقسدت حؽدم عؿؾديع  خبدور  ثالثا:

 يضوع وٓ ييصور الـسخ ذ إخال  فؿ ال ان يح ـدو عؾدى الؽدوم  دم يؼدول: ٓ أن  كديم 

 كوكوا  خالي ه ا غقو أيصور.
= 
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،ويعس الؽؾقس ذ الؿحوفظس عؾى إأور الخؿسس وٓ ذ الؼواعدهلل ٓ يؼح ذ أؼوصهلل ال رابعا: =

 الؽؾقس.

ٓ يجوز الـسدخ ذ إحؽدوم الج ئقدس العؿؾقدس اليؽؾقػقدس إن اق كدت  ؿدو دل عؾدى خامسا: 

هرري خؿررس وهرري » ملسو هيلع هللا ىلص ل قددهللهوع كؿددو  بددت ذ الصددحقا ذ حددهلليل الؿعددواج فؼددهلل الـبددي 

 ن  ڤداود أدن حدهلليل أعوويدس وكد لك  بدت عـدهلل   دي  «خؿسون ٓ يبدل الؼرول لردي 

ٓ تـؼطع الفجرة حتى تـؼطع التوب  وٓ تـؼطع التوب  حتى تطؾرع الشرؿس  »قول:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبي 

هدد ا الحؽددم دل عؾددى  ن الفجددوة أعؾؼددس  وليو ددس و ن اليو ددس أعؾؼددس  طؾددوع  «مررن مغربفررا 

 ال،ؿ  أن الؿغوب فنذن الفجوة حؽم أحؽم  و  إلى يوم الهللين.

فدولحؽم أحؽدم وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصفبعدهلل وفدوة الـبدي ملسو هيلع هللا ىلصن الـسخ ذ حقوة الـبي ٓ  هلل  ن يؽوسادسا: 

يليت أو يـسخهع ول ا ٓ كسدخ  ؼدول الصدحو ي وٓ  وإل ؿدوعع فؿدن قدول يـسدخ  وإل ؿدوع 

فف ا إ ؿوع غقو صحقا فؿ ال إعواف الهللولقس ذ عصوكو أجؿعس عؾدى حؼدو  إسدوى 

وودز الـسدوي اليدي  مسدو ذ وٓ يو هلل ر  وه ا اإل ؿوع  وول وٓ يـسدخ الدو  وكد لك 

الحوب  السبويو( ولؽدن إن  حؼؼـدو  قؼدقن دون ادك وٓ  خؿدقن  كـدو إن لدم كطدل كسدوئفم 

حوفظوا عؾى كسوئـو فقج  عؾقـو  ن ٓ كطل كسوئفم لق  حوأس لفدن ولؽدن حوأدس لـسدوئـو. 

 وك لك ٓ يو هلل كسخ  ولؼقوس  و  ولو ي.

عؾدى الؿحجدس  ملسو هيلع هللا ىلصس أحؽؿدس و وكـدو كبقـدو الـسخ أو ب   ـ ول الوحي و ن ال،ويعسابعا: 

 البقضوي لقؾفو كـفورهو ٓ ي يغ عـفو إٓ هولك.

ال،يي ال ي يـسخ هو الؿبوح والحدوام والوا د  وٓ كعدوف أؽووهدو وٓ أسدـوكو ثامـا: 

كـدت قدهلل هنقديؽم عدن زيدورة الؼبدور  ٓ  » ملسو هيلع هللا ىلصكسخ فؼهلل يـسخ الحوام إلى الؿسدـون كؼولده 

 .«ف ورهو 

 سخ هي:تاسعا: شروط الـ

 ن يؽون الحؽؿون ادوعققن: فدولحؽم العؼؾدي والعدودة وسدـس ان ذ إقدوام وأدو ادو ه ٓ 

 يـسخ.

  ن يؽوكو عؿؾققن  ي لق  ذ العؼقهللة.

  ن يؽوكو   ئققن فال  ـسخ قوعهللة أن قواعهلل ال،ويعس الؽؾقس.
= 
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 بني األدلةالتََّعاُرض 

و َ ن َيُؽوَكدو َعدوأ   :َفاَل َيْخُؾو عإِذا  َعورض كطؼون د عْقنِ إِأ  َ و َ حدهللهَؿو  عقنَ و خوص 

خو َخوص  َعوأ   ْٔ  .و أن َو هوخوص   عو أن َو هَ و كل َواِحهلل أِـُْفَؿو َعوأ   عوو َوا

َوإِن لم ُيؿؽن اْلجؿدح َ قـفَؿدو  عحؿِ أؽن اْلجؿح َ قـفَؿو ُ  َفنِن   :َكاَكا َطامقْنِ َ نِن 

 .يَيَوق   فقفَؿو إِن لم يعؾم الي وِريخ

 .َكوَكو خوصقن نَوَكَ ا إِ  عَفنِن عؾم الي وِريخ يـَْسخ اْلُؿَيَؼهلّلم  ولؿيلخو

خو َخوص  َوإِن َكوَن َ حهللهَؿو َعوأ   ْٔ  .فقخص  اْلَعوم  ولخوص عوو َوا

فقخ  ُعُؿدوم كدل َواِحدهلل  عو أن َو هو أن َو ه وخوص  َ حهللهَؿو َعوأ   َوإِن َكونَ 

 .(1 أِـُْفَؿو  ُِخُصوص أخو

........................................................................................... 
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  ن يؽوكو  و يقن  ولـ . =

لؿيـوقضدون ٓ يجؿدح  قـفؿدو  أدو  ن يؽوكو أيـوقضدقن ذ الؿعـدى: اليـدوقض غقدو اليضدود: ا

الؿيضودان يجؿح  قـفؿوع فولـوسخ والؿـسوخ العالقس  قـفؿو اليـدوقض فدنن  فدو  عدورض 

ذ  ودئ الو ي  م وفؼـو  قـفؿو و عؿؾـو كال أـفؿو ه ا ٓ يسؿى كسخو ٕكده أدو رفدح حؽدم 

 واحهلل أـفؿو ل ا اا ط ذ الحؽؿقن  ن يؽوكو أيـوقضقن.

فؾو  وي اسي ـوي  و صػس ورفعت الصػس ورفح آسي ـوي  و ذكو ادوط  ن يؽوكو أـػصؾقن: 

 و لغي ال،وط ه ا يسؿى  خصق  و ؼققهلل وٓ يسؿى كسخو.

  ن يؽون الـوسخ أيلخوا عن الؿـسوخ ذ  ،ويعه.

 أن حؽم الـسخ أو يؾي:التـبقه العاشر: 

 الـسدخ أدن الحؽؿس إولى: هتقئس كػوس الـوس إلى  ؼبدل الحؽدم إخقدو وهد ا يؽدون ذ

 إخ  إلى إاهلل.

الحؽؿس ال وكقس: آ يالي وآأيحونع وه ا يؽون ذ الـسخ أن إاهلل إلى إخ : لقظفدو 

 الؿمأن الحق فقػوزع ويظفو الؿـوفق فقفؾكع وهـوك حؽم  خو.

 ال  قا ذ الؾغس: أصهللر ر اع ألخوذ أن ر حون الؿق انع وهو أقالن إحهللى كػيقه. (2)
= 
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  ؼويس إحهللى إأور قن عؾى إخوى.وذ آصطالح:  =

 وققل:  قون اخيصوص الهلللقل  ؿ يهلل قوة عن أؼو ؾه.

والػددو   ددقن اليعددويػقن:  ن إول عددرب  وٕأددورةع وال ددوب عددرب  ولددهلللقلع وهددو  قددوب إلددى 

 اصطالح الػؼفوي ال ين يطؾؼون الهلللقل عؾى الؼطعي والظـي.

 ؾي:ي، ط ذ ال  قا أو ي شروط الترجقح: )مسلل (:

 ن يؽون  قن إدلس ٓ  قن البقـوت  و الهللعووىع فدال  دو قا  دقن  قـدس الؿدهللعي و قـدس  - 2

 الؿهللعى عؾقه: ٕن البقـس عؾى الؿهللعي والقؿقن عؾى أن  كؽو.

 هؽ ا قولواع وفقه كظوع  اور إلقه ا ن الؼقم ذ إعالم الؿوقعقن.

فدال  دو قا  دقن دلقؾدقن   حؼق اليعورض ذ الظوهو  دقن الدهلللقؾقن الؿدو ا  حدهللهؿوع -1

 أيػؼقن ذ الؿهلللول.

 عدد ر الجؿددح  ددقن الددهلللقؾقنع فددنن  أؽددن الجؿددح  قـفؿددو والعؿددل  ؿددو أعددو لددم يـيؼددل  -1

الؿجيفهلل إلى ال  قا: ٕن ال  قا يػضي إلى  وك الهلللقل الؿو وحع والجؿح فقه عؿل 

ن إهؿولفؿدو  و  ولدى أد -ولدو أدن و ده  - ؽدال الدهلللقؾقن ذ الجؿؾدسع والعؿدل  ولدهلللقؾقن 

 إهؿول  حهللهؿو.

 لؾؿيؼهللم. عهللم أعوفس  وريخ كل أن الهلللقؾقنع فنن عوف اليوريخ فولؿيلخو كوسخ - 4

والصدواب: عدهللم  واا ط  عضفم  ن يؽون ال  قا  صقغس ذ الهلللقلع ٓ  هلللقل أسديؼل.

ااد اط ذلددك: ٕكده يؿؽددن  ن ييسدووى الددهلللقالن ويد  ا  حددهللهؿو  ؿوافؼدس دلقددل آخددو. 

   أ ؾس ذلك.وسيليت

 الؿراد بالترجقح: تؼوي  أحد الدلقؾقن طؾى أخر.)مسلل (: 

أحددل ال  ددقا: هددو الظـقددوتع فحقددل و ددهلل اليعددورض و ددهلل ال  ددقاع وحقددل إن  - 1

اليعددورض ٓ يؽددون إٓ  ددقن الددهلللقؾقن الظـقددقن فؼدد : فؽدد لك ال  ددقا ٓ يؽددون إٓ  ددقن 

 دلقؾقن  ـققنع إذ ال  قا فوع اليعورض.

ُيصددور إلددى ال  ددقا  ددقن إدلددس الؿيعورضددس إٓ  عددهلل أحوولددس الجؿددح  قـفددوع فددنن  ٓ - 1

الجؿح أؼدهللم عؾدى ال  دقاع فدنن  أؽدن الجؿدح وزال اليعدورض اأيـدح ال  دقاع وأيدى 

 اأيـح الجؿح  قن الؿيعورضقن و   ال  قا.
= 



213 

 

 شرح منت الورقات
 

 

203 
 

213 

 

213 

 

213 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
قا ٓ يجوز  و قا  حدهلل الدهلللقؾقن الؿيعورضدقن عؾدى أخدو  دهللون دلقدلع إذ إن  دو  - 4

 حهلل الهلللقؾقن  ال دلقل  حؽمع وهو  وولع وٓ يجوز ذ دين ان اليخقدو  ولي،دفي والفدوى 

  ال دلقل وٓ  وهون.

العؿل  ولوا ا أيعقنع سواي كون الوا ا أعؾوًأو  و أظـوًكوع هد ا هدو الوا د  عؾدى  - 2

الحولدس  الؿجيفهلل إذا ا يفهلل ذ وؾ  إقوىع وٓ يؽؾ  ان كػًسو إٓ وسدعفو وهدو ذ هد ه

 أع ور إن  خطل إصو س إقوى وإر ا ذ البوونع وله   و عؾى ا يفوده.

عؿل الؿجيفهلل  ولظن الوا ا لق  أن  وب العؿدل  دولظنع  دل هدو عؿدل  دولعؾمع إذ  - 2

 و قا  حهلل الهلللقؾقن الظـققن عؾى أخو أن  وب  ؼويس  ن عؾدى  دنع والظدن أيػدووتع 

الوا ا. وكون ه ا الظدن هدو الدوا ا  أدو أعؾدوم والؿطؾوب أن الؿجيفهلل العؿل  ولظن 

وأؼطددوع  دده لددهللى الؿجيفددهللع فلأددوم الؿجيفددهلل  ـددونع  ددن يعؾددم ر حوكددهع و ددن ٓ يعؾددم 

ر حوكهع فولعؿل  ولظن الد ي يعؾدم ر حوكده عؿدل  دولعؾم ٓ  دولظن و أدو العؿدل  دولظن 

 ې ې ﴿: ال ي ٓ يعؾم ر حوكه فال يجوز: ٕكده أدن ا بدوع الظدن الد ي ذأده ان  ؼولده

 .[11الـجم: ]﴾  ې ې

 و ه ال  قا ك قوة ٓ  ـحصوع وقهلل  وصدؾفو العواقدي إلدى أئدس و ده وذلدك ٕن أدو  - 0

 يحصل  ه  غؾق   ن عؾى  ن ك قو  هلًلاع والضو   فقه:

 كه أيى اق ن  لحهلل الهلللقؾقن أو يؼويه ويغؾ   وكبه وحصل   لك آق ان زيودة  ن  فدود 

 ٔخو.ذلك  و قحه عؾى الهلللقل ا

 ال  قا إأو  ن يؽون  قن دلقؾقن كؼؾققنع  و  قن عؼؾققنع  و  قن كؼؾي وعؼؾي. - 4

 فنن كون ال  قا  قن كؼؾققن فقؽون ذلك أن  ال س  و ه:

 إول: أـفو أو ييعؾق  ولسـهلل. ال وب:  ولؿين. ال ولل:  لأو خور ي.

 وإن كون ال  قا  قن عؼؾققن فقؽون أن  ال س  و ه:

 ـفو أو يعود إلى إصل. ال وب: إلى الػوع. ال ولل: إلى  أو خورج.إول: أ

وإن كون ال  قا  قن كؼؾي وعؼؾي فقؽون ذلك  ولـظو إلى الظن إقدوى  حسد  أدو يؼدح 

 لؾـو و.
= 
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ولقعؾم  ن  دلس الؽيدوب والسدـس ٓ  عدورض فقؿدو  قـفدو ذ حؼقؼدس إأدوع ولؽدن اليعدورض  =

﴾ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿ى: يؽون ذ  وهوهؿو يؼول ان  عول

فنذا  وي دلقالن  حهللهؿو أعورض لًخو فنأو  ن يجؿح  قـفؿو وإأدو  ن يصدور  [41الـسراء: ]

إلى ال  قاع وٓ يؼول: إذا  عورضو  سوقطوع ٕن إدلس ٓ  سدؼ    دهللاع وو دوه ال  دقا 

دلدس  حجدس ذكوهو العؾؿدوي ذ أصدـػوهتم فؿدن لدم يسديطح ال  دقا فدال يدود إ اك قوة  هللً 

اليعورض  ل يو ح إلدى كػسده وييفؿفدو  ولؼصدور ذ الػفدمع وإٓ فدلين الدهلللقالن الد ين ٓ 

(: ولدم 416يؿؽن  و قا  حهللهؿو   ه الؿو حوت الؽ قوةع يؼول ال،وفعي ذ الوسدولس  

كجدهلل حددهللي قن أخيؾػدقن إٓ ولفؿددو أخدوج  و عؾددى  حددهللهؿو دٓلدس  لخدد  أدو وصددػت إأددو 

 ل. اكيفى.ئأن سـيه  و  عض الهللٓ ؿوافؼس كيوب  و غقوه 

(: ال  قا  قن الؿيعورضقن ٓ ذ كػ  إأو  دل 947وقول ال،وكوب ذ إراود الػحول  

ذ الظوهو وقهلل قهللأـو ذ الؿبحل إول  كه أيػق عؾقه ولم يخول  ذ ذلك إٓ أدن ٓ يعيدهلل 

يػؼدقن عؾدى  ه وأن كظو ذ  حوال الصدحو س واليدو عقن و دو عقفم وأدن  عدهللهم و دهللهم أ

 العؿل  ولوا ا و وك الؿو وح. اكيفى.

والعربة ذ الجؿح  قن الدهلللقؾقن الؿيعورضدقن هدو  بوهتؿدو فدنن كدون  حدهللهؿو ٓ ي بدت فدال 

عربة  ه وٓ يحيدوج إلدى  ن يجؿدح  قـده و دقن الحدهلليل ال و دتع قدول الج ائدوي ذ  و قده 

   دولؿؼبول و ددوك (: الحددهلليل الؿؼبدول إذا عورضدده حدهلليل غقددو أؼبدول  خدد435الـظدو  

 أخوع إذ ٓ حؽم لؾضعق  أح الؼوي. اكيفى.

وي، ط لصحس الجؿح  قن الدهلللقؾقنع  ن ٓ يؽدون الجؿدح  قـفؿدو  يلويدل  عقدهلل يظفدو فقده 

(: وإكؿددو اددوووا ذ أخيؾدد  499اليؽؾد  واليعسدد ع قددول الج ائددوي ذ  و قدده الـظددو  

ح اليعس  ٓ يؽون إٓ  جؿدح الحهلليل  ن ٓ يؿؽن فقه الجؿح  غقو  عس ع ٕن الجؿح أ

ع  و  حهللهؿو عؾى و ده ٓ يوافدق أدـفا الػصدحويع فضدال عدن والحهللي قن الؿيعورضقن أعً 

أـفا البؾغوي ذ كالأفم فؽق  يؿؽن حقـئ  كسبس ذلك إلدى  فصدا الخؾدق و  ؾغفدم عؾدى 

اإلوال ف ول لك  عؾوا ذلك ذ حؽم أدو ٓ يؿؽدن فقده الجؿدحع وقدهلل  دوك  عضدفم هد ا 

 عؾى كوكه ٓ يخػى. ايؿودً الؼقهلل اع

 
= 
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  حؽم الترجقح: )مسلل (: =

يج  عؾى الؿجيفهلل إذا  عورض عـهلله دلقالن ذ الظوهوع ولم يديؿؽن أدن الجؿدح  قـفؿدوع 

وٓ الؼول  ولـسخ  ن يبحل عؿو يو ا  حهللهؿو: لقعؿدل  دولوا ا. وقدهلل حؽدى اإل ؿدوع 

 عؾى العؿل  ولوا ا أن الهلللقؾقن عـهلل  عورضفؿو غقو واحهلل.

الخالف ذ ذلك عن   ي عبهلل ان البصدويع الؿؾؼد   دد   عدل(ع وكد لك كؼدل عدن وكؼل 

 الؼوضي البوقالبع ولم يؾيػت الػؼفوي إلى خالففؿو.

 والهلللقل عؾى و وب العؿل  ولوا ا أن و وهع  هؿفو:

ع وقولددده [22الزمرررر]﴾  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ﴿قولددده  عدددولى:  - 2

 .[24الزمر]﴾  ھے ھ ھ ھ ہ﴿ عولى: 

 دلقل عؾى ا بوع الهلللقل الوا ا: ٕكه  حسن أن الؿو وح.وأييون 

 ن الهلللقؾقن إذا  ع ر الجؿدح  قـفؿدوع فنأدو  ن ي كدو أعدوع  و يد ك الدوا ا أـفؿدوع  و  - 1

 ي ك الؿو وح.

فوٕول  وول: لؿو فقه أدن اإلعدواض عدن الدهلللقؾقنع واليسدويس  دقن الدوا ا والؿو دوحع 

 وهؿو ٓ يسيويون عـهلل العؼالي.

 دوب  ووددل: لؿددو فقده أددن  ؼددهلليم الضدعق  عؾددى الؼددويع وهدو خددالف أؼيضددى ال،ددوع وال

 والعؼل.

 فؾم يبق إٓ ال وللع وهو الؿطؾوب إ بو ه.

إ ؿوع الصحو س واليو عقن عؾى العؿدل  دولوا ا أدن الدهلللقؾقن عـدهلل  عورضدفؿوع قدول  - 1

 وٕر ا أيعدقنع ولق   ،يي: إذ العؿل »الطوذ ذ الؿخيصو  عهلل  ن كؼل قول البوقالب: 

و وضددا ذ ال،ددوح  ن العؿددل  ددول  قا أيعددقن عؼددال «. وقددهلل عؿددل الصددحو س  ددول  قا

 واوعوع وكؼل إ ؿوع الصحو س عؾقه.

 وله  ال س  و ه: وو  ال  قا  قن إدلس الـؼؾقس: )مسلل (:

  ال  قا أن  فس السـهلل. - 2

     ال  قا أن  فس الؿين. - 1

 ال  قا ٕأو خور ي. - 1
= 
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 أوٓ: الترجقح من جف  السـد: =

 وله وو ع  هؿفو:

 ك وة الوواة: - 2

 فقو ا الخرب ال ي روا ه  ك و عؾى الخرب ال ي روا ه  قل.

أ وله: روايس رفح القهللين عـهلل الوكوع الواردة أن حهلليل  ؿوعس أن الصحو سع أـفم: عؾدي 

ائل  ن حجدو.  ن   ي وول ع وا ن عؿوع وأولك  ن الحويوثع و  و حؿقهلل السوعهلليع وو

كدون يوفدح يهلليده عـدهلل  ؽبقدوة  ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبدي  وغقوهمع  و ا عؾى روايس الرباي  دن عدوزب: 

وقددهلل خددول  الحـػقددس ذ ال  ددقا   ددلن الخددرب إول  ك ددو رواة.( اإلحددوامع  ددم ٓ يعددود

 ولؽ وةع وقوسوا إخبور عؾى البقـوت كول،دفوداتع فؽؿدو  ن الحدق لدو ادفهلل  ده ادوههللان 

بو ه  ،فودة  ال س  و  ر عسع  و  ؿعورضيفمع فؽ لك ٓ يدو ا  دولؽ وة ذ  بتع وٓ ي يهلل  

 الووايس.

 والددوا ا: صددحس ال  ددقا  ددولؽ وة ذ إخبددور: ٕن إخبددور  خيؾدد  عددن ال،ددفودة ذ 

 هدد اع فول،ددفودة لفددو كصددوبع إذا و ددهلل  ؿددت وقضددى  ددو الؼوضدديع و أددو الووايددس فؾددق  

 س إلدى اليدوا و  و آسيػوضدسع وقدهلل  ؼد  عـدهلل لفدو كصدوب أحدهللدع ولفد ا قدهلل  صدل الووايد

 در س أحود.

و يضو فنن ال،فودة فقفو ادوئبس اليعبدهللع  دهلللقل  هندو ٓ  ؼبدل  ؾػدأ الخدربع وٓ  ؼبدل ادفودة 

 الـسوي أـػوداتع  خالف الخرب.

 وذهدد  الؼوضددي البددوقالب والغ الددي إلددى  ن العددربة  ظددن الؿجيفددهللع فددنن غؾدد  عؾددى 

  حهللي دده و ددوك حددهلليل آ ـددقن  و ال ال ددس. وهددو قويدد  أددن  ـدده صددهلل  الواحددهلل  خدد  

 قول الحـػقس.

فيؼ م روايس الػؼقه عؾى غقوه أطؾؼوع  ي: سواي  كوكت الووايس  دولؾػأ  و  فؼه الواوي: - 1

الؿعـىع و ؼهللم روايس إفؼه عؾى روايس إقل فؼفو. وققل:  ل  ؼهللم روايس الػؼقه إذا كوكدت 

وإول هددو الددوا ا: ٕن الػؼقدده  قددهللر عؾددى كؼددل الؾػددأ  أ.الووايددس  ددولؿعـى دون الؾػدد

والؿعـددى أددن غقددوهع وٕن الػصددل  ددقن أددو روي  ددولؾػأ وأددو روي  ددولؿعـى لددق   ددوٕأو 

 الفقن.
= 
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أ وله:  ؼدهلليم روايدس عؿدو وا ـده وا دن أسدعود وا دن عبدوس عؾدى روايدس أعؼدل  دن سدـونع  =

ك إأددو فددقؿن  عددهلل واليػؼدده عؾقددهع وكدد ل ملسو هيلع هللا ىلصوكحددوهع أؿددن قؾددت أخددولطيفم لؾوسددول 

الصحو س أن الوواةع فيؼهللم روايس إ واهقم الـخعي عن عؾؼؿس عن ا ن أسعودع عؾدى روايدس 

إعؿدو عدن   دي وائدل عدن ا دن أسدعود: فدوٕعؿو و  دو وائدل  قدل فؼفدو أدن الـخعدي 

 وعؾؼؿس.

 أ دددول  ؼدددهلليم  كددون  حدددهلل الدددواويقن صدددوح  الواقعدددس  و لددده صدددؾس قويدددس  ؿدددو رواه: - 1

وكحن حدالٓن  ملسو هيلع هللا ىلص:   و ـي رسول ان ڤالواقعس:  ؼهلليم روايس أقؿوكس روايس صوح  

كؽحفو وهو أحوم وأ دول  ملسو هيلع هللا ىلص:  ن رسول ان ڤ رواه   و داود(ع عؾى روايس ا ن عبوس 

كدون يصدبا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ن رسدول ان ڤ ؼهلليم خرب أن لده صدؾس قويدس  ؼدهلليؿفم لخدرب عوئ،دس 

مرن أصربح جـبرا » :ڤ ي هويدوة  ـبو أن غقو احيالمع ويصوم  أيػق عؾقه(ع عؾى خرب  

 .« ا صوم له

والحجدس ذ  ؼدهلليم الؿيدلخو إسدالأو  ن  دلخو  كون  حهلل الواويقن أؿن  لخو إسدالأه: - 4

 إسالأه دلقل عؾى  لخو حهللي هع فقؽون كوسخو لؿو يعورضه.

ذ كؼض الوضوي  ؿ  ال كو   خو ده  حؿدهلل(ع  - ڤ -وأ ؾوه  يؼهلليم روايس   ي هويوة 

 ذ عهللم كؼضه   خو ه الخؿسس(. - ڤ -عؾى روايس وؾق 

وكوزع ذ ذلك أأهلليع وصحا العؽ . واا ط  عضفم  ن يؽون إسدالم الؿيدلخو  عدهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأوت الؿيؼهللم: لـج م  يلخو سؿوع الؿيلخو أن الوسول 

فقؼهللم إقوى ذ الحػأ والضب  عؾى أن دوكدهع وهد ا يعدوف  قوة الحػأ والضب : - 2

وسقو ه. وأ ؾه إأوم الحوأقن  يؼهلليم روايس عبقهلل ان  ن عؿو  دن   وليجو س والييبح لؿوويو ه

 قـفؿدو فضدل أدو  دقن الدهللرهم »عبهلل الع ي  عؾى روايدس  خقده عبدهلل ان: ٕن ال،دوفعي قدول: 

 «.والهلليـور

وقول  عضدفم: الؿوسدل إذا  يؼهللم الؿسـهلل عؾى الؿوسل: لؾخالف ذ حجقس الؿوسل: - 2

أ دل الؿسددـهلل  و  ولددى أـده: لؿددو روي عددن إ ددواهقم كدون عددن  ؼددس ٓ يوسدل إٓ عددن  ؼددوت 

إذا قؾت لؽم: قول ا ن أسعود فؼدهلل سدؿعيه أدن ك قدو أدن  صدحو هع وإذا »الـخعي  كه قول: 

   خو ه الهللارقطـي ذ ســه(.« قؾت: حهلل ـي فالن ففو ال ي حهلل ـي
= 
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 وله صرث، أهؿفا: ثاكقا: الترجقح من جف  الؿتن:

 خ  أن العوأقن عؾى إعم أـفؿو: و قا الخوص عؾى العومع وإ - 2

وه ا أ ه   ؿفور إصولققن أن الؿ اه  ال ال س. وعـهلل الحـػقدس:  هنؿدو سدوايع وهدو 

 روايس عن اإلأوم  حؿهلل.

وعؾى ذلك: فنذا عوف الؿيلخو ففو كوسخ لؾؿيؼهللم ذ الؼهللر ال ي اا كو فقدهع وإن  فدل 

ؾددى إول يؽددون الخددوص وع اليددوريخ  وقدد  العؿددل عؾددى عؿددل الصددحو س  ليفؿددو كددون.

وكد ا  أخصصو لؾعوم أطؾؼدوع وأؼدهللأو عؾقده. وقدهلل  ؼدهللم  ؿ قؾده ذ العؿدوم والخصدوص.

أن قيل قيقال فؾه »يؽون إخ  أن العوأقن أؼهللأو عؾى إعم أـفؿو. كؿو يؼهللم حهلليل: 

﴾  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿عؾدددى عؿدددوم قولددده  عدددولى: « سدددؾبه

فدس الؿسديحق لؾسدؾ ع وأدن  فدس السدؾ  . أح  ن الحهلليل فقه عؿدوم أدن  [42إكػرال]

كػسددهع فنكدده ي،ددؿل ال قددوب والسددالحع ولؽـدده  خدد  أددن أيددس فنهنددو عوأددس ذ  ؿوعددس 

الؿسؾؿقنع وعوأس أن  فس الغـقؿس  أو غـؿيم(. وعـهلل الحـػقس  ن السدؾ  يخؿد  كسدوئو 

 الغـقؿسع وٓ يوون  خصق  أيس  ولحهلليل الؿ كور.

ٕن اليخصددق  يضددع  دٓلددس  عددوم الؿخصددوص: ددو قا العددوم الؿحػددوظ عؾددى ال - 1

العومع عـهلل الؿحؼؼقن أن إصولققنع كنأوم الحوأقنع وسؾقم الدوازيع والػخدو الدوازيع 

إذا دخل  حهللكم الؿسدجهلل فدال يجؾد  حيدى »وا ن  قؿقسع وغقوهمع أ وله:  ؼهلليم حهلليل: 

وقدوت  أيػق عؾقه عن   ي قيدودة( عؾدى حدهلليل الـفدي عدن الصدالة ذ إ« يصؾي ركعيقن

« أن كوم عدن صدالة  و كسدقفوع فؾقصدؾفو إذا ذكوهدو»الخؿسس. فول وب أخصوص  حهلليل: 

 وإول ٓ يعوف له أخص ع فقؼهللم.

  و قا أو قؾت أخصصو ه عؾى أو ك وت أخصصو ه: - 1

عؾدى  [2الؿائدة]﴾  ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿أ وله:  ؼهلليم آيس: 

ٓلس عؾى حل أدو  وكدوا ذ الهلل [212إكعام]﴾  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿آيس: 

أخصصددوهتو  قددلع كؿددو  ددقن ذلددك اإلأددوم  اليسددؿقس عؾقدده أددن ذ ددوئحفم: ٕن أيددس إولددى

 «.دفح إيفوم آضطواب»ال،ـؼقطي ذ: 
= 
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= 
وذلدك ٕن   و قا العوم الؿطؾق عؾى العوم الوارد عؾى سب  ذ غقو صورة السدب : - 4

 بهع  خدالف العدوم الؿطؾدق.العوم الوارد عؾى سدب  قدول  عدض العؾؿدوي  ؼصدوه عؾدى سدب

 البخدوري عدن ا دن عبدوس( عؾدى حدهلليل: « أن  دهللل ديـده فدوقيؾوه»أ وله:  ؼهلليم حهلليل: 

الـفي عن قيل الـسوي والصبقون  أيػق عؾقه عدن ا دن عؿدو(: فنكده وارد عؾدى سدب ع وهدو 

 كون يوصي الجقو   لك. ملسو هيلع هللا ىلصالحوبع فنكه 

 خرب الهللال عؾقه أن  فس واحهللة: و قا الخرب الهللال عؾى الؿواد أن و فقن عؾى ال - 2

إكؿو ال،ػعس فقؿو لدم يؼسدمع فدنذا وقعدت الحدهللود وصدوفت الطدو  »أ ل:  ؼهلليم حهلليل: 

 البخدوري عدن   دي « الجور  حدق  صدؼبه» أيػق عؾقه عن  و و( عؾى حهلليل: « فال اػعس

 رافح(.

أدن  دهللل ديـده »أ دل حدهلليل:   و قا أدو فقده إيؿدوي إلدى العؾدس عؾدى أدو لدق  كد لك: - 2

 البخوري عن ا ن عبوس( عؾى حهلليل الـفي عن قيل الـسوي  أيػق عؾقه عن ا ن « فوقيؾوه

 عؿو(: فنن إول فقه  ـبقه عؾى العؾسع وهي الودةع وال وب أطؾق عن اليعؾقل.

  و قا أو سقق لبقون الحؽم عؾى الهللال عؾى الحؽم  ؾػظه أن غقو  ن يسو  لبقوكه: - 0

قولده  عدولى:  لـفي عن  قح الؿالأسس والؿـو  ة عؾى عؿومأ ل:  و قا الحـػقس  حوديل ا

: فنن أيس لم  سق لبقدون حؽدم البقدح  جؿقدح [102البؼرة]﴾  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

صورهع وإكؿو سقؼت لبقون الػو   قن البقدح والو دوع و أدو إحوديدل فؼدهلل سدقؼت ليحدويم 

  ؾك البقوع  لعقوهنو.

لفددم: ٕن الجؿفددور يعؾؾددون  ؼددهلليم  وإكؿددو كصصددت عؾددى الحـػقددس أددح أوافؼددس الجؿفددور

 إحوديل  ؽوهنو خوصس وأيس عوأسع والخوص عـهللهم أؼهللم عؾى العوم أطؾؼو.

 وهو الرباية إصؾقس.  و قا الـوقل عن حؽم إصل عؾى الؿوافق لحؽم إصل: - 4

أ ولده:  دو قا  حوديدل  حدويم الحؿدو إهؾقدس عؾدى إحوديدل  وه ا أ ه  الجؿفور.

 إ وحيفو: ٕن اليحويم كوقل عن حؽم إصل. اليي فقفو

  و قا أو يؼيضي الحظو عؾى أو يؼيضي اإل وحس: - 1

  حؿدهلل وال أد ي والـسدوئي « دع مرا يريبرك إلرى مرا ٓ يريبرك: »ملسو هيلع هللا ىلصٕكه  حوطع ولؼوله 
= 
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ويؿؽن  ؿ قؾه  ولؿ ول السدو ق ذ  حوديدل الحؿدو  (.ڤوا ن حبون عن الحسن  ن عؾي 

 حوم لفو عؾى الؿبقا.إهؾقسع و و قا الؿ

وك لك إحوديدل الهللالدس عؾدى  حدويم الؿيعدس عؾدى إحوديدل الهللالدس عؾدى اإل وحدسع إن 

 كوزع الخصم ذ الـسخ.

أ ولده:  ٕن أح الؿ بت زيدودة عؾدم خػقدت عؾدى الـدوذ.  و قا الؿ بت عؾى الـوذ: - 20

حددهلليل داخددل الؽعبدس  أيػدق عؾقدده( عؾدى  ملسو هيلع هللا ىلصذ صدالة الـبدي  ڤ دو قا حدهلليل  ددالل 

 :  كه لم يصل   خو ه أسؾم(.ڤ سوأس 

وخ  ذلك  عض إصولققن  ؿو إذا لم ي كو الـوذ سدببو واضدحو لؾـػديع فدنن ذكدو سدببو 

لج أه  ولـػي غقو عهللم العؾم فال يعهلل حهلليل الؿ بدت أؼدهللأوع  دل هؿدو سدوايع وإن اسديـهلل 

 وهو  ػصقل حسن. إلى عهللم العؾم فحس ع قهللم حهلليل الؿ بت.

أ ولدده:  ددو قا الجؿفددور  لددـ  عؾددى الظددوهوع والحؼقؼددس عؾددى الؿجددوز: ددو قا ا - 22

 الخوص عؾى العوم: لؽون العوم  وهوا والخوص كصو. و أ ؾيه أعووفس.

الؿدوي »أ دل:  دو قا أـطدو  حدهلليل:   و قا الؿـطو  عؾى الؿػفدوم الؿخدول : - 21

نكده يمخد   الخؿسس إٓ ا ن أو ه( عؾى أػفدوم حدهلليل الؼؾيدقن: ف« وفور ٓ يـجسه ايي

 ن أو كؼ  عن الؼؾيقن ييـج   ؿالقوة الـجوسسع وإن لم  - طويق أػفوم الؿخولػس  -أـه 

 ييغقوع وأـطو  إول يهللل عؾى عهللم  ـجسه إذا لم ييغقو لوكه  و وعؿه  و ريحه.

 وله صرث، مـفا: ثالثا: الترجقح ٕمر خارجي:

و قا خرب اليغؾق   ولػجو عؾى أ وله:   اعيضود  حهلل الخربين  ؿوافؼس  وهو الؼوآن: - 2

﴾  پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ ﴿خددرب اإلسددػور: لؿوافؼيدده لظددوهو قولدده  عددولى: 

 .[211آل طؿران]

 «.إلقه أو وافق  وهو الؼوآن كوكت الـػوس  أقل»وكؼل عن ال،وفعي قوله: 

ٕن الػعل إذا لم يصحبه  أو احيؿل الخصوصدقس   و قا الؼول عؾى الػعل الؿجود: - 1

أ وله:  و قا حهلليل: الـفي عن اسيؼبول الؼبؾس واسديهلل ورهو  الؼول. خالف  ملسو هيلع هللا ىلصلؾوسول 

يؼضدي حو يده أسديؼبال  قدت  ملسو هيلع هللا ىلصعـهلل قضوي الحو سع عؾى حهلليل ا ن عؿو: ر يدت الـبدي 

 الؿؼهللسع أسيهلل وا الؽعبس. 
= 
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ٕن احيؿدول إصدو س   و قا أدو كدون عؾقده عؿدل  ك دو السدؾ  عؾدى أدو لدق  كد لك: - 1 =

 إك و  غؾ .

يل  ؽبقوات العقهللع و هنو سبح ذ إولى وست ذ ال وكقس عؾى روايس أن أ وله:  و قا حهلل

 وهو يو ح إلى ال  قا  ولؽ وةع وقهلل سبق. روى  هنو خؿ  ذ إولى و ر ح ذ ال وكقس.

أ ولده:  دو قا حدهلليل:  أوافؼس  حهلل الخربين لؾؼقوسع فقؼهللم عؾى أو خول  الؼقوس: - 4

« أدن أد  ذكدوه فؾقيوضدل»سدوئي( عؾدى حدهلليل:  رواه  حؿدهلل والـ« إكؿا هو بضع  مـك»

  رواه أولك و حؿهلل وال أ ي والـسوئي( ٕن إول أوافق لؾؼقوس دون ال وب.

فقؼدهللم أدو فسدوه   و قا الخرب الؿؼ ن  يػسدقو راويده لده  ؼدول  و فعدلع دون أخدو: - 2

 ذ خقدور الؿجؾد ع فؼدهلل ڤراويه: لؽون الظن  صحيه  و قع كؿدو ذ حدهلليل ا دن عؿدو 

  فسوه ا ن عؿو  وليػو   وٕ هللان.

أدن الؿعؾدوم  ن لػدأ الدهلللقل قدهلل ييػدق العؾؿدوي عؾدى  ال  قا  قن أحوأل الؾػأ الواحدهلل:

صحيهع ويخيؾػون ذ الؿعـى ال ي يحؿل عؾقدهع واخديالففم يحيدوج أدن الـدو و فقده إلدى 

 أعوفس قواعهلل ال  قا  قن أعوب الؾػأ اليي يحؿؾه عؾقفو الؿخيؾػون.

 م  ؾك الؼواعهلل:وه ه  ه

  ؼهلليم الحؼقؼس عؾى الؿجوز: - 2

 وه ا أحل وفو  إذا لم  ؽن الحؼقؼس أفجورةع  و كون الؿجوز غولبو.

 الخؿسدس عدن  دو و( « الجدور  حدق  ،دػعس  دوره»أ وله:  و قا قول أن حؿدل حدهلليل: 

و دو قا أد ه   عؾى الؿجوور ٓ عؾى ال،ويك: ٕن إوال  الجور عؾى ال،ويك أجدوز.

ـس ذ حؿدل صدػوت ان  عدولى عؾدى الحؼقؼدس دون الؿجدوزع كؿدو ذ صدػس القدهللين  هل السد

و و قا قول أن حؿدل لػدأ إرض ذ  أ الع ففـوك أن حؿؾفو عؾى الـعؿسع وهو أجوز.

 أيػدق عؾقده عدن  دو و( عؾدى الد ابع «  عؾت لدي إرض أسدجهللا ووفدورا: »ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

 زاع أن  فس كوكه أصـوعو أـفو.دون الجقو واإلسؿـت: فنكه ٓ يسؿى  رضو إٓ أجو

و أو إذا كوكت الحؼقؼس أفجدورة فدنن الؿجدوز يصدبا حؼقؼدس عوفقدسع فيؼدهللم عؾدى الحؼقؼدس 

الؾغويس الؿفجورةع كؿن حؾ  ٓ يلكل أن ه ه الـخؾسع فقحؿل عؾى إكل أن  ؿوهدو ٓ 

 أن خ،بفو.
= 
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هع فػقده خدالفع وإذا كون الؿجوز غولبو عؾدى الحؼقؼدس أدح  ؼدوي اسديعؿول الؾػدأ ذ حؼقؼيد

 لق  ه ا أوضح  سطه.

أ ولده: حؿدل لػدأ الصدالة ذ قولده   و قا الحؼقؼس ال،دوعقس عؾدى الحؼقؼدس الؾغويدس: - 1

عؾى الصالة ال،دوعقسع ذات الؼقدوم والوكدوع والسدجودع « ٓ  ؼبل صالة  غقو وفور: »ملسو هيلع هللا ىلص

،دوعي وحؿدل لػدأ ال كدوة عؾدى الؿعـدى ال دون الهللعوي ال ي هو أعـى الصدالة ذ الؾغدس.

 ڱ ﴿الؿعووفع دون الؿعـى الؾغويع ال ي هدو الـؿدوي وال يدودةع ذ أ دل قولده  عدولى: 

 .[220البؼرة]﴾  ں

  ؼهلليم الحؿل عؾى الؿجوز عؾى الحؿل عؾى آا اك: - 1

ٕن الؿجوز يؿؽدن العؿدل  دهع  خدالف الؿ،د ك فقجد  اليوقد  فقده عؾدى البقدونع وٕن 

 ڦ ﴿أ وله: لػأ الـؽوح ذ أ دل قولده  عدولى:   اك.الؿجوز  ك و وقوعو ذ الؾغس أن آا

فنكدده يحيؿددل  ن يؽددون أ،دد كو  ددقن الددوطي  .[11الـسرراء]﴾  ڄ ڄ ڄ ڦ

والعؼهللع ويحيؿل  ن يؽون أجوزا ذ العؼهلل. فؿن  عؾه أ، كو إأدو  ن يجعؾده عوأدو فقفؿدو 

وه. وأدن كول،وفعي لعهللم اليـوفو  قن الؿعـققنع وإأو  ن ييوق  فقده ويطؾد  البقدون أدن غقد

حؿؾدده عؾددى العؼددهلل أجددوزا  عددل عؼددهلل إب عؾددى الؿددو ة يحوأفددوع دون الددوطي  ول كددو. 

 والؼوعهللة  ميهلله: ٕن الؿجوز  ولى أن آا اك.

﴾  ٹ ٹ ٹ ﴿وأ ددل الؼددواذ  وحيجددوج الؿددولؽي عؾددى  قددح الغوئدد   ؼولدده  عددولى: 

 .[102البؼرة]

إوالقدده عؾددى الؿحوأددس فقعدد ض  ؽوكدده أ،دد كو  ددقن الؿحوأددس والؿبوحددسع ويجددوب  ددلن 

 أجوزع والحؿل عؾى الؿجوز  ولى أن الحؿل عؾى آا اك.

  ؼهلليم الؿعـى ال ي ٓ يحيدوج إلدى إضدؿور عؾدى الؿعـدى الد ي يحيدوج إلدى إضدؿور: - 4

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿أ ولدده:  ؼددهلليم ا ددن حدد م  ددوك اإلضددؿور ذ قولدده  عددولى: 

ضددؿو الجؿفددورع ع ولددم يضددؿو  فددلفطو(ع كؿددو  [244البؼرررة]﴾  ڇڇ ڇ چ چ چ

 فولؼوعهللة  ميهللهع لوٓ أو كؼؾوه أن الـ  واإل ؿدوع عؾدى صدحس صدوم الؿسدوفو إذا صدوم.

 « ذكررراة الجـرررقن ذكررراة أمررره»وأدددن إأ ؾدددس الصدددحقحس:  ن الجؿفدددور حؿؾدددوا حدددهلليل: 
= 
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= 
 رواه الخؿسس إٓ الـسوئي عن   ي سعقهلل( عؾدى  ن ذكدوة  أده  ؽػدي عدن ذكو ده. والحـػقدس 

أ دل(: لقؽدون الؿعـدى: أ دل ذكدوة  أدهع و دوك اإلضدؿور  ولدى أدن قولوا ٓ  هلل  ن كضدؿو  

 اإلضؿور.

والؿواد  وليلسق : حؿل ال يدودة ذ الؾػدأ عؾدى زيدودة   ؼهلليم اليلسق  عؾى اليلكقهلل: - 2

 الؿعـى.

 واليلكقهلل: حؿل ال يودة عؾى  لكقهلل الؿعـى السو ق.

اليلكقدهلل فدال  ؼدح إٓ أ وله: إذا قول الو دل ل و يده:  كدت ودولق ودولق. ففدل يحؿدل عؾدى 

واحهللةع  و عؾى اليلسق  فيؼح وؾؼيون. والؼوعهللة  ميهلل آحيؿدول ال دوب عـدهلل أدن ٓ يعيدرب 

 الـقس.

 .الترجقح بقن إققس  )مسلل (:

ذكو إصولقون ك قوا أن وو  ال  دقا  دقن إققسدسع  عضدفو يو دح إلدى  دو قا حؽدم 

 دو قا دلقدل حؽدم إصدل عؾدى  إصل ذ  حهلل الؼقوسقن عؾى حؽم إصل أخدوع  و

 دلقل حؽم إصل أخو.

وي كوون فقه وو  ال  قا  قن إدلس الؿـؼولس اليي  ؼهللم ذكو  هؿفوع  دم ي يدهللون عؾقفدو 

 وو  ال  قا  قن العؾل.

ويعهلل أأهللي أن  ك و إصولققن  وسعو ذ عهلل وو  ال  دقا  دقن إققسدسع فؼدهلل ذكدو ذ 

صل سيس ع،و وويؼوع وذ ال  قا العوئدهلل إلدى العؾدس خؿسدس ال  قا العوئهلل إلى حؽم إ

و ال ددقن وويؼددوع وذ ال  قحددوت العوئددهللة إلددى الػددوع  ر عددس وددو . والدد ين  ددويوا  عددهلله 

  خ وا عـه.

وأح ك وة أو ذكوه أن وو  ال  قا لم يؿ ل لفوع وك لك غقوه أن إصدولققن لدم يعـدوا 

  وليؿ قل لطو  ال  قا.

طو  يجهلل  هنو لم  سيوع   ؿقدح آحيؿدوٓت الؿؿؽـدس ذ اليعدورض: والؿيلأل ليؾك ال

ٕن  عض إققسس قهلل  ؽون فقه صػس  ؿق هع وأخو فقه صػس  خوى  ؿق ه. وقهلل  ؽدون ذ 

  حهلل إققسس صػيونع وذ أخو صػيون  و  الث.
= 
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وٓ يؿؽددن ال  ددقا  ددقن إققسددس حيددى كبددقن أددو الدد ي يجدد  الـظددو فقدده  وٓ أددن  ركددون  =

 لؼقوسفا

ففددل كـظددو  وٓ ذ حؽددم إصددل ودلقددل  بو ددهع  حقددل إذا  ددو ا دلقددل ال بددوت ذ  حددهلل 

 الؼقوسقن يؽون هو الوا اف

 وهل يؿؽن  ن كجعل الـظو  وٓ ذ العؾسع فنذا  و حت  و ا الؼقوس الؿبـي عؾقفوف

وحيى لو سؾؿـو  حهلل ه ين آحيؿولقن فدنن لؾ  دقا  دقن إصدؾقن و دقن العؾيدقن ووقدو 

 ك قوة. فـحيوج إلى أعوفس أو يؼهللم أـفو عؾى أخو.

وه ا اإلاؽول ٓ سبقل إلى حؾه إٓ  لن كجعل إأو أ وكدو لؾؿجيفدهللع فقـظدو ذ أجؿدل 

ه ا الؼقوس:  لصؾهع وعؾيهع وفوعهع فقؼوأهع  م يـظو ذ الؼقدوس أخدو:  لصدؾهع وعؾيدهع 

يدد كوه إصددولقون أددن وددو  وفوعددهع فقؼوأددهع  ددم يؼددهللم أددو يددواه را حددوع أسدديػقهللا أؿددو 

 ال  قا ذ الجؿؾس.

ولعل ورود هد ا اإلادؽول ذ  ذهدون إصدولققن الؿيؼدهللأقن هدو الد ي حدول  قدـفم و دقن 

اليؿ قل لؿو ي كووكه أن وو  ال  قا: ٕن أن  راد  ن يؿ ل ليؼهلليم الؼقوس الد ي  صدؾه 

 ن يواعدي   بت  هلللقل قطعدي عؾدى الؼقدوس الد ي  بدت  صدؾه  دهلللقل  ـديع يصدع  عؾقده

 و قا العؾس ذ الؼقوس إول عؾى العؾس ذ الؼقوس ال وبع فؼهلل يؽون الؼقدوس  بدت  صدؾه 

 هلللقل قطعيع ولؽن عؾيه ابفقس ولقسدت أـوسدبس. وقدهلل  ؽدون عؾيده اسدؿو ٓ وصدػوع وقدهلل 

  ؽون أوكبس أن  وصوف ٓ أػودة.

ه وحدهللهع  و وهؽ ا ٓ يسيطقح  ن يؿ دل  و حدون هد ا الؼقدوس عؾدى ذاك: لو حدون  صدؾ

 دلقل  صؾه وحهللهع  و عؾيه وحهللهو. ولؽن ال  قا لجؿؾس ققوس عؾى ققوس.

وإذا  ضػـو إلدى ذلدك  ن ك قدوا أدن ودو  ال  دقا أخيؾد  فقفدوع  ليدهلل أدو ذكوكدوه أدن  ن 

 ال  قا يو ح إلى قوة الظن لهللى الؿجيفهلل أن  ي وويق حصؾت.

ي كور ودو  الؿػوضدؾس  دقن و ن أو ي كو أدن ودو  إكؿدو هدو لؿسدوعهللة الؿجيفدهلل عؾدى اسد

واعؾم  ن ال ا دقا ك قدوةع وأـووفدو أدو كدون إفود ده لؾظدن  ك دو »إققسس. قول ال رك،ي: 

وحقل إن العؾس هي  هم  ركون الؼقوس فنن  ك دو ودو  ال  دقا  و دح إلدى « ففو الوا ا
= 
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= 
 و قا عؾس عؾى عؾس  خدوىع وقدهلل قصدو  عدض إصدولققن كالأده ذ هد ا الؿدوون عؾدى 

  قن العؾل. ال  قا

 وفقؿو يؾي  هم وو  ال  قا  قن إققسس:

  ؼهلليم الؼقوس ذ أعـى إصل عؾى ققوس العؾس وققوس ال،به: - 2

أ ل:  ؼهلليم ققوس العبهلل عؾى إأس ذ  ـصق  الحهللع عؾى ققوسه عؾى الحو الد كو  جدوأح 

العبددهلل  الدد كورة: ٕن الؼقددوس إول ققددوس ذ أعـددى إصددلع لعددهللم الػددور  الؿددم و  ددقن

 وإأس.

  ؼهلليم ققوس العؾس عؾى ققوس ال،به وققوس الطود: - 1

أ ل:  ؼهلليم ققوس  البقوة( الؿسؽوة عؾى الخؿو  عؾس اإلسدؽور عؾدى ققوسدفو عؾدى عصدقو 

 اليػوح: لؾي،و ه  قـفؿو ذ الصورة وال،ؽل.

  ؼهلليم الؼقوس ال ي عؾيه أطودة أـعؽسس عؾى الؼقوس ال ي عؾيه لقست ك لك: - 1

له:  ؼهلليم  عؾقل ال،وفعي الو و ذ إصـوف إر عس الؿ كورة ذ الخدرب  الدربع واليؿدوع أ و

وال،عقوع والؿؾا(  ولطعمع عؾى  عؾقل أن عؾؾه  ولؽقل كولحـػقدس و حؿدهلل ذ روايدس: ٕن 

 عؾقل ال،وفعي ي،ؿل الؼؾقل والؽ قوع واليعؾقل  ولؽقل ٓ ي،دؿل ال،ديي القسدقو الد ي ٓ 

 يؽول.

يم اليعؾقل  ولطعم عؾى اليعؾقل  وٓقيقوت: ٕن أن إصـوف إر عس أو لدق  وك لك  ؼهلل

 قو وع وهو الؿؾا.

 ويـبـي عؾى ذلك  ؼهلليم الؼقوس ال ي  و ا عؾيه.

 ؼهلليم الؼقوس ال ي عؾيه أـصوصس  و أوأل إلقفو عؾى غقو الؿـصوصدس وغقدو الؿوأدل  - 4

 إلقفو:

 ذ  حويم اليػوضل  جوأح الطعدم عؾدى ققدوس أ وله:  ؼهلليم ققوس ال،وفعقس اليقن عؾى الرب

 غقوهم اليقن عؾى الؼص   جوأح عهللم الؽقل.

ٓ  بقعدوا : »ملسو هيلع هللا ىلصفعؾس الطعم أـصدوص عؾقفدو  و أوأدل إلقفدوع كؿدو يؼدول ال،دوفعقس ذ قولده 

 «.الطعوم  ولطعوم إٓ أ ال  ؿ ل
= 
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  ؼهلليم الؼقوس ال ي عؾيه أ بيس عؾى ال ي عؾيه كوفقس: - 2 =

 لسو ق له: ٕن عؾس الطعم أ بيسع وعؾس عهللم الؽقل كوفقس.ويصؾا الؿ ول ا

  ؼهلليم الؼقوس ال ي  بت حؽم  صؾه  ولـ  عؾى ال ي  بت حؽم  صؾه  ولظوهو: - 2

أ وله:  ؼهلليم ققوس الؿ ي عؾدى البدول ذ الـجوسدس عؾدى ققدوس الؿد ي عؾدى الؿـدي: ٕن 

« وأدس عد اب الؼدرب أـده ـ هدوا أدن البدول: فدنن ع: »ملسو هيلع هللا ىلصكجوسس البول  بيت  ولـ ع كؼوله 

إهنؿو لقع  ونع وأو يع  ون ذ كبقوع  أدو  حدهللهؿو فؽدون » الهللارقطـي عن  ك (ع وحهلليل: 

  أيػق عؾقه عن ا ن عبوس(.« ٓ يسيـ ه أن البول

 وك لك اإل ؿوع قوئم عؾى كجوسس  ول أدأي.

 ملسو هيلع هللا ىلص  حيه أن  دوب رسدول ان ڤو أو الؿـي فطفور ه  و يس  ولظوهو: حقل كوكت عوئ،س 

 إذا كون يو سوع و غسؾه إذا كون روبو  رواه أسؾمع و صؾه أيػق عؾقه(.

 وه ا ٓ يو ؼي إلى در س الـ  الصويا.

  ؼهلليم الؼقوس الؿوافق لألصول ال و يس ذ ال،وع عؾى أو لق  له إٓ  صل واحهلل: - 0

ن: أ وله:  و قا ققوس الجـويس عؾى العبهلل عؾدى سدوئو اإل الفدوت اليدي  حدهللث أدن اإلكسدو

عؾى ققوسفو عؾى ديس الخطل ذ كون دييه عؾى العوقؾس: ٕن  عدل ديدس الخطدل عؾدى العوقؾدس 

 صل واحهلل ٓ كظقو له ذ ال،وعع و عل اإل الفوت الؿولقس عؾدى الػوعدل  ،دفهلل لده  صدول 

 ك قوة ذ ال،وعع فؽون الؼقوس عؾقفو  ولى.

 عؾى أو لق  ك لك: ؼهلليم الؼقوس الؿوافق لظوهو قوآن  و سـس  و قول صحو ي  - 4

أ ل:  و قا ققوس  واح العبهلل عؾى اإل الفوت الؿولقس الؿد كورة ذ الؿ دول السدو ق عؾدى 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ﴿ققوسدده عؾددى ديددس الخطددل: لؽددون إول أيليددهللا  ظددوهو قولدده  عددولى: 

 .[24 اصر ]﴾ یی

وأ ل:  ؼهلليم ققوس آسيصـوع عؾى البقح واإل ورة عؾى ققوسه عؾدى  قدح الؿجفدول: ٕن 

 ٕول أيليهلل  عؿل الصحو س.ا

وك ا ققوس إ قو الؿ، ك عؾى الؿ، ي  و الؿسيعقو ذ ضدؿون أدو  ؾد  عـدهلله  جدوأح 

الؼبض لؿصؾحيهع عؾى ققوسه عؾى الؿم ؿن ذ عهللم الضدؿونع وإول أيليدهلل  ػعدل عؾدي 

 .ڤع وسؽوت أن حضو أن الصحو س ڤ
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 مِْجَناعاإِل

ا اإْلِْجَؿاع  :وكعـدي  ولعؾؿدوي .َفُفَو ا  َػو  ُعَؾَؿوي اْلَعْصو عؾى حؽم اْلَحودَِ س :َوإِم 

ْوِعق س :وكعـي  ولحود س عاْلُػَؼَفوي  .اْلَحودَِ س ال، 

س دون َغقوَهووَ  أس حج  ْٕ  «تجتؿع أمتِي طؾى َضَالَ  ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلصلَؼْوله  :إِْ َؿوع َهِ ه ا

أس ْٕ ْوع ورد  عصؿس َهِ ه ا  .َوال، 

س عؾى اْلَعْصو ال  وكِي ْ َؿوع حج  َٓ يْ،َيوط اْكِؼَواض  .َوفِي َ ي عصو َكونَ  عَواإْلِ َو

ِحقا عاْلَعْصو  .عؾى الص 

َفقْعَيرب َقول أن ولهلل فِي حقوهتم و ػؼده َوَصدوَر  عاْلَعْصو َاوط اْكِؼَواض :َ نِن ُقْؾـَا

ْ يَِفود
ِ
 .لفم َ ن يوِ عوا َعن َذلِك الحؽموَ  عأن  هل آ

ْ َؿوع َيصا  َؼْولفْم و ػعؾفم واكي،دور  عَو ؼول اْلدَبْعض و ػعدل اْلدَبْعض عَواإْلِ

 .(1 عـه َذلِك وسؽوت الَبوقِقنَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعريف اإلجؿاع. (2)

 اإل ؿوع والسب  ذ ه ا يعود إلى  أور:اخيؾػت عبورات إصولققن ذ  عوي  

الخالف ذ  حهلليهلل الؿجؿعقن فدولبعض يدوى  كده خدوص  لهدل الحدل والعؼدهلل أدن إول: 

الؿجيفهللين والبعض أخو يجعؾه عوأو فقهللخل فقه  ؿقح إأس أن العوام وغقدوهم فؿدن 

: يخصدده  ولؿجيفددهللين يعددرب  ؼولدده:  ا ػددو  الؿجيفددهللين( وأددن يددهللخل العددوام يعددرب  ؼولدده

  ا ػو  إأس(.

الخالف ذ زأن اإل ؿوع فبعضفم يخصه  عصو الصحو س كدو ن حد م وأدن وافؼده الثاين: 

و عضفم يجعؾه عوأو ذ  ؿقح العصورع فؿن يخصه  عصو الصحو س يعدرب  ؼولده:  ا ػدو  

(  و ا ػددو   الصددهللر إول( وأددن يجعؾدده عوأددو يؼددول:  ا ػددو  ملسو هيلع هللا ىلص صددحوب رسددول ان 

 عصور(.الؿجيفهللين ذ  ؿقح ال

الخددالف ذ إأددور الؿجؿددح عؾقفددو فبعضددفم يحصددوهو ذ إأددور ال،ددوعقس  الثالررث:

و عضددفم يعؿؿفددوع فؿددن يحصددوهو  ددوٕأور ال،ددوعقس يؼددول:  ا ػددو  عؾددى  أددو  و حؽددم 

 اوعي  و ديـي( وأن يعؿؿفو يؼول:  ا ػو  عؾى  أو أن إأور(.
= 
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ض العصدو وااد اط  ؾدوغ الخالف ذ  عض اووط اإل ؿوع أ دل ااد اط اكؼدواالرابع:  =

الؿجؿعددقن عددهللد اليددوا و وكحوهددو فؿددن ي،دد ط ذلددك يجعؾدده ققددهللا ذ اليعويدد  وأددن ٓ 

ي، وه ٓ ي كوه ذ اليعوي ع واليعوي  الؿخيور هو  ا ػو  الؿجيفدهللين أدن  أدس أحؿدهلل 

  عهلل وفو ه ذ عصو أن العصور عؾى  أو ديـي(. ملسو هيلع هللا ىلص

 محترزات التعريف:

خيالفع وا ػو   ـ  ي،ؿل كل ا ػو  سدواي كدون أدن الؽدل قولـو  ا ػو ( ققهلل يخوج آ

 و أن البعض وسواي كون أن الؿجيفهللين وحهللهم  و أن  ؿقح إأسع ويمخد  أدن قولـدو 

 ا ػو   كه  قل أو يؿؽن  ن يحصل  ه آ ػو  ا ـون.

قولـو  الؿجيفهللين( ققهلل يخوج أن لق  أجيفهللا كولعوام والعؾؿوي الد ين لدم يبؾغدوا أو بدس 

فودع و   ل( ذ الؿجيفهللين لالسيغوا   ي ا ػو   ؿقح الؿجيفهللين فال يؽػي ا ػدو  آ ي

 إك و  و البعض كؿو سقليت.

فقخوج   ا: قول إك وع وإ ؿوع  هل الؿهلليـسع وإ ؿوع الخؾػدوي إر عدسع وإ ؿدوع   دي 

ع وإ ؿوع  هل الحوأقن: أؽس والؿهلليـسع وإ ؿوع  هل الؿصدوين: الؽوفدس ڤ ؽو وعؿو 

 بصوة فؽؾفو ٓ  سؿى إ ؿوعو كؿو سقليت  قوكه.وال

 وآ يفود هو    ل الػؼقه وسعه لؾوصول إلى حؽم اوعي  ـي(

( ققدهلل يخددوج أدو سددوى إأدس الؿحؿهلليددس كدولقفود والـصددورىع ملسو هيلع هللا ىلصقولـدو  أددن  أدس أحؿددهلل 

ع وعؾقده فقخدوج أدن كػدو ملسو هيلع هللا ىلصوالؿواد  وٕأس هـو  أس اإل و س وهم الؿسدؾؿون   بدوع الـبدي 

  عربة  ؼوله. بهللعيه فال

: إذ ٓحو س إلدى اإل ؿدوع حقـئد  لـد ول ملسو هيلع هللا ىلصقولـو   عهلل وفو ه( ققهلل يخوج أو كون ذ حقو ه 

 الوحي.

قولـددو  ذ عصددو أددن العصددور(  قددون  ن الؿددواد أجيفددهللو العصددو الواحددهلل ولددق   ؿقددح 

الؿجيفهللين ذ  ؿقح العصور إلى ققوم السوعس: ٕكه يؾد م أـده عدهللم حصدول اإل ؿدوع إٓ 

 السوعس وٓ  ؽؾق  عـهللئ  فال حو س إلى اإل ؿوع.  عهلل ققوم

ويمخ  أن قولـو  عصو(  كه ذ  ي عصو كون فال يخي  ذلك  عصو الصحو س كؿو سدقليت 

  قوكه.
= 
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قولـدو  عؾددى  أدو ديـددي( ققددهلل يخدوج أددو سدوى إأددور الهلليـقددس كدوٕأور الهللكقويددس والعؼؾقددس  =

ؿعصوم والؿواد هـوع ويدهللخل ذ والؾغويس وكحوهو ففي غقو داخؾس ذ اإل ؿوع ال،وعي ال

 .إأو الهلليـي العؼوئهلل وإحؽوم

ذه  إك وون إلى الؼدول  جدواز حصدول اإل ؿدوع وإأؽدون اكعؼدودهع وذهد   )مسلل (:

 إلى عهللم  واز ذلكع وأن  دلس الجؿوهقو أو يؾي: -وهم إقل  - عضفم 

ات خؿد  و ن الهلللقل إول: و وده وحصوله فؼهلل و هللكو إأس أجؿعس عؾدى  ن الصدؾو

صددوم رأضددون وا دد ع وكقدد  يؿيـددح  صددوره وإأددس كؾفددم أيعبددهللون  و بددوع الـصددوص 

 وإدلس الؼووعس وأعوضون لؾعؼوب  ؿخولػيفو.

 فنن ققل ه ه إأور حصؾت  وليوا و ولق   وإل ؿوعف

  ق   لن ه ه إأور حصؾت  وٕأوين أعو: اليوا و واإل ؿوع أؼوركس  و أو بو  ؿعـى  كه 

 ؿوع واليوا و أعوع  و حصل اليوا و  م اإل ؿوعع  و حصل اإل ؿوع  م اليوا و حصل اإل

 فولؿؼصود هو  كه حصل فقفو اإل ؿوع وهو الؿطؾوب.

فنن ققل ه ه عؾؿت أن الهللين  ولضوورة وأحل الخدالف هدو فقؿدو لدم يعؾدم  ولضدوورةف 

 دوة الحؿدوم   ق :  لكه حصل اإل ؿوع ك لك فقؿو لم يعؾم  ولضوورة كوإل ؿوع عؾى  

ع و حويم احم الخـ يوع و حويم  قح الطعدوم قبدل ڤو  وة الحال ع وخالفس   ي  ؽو 

الؼبضع و وريل الجهللة السهللسع و حويم الجؿح  قن الؿو ة وعؿيفو و قـفو و دقن خوليفدو 

 وغقو ذلك.

الهلللقل ال وب: الؼقوس عؾى حصول اإل ؿوع ذ إأور الهللكقويس فؽؿو ٓ يؿيـدح ا يؿدوعفم 

 إكل وال،وب ليوافق الهللواعي فؽ لك عؾى ا بوع الحق وا ؼوي الـور. عؾى

الهلللقل ال ولل: الؼقوس عؾى حصول آ ػو  أن إأم البووؾس فؽؿو حصل إوبو  القفدود 

 أح ك وهتم عؾى البوول فؾم ٓ ييصور إوبو  الؿسؾؿقن عؾى الحقف!.

يدهللعي خدالف ذلدك  ن يدليت الهلللقل الوا ح:  ن إصل هدو الجدواز واإلأؽدونع ويؾد م أدن 

  ولهلللقل.

 ك و الؿ اه  اإلسالأقس  وى حجقس اإل ؿوع ال،وعي ولم يخول  ذ ذلدك إٓ  )مسلل (:

الخوارج واإلأوأقس أن ال،قعس وووئػس أن الؿو ئس والـظوم الؿعي لدي كؿدو سدقليت إن ادوي 

 ان.
= 
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ؿددوذج أددن وقددهلل قددور حجقددس اإل ؿددوع إصددولقون أددن   بددوع الؿدد اه  إر عددس وهدد ه ك =

  قوالفم: الؿ ه  الحـػي:

قول   و  ؽو الوازي  الجصوص(:  ا ػدق الػؼفدوي عؾدى صدحس إ ؿدوع الصدهللر إول و كده 

 حجس ان ٓ يسح أن يجيي  عهللهم خالفهع وهو أ ه   ل الؿيؽؾؿقن(

 وقول السوخسي:  اعؾم  ن إ ؿوع ه ه إأس أو   لؾعؾم قطعو كواأس لفم عؾى الهللين(

 ه ه إأس حجس اوعو كواأس لفم عؾى الهللين(وقول:  ا يؿوع 

وقدول ا دن  د ي الغوكدووي ذ  قول الؼواذ:  وهدو حجدس عـدهلل الؽوفدس( الؿ ه  الؿولؽي:

 . ؼوي  الوصول:  واإل ؿوع حجس عـهلل الجؿفور(

(: وأددن قددول  ؿددو  ؼددول  دده  ؿوعددس 975قددول ال،ددوفعي ذ الوسددولس   الؿدد ه  ال،ددوفعي:

أدن خدول  أدو  ؼدول  ده  ؿوعدس الؿسدؾؿقن فؼدهلل خدول  الؿسؾؿقن فؼهلل ل م  ؿدوعيفمع و

 ؿوعيفم اليي  أو  ؾ وأفوع وإكؿو  ؽون الغػؾس ذ الػوقسع فلأدو الجؿوعدس فدال يؿؽدن فقفدو 

 كوفس غػؾس عن أعـى كيوب وٓ سـس وٓ ققوسع إن اوي ان. اكيفى.

لؿعيدربون أدن وقول إأوم الحوأقن   و الؿعولي الجويـي ذ الربهون:  أو ذه  إلقه الػو  ا

  هل الؿ اه   ن اإل ؿوع ذ السؿعقوت حجس(

وقول ال،قوازي:  وهدو حجدس أدن حجدا ال،دوع ودلقدل أدن  دلدس إحؽدوم أؼطدوع عؾدى 

 أغقبه(

حجدس خالفدو لؾـظدوم وال،دقعس  ملسو هيلع هللا ىلصوقول الػخو الوازي ذ الؿحصول:  إ ؿوع  أه أحؿدهلل 

 والخوارج(

ؾدى  ن اإل ؿدوع حجدس ادوعقس يجد  وقول أأهللي ذ اإلحؽوم:  ا ػق  ك دو الؿسدؾؿقن ع

 العؿل  ه عؾى كل أسؾم وخول  ذ ذلك ال،قعس والخوارج والـظوم(

قول الؼوضي   و يعؾى:  اإل ؿوع حجس أؼطوع عؾقفدوع يجد  الؿصدقو  الؿ ه  الحـبؾي:

وقول ا ن قهللاأدس ذ روضدس الـدو و:  واإل ؿدوع حجدس قووعدس عـدهلل  إلقفوع و حوم أخولػيه(

 الجؿفور(

 ڦ﴿(: ذ  ػسقو آيس 193/ 19إلسالم ا ن  قؿقس كؿو ذ أجؿوع الػيووى  قول اقخ ا

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
= 
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= 
أن الوصػقن يؼيضي الوعقهلل  كاًل  (.115﴾  الـسوي:  ڍ ڇ ڇڇ ڇ

ٕكه أسيؾ م لًخوع كؿو يؼول أ ل ذلك ذ أعصقس ان والوسولع وأخولػس اإلسالم 

اإلسالم  و أن خوج عن الؼوآن واإلسالم ففو أن والؼوآن فقؼول: أن خول  الؼوآن و

 هل الـور .. ع ففؽ ا أ،وقس الوسول وا بوع غقو سبقل الؿمأـقنع وأن اوقه فؼهلل ا بح غقو 

ذ  سبقؾفم وه ا  وهوع وأن ا بح غقو سبقؾفم فؼهلل اوقه  يضوع فنكه قهلل  عل له أهللخاًل 

وعفم فؼهلل ا بح غقو الوعقهللع فهللل عؾى  كه وص  أم و ذ ال مع فؿن خوج عن إ ؿ

ع وأيس  و   ذم ذلكع وإذا ققل: هي إكؿو ذأيه أح أ،وقس الوسولف قؾـو: وسبقؾفم قطعً 

عن  وٕهنؿو أيالزأونع وذلك ٕن كل أو   ؿح عؾقه الؿسؾؿون فنكه يؽون أـصوًص 

الوسول فولؿخول  لفم أخول  لؾوسولع كؿو  ن الؿخول  لؾوسول أخول  نع ولؽن 

إذا عؾم ه ا فنن  ل أو   ؿح عؾقه قهلل  قـه الوسولع وه ا هو الصواب.ه ا يؼيضي  ن ك

 ك و  هل العؾم ذهبوا إلى حجقس اإل ؿوع خالفو لؾـظوم أن الؿعي لس والخوارج واإلأوأقس 

 أن ال،قعس وووئػس أن الؿو ئس.

 .وقهلل اسيهللل إك و لحجقس اإل ؿوع  ولؽيوب والسـس

فقؿو  وهوه رد اإل ؿوع و لويدل  هدل  _رحؿه ان  _ قون أو ورد عن اإلأوم  حؿهلل  :( رع)

 العؾم ل لك:

قهلل  ؼور عـهلل العؾؿوي عوأس وعـهلل الحـو ؾس خوصس  ن اإلأوم  حؿهلل يوى حجقس اإل ؿوع وقهلل 

روايدوت  وهوهدو يػقدهلل رد  _رحؿده ان  _اسيهللل  ه ذ ك قدو أدن الؿسدوئلع لؽدن ورد عـده 

 حصوله وأن ه ه الووايوت: اإل ؿوع واإلكؽور عؾى أن كؼل اإل ؿوع وادعى

قول عبهلل ان  ن  حؿهلل  ن حـبل: سؿعت   ي يؼدول:  أدو يدهللعي الو دل فقده اإل ؿدوع  - 2

ه ا الؽ بع أدن ادعدى اإل ؿدوع ففدو كد ب لعدل الـدوس قدهلل اخيؾػدواع هد ه دعدوى  ،دو 

الؿويسي وإصمع ولؽن يؼول: ٓ يعؾم الـوس اخيؾػوا( ذكوه ذ أسوئؾه وذكوه ا ن الؼقم 

 عالم الؿوقعقن و  و يعؾى ذ العهللة.ذ إ

وقول الؿووذي:  قول  حؿهلل: كق  يجدوز لؾو دل  ن يؼدول:   ؿعدواف! إذا سدؿعيفم  - 1

 يؼولون:   ؿعوا فوهتؿفمع لو قول: إب لم  عؾم لفم أخولػو  وز(
= 



222 

 

 شرح منت الورقات
 

 222 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقول   و وول : قول  حؿهلل:  ه ا ك ب أو عؾؿه  ن الـوس أجؿعونف! ولؽن يؼول:  - 1 =

 يالفو ففو  حسن أن قوله: إ ؿوع الـوس(ٓ  عؾم فقه اخ

وقددول   ددو الحددورث:  قددول  حؿددهلل: ٓ يـبغددي ٕحددهلل  ن يددهللعي اإل ؿددوع لعددل الـددوس  - 4

 اخيؾػوا(

 ذكو ه ه الووايوت   و يعؾى ذ العهللة وا ن  قؿقس ذ الؿسودة.

 وقهلل  ول ذلك العؾؿوي عهللة  لويالت أـفو:

ك خالف لم يعؾؿه ذكدو هد ا   دو يعؾدى  ن ه ا أحؿول عؾى الورع كحو  ن يؽون هـو - 2

 ذ العهللة و  و الخطوب ذ اليؿفقهلل.

 ن ه ا أحؿول عؾى أن لم يؽن عـهلله أعوفس  خالف السدؾ ع ذكدوه   دو يعؾدى و  دو  - 1

الخطدوب  يضددوع وأددول إلقدده ا دن ر دد  وهددو الدد ي ييوافددق أدح قولدده:  هدد ه دعددوى  ،ددو 

 ؾ .الؿويسي وإصم( فنن همٓي ٓ عؾم لفم  خالف الس

 ن هدد ا أحؿددول عؾددى إ ؿددوع أددن  عددهلل الصددحو س  و  عددهللهم و عددهلل اليددو عقن  و  عددهلل  - 1

 الؼوون ال ال س الؿػضؾسع ذكو ه ا اقخ اإلسالم ا ن  قؿقس ذ الؿسودة.

قول ا دن  قؿقدس:  وٓ يؽدود يو دهلل ذ كالأده احيجدوج  ن ؿدوع  عدهلل عصدو اليدو عقن  و  عدهلل 

ركدوا الؼدون ال ولدل وكالأده ذ إ ؿدوع كدل عصدو الؼوون ال ال س أح  ن صغور اليدو عقن  د

 إكؿو هو ذ اليو عقن  م ه ا أـه(.

 كه أحؿول عؾى دعوى اإل ؿوع العوم الـطؼي ذكوه ا ن  قؿقدس  يضدو وا دن الـجدور ذ  - 4

 اوح الؽوك  الؿـقو.

 كه أحؿول عؾى اليع ر واسديبعود حصدوله أطؾؼدو ذ كدل عصدو ذكدوه ا دن الـجدور ذ  - 2

   الؿـقو وا ن الحو   الؿولؽي وا ن الفؿوم الحـػي.اوح الؽوك

 ن ه ا أحؿول عؾى أن اكػود  ـؼل اإل ؿوع دون  ؼقس العؾؿوي ذكدوه صدوح  فدوا ا  - 2

 الوحؿوت.

 ن ه ا أحؿول عؾى أن يهللعي اإل ؿوع  ؿجود عهللم عؾؿه  ولؿخول   دم يؼدهللم هد ا  - 0

ذ إعالم الؿدوقعقن ويميدهلل هد ا  اإل ؿوع الؿوهوم عؾى الـصوص وه ا أو ذكوه ا ن الؼقم

قوله  لعل الـوس اخيؾػوا( وذكو ا دن  قؿقدس عدن  حؿدهلل  كده قدول ذ الؼدواية خؾد  اإلأدوم: 
= 
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ادعي اإل ؿوع ذ ك ول أيسع وذ عهللم الو وب ذ صالة الجفوع وإكؿو فؼفوي الؿيؽؾؿقن  =

وهؿدوع كولؿويسي وإصم يهللعون اإل ؿوع وٓ يعوفون إٓ قدول   دى حـقػدس وأولدك وكح

 وٓ يعؾؿون  قوال الصحو س واليو عقن.

  ا اسديبعود و دود اإل ؿدوعع ولؽدن  - ي: اإلأوم  حؿهلل  -ولق  أواده »قول ا ن الؼقم: 

 حؿهلل و ئؿدس الحدهلليل ُ ُؾدوا  ؿدن كدون يدود عؾدقفم السدـس الصدحقحس  ن ؿدوع الـدوس عؾدى 

 .«السـن  ؿ ؾفو خالففوع فبقن ال،وفعي و حؿهلل  ن ه ه الهللعوى ك بع و كه ٓ يجوز رد

 عهللالس الؿجؿعقن. )مسلل (:

قددول إكصددوري ذ كيو دده  فددوا ا الوحؿددوت(: ٓ ي،دد ط عهللالددس الؿجيفددهلل ذ اإل ؿددوعع 

فقيوقدد  عؾددى غقددو العددهللل ذ أخيددور أأددهللي والغ الدديع ٕن إدلددس الهللالددس عؾددى حجقددس 

ولػس الػوسق ٓ اإل ؿوع أطؾؼس عن  ؼققهلل إأس  ؽوهنو عهللٓ فوعيبور إ ؿوع العهللول أح أخ

 أهللرك له اوعوع وكل حؽم ٓ أهللرك له اوعو و   كػقه.

 أو أو ذه  إلقه الجؿفور ففو اا اط العهللالدس ذ الؿجؿعدقن وهدو أدو كؼؾده أحد  ان  دن 

عبهلل ال،ؽور ذ كيو ه  أسؾم ال بدوت(ع وقدول: الجؿفدور ادوووا العهللالدس وهدو الحدق ٕن 

لحجقدسع وٕن ذ حجقدس اإل ؿدوع حؼقؼددس قدول الػوسدق وا د  اليوقد  فدال دخددل لده ذ ا

 (.418/ 4اليؽويم ٕهؾهع والػوسق ٓ يسيحق اليؽويمع اكظو: الؿسيصػى  حواقيه:  

ٓ يـعؼددهلل اإل ؿددوع  ؼدول إك ددو فؾددو خدول  واحددهلل  و ا ـددون  و عدهللد قؾقددل أددن  )مسرلل (:

فدهلل الؿجيفهللين فنن أخولػيفم  ضدو وٓ يـعؼدهلل اإل ؿدوع إٓ  ؼدول الؽدل فؾدو خدول  أجي

واحددهلل لددم يـعؼددهللع وٓ يؽددون قددولفم إ ؿوعددو وٓ حجددس وهدد ا هددو قددول الجؿفددورع وهددو 

 الصواب.

الؼول ال وب: يـعؼهلل اإل ؿوع  ؿخولػس الواحهلل وآ ـقن فؼ  دون أو زاد عؾى ذلك ويؽدون 

قول إك و إ ؿوعو وحجس وهو قول   ي  ؽو الوازي الحـػي الؿعووف  ولجصوص و  ي 

عي لس وا ن حؿهللان أن الحـو ؾدسع وأدول إلقده   دو أحؿدهلل الجدويـي الحسقن الخقوط أن الؿ

وحؽوه البو ي عن ا ن خوي  أـهللاد أدن الؿولؽقدسع وحؽدوه الػخدو الدوازي عدن ا دن  ويدو 

الطربيع وذكدو ا دن قهللاأدس والطدوذ وغقوهؿدو  ن اإلأدوم  حؿدهلل  وأدل إلقده ذ روايدسع وهدو 

  وهو صـقح ا ن الؿـ ر ذ كيو ه اإل ؿوع.
= 
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ل ولل: إذا  ؾغ الؿخولػون عهللد اليوا و لم يـعؼهلل اإل ؿدوع وإن كدوكوا دون ذلدك لدم الؼول ا =

 ضو أخولػيفم ويـعؼهلل اإل ؿوع عـهللئ  وذكو البوقالب  ن ه ا هو قول ا دن  ويدو وحؽدوه 

الؼوضي عبهلل الوهوب عن   دي الحسدقن الخقدوط.  وذلدك ٕن أدو دون عدهللد اليدوا و يعيدرب 

قددول أددن   بددت اإل ؿددوع  ولعؼددل و كدده ي،دد ط ذ  اددوذا ٓ حؽددم لدده وهدد ا أبـددي عؾددى

 الؿجؿعقن  ؾوغ عهللد اليوا و ك ا خو ه الطوذ(.

الؼول الوا ح:  ن الؿخولػدس  ضدو إن كدون الؿخدول  قدهلل خدول  فقؿدو يسدوغ فقده آ يفدود 

ذ العدولع  أدو إذا كوكدت أخولػيده ٓ يسدوغ فقفدو آ يفدود كدلن  ڤكؿخولػس ا ن عبدوس 

ذ ر دو  ڤعربة  ؼوله ويـعؼهلل اإل ؿدوع وذلدك كؿخولػدس ا دن عبدوس يخول  كصو ففـو ٓ 

الػضلع و  ا قول   و عبهلل ان الجو وب والسوخسدي وحؽدي عدن الجصدوص  والحجدس 

 ذ ذلك  كه يعيرب اوذا ٓ يؾيػت لؼوله إن كون خالفه ٓ يسوغ(.

يؽدون حجدس الؼول الخوأ :  كه إذا خول  البعض فنن قول إك و ٓ يؽون إ ؿوعو لؽـه 

و  ا قول ا ن الحو   الؿولؽي وا ن  هللران أن الحـو ؾس.  وذلك ٕن إصو س إك و  ك دو 

 أن خطئفم فقؽون  ـقو كخرب الواحهلل والؼقوس(.

الؼول السودس:  ن قول إك و إ ؿوع ذ غقو  صول الهللين  أو ذ  صول الهللين فال  هلل أدن 

ؿعي لدس.  وذلدك ٕن الخدالف ذ  صدول ا ػو  الؽل كؼؾه الؼواذ عن ا ن إخ،دود أدن ال

 الهللين أم و  خالف الػووع(.

 اإل ؿوع السؽويت. )مسلل (:

 اخيؾ  إصولقون ذ أسللس اإل ؿوع السؽويت عؾى عهللة  قوال ه ا  قوهنو:

الؼددول إول: اإل ؿددوع السددؽويت حجددس وإ ؿددوع وهددو أدد ه    ددي حـقػددس و ؿفددور 

ؿفددور الؿولؽقددس واخيددوره البددو يع  صددحو ه واخيقددور السوخسددي أددـفمع هددو أدد ه   

وأ ه   حؿهلل و ك و  صحو ه كدل ي يعؾدى و  دي الخطدوب وا دن عؼقدل ذ الواضدا وا دن 

  قؿقس وا ن الؼقم.

وقول ال،قوازي إكه الؿد ه  ورحجده إسديوذ   دو إسدحو  اإلسدػوائقـي وا دن السدؿعوب 

 ن أدد ه  وال رك،دديع وكؼددل غقددو واحددهلل  ن أدد ه  ال،ددوفعقس  كدده حجددس قددوٓ واحددهللاع و

  ك وهم  كه إ ؿوع.
= 
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= 
وأـفم أن اا ط اكؼواض العصو: كل ي عؾي الجبوئي و حؿهلل ذ روايدس وكؼؾده ا دن فدورك 

عددن  ك ددو ال،ددوفعقس وصددححهع واخيددوره ا ددن الؼطددون والوويددوب والبـددهللكقجي والوافعددي 

 وال،قوازي و  و يعؾى.

 الؼول ال وب: اإل ؿوع السؽويت لق   ن ؿوع وٓ هو حجس.

داود وا ـددهع وهدو اخيقددور عقسدى  دن   ددون و  دي عبددهلل ان البصدوي وإاددعوي حؽدي عدن 

والبوقالب والجويـي ذ  ول  ح ه و  و  عػو السؿـوب والغ الدي ذ الؿسيصدػى والدوازي 

 وا ن عؼقل ذ الػـون وكسبه عبهلل الوهوب إلى  ك و إصولققن.

 الؼول ال ولل: اإل ؿوع السؽويت حجس ولق   ن ؿوع.

هلل الو فقن عـهلل ال،وفعقس وكؼل الوافعي  كه الؿ،فور عـهللهمع واخيقدور   دي هوادم وهو  ح

والصددقوذ والؽوخددي وأأددهللي وا ددن الحو دد  ذ الؿخيصددو الؽبقددو. قددول اليؾؿسددوب: 

 «.فولجؿفور عؾى  كه حجس  وهوة ٓ إ ؿوع قطعي»

وعع  و  كده وهل الؿواد   لك  كه دلقل آخو أدن  دلدس ال،دوع غقدو اإل ؿد»قول ا ن السبؽي: 

لق   ن ؿوع قطعدي  دل  ـديع الـظدو ذ ذلدك أضدطوبع ويميدهلل إول قدول الؿدووردي: 

والؼول ال وب  كه ٓ يؽون إ ؿوعوع قول ال،وفعي: أن كس  لسوكت قول فؼهلل ك ب عؾقدهع 

فوقيضى  ن السوكت ٓ يـس  إلقه قول ٓ  ـو وٓ قطعوع ويعضهلل ال وب قول   ي عؿوو  دن 

 «.الؽبقو وهو حجس ولق   ن ؿوع قطعي الحو   ذ الؿخيصو

ولدقعؾم  ن الؿدواد  دولخالف هـدو و كده لدق   ن ؿدوع  ي قطعديع و د لك »قول ال رك،ي: 

 «.صوح ا ن  وهون عن الصقوذ وك ا ا ن الحو   وإٓ فؿعؾوم  ن اإل ؿوع حجس

لبحدو الؼول الوا ح: إن كون ذ عصو الصحو س كون إ ؿوعدو وإٓ فدالع اخيدوره الوويدوب ذ ا

 والؿووردي ذ أوضح أن الحووي.

الؼددول الخددوأ :  كدده إ ؿددوع إن كددون فيقددو ٓ حؽؿددو أددن حددوكم و دده قددول ا ددن   ددي هويددوة 

  صوح  و ه(.

الؼول السودس:  كه إ ؿوع إن كون حؽؿو أن حوكم ٓ إن كون أجدود فيدوىع و ده قدول   دو 

 إسحو  الؿووزي.
= 
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= 

 ع اخيوره   و  ؽو الوازي.الؼول السو ح: إن كون السوكيون  قل كون إ ؿوعو

 الؼول ال وأن: إن كون إأو أؿو يهللوم وييؽور وقوعه كون السؽوت إ ؿوعو

اخيوره إأوم الحوأقن ذ آخو الؿسللس و بعه الغ الي ذ الؿـخولع و عل الفـهللي الخدالف 

ذ ه ه الصورة  قن الؼدوئؾقن  دلن اإل ؿدوع السدؽويت إ ؿدوع وحجدسع واخيدور  كده إ ؿدوع 

 وحجس.

(: أؿو يـبده عؾقده ذ آحيجدوج  وإل ؿدوع 484/ 14قول الحوفأ ذ فيا البوري   :ـبقه()ت

 السؽويت فق، ط ذ آحيجوج  ه اكيػوي أواكح اإلكؽور.

لؾؼوضدي  و ؿفور العؾؿوي عؾى  ن إصولي غقو أعيدرب ذ  هدل اإل ؿدوع خالًفد )مسلل (:

(: و أددو 88إراددود الػحددول  ص  البددوقالب والغ الددي والػخددو الددوازيع قددول ال،ددوكوب ذ

إصددولي الؿددوهو الؿيصددوف ذ الػؼدده فػددي اعيبددور خالفدده ذ الػؼدده و فددون حؽوهؿددو 

الؿددوورديع وذهدد  الؼوضددي إلددى  ن خالفدده أعيددربع قددول الجددويـي: وهددو الحددقع وذهدد  

أعظم إصولققن وأـفم   دو الحسدقن  دن الؼطدون إلدى  ن خالفده ٓ يعيدرب ٕكده لدق  أدن 

وقعددت لدده واقعددس لدد م  ن يسدديػيي الؿػيددي فقفددوع وقددول الؽقددو: والحددق قددول الؿػيددقن ولددو 

 الجؿفور ٕن أن احؽم إصؾقن ففو أجيفهلل فقفؿو.

إذا  ؾدغ اليدو عي ر بدس آ يفدود  عدهلل اكعؼدود اإل ؿدوع ففـدو أدن ي،د ط اكؼدواض )مسلل (: 

يجعدل قولده العصو ذ اإل ؿوع يوى  ن  ؾوغ اليو عي ر بس آ يفود  عدهلل إ ؿدوع الصدحو س 

أعيددهللا  ددهع وأددن ٓ ي،دد ط اكؼددواض العصددو فددال يعيددهلل  بؾددوغ اليددو عي ر بددس آ يفددود  عددهلل 

 إ ؿوعفم ٕكه أحجوج  وإل ؿوع الؿيؼهللم.

  وكقو: إذا  ؾغ اليو عي ر بس آ يفود قبل اكعؼود اإل ؿوع ففـو وقح الخالف عؾى قولقن:

و س وهو إحهللى الوواييقن عدن  حؿدهلل الؼول إول:  كه ٓ يعيهلل  وليو عي الؿجيفهلل أح الصح

 وأل إلقه ذ روايس   ي الحورث وروايس الؼواريوي واخيدوره الحؾدواب والخدالل والؼوضدي 

   و يعؾى ذ العهللة أن الحـو ؾس وهو قول  عض ال،وفعقس وداود وإسؿوعقل  ن عؾقس.

س الصالة  دقن والووايس اليي  وأل فقفو  حؿهلل إلى ه ا الؼول هي روايس   ي الحورث ذ أسلل

 ال اويا:
= 
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= 
 قول   و الحورث سئل  حؿهلل: إلى  ي ايي   ه  ذ  وك الصالة  قن ال اوياف

فؼول  حؿهلل: ضوب عؾقفو عؼبس  ن عوأو وهنى عـفو عبدودة  دن الصدوأت. فؼقدل لده: يدووى 

 عن سعقهلل والحسن  هنؿو كوكو يويون الصالة  قن ال اوياف

  ؼول اليو عقنف!فؼول  حؿهلل:  قول لك  صحوب رسول ان و

( وا دن قهللاأدس ذ 97/ 1وقهلل ذكو كواهس  حؿهلل لؾصالة  قن ال اويا ا ن هدوب ذ أسدوئؾه  

( وذكو ا ن قهللاأس عدن  حؿدهلل  كده قدول  ال دس أدن الصدحو س عبدودة و  دي 174/ 4الؿغـي  

( وكد ا 399/ 4. يـظو   و عبدودة ذ أصدـ  ا دن   دي ادقبس  ڤالهللرداي وعؼبس  ن عوأو 

الحورث ذ أسللس قيل الجؿوعس  ولواحدهلل: قدول   دو الحدورث: سدئل  حؿدهلل عـدهلل روايس   ي 

 عهللد قيؾوا واحهللاف

فؼول: يؼودون  ه يووى عن عؿو وعؾي. فؼقل: يووى عن  عض اليو عقن  كه ٓ يؼيدل ا ـدون 

  واحهللف فؼول: أو يصـح  وليو عقنف!

 أصدـػقفؿو والبقفؼدي  و  و عؿو رواه عـه أولك ذ الؿوول وعبهلل الوزا  وا ن   ي اقبس ذ

والهللارقطـي ذ ســفؿو ورواه البخوري أعؾؼوع وا و عؾي رواه عبهلل الوزا  وا دن   دي ادقبس 

 ذ أصـػقفؿو(

قدول: سدؿعت  حؿدهلل  _كد ا ذ كيدوب العدهللة ٕ دي يعؾدى  _وروى   و عبدهلل ان الؼدواريوي 

قول عطوي أدن ي اكو ر ال فؼول له الو ل: قول عطوي فؼول:  قول لك قول ا ن عؿو و ؼول 

 عطوي وأن   وهف!

الؼول ال وب:  ن اليو عي الؿجيفهلل يعيهلل  ه أح الصحو س وهو قول  ؿفور إصدولققن وهدو 

الووايس ال وكقس عن  حؿهلل  وأل إلقفو ذ روايس ا ـه عبهلل ان و  ي الحسن  دن هدورون واخيدوره 

هللاأدس والؼوضدي   دو أن الحـو ؾس  ؾؿق ا   ي يعؾى ا ن عؼقل و  دو الخطدوب واخيدوره ا دن ق

 يعؾى ذ  عض كيبه.

وروايس   ي الحسن  ن هورون ذ كظو العبهلل إلى اعو أوٓ ه قول  حؿهلل: ٓ يـظو العبهلل إلدى 

ٓ  دلس  ن  »: ڤاعو أوٓ ه واحيا  ؼول سدعقهلل  دن الؿسدق  و دوك قدول ا دن عبدوس 

 .«يـظو العبهلل عؾى اعو أوٓ ه 
= 
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و  دو وولد ع وذكدو الخدالل ذ كيدوب غدض وقهلل روي ه ا الؼول عن  حؿهلل ا ـده عبدهلل ان  =

البصو أن الجوأح  ن  حؿهلل قهللم قول سعقهلل لضع  إسـود   و ا دن عبدوس ولدو صدا عـدهلله 

لؿو  جووزه إلى قول اليو عقن ورد ه ا   و يعؾى وذكو  ن  حؿدهلل قدول عدن إسدـوده لدق   ده 

ٓ لضدعػهع  لس كؿو ذ روايس إ وم ور ا  كه  خد   ده لؿوافؼيده قدول ك قدو أدن اليدو عقن 

وقهلل وافق سعقهلل  ن الؿسق  عطوي وأجوههلل والحسن والضحوك وغقوهم و  دو سدعقهلل  دن 

 پ پ ٻ ﴿الؿسق   خو ه ا ن   ي اقبس ذ الؿصـ  عـه قول: ٓ  غوكؽم هد ه أيدس 

 ﴾ إكؿو عـى  و اإلأوي ولم يعن  و العبقهلل. پپ

 .اإل ؿوع  عهلل الخالف )مسلل (:

ػو   هدل العصدو ال دوب عؾدى  حدهلل قدولي العصدو إول(  عضفم يجعل عـوان الؿسللس  ا 

و عضفم يجعل عـواهنو  هل ي، ط ذ اإل ؿدوع  ن ٓ يسدبق  خدالف أسديؼوف( آ ػدو  

  عهلل آخيالف ٓ يخؾو أن حوليقن:

 الحولس إولى:  ن يحصل آخيالف وآ ػو  ذ عصو واحهلل وه ا له صور ون:

 دم ييػؼدون قبدل  ن يسديؼو الخدالف ففـدو يؽدون الصورة إولى:  ن يخيؾ   هدل العصدو 

إ ؿوعو عـهلل إئؿس إر عدس و  بدوعفم  دل كؼؾده الدبعض ا ػوقدو إٓ أدو حؽدي عدن الصدقوذ 

 ولعؾه أحؿول عؾى الحولس ال وكقس.

 م ا ػوقفم عؾقهع واخيالففم ذ  ؿدح  ڤوأ ول ه ه الحولس: اخيالففم ذ إأوأس   ي  ؽو 

 الؿصح   م ا ػوقفم عؾقه.

صدورة ال وكقدس:  ن يخيؾد   هدل العصدو  دم ييػؼدون  عدهلل  ن يسديؼو الخدالف ففـدو يجدوز ال

 آ ػو  عـهلل أن ي، ط اكؼواض العصو.  أو أن ٓ ي، ط ذلك فوخيؾػوا عؾى  قوال:

ققل: يجوز آ ػو  ويؽون إ ؿوعو وهو اخيقور الػخدو الدوازي وكؼؾده الجدويـي عدن  ك دو 

 إصولققن.

  وهو اخيقور البدوقالب والجدويـي والغ الدي وال،دقوازي وأأدهللي وققل: ٓ يجوز آ ػو

والصقوذ وكؼؾه ا ن  وهون عن ال،وفعي. وققدل: يجدوز إذا كدون دلقؾده آ يفدود وإأدورة 

 وٓ يجوز فقؿو كون دلقؾه قطعقو.

الحولس ال وكقس:  ن يحصل آخيالف ذ عصو وآ ػو  ذ العصو ال ي  عدهلله ففـدو اخيؾد  
= 
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ه عؼال وحؽؿه اوعو ف ه  أأهللي و ؿوعس إلى إسيحوليه عؼال وذهد  إك دو ذ  واز =

 إلى  وازه عؼال  م اخيؾػوا ذ حؽؿه اوعو عؾى قولقن:

الؼول إول: ٓ يؽدون إ ؿوعدو وٓ يو ػدح الخدالف و ده قدول  ك دو الحـو ؾدس وكد  عؾقده 

وسدى قدول:  حؿهلل وهو  وهو كالأه كؿو ذ روايس الؿووذي و  ي الحدورث ويوسد   دن أ

يـظددو إلددى  قددوب الؼددولقن و اددبففو  ولؽيددوب والسددـسع واخيددوره الؼوضددي   ددو يعؾددى وا ددن 

قهللاأسع و ه قول   و الحسن إاعوي وهدو قدول  ك دو ال،دوفعقس كدل ي  ؽدو الصدقوذ و  دي 

حوأهلل الؿووزي والبدوقالب والجدويـي والغ الدي وأأدهللي وال،دقوازي أدن ال،دوفعقس و ده 

 وم وا ن خوي  أـهللاد أن الؿولؽقس.قول إ وي و  و  ؿ

الؼول ال وب: يؽون إ ؿوعدو ويو ػدح الخدالف  ده وهدو قدول  ك دو الحـػقدس واخيدوره أدـفم 

السوخسي وال،واي وهو قول  ك و الؿولؽقس واخيوره أـفم البدو ي والؼدواذ وا دن  د ي 

الؼػدول  الغوكوويع وهو اخيقور   ي الخطوب والطوذ وا ن  دهللران أدن الحـو ؾدسع و ده قدول

ال،واددي وا ددن خقددوان والػخددو الددوازي والـددووي أددن ال،ددوفعقسعع و دده قولددت الؿعي لددس 

 كولجبوئققن و  ي عبهلل ان البصويع وحؽوه البوقالب عن   ي الحسن إاعوي.

 .قول الخؾػوي إر عس )مسلل (:

 اخيؾ  ذ ه ه الؿسللس عؾى  ال س  قوال:

 ؿوع وحجسع وهو روايس عدن  حؿدهلل حؽوهدو عـده الؼول إول:  ن قول الخؾػوي إر عس إ

 إسؿوعقل  ن سعقهللع و ه قول   و حوزم أن الحـػقس وا ن البـو أن الحـو ؾس.

الؼول ال وب:  ن قول الخؾػوي إر عس حجس ولق   ن ؿدوعع وهدو روايدس عدن  حؿدهللع وقدهلل 

لحجقدس الووايس إولى عن  حؿهلل عؾدى ا _كو ن قهللاأس وا ن  هللران  _حؿل  عض الحـو ؾس 

 ٓ اإل ؿوعع وهو قول لؾ،وفعي واخيوره ا ن  قؿقس وا ن الؼقم.

الؼول ال ولل:  ن قول الخؾػوي إر عس لق   حجس وٓ  ن ؿوع وهو قول الجؿفورع وهدو 

  دلس إقوال: الووايس ال ول س عن  حؿهلل.

 »قدول:  ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبدي  ڤ دلس الؼول إول وال وب: اسيهلللوا  حهلليل العو وض  دن سدوريس 

 وصقؽم  يؼوى ان والسؿح والطوعس وإن عبهللا حب،قو فنكه أن يعو أـؽم  عدهللي فسدقوى 

اخيالفو ك قوا فعؾقؽم  سـيي وسـس الخؾػوي الؿفهلليقن الوااهللين  ؿسؽوا  و وعضوا عؾقفو 
= 
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 خو ده  « ولـوا  ع وإيوكم وأحهلل وت إأور فنن كل أحهلل دس  هللعدسع وكدل  هللعدس ضداللس 

وا ن أو ه وا ن حبون والحوكم وصدححه ال أد ي والحدوكم   حؿهلل و  و داود وال أ ي

 و  و كعقم وا ن  قؿقس والعالئي وغقوهم.

 أددو  و بددوع الخؾػددوي الوااددهللين وإأددو لؾو ددوبع وهددم  ملسو هيلع هللا ىلصو دده آسدديهللٓل:  ن الـبددي 

 «.الخالفس  ال ون سـس  »: ملسو هيلع هللا ىلصالخؾػوي إر عس لؼوله 

 ڃ ڃ ڃ ﴿كؼولدده  عددولى:   دلددس الؼددول ال ولددل: اسدديهلللوا  عؿددوم  دلددس اإل ؿددوع

إذ  دهللل عؾدى  كده ٓ  دهلل أدن ا ػدو   «ٓ  جيؿح  أيي عؾى ضداللس  »: ملسو هيلع هللا ىلص﴾ وقوله  چ

  ؿقح الؿمأـقن و ؿقح إأس والخؾػوي إر عس لقسوا كل الؿمأـقن ولقسوا كل إأس.

 .اكؼراض العَّر)مسلل (: هل يشترلَّح  اإلجؿاع 

هللين الدد ين   ؿعددوا عؾددى حؽددم الؿؼصددود  ددوكؼواض العصددو  ي:  أددوت  ؿقددح الؿجيفدد

أسللس اوعقس(. ففل ي، ط ٓكعؼود اإل ؿوع  ن يؿوت  ؿقح الؿجيفهللين ال ين   ؿعدوا 

عؾى الؿسدللس  و  كده يـعؼدهلل اإل ؿدوع أبوادوة  عدهلل ا ػدوقفم فدال يجدوز  عدهلل ذلدك لفدم وٓ 

 لغقوهم الؿخولػسف اخيؾ  ذ ه ه الؿسللس عؾى  قوال:

صو لصحس اكعؼود اإل ؿوع فقجوز ر وع الؿجيفدهلل عدن الؼول إول: ي، ط اكؼواض الع

قوله قبل أوهتم وٓ  حوم ذ حؼه الؿخولػس و  ا قول  حؿهلل ذ  وهو كالأده واخيدوره ا دن 

 فورك وسؾقم الوازي أن ال،وفعقس وكسبه السوخسي لؾ،وفعي.

الؼول ال دوب: ٓ ي،د ط اكؼدواض العصدو ذ اإل ؿدوع أطؾؼدو وهدو قدول الجؿفدور و ك دو 

 صولققن والػؼفوي والؿيؽؾؿقن وهو الووايس ال وكقس عن اإلأوم  حؿهلل.إ

الؼول ال ولل: إذا كون أسيـهلل اإل ؿوع  ـقو كولؼقوس وخرب أحود فدال يؽدون حجدس حيدى 

 يطول ال أون و يؽور الواقعس ولو وول ال أون ولم  يؽور فال   و له و ه قول الجويـي.

اإل ؿوع إذا كدون اإل ؿدوع سدؽو قو وٓ ي،د ط ذ الؼول الوا ح: اكؼواض العصو اوط ذ 

اإل ؿوع الؼولي  و الػعؾي وهو قول أأهللي وحؽي عن   ي عؾدي الجبدوئي أدن الؿعي لدس 

و هوقددول   ددي أـصددور البغددهللادي و ذكددوه الجددويـي عددن   ددي اسددحق إسددػوايقـي أددن 

 ال،وفعقس.  وسقليت  قون ذلك ذ اإل ؿوع السؽويت(
= 
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واض العصو اوط ذ اإل ؿوع إن  ؼي أن الؿجؿعقن عدهللد اليدوا و الؼول الخوأ :  ن اكؼ =

  أو إن كؼصوا عن عهللد اليوا و فال عربة  بؼوئفم حؽوه  عض ال،وفعقس.

 الؼول السودس:  ن اكؼواض العصو اوط ذ إ ؿوع الصحو س فؼ .

ال  دلس إقوال:  سوف كؽيػي   كو  دلس الؼولقن إولقن فؼ  ٕهؿقيفؿو و أو  ؼقدس إقدو

 فو ه احيجوج  صحو و  وهو أن الؼول(:

  دلس الؼول إول: اسيهللل  صحوب الؼول إول  لدلس أـفو:

 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿قوله  عولى:  - 2

 عؾفددم حجددس عؾددى الـددوسع وأددن  عددل  _ بددورك و عددولى  _و دده آسدديهللٓل:  ن ان 

 إ ؿوعفم أوكعو لفم أن الو وع فؼهلل  عؾفم حجس عؾى  كػسفم.

 ب عـه  جوا قن:ويجو

إول:  ن الؿدواد  جعؾفددم اددفهللاي عؾدى الـددوس ذ يددوم الؼقوأددس  دن الغ إكبقددوي إلددقفم فددال 

 يؽون ذلك حجس فقؿو كحن فقه.

ال دوب:  ن قبدول ادفودهتم عؾدى  كػسدفم ر ؿدو يؽدون  ولدى أدن قبولده عؾدى غقدوهم لعدهللم 

 اليفؿس ويؽون ه ا أن  وب اليـبقه  وٕدكى عؾى إعؾى.

 هلللوا  ؤ ور عن الصحو س وأـفو:اسي - 1

اسي،ورب عؿو  دن الخطدوب  »:  ڤعن عبقهللة السؾؿوب قول: قول عؾي  ن   ي وول   -أ 

 ڤذ  قح  أفوت إوٓد فو يت  كو وهو  هنو عيقؼسع فؼضى  و عؿو حقو ه وع ؿدون   ڤ

عبقدهللة عدن ع قول: فلخربب أحؿهلل  ن سقوين  كه سلل « عهلله فؾؿو ولقت  كو ر يت  ن  رقفن 

 ؿقعدو  حد  إلدي أدن ر ي  ڤر ي عؿدو وعؾدي  »ذلك فؼول:  يفؿو  ح  إلقكف قدول: 

 خو ه البقفؼي ذ ســه وعبهلل الوزا  وا ن   دي ادقبس ذ  «حقن  درك آخيالف  ڤعؾي 

 أصـػقفؿو.

 وقول عبقهللة دلقل سبق اإل ؿوع.

يس ذ الؼسدم و قدوه  ن عؿو خول  أو كون عؾقه   و  ؽو والصحو س ذ زأوكه أن اليسدو -ب 

 الصحو س  يضو عؾى ذلك  خو ه  حؿهلل ذ ال ههلل.

 ن عؿو حهلل اورب الخؿو  ؿوكقن وخول  أو كون   و  ؽو والصحو س عؾقده أدن الحدهلل  -ج 
= 
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  ر عقن  خو ه أسؾم ذ صحقحه. =

 و  ق  عن ه ه أ ور  ؿو يؾي:

 ذ  قح  أفوت إوٓد فقجوب عـه  جوا قن: ڤ أو   و عؾي 

 »فؼ  ول ا قدول:  ڤلم يخول  اإل ؿوع وإكؿو هو قوله وقول عؿو  ڤعؾقو إول:  ن 

فؼ  وقهلل خدول   ڤولم يؼل ر ي الجؿقح ففو خول  قول عؿو  «ا ػق ر يي ور ي عؿو 

كؿو عـهلل عبهلل الدوزا  ذ الؿصدـ  فدهللل ذلدك عؾدى  ڤعؿو  يضو ا ن عبوس وا ن ال  قو 

  هنم لم يجؿعوا.

اإل ؿدوع فقحيؿدل  ن يؽدون يدوى ااد اط اكؼدواض خدول   ڤال وب: لدو سدؾم  ن عؾقدو 

 العصو لؽـه لق  قول الجؿقح.

 ڤو أو   و عؿو ذ اليسويس فؾم يحصل  يضدو ا ػدو   دل خدول  عؿدو ذ زأدن   دي  ؽدو 

يو خؾقػس رسول ان  سوي  قن  صحوب  هللر وسواهم أن الـوسف فؼدول »وكو وه فؼول له: 

ولم يوو  ن عؿدو  « وسعه وإكؿو فضؾفم ذ   ورهم   و  ؽو: إكؿو الهللكقو  الغ وخقو البالغ 

 ر ح إلى قول   ي  ؽو فال يؿيـح  كه كون يوى اليػضقل فؾؿو صور إأو إلقه فضل.

 ذ حهلل اورب الخؿو فقجوب عـه  جوا قن: ڤو أو   و عؿو 

وال يدودة ذ الحدهلل كوكدت أددن  دوب اليع يدوٓ  الحدهللع عؾدى  كده وقددح  ڤإول:  ن فعدل عؿدو 

ذ اددورب الخؿددو هددو أددن  ددوب الحددهلل  وٓ: ٕن الحددهلل أؼددهللر  ملسو هيلع هللا ىلصأددو فعؾدده الـبددي  خددالف هددل

 وحهلليل  ك  يهللل عؾى عهللم اليؼهلليو.

ال وب:  ن غويس أو فقه  ن يؽون خدول  اإل ؿدوع السدؽويت ور ؿدو يؼدول  واد اط اكؼدواض 

 العصو فقه ٓ أطؾؼو.

 غقدو ا يفدوده   ن إ ؿوعفم ر ؿو كون عن ا يفود و دن وٓ حجدو عؾدى الؿجيفدهلل إذا - 1

 وإٓ كون آ يفود أوكعو أن آ يفود وهو أؿيـح.

و  ق  عـه:  ن الحؽم  عهلل اإل ؿوع  صبا قطعقو والؼطعي يؿيـدح الو دوع عـده  و يفدود 

  ـي.

 كه لو لم  عيرب الؿخولػس ذ عصوهم لبطل أ ه  الؿخول  لفم ذ عصدوهم  ؿو ده:  - 4

  ؿوع.ٕن أن  ؼي  عهلله كل إأس وذلك خالف اإل
= 
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 و  ق  عـه  جوا قن: =

إول:  ن  عض إصولققن ذه  إلى إ طدول أد ه  الؿخدول   ؿو ده ويـعؼدهلل اإل ؿدوع 

  ؿن  ؼي.

ال وب:  ن الؼول  عهللم  طدالن قولده  ؿو ده وعدهللم اكعؼدود اإل ؿدوع  عدهلله سدببه  ن أدن  ؼدي 

  بطدل  ؿو ده لقسوا كل إأس  ولـسبس إلى ه ه الؿسللس اليي خول  فقفو الؿقت فنن فيواه ٓ

وه ا  خالف أسلليـو: إذ و هلل كل إأس أح عهللم الؿخول  فنذا اكعؼهلل اإل ؿدوع فدال عدربة 

  ؿو يحهللث  عهلله.

حقل وفو ده ادوط ذ اسديؼوار الحجدس فواد اط ذلدك ذ  ملسو هيلع هللا ىلصالؼقوس عؾى قول الـبي  - 2

 اسيؼوار قول الجؿوعس  ولى.

 و  ق  عـه  جوا قن:

   سيؼو حجقيه إٓ  عهلل أو ه  ل هو حجس ذ حقو ه.ٓ ملسو هيلع هللا ىلصإول: ٓ كسؾم  ن قول الـبي 

أعدوض  ملسو هيلع هللا ىلصال وب: لو سؾم  كه ٓ يسيؼو إٓ  عهلل أو ه ففو ققوس أح الػور : إذ قدول الـبدي 

 لؾـسخ  وحي قووح وهو  وئ ع  خالف رفح حؽم اإل ؿوع الؼووح  طويق آ يفود.

 ملسو هيلع هللا ىلصهللي و عدن رسدول ان  كه يؾ م عؾى عهللم آا اط  كه لو   كو  حدهللهم  و كؾفدم حد - 2

عؾى خالف إ ؿوعفم فدنن  دوز ر دوعفم إلقده كدون اإل ؿدوع إول خطدلع وإن لدم يجد  

الو وع كون اسيؿوارهم عؾى الحؽم أح  فور أو يـوقضه خطل  يضوع وٓ أخؾ  عـهللئد  

 إٓ  وا اط اكؼواض العصو.

 ويجوب عـه   ال س   و س:

 س أن اإل ؿوع عؾى خالف الخرب.إول:  ن فوضؽم ه ا أحول: ٕن إأس أعصوأ

ال وب: لو قهللر حصدول ذلدك فنكده ٓ يعؿدل  دولخرب وذلدك ٕن اإل ؿدوع الؼدووح دل عؾدى 

 خالفه.

 ال وب:  ن ه ا الػوض وارد حيى  عهلل آكؼواض فجوا ؽم هـو هو  وا ـو.

 : دلس الؼول ال وب: اسيهللل الجؿفور لعهللم اا اط اكؼواض العصو ذ اإل ؿوع  لدلس أـفو

ٓ  »: ملسو هيلع هللا ىلص﴾ وقولدده  چ ڃ ڃ ڃ ﴿عؿددوم  دلددس اإل ؿددوع كؼولدده  عددولى:  - 2

حقل لم  ؼقهلل ذلك  وا اط اكؼواض العصو فوٕصل  ن  بؼدى  « جيؿح  أيي عؾى ضاللس 
= 
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 عؾى عؿوأفو حيى يود أو يؼقهللهو  و يخصصفو. =

  ن حؼقؼس آ ػو  حصؾت  و ػوقفم وهو الحجس ودوام ذلك خورج عن حؼقؼيه. - 1

حصددل احيجددوج الصددحو س واليددو عقن  ن ؿددوع الصددحو س ذ عصددو الصددحو س وذ   كدده - 1

  واخو عصوهمع ولو كون اووو لم يج  ذلك.

لؼهلل وقح آ ؿوع عؾى كون آ ؿوع حجس  عدهلل اكؼدواض العصدوع إذا لدم يو دهلل لفدم  - 4

أخول ع فولحجس إأدو  ن  ؽدون ذ كػد  آ ػدو ع  و كػد  اكؼدواض العصدوع  و أجؿدوع 

وٓ يجوز  ن يؼول  ول وبع وإٓ كدون اكؼدواض العصدو دون آ ػدو  حجدسع وهدو  آأوين.

أحولع وٓ يجوز  ن يؼول  ول وللع وإٓ كون أدوهتم أدم وا ذ  عدل  قدوالفم حجدسع وهدو 

. فؾم يبدق سدوى آولع وهدو  و دت قبدل اكؼدواض العصدوع ڠأحول كؿو ذ أوت الـبي 

 وذلك هو الؿطؾوب.

الؿوكح  ن  ؽون الحجس ذ ا ػوقفم أ،وووو  عدهللم الؿخدول  لفدم و  ق  عـه  ؼولفم: أو 

 ذ عصوهم.

لو ااد ط اكؼدواض العصدو ذ اإل ؿدوع لدم يحصدل إ ؿدوع وذلدك لد ا   العصدور  - 2

 و الحق الؿجؿعقن.

و  قددد  عـددده  دددلن الؼدددوئؾون  واددد اط اكؼدددواض العصدددو اخيؾػدددوا ذ إدخدددول أدددن  درك 

م: فدد ه   حؿددهلل  ددن حـبددل إلددى  كدده ٓ أددهللخل الؿجؿعددقن أددن اليددو عقن لفددم ذ إ ؿددوعف

لؾيدو عي ذ إ ؿدوع  هدل ذلدك العصدو ذ إحدهللى الدوواييقن عـدهع أدح  كده ي،د ط اكؼدواض 

العصو. وفوئهللة اا اوه ل لك إأؽون ر وع الؿجؿعقن  و  عضفم عؿدو حؽؿدوا  ده  وٓع 

 ٓ لجواز و ود أجيفهلل آخوع وعؾى ه اع فوٓاؽول يؽون أـهللفعو.

دخول اليو ح لفم ذ إ ؿوعفمع فدال يؿيـدح  ن يؽدون ال،دوط هدو اكؼدواض  و يؼهلليو  سؾقم

عصددو الؿجؿعددقن عـددهلل حددهللوث الحود ددسع واعيبددور أوافؼددس أددن  درك ذلددك العصددو أددن 

 الؿجيفهللين ٓ عصو أن  درك عصوهم. وعؾى ه اع فوٓاؽول ٓ يؽون أيجفو.

 .كل طَّر)مسلل (: هل يَّح اإلجؿاع يف 

س وهد ه الؿسدللس و قؼدس اإلر بدوط  ؿسدللس  خدوى وهدي الصواب  ن إ ؿوع كل عصو حجد

 إأؽون آوالع عؾى اإل ؿوع والعؾم  ه وقهلل اخيؾ  فقه عؾى  قوال.
= 
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 إول:  كه يؿؽن العؾم  وإل ؿوع وآوالع عؾقه ذ  ؿقح العصور وهو قول الجؿفور. =

قددول ال ددوب:  كدده يؿؽددن العؾددم  وإل ؿددوع وآوددالع عؾقدده ذ العصددور ال ال ددس فؼدد  وهددو 

صوح  فوا ا الوحؿوتع وأول إلقه اقخ اإلسالم ا ن  قؿقدس ذ العؼقدهللة الواسدطقس  ؼولده 

 واإل ؿددوع الدد ي يـضددب  هددو أددو كددون عؾقدده السددؾ  الصددولا إذ  عددهللهم ك ددو آخدديالف 

 واكي،و ذ إأس(.

ال ولل:  كه يؿؽن العؾم  وإل ؿوع وآوالع عؾقده ذ عصدو الصدحو س فؼد ع و أدو  عدهللهم 

لكع وهو روايس عن  حؿهلل حقل  وأل إلقه ذ روايس   ي داود حقل قدول:  آ بدوع فقيع ر ذ

وعن  صحو ه وهو  عهلل ذ اليو عقن أخقدو( فلخد  أدن  ملسو هيلع هللا ىلص ن ييبح الو ل أو  وي عن الـبي 

ه ا  عض الحـو ؾس  كه يخقو  قن  خ  إ ؿوع اليو عقن و قن  وكه وه ا يدهللل عؾدى  كده لدق  

يعؾى عؾى آحود اليو عقن لؿدو يدليت ذ الووايدس ال وكقدسع وهدو  أؾ أوع وقهلل حؿؾفو الؼوضي   و

أ ه  ا ن حبون حقل ي،قو إلقه  وهو صـقعه ذ صحقحه حقل يؼول:  واإل ؿوع عـهللكو 

إ ؿوع الصحو س ال ين افهللوا هبدوط الدوحي واليـ يدل و عقد وا أدن اليحويد  واليبدهلليل 

ؼدودحقن(ع وهدو قدول الػخدو حيى حػأ ان  م الهللين عؾى الؿسدؾؿقن وصدوكه عدن  ؾدم ال

الوازيع وأأهلليع وا ن حد مع وأدول إلقده ادقخ اإلسدالم ا دن  قؿقدس ذ أجؿدوع الػيدووى 

( حقل قول:  اإل ؿوع أيػق عؾقه  قن عوأس الؿسؾؿقن أن الػؼفدوي والصدوفقس 391/ 11 

و هددل الحددهلليل والؽددالم وغقددوهم ذ الجؿؾددسع و كؽددوه  عددض  هددل البددهللع أددن الؿعي لددس 

ؽن الؿعؾوم أـده هدو أدو كدون عؾقده الصدحو سع و أدو  عدهلل ذلدك فيعد ر العؾدم  ده وال،قعسع ل

 ع ولف ا اخيؾ   هل العؾم فقؿو ي كو أن اإل ؿوعوت الحود س  عهلل الصحو س(.وغولبً 

الوا ح: يؿؽن العؾم  وإل ؿوع وآوالع عؾقده ذ إأدور الؿعؾوأدس أدن الدهللين  ولضدوورة 

لسددت  قددول وٓ  حددهلل أدن  هددل العؾددم  هدد ا  (:539قددول ال،ددوفعي ذ الوسدولس   فحسد ع

إٓ قوله لدك وحؽدوه عدن أدن قولده كدولظفو  ر دحع  ا  هللً  وأجيؿح عؾقه( إٓ لؿو ٓ  ؾؼى عولؿً 

 وكيحويم الخؿو وأو  ابه ه ا.

إٓ  وقول ال،قخ  حؿهلل اوكو أعؾؼو عؾى كالم ال،وفعي: يعـي  ن اإل ؿوع ٓ يؽدون إ ؿوًعد

ذ ك قو  اضوورة كؿو  وضحـو ذلك و قؿـو الحجس عؾقه أوارً ذ إأو الؿعؾوم أن الهللين  ول

 أن حوااقـو عؾى الؽي  الؿخيؾػس. اكيفى.
= 
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(: كعدم 457/ 7وقول ال،وفعي  يضو لؿن سلله عن و ود اإل ؿوع  كؿو ذ  ؿدوع العؾدم  =

 فؾفو ف لك اإل ؿوع هدو الد ي  ا حؿهلل انع ك قو ذ  ؿؾس أن الػوائض اليي ٓ يسح  حهللً 

يؼول لك لدق  هد ا  ن ؿدوع ففد ه الطويدق  اه   ؿح الـوس لم  جهلل حولك  حهللً لو قؾت فق

 اليي يصهلل   و أن ادعى اإل ؿوع فقفوع وذ  اقوي أن  صول العؾم دون فووعه.

( وأدن  كصد  أدن كػسده عؾدم  كده ٓ عؾدم عـدهلل 111وقول ال،دوكوب ذ إرادود الػحدول  

عؾدم  ؽدل واحدهلل أدـفم عؾدى عؾؿوي ال،و   جؿؾدس عؾؿدوي الغدوب والعؽد  فضدال عدن ال

اليػصقل و ؽقػقس أ هبه و ؿو يؼوله ذ  ؾدك الؿسدللس  عقـفدو و يضدو قدهلل يحؿدل  عدض أدن 

يعيرب ذ اإل ؿوع عؾى الؿوافؼس وعهللم الظفور  ولخالف اليؼقس والخوف عؾى كػسده ..  دم 

 قول: وأن ادعى  كه ييؿؽن الـوقل لإل ؿوع أن أعوفس كل أن يعيدرب فقده أدن عؾؿدوي الدهللكقو

فؼهلل  سوف ذ الهللعوى و وزف ذ الؼول ورحم ان اإلأوم  حؿهلل  ن حـبدل فنكده قدول: أدن 

 ادعى اإل ؿوع ففو كوذب. اكيفى.

الخوأ :  كه ٓ يؿؽن العؾم  وإل ؿوع وٓ آوالع عؾقه أطؾؼوع وهو قدول أدن ر ى عدهللم 

 لدي إأؽوكقس حصول اإل ؿوع أن  وب  ولىع وأن ر ى عدهللم حجقيده  يضدو كولـظدوم الؿعي

 و عض ال،قعس والخوارج.

(: وإذا كؼل عولم اإل ؿدوع وكؼدل 471/ 19 فوئهللة( قول اقخ اإلسالم كؿو ذ الؿجؿوع  

ولم يسدم قوئؾدهع فؾدق  لؼوئدل  ن  وآخو الـ اع: إأو كؼال سؿى قوئؾه وإأو كؼال  خالف أطؾؼً 

كوقدل  يؼول: كؼل لخدالف لدم ي بدتع فنكده أؼو دل  دلن يؼدول: وٓ ي بدت كؼدل اإل ؿدوعع  دل

اإل ؿوع كوف لؾخالفع وه ا أ بتع والؿ بت أؼهللم عؾى الـوذع وإذا ققل: يجوز ذ كوقدل 

الـ اع  ن يؽون قهلل غؾ  فقؿو   بيده أدن الخدالف: إأدو لضدع  اإلسدـودع  و لعدهللم الهللٓلدسع 

ققل له: وكوذ الـ اع غؾطه   وز فنكه قهلل يؽون ذ الؿسللس  قدوال لدم  بؾغدهع  و  ؾغيده و دن 

دهو وكوكت صحقحس عـدهلل غقدوهع  و  دن عدهللم الهللٓلدس وكوكدت دالدسع فؽدل أدو ضع  إسـو

 يجوز عؾى الؿ بت أن الغؾ  يجوز عؾى الـوذ أح زيودة عهللم العؾم  ولخالف. اكيفى.

 )مسلل (: هل طؿل أهل الؿديـ  حج .

/ 3 وٓ  وضددقا أدد ه  الؿولؽقددسع قددول الؼوضددي عبددهللالوهوب كؿددو ذ البحددو الؿحددق   

هل الؿهلليـس عؾى ضو قن: كؼؾيع واسيهللٓلي فوٕول عؾدى  ال دس  ضدوب: (: إ ؿوع  534
= 



237 

 

 شرح منت الورقات
 

 

237 
 

237 

 

237 

 

237 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع إأو أن قول  و فعل  و إقوار.ملسو هيلع هللا ىلصأـه كؼل اوع أبيهلل  أن  فس الـبي  =

 فوٕول: كـؼؾفم الصوعع والؿهللع وإذانع واإلقوأسع وإوقوتع وإحبوس وكحوه.

وققدق:  ن ُيدَوّد العبدهلل وال وب: كؼؾفم الؿيصل كعفهللة الوققدقع وغقدو ذلدكع وأعـدى عفدهللة ال

 الؿبقح  ؽل حودث أن العقوب ذ أهللة  ال س  يوم.

وال ولل: ك كفم  خ  ال كوة أن الخضووات أح  هنو كوكدت  د رع  ولؿهلليـدسع وكدون الـبدي 

 والخؾػوي  عهلله ٓ يلخ وهنو أـفو. ملسو هيلع هللا ىلص

 قول: وه ا الـوع أن إ ؿوعفم حجس يؾ م عـهللكو الؿصقو إلقدهع و دوك إخبدور والؿؼدويق 

 لهع ٓ اخيالف  قن  صحو ـو فقه.

قول: وال وب: وهدو إ ؿدوعفم أدن وويدق آسديهللٓلع فدوخيؾ   صدحو ـو فقده عؾدى  ال دس 

  و ه:

 حددهللهو:  كدده لددق   ن ؿددوعع وٓ أددو ا. وهددو قددول   ددي  ؽددوع و  ددي يعؼددوب الددوازيع 

ْؿعوبع والطقولسيع و  ي الػدوجع وإَْ فدويع و كؽدو وا كوكده والؼوضي   ي  ؽوع وا ن الس 

 لؿولك. وأ هبً 

  وكقفو:  كه أو اع و ه قول  عض  صحوب ال،وفعي.

 ول فو:  كه حجسع وإن لم يحوم خالفهع وإلقه ذه  قوضي الؼضدوة   دو الحسدقن  دن عؿدو. 

 اكيفى.

وقول   و العبوس الؼووبدي:  أدو الضدوب إول فقـبغدي  ن ٓ يخيؾد  فقدهع ٕكده أدن  دوب 

الؼدول والػعدل واإلقدوار إذ كدل ذلدك كؼدل أحصدل لؾعؿدل الـؼل الؿيوا وع وٓ فدو   دقن 

الؼطعيع و هنم عهللد ك قوع و م غػقوع  حقل العودة عؾقفم اليواوم عؾدى خدالف الصدهلل ع 

 وٓ اك  ن أو كون ه ا سبقؾه  ولى أن  خبور أحود وإققسس والظواهو.

ٌا ٕحهلل الؿيعورضق نع ودلقؾـو عؾى ذلك و أو ال وب: فوٕول أـه  كه حجس إذا اكػودع وأو  

 ن الؿهلليـس ألرز اإليؿونع وأـ ل إحؽومع والصحو س هم الؿ،وففون ٕسبو وع الػوهؿون 

لؿؼوصهللهوع  م اليو عون كؼؾوهو وضبطوهوع وعؾى ه ا فن ؿوع  هدل الؿهلليـدس لدق   حجدس 

أن حقل إ ؿوعفمع  ل إّأو هو أن  فس كؼؾفم الؿيوا وع وإأدو أدن  فدس ادفودهتم لؼدوائن 

وال الهللالددس عؾددى أؼوصددهلل ال،ددوعع قددول: وهدد ا الـددوع آسدديهللٓلي إن عورضدده خددربع إحدد
= 
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فولخرب  ولى عـهلل  ؿفور  صحو ـوع ٕكه أظـون أن  فس واحهللةع وهو الطويدقع وعؿؾفدم  =

آ يفودي أظـون أن  فس أسيـهلل ا يفودهمع وأن  فدس الخدربع وكدون الخدرب  ولدى وقدهلل 

خرب  ـوي أـفم عؾى  كه إ ؿوعع ولق   صدحقاع صور ك قو أن  صحو ـو إلى  كه  ولى أن ال

 ٕن الؿ،فود له  ولعصؿس كل إأس ٓ  عضفو.  . هد

وقهلل قسدم ادقخ اإلسدالم ا دن  قؿقدس إ ؿدوع  هدل الؿهلليـدس إلدى  ر عدس  قسدوم فؼدول كؿدو ذ 

(: واليحؼقدق ذ أسدللس إ ؿدوع  هدل الؿهلليـدس  ن أـده أدو هدو 343/ 44أجؿوع الػيدووى  

نع وأـه أو هو قول  ؿفور  ئؿدس الؿسدؾؿقنع وأـده أدو ٓ يؼدول  ده إٓ أيػق عؾقه الؿسؾؿو

  عضفمع وذلك  ن إ ؿوع  هل الؿهلليـس عؾى  ر ح أوا  : د

أ دل كؼؾفدم لؿؼدهللار الصدوع والؿدهلل وكد ك  ملسو هيلع هللا ىلصإولى: أو يجوي أجوى الـؼل عدن الـبدي 

 صهللقس الخضووات وإحبوسع فف ا أؿو هو حجس  و ػو  العؾؿوي.

الؼهلليم  ولؿهلليـس قبل أؼيل ع ؿون  ن عػون فف ا حجس ذ أ ه  أولك وهدو  ال وكقس: العؿل

الؿـصدوص عدن ال،ددوفعيع قدول ذ روايدس يددوك   دن عبدهلل إعؾددى: إذا ر يدت قدهللأوي  هددل 

الؿهلليـس عؾى ايي فال  يوق  ذ قؾبك ريبو  كه الحقع وك ا  وهو أ ه   حؿهلل  ن أو سدـه 

ع وأو يعؾدم ٕهدل الؿهلليـدس عؿدل قدهلليم عؾدى الخؾػوي الوااهللون ففو حجس يج  ا بوعفو.. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعفهلل الخؾػوي الوااهللين أخول  لسـس رسول ان 

والؿو بس ال ول س: إذا  عدورض ذ الؿسدللس دلدقالن كحدهللي قن وققوسدقن  فدل  يفؿدو  ر داع 

و حهللهؿو يعؿل  ه  هل الؿهلليـس فػقه ك اعع فؿ ه  أولك وال،وفعي  كه يو ا  عؿل  هدل 

حـقػس  كه ٓ يو ا  عؿل  هل الؿهلليـسع وٕصحوب  حؿهلل و فدون: الؿهلليـسع وأ ه    ي 

 حهللهؿو:  كه ٓ يو اع وال وب:  كه يو ا  دهع ققدل هد ا هدو الؿـصدوص عدن  حؿدهلل وأدن 

وعؿؾدوا  ده ففدو الغويدس .. ففد ه أد اه   ؿفدور  وكالأه قول: إذا ر ى  هل الؿهلليـدس حدهللي ً 

 ؿهلليـس.إئؿس  وافق أ ه  أولك ذ ال  قا ٕقوال  هل ال

و أو الؿو بدس الوا عدس: ففدي العؿدل الؿيدلخو  ولؿهلليـدسع ففد ا هدل هدو حجدس ادوعقس يجد  

ا بوعه  م ٓف فول ي عؾقه  ئؿس الؿسدؾؿقن  كده لدق   حجدس ادوعقسع هد ا أد ه  ال،دوفعي 

و حؿهلل و  دي حـقػدس وغقدوهمع وهدو قدول الؿحؼؼدقن أدن  صدحوب أولدك .. ع ولدم  ر ذ 

جس وهو ذ الؿوول إكؿو ي كو إصل الؿجؿح عـدهللهمع كالم أولك أو يو    عل ه ا ح
= 
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ففو يحؽي أ هبفمع و ورة يؼول: ال ي لم ي ل عؾقه  هل العؾم  بؾهللكو يصقو إلى اإل ؿدوع  =

الؼهلليم و ورة ٓ ي كوع ولو كون أولك يعيؼدهلل  ن العؿدل الؿيدلخو حجدس يجد  عؾدى  ؿقدح 

 دد لك اإلأؽددون كؿددو  إأدس ا بوعفددو وإن خولػددت الـصددوص لو دد  عؾقدده  ن يؾدد م الـددوس

 يج  عؾقه  ن يؾ أفم ا بوع الحهلليل والسـس ال و يس. اكيفى.

(: وه ا  صل قهلل كوزعفم فقده 78/ 3قول ا ن الؼقم ذ إعالم الؿوقعقن عن رب العولؿقن  

الجؿفدورع وقدولوا: عؿدل  هدل الؿهلليـدس كعؿددل غقدوهم أدن  هدل إأصدورع وٓ فدو   ددقن 

ل،وم: فؿدن كوكدت السدـس أعفدم ففدم  هدل العؿدل عؿؾفم وعؿل  هل الحجوز والعوا  وا

الؿيبحع وإذا اخيؾ  عؾؿوي الؿسدؾؿقن لدم يؽدن عؿدل  عضدفم حجدس عؾدى  عدضع وإكؿدو 

الحجس ا بوع السـسع وٓ   ك السـس لؽون عؿل  عض الؿسؾؿقن عؾى خالففو  و عؿل  دو 

 بعدو غقوهم ولو سوغ  وك السـس لعؿل  عض إأس عؾى خالففدو ل كدت السدـن وصدورت 

لغقوهو: فنن عؿل  و ذلك الغقو عؿل  و وإٓ فالع والسـس هي العقور عؾى العؿدلع ولدق  

العؿل عقورا عؾدى السدـس ولدم  ضدؿن لـدو العصدؿس قد  ذ عؿدل أصدو أدن إأصدور دون 

سوئوهوع والجهللران والؿسوكن والبؼوع ٓ  ل قو لفو ذ  و قا إقوالع وإكؿو اليل قو ٕهؾفو 

 وسؽوهنو.

اوههللوا اليـ يلع وعوفوا اليلويلع و ػووا أدن العؾدم  ملسو هيلع هللا ىلصوم  ن  صحوب رسول ان وأعؾ

 ؿو لم يظػو  ه أن  عهللهم ففم الؿؼهللأون ذ العؾم عؾى أن سواهمع كؿو هم الؿؼهللأون ذ 

الػضل والهللينع وعؿؾفم هو العؿدل الد ي ٓ يخدول ع وقدهلل اكيؼدل  ك دوهم عدن الؿهلليـدسع 

وئفم صوروا إلى الؽوفس والبصوة وال،دوم أ دل عؾدي  دن و ػوقوا ذ إأصورع  ل  ك و عؾؿ

  ي وول  كوم ان و فده و  دي أوسدى وعبدهلل ان  دن أسدعود وعبدودة  دن الصدوأت و  دي 

الهللرداي وعؿوو  ن العوص وأعوويس  ن   ي سدػقون وأعدوذ  دن  بدلع واكيؼدل إلدى الؽوفدس 

  يؽدون عؿدل والبصوة كحو  ال ؿوئس صحو ي وكقد ع وإلدى ال،دوم وأصدو كحدوهم فؽقد

همٓي أعيربا أو داأوا ذ الؿهلليـسع فنذا خولػوا غقدوهم لدم يؽدن عؿدل أدن خدولػوه أعيدرباع 

فنذا فورقوا  هللران الؿهلليـس كون عؿل أن  ؼي فقفو هو الؿعيربع ولم يؽن خدالف أدو اكيؼدل 

عـفو أعيربافع ه ا أن الؿؿيـح. ولق   عدل عؿدل البدوققن أعيدربا  ولدى أدن  عدل عؿدل 

ع ولدم يبدق إٓ كيدوب ان وسدـس ملسو هيلع هللا ىلصأعيربا: فنن الوحي قهلل اكؼطح  عهلل رسول ان الؿػورققن 
= 
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رسددولهع فؿددن كوكددت السددـس أعدده فعؿؾدده هددو العؿددل الؿعيددرب حؼددوع فؽقدد   دد ك السددـس  =

الؿعصوأس لعؿل غقو أعصومف  م يؼول:  ر ييم لو اسيؿو عؿدل  هدل أصدو أدن إأصدور 

أن صدور إلدقفم أدن الصدحو سع أدو الػدو   قـده  اليي اكيؼل إلقفو الصحو س عؾى أو  داه إلقفم

و قن عؿل  هل الؿهلليـس الؿسيؿو عؾى أدو  داه إلدقفم أدن  دو أدن الصدحو سع والعؿدل إكؿدو 

وفعؾدهف فؽقد  يؽدون قولده وفعؾده الد ي  داه أدن  ولؿهلليـدس  ملسو هيلع هللا ىلصاسيـهلل إلى قول رسول ان 

ح عؿددل  هددل أو بددو لؾعؿددل دون قولدده وفعؾدده الدد ي  داه غقددوهمف هدد ا إذا كددون الددـ  أدد

الؿهلليـسع فؽق  إذا كون أح غقوهم الدـ ع ولدق  أعفدم كد  يعورضدهع ولدق  أعفدم إٓ 

أجود العؿلف وأن الؿعؾوم  ن العؿل ٓ يؼو ل الـ ع  ل يؼو دل العؿدل  ولعؿدلع ويسدؾم 

 الـ  عن الؿعورض.

و يضو فـؼول: هل يجوز  ن يخػى عؾدى  هدل الؿهلليـدس  عدهلل أػورقدس  ؿفدور الصدحو س لفدو 

 «ٓ يجدوز  »ويؽون عؾؿفو عـدهلل أدن فورقفدو  م ٓف فدنن قؾديم  ملسو هيلع هللا ىلصسـن رسول ان  سـس أن

  طؾيم  ك و السـن اليي لم يووهو  هل الؿهلليـسع وإن كوكت أدن روايدس إ دواهقم عدن عؾؼؿدس 

عن عبهلل انع وأن روايس  هل  قت عؾي عـهع وأن روايس  صدحوب أعدوذ عـدهع وأدن روايدس 

 صدحوب عؿدوو  دن العدوص وا ـده عبدهلل ان و  دي   صحوب   ي أوسدى عـدهع وأدن روايدس

الهللرداي وأعوويس و ك   ن أولك وعؿور  دن يوسدو و ضدعوف هدمٓيع وهد ا أؿدو ٓ سدبقل 

يجوز  ن يخػى عؾى أن  ؼي ذ الؿهلليـس  عض السدـن ويؽدون عؾؿفدو عـدهلل  »إلقه وإن قؾيم 

مف و يضدو فدنن فؽق    ك السـن لعؿل أن قهلل اع فيم  لن السـس قهلل  خػى عؾقف «غقوهم

عؿل  وع ولدو  ملسو هيلع هللا ىلصعؿو  ن الخطوب كون إذا كي  إلقه  عض إعواب  سـس عن رسول ان 

  ن رسدول ان »لم يؽن أعؿوٓ  و  ولؿهلليـسع كؿو كي  إلقده الضدحوك  دن سدػقون الؽال دي 

فؼضى  ه عؿوع و يضو فنن ه ه السـس اليدي  «ورث اأو ة  اقم الضبو ي أن ديس زو فو ملسو هيلع هللا ىلص

و  هل الؿهلليـدس لدو  دوي أدن رواهدو إلدى الؿهلليـدس وعؿدل  دو لدم يؽدن عؿدل أدن لم يعؿل  

خولػه حجس عؾقه فؽق  يؽون حجس عؾقه إذا خوج أن الؿهلليـدسف و يضدو فدنن هد ا يو د  

 ن يؽون  ؿقح  هل إأصور  بعو لؾؿهلليـس فقؿو يعؿؾون  هع و كه ٓ يجدوز لفدم أخدولػيفم 

ن يؼهللم عؾى عؿدل غقدوهم  ولدىع وإن ققدل إن ذ اييع فنن عؿؾفم إذا قهللم عؾى السـس فأل

عؿؾفم كػسده سدـس لدم يحدل ٕحدهلل أخدولػيفمع ولؽدن عؿدو  دن الخطدوب وأدن  عدهلله أدن 
= 
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الخؾػوي لم يلأو  حهلل أـفم  هل إأصور  ن ٓ يعؿؾوا  ؿو عوفدوه أدن السدـس وعؾؿفدم إيدوه  =

ـسع  ل أولدك الصحو س إذا خول  عؿل  هل الؿهلليـسع و هنم ٓ يعؿؾون إٓ  عؿل  هل الؿهللي

ذ  ملسو هيلع هللا ىلصكػسه أـح الواقهلل أن ذلك وقهلل ع م عؾقهع وقول له: قدهلل  ػدو   صدحوب رسدول ان 

البالدع وصور عـهلل كل ووئػس أـفم عؾم لق  عـهلل غقدوهمع وهد ا يدهللل عؾدى  ن عؿدل  هدل 

لق  عـهلله حجس ٓزأس لجؿقح إأسع وإكؿو هو اخيقدور أـده لؿدو ر ى عؾقده العؿدلع  الؿهلليـس

ووئه وٓ غقدوه ٓ يجدوز العؿدل  غقدوهع  دل يخدرب إخبدورا أجدودا  ن هد ا ولم يؼل ق  ذ أ

و د اه عدن اإلسدالم خقدوا ادعدى إ ؿدوع  هدل الؿهلليـدس ذ كقد   ڤعؿل  هل  ؾهلله: فنكه 

 و ر عقن أسللس ا. هد

  ـبقه( وقح ذ اليعؾقق عبورة  عؾي  ن   ي وول  كوم ان و فده( فوسديعؿول هد ه العبدورة 

ولق  ليخصقصه   لك  ي دلقدل ادوعي  - ڤ -ؾي ا ن   ي وول  أن غؾو ال،قعس ذ ع

فددال يـبغددي اسدديعؿولفو  يضددوع قددول الددهللكيور  ؽددو  ددن عبددهلل ان   ددو زيددهلل ذ أعجددم الؿـددوهي 

الؾػظقس: قول السػوريـي ذ غ اي إلبوب: قهلل ذاع ذلك واوعع وأأل الطدووس وإسدؿوع. 

 و فه: ٕكده أدو سدجهلل إلدى صدـم  ؼول: كوم ان - ڤ -قول إاقوخ: وإكؿو ُخّ  عؾي 

ق ع وه ا إن اوي ان ٓ  لس  هع وان الؿوفق( ا هد. قؾت  الؽدالم لؾدهللكيور  ؽدو  دن عبدهلل 

لؿجدوراة  وفدال: أـًعد -والع ة الطوهوة  - ڤ -ان(:  أو وقهلل ا خ  ه الوافضس  عهللاي عؾي 

ـده: ٕكده لدم يطؾدح  هل البهللع. وان  عؾمع ولفم ذ ذلك  عؾدقالت ٓ يصدا أـفدو اديي وأ

ع وأـفو: ٕكده لدم يسدجهلل لصدـم قد . وهد ا ي،دوركه فقده أدن ولدهلل ذ عؾى عورة  حهلل  صاًل 

  ن الؼول  لي  عؾقل ٓ هلل له أن ذكو وويق اإل بوت. وعؾؿً  ڤاإلسالم أن الصحو س 

( عؾدى أسدللس حسدـسع وهدي  كدو إذا 997/ 6 لطقػس( كبه إْ قوري كؿو ذ البحو الؿحدق   

دق الؿخدول ع قؾـو: إن إ  ؿوعفم حجدسع فدال يـد ل أـ لدس إ ؿدوع  ؿقدح إأدسع حيدى يػس 

ويـؼض قضوؤهع ولؽن يؼول: هو حجسع عؾى أعـى  ن الؿسيـهلل إلقه أسيـهلل إلى ألخد  أدن 

 أةخ  ال،ويعسع كولؿسيـهلل إلى الؼقوس وخرب الواحهلل.

 .اإلجؿاع الظـي )مسلل (:

عؾددم  ددولييبح وآسدديؼوايع أ ددل اإل ؿددوع الظـددي: هددو الدد ي ٓ يجدد م  وقوعدده ولؽـدده يُ 

اإل ؿوعوت اليي يـؼؾفو ا ن عبهلل الرب وا ن الؿـ ر وا دن قهللاأدس وا دن  قؿقدس وغقدوهمع هد ا 
= 
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يسؿى إ ؿوع  ـي أبـي عؾى الييبح و آسيؼوايع يييبح  قوال العؾؿويع فنذا لدم يجدهلل  حدهللا  =

هلل يو ددهلل خدول ع كؼددل اإل ؿدوعع ففدد ا إ ؿدوع  ـدديع ٕكده ٓ يجدد م  و دود الؿخددول ع قد

أخول  ولف ا ُو هلل أن اإل ؿوعوت اليي كؼؾت ذ أسوئل ك قدوة قدهلل صدا فقفدو الخدالفع 

والصواب  ن ه ه اإل ؿوعوت أؼبولس أو لم ي بت لفو أخول ع ه ا هو الظوهو أدن صدـقح 

  هل العؾم ذ أصـػوهتم وان  عؾم.

ففد ا ٓ  (: واإل ؿدوع كوعدون: قطعديع467/ 19قول اقخ اإلسالم ذ أجؿوع الػيووى  

سبقل إلى  ن يعؾم إ ؿوع قطعي عؾى خالف الـ . و أو الظـدي ففدو اإل ؿدوع اإلقدواري 

وآسديؼوائي:  ددلن يسدديؼوئ  قدوال العؾؿددوي فددال يجددهلل ذ ذلدك خالفددو  و ي،دديفو الؼددول ذ 

الؼوآن وٓ يعؾدم  حدهللا  كؽدوه ففد ا اإل ؿدوع وإن  دوز آحيجدوج  ده فدال يجدوز  ن  دهللفح 

ٕن ه ا حجس  ـقس ٓ يج م اإلكسون  صحيفو: فنكه ٓ يج م  وكيػوي  الـصوص الؿعؾوأس  ه

الؿخول  وحقل قطح  وكيػوي الؿخول  فوإل ؿدوع قطعدي. و أدو إذا كدون يظدن عهللأده وٓ 

يؼطح  ه ففو حجس  ـقس والظـي ٓ يهللفح  ه الـ  الؿعؾوم لؽدن يحديا  ده ويؼدهللم عؾدى أدو 

أـه فؿيدى كدون  ـده لهللٓلدس الدـ   قدوى  هو دوكه  ولظن ويؼهللم عؾقه الظن ال ي هو  قوى

أددن  ـدده   بددوت اإل ؿددوع قددهللم دٓلددس الددـ  وأيددى كددون  ـدده لإل ؿددوع  قددوى قددهللم هدد ا 

والؿصق  ذ كػ  إأو واحهلل. وإن كون قهلل كؼل له ذ الؿسدللس فدووع ولدم ييعدقن صدحيه 

فف ا يو د  لده  ن ٓ يظدن اإل ؿدوع إن لدم يظدن  طدالن ذلدك الـؼدل وإٓ فؿيدى  دوز  ن 

ؽون كوقل الـ اع صودقو و وز  ن يؽون كوذ و يبؼى اوكو ذ  بدوت اإل ؿدوع وأدح ال،دك ي

ٓ يؽون أعه عؾم وٓ  ن  وإل ؿوع وٓ  هللفح إدلس ال،وعقس   ا الؿ،ديبه أدح  ن هد ا ٓ 

يؽون فال يؽون ق  إ ؿوع يج  ا بوعه أح أعورضيه لـ  آخو ٓ أخدول  لده وٓ يؽدون 

إأس قوئل  ه  ل قهلل يخػى الؼوئل  ه عؾى ك قدو أدن الـدوس.  ق  ك  يج  ا بوعه ولق  ذ

قول ال أ ي: كدل حدهلليل ذ كيدو ي قدهلل عؿدل  ده  عدض  هدل العؾدم إٓ حدهللي قن: حدهلليل 

الجؿح: وقيل ال،ورب. وأح ه ا فؽال الحهللي قن قهلل عؿدل  ده ووئػدس وحدهلليل الجؿدح قدهلل 

وهدو ٓ يدهللري:   ؿدح عؿل  ه  حؿهلل وغقوه. ولؽن أن  بت عـهلله ك  ولم يعؾم قوئال  ده 

عؾى كؼقضه  م ٓف ففدو  ؿـ لدس أدن ر ى دلدقال عورضده آخدو وهدو  عدهلل لدم يعؾدم ر حدون 

 حهللهؿو فف ا يؼ  إلى  ن ييبقن له ر حون ه ا  و ه ا فدال يؼدول قدوٓ  دال عؾدم وٓ ييبدح 
= 
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كصو. . . أح  ن كسخه وعهللم كسخه عـهلله سدواي لؿدو عورضده عـدهلله أدن كد  آخدو  و  دن  =

 ن  خصقصه وعهللم  خصقصه عـهلله سواي فال  هلل  ن يؽون الهلللقل سدولؿو  إ ؿوع وٓ عوأو

عن الؿعورض الؿؼووم فقغؾ  عؾى  ـه كػي الؿعورض الؿؼووم وإٓ وقد . و يضدو فؿدن 

 ن  ن أ ل ه ا اإل ؿوع يحيا  ه ذ خالف الـ  إن لم ي  ا عـهلله  بدوت اإل ؿدوع  و 

أعده. و ك دو أسدوئل  هدل الؿهلليـدس  يؽون أعه ك  آخو يـسخ إول وأو يظـه أن اإل ؿوع

اليي يحيجون فقفو  ولعؿل يؽدون أعفدم فقفدو كد  فدولـ  الد ي أعده العؿدل أؼدهللم عؾدى 

ٓ يددـؽا »أخددو وهدد ا هددو الصددحقا ذ أدد ه   حؿددهلل وغقددوه كيؼددهلليم حددهلليل ع ؿددون: 

 عؾى حهلليل ا ن عبوس و أ ول ذلك. «الؿحوم

عؾؿوي وقهلل  ـوزع الـوس ذ أخول  و أو رد الـ   ؿجود العؿل فف ا  وول عـهلل  ؿوهقو ال

 اإل ؿوع: هل يؽػوف عؾى قولقن.

واليحؼقق:  ن اإل ؿوع الؿعؾوم يؽػو أخولػه كؿو يؽػو أخول  الـ    كه لؽدن هد ا ٓ 

يؽون إٓ فقؿو عؾم  بوت الـ   ه. و أو العؾم   بوت اإل ؿوع ذ أسللس ٓ ك  فقفو فف ا 

ه. وحقـئد  فوإل ؿدوع أدح الدـ  دلدقالن كولؽيدوب ٓ يؼح و أو غقو الؿعؾوم فقؿيـح  ؽػقدو

والسـسع و ـوزعوا ذ اإل ؿوع: هل هو حجس قطعقدس  و  ـقدسف واليحؼقدق  ن قطعقده قطعدي 

 و ـقه  ـي وان  عؾم

 )مسلل (: طدد الؿجؿعقن.

اخيؾ  العؾؿوي هل ي، ط ذ الؿجؿعقن  ن يبؾغوا عهللد اليوا و  و ٓف  ؿعـى هل ي،د ط 

لؿجؿعقنف فؾو لم يو هلل ذ إأس ذ عصو أن العصور إٓ عهللد ٓ يبؾغدون حهلل  دكى لعهللد ا

عهللد اليدوا و ففدل يؽػدي هد ا العدهللد ٓكعؼدود اإل ؿدوع  م ٓ دهلل  ن يصدل الؿجؿعدون عدهللد 

 اليوا و لقصا إ ؿوعفمف

وقبل ذكو ه ه الؿسللس يـبغي  ن يعؾم  كده إذا لدم يو دهلل ذ عصدو أدن العصدور إٓ أجيفدهلل 

ؼهلل اإل ؿوع  ه: ٕن اإل ؿوع الؿعصوم هو قول الؿجؿوع وقدول الواحدهلل واحهلل فنكه ٓ يـع

ٓ يحصل فقه ا ػو  فوٓ ػدو  ٓ يؽدون إٓ أدن ا ـدقن فصدوعهللا واخيدور  عدض إصدولققن 

كصوح  فوا ا الوحؿوت  ن قوله يؽدون حجدس ولؽدن ٓ يؽدون إ ؿوعدو وعد اه الصدػي 

 الفـهللي لألك وين.
= 
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ر عؾدى  كده يـعؼدهلل  دم اإل ؿدوع: ٕكده يحصدل  دم و أو إذا و هلل أجيفهللان فؼ  فولجؿفو =

 آ ػو ع وٕهنم  ؿوعس.

 و أو إذا كوكوا  ك و أن ا ـقن لؽـفم لم يبؾغوا عهللد اليوا و ففـو اخيؾ  عؾى قولقن:

الؼدول إول:  كده ي،د ط  ؾددوغ الؿجؿعدقن عدهللد اليدوا و وإٓ فددال إ ؿدوع وهدو قدول أددن 

وأقن الجدويـي وحؽدوه الؼوضدي عبدهلل الوهدوب اسيهللل لحجقس اإل ؿوع  ولعؼل كنأدوم الحد

 عن البوقالب.

 الؼول ال وب:  كه ٓ ي، ط  ؾوغ الؿجؿعقن عهللد اليوا و وهو قول الجؿفور.

  دلس الؼولقن:

 دلس الؼول إول: اسيهللل أن ي، ط  ؾوغ الؿجؿعدقن عدهللد اليدوا و  دلن الجؿدح الؽ قدو ٓ 

هللد اليددوا و فقيصدور أددـفم الخطددل ييصدور  ددواوئفم عؾددى الخطدل  خددالف أددن كدون دون عدد

 فيـيػي العصؿس عـفم.

  دلس الؼول ال وب: اسيهللل الجؿفور لعهللم اا اط  ؾوغ الؿجؿعقن عهللد اليوا و  ؿو يؾي:

عؿوم  دلدس اإل ؿدوع حقدل لدم  ،د ط عدهللدا أعقـدو يـعؼدهلل  ده اإل ؿدوعع الؿجؿعدون  - 2

و  إأدس( فدال يجدوز الخطدل ال ين لم يبؾغوا عهللد اليوا و يصهلل  عؾقفم اسدم  الؿدمأـقن( 

عؾى عؾؿوي العصو وإن كؼصوا عن أبؾغ اليدوا و ٕهندم ور دس الؿؾدس وحػظدس ال،دويعس وقدهلل 

 ضؿن ان  عولى ققوأفو ودواأفو إلى ققوم السوعس.

 ن اإل ؿوع  بت  لدلس السؿح ٓ  دلس العؼل وعؾقده فدال أجدول لدو   العصدؿس  ولعدهللد  - 1

 عؼال.

إلى  كه ٓ يجوز اكحطدوط عؾؿدوي العصدو عدن أبؾدغ اليدوا و  وقهلل ذه   عض  هل إصول

فددنهنم قوأددس لؾؿؾددس وحػظددس لؾ،ددويعس وقددهلل ضددؿن ان ققوأفددو ودواأفددو وحػظفددو إلددى ققددوم 

 السوعسع وعؾى قولفم فولؿسللس كظويس ٓ و ود لفو  صال.

 .و اث العوام ٕهل اإلجؿاع)مسلل (: هل يعتبر 

ه ا هو الصواب قطعو وهو أ ه   ؿفور العؾؿدويع  ٓ يعيرب وفو  العوام ٕهل اإل ؿوع

(ع وكؼدل 458وقول  عض الؿيؽؾؿقن يعيرب وفدو  العدوامع كؼؾده ال،دقوازي ذ الؾؿدح  ص 
= 
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= 
(ع اسديهللل  صدحوب الؼدول 446/ 1عن الؼوضي البوقالب واخيوره أأدهللي ذ اإلحؽدوم  

 ﴿ن ذ لػدأ ال وب  عؿوم الـصوص اليدي  دويت  ن بدوت حجقدس اإل ؿدوع فدولعوام داخؾدو

﴾ وداخؾدون ذ لػددأ  إأددس( ذ  چ ڃ ڃ ڃ ﴿﴾ ذ قولده  عددولى:  ۆئ

 «.ٓ  جيؿح إأس عؾى ضاللس  »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

﴾ ولػددأ  إأددس( أددن العددوم الدد ي  ريددهلل  دده  ۆئ ﴿و  قدد  عددن هدد ا  ددلن لػددأ 

الخصددوص والؿددواد  دده الؿجيفددهللون أددن إأددس ولدد ا ففدد ه إلػددوظ ٓ  ،ددؿل الصددبقون 

 فؽ لك العوام لعهللم  هؾقس الؽل.والؿجوكقن  و ػو  

 واسيهللل  صحوب الؼول إول  لدلس أـفو:

 ن العوام لق  لهلليفم ألس اليي يعوفون  و الحدق أدن البوودل والصدواب أدن الخطدل  - 2

والوا ا أن الؿو وح ففم كولصدبقون والؿجدوكقن ذ كؼصدون ألدسع وإذا لدم  و دهلل ألدس 

ؽؿفددم أبـقددو عؾددى الددو ي الؿجددود والفددوى فؽقدد  ييصددور أددـفم اإلصددو س إذ سددقؽون ح

 والي،في.

 ن الؼول  وٓعيهللاد  ولعوام ذ اإل ؿوع يجعل اإل ؿوع أسديحقال: إذ يسديحقل  ؿدح  - 1

 قوال  ؿقح الؿسؾؿقن والوقوف عؾى قول كل واحهلل أـفم كؿو يسديحقل ا ػدوقفم  ؿقعدو 

إلى  طالن اإل ؿدوع أح اخيالف عؼولفم و هوائفم وأ،ور م و وليولي فف ا الؼول يمدي 

 وهو  وول.

إ ؿددوع الصددحو س عؾددى عددهللم آعيددهللاد  _كددولغ الي ذ الؿسيصددػى  _كؼددل  عضددفم  - 1

  ولعوام ذ اإل ؿوع.

 ن العوام يؾ أفم الؿصقو إلى  قوال العؾؿوي  وإل ؿوع و حوم عؾقفم أخدولػيفم كؿدو  - 4

  حوم عؾقفم الػيقو فؽق  يعيهلل  ؼولفم عـهللئ .

ذ هنويس الؿسللس أول إلى  ؼسقم اإل ؿدوع قسدؿقن: قطعدي وهدو أدو ا ػدق  ن أأهللي  وعؾؿً 

عؾقه الؿجيفهللون والعوامع و ـي وهو أو ا ػق عؾقه الؿجيفهللون فؼ ع وهـوك أن يدوى  ن 

الؿسوئل اليي ي،د ك ذ إدراكفدو وففؿفدو العدوام والخدواص ي،د ط فقفدو أوافؼدس العدوام 

ه البد دوي أدن الحـػقدس وذكدو  كده غقدو واقدح دون أو ٓ ي، كون ذ ففؿفو وهدو أدو اخيدور

   .واخيوره ك لك اورح  صوله البخوري أن الحـػقس
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 قول الصحابي

س عؾى َغقوه َوَقول اْلَواِحهلل َحوَ س َلْقَ   ِحج   .(1 عؾى الَؼْول اْلَجهلِليهلل عأن الص 
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يـبغي  ن يعؾم  ن أسؾك الصحو س ذ ففدم كصدوص الؽيدوب والسدـس وودويؼيفم ذ إ بدوع  (2)

الـصددوص وعددهللم  جووزهددو و لويؾفددو  خددالف الؿددواد أـفددو و ددوكفم لؾبددهللع وإهددواي 

 وا   آ بوع ولق  هو الؿواد ذ البحل هـو. والخصوأوت ذ الهللين كل ه ا

 آراء إئؿ  إربع  يف قول الَّحابي:

 :$أوٓ: اإلمام أبو حـقػ  

:  إب آخ   ؽيوب ان إذا و هلل هع فؿو لم   هلله فقه  خ ت  سدـس رسدول -رحؿه ان  -قول  - 2

  دهلل ذ كيدوب ان  ان ؤا ور الصحوح عـه اليي ف،دت ذ  يدهللي ال ؼدوت عدن ال ؼدوتع فدنذا لدم

وٓ سـس رسول ان  خد ت  ؼدول  صدحو ه أدن ادئت و دع قدول أدن ادئت  دمٓ   خدوج عدن 

قولفم إلى قول غقوهمع فنذا اكيفى إأو إلى إ واهقم وال،عبي والحسدن وا دن سدقوين وسدعقهلل 

 (.14 ن الؿسق ... فؾي  ن   يفهلل كؿو ا يفهللوا( الصقؿوي ذ كيوب  خبور   ي حـقػس  

ل  يضو:  أو  ؾغـي عن صحو ي  كه  فيى  ه فلقؾهلله وٓ  سيجق  خالفه( ادوح  دب وقو - 1

 (187 - 185/ 1الؼوضي  

وقول  يضو:  أن كون أن  ئؿس اليو عقن و فيى ذ زأن الصحو س وزاحؿفدم ذ الػيدوى  - 1

و سددوغوا لدده آ يفددودع فلكددو  قؾددهللهع أ ددل اددوياع و الحسددنع وأسددوو   ددن إ ددهللعع 

 (.447/ 5ؽالم و هؾه  وعؾؼؿس( ذم ال

عدن  ملسو هيلع هللا ىلصوعن   ي يوس  قول:  سؿعت   و حـقػس يؼول: إذا  وي الحهلليل عدن الـبدي  - 4

ال ؼوت  خ كو  هع فنذا  وي عن  صحو ه لدم كخدوج عدن  قدوويؾفمع فدنذا  دوي عدن اليدو عقن 

 (.11 - 10زاحؿيفم(  خبور   ي حـقػس  

فقفو حهلليل صحقا ا بعدهع و إن كدون  قول الػضقل  ن عقوض:  كون إذا وردت عؾقه أسللس - 2

 (.394 - 331/ 13عن الصحو س واليو عقنع وإٓ قوس و حسن الؼقوس(  وريخ  غهللاد  

فعؾددى الددو س  ملسو هيلع هللا ىلصقددول ا ددن الؿبددورك سددؿعت   ددو حـقػددس يؼددول:  إذا  ددوي عددن الـبددي  - 2

والعدقنع وإذا  ددوي عدن الصددحو س كخيدور أددن قدولفمع وإذا  ددوي عدن اليددو عقن زاحؿـددوهم( 

 (143/ 9و: إعالم الؿوقعقن  يـظ
= 
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وقول يحقى  دن الضدوي :  ادفهللت سدػقون ال دوري و  دوه ر دل لده أؼدهللار ذ العؾدم  - 0 =

والعبودة فؼول له يو   و عبهلل ان أو  ـؼم عؾى   ى حـقػس قول وأوله قول سؿعيه يؼول قوٓ فقده 

ول ان إكصوف وحجس  ب آخ   ؽيوب ان إذا و هلل ه فدنن لدم   دهلله أـده  خد ت  سدـس رسد

وأ ور الصحوح عـه اليي ف،ت ذ  يهللي ال ؼوت عن ال ؼوت فنذا لم   هلل ذ كيدوب ان  ملسو هيلع هللا ىلص

وٓ ذ سـس رسول ان  خ ت  ؼول  صحو ه أن ادئت و دع قدول أدن ادئت  دم ٓ  خدوج 

عن قولفم إلى قول غقوهم فنذا اكيفى إأو إلى إ واهقم وال،عبي والحسدن وا دن سدقوين 

هللد ر دوٓ قدهلل ا يفدهللوا فؾدي  ن ا يفدهلل كؿدو ا يفدهللوا(  دوريخ ا دن وسعقهلل  ن الؿسق  وع

 (193( آكيؼوي ٓ ن عبهلل الرب  ص 63/ 9أعقن روايس الهللوري  

  ثاكقا: اإلمام مالك رحؿه اهلل:

الؼول  حجقس قول الصدحو ي قدول أ،دفور عدن أولدك وقدهلل كسدبه إلقده ك قدو أدن الؿولؽقدس 

 (.458/ 4( ك،و البـود  995 ص يـظو: اوح  ـؼقا الػصول  كولؼواذ وغقوه.

وذكددو الؼوضددي عبددهلل الوهددوب الؿددولؽي  ن إصددا الدد ي يؼيضددقه أدد ه  أولددك  ن قددول 

واسديهللل  (57/ 8الصحو ي لق   حجس. واخيوره الؼوضي عبهلل الوهوب. البحو الؿحق   

يـظدو: الؿدهللخل إلدى  صدول  ذ الؿوودل. ڤأن ر ى  كه يحيا  ه  د كوه ٔ دور الصدحو س 

يعـدي  -:  ولؿو  دولغ أولدك ذ هد ا الؿعـدى $قول ال،ووبي  (134ؽي  ص الػؼه الؿول

 ولـسبس إلى الصحو س  و أن اهيهللى  هلليفم واسين  سدـيفم  -إ بوع الصحو س وآقيهللاي  م 

 عؾه ان  عولى قهللوة لغقوه ذ ذلك فؼهلل كدون الؿعوصدوون لؿولدك ييبعدون آ دوره ويؼيدهللون 

 ڤ ورسددوله عؾددقفم و عؾفددم قددهللوة  و أددن ا ددبعفم  لفعولدده  ربكددس ا بوعدده لؿددن   ـددى ان

 (.84/ 9ورضوا عـه  ولئك ح ب ان  ٓ إن ح ب ان هم الؿػؾحون( الؿوافؼوت  

 فولخالصس  ن أولؽو ذكو عـه  صحو ه قولقن وإافو وإصا هو آحيجوج  ه.

 سلل :لإلمام الشا عي رحؿه اهلل قوٓن يف الؿ ثالثا: اإلمام الشا عي رحؿه اهلل:

الؼول إول: الؼهلليم وٓ يخيؾد   صدحو ه  كده يدوى آحيجدوج  ؼدول الصدحو ي ذ قولده 

 الؼهلليم.

 وأؿو  خ  أـه احيجو ه  ؼول الصحو ي:

(:   .. وإكؿو العؿدل الدالزم الؽيدوب والسدـس وعؾدى 465/ 7قوله رحؿه ان ذ إم   - 2
= 
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لؽيدوب  و السدـس أو دودينع كل أسؾم ا بوعفؿو قول: فيؼول:  كدت أدوذاف قؾدت: أدو كدون ا =

فولعد ر عؾدى أدن سددؿعفؿو أؼطدوع إٓ  ن بوعفؿدوع فددنن لدم يؽدن ذلددك صدوكو إلدى  قوويددل 

 ڤ - و واحهلل أـفم.  م كون قول إئؿس:   ي  ؽو  و عؿو  و ع ؿدون  ملسو هيلع هللا ىلص صحوب الـبي 

إذا صوكو فقه إلى اليؼؾقهللع  ح  إلقـوع وذلك إذا لدم كجدهلل دٓلدس ذ آخديالف  دهللل عؾدى  -

ب آخيالف أدن الؽيدوب والسدـسع فـيبدح الؼدول الد ي أعده الهللٓلدس: ٕن قدول اإلأدوم  قو

أ،فور  لكه يؾ أه الـوسع وأن ل م قوله الـوس كون  افو أؿن يػيي الو ل  و الـػوع وقدهلل 

يلخدد   ػيقددوه ويددهللعفوع و ك ددو الؿػيددقن يػيددون الخوصددس ذ  قددوهتم وأجولسددفمع وٓ يعيـددي 

 ؿو قول اإلأومع وقهلل و هللكو إئؿدس يـيدهلل ونع فقسدللون عدن العؾدم  العوأس  ؿو قولوا عـوييفم

أددن الؽيددوب والسددـس فقؿددو  رادوا و  ن يؼولددوا فقددهع ويؼولددونع فقخددربون  خددالف قددولفمع 

فقؼبؾون أن الؿخربع وٓ يسيـؽػون عدن  ن يو عدوا ليؼدواهم انع وفضدؾفم ذ حدوٓهتمع 

ذ الدهللين ذ أوضدح إأوكدسع  خد كو  ملسو هيلع هللا ىلصفنذا لم يو دهلل عدن إئؿدسع فلصدحوب رسدول ان 

  م قول: والعؾم وبؼوت:  ؼولفمع وكون ا بوعفم  ولى  ـو أن ا بوع أن  عهللهم.

 إولى: الؽيوب والسـسع إذا  بيت السـس.

 ال وكقس: اإل ؿوع فقؿو لق  فقه كيوب وٓ سـس.

 ع وٓ كعؾم له أخولػو أـفم.ملسو هيلع هللا ىلصال ول س:  ن يؼول  عض  صحوب الـبي 

 .ڤ ملسو هيلع هللا ىلصاخيالف  صحوب الـبي  الوا عس:

 الخوأسس: الؼقوس عؾى  عض ه ه الطبؼوت.

 قول ال،وفعي: ٓ يؽدون  ن  ؼدول إٓ عدن  صدلع  و ققدوس  -قول الو قح  ن سؾقؿون: - 1

ع  و إ ؿدوع ملسو هيلع هللا ىلصعؾى  صلع وإصل: كيوب  و سدـسع  و قدول  عدض  صدحوب رسدول ان 

 .الـوس(

قدول الصدحو ي وقدهلل اخيؾد  ذ كسدبس هد ا  الؼول ال وب: الجهلليهلل وهو الؼدول  عدهللم حجقدس

 الؼول لؾ،وفعي رحؿه ان و ك و   بوعه يـؼؾون عـه ذلك.

وكؼل  عض ال،وفعقس عـه  كه يوى  ن قول الصحو ي حجس إذا اكضدم إلقده الؼقدوس وهدو أدو 

كسبه إلقه الؼوضي البوقالب وا ن الؼطون والؼػول ال،واي والؿد ب وا دن فدورك و  دو  ؽدو 

قوهمع وحوصل هد ا الؼدول كؿدو سدقليت  ن قدول الصدحو ي لدق   حجدس: ٕن الصقوذ وغ
= 
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الؼقوس وحهلله حجس فلك و أو يؼول فقه هـو  ن يؽون أو حو عؾى  لويل  عدض ال،دوفعقس ان  =

الؿددواد إذا  ؼو ددل ققوسددون  حددهللهؿو يوافددق قددول الصددحو ي قددهللم الؼقددوس الؿوافددق لؼددول 

قدددهلل سددؿعت قولدددك ذ اإل ؿدددوع (:  596قدددول رحؿدده ان ذ الوسدددولس  ص  الصددحو ي.

والؼقوس  عهلل قولك ذ حؽم كيوب ان وسدـس رسدوله  ر يدت  قوويدل  صدحوب رسدول ان 

إذا  ػوقوا فقفوف فؼؾت: كصقو أـفو إلى أو وافق الؽيوب  و السـس  و اإل ؿوع  و كون  صدا 

ه قدول:  فو يدت إذا قددول الواحدهلل أدـفم الؼددول ٓ يحػدأ عدن غقددوه أدـفم فقده لدد ذ الؼقدوس.

أوافؼددس وٓ خالفددو   جددهلل لددك حجددس  و بوعدده ذ كيددوب  و سددـس  و  أددو   ؿددح الـددوس عؾقدده 

قؾدت لده: أدو و دهللكو ذ هد ا كيو دو وٓ سدـس  و يدس  فقؽون أن إسبوب اليي قؾت  و خرباف

ولؼهلل و هللكو  هل العؾم يلخ ون  ؼول واحهللهم أوة وي كوكه  خوى وييػوقوا ذ  عض أو 

قؾدت: إلدى ا بدوع قدول واحدهلل إذا لدم  لى  ي ايي صوت أن هد افقول: فن  خ وا  ه أـفم.

   هلل كيو و وٓ سـس وٓ إ ؿوعو وٓ اقئو ذ أعـدوه يحؽدم لده  حؽؿده  و و دهلل أعده ققدوس.

 وقل أو يو هلل أن قول الواحهلل أـفم ٓ يخولػه غقوه أن ه ا(

وى  ن رحؿه ان يـؽو كسبس الؼول  عهللم حجقدس قدول الصدحو ي لؾ،دوفعي ويد _وا ن الؼقم 

قوله الجهلليدهلل كولؼدهلليمع و ؼدول ا دن الؼدقم قدول  عدض ال،دوفعقس كوٕصدػفوب ذ الؽواد  

( وذكو  كده  ادور إلدى آحيجدوج  ده ذ 58/ 6( وال رك،ي ذ البحو الؿحق   999/ 5 

 رسوليه ذ الخالف أح أولك.

 رابعا: اإلمام أحؿد رحؿه اهلل:

 لإلأوم  حؿهلل رحؿه ان قوٓن ذ الؿسللس:

 ل:  ن قوله لقست حجس وقهلل  وأل إلى ه ا ذ عهللة روايوت أـفو:إو

أسدوئل  « ملسو هيلع هللا ىلصلق   حهلل إٓ آخد   و يده و  دوك أدو خدال الـبدي »قول ذ روايس   ي داود:  - 2

 (.1183/ 9( العهللة ٕ ي يعؾى  476  ي داود  ص 

 ا دن عؿدو يؼدول عؾدى قدوذف  م »وكؼل الؿووذي عـه  كه قول ذ حدهلل قدوذف  م الولدهلل:  - 1

العدهللة ٕ دي  «الولهلل الحهلل و كو ٓ    يي عؾى ذلك إكؿو هدي  أدس  حؽوأفدو  حؽدوم اإلأدوي 

الؿدد كور  خو دده عبددهلل الددوزا  ذ  ڤو  ددو ا ددن عؿددو  (.1189 - 1183/ 9يعؾددى  

 (.939/ 7الؿصـ   
= 
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كؼل الؿقؿوب عـه  كه ققل له: إن قوأو يحيجون ذ الـخل  ػعدل   دي  ؽدوع فؼدول: هد ا  - 1 =

 (.1189/ 9العهللة   « ملسو هيلع هللا ىلص  ي  ؽو لق  ه ا عن الـبي  فعل ور ي أن

وكؼل عـه أفـو فقؿن رك  دا دس فلصدوب إكسدوكو فعؾدى الواكد  الضدؿونع ققدل لده: إن  - 4

يؼول: إذا قول الطويق فلسدؿح فدال ضدؿونع فؼدول: ر يدك إذا قدول الطويدق وكدون  ڤعؾقو 

 (.1189/ 9العهللة   «ال ي  صو ه  صمف

ه سلله عن الؿسدا عؾدى الؼؾـسدوةف فؼدول: لدق  فقده عدن الـبدي وكؼل عـه الؿقؿوب  ك - 2

/ 1وكؼدل هد ا  يضدو ا دن هدوب ذ أسدوئؾه   «ايي وهو قدول   دي أوسدى و كدو   وقدوه  ملسو هيلع هللا ىلص

19.) 

 (.89/ 8ذ الؿسا عؾى الؼؾـسوة ذكوه ا ن ح م ذ الؿحؾى   ڤو  و   ي أوسى 

ن ا ن عؿو أن غقو و ه وهدو يووى ع »: -ذ حهلل البؾوغ  -كؼل ا ن الؼوسم عـه قوله  - 2

صحقا ولؽن ٓ  رى ه ا يسيوي ذ الغؾؿون قهلل يؽون أدـفم الطويدل و عضدفم  ك دو أدن 

 (.1189/ 9العهللة   « عض وٓ يـضب  والحهلل عـهللي ذ البؾوغ ال ال س 

 الؼول ال وب:  ن قوله حجس:

ان (:  قؾدت ٕ دي عبدهللان: حدهلليل عدن رسدول 165/ 4قول ا دن هدوكز ذ أسدوئؾه   - 2

أوسل  و ول  بت  ح  إلقكع  و حهلليل عن الصدحو س واليدو عقن أيصدل  و دول  بدتف 

 قول   و عبهللان رحؿه ان: عن الصحو س  عج  إلي(

  دل حدبفم سدـسع والدهللعوي لفدم قو دسع وآقيدهللاي  دم وسدقؾسع  -قوله ذ كيو ده السدـس: - 1

 وإخ   ة ورهم فضقؾس( وسبق ذكو إ و.

  ددي وولدد :  ذ  أددوال الؿسددؾؿقن إذا  خدد هو الؽػددور  ددم  فددو عؾقدده  قددول ذ روايددس - 1

الؿسؾؿون فلدركه صوحبه ففو  حق  هع وإن  دركه وقهلل قسم فال حق له ك ا قول عؿو ولدو 

( ويـظو أسوئل   دي داود  ص 1181/ 9كون الؼقوس كون له ولؽن ك ا قول عؿو( العهللة  

493.) 

وز هبدس الؿدو ة حيدى يدليت عؾقفدو ذ  قدت زو فدو وكؼل عـه   و وول   كه قول:  ٓ يجد - 4

 (1183/ 9سـس  و  ؾهلل أ ل قول عؿو( العهللة  

وكؼل عـه   و الحورث:   وك الصالة  دقن الد اويا واحديا  ؿدو روي عدن عبدودة  دن  - 2
= 
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الصوأت و  ي الهللرداي فؼقل له فعن سعقهلل والحسن  هنؿو كوكو يويون الصالة  دقن الد اويا  =

 (.1184/ 9وب الـبي و ؼول اليو عون( العهللة  فؼول:  قول لك  صح

 والووايوت عن  حؿهلل ذ ه ا الؼول ك قوة  هللا و وهوة.

هدد ه خالصددس  قددوال عددن إئؿددس إر عددس وسددقليت  قددون ٔرائفددم ذ هدد ه الؿسددللس ذ هنويددس 

 إقوال وإدلس إن اوي ان  عولى.

يدو أحدل الـد اع ذ الؿسدللس وقبل  ن ك كو الخالف ذ حجقس قول الصحو ي ٓ  هلل أن  حو

 فـؼول:

 وٓ: قددول الصددحو ي فقؿددو ٓ أجددول لؾددو ي فقدده كؿسددوئل اليوحقددهلل واإليؿددون و حهلليددهلل 

الؿؼهللرات أن العبودات وال واب والعؼوب والؽالم عؾى الؿغقبدوت الؿوضدقس والؿسديؼبؾس 

إٓ  ن يؽون الصحو ي يلخ  عدن  هدل الؽيدوب كعبدهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحؽؿه حؽم الؿوفوع إلى الـبي 

 فعـهللهو ٓ يؽون حؽؿه حؽم الؿوفوع. ڤ  ن سالم وعبهلل ان  ن عؿوو  ن العوص ان

فددوض ان الصددالة حددقن  »ذ الصددحقحقن قولددت:  ڤوأددن  أ ؾددس ذلددك حددهلليل عوئ،ددس 

 «فوضفو ركعيقن ركعيقن ذ الحضو والسػو فلقوت صالة السدػو وزيدهلل ذ صدالة الحضدو 

 «. ملسو هيلع هللا ىلصفؼهلل كػو  ؿو  ك ل  ه أحؿهلل أن   ى سوحوا  و عوافو  »: ڤوقول ا ن أسعود 

 ك ا. ملسو هيلع هللا ىلصويهللخل ذ ه ا قول الصحو ي: أن السـس ك اع و أوكو  ؽ اع و حوم رسول ان 

 وكقو: قول الصدحو ي ٓ يؽدون حجدس عؾدى غقدوه أدن الصدحو س  و ػدو  كؿدو ذكدو البدوقالب 

 وأأهللي وا ن الحو   واقخ اإلسالم ان  قؿقس وا ن عؼقل وغقوهم.

 حو ي إذا وافؼه  ؼقس الصحو س ففو إ ؿوع وهو حجس  و ػو . ول و: قول الص

را عو: قول الصحو ي إذا اكي،و  دقن الصدحو س ولدم يعؾدم لده أخدول  ففدو إ ؿدوع سدؽويت 

 وهو حجس وإ ؿوع  ـي عـهلل الجؿفور.

خوأسو: قول الصحو ي إذا وافؼه دلقل أن الؽيوب  و السـس  و اإل ؿوع ففو حجس  و ػدو ع 

 الحجقس ذ ه ه الصورة لؾهلللقل الؿ كور.وذ الحؼقؼس  ن 

سودسو: قول الصحو ي إذا خول  دلقال أن الؽيدوب  و السدـس  و اإل ؿدوع ٓ يؽدون حجدس 

عـهلل  ك و  هل العؾم  و حت ه ه الصورة  ػوصقل ك قوة  ـظو ذ كيوب أخولػس الصدحو ي 

اليػوصدقل  لؾحهلليل الـبوي ال،وي  لؾ،قخ الهللكيور عبهلل الؽويم الـؿؾس وسوف  ذكو هد ه
= 



252 

 

 شرح منت الورقات
 

 252 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وخيصور ذ  خو الؿسللس إن اوي ان(. =

 سو عو: قول الصحو ي ذ غقو الؿسوئل اليؽؾقػقس لق   حجس  و ػو .

  وأـو: قول الصحو ي إذا خولػه غقوه أن الصحو س  ؼول  و فعل ٓ يؽون حجس  و ػو .

عدن  ڤ وسعو: قول الصحو ي إذا ر ح عـه ٓ يؽدون حجدس  و ػدو  كو دوع ا دن عبدوس 

 لؼول  جواز ر و الػضل والؿيعس: ٕكه ذ حؽم الؿـسوخ ذ حؼه.ا

 عواوا: أحل الـ اع:

قول الصحو ي آ يفودي ال ي لؾو ي فقه أجول ذ الؿسوئل اليؽؾقػقس وال ي لم يخدول  

كصو  و إ ؿوعوع ولم يهللل عؾقه دلقل أن ك   و إ ؿدوعع ولدم يخدول  دلدقال أدن كد   و 

لصحو س ولم يخولػوه ٓ  ؼول وٓ  ػعل ولم يو ح عـه ولم إ ؿوعع ولم يوافؼه غقوه أن ا

 يـي،و  قن الصحو س.

 وقهلل اخيؾ  ذ ه ه الؿسللس عؾى  قوال ك قوة وأن  هم ه ه إقوال:

الؼول إول:  ن قول الصحو ي حجس وهو الؼدول الؿـسدوب لإلأدوم أولدك وال،دوفعي ذ 

ا غقددوه وهددو الؼدول الدد ي ذكددوه الؼدهلليم و كؽددو ا دن الؼددقم  ن يؽددون لؾ،دوفعي قددوٓ  هلليدهلل

ال،وفعي ذ كيوب اخيالفه أح أولك وهو أن كيبه الجهلليهللة كؿو ذكو العالئدي وهدو إحدهللى 

الوواييقن عن  حؿهلل  وأل إلقفو ذ عهللة روايوت كؿو ذ روايس ا دي الحدورث ذ  دوك الصدالة 

ا دي   قن ال اويا وروايس   دي وولد  فدقؿن  كدل  عدهلل وؾدوع الػجدو وهدو ٓ يعؾدم وروايدس

وول   يضو ذ هبدس الؿدو ة وغقوهدو واخيدوره أدن الحـو ؾدس الؼوضدي ا دو يعؾدى وا دن الؼدقم 

 واكيصو له ذ كيو ه إعالم الؿوقعقنع وكس  ه ا الؼول السوخسي لؾحـػقس.

الؼول ال وب:  ن قول الصحو ي لدق   حجدس وهدو الووايدس ال وكقدس عدن  حؿدهلل  وأدل إلقده ذ 

عن ال،وفعقس  كده قدول ال،دوفعي ذ الجهلليدهلل وهدو قدول  ك دو روايس   ي داود وهو الؿ،فور 

  بوعه كولغ الي وأأهللي و  ا قول  عض الحـػقس كولؽوخي والهلل وسيع وهدو قدول  هدل 

 الظوهو والؿعي لس.

 الؼول ال ولل:  ن قول الخؾػوي إر عس فؼ  حجس و أو  ؼقس الصحو س فؾق  قولفم حجس.

 حجس دون  ؼقس الصحو س. ڤو الؼول الوا ح:  ن قول   ي  ؽو وعؿ

الؼددول الخددوأ : ان قددول الصددحو ي حجددس إذا وافددق الؼقددوسع و اددور إلقدده ال،ددوفعي ذ 
= 
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الوسولس فقؿو إذا اخيؾػت  قوال الصحو س وكسبه إلقه البدوقالب ذ الجهلليدهلل كؼدال عدن الؿد ب  =

 كؿو كسبه إلقه الؼوضي حسقن وا ن الؼطون واخيوره ا ن الؼطون.

قول الصحو ي حجس إذا خول  الؼقوس و ه قدول الغ الدي ذ الؿـخدول  الؼول السودس:  ن

وا ن  وهون ذ الو ق  قول: وأسوئل اإلأوأقن   ي حـقػس وال،وفعي  دهللل عؾقده وذكدو لفد ا 

  أ ؾس فؼفقس.

 أدل  إقوال:

اسدديهللل أدن يدوى  ن قددول الصدحو ي حجدس  لدلددس أدن الؽيدوب والسددـس أدلر  الؼرول إول: 

 ل:واإل ؿوع والؿعؼو

 أوٓ: أدل  الؽتاب:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قول  عولى:  - 2

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ﴾. ڤ ٹ ٹ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿وقول  عولى:  - 1

 وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ﴾. ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿قول  عولى:  - 1

 ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ﴾. ھ ہ

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ وقول  عولى: - 4

 ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

 ﴾.ڈژژڑ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ

و  وب الـوفون لحجقس قول الصحو ي عن آسيهللٓل   ه أيوت  لهنو  هللل عؾدى فضدقؾس 

يؾد م أـده  لؽن هد ا ٓ ڤٓ غقو وه ا  أو يج  اعيؼوده ذ حق الصحو س  ڤالصحو س 

 قبول  قوالفم فؾق  ذ ه ه أيوت إأو  ؾ وم  خ  قول الصحو ي الػود.
= 
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 ثاكقا: أدل  السـ  الـبوي : =

إن اهلل تبرارك وتعرالى اخترارين،  »قدول:  ملسو هيلع هللا ىلص ن رسدول ان  ڤعن عدويم  دن سدوعهللة  - 2

هلل واختار لي أصحابا،  جعل لي مـفم وزراء، وأكَّارا، وأصفارا،  ؿن سبفم  عؾقه لعـ  ا

رواه الحؿقدهللي ذ  «والؿائؽ  والـاس أجؿعقن، ٓ يؼبل مـه يوم الؼقام  صرف وٓ طردل 

 أسـهلله.

كحددن كحػددو الخـددهلل ع وكـؼددل  ملسو هيلع هللا ىلصقددول:  ويكددو رسددول ان  ڤعددن سددفل  ددن سددعهلل  - 1

الؾفررم ٓ طررقش إٓ طررقش أخرررة،  رراغػر  »: ملسو هيلع هللا ىلصالدد اب عؾددى  كيوفـددوع فؼددول رسددول ان 

وفقده  ڤعؾقدهع وروى البخدوري كحدوه أدن حدهلليل  كد   أيػدق «لؾؿفاجرين وإكَّرار 

 رررلكرم إكَّرررار  »وذ روايدددس عـددهلل  حؿدددهلل وال أدد ي  « لصررؾح إكَّرررار والؿفرراجرة»

 .«والؿفاجرة 

طشرة يف الجـ : أبو بؽر يف الجـر ،  »قول:  ملسو هيلع هللا ىلصع  ن رسول ان ڤوعن سعقهلل  ن زيهلل  - 1

  يف الجـر ، والزبقرر يف الجـر ، وطؿر يف الجـ ، وطثؿان يف الجـ ، وطؾري يف الجـر ، وصؾحر

وطبد الرحؿن بن طوف يف الجـ ، وسعقد بن مالرك يف الجـر ، وأبرو طبقردة برن الجرراح يف 

يعـدي  - «سدعقهلل  دن زيدهلل  »وسؽت عن العواوع قدولوا: وأدن هدو العوادوف فؼدول:  «الجـ  

  خو ه  حؿهلل و  و داود وا ن أو ه وإسـوده حسن. -كػسه 

خقرر أمتري قررين ثرم الرذين  »قدول:  - ملسو هيلع هللا ىلصعن الـبي  - ڤحهلليل عؿوان  ن حصقن  - 4

ثرم إن  -قال طؿران  را أدري أذكرر بعرد قركره قرركقن أو ثاثرا  -يؾوكفم ثم الذين يؾوكفم 

بعدكم قوما يشفدون وٓ يستشفدون ويخوكون وٓ يمتؿـون ويـذرون وٓ يو ون ويظفرر 

 رواه البخوري. « قفم السؿن 

خقررر  » :ملسو هيلع هللا ىلصقددول: قددول رسددول ان  ڤل ا ددن أسددعود ورواه البخددوري وأسددؾم أددن حددهللي

الـاس قرين ثم الذين يؾوكفم ثم الذين يؾوكفم ثم يجيء أقوام تسبق شرفادة أحردهم يؿقـره 

 .«ويؿقـه شفادته 

 ڤلؽن   وب الـوفون عن آسيهللٓل   ه إحوديل  لهنو  دهللل عؾدى فضدقؾس الصدحو س 

لؽن ه ا ٓ يؾ م أـده قبدول  قدوالفم  ڤٓ غقوع وه ا  أو يج  اعيؼوده ذ حق الصحو س 

 فؾق  ذ ه ه إدلس إأو  ؾ وم  خ  قول الصحو ي الػود.
= 
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ذات يدوم  دم  قبدل  ملسو هيلع هللا ىلصقدول: صدؾى  ـدو رسدول ان  - ڤحهلليل العو وض  ن سوريس  -2 =

عؾقـو فوعظـو أوعظس  ؾقغس ذرفت أـفو العقون وو ؾت أـفو الؼؾوب فؼول قوئل: يو رسدول 

أوصقؽم بتؼوى اهلل والسؿع والطاط   »أودع فؿوذا  عفهلل إلقـوف فؼدول:  ان كلن ه ه أوعظس

وإن طبدا حبشقا  نكه من يعش مـؽم بعردي  سرقرى اختا را كثقررا  عؾرقؽم بسرـتي وسرـ  

الخؾػراء الؿفررديقن الراشردين تؿسررؽوا بفرا وطضرروا طؾقفرا بالـواجررذ وإيراكم ومحرردثات 

خو ه  حؿهلل و  و داود وال أد ي وا دن   «إمور  نن كل محدث  بدط  وكل بدط  ضال  

 أو ه والهللارأي وا ن حبون والبقفؼي وغقوهم وإسـوده صحقا.

 وقهلل   وب الـوفون عـه  ل و س:

إول:  ن ه ا أحؿول عؾى آقيهللاي  دم ذ السدقوة والفدهللي والسدؿت والدهللين وسقوسدس 

 الوعقس.

 ل الواحهلل أـفم.ال وب:  ن ه ا أحؿول عؾى إ ؿوع الخؾػوي إر عس ٓ عؾى قو

 صدولسع وأعؾدوم  ن قدول الصدحو ي لدق   ڤال ولل:  ن الؿخوو   ولحهلليل الصحو س 

 حجس عؾى غقوه أن الصحو س  و ػو  فعؾم  كه لق  الؿواد  ه و وب  خ   قوالفم.

 .ڤالوا ح: لو سؾم  ؿو سبق ففو خوص  ولخؾػوي إر عس 

 صدحو ي كدولـجوم  دليفم »أوفوعدو: ڤحهلليل ا ن عؿو و و و و ك  و  ي هويدوة  - 0

 .«اقيهللييم اهيهللييم

 و  ق  عـه  ل و س:

 ن الحهلليل ٓ ي بت وقهلل ذكو ا ن حجو ذ اليؾخق  روايوت الحهلليل:إإول: 

فؼهلل  خو ه عبهلل  ن حؿقهلل ذ أسـهلله أن وويق حؿد ة الـصدقبي عدن كدوفح عدن ا دن عؿدو  -

 وحؿ ة ضعق   هللا.

قدل  دن زيدهلل عدن أولدك عدن  عػدو  دن ورواه الهللارقطـي ذ غوائ  أولك أن وويق  ؿ -

 أحؿهلل عن   قه عن  و و و ؿقل ٓ يعوف.

وذكوه الب ار أن روايس عبهلل الوحقم  ن زيهلل العؿى عن   قه عدن سدعقهلل  دن الؿسدق  عدن  -

 عؿو وعبهلل الوحقم ك اب وأن حهلليل  ك   يضو وإسـوده واهي.

عدن   دي ورواه الؼضوعي ذ أسدـهلل ال،دفوب لده أدن حدهلليل إعؿدو عدن   دي صدولا  -
= 
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 هويوة وذ إسـوده  عػو  ن عبهلل الواحهلل الفواؿي وهو ك اب. =

ورواه   و ذر الفووي ذ كيدوب السدـس أدن حدهلليل أـدهللل عدن  دويرب عدن الضدحوك  دن  -

 أ احم أـؼطعو وهو ذ غويس الضع .

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالخالصس  ن الحهلليل ٓ ي بت. قول   و  ؽو الب ار ه ا الؽالم لم يصا عن الـبي 

ا خرب أؽ وب أوضوع  وول. وضدعػه ادقخ اإلسدالم ا دن  قؿقدس وا دن وقول ا ن ح م ه 

 الؼقم وغقوهؿو.

ال وب: لو صا الحهلليل ففو أحؿول عؾى اخيالف الصحو س وأعؾوم ان  قوالفم ٓ  ؽدون 

 حجس عـهلل آخيالف  و ػو .

ن الخطوب أو ده ا يدهللاي لؾصدحو س فقؾد أؽم  ن  ؼولدوا هدو حجدس عؾدى الصدحو س إال وب: 

 لق  ك لك  و ػو .  يضو وهو

اقيهللوا  ولؾ ين أن  عهللي   ي  ؽدو و  »:ملسو هيلع هللا ىلصقول: قول رسول ان  - ڤحهلليل ح يػس  - 4

 خو ه  حؿهلل وال أ ي وا ن أو س وا دن حبدون والحدوكمع وقدول العؼقؾدي: يدووى  «عؿو 

 عن ح يػس  لسوكقهلل  قود   بت.

 و  وب الـوفون عـه  ل و س:

ع وقدول البد ار وا دن حد م: ٓ يصدا: ٕكده عدن إول:  ن الحهلليل ضعق   عؾه   و حو م

 عبهلل الؿؾك عن أولى ر عي وهو أجفول عن ر عيع وفقه اكؼطوع  يضو.

 ٓ عؾى اكػوادهؿو. ڤال وب:  كه أحؿول عؾى ا ػو    ي  ؽو وعؿو 

 ال ولل:  ن الؿواد آقيهللاي  ولسقوة والفهللي والهللين وسقوسس الوعقس.

 صدولس وأعؾددوم  ن قدول الصدحو ي لددق   ڤو س الوا دح:  ن الؿخوود   ولحددهلليل الصدح

 حجس عؾى غقوه أن الصحو س  و ػو  فعؾم  كه لق  الؿواد  ه و وب  خ   قوالفم.

 .ڤالخوأ : لو سؾم  ؽل أو سبق ففو خوص  ل ي  ؽو وعؿو 

 :ڤ ول و: إ ؿوع الصحو س 

س ذ أبويعيده لده ذ قصد - ڤ -قدول لع ؿدون  - ڤ -و قوكه:  ن عبهلل الدوحؿن  دن عدوف 

  ويعك عؾى سـس ان ورسوله والخؾقػيقن أن  عهلله فبويعه عبهلل الوحؿن و ويعده  »ال،ورى: 

رواه البخدوريع وكدون ذلدك  «الـوس الؿفو وون وإكصدور و أدواي إ ـدود والؿسدؾؿون 
= 
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  ؿحضو  ؿقح الصحو س ولم يـؽو ذلك  حهلل فؽون إ ؿوعو. =

 و  وب الـوفون عـه  ل و س:

حقـؿدو عدوض عؾقده  ڤ ؿوع هـو  دل خدول  ذ ذلدك عؾدي إول: ٓ يسؾم  حصول اإل

  ن يسقو  سقوة ال،قخقن فؾم يو ذلك أؾ أو. - ڤ -عبهلل الوحؿن  ن عوف 

ال ددوب:  ن الؿددواد  سددقوة ال،ددقخقن سقوسدديفؿو لؾوعقددس والؼقددوم  ولجفددود والحؽددم  ددقن 

 .ڤالؿسؾؿقن  ولعهللل وكحو ذلك أؿو كون عؾقه ال،قخون 

وقدهلل ا ػدق  هدل  - ڤ -إخ   ؼول ال،قخقن قهلل  و ده لع ؿدون  ال ولل:  ن إأو  ؾ وم

العؾم عؾى  ن قول الصحو ي لق   حجس عؾى غقوه أن الصحو س فال هلل إذا أن حؿؾه عؾدى 

 سقوهتؿو ذ الحؽم وكحوه.

 .ڤالوا ح: لو سؾم ه ا ففو خوص  ل ي  ؽو وعؿو 

 رابعا: من الـظر والؿعؼول:

  ؼوله: - رحؿه ان -وهو أو ذكوه ا ن الؼقم 

إن الصحو ي إذا  فيى ذ أسدللس فيؾدك الػيدوى اليدي يػيدى  دو  حدهللهم ٓ  خدوج عدن سديس 

  و ه:

 .ملسو هيلع هللا ىلص حهللهو:  ن يؽون سؿعفو أن الـبي 

 ال وب:  ن يؽون سؿعفو أؿن سؿعفو أـه.

 ال ولل:  ن يؽون ففؿفو أن آيس أن كيوب ان ففؿو خػى عؾقـو.

 ولم يـؼل إلقـو إٓ قول الؿػيى  و وحهلله. الوا ح:  ن يؽون قهلل ا ػق عؾقفو أؾمهم

الخوأ :  ن يؽون لؽؿول عؾؿه  ولؾغس ودٓلدس الؾػدأ عؾدى الو ده الد ي اكػدود  ده عـدو  و 

لؼوائن عولقس اق كدت  ولخطدوب  و لؿجؿدوع  أدور ففؿوهدو عؾدى ودول ال أدون أدن رؤيدس 

وادفود  ـ يدل  الـبيع وأ،وههللة  فعوله و حواله وسقو ه وسؿوع كالأهع والعؾدم  ؿؼوصدهلله

الوحي وأ،وههللة  لويؾه الػعل فقؽون ففم أو ٓ كػفؿه كحنع وعؾى ه ه اليؼوديو الخؿسدس 

  ؽون فيواه حجس  ج    بوعفو.

ع و خطدل ذ ففؿده والؿدواد غقدو أدو ففؿده ملسو هيلع هللا ىلصالسودس:  ن يؽون ففم أو لم يدوده الوسدول 

 وعؾى ه ا اليؼهلليو ٓ يؽون قوله حجس.
= 



258 

 

 شرح منت الورقات
 

 258 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدن خؿسدس  غؾد  عؾدى الظدن أدن وقدوع احيؿدول واحدهلل  وأعؾوم قطعو  ن وقوع احيؿدول =

أعقن ه ا أوٓ ي،ك فقه عوقل وذلك يػقهلل  ـو غولبو قويو عؾى  ن الصواب ذ قوله دون أدو 

 .خولػه أن  قوال أن  عهلله ولق  الؿطؾوب إٓ الظن الغول  والعؿل  ه أيعقن

 و  ق  عن ه ا  ل و س:

 ت  ل  ؼي احيؿوٓت  خوى أـفو:إول: عهللم اليسؾقم  ولحصو الؿ كور لالحيؿوٓ

  ن يؽون خولػه غقوه فؾم يـؼل. - 2

  ن يؽون قول   ا الؼول ور ح عـه فؾم يـؼل ر وعه. - 1

وإذا و ددهللت هدد ه آحيؿددوٓت اليددي  ددو ا عددهللم الحجقددس ففددي أسددوويس لالحيؿددوٓت 

 السو ؼس فال  و قا لؾحجقس.

ل وال وب احيؿول واحهللع وال ولل ال وب:  ن  عض ه ه آحيؿوٓت يهللخل ذ  عض فوٕو

 والخوأ  ك لك.

 ال ولل: الجواب اليػصقؾي عن ه ه آحيؿوٓت:

ذ الػيقدو: ٕن الظدوهو أدن  ڤ أو إول وال وب ففؿو خالف الظوهو أدن حدول الصدحو س 

ع وذلدك لؽؿدول ملسو هيلع هللا ىلصحولفم هو  ن ي كووا دلقل أو يػيون  ده أدن كدالم ان  و كدالم رسدوله 

 عؾؿفم وورعفم.

و أو ال ولل: فوٕصل  ن الؿجيفهلل إذا ففم ففؿو أن الؽيوب  و السـس  ن يظفوه لؾؿسدؾؿقن 

 .ڤوه ا هو الؿ،فور ذ حول الصحو س 

و أو الوا ح: ففو خدالف إصدل ولدو  هندم وافؼدوه لـؼدل إلقـدو فؽقد  يػيدي  ولؿسدللس كدل 

 الصحو س وٓ يـؼل إلقـو إٓ قول واحهلل أـفمع ه ا  عقهلل.

لؽـه غقو كوف لو وب إخد   ڤه ا آحيؿول أعؾوم ذ حق الصحو س  و أو الخوأ :

 ؼولفم  م إن ه ا قهلل يو هلل فقؿن  وي  عدهللهم أدن اليدو عقن لؿدو  خد وا أدن الصدحو س أدن 

 عؾم وففم.

 أدل  الؼول الثاين:

 اسيهللل أن يوى عهللم حجقس قول الصحو ي  ؿو يؾي:

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ﴿قولدددددده  عددددددولى:  - 2
= 



259 

 

 شرح منت الورقات
 

 

259 
 

259 

 

259 

 

259 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ه آسيهللٓل: حقل  أوكو ان  ولو وع إلدى الؽيدوب  ﴾ مث جث يت ىت ختمت =

 والسـس ولم ي كو قول الصحو ي ولو كون حجس ٕأو  ولو وع إلقه.

و  ق  عن ه ا:  ن ذلك أيعقن عـهلل إأؽدون الدودع وهدو  ن يؽدون الحؽدم الؿخيؾد  فقده 

ع وكحن إكؿو كؼول  و بوع أبقـو ذ الؽيوب  و السـسع و أو  يؼهلليو  ن ٓ يؽون أبقـو فقفؿوع فال

 أ ه  الصحو ي أح عهللم الظػو  ؿو يهللل عؾى حؽم الواقعس أن الؽيوب والسـس.

و ده آسديهللٓل:  ن ان  و د  آعيبدور  .﴾ ۉ ۉ ۅ ﴿قوله  عدولى:  - 1

و راد  ه آ يفود والؼقوس وذلدك يـدوذ و دوب ا بدوع أد ه  الصدحو ي و ؼهلليؿده عؾدى 

 الؼقوس.

ٓ كسؾم دٓلس أيس عؾى و وب ا بوع الؼقوسع وقهلل سبق  ؼويوه أدن و  ق  عن ه ا:  لكو 

و وهع وإن سؾؿـو دٓليه عؾى ذلكع لؽـه أعورض أن  فس الؽيوبع والسـسع وآ ؿدوعع 

 والؿعؼول.

 أددو الؽيددوبع فؼولدده  عددولى  كـدديم خقددو  أددس  خو ددت لؾـددوسع  ددلأوون  ددولؿعووف(  آل 

و يدلأوون  ده أعدووفع وآأدو  دولؿعووف ( وهو خطوب أح الصحو س  لن أ114عؿوان: 

 وا   الؼبول.

  صحو ي كولـجوم  دليفم اقيدهللييم اهيدهللييم( وهدو حدهلليل ضدعق   ڠو أو السـس فؼوله 

اقيهللوا  ولؾ ين أن  عهللي   ي  ؽو وعؿدو وٓ يؿؽدن حؿدل ذلدك عؾدى  ڠ هللتع وقوله 

ولؿو فقده أدن أخووبس العوأس والؿؼؾهللين لفمع لؿو فقه أن  خصق  العؿوم أن غقو دلقلع 

إ طول فوئهللة  خصق  الصحو س   لكع أن  فدس وقدوع آ ػدو  عؾدى  دواز  ؼؾقدهلل العوأدس 

 لغقو الصحو س أن الؿجيفهللينع فؾم يبق إٓ  ن يؽون الؿواد  ه و وب ا بوع أ اهبفم.

ع الخالفدس  ،دوط آقيدهللاي ڤو أو آ ؿوع ففو  ن عبدهلل الدوحؿن  دن عدوف ولدى عؾقدوع 

 ع ؿونع فؼبلع ولم يـؽو عؾقه أـؽوع فصور إ ؿوعو.  ول،قخقنع فل ىع وولى

 و أو الؿعؼول فؿن و وه.

آول:  ن الصحو ي إذا قول قوٓ يخول  الؼقوسع فنأو  ن ٓ يؽون له فقؿو قول أسديـهللع  و 

يؽون: ٓ  دوئ   ن يؼدول  دوٓولع وإٓ كدون قدوئال ذ ال،دويعس  حؽدم ٓ دلقدل عؾقدهع وهدو 

 يـوذ ذلك. أحومع وحول الصحو ي العهللل
= 
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 وإن كون ال وب فال أسيـهلل وراي الؼقوس سوى الـؼلع فؽون حجس أيبعس. =

 كه ٓ يو هلل دلقل ٓ أن الؽيدوب وٓ السدـس يو د  إخد   ؼدول الصدحو ي ويجعؾده  - 1

 حجس.

و  ق  عن ه ا:  لن  صحوب الؼول إول اسديهلللوا عؾدى حجقدس قدول الصدحو ي  ةيدوت 

 و حوديل قهلل أو ذكوهو.

 جوي  أخولػس  عضفم لبعض ولو كون أد ه  الصدحو ي  ڤا   ؿح الصحو س قولو - 4

 حجس لؿو كون ك لك وكون يج  عؾى كل واحهلل أـفم ا بوع أخو وهو أحول.

وقهلل يجوب عـه  لن يؼول: الخالف إكؿو هو ذ كون أ ه  الصحو ي حجس عؾى أدن  عدهلله 

اإل ؿدوع دلدقال عؾدى أن أجيفهللي اليو عقن وأن  عهللهم ٓ أجيفدهللي الصدحو س فؾدم يؽدن 

 أحل الـ اع.

 ن الصحو ي أن  هل آ يفود ع والخطل أؿؽن عؾقه فال يجد  عؾقـدو إخد   ؼولدهع  - 2

:  إن  صددبت فؿددن ان وإن  خطددلت فؿـددي وأددن ڤوقددهلل قددول غقددو واحددهلل أددن الصددحو س 

 ال،قطون( وقهلل خػقت السـس عؾى ك قو أن الصحو س حيى  خربوا  و.

ود الصحو يع وإن  وز عؾقه الخطدل فدال يؿـدح ذلدك أدن  ؼهلليؿده و  ق  عن ه ا  لن ا يف

 عؾى الؼقوسع كخرب الواحهللع وٓ يؿـح أن كوكه حجس كخرب الواحهلل.

  ؿعوا عؾى  جوي  أخولػس اليو عقن لفم ولو كوكت  قدوالفم حجدس  ڤ ن الصحو س  - 2

 ٕكؽووا عؾى اليو عقن أخولػيفم لفم.

 ي بت عـهلل  صحوب الؼول إول.و  ق  عـه ه ا  لن ه ا اإل ؿوع ٓ 

 ن الصحو س   ؿعوا عؾى  خطئس  عضفم الدبعض ولدو كدون حجدس لؿدو حصدل ذلدكع  - 0

 ذكوه ا ن عبهلل الرب.

كوكوا يو عون إلى  قوال غقوهم عـهلل الؿخولػدس وهدو دلقدل عؾدى  ن  ڤ ن الصحو س  - 4

 فقفو الخطل والصواب. -عـهللهم  - قوالفم 

  دلس الؼول ال ولل:

يوى  ن قول كل واحدهلل أدن الخؾػدوي إر عدس حجدس  ولحدهلليل السدو ق حدهلليل  اسيهللل أن

 عؾرقؽم بسرـتي وسرـ  الخؾػراء الراشردين الؿفرديقن مرن  »وفقده  ڤالعو وض  ن سوريس 
= 
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= 
 وسبؼت إ و س الـوفقن عـه. «بعدي تؿسؽوا بفا وطضوا طؾقفا بالـواجذ 

  دلس الؼول الوا ح:

 لحوديل ك قوة  ڤس دون  ؼقس الصحو س حج ڤاسيهللل أن يوى  ن قول   ي  ؽو وعؿو 

 «اقيهللوا  ولؾ ين أن  عهللي   ي  ؽو وعؿو  »وأـفو أو سبق  ڤفقفو فضقؾس   ي  ؽو وعؿو 

 رواه أسؾم. «إن يطح الـوس   و  ؽو وعؿو يواهللوا  »وأـفو: 

  دلس الؼول الخوأ :

ولؼقدوس اسيهللل أن يوى حجقس قول الصحو ي إذا وافق الؼقوس  ن قول الصحو ي ييؼدوى  

فقؽون حجسع لؽن ي،ؽل عؾى هد ا  ن الؼقدوس حجدس   ا ده فقو دح هد ا الؼدول إلدى كػدي 

حجقس قول الصحو يع لؽن  صحوب ه ا الؼول حؿؾوه عؾى أو إذا  عورض ققوسون وكدون 

أح  حهللهؿو قول الصحو ي فنكه يؼهللم عؾى الؼقوس أخوع وه ا ذ الحؼقؼس يو ح إلدى  كده 

 ل   ا ه.أجود أو ا ولق  دلقال أسيؼ

  دلس الؼول السودس:

اسيهللل أن يوى  ن قول الصحو ي حجس إذا خول  الؼقوس  لن أخولػس الصدحو ي لؾؼقدوس 

وعـهللهو يؽون قولده حجدسع وقدهلل  فيدى اإلأدوم  ملسو هيلع هللا ىلصٓ  ؽون إٓ عن  وقق  سؿعه أن الـبي 

  حؿهلل رحؿه ان ذ أسوئل  ؿو يوافق ه ا الؼول.

   ـبقه( إذا خول  الصحو ي الحهلليل

 ولػس الصحو ي لؾحهلليل لفو حوليون:أخ

 الحولس إولى:  ن يخول  الحهلليل كؾقس وله صور:

 الصورة إولى:  ن كؼطح  عؾؿه  ولحهلليل و حيه قسؿون:

 إول:  ن يظفو سب  الؿخولػس وفقه قوٓن:

فف ا يعيؿهلل عؾى سب  الؿخولػس فنن كون سب  الؿخولػس و ود دلقل أخدول  فقـظدو  دقن 

ال  قاع وإن كون سب  الؿخولػس كسقون الصحو ي  و  ورعده فولؿؼدهللم أدو الهلللقؾقن  طو  

 رواه ٓ أو رآه.

 ال وب:  ن يخػى سب  الؿخولػس وفقه قوٓن:
= 
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 ن العربة  ؿو رواه ٓ  ؿدو رآه وهدو قدول الجؿفدور أدن الؿولؽقدس وال،دوفعقس والووايدس  - 2

  دو الخطدوب وا دن إصا عن  حؿهلل وهي الؿد ه  عـدهلل الحـو ؾدس ور حده   دو يعؾدى و

 الؼقم وهو قول ا ن ح مع واخيوره الؽوخي أن الحـػقس.

 ن العربة  ؼول الصحو ي فقؼهللم عؾى رواييده وهدو قدول  ؿفدور الحـػقدس وهدو روايدس  - 1

 عن أولك وروايس عن  حؿهلل واخيوره الجويـي ذ الربهون.

و يغؾ  عؾى  ــدو الصورة ال وكقس:  ن يغؾ  عؾى الظن عؾؿه  ولحهلليل  و ك،ك  عؾؿه  ه  

 عهللم عؾؿه  ه فف ا يؼهللم فقه الحهلليل عـهلل إك و.

 الصورة ال ول س:  ن كؼطح  عهللم عؾؿه  ولحهلليل ففـو يؼهللم الحهلليل  و ػو .

 الحولس ال وكقس:  ن يخولػه أخولػس   ئقس وله صور ون:

الصورة إولى:  ن يخول  عؿدوم الحدهلليل ففـدو اخيؾد  هدل قدول الصدحو ي يخصد  

 ل  و ٓف عؾى قولقن:عؿوم الحهللي

 كه ٓ يخص  عؿوم الحهلليل ويبؼى الحهلليل عؾى عؿوأه وهدو قدول  ك دو العؾؿدوي  - 2

 أن الؿولؽقس وال،وفعقس و ه قول  عض الحـػقس وهو إ فو.

 كه يخص  العؿوم وهدو قدول  ك دو الحـػقدس وروايدس عدن أولدك وهدو الؿـؼدول عدن  - 1

 يعؾى و  و الخطوب وا ن قهللاأس. اإلأوم  حؿهلل و ؿفور الحـو ؾس واخيوره   و

 الصورة ال وكقس:  ن يخول  الظوهو وفقه  قوال:

  ن يؼهللم قول الصحو ي عؾى  وهو الحهلليل وهو أ ه   ك و الحـػقس. - 2

 كه يؼهللم الحهلليل عؾى قول الصحو ي ويبؼدى عؾدى  دوهوه وهدو قدول الجؿفدور كؿدو  - 1

  كيوب إم.ذكو ال رك،ي والعالئي وهو ال ي ك  عؾقه ال،وفعي ذ

 ن يـظو ذ الهلللقل ال ي خول   ه الصحو ي  وهو الحهلليل فدنن كدون يصدؾا لؾيلويدل  - 1

  خ   ه وإٓ فال وهو قول أأهللي.

 -والحؽددم ذ ذلددك  ن الؿعيؿددهلل هددو الووايددس ٓ الددو يع وقددهلل دل عؾددى ذلددك عددهللة  دلددس:

فنهندو  ػقدهلل  كده  ؿقح إحوديل اليدي قدهللأـوهو لدك ذ آحيجدوج  خدرب الواحدهللع  -فؿـفو:

حجسع و ن الحهلليل حجس   ا هع وإن عؿل الواوي  خالفهع و ن الواوي إن عؿل  خدالف 
= 
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أوويدده فددنن العقدد  ذ عؿددل هدد ا الددواويع والعدد ر يطؾدد  لعؿددل الددواويع ٓ  ن العؾددس ذ 

 أوويه.

  كـو أيعبهللون  ولواويس ٓ  ولو ي الؿخول  لفوع فـحن أيعبهللون  وواييه ٓ  و يه. -وأـفو:

ٓ أوذا   بديم فالكدو وفالكدوع  ي  «أوذا   بيم الؿوسؾقن  » كـو سـسلل يوم الؼقوأس  -أـفو:و

  ن أح  السمال يوم الؼقوأس عن الواويس ٓ عن الو ي.

 ن الواويس كؼؾت عن الؿعصوم أن الخطل ذ الي،ويحع و أو الدو ي فنكده فعدل أدن  -وأـفو:

اليعدورض أدو كؼدل عدن الؿعصدوم ٓ عدن  ٓ عصؿس له  وكػوادهع فدال  دوم  ن الؿؼدهللم عـدهلل

 غقوه.

 ن الو ي يهللخؾه الغؾ  والغػؾس والسفو والـسقونع و أو الووايس فؾدق  فقفدو اديي  -وأـفو:

 أن ذلك.

 ن الووايس أحؽؿسع والو ي الؿعورض لفو أحيؿدل فقحيؿدل  ن الدواوي كسدي أدو  -وأـفو:

ع  و غقدو ذلدكع وقدهلل  ؼدور ذ رواهع  و غػل عـهع  و  ن  ن  ؿس أعورضو را حو يؼهللم عؾقه

قواعددهلل الددهللين  ن الؿي،ددو ه يددود إلددى الؿحؽددمع فو دد  اعيؿددود الواويددس ٕهنددو الؿحؽؿددس 

 واوواح ر يه ٕكه الؿي،و ه الؿحيؿل.

 كه ٓ يظن ذ الواوي العهللل ال ؼس  ن يبؾغ لألأس الدهلللقل الؿـسدوخع ويسدؽت عدن  -وأـفو:

لواوي أن الصحو س ال ين هدم خقدو إأدس الـوسخ ٕن ه ا أن  ن السويع فؽق  إن كون ا

  أوكس وعؾؿو وعهللالسف ٓ اك  كه أن  وب  ولى.

 كه قهلل  ؼور ذ قواعهلل الهللين  كه ٓ يد ك الؿعؾدوم لؾؿظـدونع والووايدس قدهلل عؾؿدت  -وأـفو:

 وحػظتع و أو الو ي الؿعورض لفو ففو أن الؿظـونع فال ي ك الؿعؾوم لؿجود الظن.

لس العؼؾقس إٓ  هنو حق وصدهلل ع وإٓ فوٕدلدس الـصدقس الـؼؾقدس اليدي وه ه وإن كوكت أن إد

ذكوكوهو ذ سقو  آسيهللٓل لحجقس خرب الواحهلل كوفقس ذ ذلك لؿن  راد ان ههللاييه وكحدن 

ٓ كويهلل  ن كؽ و أن إدلس العؼؾقسع ٕن الـؼل كوف واف اوف وان  عؾدمع فدولحق ذ هد ه 

هل العؾم أن الؿولؽقدس وال،دوفعقس والحـو ؾدس وغقدوهم الؿسللس هو أو  وى عؾقه  ؿفور  

 أن الؿحؼؼقن أن  هل العؾم رحؿفم ان رحؿس واسعس.
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 ِخَباراأَل

َْخبَار ْٕ َواْلَخَبو َيـَْؼِسم إَِلدى قسدَؿْقِن  .َفوْلَخَبو َأو يهلْلخؾُه الصهلْل  َواْلؽ ب :َوأما ا

 :آَحود وأيوا و

َٓ َيؼددح اليو عَأددو ُيو دد  اْلعؾددم : ررالؿتواتر اوددم عؾددى َوُهددَو َ ن يددْووى  َؿوَعددس 

َويؽددون فِددي إَْصددل َعددن  عإَِلددى َ ن َيـَْيِفددي إَِلددى اْلؿخددرب َعـددهُ  عاْلَؽددِ ب أددن أدد ؾفم

 .(1 َٓ َعن اْ يَِفود عُأَ،وههلَلة َ و َسؿوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـؼسم الؿتواتر باطتبار متـه إلى قسؿقن: (2)

وهدو أدو ا ػدق فقده الدوواة عؾدى الؾػدأ والؿعـدىع كيدوا و الؼدوآن إول: الؿتواتر الؾػظري، 

 «.فؾقيبو  أؼعهلله أن الـورأن ك ب عؾي أيعؿهلًلا : »ملسو هيلع هللا ىلصالؽويمع وقوله 

وال وب: الؿيوا و الؿعـويع وهو أو ا ػق روا ه عؾى أعـدوه دون  لػو دهع وذلدك كلحوديدل 

 ال،ػوعسع والحوضع والصواطع والؿق ان.

 ويـؼسم  وعيبور  هؾه إلى قسؿقن:  وا و عـهلل العوأسع و وا و عـهلل الخوصس.

كددون اليددوا و يـؼسددم إلددى: عددوم (: ولفدد ا 51/ 18قددول ا ددن  قؿقددس ذ أجؿددوع الػيددووى  

وخوصع فلهل العؾم  ولحهلليل والػؼه قهلل  وا و عـهللهم أن السـس أو لم ييوا و عـهلل العوأدسع 

كسددجود السددفوع وو ددوب ال،ددػعسع وحؿددل العوقؾددس العؼددلع ور ددم الدد اب الؿحصددنع 

 و حوديل الوؤيسع وع اب الؼربع والحوضع وال،ػوعسع و أ ول ذلك.

و عـهلل قدوم دون قدومع وقدهلل يحصدل العؾدم  صدهللقه لؼدوم دون قدوم: وإذا كون الخرب قهلل  وا 

فؿن حصل له العؾم  ه و د  عؾقده اليصدهلليق  ده والعؿدل  ؿؼيضدوهع كؿدو يجد  ذلدك ذ 

كظوئوهع وأن لم يحصل له العؾم   لك فعؾقه  ن يسؾم ذلك ٕهل اإل ؿوع ال ين   ؿعوا 

و إلى أن   ؿح عؾقفو أدن عؾى صحيهع كؿو عؾى الـوس  ن يسؾؿوا إحؽوم الؿجؿح عؾقف

 هل العؾمع فنن ان عصم ه ه إأس  ن  جيؿدح عؾدى ضداللسع وإكؿدو يؽدون إ ؿوعفدو  دلن 

يسؾم غقو العولم لؾعولم: إذ غقو العولم ٓ يؽون له قولع وإكؿو الؼول لؾعولمع فؽؿو  ن أدن 

 يعيدهلل ٓ يعوف  دلس إحؽوم ٓ يعيهلل  ؼولهع فؿن ٓ يعوف وو  العؾم  صدحس الحدهلليل ٓ

  ؼولهع  ل عؾى كل أن لق   عولم  ن ييبح إ ؿوع  هل العؾم ا. هد.
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: فدنن أدو  ؾؼدوه  هدل الحدهلليل 966ع 965وقول ا دن الؼدقم: كؿدو ذ أخيصدو الصدواعق   =

 ولؼبول واليصهلليق ففو أحصل لؾعؾم أػقهلل لؾقؼقنع وٓ عربة  ؿن عهللاهم أدن الؿيؽؾؿدقن 

ى كل  أدو أدن إأدور الهلليـقدس  لهدل العؾدم دون وإصولققنع فنن آعيبور ذ اإل ؿوع عؾ

غقوهمع كؿو لم يعيرب ذ اإل ؿوع عؾى إحؽوم ال،دوعقس إٓ العؾؿدوي  دو دون الؿيؽؾؿدقن 

والـحوة وإوبدويع وكد لك ٓ يعيدرب ذ اإل ؿدوع عؾدى صدحس الحدهلليل وعدهللم صدهللقه إٓ 

وال كبددقفمع  هددل العؾددم  ولحددهلليل وووقدده وعؾؾددهع وهددم عؾؿددوي الحددهلليل العددولؿون  ددلح

 .الضو طون ٕقواله و فعوله

 .الؿتواتر يػقد العؾم الضروري ) رع(: هل

ه ه الؿسدللس فقفدو  ر دح  قدوالع إول: الؿيدوا و يػقدهلل العؾدم الضدووري وهدو لؾجؿفدورع 

وال ددوب: يػقددهلل العؾددم الـظددويع عدد اه الؼددواذ ذ اددوح  ـؼددقا الػصددول إلددى   ددي الحسددقن 

الؽعبدي أدن الؿعي لدسع و  دو ؽو الدهللقو  أدن  وأعفدم  يًضدالبصوي والجويـي والغ اليع و

ال،وفعقسع واخيوره   والخطدوب. ال ولدل: اليوقد ع ليعدورض  دلدس الطدوفقنع وهدو أخيدور 

 -: وهو  كه  قن الضووري والـظويع وه ا الخدالف ورا عً  وأأهللي. وزاد ال رك،ي أ هبً 

 ا و يػقهلل العؾم والقؼقن.خالف لػظيع إذ الجؿقح أيػق عؾى  ن الؿيو -إذا  لأؾـوه 

 ) رع(: طدد الـؼؾ  لؾخبر الؿتواتر.

قول اقخ اإلسالم ا ن  قؿقس:  ن الؿيوا و أو  فدود العؾدم سدواي  ؽ دوة العدهللد  و  دولؼوائن  و 

فؾػأ الؿيوا و يواد  ه أعوٍن: إذ الؿؼصدود أدن الؿيدوا و أدو يػقدهلل » ؿو أًعو. قول رحؿه ان: 

 يسدؿي أيدوا ًوا إٓ أدو رواه عدهللد ك قدو يؽدون العؾدم حوصداًل العؾمع لؽن أن الـوس أدن ٓ 

 ؽ وة عهللدهم فؼ ع ويؼولون: إن كل عهللد  فود العؾم ذ قضقس  فود أ ل ذلدك العدهللد العؾدم 

 ذ كل قضقس. وه ا قول ضعق .

والصحقا أو عؾقه إك وون:  ن العؾم يحصل  ؽ دوة الؿخدربين  دورةع وقدهلل يحصدل  صدػوهتم 

يحصدل  ؼدوائن  حيد   دولخرب. يحصدل العؾدم  ؿجؿدوع ذلدكع وقدهلل  لهلليـفم وضبطفمع وقدهلل

يحصددل لطوئػددس دون ووئػددسع و يًضددو فددولخرب الدد ي  ؾؼددوه إئؿددس  ددولؼبول  صددهلليًؼو لدده  و عؿدداًل 

 ؿو به يػقهلل العؾم عـهلل  ؿوهقو الخؾ  والسدؾ ع وهد ا ذ أعـدى الؿيدوا وع لؽدن أدن الـدوس 

 «.إلى أيوا وع وأ،فورع وخرب واحهلل أن يسؿقه الؿ،فور والؿسيػقضع ويؼسؿون الخرب
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َٓ ُيو   اْلعؾم عُهَو ال ِ ي ُيو   اْلَعَؿل :وأحاد  .(1 َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن خرب أحدود أدو يػقدهلل الظدن وأدن خدرب أحدود أدو يػقدهلل العؾدم والؼطدح إذا احيػدت  ده  (2)

 الؼوائن.

 أو أسللس حجقس خرب أحود فؿسللس  خوى وال ي عؾقده السدؾ  أدن الصدحو س واليدو عقن 

هلل وإحؽدوم سدواي  فدود و هل السـس عؿوأو  ن خرب أحود إذا  بت حجدس أطؾؼدو ذ العؼوئد

 العؾم  و افود الظن.

كعم عـهلل  ؿفور الحـػقس خالف ذ قبوله فقؿو  عم  ه البؾوى و ػصقالت داخدل أد هبفمع 

وقولفم أو وح وقهلل كوقضه الحـػقس  كػسدفم ذ أسدوئل ك قدوة كؼدولفم  و دوب الوضدوي 

الوعدوف أن الؼفؼفس ذ الصالة وو وب الو و وو وب الوضوي أدن الحجوأدس والؼديي و

 وصحس الوضوي  ولـبق  وغقوهو ك قو وهي لم   بت إٓ  خرب الواحهلل.

(: وكدد لك الدد ي عؾقدده 94/ 18قددول اددقخ اإلسددالم ا ددن  قؿقددس ذ أجؿددوع الػيددووي  

الجؿفور  ن العؾم يخيؾ   وخيالف حول الؿخربين  ه فوب عهللد قؾقل  فود خربهم العؾدم 

م ولف ا كون الصحقا  ن خدرب الواحدهلل  ؿو يو   صهللقفم و ضعوففم ٓ يػقهلل خربهم العؾ

قهلل يػقهلل العؾم إذا احيػت  ه قدوائن  ػقدهلل العؾدمع وعؾدى هد ا فؽ قدو أدن أيدون الصدحقحقن 

أيوا و الؾػأ عـهلل  هل العؾم  ولحهلليلع وإن لم يعوف غقوهم  كه أيدوا و ولفد ا كدون  ك دو 

ليوا وه عـدهللهمع أيون الصحقحقن أؿو يعؾم عؾؿوي الحهلليل عؾؿو قطعقو  ن الـبي قوله  ورة 

 و ورة ليؾؼى إأس له  ولؼبول.

وخرب الواحهلل الؿيؾؼى  ولؼبول يو   العؾم عـهلل  ؿفور العؾؿوي أن  صحوب   دى حـقػدس 

وأولك وال،وفعي و حؿهلل وهو قول  ك دو  صدحوب إادعوي كوإلسدػوائقـي وا دن فدورك 

العؾم  ولحهلليل عؾدى  فنكه وإن كون ذ كػسه ٓ يػقهلل إٓ الظن لؽن لؿو اق ن  ه إ ؿوع  هل

 ؾؼقه  وليصهلليق كون  ؿـ لس إ ؿدوع  هدل العؾدم  ولػؼده عؾدى حؽدم أسديـهللين ذ ذلدك إلدى 

 وهو  و ققوس  و خرب واحهلل فنن ذلك الحؽم يصقو قطعقو عـهلل الجؿفورع و ن كدون  دهللون 

اإل ؿوع لق   ؼطعي ٕن اإل ؿوع أعصوم فلهل العؾدم  وٕحؽدوم ال،دوعقس ٓ يجؿعدون 

وام وٓ  حددويم حددالل كدد لك  هددل العؾددم  ولحددهلليل ٓ يجؿعددون عؾددى عؾددى  حؾقددل حدد

اليصهلليق  ؽ بع وٓ اليؽ ي   صهلل  و ورة يؽون عؾم  حهللهم لؼدوائن  حيد   وٕخبدور 

  و   لفم العؾمع وأن عؾم أو عؾؿوه حصل له أن العؾم أو حصل لفم.



267 

 

 شرح منت الورقات
 

 

267 
 

267 

 

267 

 

267 

 
 :يـؼسم إِلَى ُمْرسل ومسـدو

َفددنِن َكدوَن أددن  .َأدو لدم يي صددل إِْسدـَوده :والؿرسررل .هَأدو ا  صددل إِْسدـَود :َ الُْؿْسرـَُد 

َحوَ س س َفَؾْقَ   عَأَواِسقل غقو الص  ٓ  َأَواِسقل سعقهلل  ن اْلؿسق  عحج  َفنِك َفو في،ت  :إِ

 .(1 ملسو هيلع هللا ىلصَفو هللت أسوكقهلل َعن الـ بِي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عددس ذ آحيجددوج  ولؿوسددل خددالفع لؽددن رده هددو أدد ه   ؿفددور الؿحددهلل قنع و ؿو (2)

(ع 149/ 1الػؼفويع و ؿوهقو  هل إصول والـظوع حؽوه الـدووي عدـفم ذ الؿجؿدوع  

وذه  آخوون إلى آحيجوج  هع حيدى إن  عضدفم  دولغ وقهللأده عؾدى الحدهلليل الؿسدـهللع 

وقول: أن  سـهلل فؼهلل  حولكع وأن  رسل فؼهلل كػوكع وهد ا الؽدالم أدودودع ولدو فديا هد ا 

وسؼطت  فود الؿحهلل قنع وقهلل  ؿدح الحدوفأ ذ  البوب ٓهنور عؾم الحهلليل أن  سوسهع

 ( أ اه  العؾؿوي ذ ذلكع و وصؾفو إل  ال س ع،و أ هبو.596/ 4الـؽت  

  أو أواسقل سعقهلل  ن الؿسق  فػقفو  حل خوص.

 خو ده  «أوسدالت سدعقهلل  دن الؿسدق   صدا الؿوسدالت  »قول اإلأوم  حؿهلل  ن حـبدل: 

( وأن وويؼه: الخطق  ذ الؽػويس  ص: 494 - 431/ 3الػسوي ذ الؿعوفس واليوريخ  

 ( وإسـوده صحقا.571

 خو ده  «أوسالت سعقهلل  ن الؿسق  صحوحع ٓ كوى  صدا أدن أوسدال ه  »وقول  يضو: 

 ( وإسـوده صحقا.94/ 6  «الؽربى  »البقفؼي ذ 

(: أوسالت سعقهلل  ن الؿسدق   حسدن أدن 957وقول يحقى  ن أعقن ذ  وريخه  الـ : 

 أوسالت الحسن.

 خو ده الحدوكم ذ أعوفدس  « صدا الؿواسدقل أواسدقل سدعقهلل  دن الؿسدق   »ول  يضدو: وق

 ( وإسـوده صحقا.571( والخطق  ذ الؽػويس  ص: 46عؾوم الحهلليل  ص: 

قؾت:  حسن الؿواسقل عـهللهم أواسقل ا ن الؿسق ع وأدو ذلدك أدن  فدس صدحس آحودهدو 

 لأدل إئؿدس  »(: 46ل  ص: ل اهتوع وإكؿو ال،لن كؿو قول الحوكم ذ أعوفس عؾدوم الحدهللي

 .«الؿيؼهللأون أواسقؾهع فو هللوهو  نسوكقهلل صحقحس 

وهل ا ػؼوا عؾى  سؾقم أو اسيخؾصوه  وٓسيؼوايف ٓع فف ا عؾي  ن الؿهلليـي يؼول: قؾدت 
= 
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= 

 خو ده ا دن  «ذلدك ادبه الدويا  »لقحقى  ن سعقهلل: سعقهلل  ن الؿسق  عن   ي  ؽوف قول: 

 وده صحقا.( وإسـ493  ي حو م ذ اليؼهللأس  ص: 

فف ا إأوم الـؼود يحقى  ن سعقهلل الؼطون يضع  أوسل سعقهلل عن   دي  ؽدوع فؽقد  يؽدون 

 فملسو هيلع هللا ىلصعـهلله أو يوسؾه سعقهلل عن الـبي 

وووئػددس كسددبت إلددى ال،ددوفعي  كدده صددحا أواسددقل سددعقهلل أطؾؼددوع واحدديا  ددوع  ددل عددهللى 

  عضفم قوله إلى سوئو الطبؼس إولىع فؿو حؼقؼس قول ال،وفعي ذ ذلكف

 خو ه ا دن   دي حدو م  «ه ان: لق  الؿـؼطح  ،ييع أو عهللا أـؼطح ا ن الؿسق  قول رحؿ

/ 1( وأددن وويؼدده الخطقدد  ذ الػؼقدده والؿيػؼدده  434ذ آداب ال،ددوفعي وأـوقبدده  ص: 

 ( وإسـوده صحقا.533

(  عهلل  ن ذكو أن روايس ا ن الؿسدق   ن رسدول ان 78وقول كؿو ذ أخيصو الؿ ب  ص: 

حم  ولحقوانع و  بعه  ل و عن   ي  ؽوع وأ ه   ؿوعدس أدن اليدو عقن هنى عن  قح الؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 .«إرسول ا ن الؿسق  عـهللكو حسن  »ذ الـفي عن ذلك: 

و صددحوب ال،ددوفعي اضددطو وا ذ  ػسددقو أددواده ذ قبددول أوسددل ا ددن الؿسددق ع وذكددو 

 ( ذ  ػسقوه قولقن:574الخطق  لفم ذ الؽػويس  ص: 

يهللل  ده ذ الـفدي عدن  قدح الؾحدم  دولحقوانع و عؾده  ولفؿو: أوسل سعقهلل حجسع فنكده اسد

  صال ل ا ه.

و وكقفؿو: لق   حجسع وال،وفعي لم يؼل: هو حجسع وإكؿو ر ا  هع وال  دقا  ولؿوسدل 

 صحقاع وإن كون ٓ ي بت  ه الحؽم ل ا ه.

وه ا هو الصحقا أن الؼولقن عـهللكو: ٕن ذ أواسقل سعقهلل أو لدم يو دهلل  »قول الخطق : 

ول أن و ه يصاع وقهلل  عدل ال،دوفعي لؿواسدقل كبدور اليدو عقن أ يدس عؾدى أدن أسـهللا  ح

 .«دوهنمع كؿو اسيحسن أوسل سعقهلل  ن الؿسق  عؾى أن سواه 

 أو قول ال،وفعي: ولدق  الؿـؼطدح  »(: 596/ 1وقول الخطق   يضو ذ الػؼقه والؿيػؼه  

 عدل أوسدل ا دن   ،يي أو عهللا أـؼطح ا ن الؿسق ع فؼهلل ذكو  عدض الػؼفدوي  ن ال،دوفعي

الؿسدق  حجددس: ٕن أواسدقؾه كؾفددو اعيددربت فو دهللت أيصددالت أددن غقدو حهللي ددهع وهدد ا 

الؼدول لدق   ،دديي: ٕن أدن أواسددقل سدعقهلل أددو لدم يو دهلل أيصددال أدن و دده  يدسع والدد ي 
= 
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يؼيضي أ ه  ال،وفعي  كه  عل لسعقهلل أ يدس ذ ال  دقا  ؿواسدقؾه خوصدس: ٕن  ك وهدو  =

 .«ه  عؾفو  صال يحيا  ه و هلل أيصال أن غقو حهللي هع ٓ  ك

قؾت: وه ا ال ي ر حه الخطق  ذه  إلقه قبقؾه الحوفأ البقفؼيع وهو أن هو ذ أعوفدس 

ال،دوفعي يؼبدل أواسدقل  »(: 34/ 4 دلس ال،وفعي وأ هبهع فنكه قول ذ أـوقد  ال،دوفعي  

بؾدهع سدواي كبور اليو عقن إذا اكضم إلقفو أو يمكهللهوع. . وإذا لم يـضم إلقفو أو يمكدهللهو لدم يؼ

كددون أوسددل ا ددن الؿسددق   و غقددوهع وقددهلل ذكوكددو. . أواسددقل ٓ ددن الؿسددق  لددم يؼددل  ددو 

ال،وفعي حقن لم يـضم إلقفو أو يمكهللهوع وأواسقل لغقوه قهلل قدول  دو حدقن اكضدم إلقفدو أدو 

يمكددهللهوع وزيددودة ا ددن الؿسددق  عؾددى غقددوه ذ هدد ا  كدده  صددا اليددو عقن إرسددوٓ فقؿددو زعددم 

 ا. هد. «الحػوظ 

: أدن ذهد  إلدى  ن ال،دوفعي كدون يدوى أواسدقل ا دن الؿسدق   ؿقعدو حجدسع فنكؿدو قؾت

( ذ  واب أن قدول لده: كقد  159/ 7اسيػود ذلك أن ك  ال،وفعي حقل قول ذ إم  

قؾـددو: ٓ كحػددأ  ن ا ددن  »قبؾدديم عددن ا ددن الؿسددق  أـؼطعددو ولددم  ؼبؾددوه عددن غقددوهف قددول: 

هلليهللهع وٓ   وه عن  حهلل فقؿدو عوفـدوه عـده الؿسق  روى أـؼطعو إٓ و هللكو أو يهللل عؾى  س

إٓ  ؼددس أعددووفع فؿددن كددون  ؿ ددل حولدده قبؾـددو أـؼطعددهع ور يـددو غقددوه يسددؿي الؿجفددولع 

وعن  عدض أدن لدم يؾحدق أدن  ملسو هيلع هللا ىلصويسؿي أن يوغ  عن الووايس عـهع ويوسل عن الـبي 

م  صحو ه الؿسيـؽو ال ي ٓ يو هلل له ايي يسدهللدهع فػوقـدو  قدـفم ٓفد ا   حدودي فمع ولد

 ا. هد. «كحوب  حهللاع ولؽـو قؾـو ذ ذلك  ولهللٓلس البقـس عؾى أو وصػـوه أن صحس رواييه 

قؾت: واليحؼقق  ن ال،وفعي يبدقن ذ هد ا قدوة أواسدقل سدعقهللع أدن  فدس  هندو  دويت أدن 

و وه صحقحسع ففو لم يؼل: أوسل سعقهلل حجس ل ا هع  و صحقا ل ا هع إكؿو هو صدحقا 

لو ه الؿوسل أيصال أحػو وع فصحيه عـدهلله حوصدؾس  دلأو أن  فس أجقئه أن غقو ذلك ا

 خورج عن كػ  رواييه الؿوسؾس.

يميهلل ذلك  ن ه ا الـ  أـه إكؿو  وي عؼد  اسديهللٓله  ؿوسدل لسدعقهلل ذ  الدوهن(ع سدوقه 

» ع وهدو الد ي عـدى  ؼولده آخدو الدـ  الؿيؼدهللم: ملسو هيلع هللا ىلصأن  عهلل أن وويق أوصول إلى الـبي 

و ؼويدس الؿوسدل «. ـس عؾى أدو وصدػـوك أدن صدحس رواييده ولؽـو قؾـو ذ ذلك  ولهللٓلس البق

 «.الوسولس» ولؼوائنع كون ال،وفعي قهلل  صل له  لصقال دققؼو ذ 



271 

 

 شرح منت الورقات
 

 271 

 
ََسددوكِقهلل :والعـعـرر  ْٕ ددْقخ يجددوز لؾددواوي ع ددهللخل عؾددى ا  :ولَ ن َيُؼدد عَوإِذا َقددَوَ  ال، 

ْقخ َيُؼول نَوإِ  .َحهلل ـِي وَ ْخربكِي َٓ َيُؼول َحهلل ـِي :َقَوَ  ُهَو عؾى ال،   .َ ْخربكِي َو

ْقخ أن غقو قَِواَية    وزب َ و َ ْخربكِي إَ وَزة. :َفَقُؼول عَوإِن  َ وزه ال، 

 اْلقَياس

 . عؾس  جؿعفؿو فِي الحؽم عَفُفَو رد اْلَػْوع إَِلى إَْصل :َوأما الْؼقَاس

َلس عإَِلى قَِقوس ِعّؾس :َوُهَو َيـَْؼِسم إَِلى َ اَلَ س َ قَسوم َٓ  .َوقَِقوس ابه عَوقَِقوس د

 .َأو َكوَكت اْلعؾ س فِقِه ُأو َبس لْؾحؽم :َ ِؼقَاس الْعؾ  

لَ  َٓ ل  ِلحدهلل الـظقدوين عؾدى أخدو :َوِققَاس الّد َٓ ْسديهلِْل
ِ
َوُهدَو َ ن  ؽدون  عُهَو آ

َٓ  ؽون ُأو َبس لْؾحؽماْلعؾ س َدال س ع  .ؾى الحؽم َو

 . فقؾحق  لك وهؿو ابًفو عُهَو اْلَػْوع الؿ دد َ قن  صؾقن :َوقِقَاس الّشبَه

و َوأن َاوط إَْصل َ ن يؽدون َ و ًيد .َ ن يؽون أـوسبو لأْلَْصل :َومن َشرط الَْػْرع

 . هلَِللِقل ُأي ػق َعَؾْقِه َ قن اْلَخْصَؿْقنِ 

َٓ أعـًَفاَل  ـيػض لػظً  عَ ن  طود فِي أعؾوٓهتو :َومن َشرط الْعؾ    .ىو َو

ْ َبددوت :َومررن َشرررط الحؽررم   .َ ن يؽددون أ ددل اْلعؾ ددس فِددي الـ ْػددي َواإْلِ
َ
َواْلعؾ ددس ِهددي

 .(1  ع والُحؽم هو الؿجؾوب لؾعؾ سالجولبس لْؾحؽم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؼقددوس ذ الؾغددس: اليؼددهلليوع يؼددول: قددوس الطبقدد  الجددوحع إذا قددهللر عؿؼددهع وقددوس البدد از  (2)

ٓ يؼدوس الؼؿوش إذا قهللره  دولؿ . ويطؾدق عؾدى الؿسدوواة  دقن ادقئقنع كؿدو يؼدول: فدالن 

  ػالنع  ي: ٓ يسووى  ه.

 وذ آصطالح: كجهلل  ن لألصولققن ا جوهقن رئقسقن ذ  عويػه:

إول:  عل الؼقوس اسؿو لػعل الؿجيفدهلل الد ي يـظدو ذ الؿسدللس غقدو الؿـصدوص عؾدى 

 حؽؿفو لقؾحؼفو  ولؿـصوص عؾقفو.

لدده الؿجيفددهلل ال ددوب:  عددل الؼقددوس اسددؿو لؾيسددووي الواقددح  ددقن الؿسددلليقنع سددواي  ػطددن 
= 
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 فوسيهللل  ه عؾى حؽم غقو الؿـصوص  م لم ييػطن له. =

وعؾى ه ا يؿؽدن  ن كعوفده  ـدوي عؾدى آ جدوه إول  لكده: إلحدو  فدوع  لصدل ذ الحؽدم 

 ال،وعي ال و ت له ٓا اكفؿو ذ عؾس الحؽم.

وأ ؾه اليعبقو  ؾػأ: حؿل فوع عؾى  صدل ذ حؽدم ... الدخ. وكد ا قدولفم: حؿدل أعؾدوم 

 وم ... الخ.عؾى أعؾ

و أددو عؾددى آ جددوه ال ددوب فددقؿؽن  ن يعددوف  لكدده: أسددوواة فددوع ٕصددل ذ حؽددم اددوعي 

 ٓا اكفؿو ذ عؾس الحؽم.

وكل أن ه ين اليعويػقن لم يسؾم أدن آعد اضع ولؽدن لؿدو كدون الؿؼصدود  دوليعوي  

  ؿقق  الؿعوف عن غقوه  أؽن آكيػوي  لي أـفؿو.

ققوس عؽ ع ولؽن العؾؿوي حقن يعوفوكه إكؿدو يعوفدون والؼقوس يـؼسم إلى ققوس وود و

ققوس الطود ٕكه إصلع  أو ققوس العؽ  فؼل أن يواعقه عـهلل  عوي  الؼقوس: إأدو ٕكده 

ٓ يددوى حجقيددهع وإأددو لؼؾددس وروده ذ كددالم الػؼفددويع وإأددو ٓخدديالف الحؼقؼيددقن و عدد ر 

 الجؿح  قـفؿو ذ  عوي  واحهلل.

 لحؽم ل بوت الوص  الؿهللعى عؾقيه.والؿواد  ولطود هـو:  بوت ا

 والعؽ : اكيػوي الحؽم ٓكيػوي الوص  الؿهللعى عؾقيه.

وإذا كظوكو إلى  عويػوت إصولققن لؾؼقوس كجهلل  ن غولبفم ٓ يؾيػت إلدى ققدوس العؽد  

عـهلل اليعوي  فؾف ا يعربون  ؾػأ إ بوت  و إلحدو   و حؿدل  و أسدوواةع ويعدربون  ؾػدأ: 

 و ليسددوويفؿو ذ العؾددسع وأعؾددوم  ن هدد ا إكؿددو يصددهلل  عؾددى ققددوس ٓادد اكفؿو ذ العؾددسع 

الطود: إذ هو ال ي ي بت  ه حؽم لؾؿسؽوت عـده أسدوو لحؽدم الؿـطدو ع ليسدوويفؿو ذ 

 عؾس الحؽم.

وأددو  ددوى عؾقدده  ؿفددوة إصددولققن أددن قصددو اليعويدد  عؾددى ققددوس الطددود دون ققددوس 

لجؿدح  قـفؿدو ذ  عويد  واحدهلل. العؽ  هو إولى: ٓخيالف الحؼقؼيقن وعهللم إأؽدون ا

ولف ا فسـ كو اليعويد  الؿخيدور لؼقدوس الطدود ٕكده الؿؼصدود  ولؼقدوس عـدهلل اإلودال . 

 فلقول:  حسن أو يعوف  ه الؼقوس  ن يؼول:

 «.هو إ بوت أ ل حؽم إصل لؾػوع ليسوويفؿو ذ عؾس الحؽم»
= 
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 شرح التعريف: =

 س: الحؽمع إصلع الػوعع العؾس.ل،وح اليعوي  ٓ  هلل أن أعوفس أعوب الؽؾؿوت أ ق

فولحؽم سبق  عويػدهع والؿؼصدود  ده هـدو:  ي حؽدم أدن إحؽدوم ال،دوعقسع كدولو وب 

 واليحويم والـهللب.

إصل: الؿؼصود  ه هـو: الؿؼق  عؾقهع  ي: الصورة  و الؿسللس اليي  بت حؽؿفدو  دـ  

  و إ ؿوعع  و ا ػق عؾقه الخصؿون الؿيـو وان.

 هـو: الؿؼق ع  ي الصورة  و الؿسللس اليي يواد إ بوت حؽؿفو  ولؼقوس. الػوع: الؿؼصود  ه

العؾس: الؿواد  و هـو: الؿعـى ال ي  بت الحؽم ذ الؿسدللس الؿؼدق  عؾقفدو ٕ ؾدهع سدواي 

 عوف ذلك  ـ   و  و يفود وكظو.

فؿعـى اليعوي :  ن الؼقوس هو  سويس الؿجيفهلل ذ الحؽدم  دقن أسدلليقن: إحدهللاهؿو  بدت 

و  ددـ   و إ ؿددوع  و ا ػددو  أددن الؿيـددو وينع وإخددوى أحددل خددالفع فقؼددوم حؽؿفدد

الؿجيفهلل  نلحوقفدو  دوٕولى الؿيػدق عؾدى حؽؿفدو ٕ دل ااد اك الؿسدلليقن ذ الوصد  

 ال ي يغؾ  عؾى الظن  كه عؾس  بوت الحؽم ذ الؿسللس الؿؼق  عؾقفو.

اردة ذ  حويؿفددوع أ ولدده:  ن الخؿددو أحوأددس  و ػددو  الؿسددؾؿقن: لؾـصددوص الؽ قددوة الددو

والـبق  الد ي هدو عصدقو الػواكده  و اليؿدو  و ال،دعقو وكحدوه إذا ودبخ حيدى ذهد   ؾ دوهع 

اخيؾ  ذ  حويؿه. ف ه   ؿفور العؾؿوي إلى  حويؿه ققوسو عؾدى الخؿدو. فدولخؿو هدي 

إصل ذ ه ا الؼقوسع والـبق  فوعع والعؾس الجوأعس  قـفؿو اإلسؽورع فؽل أـفؿدو أسدؽوع 

 ال ي  بت لؾػوع هو اليحويم.والحؽم 

وكدل أسدؽو : »ملسو هيلع هللا ىلصوه ا الؿ ول ي كوه  ك و إصولققنع أح  ن  حويم الـبقد   و دت  ؼولده 

 ع فولؼقوس هـو ٓ حو س إلقه إٓ لالسيهللٓل  ه عؾى أن ٓ يوى صحس الحهلليل.«خؿو

الحدهلليلع فؼدوس  ؿفدور « الدرب  دولرب أد ال  ؿ دل» كه قدول:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ول آخو:  بت عن الـبي 

عؾؿوي ال رة عؾى الدربع وحؽؿدوا  يحدويم  قعفدو  جـسدفو أدح اليػدووت ذ الؿؼدهللارع ولدم ال

يخول  ذ ه ا إٓ الظوهويسع فوٕصل ذ ه ا الؿ دول الربعوالػدوع الد رةع والعؾدس الجوأعدس 

 ن كال أـفؿو أؽقل يؿؽدن ضدب  أؼدهللاره  ولؽقدلع والحؽدم هدو  حدويم اليػوضدل إذا  قدح 

  جـسه.
= 
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ا ذلدك  دولطعم فؼدولوا: الدرب أطعدومع والد رة كد لكع فولد رة  لخد  و عض العؾؿدوي عؾؾدو =

 حؽم الرب.

و عضفم عؾدل  وٓقيقدوت وآدخدورع فؼدول  ؼدوس الد رة عؾدى الدرب وي بدت  حدويم  قعفدو 

 جـسفو أح اليػوضلع والعؾس الجوأعس هي آقيقوت وآدخورع فؽل أن الرب وال رة يؼيو ده 

 .الـوس ويهللخووكه وٓ يػسهلل  وٓدخور

ا ضحت  ركون الؼقوس أن خالل اليعوي  والؿ ولع و بقن  ن لده   ركون الؼقوس: )مسلل (:

  ر عس  ركون:

إصلع وهو الؿسللس الؿؼق  عؾقفو. ه ا ذ آصطالح إك و اسيعؿوٓع ولؽدن قدهلل  - 2

 يطؾق إصل عؾى الهلللقل الؿ بت لؾحؽمع وقهلل يطؾق عؾى الحؽم كػسه.

 لؿؼقسسع  و الؿواد إ بوت حؽؿفو  ولؼقوس.الػوعع وهو الصورة ا - 1

الحؽمع وهو حؽم ال،دوع الد ي  بدت ذ إصدلع سدواي  كدون  حويؿدو  م و و دو  م  - 1

 إ وحس  م غقو ذلك.

العؾسع وهي الوص  ال ي ي، ك فقه إصدل والػدوعع ويغؾد  عؾدى الظدن  كده أـدوط ر  4

 الحؽم وأيعؾؼه.

كعددرب  ولوصدد  الجددوأح ٓ  ولعؾددس: ٕن  وقددهلل  ويددت عؾددى الؿ،ددفورع أددح  ن إولددى  ن

الوص  الجوأح  عم أن العؾسع فؼهلل يؽون عؾس وقهلل يؽدون وصدػو ادبفقوع وسدقليت  ػصدقل 

 ذلك عـهلل الؽالم عن اووط العؾس.

 العؾس ذ الؾغس: الؿوضع  و هي  غقو الؿحل.  عوي  العؾس:

وصد   دوهو »و: وذ آصطالح اخيؾ  ذ  عويػفوع و حسن أو ققل ذ  عوي  العؾسع  هن

 «.أـضب  دل الهلللقل عؾى كوكه أـووو لؾحؽم

وأعـى قولفم:  وص (  ي: أعـى أن الؿعوبع ولف ا ك و ذ كدالم إصدولققن والػؼفدوي 

 إوال  الؿعـى عؾى العؾسع  ل إن الؿيؼهللأقن ٓ يؽودون ي كوون  العؾس(  ل  الؿعـى(.

عؾقده إٓ أدن قدوم  دهع أ دل  وقولفم:   وهو(: ققهلل يخدوج الوصد  الخػدي الد ي ٓ يطؾدح

الوضى ذ البقحع فنكه ٓ يعؾل  ه وإكؿو يعؾل اكعؼدود البقدح  ؼدول ال،دخ   عدت  و قبؾدتع 

 فولـطق  ولصقغس وص   وهوع ولف ا  عل هو العؾس ذ اكعؼود البقح.
= 
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قددولفم:  أـضددب (ع الوصدد  الؿـضددب  هدددو الدد ي ٓ يخيؾدد   ددوخيالف إفدددواد وٓ  =

 س. وخيالف إزأـس وإأؽـ

وأ ؾوا لغقو الؿـضب   ولؿ،ؼس إذا ققل: عؾس الػطو ذ السػو الؿ،ؼسع فدنن الؿ،دؼس  خيؾد  

  وخيالف إفواد وإزأون وإأؽـس.

 وأ ؾوا لؾؿـضب   ولسػو إذا عؾؾـو  واز الػطو  ه.

وقولفم:  دل الهلللقل عؾى كوكه أـووو لؾحؽم(ع  ي: قوم دلقل أعيرب أن إدلس الهللالس عؾدى 

 ى  ن ه ا الوص  عؾس الحؽم.العؾس عؾ

وأعـى قولفم:  أـوودو لؾحؽدم(  ي: أيعؾؼدو لؾحؽدمع  ؿعـدى  ن الحؽدم يعؾدق عؾدى هد ا 

 الوص  فقو هلل  و وده ويعهللم  عهللأه.

العؾؿدوي  وهد ا اليعويد  يصدؾا لجؿقدح الؿد اه  أدح اخديالففم ذ   دو العؾدسع وذلدك  ن

 اخيؾػوا ذ   و العؾس ذ الحؽم عؾى  ال س أ اه :

 ه  الؿعي لس:  ن العؾس لفو   و ذ  بوت الحؽمع ففي الؿ بيس لؾحؽدمع كؿدو  ن العؾدس أ ر2

العؼؾقس هي الؿ بيس لحؽؿفوع فؽؿو كؼول: اليسويهلل عؾس لؽون الؿحدل  سدودع وإكدل عؾدس 

لؾ،بحع وال،دوب عؾدس لؾدويع كؼدول: اخديالف الدوزن عؾدس ليحدويم  قدح الد ه   ولد ه  

  ا.والػضس  ولػضس أح اليػوضلع وهؽ

أ ه  إاوعوة:  ن العؾس لق  لفو   و ذ و دود الحؽدمع وإكؿدو هدي عالأدس أجدودة  - 1

 عؾقهع والحؽم يسـهلل ن وحهلله ٓ لؾعؾل.

الؿ ه  ال ولل:  ن العؾس لفو   و ذ الحؽمع ولؽن لقست أدم وة  د اهتوع  دل ان  دل  - 1

: ٕكده أؼيضدى وعدال هدو الد ي  عؾفدو أدم وةع وهد ا الؼدول هدو الالئدق  ؿد ه  السدؾ 

﴾  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿كصدددوص الؼدددوآن والسدددـسع كؼولددده  عدددولى: 

 ہ ﴿وقولدددده:  [0الحشرررر]﴾  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿وقولددده:  [11الؿائررردة]

 .[22الزخرف]﴾  ھ ھ ہ

وه ا خدالف كؼدل إلدى  صدول الػؼده أدن خالففدم ذ عؾدم الؽدالم: فدنن الؿعي لدس ي بيدون 

ن اليددل قو إلقفددوع وإاددعويس يـؽددوون   ددو إسددبوب ويجعؾوهنددو أددم وة  ـػسددفوع  و يسددـهللو

إسبوب ويجعؾون الؿم و هو ان وحهللهع وإسبوب والعؾل عـدهللهم لقسدت إٓ عالأدوت 
= 
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= 
عؾى  ن ان  راد و ود الؿسب ع فولؿعي لس يؼولون: الـور أحوقس  د اهتوع إٓ إن  راد ان  ن 

ون: الـدور ٓ  ؽدون أحوقدس يسؾبفو ه ه الخوصقس فنكه عؾى كل ايي قهلليوع وإاعويس يؼول

 إٓ إذا  راد ان لفو ذلك.

والؼول الحق ذ ذلك هو الجؿح  قن الؼولقنع فال كـؽو   و إسبوب والسـن اليدي  عؾفدو 

ان ذ الؽددون لعؿور دده و ؼوئددهع وذ الوقددت كػسدده ٓ كؼددول إن ذلددك يؽددون  غقددو إرادةان 

 ل قوهدو لدق   د اهتوع  دل ان  دل  لؽدنو هلل قوهع  ل كؼول: العؾدل وإسدبوب لفدو  دل قوع و

وعال هو ال ي  عؾفو ك لكع و  ا ٓ كؽون   بيـو خولؼو أدح انع  دل ان خدولق كدل اديي 

 ففو خولق إسبوب والؿسببوت.

وأ ه  الؿعي لس والؿو ويهلليس  قدوب إلدى أد ه  السدؾ  أدن أد ه  إادوعوة ذ هد ه 

 الؿسللس.

لعؾس أجود عالأسع عؾى أ ه  فوسهلل وهو عهللم وقهلل  ـى إاوعوة أ هبفم ذ كون ا

 ٻ ٱ﴿ عؾقل  فعول انع وه ا يـوقض ك قوا أن كصوص الؼوآن والسـسع كؼوله  عولى: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ائ ى ى ې ﴿وقوله  عولى:  [11: الؿائدة]﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿وقوله:  [11الحديد]﴾  وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ

 .[0الحشر]﴾  ںں

  يضو يـوقض أو ذكووه ذ أواضح أن  وب الؼقوس.وهو 

و أو الػؼفوي فنهنم يصوحون  لكه  عولى إكؿو »وقهلل كبه الوازي عؾى  ـوقض إاوعوة فؼول: 

اوع ه ا الحؽم لف ا الؿعـىع وٕ ل ه ه الحؽؿدسع ولدو سدؿعوا لػدأ الغدوض لؽػدووا 

 .«قوئؾه أح  كه ٓ أعـى ليؾك الالم إٓ الغوض

 ط الؼقاسشرو )مسلل (: 

 عوفـو  ن  ركون الؼقوس  ر عسع فقـبغي  ن كعوف اووط كل واحهلل أن ه ه إركون.

 أوٓ: شروط إصل:

ي كو عؾؿوي إصول الؼهللأوي والؿحهلل ون لألصل ادوووو ك قدوةع وإذا  لأؾـوهدو و دهللكوهو 
= 
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= 

ادوووو لحؽددم إصدلع وإذا  ردكددو  ن كدد كوهو  حدت اددووط إصددل فدال  ددهلل  ن كسددبؼفو 

  ن يؽون حؽؿه ك ا ... ؼولـو: 

و عضفم ي كوهو  حت اووط الحؽم: ٕن الؿواد  ولحؽم هـو الحؽم ال و ت ذ إصدل 

ال ي يواد إ بوت أ ؾه ذ الػوع. ولف ا كؼدول: إن إصدل هدو الؿؼدق  عؾقدهع وادووه:  ن 

 يؽون له حؽم اوعي  و ت  ـ ع  و إ ؿوعع  و ا ػو  الخصؿقن الؿيـو وين.

ٓ  بقعوا الرب » ت  ـ :  قح الرب  ولرب أيػوضالع  بت  حويؿه  حهلليل: أ ول أو له حؽم  و

 فقجوز  ن يؼوس عؾقه العهللس.«.  ولرب إٓ أ ال  ؿ ل

وأ دول أدو لده حؽدم  و دت  وإل ؿدوع: إفقدون والح،دق ع يؼدوس عؾقده الؼدوتع فيحددويم 

 الح،قو  و ت  وإل ؿوع فقؼوس عؾقه الؼوت.

ون ولق  أحدل إ ؿدوع: قيدل الحدو  ولؿؽو د ع ا ػدق وأ ول أو له حؽم ا ػق عؾقه الخصؿ

ال،وفعقس والحـػقس عؾى عهللم قيل الحو  ولؿؽو  ع وقوس ال،وفعقس العبدهلل عؾدى الؿؽو د ع 

 ورد الحـػقس ه ا الؼقوسع أح  هنم يوافؼون عؾى حؽم إصل: ٕهنم يخولػون ذ عؾيه.

 ثاكقا: شروط الػرع:

ا كد  عؾدى حؽؿده  و دخدل ذ عؿدوم  ن يؽون غقدو أـصدوص عؾدى حؽؿده: ٕكده إذ -2

الـ  الهللال عؾى حؽم إصل فال حو س لؾؼقوسع هؽ ا قولواع أح  كه ٓ أوكح  ن ييضدوفو 

عؾى الحؽم  ك و أن دلقلع فؼهلل يؽدون الحؽدم دل عؾقده الدـ  والؼقدوسع والؿؿـدوع هدو 

 أعورضس الـ   ولؼقوس.

ن إصدل إلدى الػدوع  ن  ؽون عؾس إصل أو دودة فقده: ٕن ادوط  عهلليدس الحؽدم أد -1

 و ود العؾس ذ الػوع.

اا ط  عض العؾؿوي ذ الػوع  ن ٓ يؽون أيؼهللأو عؾى إصلع فنن كون أيؼهللأو عؾدى  -1

إصدل لدم يجد  ققدوس الؿيؼدهللم عؾدى الؿيدلخوع وأ ؾدوا ذلدك  ولوضدوي أدح اليدقؿمع فددنن 

 دد لك أ،ددووعقس الوضددوي سددو ؼس لؿ،ددووعقس اليددقؿم فددال يؼددوس الوضددوي عؾددى اليددقؿمع و

  طؾوا ققوس ال،وفعقس الوضدوي عؾدى اليدقؿم ذ إيجدوب الـقدس  جدوأح  ن كدال أـفؿدو عبدودة 

 أ،ووعس.
= 
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= 
وٓ يخػى  ن ه ا ال،وط ٓ يسيؼقم إٓ ذ إسؿوي ال،وعقس اليي عوفت أدن قبدل ال،دوعع 

 أو ذ إسدؿوي الؾغويدس فدال يسديؼقم: إذ ٓ يعدوف أيدى وضدعت العدوب هد ا الؾػدأ لفد ا 

الوا ا ذ ه ا  واز ققوس الؿيؼهللم عؾى الؿيدلخو: ٕن الؼقدوس أظفدو لؾحؽدم الؿعـى. و

ال،وعي وكوا  عـه ولق  أ بيو له حيى كؼول كق  ي بت حؽم الؿيؼدهللم  ؿدو هدو أيدلخو 

 عـه.

 م إن إضدوفس ادووط وققدود عؾدى حؽدم سدو ق لدق  أسديغو و ذ ال،دويعسع فدال يؿيـدح  ن 

 اإلسالم  م اا وت  عهلل ك ول آيس اليقؿم.  ؽون الـقس لقست اووو ذ الوضوي ذ  ول

 ثالثا: شروط الحؽم:

 الؿواد  ولحؽم هـو: الحؽم ال و ت ذ إصل الؿؼق  عؾقهع وله اووط  هؿفو:

 ن يؽددون حؽؿددو اددوعقو عؿؾقددوع ٓ عؼؾقددو وٓ لغويددو: ٕن الحؽددم العؼؾددي ٓ ي بددت  -2

وس ال،دوعي الؿصدطؾا عؾقده  ولؼقوسع والؾغوي وإن  أؽن  بو ه  ولؼقوس لؽـه لق  الؼق

 عـهلل العؾؿوي.

وأعـددى قددولفم عؿؾقددو:  ي لددق  أددن إحؽددوم آعيؼوديددسع كوعيؼددود و ددود ان وا صددوفه 

 صػوت الؽؿولع و بوت الجـس والـدور والبعدل والجد ايع ففد ه  حؽدوم عؼهلليدس ٓ أدهللخل 

 لؾؼقوس ذ إ بوهتوع وإكؿو   بت  وليوقق .

حؽم الؿـسدوخ ٓ يجدوز إ بدوت أ ؾده ذ الػدوع  طويدق  ن يؽون  وققو غقو أـسوخع فدول -1

 الؼقوس.

فقده  سدوهل ذ العبدورة: « الحؽدم الؿـسدوخ ٓ يجدوز الؼقدوس عؾقده»وقول  عض العؾؿوي: 

فنن الحؽم لق  أؼقسو عؾقهع  ل إصل هو الؿؼق  عؾقهع وهد ا اليعبقدو كوادز أدن عدهللم 

طؾدق عؾددى حؽددم إصددلع آليد ام  ولؿصددطؾاع فوٕصددل يطؾدق عؾددى الؿؼددق  عؾقددهع وي

ولؽن يـبغي  ن يسقو الؿمل  عؾدى  حدهلل هد ه اإلوالقدوت وٓ يعدرب  د ا الؾػدأ أدوة عدن 

 الؿعـى إول وأوة عن الؿعـى ال وبع فقوقح الؼورئ ذ الحقوة.

وكؼل عن  عض الحـػقس  هنم   وزوا الؼقوس عؾى أو كسدخ حؽؿدهع ولؽدن لدق  ذ إ بدوت 

إل بدوت  عدض ادوووه  و ققدوده  و صدػو ه إخدوىع  الحؽم الؿـسوخ كػسده لؾػدوعع  دل
= 
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وأ ؾوه  ؼقوس صقوم رأضدون عؾدى صدقوم عوادوراي ذ  دواز صدحيه  ـقدس أدن الـفدور قبدل 

ال والع وصدقوم عوادوراي كدون وا بدو وكسدخ و و ده  وأضدونع وأدح ذلدك قوسدوا صدوم 

 لـفور.د ال ي كون فوضو د ذ صحيه  ـقس أن ا رأضون ال ي هو فوض عؾى صقوم عواوراي

ٓ صدقوم لؿدن لدم يجؿدح الصدقوم أدن »و كؽو الجؿفور ه ا الؼقوسع و ؿسدؽوا  حدهلليل: 

 «.الؾقل

  ن يؽون  و يو  ـ   و إ ؿوع  و ا ػو  أن الخصؿقن الؿيـو وين. -1

فنن كدون  و يدو  دـ  فقجدوز الؼقدوس عؾقده وإن خدول  فقده أدن خدول ع أ دل ققدوس سدمر 

وب غسؾه سدبعوع وسدمر الؽؾد   بدت حؽؿده الخـ يو عؾى سمر الؽؾ  ذ الـجوسس وو 

 حهلليل صحقاع وخول  فقه اإلأوم أولك وقول: إن إأو  غسل اإلكوي أدن ولدوغ الؽؾد  

 عبهللي ٓ ٕ ل كجوسيهع وك لك ققوس اإل ورة عؾى البقح ذ  بوت خقور الؿجؾد  وهدو 

 و ت  ـ  صحقاع وخدول  فقده اإلأدوم أولدك وخالفده ذ حؽدم الؿؼدق  عؾقده ٓ يؿـدح 

 قوه أن الؼقوس عؾقه.غ

وإن كون  و يو  وإل ؿوعع فؼول  عض العؾؿوي: ٓ يؼوس عؾقه أو لم يعوف أسيـهلل اإل ؿدوع: 

ٕن الؼقددوس ٓ  ددهلل فقدده أددن أعوفددس العؾددسع وٓ  عددوف إٓ  ؿعوفددس الددـ  الددوارد ذ حؽددم 

 إصل.

ٓ والصحقا:  واز الؼقوس عؾدى أدو  بدت  وإل ؿدوع: ٕكده ٓ يؿؽدن  ن ي بدت اإل ؿدوع إ

 لـ  صويا واضا  و لعؾس أعيربة اوعو.

و أو إذا كون حؽم إصل أيػؼو عؾقه  قن الخصؿقنع وٓ يعوفون لده دلدقال أدن كيدوب وٓ 

سـسع فؼقل يصا الؼقوس عؾى ه ا إصل  قن الخصؿقن لقؼـح  حهللهؿو أخو  و يهع كؿدو 

د  حدهللهم  ن يحصل  قن الؿؼؾهللين لؿ ه  واحهلل إذا عوفدوا كد  إأدوأفم ذ أسدوئل فدلرا

يؼق  عؾى  ؾك الؿسوئل فقؿؽـه ذلك إلقـوع خصؿه الؿيػق أعه ذ حؽدم إصدلع وكد ا 

 قن أؼؾهللي الؿ اه  الؿخيؾػس إذا ا ػؼت أ اهبفم عؾى حؽم إصل الؿؼق  عؾقده ولدم 

 يعوفوا دلقؾه.

والصددحقا:  ن الؼقددوس كددوع أددن آ يفددودع وٓ يجددوز  ن ي،دديغل  دده أددن لددم يبؾددغ ر بددس 
= 



279 

 

 شرح منت الورقات
 

 

279 
 

279 

 

279 

 

279 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
فول ي يعوف أ ه  إأوأه وٓ يعدوف دلقؾدهع لدق  لده  ن يؼدق  عؾدى  صدل ٓ  آ يفودع

 يعوف دلقؾه إٓ  ن يؽون ققوسو  ـػي الػور  أؿو ي، ك فقه  ؿقح العؼالي.

و أو إذا كون حؽم إصل قدهلل  بدت  ولؼقدوس وا ػدق الخصدؿون عؾدى ذلدك الحؽدم وهؿدو 

 أجيفهللان ففل يجوز لفؿو الؼقوس عؾقهف

والصحقا عهللم  واز الؼقوس عؾى أو  بت  ولؼقوس: ٕكه إذا عوف دلقل اخيؾػوا ذ ذلكع 

إصل ذ الؼقوس إول فقـبغي  ن يؼق  عؾقه أبوادوة  دال واسدطسع وإن لدم يعدوف دلقدل 

 إصل ذ الؼقوس إول فال يجوز الؼقوس.

 و يضو فنن العؾس اليي ٕ ؾفو  بت الحؽم ذ إصل ذ الؼقوس إولع إن كوكت أو دودة

ذ الػوع ذ الؼقوس ال وبع فقـبغدي  ن يؼدوس هد ا الػدوع عؾدى إصدل إول  دال واسدطسع 

 وإن لم  ؽن أو ودةع فال يصا الؼقوس حقـئ .

وقهلل  ـى الؿووردي هد ا الخدالف عؾدى اخديالففم ذ  عؾقدل الحؽدم  عؾيدقنع فؿدن   دوزه 

   وز الؼقوس عؾى أو  بت حؽؿه  ولؼقوس أح اخيالف العؾس.

ققوس إرز عؾى الرب ذ  حويم اليػوضل  عؾس الؽقلع  م يؼدق  الؿدوز عؾدى إرز وأ وله: 

 عؾس كوكه كبيو ٓ يـؼطح عـه الؿويع  و  عؾس كوكده أطعوأدو. فولعؾدس إولدى غقدو أو دودة ذ 

 الربع وال وكقس أو ودة.

 ن يؽون حؽم إصل أعؼول الؿعـىع  ي: أعدووف العؾدس. فدنن كدون فقؿدو ٓ يهللخؾده  -4

اليعبهلليدس ٓ يجدوي فقفدو  يعؾقل فال يجوز الؼقدوس حقـئد ع ولفد ا قدول العؾؿدوي: إحؽدومال

الؼقوس. وأ ول أو لق  أعؼول الؿعـى:  ن الصالة فوض عـهلل غدووب ال،دؿ  فدال كؼدول 

 إهنو فوض عـهلل وؾوعفوع وصالة الجـوزة عؾى الؼرب  وئ ة فال كؼق  عؾقفو صالة الـوفؾس.

 دوهوهع  دل أدوادهم « الؼقوس ٓ يجدوي ذ العبدودات»العؾؿوي: لق  الؿواد  ؼول  :)تـبقه(

 ن  صل العبودة ٓ   بت  ولؼقوسع و أو ال،ووط والؿواكح والصحس والػسود وكحوهدو أدن 

الصػوت فؼهلل ي بيوهنو  ولؼقوسع وكيبفم أؾقئس  وٕأ ؾسع وأدن ذلدك ققوسدفم  ؾسدس الي،دفهلل 

وكعس عؾى كسدقون الدوكعيقنع وققوسدفم إول عؾى إخقو ذ الو وبع وققوسفم كسقون ال

سجود اليالوة عؾى سجود الصالة ذ اا اط الطفورةع وققوسفم أدن  جدووز الؿقؼدوت إذا 
= 
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لم يجهلل ال،وة عؾى الؿيؿيح إذا لم يجهللهو فقج  عؾقه صدقوم ع،دوة  يدومع وققوسدفم صدقوم 

ب الؼضددوي عؾددى صددقوم رأضددون ذ و ددوب الـقددس أددن الؾقددلع وققوسددفم الحؾددي عؾددى ال قددو

 والؿسؽن ذ عهللم و وب ال كوةع وغقو ه ا ك قو  هللا.

 را عو: اووط العؾس:

 ك و إصولققن يعربون عدن الوصد  الجدوأح  ولعؾدسع  دم يد كوون أدن ادووط العؾدس  ن 

 ؽون وصػو أـوسبوع وه ا ٓ يسيؼقم عؾى قول أدن يدوى  دواز آسديهللٓل  ؼقدوس ال،دبه 

الؼقوسقن هدو ال،دبه ذ إول ودلقدل العؾدس وققوس الهللٓلس: ٕن الوص  الجوأح ذ ه ين 

ذ ال وبع وٓ ي، ط لفؿو  فور الؿـوسبسع فولوصد  الجدوأح الد ي هدو ركدن أدن  ركدون 

 الؼقوس قهلل يؽون عؾسع وقهلل يؽون دلقل العؾسع وقهلل يؽون وصػو ابفقوع كؿو سقليت.

 والشروط التي تشترك  قفا هذه الثاث  هي:

وع أ دل اإلسدؽور عؾدس ليحدويم الخؿدوع وكدون العبدهلل ٓ  ن يؽون وصػو  دوهوا ٓ خػقد -2

العبدهلل يصدا كؽوحده  يجرب عؾى ا يدهللاي الـؽدوح يعؾدل  ده عدهللم إ بدوره عؾدى فسدخهع وكدون

يسيهللل  ه عؾى صحس والقه و فورهع وكون الوضوي قو دس فقسديهللل  ده عؾدى ااد اط الـقدس 

 فقه.

ٕزأون وإأؽـدس  ن يؽون الوص  أـضبطوع  ي: ٓ يخيؾ   وخيالف إاخوص وا -1

 اخيالفو كبقوا.

فددنن كددون غقددو أـضددب ع فددال يصددا اليعؾقددل  دده كولؿ،ددؼس ذ الػطددو ذ السددػوع فددنن الـددوس 

يخيؾػون ذ قهللرة  حؿؾفمع فؿـفم أن ي،دق عؾقده السدػو وإن كدون قصدقواع وأدـفم أدن ٓ 

ي،ق عؾقه السػوع وال،وع أدن أؼوصدهلله اليسدووي  دقن الـدوس ذ الحؽدم ال،دوعيع فؾفد ا 

 عل السػو أـوط الحؽم ٕكه أظـس الؿ،ؼس. 

هؽ ا قول ك قو أن العؾؿويع والصواب  ن الؿ،ؼس عؾس لؾيخػق ع ولؽدن لدق  كدل أدو فقده 

أ،ددؼس يؽددون عؾددس لؾيخػقدد ع  ددل الؿ،ددؼس الخور ددس عددن الؿعيددود هددي اليددي  صددؾا عؾددس 

 لؾيخػق .

الؿحدل ٓ  يعدهللاه  و أو اليعؾقل لجواز الػطو لؾؿسوفو  ولسػو ففو  عؾقل  عؾس قوصدوة عؾدى
= 
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= 
 إلى غقوه وهي قؾقؾس الػوئهللة: إذ ٓ يبـى عؾقفو ققوس وإكؿو هي قصو لؾـ  عؾى أحؾه.

وأح  ن ك قوا أن العؾؿوي قولوا  ؼوعهللة: الؿ،ؼس  جؾ  اليقسقوع إٓ  هنم لدم يجعؾدوا الػطدو 

ذ السػو أؼصورا عؾى أن لحؼيه أ،ؼسع  ل عؿؾدوا  عؿدوم الدـ  الدوارد ذ  دواز الػطدو 

ؾؿسوفو وإن كون أـفم أن حهللد السػو الؿبقا لؾػطو  قوم ولقؾس  و  ػواسخ أحهللدة: لظـده ل

  ن أو دون ذلك ٓ  و هلل فقه أ،ؼس.

ولم يؼولوا: إن أن لم ي،ق عؾقه السػو ٓ يجوز له الػطو والجؿح والؼصدوع وذلدك لعدهللم 

. وٓ اليجددوؤ عؾددى أخولػددس الددـ ع فددنن الددـ  عددوم ذ كددل أسددوفو فؾددم يؼقددهللوه  ولؿ،ددؼس

يخيؾػددون ذ  ن أددن اددق عؾقدده الصددقوم أ،ددؼس  ػضددي  دده إلددى الفددالك  و الضددور الدد ي ٓ 

الؿ،ؼس  خيؾ  أن اخ  ٔخو فؿو  ييحؿلع  وز له الػطو وإن كون أؼقؿو ذ  قيهع وه ه

 ي،ق عؾى فالن أن الـوس ويؾجئه إلى الػطو ر ؿو ٓ ي،ق عؾى غقوه.

و إصدل كو دوده ذ إصدلع فدنن كدون  ن يؽون الوص  أيعدهلليوع  ي: يو دهلل ذ غقد -1

الوص  الؿعؾل  ه قوصواع  ي: ٓ ييعهللى أحل إصل ال ي  بت حؽؿه  دولـ  فيسدؿى 

العؾس الؼوصوةع وقهلل  كؽو اليعؾقل  و الحـػقس و  بيفو ال،دوفعقسع والجؿقدح أيػؼدون عؾدى  ن 

 العؾس الؼوصوة ٓ يبـى عؾقفو ققوسع فال  ؽون ركـو أن  ركوكه.

عؾقل  ولعؾس الؼوصوة:  عؾقل  واز الػطو ذ السػو  ولسػوع فنن ه ه عؾدس قوصدوة ٓ أ ول الي

  يعهللى إلى غقو الؿـصوص عؾقه.

 بوت العؾقس قطعو  و  ـوع والوص  الجوأح ي بت كوكه عؾس  طو   عضفو أحل وفو   -4

 و عضفو أحل خالف. وسيليت أػصؾس إن اوي ان.

 ؽم كؾؿو و هلل الوص  الؿهللعى كوكه عؾس.آووادع والؿواد  ه: و ود الح - 2

 وعؽسه: آكيؼوضع وهو و ود الوص  أح  خؾ  الحؽم.

 والـؼض هو: إ هللاي صورة  و  ك و و هلل فقفو الوص  الؿهللعى عؾقيهع أح  خؾ  الحؽم.

أ ولهع لو عؾل الؼصوص  ولؼيلع فنن ه ه العؾدس أـيؼضدس: ٕن الؼيدل خطدل ٓ قصدوص فقده 

 ل وٓ قصوص ذ قيؾهع الخ. و ػو ع وٕن الؼو ل يؼي

و أو إذا عؾل الؼصوص  ولؼيل عؿهللا عهللواكو فنن ه ه العؾس أطودة غقو أـؼوضدسع فؽدل أدن 
= 



282 

 

 شرح منت الورقات
 

 282 

 
........................................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 قيل أسؾؿو أعصوأو يسيحق الؼيل.

أطؾؼدوع سدواي  واخيؾ  ذ ه ا ال،وطع ف ه   ك و إصولققن إلى  كه اوط لصحس العؾس

  كوكت أـصوصس  م أسيـبطس.

 لؾعؾس الؿسيـبطس فؼ . وذه   عضفم إلى  كه اوط

والصحقا:  كه لق   ،دوط لصدحس العؾدس أطؾؼدو: ٕن العؾدس يؽيػدى فقفدو  دولظن الغولد ع 

و خؾ  الحؽم عن العؾس ذ أوضدح ٓ يؾغدي الظدن الغولد  إذا ادفهلل لفد ا الظدن ادواههلل 

 خوىع فنن  خؾ  الحؽم ذ ه ا الؿوضح قدهلل يؽدون لػدوات ادوط أدن ادووط العؾدس  و 

إذا اع ض عؾى العؾس  ولـؼض فال  هلل لؾؿسيهللل  ن يبقن سب   خؾد   لو ود أوكحع ولؽن

الحؽددم ذ هدد ا الؿوضددحع فددنن عجدد  عددن  قددون الػددو   ددقن الصددورة اليددي اعدد ض  ددو 

 الؿع ض وأحل الـ اع سؼ  اسيهللٓله.

وهـدوك ادووط  خددوى أخيؾد  فقفدوع وهددي  د كو ذ كيد  إصددول ذ أسدوئل خوصدسع أ ددل 

و اليعؾقل  وٓسم الؿجودع  و عهللم ال كق  أدن  ك دو أدن وصد ع  و أسللس اليعؾقل  ولحؽمع  

 اليعؾقل  ولعهللمع وكحو ذلك.

فف ه الؿسوئل  ،دقو إلدى ادووط أخيؾد  فقفدوع ااد وفو  عدض العؾؿدوي ذ العؾدس فؼدول: 

ي، ط  ن  ؽون العؾس وصػو و ٓ  ؽون اسدؿو أجدودا  و أوكبدس أدن  وصدوف أيعدهللدةع  و 

 عهللأقس  أـػقس(.

الوا ا عهللم اا اوفو فـؽيػي  ضوب  أ ؾس لؾيعؾقل  يؾك العؾدل الؿخيؾد  ذ  وحقل إن

  وافو اووط العؾس فقفو.

أ ول اليعؾقل  ولحؽم: قول الػؼفوي ذ  ؽبقوة اإلحوام: ركن أدن  ركدون الصدالة فدال يؼدوم 

غقوهو أؼوأفو كولوكوع. فولعؾس اليي عؾؾوا  و هدي كدون  ؽبقدوة اإلحدوام ركـدو ذ الصدالةع 

 هو حؽم اوعي: إذ أعـى الوكن عـهللهم الػوض.و

 ؽوكه سـس فدوت  و عؾقؾفم عهللم قضوي الوأل ذ إاواط ال ال س إولى أن وواف الؼهللوم

أحؾفددوع وهددو  عؾقددل  عؾددس ذات وصددػقن:  حددهللهؿو حؽددم اددوعي وهددو قددولفم سددـس: إذ 

كؼدولفم الؿؼصود  ولسـس هـو الؿـهللوبع ويهللخل ذ ه ا ك قو أؿدو يسدؿى  ؼقدوس الهللٓلدسع 
= 
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ذ ال أي: صا والقه فقصا  فورهع فعؾس صحس الظفور هـو هي صحس الطال . وكؼدولفم 

 ذ الؿحوأوت: حوم  كؾه فقحوم  قعهع  و حوم  خ ه فحوم إعطوؤهع وكحو ذلك.

والصحقا أن ه ه إققسس يو ح إلى ققوس الهللٓلس ال ي يؽدون الجؿدح فقده  دقن إصدل 

 والػوع  هلللقل العؾس.

ل  عؾس أوكبدس أدن وصدػقن فدلك و: قدولفم ذ عؾدس الؼصدوص: إهندو الؼيدل عؿدهللا أ ول اليعؾق

عهللواكوع ففي أوكبس أن  ال س  وصوفع وذ عؾس قطدح يدهلل السدور : إهندو سدوقس كصدوب أدن 

حوز أ ؾه. وقولفم ذ ققوس الوضوي عؾى اليقؿم ذ و وب الـقس: وفورة حؽؿقس فو بدت 

 لفو الـقس كوليقؿم.

الؿجود: قولفم ذ  عؾقل  واز اليقؿم  ولجب :  واب فقصا اليدقؿم أ ول اليعؾقل  وٓسم 

 ه كسوئو أو يطؾق عؾقه آسم. وكؼولفم ذ الوأود: لق    اب فال يصا اليقؿم  دهع ففد ا 

  عؾقل  ـػي آسم الؿجود.

أ ول اليعؾقل  ولوص  العهللأي: قولفم: عهللم الؿؾدك عؾدس لو دود حوأدس آكيػدوعع وعدهللم 

 طالن الصالةع ويهللخل ذ ه اع اليعؾقل  عهللم ال،وط.الطفورة عؾس لب

والظددوهو لددي  ن الوصدد  العددهللأي ٓ يصددؾا  ن يؽددون عؾددس ذ الؼقددوس إل بددوت حؽددم 

و وديع وال ين اسيهلللوا عؾى  واز  عؾقل الو ودي  ولعدهللأي قصدهللوا اليعؾقدل الؿجدود 

 ال ي ٓ يو ح إلى ققوس فوع عؾى  صل.

  ولو ودع فجوئ   ال خالف يعيهلل  ه.و أو  عؾقل العهللم  ولعهللمع والعهللم 

أ ول إول: اليعؾقل  عهللم السب ع أ ل: عهللأت الؼوا س والـؽدوح والدوٓي فوكعدهللم اإلرثع 

وأ دول ال ددوب: اليعؾقددل  و دود الؿددوكحع كؼددولفم: و ددهلل الدو  فوكعددهللم اإلرثع ولددق  أددن 

 عودهتم  ن ي كووه ذ الؼقوس إٓ كودرا.

 صولقون الؼقاس بعدة اطتبارات، أذكر مـفا ما يؾي:يؼسم إ أقسام الؼقاس )مسلل (:

  ؼسقؿه أن حقل ذكو الوص  الؿعؾل  ه إلى  ال س  قسوم: - 2

وهدو الؼقدوس الد ي ٓ يحيدوج إلدى ذكدو وصد   دوأح  دقن الؼقاس يف معـى إصرل:  -أ 

إصل والػوعع وذلك ٓكيػوي الػور  الؿم و  قـفؿوع وأ ؾدوه  ؼقدوس العبدهلل عؾدى إأدس ذ 
= 
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ـصق  حهلل ال كىع فنن الؼوئ  ٓ يحيوج إلى ذكو الوص  الجوأحع  ل يؽػقه كػي الػور   

 الؿم و  قـفؿوع وك لك ققوس ال رة عؾى الرب ذ  حويم الو و.

وهددو الؼقددوس الدد ي يحيددوج إلددى ذكدو الوصدد  الؿعؾددل  دده لقـظددو فقدده ققراس العؾرر :  -ب 

قوة ذ كالم الػؼفويع وأـفدو ققدوس الؿخول  فقوافق عؾى صحس العؾس  و يبطؾفوع و أ ؾيه ك 

 الـبق  عؾى الخؿو  عؾس اإلسؽور.

وهو الجؿح  قن إصل والػوع  دهلللقل العؾدسع وأ ولده: قدولفم ذ عدهللم  ققاس الدٓل : -ج 

إ بور العبهلل عؾى الـؽوح: ٓ يجرب عؾى إ ؼوئده فدال يجدرب عؾدى ا يهللائده كدولحو. فوٕصدل ذ 

لوص  الجدوأح  قـفؿدو قدولفم: ٓ يجدرب عؾدى إ ؼوئدهع ه ا الؼقوس الحوع والػوع العبهللع وا

وه ا الوص  ذ حؼقؼيه لق  هو العؾسع ولؽـه دلقل عؾى العؾس اليي هي كون الـؽوح حؼدو 

خولصو لؾعبهللع وإذا كون حؼو خولصو له لم يجرب عؾقهع والحؽم الؿواد إ بو ده عدهللم اإل بدور 

العؾدس الجوأعدسع وإكؿدو  ؿدح  دقن  عؾى ا يهللاي الـؽوحع ففد ا الؼقدوس لدم يد كو فقده الؼدوئ 

 إصل والػوع  هلللقل العؾس.

فولوصد  الجدوأح  وأن  أ ؾيه: قولفم ذ  فور العبهلل: صا والقده فقصدا  فدوره كدولحوع

هـو هدو: صدحس الطدال  أـدهع وهدو دلقدل عؾدى أماخ  ده عؾدى أدو يؼدولع فقؽدون أماخد ا 

  ولظفورع كؿو  ن الحو يماخ  عؾى والقه و فوره.

 أن حقل أـوسبس الوص  الؿعؾل  ه لؾحؽم إلى  ال س  قسوم: ؼسقؿه  -1

ويعـى  ه هـو: أو كوكت أـوسبس الوص  الؿعؾل  ه  دوهوة فقدهع ققاس العؾ  أو الؿعـى:  ر 2

أ ل ققوس الـبق  عؾى الخؿو  جوأح اإلسؽورع فوإلسؽور عؾس أـوسبس لؾيحويم لؿو فقفو أن 

 إفسود العؼل.

ون اليعؾقدل فقده  وصد  يدوهم آاديؿول عؾدى الؿـوسدبس وهو ال ي يؽدققاس الشبه:  - 1

 ولؽن ٓ  ظفو أـوسبيه وٓ عهللم أـوسبيه.

 والوص  ال،بفي هو: الوص  ال ي ٓ  ظفو أـوسبيه ولؽـه يوهم الؿـوسبس.

وهـوك أن عوف ققوس ال،به  يعوي  آخو فؼول: هو الؼقوس ال ي يؽون فقه الػوع أد ددا 

فو  ه. أ ل ققدوس الؿد ي عؾدى البدول أدح  كده ي،دبه الؿـدي  قن  صؾقن فقؾحق  لك وهؿو اب
= 
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 الطوهوع ولؽن لؿو ر وه  ك و ابفو  ولبول ذ كوكه ٓ ييؽون أـه الولهلل  لحؼوه  ه.

واليعوي  إول  سؾمع وه ا الؿ ول يهللخل فقه أن  فس  ن الوصد  الد ي ذكدووهع وهدو 

 كوكه ٓ ييؽون أـه الولهلل لق   وهوا ذ الؿـوسبس.

 فور عؾقس الوص  وعهللأه را عو إلى  ؼهلليو الؿجيفهلل  صبا ه ا الؼسم أد ددا  ولؿو كون

 ددقن إول وال ولددلع فؼددهلل كجددهلل أددن يؿ ددل لدده  ؿ ددول أددح  ن غقددوه يدد كوه أ ددوٓ لددألول  و 

 لؾ ولل.

وهو قسؿون: ابه حسيع وابه حؽؿي. فنن كون الي،و ه  دقن إصدل والػدوع ذ الصدورة 

ادبفو حسدقو. وإن كدون   الصدالة عؾدى ال دوب سدؿيالؿحسوسس كؼقوس الجؾوس إول ذ

الي،و ه  قـفؿو ذ الحؽم كؼقدوس ركدن عؾدى ركدن  و ادوط عؾدى ادوط  و أؿسدوح عؾدى 

أؿسوح كؼولفم: الخ  أؿسوح ذ وفورة فال يسن له الي ؾقل كولو سع فف ا ققوس ادبه 

 حؽؿي.

ه وعدهللم اليػدوت وهو أو كون فقه الوص  الجدوأح أؼطوعدو  عدهللم أـوسدبيققاس الطرد:  ر 1

 ال،وع إلقه.

وه ا ي كو اسيؽؿوٓ لؾؼسؿس وإٓ ففو لدق   ؼقدوس صدحقا عـدهلل  ؿدوهقو العؾؿدويع وإن 

كون قهلل كؼل عدن  عضدفم آسديهللٓل  دهع ولؽدن الد ين يسديهلللون  ده ٓ يوافؼدون عؾدى  كده 

 أؼطوع  عهللم أـوسبيه وعهللم إفضوئه إلى الؿـوس  ففم يجعؾوكه كؼقوس ال،به.

و ٓ خالف ذ عهللم حجقس أ ل ه ا الؼقدوسع إذا قطعـدو  دلن العؾدس اليدي عؾدق وذ واقح إأ

 عؾقفو الحؽم ٓ يؾيػت إلى أ ؾفو.

وأن  أ ؾيه الؿضحؽس: قول  عض الحـػقس د ذ آسيهللٓل عؾى عهللم كؼض الوضوي  ؿد  

ال كو د: وويل أ،ؼو   ادبه البدو  فدال يـديؼض الوضدوي  ؾؿسدهع فؽوكده ودويال أ،دؼوقو 

 ؽن  ن يعؾق عؾقه ال،وع حؽؿو.وص  ٓ يؿ

و أو قول  عضفم ذ آسيهللٓل عؾى  ن الـبقد  ٓ يجدوز الوضدوي  ده: الـبقد  أدوئح ٓ  بـدى 

أ ؾه الؼـووو فال يجوز الوضوي  ه كولؾبن. فف ا قهلل  عؾه  عضفم أدن ققدوس الهللٓلدس:  عؾى

يبـدي عؾدى قؾدس  ٕن كوكه ٓ  بـى عؾى أ ؾه الؼـووو دلقل عؾى قؾيه وعدهللم  دوافوهع وال،دوع
= 
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ال،دديي وكهللر دده  حؽوأددو كؿددو ذ اليددقؿمع فددنن ال،ددوع  عؾدده  ددول اب ليددوافوه ولددم يجعؾدده 

  ولؿسك أ ال  و  غقوه أؿو ي،به ال اب وٓ ييقسو لؽل  حهلل.

وقول آخوون:  دل هد ا الؿ دول أدن ققدوس الطدود البوودل: فؽدون ال،ديي ٓ  بـدى عؾقؿ ؾده 

عؾقده وهدو عدهللم  دواز   دقن الحؽدم الد ي ر د الؼـوووع وص  ووديع ٓ أـوسدبس  قـده و

 الوضوي  ه.

وهـدوك  ؼسدقؿوت  خدوى  وأن العؾؿوي أن  عدل ققدوس ال،دبه قسدؿو أدن ققدوس الهللٓلدس.

   طقل   كوهو.كلؾؼقوس ٓ 

 يذكر إصولقون مسائل تتعؾق بحجق  الؼقاس، من أهؿفا:  )مسلل (

 أسللس آحيجوج  ولؼقوس ذ الحهللود. - 2

 وس ذ الوخ  واليؼهلليوات.وأسللس الؼق - 1

 وأسللس الؼقوس ذ الؽػورات. - 1

فولؿسللس إولى خول  فقفو الحـػقس وقولوا الحهللود ٓ ققوس فقفوع واسيهلللوا  دلن الحدهللود 

  هللر   ول،بفوتع والؼقوس فقه ابفس فال يصؾا إل بوت حهلل أن حهللود ان.

ٓ  خيؾد  عدن غقوهدو أدن والجؿفور   وزوا الؼقوس ذ الحدهللود واسديهلللوا  لهندو  حؽدوم 

إحؽوم ال،وعقسع فؿو  وز ذ غقوهو  دوز فقفدوع و دلن إدلدس الهللالدس عؾدى حجقدس الؼقدوس 

عوأس لم  خص   عض إحؽوم دون  عضع  م إن الصدحو س قوسدوا ادوب الخؿدو عؾدى 

إذا سدؽو هد ى وإذا هد ى »الؼ ف فلو بوا فقه  ؿوكقن  ؾهللة لؽوكده يػضدي إلدى الؼد ف: 

 «.اف ى

ا عددن اسدديهللٓل الحـػقددس  ددلن ال،ددبفس اليددي  ددهللر   ددو الحددهللود لقسددت أو ددودة ذ و  ددو و

الؼقوس: إذ الؿواد  و و ود الظن  ؽون أو ؽ  الؿحوم أعد وراع والؼقدوس ٓ ادبفس فقده 

إٓ كوكه  ـقوع وه ا لق  أوكعو أن العؿل  ه ذ الحهللود:  دهلللقل  ن الحدهللود   بدت  ،دفودة 

الؼطعي وإكؿدو  دورث  ـدو غولبدوع فيبدقن  ن الظدن الغولد  ا ـقن وال،فودة ٓ  و   العؾم 

كوف إل بوت الحهللود وهو يحصل  ولؼقوسع ولفد ا قضدى الجؿفدور  ؼطدح الـبدوش ققوسدو 

عؾى السور  عـهلل  عضفمع وعـهلل آخوين لؽوكه سورقو حؼقؼسع وكد لك  ؾدهلل الؾدووي عـدهلل 
= 
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قضدوا  ؼيؾده   عضفم ققوسو عؾدى الد اب غقدو الؿحصدن ور ؿده إذا كدون أحصدـوع والد ين

 أطؾؼو اسيهلللوا  لدلس كؼؾقس لق  ه ا أوون ذكوهو.

و أو الؼقوس ذ الوخ  فؼدهلل أـعده  عدض العؾؿدوي. والصدحقا  دوازه أدح وضدوح ال،دبه 

وآا اك ذ الؿـوسبسع وأ ولده: ققدوس الوحدل والدويا ال،دهلليهللة والد ؾا عؾدى الؿطدوع ذ 

ذ الجؿدح  دقن الصدال قن ذ ال خ  ٕ ؾفو ذ الجؿحع وققوس الؿويض عؾى الؿؿطور 

 الحضو.

و أو الؼقوس ذ الؽػورات فنن  ريهلل  ولؼقوس إ بوت كػورة  هلليهللة  ؿجود الدو ي فدال يصدا 

 ذلك.

و أو ققوس فعل عؾى فعل ذ كوكه أو بو لؾؽػورة أ ؾه فف ا صحقاع وهو الد ي يـبغدي  ن 

الؿولؽقدس إكدل  يحؿل عؾقه كالم العؾؿوي ال ين   وزوا الؼقوس ذ الؽػورات حقل قدوس

وال،وب عؿهللا ذ رأضون عؾدى الدوطي ذ و دوب الؽػدورة. وقدوس ال،دوفعي قيدل العؿدهلل 

 عؾى قيل الخطل ذ و وب الؽػورة.

والحـػقس كؼل عـفم أـح الؼقوس ذ الؽػوراتع واعي روا عن إلحو  إكدل عؿدهللا  دولوطي 

سع فدال يؽدون  قدـفم  لكه لق  ققوسو  ل أن  وب  ـؼقا الؿـوط وهو عـهللهم لق  أن الؼقدو

و قن غقوهم أن الجؿفور خالف حؼقؼي: ٕهنم حقن أـعوا الؼقوس ذ الؽػورات قصدهللوا 

أـح  حهلليهلل كػورة عؾى عؿدل أحدوم  طويدق الؼقدوس وآ يفدود: ٕن العؼدل أفؿدو  ؾدغ ٓ 

يؿؽن  ن يعوف الؼهللر ال ي يحصل عـهلله  ؽػقو ال ك  وإكؿو يعدوف ذلدك  دولـ  وأدو ذ 

 أعـوه.

  وزوا الؼقوس ذ الؽػورات لم يؿ ؾوا له إٓ  ؼقوس القؿقن الغؿوس عؾدى القؿدقن وال ين 

 الحوك سع وقيل العؿهلل عؾى قيل الخطل.

والحـػقس لفم ألخ  آخو لود ه ا الؼقدوسع وهدو  كده زيدودة عؾدى الدـ : فدنن الؼدوآن كد  

أددو عؾددى الؽػددورة ذ قيددل الخطددل دون العؿددهللع والقؿددقن الحوك ددس وهددي اليددي  ؽددون عؾددى  

أسدديؼبل كددلن يحؾدد   ن يػعددل كدد ا  و  ن ٓ يػعددل كدد ا  ددم ٓ يددرب  قؿقـددهع دون القؿددقن 

 الغؿوس وهي القؿقن الؽوذ س عؾى إ بوت ايي  و كػقه.
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 َباَحةْظر َواإِلاْلَح

بَاَح  َْادَقوي عؾدى اْلَحْظدو :ُؼدولَفؿدن الـ دوس أدن يَ  َوأما الَْحظْر َواإْلِ ْٕ ٓ  َأدو  عإِن ا إِ

ددِويَعس َ وَحددس .  وحيدده ال،  ددِويَعس َأددو يددهللل عؾددى اإْلِ ددك  عَفددنِن لددم ُيو ددهلل فِددي ال،  يَيَؿس 

َْصلِ  ْٕ  .َوُهَو اْلَحْظو ع ِو

َ وَحدس عَوأن الـ دوس أدن َيُؼدول  ضدهلله َْادَقوي اإْلِ ْٕ ٓ  َأدو  عَوُهدَو َ ن إَْصدل فِدي ا إِ

ْوع حظوه  .(1 ال، 
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ذه  عوأس  هل العؾم إلدى  ن إصدل ذ إادقوي الحدل واإل وحدس والطفدورةع إٓ أدو ورد  (2)

ذ هد ا  ويبؼدى أدو عدهللاه داخداًل  الهلللقل  ولؿـح أـه فنكه يخوج  خصوصده عدن هد ا إصدل

إصل والؼوعهللة ذ ذلك  ؼول  إصل ذ إاقوي اإل وحس والطفدورة إٓ  دهلللقل( والدهلللقل 

 -عؾى ذلك عهللة  أور:

﴾ وو دددده  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ﴿فؿددددن إدلددددس: قولدددده  عددددولى 

 -آسيهللٓل عؾى ذلك إصل أن عهللة  و ه:

ٓخيصوص كؿدو كد  عؾقده  هدل العؾدم قدول  كه قول  خؾق لؽم( وه ه الالم ٓم اأحدها: 

ا ددن  قؿقددس رحؿدده ان  عددولى  والددالم حددوف إضددوفس وهددي  و دد  اخيصددوص الؿضددوف 

 ولؿضوف إلقه( وك لك هي ٓم آسديحؼو ع ففدي ٓم آخيصدوص وآسديحؼو  وهد ا 

عؾدى الو ده الد ي يصدؾا  وواسيحؼوقً  وفقه  قون  ن كل أو ذ ه ه إرض ففو لـو اخيصوًص 

ًٓ لهع و لـو لؿو كدون لؼولده  خؾدق لؽدم(  ه ا يػقهللك  كه عؾى  صل الحلع إذ لو لم يؽن حال

 لـو لــيػح  ه وه ا واضا. وفوئهللة ٕن الحوام لق  أخؾوقً 

 كدده قددول  أددو ذ إرض( فؼولدده  أددو( هددي الؿوصددولس  ؿعـددى الدد ي وقددهلل  ؼددور ذ  الثرراين:

 ذلدك كدل اديي عؾدى و ده الؼواعهلل  ن إسؿوي الؿوصولس أن صدقغ العؿدومع فقدهللخل ذ

ه ه إرض وأو فقفوع وقهلل  ؼور ذ الؼواعهلل  ن إصل هدو البؼدوي عؾدى العؿدوم حيدى يدود 

أن  فواد أو عؾى ه ه إرض لق  لـوع فنكده يؽدون  د لك  االؿخص ع فؿن  دعى  ن فودً 

قل لألصلع وأخول  إصل ٓ يؼبل قوله إٓ  ولبقـسع وقهلل  ؼور ذ الؼواعهلل  ن الدهللل وأخولػً 

يطؾ  أدن الـوقدل عدن إصدل ٓ أدن ال و دت عؾدى إصدلع فدهللل ذلدك عؾدى  ن أؼيضدى 
= 
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العؿوم يػقهلل حؾقس كل ايي عؾى و ه ه ه إرض وأو فقفوع وهو الؿواد  ؼولـو:  إصدل  =

 ذ إاقوي اإل وحس(.

 كه قول  إرض( فلدخل عؾدى إرض إلد  والدالم الؿػقدهللة لالسديغوا ع ٕن  الثالث:

 الؼواعهلل  ن إل  والالم آسديغواققس إذا دخؾدت عؾدى الؿػدود واسدم الجدـ  الؿيؼور ذ

والجؿح فنهنو  ؽسبه العؿومع وه ا يػقهلل  ن كل    اي إرض  ؿو عؾقفدو وأدو فقفدو حدالل 

 لـو ٕكه أخؾو  لـو.

 كه قول  خؾق لؽم أو ذ إرض( فعؿم ولم يػصلع  ي لدم يؼدل إن كدون كد ا ففدو الرابع: 

ون ك ا ففدو حدوامع وقدهلل  ؼدور ذ إصدول والؼواعدهلل  ن  دوك آسيػصدول ذ حالل وإن ك

أؼوم آحيؿول أـ ل أـ لس العؿوم ذ الؿؼولع وه ا العؿدوم يجد   ن يبؼدى عؾدى عؿوأده 

 وٓ يخ  إٓ  هلللقل.

( وقددهلل  ؼددور ذ الؼواعددهلل  ن و كدده  ّيددهلَل هدد ا هدد ه العؿددوم الدد الث  ؼولدده   ؿقًعدد الخررامس:

غ العؿدومع وهد ا لوفدح  دوهم احيؿدول اليخصدق   دبعض إفدواد   ؿقح( أن  قوى صق

﴾ ففدد ه  ر عددس عؿوأددوت ذ هدد ه  ىئ ېئ ېئ ېئ﴿وهدد ا كؼولدده  عددولى 

 أيس كؾفو  ػقهلل  ن أو عؾى إرض وأو فقفو ففو حالل لـو.

 ن ان  عددولى قددول  خؾددق لؽددم( وهدد ا يؼيضددي  كدده حددالل ووددوهو إذ الحددوام  السررادس:

ان  عولى عؾى  كه خؾق أو ذ إرض لـو اقيضى ذلدك حؾقيده  والـج  لق  لـوع فؾؿو ك 

 ووفور ه.

 ن ه ه أيس سقؼت أسدو  آأيـدون واليد كقو  دولـعمع ور ـدو  دل وعدال ٓ يؿدين السابع: 

عؾى عبوده  ؿو هو حوام عؾقفم ٓ يسيطقعون آكيػدوع  دهع  دل ٓ يؿدين عؾدقفم إٓ  ؿدو هدو 

 ده أيدى أدو  رادوا ذلدكع وهد ا هدو حؼقؼدس آأيـدونع حالل وووهو يؼهللرون عؾى آكيػدوع 

فؾؿو كوكت ه ه أيس ذ أؼوم آأيـون و ن أن  ؿؾس أو اأين ان  ه عؾقـو  ن خؾق لـدو أدو ذ 

إرض عؾؿـددو  ن أددو ذ هدد ه إرض حددالل ووددوهو و ن آكيػددوع  دده  ددوئ  عؾددى الو دده 

طفدورة. ففد ه إو ده السدبعس الؿ،ووع وه ا يدهللل عؾدى  ن إصدل ذ إادقوي الحدل وال

 الؿسيـبطس أن ه ه أيس كؾفو  ػقهلل صحس ذلك إصل ال ي قوركوه لك وان  عؾم.

﴾ وأؼيضددى  ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ﴿وأددن إدلددس: قولدده  عددولى 
= 
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=  ًٓ ٕن الـج  والحوام لقسو  ؿسخوين لـو ويؼول ذ سوئو  اووهوً   سخقوه لـو  ن يؽون حال

 أيس كؿو قؾـوه ذ  و ه آسيهللٓل ذ أيس قبؾفو.  و ه آسيهللٓل   ه

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿: قولددده  عدددولى ووأدددن إدلدددس  يًضددد

أدن هد ه ال يـدس عؾؿـدو  ن إصدل فقده  و﴾ فؾؿو  كؽدو ان  عدولى عؾدى أدن حدوم ادقئً  ڤڦ

ل الحلع إذ لو كون إصل فقفو اليحويم لؿو كون لإلكؽور هـدو فوئدهللةع لؽدن لؿدو كدون إصد

فقفو الحل  كؽو ان  عولى عؾى أن ادعدى  حدويم اديي أـفدو  دال  وهدون وقولده  زيـدس ان( 

أػود أضوف ٕن قوله  زيـس( أػود وآسم إحسن أضوف إلقه وقهلل  ؼدور ذ الؼواعدهلل  ن 

الؿػددود الؿضددوف يعددمع فقددهللخل ذ ذلددك كددل زيـددس سددواًي  كوكددت أددن ال يـددس الؿلكولددس  و 

 و الؿوكو س  و الؿعؾؼس  و غقدو ذلدكع كدل أدو هدو أدن ال يـدس فنكده الؿ،وو س  و الؿػوواس 

حالل ووهوع وقهلل وص  ان  عولى ه ه ال يـس  ؼوله  اليي  خوج لعبوده( وه ه الدالم كؿدو 

فؾدق  لعبدوده  ن  و و كجًسد وٓم آخيصوص وآسيحبوبع ٕن أو كون حواًأد وذكوكو سو ؼً 

ٕادقوي الحدل والطفدورة و دواز آكيػدوع  ؽدل يـيػعوا  ده فدهللل ذلدك عؾدى  ن إصدل ذ ا

 كواع آكيػوع إٓ أو دل الهلللقل ال،وعي الصحقا الصويا عؾى الؿـح أـه فنكده يخدوج أدن 

 العؿوم  خصوصه فؼ  ويبؼى أو عهللاه عؾى  صل الحل وه ا واضا.

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: قولده  عدولى ووأن إدلدس  يًضد

اإلسددالم رحؿدده ان  عددولى ذ  قددون ﴾ قددول اددقخ  ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

و ه آسيهللٓل أن ه ه أيس عؾى إصل الؿيؼور:  دلت أيس أن و فقن  حهللهؿو:  كده 

و خفم وعـػفم عؾى  وك إكل أؿو ذكو اسم ان عؾقه قبل  ن يحؾده  وسدؿه الخدوص فؾدو 

ًٓ لم  ؽن إاقوي أطؾؼدس أبوحدس لدم يؾحؼفدم ذم وٓ  دو قخ إذ لدو كدون حؽؿفدو أجفد  و  و

﴾  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿كوكت أحظورة لدم يؽدن ذلدكع الو ده ال دوب:  كده قدول 

واليػصقل اليبققن فبقن  كه  قن الؿحوأوتع فؿو لدم يبدقن  حويؿده لدق   ؿحدوم وأدو لدق  

  ؿحوم ففو حاللع إذ لق  إٓ حالل  و حوام( ا. هد.

 گ گ گ ک ک ک ک﴿ :: قوله  عولىووأن إدلس  يًض 

 ٻ ٱ ﴿إلى قوله  عولى  ﴾ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
= 
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ =

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

﴾ فون  عولى ذم  ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇڇ چ چ چ

الؿ،وكقن ال ين اوعوا أن الهللين أو لم يلذن  ه  ل وعال وحوأوا أو لم يحوأه ان 

لؿو اسيحؼوا اإلكؽور عؾى  حويؿفم  سبحوكه ولو كون إصل ذ ه ه إعقون اليحويم

ه ا لؽن لؿو  كؽو عؾقفم ه ا اليحويم ال ي لم يسيـهلل إلى  وهون وحجس وإكؿو هو أحض 

ك ب واف اي عؾؿـو  هنم حوأوا عؾى  كػسفم أو هو حالل ذ إصل لفمع فهللل ذلك 

 عؾى  ن إصل ذ إعقون الحل واإل وحس والطفورة.

 جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿ولى : قولده  عدووأن إدلس  يًض 

 و﴾ فددهللل ذلددك عؾددى  هنددم حوأددوا اددقئً  يب ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ حئ

 ًٓ ع ول لك اسيحؼوا ه ا اإلكؽور واليو قخع فؾو كون إصل ذ هد ه إادقوي اليحدويم حال

لؿو كون لف ا اإلكؽور فوئهللة فؾؿو  كؽو عؾقفم اليحدويمع دل ذلدك عؾدى  ن إصدل فقفدو هدو 

 والطفورة.الحل واإل وحس 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿: قولده  عدولى ووأن إدلس  يًضد

﴾ فؾؿدو هندوهم  دل وعدال عدن  حدويم اديي أدن هد ه  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

لؿدو كدون يـفدوهم عدن  والطقبوت عؾؿـو  ن الحؽم الؿيؼور فقفو هو الحلع إذ لو كوكت حواأً 

 وحدس حد رهم وهندوهم  حويم أو هو حوام ذ ال،وعع لؽن لؿو كون إصل فقفو الحل واإل

عن  حويم ايي أـفوع و خرب  ن ه ا اليحويم كوع أن آعيدهللاي وأجدووزة الحدهلل ٕكده أدن 

اليهللخل فقؿو هو أن خصوئ  ال،ورعع ٕن اليحويم أن حؼوقه اليدي يجد   وحقدهلله  دوع 

 وان  عؾم.

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿: قولده  عدولى ووأن إدلس  يًض 

﴾ ﮲﮳﮴﮵﮶ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

فهللل ذلك عؾى  ن أو لم يود الوحي أن الؽيوب والسدـس  يحويؿده ففدو عؾدى  صدل الحدلع 

ْم ففو حالل. فهللل ذلك عؾى  ن إصل الحل إٓ أو ورد الوحي  يحويؿه.  و ن أو لم ُيَحو 

﴾  ...  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿: قولدده  عددولى ووأدن إدلددس  يًضدد
= 
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ذ ال وبع فقج  اكحصور الؿحوأوت فقؿو ذكدو وصوف  إكؿو( يو   حصو إول أيس.  =

 يعـي: وأو عهللاه ففو حالل إٓ  ن يود الهلللقل  يحويؿه.

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ﴿: قولددده  عدددولى ووأدددن إدلدددس  يًضددد

﴾ وو ه آسيهللٓل   ه أيس  ن أو لم يبدقن لـدو ال،دورع  حويؿده  ڱڱ ڱ ڱ ڳ

  عولى لـو لئال كضل وان  عؾم.لبقـه سبحوكه و وففو حالل أبوحع إذ لو كون أحوأً 

أن سئل عن ايي لم  وإن  عظم الؿسؾؿقن ذ الؿسؾؿقن حوأً »ملسو هيلع هللا ىلص: قوله ووأن إدلس  يًض 

قول   دو العبدوس رحؿده ان  عدولى:  دل ذلدك  «أيػق عؾقه«»يحومع فحوم أن   ل أسلليه

م قدهلل ودل عؾدى  ن اليحدوي»لدم يحدوم « عؾى  ن إاقوي ٓ  حوم إٓ  يحويم خوص لؼولده

 يؽون أن   ل الؿسللس فبقن   لك  هنو  هللون ذلك لقست أحوأه(.

وأن إدلس: أو رواه ا ن أو س ذ ســه قول: حهلل ـو إسؿوعقل  ن أوسى السهللي قول حدهلل ـو 

سق   ن هورون عن سؾقؿون اليقؿي عن   ي ع ؿدون الـفدهللي عدن سدؾؿون الػورسدي قدول: 

الحدالل أدو  حؾده ان ذ كيو دهع » ؼدول:عن السؿن والجدبن والػدوايف ف ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول ان 

حهلليل حسن وه ا كد  « والحوام أو حوأه ان ذ كيو هع وأو سؽت عـه ففو أؿو عػو عـه

ذ ه ه الؼوعهللة وهو  ن أو لم يود  يحويؿه وٓ  حؾه دلقل خوص فنكه أؿو عػو ان عـدهع  ي 

  كه عؾى  صل الحلع فلي ايي سؽت عـه الـ  فنن إصل فقه الحل.

كددوكوا يلخدد ون إاددقوي ويعطوهنددو ويـيػعددون  ددو  - ڤ -وأددن إدلددس:  ن الصددحو س 

 ؿخيؾ   كواع آكيػوع أن غقو سمال عن حؾفوع أؿو يهللل عؾى  كه كون قهلل  ؼور ذ قؾو م 

 ن إصل ذ ه ه إاقوي الحل واإل وحسع إذ لو كون إأو  خالف ذلك لؿدو  دوز لفدم  ن 

سمال عن حؽؿفو أن حل  و حوأسع لؽن لؿو كوكوا يسديخهللأون يسيخهللأوا ذلك إٓ  عهلل ال

ذلك أن غقو سبق سمال عن الحؽم دل ذلك عؾى  ن الؿيؼور عـهللهم ذ ه ه إاقوي  هندو 

حاللع وه ا كوإل ؿوع أدـفم عؾدى هد ا إصدل وقدهلل كؼدل   دو العبدوس رحؿده ان  عدولى 

خدالف  حدهلٍل أدن العؾؿدوي ا ػو  العؾؿوي السولػقن عؾدى هد ا إصدل فؼدول:  لسدت  عؾدم 

السولػقن ذ  ن أو لم يجيي دلقدل  يحويؿده ففدو أطؾدٍق غقدو أحجدور( ا. هدد. ففد ه  عدض 

إدلس اليي  ػقهللك صحس ه ا إصل الؿفم ول يدودة الوضدوح كضدوب لدك  عدض إأ ؾدس 

 -الػؼفقس الؿخو س عؾى ه ا إصل فلقول:
= 
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= 
كوكدت  ا يحويؿفدو فنهندو حداللع  ي  ًأـفو:  ن كل أو عؾى و ه ه ه إرض فنكه إن لدم يدود 

ه ه إاقوي فلي عقن قهلل اخيؾ  فقفو  هل العؾم  قن أحل لفو وأحومع فؼ  أح أدن قدول 

 ولحل ٕكه إصل إٓ إن  ويك الؿحوم  هلللقل اوعي صحقا صويا عؾدى اليحدويم فدنن 

الـوقدلع وإٓ فوٕصل هو البؼوي عؾى إصل حيدى يدود  وسفاًل   وي  ولهلللقل الؿحوم فلهاًل 

 وان  عؾم.

وأـفو:  ن إصل ذ  ؿقح العؼود الحلع إٓ أدو ورد الدهلللقل ال،دوعي الصدحقا الصدويا 

 يحويؿهع فلي عؼهلل وقح فقه خالف  قن أحؾل وأحومع فؼ  أح الؼوئل  ولحل إٓ إن  دوي 

 وسدفاًل  لؾيؿسدك  ده فدلهاًل  والؿحوم  ولهلللقلع فنن  وي الؿحوم  هلللقل الؿـح وكدون صدولحً 

فوٕصل هو البؼوي عؾى إصل حيى يود الـوقل والؼوعدهللة ذ ذلدك  ؼدول  إصدل ذ  وإٓ

الؿعددوأالت الحددل واإل وحددس إٓ  ددهلللقل( وقددهلل اددوحـوهو ذ كيو ـددو قواعددهلل البقددوع وفوائددهلل 

 الػووع وان  عؾم.

وأـفو:  ن إصل ذ إعقون اليي يصا كػعفو صحس  قعفوع إٓ أو ورد الهلللقل  دولؿـح أـدهع 

عقن قهلل اخيؾ  فقفو العؾؿدوي هدل يجدوز  قعفدو  م ٓ يجدوز فوٕصدل  ن  ؼد  أوقد   فلي

 لؾيؿسك  ده فدلهاًل  والحل إٓ إن  وي الؿوكح أن  قعفو  هلللقل الؿـح فنن  وي  ه وكون صولحً 

 وإٓ فوٕصل هو البؼوي عؾى الحل حيى يود الـوقل. وسفاًل 

ايي أن إاقويع وإصل ذ إاقوي وأـفو:  ن إصل ذ إفعول والعودات الحل ٕهنو 

الحلع إٓ أو حوأه ال،ورعع فلي عودة  بت الخالف فقفو  دقن أجقد  وأدوكح فؼد  أدح أدن 

فـؼدول  ؿؼيضدى الدهلللقل  وصدولحً  وقول  ولحل إٓ إن  وي الؿوكح  هلللقل الؿـح وكون صحقحً 

 وإٓ فوٕصل هو البؼوي عؾى الحل حيى يود الـوقل.

الخالف فقه هل هو ودوهو  م كجد  فؼد  أدح الؼوئدل  ولحدل إٓ  وأـفو:  ن كل ايي  بت

قبؾـدوه  وصدويحً  وإن  وي أهللعي الـجوسس عؾى ذلك  ولهلللقل ال،وعيع فدنن  دوي  ده صدحقحً 

وعؾى العدقن والدو سع وإٓ فوٕصدل هدو الطفدورةع ٕن إصدل ذ إعقدون الطفدورة كؿدو 

 .وقهللأـوه سو ؼً 

ع والصددحقا  ددوازه أددن غقددو كواهددس لؽددن وًػددوأـفددو: اخيؾدد   هددل العؾددم ذ البددول واق
= 
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= 

 ،ووقن: إول:  أن اليؾوثع وال وب:  ن ٓ يواه  حدهللع فدنذا  دوفو هد ان ال،دووون  دوزع 

ويدهللل عؾقده  - عـدي حدهلليل السدبووس  -وحهلليل ح يػس ذ الصدحقحقن يدهللل عؾدى ذلدك 

فقفدو فعدل أدن إفعدول واديي أدن إادقوي وإصدل  وه ا إصلع ٕن البول واقًػد و يًض 

ذ ذلك  ي ذ الؿـدح  وصحقحً  وأوفوعً  اإل وحس إٓ أو ورد الهلللقل  ولؿـح أـه وٓ كعؾم دلقاًل 

 ؿواعددوة ال،ددووقن  وع فولصددحقا إن اددوي ان  عددولى  ددواز البددول واقًػددوأددن البددول واقًػدد

 السو ؼقن وان  عؾم.

 ؿدو ٓ ي،دق صدوكه وأـفو: اخيؾ   هل العؾم ذ  كواع ك قوة أن الؿقوهع كولؿوي ال ي  غقدو 

عـهع والؿوي ال ي رفح  ؼؾقؾه حهللثع والؿدوي الد ي غؿد  الؼدوئم أدن كدوم الؾقدل فقده قبدل 

ع والؿدوي الد ي اسديعؿؾيه الؿدو ة ذ وفدورة كوأؾدس عدن حدهللثع والؿدوي الد ي وغسؾفو  الً د

ولددم ييغقددو والؿددوي  اكغؿدد  فقدده الجـدد ع والؿددوي الدد ي وقعددت فقدده كجوسددس وكددون قؾددقاًل 

لبئو  دولؿؼربةع والؿدوي الؿسدخن  ولـجوسدس والؿدوي الؿيغقدو  وائحدس الؿقيدس الؿ،ؿ  وأوي ا

الؿجوورة لهع وكحو ذلكع والؼول الصدحقا والدو ي الدوا ا الؿؾدقا ذ كدل ذلدك الحدل 

 و كواهدسع إأدو  وواإل وحس والطفوريس و ؿقح أو اسيهللل  ه الؿوكعون أن اسديعؿولفو  حويًؿد

سع وقدهلل ووقـدو الؿسدللس ذ كيو قـدو إ حدوف صحقحس غقو صويحس وإأو صويحس غقو صحقح

الـبفددوي وذ أعددقن الػؼفددوي وسددؾوة الػضددالي ذ إسددئؾس وإ و ددس الػؼفقددسع ففدد ه الؿقددوه 

السو ؼس كؾفو يصهلل  عؾقفو  هنو اديي وإصدل ذ إادقوي الحدل واإل وحدس والطفدورة وان 

  عؾم.

والطفورةع وإدلدس عؾدى ذلدك  وأـفو: الؼول الصحقا  ن إصل ذ أكقس الحل واإل وحس

 ؼوب أن إدلس اليي سؼـوهو  ول الؿسللسع فؤكقس ايي أن إاقوي والؿيؼدور  ن إصدل 

ذ إاقوي الحل فلي إكوٍي اخيؾ   هل العؾم فقه  قن أجق  وأوكح فؼد  أدح الؿجقد  إٓ إن 

 وقل وان  عؾم. وي الؿوكح  هلللقل الؿـح وإٓ فوٕصل هو البؼوي عؾى إصل حيى يود الـ

وأـفو: إصل وفورة ال،عور كؾفوع واخيوره   و العبوس ا ن  قؿقس رحؿده ان  عدولى وأدن 

ذلك اعو الؽؾ  والخـ يوع قول   و العبوس رحؿه ان  عولى  الؼدول الدوا ا هدو وفدورة 

ال،عور كؾفوع اعو الؽؾ  والخـ يو وغقوهؿو وذلك ٕن إصل ذ إعقون الطفدورة فدال 
= 
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= 
 ز  ـجق  ايي وٓ  حويؿه إٓ  هلللقل( ا. هد. كالأه رحؿه ان  عولى.يجو

وأـفددو:  ن إصددل  ددواز اسدديخهللام الؾبددوس كؾدده  ؿخيؾدد   كواعدده إٓ أددو ورد الددهلللقل 

 ولو دول فقجدوز لفدم اسديخهللاأه إٓ أدو خصده  و يحويؿهع فؽل أو كون أن الؾبوس أخيًصد

قجدوز لفدن اسديخهللاأه إٓ أدو خصدده  ولـسدوي ف والدهلللقلع وكدل أدو كدون أدن الؾبدوس أخيًصدد

 الهلللقلع ٕن ه ه إلبسس  اقوي وإصل الؿيؼور ذ إاقوي الحل واإل وحس والطفورة.

وأـفو:  ن إصل ذ زيـدس الؿدو ة الحدل إٓ أدو خصده الدهلللقل ال،دوعي الصدحقا الصدويا 

 وصدولحً فلي زيـٍس وقح فقه خالف هل  جوز  م ٓ  جدوزف فدوكظو ذ دلقدل الؿدوكح فدنن كدون 

لؾيؿسك  ه واسيو   ركون آحيجوج  ه فؼل  ه ذ ه ه ال يـس الخوصس فؼد ع وإن لدم يدك 

لالحيجوج  ه فؼل  ولحلع ٕن ه ه ال يـس اديي أدن إادقوي وإصدل ذ إادقوي  وصولحً 

 اإل وحس.

وأـفو:  ن إصل ذ إوعؿس الحلع فلي وعدوم وقدح فقده خدالف فوٕصدل  ن  بؼدى عؾدى 

حددس إٓ أددو ورد الددهلللقل  ؿـعددهع والحددوام أددن إوعؿددس أحصددور ون الحؿددهلل  صددل اإل و

والؿفم  ن إصل ذ كل وعوم عؾى و ه هد ه إرض هدو الحدل والطفدورة إٓ أدو خصده 

 ال،ورع.

وأـفو:  ن إصل ذ الحقواكوت  ويس كوكت  و  حويس الحدل والطفدورةع إٓ أدو ورد الدهلللقل 

خصوصه ويبؼى أو عدهللاه عؾدى  صدل الحدلع و ؼويدو هد ا هو   و ولؿـح أـهع فقؽون أؿـوعً 

 إذا كظوت ذ خالف  هل العؾم ذ  عض إوعؿس. اإصل يػقهللك  هللً 

وأـفو:  ن إصل ذ الـبو وت  ويس كوكت  و  حويدس الحدل والطفدورةع فدلي كبدوت وقدح فقده 

 الخددالف فوٕصددل  ن  بؼددى عؾددى  صددل الحددل فقدده إٓ إذا  ددوي الؿددوكح  ولددهلللقل ال،ددوعي

الصحقا الصويا فقؼول  ؿؼيضوه ذ ه ه الـبيدس  خصوصدفو ويبؼدى أدو عدهللاهو عؾدى  صدل 

 الحل ٕن ه ه الـبو وت  اقوي وإصل ذ إاقوي اإل وحس.

ومـفاا أن مجقع ما خيرج من األرض مةن ادعةادن والػحةم والةعاب والػضةة والةة ول 

ما ورد بتحريؿه الـص وطةذ وساذر ما خيرج مـفا كل للك األصل  قه احلل والطفار  إال 

 .للك  ؼس
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 االستصحاب

لِقل  عَ ن يسيصدددح  إَْصدددل َوأعـدددى اْسيِْصدددَحوب اْلَحدددول ِعـْدددهلل عدددهللم الدددهلل 

 
ّ
ْوِعي  .(1 ال، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يؽن أصطؾا  آسيصحوب( أسيخهللأو ذ العصدور الؿيؼهللأدس ٓ العصدو الـبدوي وٓ  (2)

عصو الصحو س واليدو عقن  دل وٓ عصدو إئؿدس إر عدس وإن كدون أعؿدوٓ  ده عـدهلل إئؿدس 

ور الؿجيفهللين لؽن لق    ا الؿصطؾاع وأن  وائدل أدن ذكدو هد ا الؿصدطؾا ا دن الؼصد

الؿولؽي ذ أؼهللأيه والبدوقالب  دم الجدويـي وال،دقوازي والهلل وسدي والبدو ي وا دن حد م 

 و  و الحسقن البصوي الؿعي لي وكوكوا يطؾؼون عؾقه أصطؾا  اسيصحوب الحول(.

 وقهلل اخيؾ  ذ حجقس آسيصحوب عؾى  قوال  هؿفو:

ر  هدل العؾدم أدن الؼول إول:  كه حجس أطؾؼو ويصؾا لؾهللفح واإل بوت و  ا قول  ؿفو

 الؿولؽقس وال،وفعقس والحـو ؾس والظوهويس وال،قعس والؿيؼهللأون أن الحـػقس.

الؼول ال دوب:  كده لدق   حجدس أطؾؼدو وهدو قدول  عدض الحـػقدس كولهلل وسدي وا دن الفؿدوم 

 و عض ال،وفعقس و  ي الحسقن البصوي أن الؿعي لس وك قو أن الؿيؽؾؿقن.

ٓ لإل بددوت و دد ا قددول  ؿفددور الؿيددلخوين أددن  الؼددول ال ولددل:  كدده حجددس يصددؾا لؾددهللفح

الحـػقس  ؿعـى  كه يصؾا دلدقال يدهللفح الدهللعوى الدواردة وٓ يصدؾا إل بدوت دعدوى حود دس 

ا يهللايع فولؿػؼود أ ال  ؼوؤه حقو هو إصل لؽـده يصدؾا حجدس إل ؼدوي أدو كدون فدال يدورث 

 أوله لؽن ٓ يصؾا إل بوت  أو لم يؽن فال يوث أن  قور ه.

لوا ح:  كه حجس ذ حق الؿجيفهلل فقؿو  قـه و قن ان  بورك و عدولىع ولدق  حجدس ذ الؼول ا

 الؿـو وة أح الخصوم وهو قول البوقالب.

 أدل  إقوال:

 دلس الؼول إول: اسيهللل أن يوى حجقس آسيصحوب أطؾؼدو  لدلدس أدن الؽيدوب والسدـس 

 وآ ور الصحو س والؿعؼول:

 أوٓ: أدل  الؽتاب:

 يئ ﴿﴾ع وقوله  عدولى:  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ﴿ولى: قوله  ع - 2

 .﴾ يث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب
= 
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و دده آسدديهللٓل:  ن ان  ددقن ذ هددو قن أييددقن  كدده   ددوح لـددو كددل أددو خؾددق ذ السددؿووات  =

 وإرض إٓ أو ورد  ه الـ .

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿قوله  عولى:  - 1

 ڀ ڀ ڀ﴿عولى: ﴾ع وقوله   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 گ گ گ گ ک﴿﴾ع وقوله  عولى:  ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

﴾ع وقوله  عولى:  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿

 ﴾.      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

و ه آسيهللٓل:  ن ان  قن ذ ه ه أيوت  ن إصل ذ إاقوي اإل وحس إٓ أو كد  عؾدى 

ع وهنى عن السمال عن ذلدك حيدى ملسو هيلع هللا ىلصكيو ه  و عؾى لسون رسوله  حويؿه وفصؾه و قـه ذ 

 ٓ يحوم أو لم يحوم أن قبل.

 ثاكقا: أدل  السـ :

إذا اددك  حددهللكم ذ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقددول: قددول رسددول ان  ڤحددهلليل   ددي سددعقهلل الخددهللري  - 2

صال ه فؾم يهللر كم صؾى  ال و  م  ر عو فؾقطوح ال،ك ولقبن عؾدى أدو اسديقؼنع  دم يسدجهلل 

يسؾمع فدنن كدون صدؾى خؿسدو ادػعن لده صدال ه وإن كدون صدؾى إ ؿوأدو  سجهلل قن قبل  ن

  خو ه أسؾم «ٕر ح كوكت  وغقؿو لؾ،قطون 

و ه آسيهللٓل:  ن الحهلليل فقه  قون  كده أيدى ادك الؿدوي ذ صدال ه هدل صدؾى  ال دو  م 

 ر عو ل أه البـوي عؾى القؼقن وهو إقل فقج   ن يليت  وا عس ويسجهلل لؾسدفو ففدو صدويا 

  وب البـوي عؾى القؼقن فوٕصل  ؼوي الصالة ذ ذأيه وه ا هو آسيصحوب.ذ و

الو دل الد ي يخقدل  ملسو هيلع هللا ىلص كه اؽو إلى رسدول ان  - ڤحهلليل عبود  ن  قم عن عؿه  - 1

حيدى يسدؿح صدو و  و  - و ٓ يـصوف  -ٓ يـػيل  »إلقه  كه يجهلل ال،يي ذ الصالةف فؼول: 

 .ڤه أن حهلليل   ي هويوة أيػق عؾقهع و خوج أسؾم كحو «يجهلل ريحو 

لدم  ملسو هيلع هللا ىلصو ه آسيهللٓل:  ن ه ا يهللل عؾى  ن إصدل  ؼدوي الؿيطفدو عؾدى وفور ده فدولـبي 

 يلأوه  ولوضوي أح ورود ال،كع وه ا هو أعـى آسيصحوب.

:  هدد ا الحددهلليل  صددل أددن  صددول اإلسددالمع وقوعددهللة -رحؿدده ان  -ولدد ا قددول الـددووي 
= 



298 

 

 شرح منت الورقات
 

 298 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي يحؽم  بؼوئفو عؾى  صدولفو حيدى ييدقؼن خدالف عظقؿس أن قواعهلل الػؼهع وهي  ن إاقو =

 ذلكع وٓ يضو ال،ك الطورئ عؾقفو(

ٓ يؾددب   »: أدو يؾدب  الؿحدومف فؼدول: ملسو هيلع هللا ىلص ن ر دال سدلل الـبدي  ڤعدن ا دن عؿدو  - 1

الؼؿق  وٓ العؿوأس وٓ السواويل وٓ الربك  وٓ  و و أسه الورس  و ال عػوان فنن لدم 

 أيػق عؾقه «فؿو حيى يؽوكو  حت الؽعبقن يجهلل الـعؾقن فؾقؾب  الخػقن ولقؼطع

  وب السوئل  ؿو يحوم عؾقه لبسه: ٕكده يـحصدو و عدوض  ملسو هيلع هللا ىلصو ه آسيهللٓل:  ن الـبي 

عؿو يبوح له لبسه: ٕكه ٓ يـحصو ففد ا يبدقن  ن أدو سدوى الؿد كورات يبدوح لبسدهع وهد ا 

 يهللل عؾى  ن إصل هو اإل وحس.

إن  عظم الؿسؾؿقن  وأو  »: ملسو هيلع هللا ىلص -ول ان قول: قول رس ڤعن سعهلل  ن   ي وقوص  - 4

 أيػق عؾقه. «أن سلل عن ايي لم يحوم فحوم أن   ل أسلليه 

و ه آسيهللٓل:  ن ه ا الحهلليل يهللل عؾدى  ن إصدل ذ إادقوي اإل وحدس و ن اليحدويم 

 عورض حقل ر   اليحويم  ولؿسللس وه ا يعـي  ن الؿسمول عـه كون أبوحو قبل ذلك.

 حاب  والتابعقن بآستَّحاب: ثالثا: طؿل الَّ

 «إذا اك الو الن ذ الػجو فؾقدلكال حيدى يسديقؼـو  »: ڤعن الحسن قول: قول عؿو  -2

  خو ه ا ن   ي اقبس ذ الؿصـ  وفقه اكؼطوع.

 ر يدت إذا ادؽؽت ذ الػجدو و كدو  ڤوعن أسؾم  ن صبقا قول قول ر ل ٓ دن عبدوس 

 خو ده عبدهلل الدوزا  وا دن   دي ادقبس ذ  . ريهلل الصقوم قول كل أو ادؽؽت حيدى ٓ  ،دك 

 أصـػقفؿو والبقفؼي ذ السـن الؽربى.

اسيصددحبو إصدل وهدو  ؼددوي الؾقدل إلددى  ن  ڤو ده آسديهللٓل:  ن عؿددو وا دن عبدوس 

 ييقؼن وؾوع الػجو ولم يعيهللا  ول،ك ذ وؾوع الػجو.

ؽؽت إذا وػت  ولبقت فؾم  هللر   ؿؿت  م لدم  ديؿم فدل م أدو اد »قول:  ڤعن عؾي  - 1

  خو ه ا ن   ي اقبس ذ الؿصـ  وفقه الحورث ك اب. «فنن ان ٓ يع ب عؾى ال يودة 

 اسيصح  إصل وهو القؼقن وهو إقل فلأو  وإل ؿوم. ڤو ه آسيهللٓل:  ن عؾقو 

 خو ده ا دن  «إذا فؼهللت زو فو لم   وج حيى يصل  ن يؿدوت  »قول:  ڤعن عؾي  - 1

اديي  ڤلدق  الد ي قدول عؿدو  »عـه عـهلل البقفؼي قول:   ي اقبس ذ الؿصـ  وذ روايس 
= 
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يعـي ذ اأو ة الؿػؼود هي اأو ة الغوئ  حيدى يل قفدو يؼدقن أو ده  و والقفدو ولفدو الصدهللا   =

وروي أ ل ه ا عن ا دن سدقوين والـخعدي  «أن ه ا  ؿو اسيحل أن فو فو وكؽوحه  وول 

  خدوج أ دور ا دن   دي و  ي قال س والحؽم  ن عيقبدس و دو و  دن زيدهلل وال،دعبي وغقدوهم 

 اقبس والبقفؼي ذ ســه وسعقهلل  ن أـصور ذ ســه(.

وأن وافؼه ذ حؽم زو دس الؿػؼدود اسيصدحبوا إصدل  - ڤو ه آسيهللٓل:  ن عؾقو 

 وهو  ؼوي ال وج حقو وعؾقه فوٕصل  ؼوي حؽم ال و قس حيى يود أو يوفعه.

ن عدوف  عدهلل اكؼضدوي العدهللة ورث اأو ة عبدهلل الدوحؿن  د - ڤ - ن ع ؿون  ن عػون  - 4

 خو ه أولك ذ الؿوول وعبهلل الوزا  وا ن   دي ادقبس ذ أصدـػقفؿو  «وكون وؾؼفو أويضو 

واويا والحسن البصدوي  - ڤ -والبقفؼي ذ السـن الؽربىع و  ا  فيى   ي  ن كع  

 وا ن سقوين  ن أن وؾق زو يه ذ أوض أو ه  و ه.

ذ قولده  يوريدل الؿطؾؼدس ذ أدوض الؿدوت وأن وافؼده  ڤو ه آسيهللٓل:  ن ع ؿون 

اسيصحبوا حؽم الـؽوح و ؼوي عؼهلل ال و قسع وور وا ال و س  عهلل اكؼضوي عهللهتو وعدوأؾوه 

  ـؼقض قصهلله: ٕكه إكؿو  راد اإلضوار  و ذ الظوهو.

 خو دده  « ن ٓ  ور ددوا حؿدقال إٓ  بقـدس  »إلدى ادويا:  ڤ دن الخطددوب  كيد  عؿدو - 2

أصدـػقفؿوع وروي  فؼي ذ ســفؿو وعبهلل الوزا  وا دن   دي ادقبس ذسعقهلل  ن أـصور والبق

 وه ه إسدوكقهلل عدن عؿدو وع ؿدون   خو ه البقفؼي ذ ســه  م قول: ڤأ ؾه عن ع ؿون 

 كؾفو ضعقػس(ع وقهلل  فيى   ا  يضو الحسن البصوي وا ن سقوين وغقوهؿو. ڤ

ن  دالده صدغقوا لم يورث الحؿقل وهدو أدن يحؿدل أد - ڤ -و ه آسيهللٓل:  ن عؿو 

إلى  الد اإلسالم وققدل: هدو أحؿدول الـسد  وذلدك  دلن يؼدول الو دل ٔخدو: هدو ا ـدي 

لق وي أقوا ه عن أوالقه اسيصدحو و لعدهللم إسدالأه حيدى يدليت  بقـدس  و اسيصدحو و لجفولدس 

 الـس  وإصل  كه ٓ ييوارث  هل أؾيقن و كه ٓ ي بت كس  إٓ  بقـس فال ي بت إٓ  قؼقن.

 لؿعؼول: وهو من وجوه:رابعا: ا

 كدده يؾدد م أددن كػددي آسيصددحوب  ن ٓ   بددت الؿعجدد ة: ٕهنددو خددالف الؿسيصددح   - 2

: ٕكده يؿؽدن كسدخفوع وليسدووي ال،دك ذ ملسو هيلع هللا ىلصعودةع وٓ   بدت إحؽدوم ال و يدس ذ عفدهلله 

الطال  والـؽوح أح آ ػو  عؾى عهللم اليسوويع وليسووى ايضو ال،ك ذ و ود الطفدورة 
= 
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 ذ  ؼوئفو.ا يهللاي وال،ك  =

 ن العؼالي و هل العوف إذا  حؼؼوا و ود ايي  و عهللأه وله  حؽوم خوصس  ده فدنهنم  - 1

يسوغون الؼضوي والحؽم  دو ذ الؿسديؼبل أدن زأدون ذلدك الو دود  و العدهللم حيدى إهندم 

يجق ون أواسؾس أن عوفوا و وده قبل ذلك  ؿهللد أيطوولس وإكػوذ الودائدح إلقده وي،دفهللون 

ـس  ولهللين عؾى أن  قو  ده قبدل  ؾدك الحولدس ولدوٓ  ن إصدل  ؼدوي أدو كدون ذ الحولس الواه

 عؾى عؾى أو كون لؿو سوغ لفم ذلك.

 ن  ن البؼدوي  غؾد  أدن  دن اليغقدو: ٕكده ييوقد  عؾدى  أدوين هؿدو: و دود ال أدون  - 1

الؿسيؼبل وأؼو ل ذلك البوقي له كون و ودا  و عهللأوع و أو  ن اليغقو فقيوق  عؾى  ال دس 

ر: و ود ال أدون الؿسديؼبل و بدهللل الو دود  ولعدهللم  و العدهللم  دولو ود وأؼوركدس ذلدك  أو

الو ود  و العهللم ل لك ال أونع وأو كون ييوق  عؾى  أدوين فؼد  ففدو  ولدى أؿدو ييوقد  

 عؾى  ال س  أور.

 ن  ؼوي الحؽم إول أظـدون ورا داع والعؿدل  دولظن والدوا ا وا د  ذ إأدور  - 4

 العؿؾقس  وإل ؿوع.

  ن  ك و الؿجيفهللين والؼضوة يبـون  حؽوأفم عؾى آسيصحوب. - 2

  دلس الؼول ال وب: اسيهللل الـوفون لحجقس آسيصحوب  ؿو  ؾي:

  ن آسيهللٓل  وٓسيصحوب اسيهللٓل  غقو دلقل وهو  وول اوعو. - 2

و  ق  عـه  لن آسيصحوب أبـي عؾى العؾم  عهللم و ود الهلللقل ولق  هدو عدهللم العؾدم 

 لقل فنن عهللم العؾم  ولهلللقل لق   حجس و أو العؾم  عهللم الهلللقل ففو حجس. ولهلل

 ن العؿل  وٓسيصحوب يمدي إلى  عورض إدلس واخيالف إقوال: إذ يجوز لؽدل  - 1

أن الخصؿقن  ن يحيا  وٓسيصحوب ولف ا  أ ؾدس أـفدو: أسدللس ال،دك ذ الوضدوي يدوى 

ي   لك الوضوي واسيصحبوا إصل وهو الجؿفور  ن ال،وك ذ الوضوي يجوز له  ن يصؾ

الطفورةع  قـؿو ذهد  الؿولؽقدس إلدى عدهللم  دواز الصدالة  د ا الوضدوي: ٕكده أ،دؽوك فقده 

 وإصل الؿسيصح   ن ٓ يهللخل ذ الصالة إٓ  طفورة أيقؼـس.

 و  ق  عـه  جوا قن:

يؼدح  قـفدو إول:  لن  عورض إقوال وإدلس ٓ يؿـح أدن حجقيده: ٕن ك قدوا أدن إدلدس 
= 
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  عورض ذ كظو الؿجيفهللين أح حجقيفو فقؼح اليعورض  قن آييقن وحهللي قن وققوسقن. =

ال ددوب:  ن آخدديالف ذ الؿ ددول الؿدد كور إكؿددو هددو اخدديالف ذ  حهلليددهلل  فددس القؼددقن وإٓ 

فولؽل أيػق عؾى آحيجوج  ولقؼقن وآعيؿود عؾقه ول ا ذكدو الؼووبدي صدوح  الؿػفدم 

 يؼقـي الطفورة والصالة.  ن سب  الخالف  ؼو ل

 دلددس الؼددول ال ولددل: اسدديهللل  ؿفددور الحـػقددس الؿيددلخوين لؽددون آسيصددحوب حجددس ذ 

 الهللفح ولق   حجس ذ اإل بوت  ؿو يؾي:

 ن آسيصحوب أبـي عؾى عدهللم و دود الدهلللقل الؿغقدو وعدهللم الدهلللقل حجدس قوصدوة  - 2

حؽدم ا يدهللاي ٓحيؿدول   ؽػي لؾحؽم  بؼوي ال،يي واسديؿواره لؽدن ٓ يؼدوى عؾدى إ بدوت

و ود الهلللقل الؿ يل وه ا آحيؿول يػقهلل  ن الدهلللقل الؿغقدو أـػدي  ـدو ٓ يؼقـدو وأدو كدون 

 و  ق  عـه  جوا قن:   ه الصػس ٓ يصؾا  ن ي بت حؽؿو ا يهللاي.

إول: سؾؿـو  ن آحيؿول وارد ذ اليغققو لؽن آحيؿول الؿعيرب هدو آحيؿدول الدوا ا 

ؿؼددورب وإٓ لددو قددهللم آحيؿددول ليعطؾددت أعددوأالت الـددوس و عدد رت  و الؿسددووي و ال

 العالقس  قـفم وه ا خالف العودة.

ال وب:  ن  ن البؼدوي أبـدي عؾدى العؾدم  و الظدن  عدهللم الدهلللقل الؿغقدو وهد ا الظدن يصدؾا 

 لؾـػي واإليجوب والهللفح واإل بوت.

إلدى  ن يؼدوم   ن اسيصحوب الحدول كلسدؿه وهدو اليؿسدك  دولحؽم الد ي كدون  و يدو - 1

الهلللقل الؿ يلع وذ إ بوت الحؽدم ا يدهللاي ٓ يو دهلل هد ا الؿعـدىع وٓ عؿدل ٓسيصدحوب 

 الحول فقه صورة وٓ أعـى.

و  قدد  عـدده  ددلن الحؽددم  وٓسيصددحوب لددق  إ بو ددو لحؽددم ا يددهللاي وإكؿددو هددو البؼددوي 

 وآسيؿوار عؾى الحؽم السو ق أو لم يود أو ي يؾه ويغقوه فال فو .

اسيهللل أن يوى  ن آسيصحوب حجس ذ حق الؿجيفهلل فقؿو  قـده و دقن  الوا ح:  دلس الؼول

انع ولق   حجس ذ الؿـدو وة  دلن إحؽدوم ال،دوعقس العؿؾقدس يجدوز  ن  بـدى عؾدى الظدن 

لؽن ذ الؿـدو وات ٓ يحديا  ده لو دود احيؿدول الدهلللقل الؿغقدو وأدو كدون كد لك فنكده ٓ 

والوا ا هدو أدو ذهد  إلقده الجؿفدور  ي  خالفه.يحيا  ه فؾؾخصم  ن يؼول: الهلللقل عـهلل

وهو  ن آسيصحوب حجس أطؾؼو ذ اإل بوت والـػدي ع ذ الدهللفح وآ يدهللاي ع وهدو  أدو ٓ 
= 
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  هلل أـه ذ الهللين وال،وع والعوف وان  عؾم. =

 رابعا: مؽاك  آستَّحاب وقوته:

قل الؿغقدوع يـبغي  ن يعؾم  ن آسيصدحوب أبـدي عؾدى العؾدم  و الظدن  عدهللم و دود الدهللل

وعؾقه ففو آخو إدلسع وآخو أدهللار الػيدوى و ضدع  إدلدس فدال يصدور إلقده إٓ  عدهلل  ن ٓ 

يو هلل دلقل أن الؽيوب  و السـس  و اإل ؿوع  و قول الصحو ي كؿو ذكو اقخ اإلسالم ا دن 

  قؿقس وغقوهع و أؿو يهللل عؾى ضعػه  أوان:

  ن  دكى دلقل أغقو يؿؽن  ن يو ا عؾقه. - 2

ه أبـددي عؾددى العؾددم  و الظددن  عددهللم و ددود الددهلللقل الؿغقددو وهدد ا يـبـددي عؾددى قددوة  كدد - 1

الؿجيفهلل وسعس عؾؿه وك وة البحل والطؾ  ذ  دلس ال،ويعس وه ا ٓ ييدل ى لؽدل أجيفدهلل 

فؼهلل خػقت ك قو أن إدلس عؾى كبور الؿجيفهللين أن الصدحو س وأدن  عدهللهم ولدم يطؾعدوا 

 عؾقفو.

 أكواع آستَّحاب:

استَّحاب حؽم العدم إصرؾي الؿعؾروم بردلقل العؼرل ولرم يثبتره الشررع،  الـوع إول:

ويعرب عـه  عضفم  ؼوله  العهللم العؼؾي(ع وهد ا أ دل كػدي و دوب صدالة سودسدسع وكػدي 

 و وب صوم افو غقو افو رأضون.

ويـددهللرج ذ هدد ا الـددوع الددرباية إصددؾقس وهددي أددو يعددرب عـفددو ذ الؼواعددهلل الػؼفقددس  ؼددولفم 

ال أدس( وهدو ي،دؿل  دواية ال أدس أدن اإللد ام  ولعبدودات  و الؿعدوأالت  و  إصل  دواية 

حؼو  أدأققن إٓ  هلللقلع و واية ال أس   ي أن العهللم إصؾي العؼؾدي والد ي يعدرب عـده 

ذ الؼواعهلل الػؼفقس  ؼولفم  إصل العهللم( وهي  ،ؿل اإلكسون والحقواكوت والجؿدودات 

  خ  اإلكسون.وغقوهو  قـؿو  إصل  واية ال أس( 

 حؽؿه: ه ا الـوع حجس  و ػو   هل العؾم.

وهدد ا أددو يعددرب عـدده إصددولقون  الـرروع الثرراين: استَّررحاب حؽررم إصررل وهررو اإلباحرر :

وهد ا الـدوع حجدس   ؼولفم:  إصل ذ الؿـدوفح اإلذن(  و  إصدل ذ إادقوي اإل وحدس(.

فدو لؿدن يدوى  ن إصدل ذ عـهلل إك دو أدن الحـػقدس والؿولؽقدس وال،دوفعقس والحـو ؾدس خال

إاقوي الحظو كوٕ وي أن الؿولؽقس و عض ال،وفعقسع وذه  آخدوون إلدى الوقد  كؿدو 
= 
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ويسي ـى أن هد ه الؼوعدهللة إ ضدوع  هو قول ال،قوازي أن ال،وفعقس والبو ي أن الؿولؽقس =

 وال  وئا فوٕصل فقفؿو اليحويم ل بوت الهلللقل ال،وعي   لك.

 الدلقل الشرطي وهو كوطان:الـوع الثالث: استَّحاب 

 اسيصحوب ال بوت حيى يود الـوسخ. - 2

 اسيصحوب العؿوم حيى يود الؿخص . - 1

حؽؿدده: هدد ا الـددوع حجددس  و ػددو ع لؽددن إصددولققن يخيؾػددون ذ  سددؿقيه اسيصددحو و 

فددولجؿفور يسددؿوكه اسيصددحو وع وذهدد   عددض إصددولققن كددولجويـي و ؾؿقدد ه إلؽقددو 

اوح إلى عهللم  سؿقيه اسيصحو و لؽون الحؽم  بت له أن  فدس الطربي والسؿعوب ذ الؼو

الؾػأ ذ العؿوم  و وبقعس الـ  ذ الؿحؽم ٓ أن  فدس آسيصدحوبع والد ي يظفدو  ن 

الؿسللس لػظقس اصدطالحقس ٓ ي  د  عؾقفدو حؽدم كؿدو  ادور إلدى ذلدك الجدويـي ذ هنويدس 

 الؿسللس فال أ،وحس.

 ع طؾى ثبوته ودوامه حتى يرد ما يغقره:الـوع الرابع: استَّحاب حؽم دل الشر

  د  اسيصحوب الوص  الؿ بت لؾحؽم ال،وعي(. $وه ا أو يسؿقه ا ن الؼقم 

أ وله: اسيصحوب الؿؾك ال و ت  ولبقح  و الفبس  و اإلرث حيى يود أو ي يؾه أن  قح  و هبس 

أن وال   و إرث  و كحوهوع واسيصحوب حؽم ال و قس ال و ت  ولعؼهلل حيى يود أو يغقوه 

 و فسخ  و خؾحع واسيصحوب اغل ال أس  ولؼوض  و الضدؿون  و الؽػولدس ال و يدس لسدب  

حيى يود أو ي يؾفوع واسيصحوب حؽم الوضوي  عهلل الوضوي حيى يود أو يـؼضهع ويؾيحق 

  ا  الحؽم  يؽوار الؾ وم أح  ؽور إسبوب الؿو بس له( كيؽور افو رأضدون و وقدوت 

 عؾى إقورب عـهلل  ؽور الحو وت.الصؾوات وو وب الـػؼس 

حؽؿه: ه ا الـوع حجس عـهلل إك و وحؽي فقه آ ػو  لؽن إ فو  كه داخل ذ الخدالف 

 السو ق أح الحـػقس.

 الـوع الخامس: استَّحاب الحؽم الثاب  باإلجؿاع يف محل الـزاع:

لدس و غقدوت إذا  بت حؽم ذ أسللس ذ حولس أعقـس وا ػق  هل العؾم عؾقه  م اخيؾػدت الحو

 صػيفو ففل يسيؿو الحؽم الؿجؿح عؾقه ويسيصح  إلى الحولس ال وكقس  و ٓف.

  أ ؾس:
= 
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  ؿح  هل العؾم عؾى  ن الؿوي إذا فؼهلل الؿوي  ن له  ن ييقؿم ويصؾي   ا اليقؿم لؽدن  - 2 =

 إن و هلل الؿوي  عهلل اووعه ذ الصالة فؿو الحؽمف

الصدالة ويسيصدح  الحؽدم السدو ق هل يؼطح الصالة وييوضل ويسيلك  صدال ه  و يديم 

 الؿجؿح عؾقهف قوٓن:

 إول:  بطل صال ه وييوضل ويسيلك  الصالة أن  هلليهلل وهو قول   ي حـقػس و حؿهلل.

ال وب: ٓ  بطل الصالة  ل يسيؿو فقفو اسيصحو و لصدحس الصدالة قبدل ال،دووع فقفدو وهدو 

 قول أولك وال،وفعي.

اإل ؿوع عؾى  واز  قح إأدس قبدل  ن  ؾدهلل ففدل أسللس  واز  قح  م الولهلل حقل اكعؼهلل  - 1

 يسيصح  ه ا الحؽم فقجوز  قعفو  عهلل  ن  ؾهلل  و ٓف قوٓن:

 إول:  كه ٓ يجوز  قعفو  عهلل  ن  ؾهلل وهو قول الجؿفور.

 ال وب: يجوز  قعفو  عهلل  ن  ؾهلل وهو قول الظوهويس.

ذ الد ه  قبدل  أسللس و وب زكوة الحؾي حقل اكعؼهلل اإل ؿوع عؾى و وب ال كدوة - 1

 ن يصوغ حؾقو إذا  ؾدغ الـصدوب ففدل إذا صدقغ الد ه  حؾقدو يسيصدح  حؽدم الو دوب 

  وٓف قوٓن:

إول:  كه ٓ  ج  فقده ال كدوة وهدو قدول الجؿفدور و ك دو  هدل العؾدم وهدو قدول إئؿدس 

 ال ال س أولك وال،وفعي و حؿهلل.

 ال وب:  كه  ج  فقه ال كوة وهو قول   ي حـقػس والظوهويس.

 وقهلل اخيؾ  ذ ه ا الـوع أن آسيصحوب عؾى قولقن:

الؼول إول:  ن اسيصحوب حؽم اإل ؿوع ذ أحدل الـد اع حجدس و ده قدول الؿد ب و  دو 

 ور والصقوذ والػخو الوازي وأأهللي أن ال،وفعقسع وا ن الحو   أن الؿولؽقدسع وا دن 

قدول الظوهويدس ور حده  اوقال وا ن حوأهلل ذ  حدهلل قولقده وا دن الؼدقم أدن الحـو ؾدسع وهدو

 ال،وكوب.

الؼول ال وب:  ن اسيصحوب حؽم اإل ؿوع ذ أحل الـ اع لق   حجدس وهدو قدول إك دو 

أن الحـػقس وال،وفعقس والؿولؽقس والحـو ؾدسع وكسدبه إسدـوي لؾ،دوفعي و ده قدول البدو ي 

السدبؽي  و  و  ؽو  ن العو ي أن الؿولؽقس والغ الي و  و الطق  الطربي وال،قوازي وا ن
= 
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والسؿعوب وال رك،ي أن ال،وفعقسع وا ن قهللاأس وا ن حوأهلل ذ الؼول ال وب والؼوضدي   دو  =

يعؾددى و  ددو الخطددوب وا ددن عؼقددل والحؾددواب وا ددن ال اغددوب أددن الحـو ؾددسع ور حدده 

 الؿصـ .

اسديهللل أدن يدوى حجقدس اسيصدحوب حؽدم اإل ؿدوع ذ أدلر  الؼرول إول:  أدل  الؼولقن:

 ؾي:أحل الـ اع  ؿو ي

 ن اإل ؿددوع يحددوم الخددالف وإذا كددون كدد لك و دد  اسيصددحو ه واأيـددح ار ػوعدده  - 2

  ولخالف.

و  ق   لن اإل ؿوع إكؿو اكعؼهلل عؾى حولس أخولػس لحولس الخالف فؾق  الخدالف أحوأدو 

 ذ ه ه الحولس.

 ن اإل ؿوع أـعؼهلل عؾى  بدوت الحؽدم الد ي يدواد اسيصدحو ه وإصدل ذ الؿيحؼدق  - 1

ام حيى يو هلل أدو ي يؾده وإصدل عهللأده فؿدن ادعدى أدو سدوى إصدل يؾ أده و وده الهللو

 الهلللقل.

و  ق  عـه  لن ادعوي دواأه أح  غقدو الحدول إكؿدو يصدا إذا كدون دلقدل  بو ده العؿدوم أدن 

الـ   و العؼل ال ي ي،ؿل الحوليقن  أو دلقل اإل ؿوع فنكده أ،دووط  حولدس وهدي العدهللم 

 دلقال ذ حول و ود الؿوي. ذ أسللس اليقؿم فال يؽون اإل ؿوع

 ن الؿصددؾي أدد ال ذ أسددللس اليددقؿم أددلأور  ول،ددووع ذ الصددالة أددح اإل ؿددوم وعؾقدده  - 1

 فوسيصحو ه حجس.

و  ق   عهللم اليسؾقم  ل هو ألأور  ول،ووع ذ الصدالة أدح عدهللم الؿدوي وأدلأور  ن ؿوأفدو 

 الهلللقل. أح عهللأه  يضوع وأن ادعى  كه ألأور  وإل ؿوم أح و ود الؿوي فعؾقه

 كو لدو  ل أـدو الؿصدؾي ذ أسدللس اليدقؿم  ولوضدوي عـدهلل و دود الؿدوي  عدهلل ال،دووع ذ  - 4

 الصالة لؾ م أن ه ا إ طول العؿل وهو أـفي عـه.

و  ق  عـه  لن آسيؿوار ذ العؿل ذ ه ه الحولس ٓ يصا فولعؿل الصحقا هو أو وافدق 

 ال،وع.

 ود الؿوي ففد ا يعـدي  طدالن العؿدل وقدهلل ا ػدق  كو لو  ل أـو الؿصؾي  ولوضوي عـهلل و - 2

 عؾى صحيه.
= 
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و  ق  عـه  لكه إن  رد م  ن طول العؿل إ طول  وا ه فال يسؾمع وإن  رد دم  ن طدول العؿدل  =

و وب الؼضوي فف ا أبـي عؾى  ن الصحس  عـي سؼوط الؼضوي وه ا ٓ يصا  دل الصدحس 

 أو وافق ال،وع.

أيقؼنع وو وب اسيئـوف الصالة عـهلل و ود الؿدوي   ن ال،ووع ذ الصالة  وليقؿم  أو - 2

 أ،ؽوك فقهع والقؼقن ٓ يو ػح  ول،ك.

و  ق  عـده  دلن و دوب  دواية ال أدس  أدو أيدقؼن والؿضدي ذ الصدالة  عدهلل و دود الؿدوي 

أ،ددؽوك فقددهع والقؼددقن ٓ يو ػددح  ول،ددك فيعددورض عـددهللكو ال،ددك ذ و ددوب آسدديئـوفع 

 فال  و ػح إٓ  قؼقن. وو وب الؿضي و ؼي  قؼن  واية ال أس

 دلس الؼول ال وب: اسيهللل أن يوى  ن اسيصحوب اإل ؿوع ذ أحل الـ اع لق   حجس  ؿدو 

 يؾي:

 ن أن يوى حجقس اسيصحوب اإل ؿوع ذ أحل الـ اع كؿدو ذ أسدللس اليدقؿم فنأدو  ن  - 2

أ بدت  يؽون لهلللقل  و  هللون دلقلع ال وب  وول  وإل ؿوع فولؽل أيػق عؾى و ود دلقل إأو

 و كوذع و أو إول وهو  كه  هلللقل ففو إأدو  ن يؽدون كصدو  و ققوسدو  و إ ؿوعدوع فدنن كدون 

كصو  و ققوسو و   إ فوره فنن  فو ففو الدهلللقل ولدق  آسيصدحوبع وإن كدون الدهلللقل 

 إ ؿوعو فال يسؾم حصول اإل ؿوع هـو: ٕن الخالف واقح فقفو.

حول عهللم و ود الؿوي فوكيػى اإل ؿوع عـدهلل   ن اإل ؿوع أـعؼهلل عؾى صحس الصالة ذ - 1

و وده كؿو  ن الرباية إصؾقس  ـيػي عـهلل و ود الهلللقل ال،وعيع وه ا يعـدي  ن اإل ؿدوع 

 يضوده كػ  الخالف فقسيحقل حصول اإل ؿوع.

وهد ا الـدوع اكػدود  ده الؿعي لدس  ـدوي عؾدى  ن  الـوع السادس: استَّحاب الحؽم العؼؾري:

 عض إحؽوم ال،وعقس إلى  ن يود الهلللقل السؿعي.العؼل يحؽم عـهللهم ذ  

 حؽؿه: ٓ خالف  قن  هل السـس ذ  كه ٓ يجوز العؿل  ه.

ويسددؿقه ال رك،ددي  دد  اسيصددحوب الحوضددو ذ الـروع السررابع: آستَّررحاب الؿؼؾروب: 

الؿوضي( ويسؿقه  عضفم  د  اسيصحوب الؼفؼوى(  و  آسيصحوب الؿعؽوس(ع وهدو 

ووف وهدو  ن ي بدت حؽؿدو لؾد أن الؿوضدي ل بو ده ذ ال أددون عؽد  آسيصدحوب الؿعد

 الحوضو فقحيا   بو ه ذ الحوضو عؾى  بو ه ذ الؿوضي.
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 ِدلَّةِتيب اأَلَتِر

َِدل   ْٕ  أِـَْفو عؾى اْلَخػي :َوأما ا
ّ
والؿو   لْؾعؾم عؾدى اْلُؿو د   عَفقؼهللم اْلَجؾِي

 َواْلِؼَقوس اْلجَ  عوالـطق عؾى اْلؼَقوس علؾظن
ّ
 عؾى اْلَخػي

ّ
 .ؾِي

ٓ  فقسيصح  اْلَحول ُيغق وَفنِن و هلل فِي الـُّْطق َأو   .(1 إَْصل يْعؿل  ولـطق َوإِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع وال  دقا وقدهلل  ؼدهللم  و ق  إدلس  دوب أفدم  ظفدو  ؿو ده ذ ال  دقا عـدهلل اليعدورض (2)

  حل ذ وو  ال  قا.

 إدلس كوعون:و

وسدؿقت  كؼؾقدس( ٕهندو  وادوع أدن قبؾـدو.وهي: الؽيوبع والسدـسع واإل ؿدوعع  كؼؾقس: -2

 را عس إلى الـؼل لق  لؾعؼل ايي ذ إ بوهتو.

وسددؿقت  وهددي: الؼقددوسع والؿصددؾحس الؿوسددؾسع والعددوفع وآسيصددحوب. عؼؾقددس: -1

وإدلددس هددي البقددون   عؼؾقددس( ٕن أودهددو إلددى الـظددو والددو ي وإن لددم  سدديؼل  ددو العؼددول.

 ل،ويعس اإلسالم.

 ؼدهللم  ن العؼدل ٓ يسديؼل  ن بدوت إحؽدوم و ن أو دح  لدى الؼدوآن:أو ح  ؿقح إدلدس إ

ع وهدو: الؽيدوب والسدـسع ملسو هيلع هللا ىلصذلك إلى الوحيع والوحي أدو  وحدى ان  عدولى  ده إلدى كبقده 

وإكؿو عؾؿـو  ن السـس وحي  هللٓلس الؼدوآنع و أوكدو  و بوعفدو  دلأو الؼدوآنع فعدود  أوهدو إلدى 

ه الـوس وأو اخيؾػوا فقه عوئهلل اعيبدوره إلدى الؽيدوب الؼوآنع وسوئو إدلس دوهنو أو ا ػق عؾق

كؿددو سددقليت أددن غقددو آسدديهللٓل لدده أددن الؽيددوب والسددـسع  والسددـسع فوإل ؿددوع ٓ ييصددور

والؼقوس ٓ ييم إٓ  هلللقل أن الؽيوب والسـسع وسوئو إدلس لق  فقفدو أدو يؿؽدن  صدحقا 

س إلى الؼدوآنع فؼدهلل صدا  ن آسيهللٓل  ه إٓ  ولؽيوب والسـسع وحقل كون أو ح  أو السـ

 أو ح  ؿقح  دلس إحؽوم إلى الؼوآن.

إذا كون أو ح  ؿقح إدلس إلى  الؼدوآن( فو د  ضدوورة  ن يؽدون  ولفدو   و ق  إدلس:

ذ الو وع إلقه ٓسيػودة إحؽومع ولؿو كوكت  السـس( أبقـس له وهي الهلللقل ال دوب الؿيػدق 

لوحي( ففي اليولقس لؾؼوآن ذ  و قد  آسديهللٓلع عؾى آسيهللٓل  ه لعودهو إلى أسؿى  ا
= 
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= 
و هلليو  ن  ؽون سوئو إدلس ذ ال  ق   عود إلى قوة ا صولفو  ولوحققنع فد  اإل ؿدوع( ٓ 

يعود  ؼويوه إلى كظوع وعؿهلل ه عؾى الـ  ففو  لصدق أدن سدوئو إدلدس  دولوحيع  دم يدليت 

 و أن  فس ا صوله  ولوحي. و ق  إدلس الـظويس وعؾى ر سفو  الؼقوس( ففو   فوه

وقهلل روي ذ  و ق  إدلس حهلليل أ،دفور ٓ يؽدود يخؾدو أـده كيدوب أدن كيد  إصدولع 

كقد  »حدقن  ع ده إلدى الدقؿن فؼدول:  ملسو هيلع هللا ىلص:  ن رسدول ان ڤوهو حهلليل أعدوذ  دن  بدل 

 قول:  قضي  ؿو ذ كيدوب انع قدول:  فدنن لدم يؽدن ذ كيدوب « صـح إن عوض لك قضويف

قدول:   يفدهلل  «فملسو هيلع هللا ىلصفدنن لدم يؽدن ذ سدـس رسدول ان »س رسدول انع قدول: قول: فبسـ «انف

الحؿدهللن الد ي وفدق رسدول »صهللري  دم قدول:  ملسو هيلع هللا ىلصر يي ٓ آلواع قول: فضوب رسول ان 

وهدد ا   خو دده  حؿدهلل و  ددوداود وال أد ي وغقددوهم. (ملسو هيلع هللا ىلصلؿدو يوضددي رسدول ان  ملسو هيلع هللا ىلصان 

قددولفم ذ رده أحؼؼددو الحددهلليل ٓ ي بيدده  ئؿددس الحددهلليل أددن السددؾ ع ووافؼفددم عؾددى 

الؿحدهلل قن أؿدن  ددوي  عدهللهمع فؿؿددن ضدعػه ورده: البخددوريع وال أد يع والددهللارقطـيع 

وا ن ح مع وا ن ووهو الؿؼهللسيع وا ن الجوزيع والد هبيع و  والػضدل العواقديع وا دن 

حجددو العسددؼالبع وغقددوهم أددن  ئؿددس الؿحددهلل قن وكؼددودهمع وعؾددس الحددهلليل  عددود إلددى 

وٓع و فولس  عض روا ه ذ أوضعقنع وواحهللة أن  ؾك العؾل آخيالف فقه وصال وإرس

  سؼ   حهلليل ذ الػضوئلع فؽق   حهلليل ذ إصولف!

ولؽددن ضددع  هدد ا الحددهلليل ٓ يددم و ذ  و قدد  إدلددس الؿدد كورةع فددنن  صددول ال،ددويعس 

ع وذلدك  يؼدهلليم الدوحي  وٓ ملسو هيلع هللا ىلصاقيضيه ودلت عؾقهع وهدو الؿـؼدول عدن  صدحوب الـبدي 

حي كيوب وسـسع والسـس  و عدس لؾؼدوآن أدن حقدل  هندو أبقـدس لدهع ودر دس عؾى الو يع والو

اليو ح ٓ  صؾا  ن  ؽون أسوويس لؾؿيبوع فضال عدن  ن  سدبؼهع كقد  والؼدوآن كدالم رب 

العولؿقن  بورك و عولىف وي يهلل ه ا  لكقدهللا أدو سدقليت ذ اليػويدق  دقن وويؼدي كؼدل الؼدوآن 

س عؾددى  لكقددهلل هدد ا اليؼددهلليمع  أددو أو بددس الـظددو وكؼددل السددـسع أؿددو فقدده  ددال ريدد  دٓلددس  قـدد

وآسدديـبوط فحقددل ٓ يؽددون الددوحيع ففددي  ددهلليوة  وليددلخو  عددهلله  دد ا آعيبددور. وهدد ا 

ال  ق  أن  فس البهللي ذ آسيهللٓل وأـ لدس الدهلللقلع  أدو أدن  فدس كدون الدهلللقل حجدس ذ 

 إفودة إحؽوم فولوحي: كيوب وسـس در س واحهللة كؿو سقليت  قوكه.
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 ُشُروط اْلُنْفِتي

َوَ ن  عوخالًفدو وأد هبً  عو وفوعً و  ولػؼه  صاًل َ ن يؽون َعولؿً  :َوأن َاوط اْلُؿْػيِي

ْ يَِفود
ِ
س فِي آ َدِل  ْٕ َْحَؽدومَعوِرًفو  عيؽون َكوأِل ا ْٕ أدن  ع َِؿو يْحَيا إَِلْقِه فِي اسديـبوط ا

َْخَبددور الـ حددو والؾُّغددس وأعوفددس الو ددول  ْٕ َْحَؽددوم َوا ْٕ َيددوت اْلددَواِرَدة فِددي ا ْٔ َوَ ْػِسددقو ا

 .(1 اْلَواِرَدة فِقَفو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إأدو  ن يؽدون أجيفددهلًلا أطؾًؼدوع وإأدو  ن يؽدون أجيفددهلًلا أؼقدهلًلاع ويؼدول لده أجيفددهلل الؿػيدي  (2)

 الؿ ه .

 الؼسم إول: الؿجتفد الؿطؾق، و قه مطؾبان:

فدنن كددون الؿػيدي أجيفدهلًلا أطؾًؼددو  الؿطؾر  إول: يف مرا يشررترط  قره ومرا ٓ يشررترط  قره.

 ط فقه أو يليت:أيصهللًيو لؾحؽم والػيوى ذ  ؿقح أسوئل الػؼهع فق، 

 ن يؽون عولًؿو  ؿهللارك إحؽدوم ال،دوعقسع أدن كيدوب وسدـس وإ ؿدوع واسيصدحوب  -2

وققوسع وو وه دٓٓهتو عؾدى أدهلللوٓهتوع واخديالف أوا بفدوع وال،دووط الؿعيدربة فقفدوع 

وأعوفس الوا ا أـفو عـهلل  فور اليعورضع و ؼهلليم أو يج   ؼهلليؿه أـفدوع كيؼدهلليم الدـ  

س اسي ؿور إحؽوم أـفوع قودًرا عؾى  حويوهو و ؼويوهوع واإل و س عن عؾى الؼقوسع وكقػق

 آع اضوت الواردة عؾقفو.

خديالفع ويؽػدي ذ ذلدك  ن  -1  ن يؽون عولًؿو  ولـوسخ والؿـسوخع وأواضح اإل ؿدوع وٓا

 يعؾم  ن أو يسيهللل  ه لق  أـسوًخوع و ن الؿسللس اليي يبحل فقفو لقست أن واقح اإل ؿوع.

يؽون عورًفو  ؿو يصؾا لالحيجوج  ه أن إحوديل أن  كواع الصدحقا والحسدنع   ن -1

واليؿققد   دقن ذلدك و دقن الضدعق  الد ي ٓ يحديا  دهع  دلن يؽدون عورًفدو  دولوواة ووددو  

 الجوح واليعهلليل.

 ن يؽون عورًفو  لسبوب الـ ولع عولًؿو  ولؾغس والـحدوع ويؽػقده أدن ذلدك أدو  قسدو  ده  -4

 حقل يؿّق   قن دٓٓت إلػوظع أن الؿطو ؼدس واليضدؿن وآليد ام  ففم خطوب العوبع

والؿػددود والؿوكدد ع والؽّؾددي والج ئدديع والحؼقؼددس والؿجددوزع واليواوددم وآادد اكع 

وال ادفع واليبوينع والـ  والظوهوع والعوم والخوصع والؿطؾدق والؿؼق دهللع والؿـطدو  

 وي.والؿػفومع وآقيضوي واإلاورة واليـبقه واإليؿ
= 
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  ن يؽون عورًفو  ؽقػقس إقوأس إدلس وكصبفو واوووفو. -2 =

  ن يؽون عهللٓ  ؼسع حيى يو ق  ه فقؿو يخرب عـه أن إحؽوم ال،وعقس. -2

 ما ٓ يشترط  قه:

وٓ ي، ط ذ أعوفس الؽيوب أعوفس كل الؽيوبع  ل أعوفدس أدو ييعؾدق أـده  وٕحؽدومع  -2

عؾدم أواضدعفو ذ الؿصدح ع وأعوفدس أوقدح وٓ ي، ط حػأ آيوت إحؽومع  ل يؽػي 

 أو يحيوج إلقه ذ الؿسللس اليي يبحل فقفو.

ـ س أعوفس كل إحوديدلع  دل أعوفدس  حوديدل إحؽدومع وٓ  -1 وٓ ي، ط ذ أعوفس السُّ

ي، ط حػأ  حوديل إحؽومع  ل يؽػي أعوفس أواقح  حوديل إحؽومع وأعوفس أوقدح 

ليي يبحل فقفوع وأعوفدس صدحس الحدهلليل الد ي يعيؿدهلل عؾقده ذ أو يحيوج إلقه ذ الؿسللس ا

 الؿسللس اليي يبحل فقفو.

ددهلله الؿجيفددهللون  عددهلل حقددوزة أـصدد   -1 وٓ ي،دد ط أعوفددس  ػددوريح الػؼدده: ٕهنددو أؿددو ول 

 آ يفود.

وٓ ي، ط  ن يؽون ذ الؾغس كوٕصدؿعيع وذ الـحدو كسدقبويه والخؾقدل  دلن يعدوف  -4

ي ع  ل يؽػي أن ذلك أو يعوف  ده  و ضدوع العدوب والجدوري أدن دقوئق العو قس واليصو

 عوداهتم ذ الؿخووبوت.

 الؼسم الثاين: الؿجتفد الؿؼقد: وهو مجتفد الؿذه :

هدو الد ي يسديـب  إحؽدوم أدن  دليفدو  ـدوي عؾدى قواعدهلل إأدوم أ هبدهع   عويػه وادوووه:

 ن اووقن:ويسيخوج الو وه أن الووايوت الؿـصوصس عن إأوأهع فال  هلل له أ

 إول: أعوفس قواعهلل اإلأومع  حقل يؽون أطؾًعو عؾى ألخ  الؿجيفهلل الؿطؾق ال ي يؼؾهلله.

ال وب: الؼوة عؾى اسيخواج أو ي،به أو ك  عؾقه أدن إحؽدومع  حقدل يؽدون قدودًرا عؾدى 

  اليػويح عؾى قواعهلل إأوأه و قوالهع أيؿؽـًو أن الػو  والجؿح والـظو والؿـو وة ذ ذلك.

(: الؿػيددون الدد ين كصددبوا 419 - 411/ 9أددوم ا ددن الؼددقم ذ  عددالم الؿددوقعقن  قددول اإل

 كػسفم لؾػيوى  ر عس  قسوم:  حهللهم العدولم  ؽيدوب ان وسدـس رسدوله و قدوال الصدحو س: 

ففو الؿجيفهلل ذ  حؽوم الـوازلع يؼصهلل فقفو أوافؼس إدلس ال،وعقس حقل كوكتع وٓ يـدوذ 

ع فال  جهلل  حهللا أن إئؿس إٓ وهدو أؼؾدهلل أدن هدو  عؾدم أـده ذ ا يفوده  ؼؾقهلله لغقوه  حقوكو
= 
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ذ أوضدح أدن الحدا: قؾيده  -رحؿه ان ورضي عـه  - عض إحؽومع وقهلل قول ال،وفعي  =

 ؼؾقهللا لعطوي: فف ا الـوع ال ي يسوغ لفم اإلفيويع ويسوغ اسديػيوؤهم وييدلدى  دم فدوض 

يبعث لفرذه إمر  طؾرى رأس كرل مائر  إن اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصآ يفودع وهم ال ين قول فقفم الـبي 

وهم غوس ان ال ين ٓ ي ال يغوسفم ذ ديـدهع وهدم الد ين قدول  «سـ  من يجدد لفا ديـفا

 فقفم عؾي  ن   ي وول  كوم ان و فه: لن  خؾو إرض أن قوئم ن  حجيه.

الده وألخد ه الـوع ال وب: أجيفهلل أؼقهلل ذ أ ه  أن ائيم  ه: ففو أجيفدهلل ذ أعوفدس فيوويده و قو

و صولهع عورف  وع أيؿؽن أن اليخدويا عؾقفدو وققدوس أدو لدم يدـ  أدن ائديم  ده عؾقده عؾدى 

أـصوصه أن غقو  ن يؽدون أؼؾدهللا إلأوأدهٓ  ذ الحؽدم وٓ ذ الدهلللقلع لؽدن سدؾك وويؼده ذ 

 ٓا يفود والػيقو ودعو إلى أ هبه ور به وقورهع ففو أوافق له ذ أؼصهلله ووويؼه أعو.

 ه الؿو بس أن الحـو ؾس الؼوضي   و يعؾى والؼوضي   و عؾي  ن   ي أوسدى ذ وقهلل ادعي ه

اوح اإلراود ال ي لهع وأن ال،وفعقس خؾدق ك قدوةع وقدهلل اخيؾد  الحـػقدس ذ   دي يوسد  

وأحؿهلل وزفو  ن الف يلع وال،وفعقس ذ الؿ ب وا ن سويا وا ن الؿـ ر وأحؿهلل  دن كصدو 

هلل الحؽم وا ن الؼوسم وا دن وهد ع والحـو ؾدس ذ الؿووزيع والؿولؽقس ذ  اف  وا ن عب

  ي حوأهلل والؼوضي: هل كون هدمٓي أسديؼؾقن  وٓ يفدود  و أيؼقدهللين  ؿد اه   ئؿديفمف 

عؾى قولقنع وأن  لأل  حوال همٓي وفيوويفم واخيقوراهتم عؾم  هنم لم يؽوكدوا أؼؾدهللين 

ن أددـفم الؿسدديؼل ٕئؿدديفم ذ كددل أددو قددولوهع وخالففددم لفددم   فددو أددن  ن يـؽددوع وإن كددو

 والؿسيؽ وع ور بس همٓي دون ر بس إئؿس ذ آسيؼالل  وٓ يفود.

الـوع ال ولل: أن هو أجيفهلل ذ أ ه  أن اكيس  إلقهع أؼور لده  ولدهلللقلع أديؼن لػيوويدهع 

عولم  وع لؽن ٓ ييعهللى  قواله وفيوويه وٓ يخولػفوع وإذا و هلل كد  إأوأده لدم يعدهللل عـده 

هد ا ادلن  ك دو الؿصدـػقن ذ أد اه   ئؿديفمع وهدو حدول  ك دو عؾؿدوي إلى غقدوه  لبيدسع و

الطوائ ع وك قو أـفم يظدن  كده ٓ حو دس  ده إلدى أعوفدس الؽيدوب والسدـس والعو قدس لؽوكده 

أجي يدو  ـصدوص إأوأددهع ففدي عـددهلله كـصدوص ال،ددورعع قدهلل اكيػددى  دو أددن كؾػدس اليعدد  

خوا فو أن الـصدوصع وقدهلل يدوى والؿ،ؼسع وقهلل كػوه اإلأوم اسيـبوط إحؽوم وأمكس اسي

 إأوأه ذكو حؽؿو  هلللقؾه: فقؽيػي هو   لك الهلللقل أن غقو  حل عن أعورض له.

وه ا الن ك قو أن  صحوب الو وه والطو  والؽي  الؿطولدس والؿخيصدوةع وهدمٓي ٓ 
= 
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يهللعون آ يفدودع وٓ يؼدوون  وليؼؾقدهللع وك قدو أدـفم يؼدول: ا يفدهللكو ذ الؿد اه  فو يـدو  =

ى الحق أ ه  إأوأـوع وكل أـفم يؼول ذلك عن إأوأهع وي عم  كه  ولدى  وٓ بدوع  قو و إل

فقدو ن العجد  أدن  أن غقدوهع وأدـفم أدن يغؾدو فقو د  ا بوعدهع ويؿـدح أدن ا بدوع غقدوه.

ا يفود هنض  م إلى كون أيبوعفم وأؼؾهللهم  عؾدم أدن غقدوهع  حدق  وٓ بدوع أدن سدواهع 

أعددهع وقعددهلل  ددم عددن آ يفددود ذ كددالم ان  و ن أ هبدده هددو الددوا اع والصددواب دائؿددو

ورسددولهع واسدديـبوط إحؽددوم أـددهع و ددو قا أددو ي،ددفهلل لدده الددـ ع أددح اسدديقالي كددالم ان 

ورسددوله عؾددى غويددس البقددونع و ضددؿـه لجواأددح الؽؾددمع وفصددؾه لؾخطددوبع و واي دده أددن 

 اليـوقض وآخيالف وآضطوابع فؼعهللت  م هؿؿفم وا يفدودهم عدن آ يفدود فقدهع

وهنضت  م إلى آ يفود ذ كون إأوأفم  عؾم إأس و وٓهو  ولصوابع و قواله ذ غويدس 

 الؼوة وأوافؼس السـس والؽيوبع وان الؿسيعون.

الـوع الوا ح: ووئػس  ػؼفت ذ أ اه  أن اكيسبت إلقهع وحػظت فيوويه وفووعهع و قوت 

الؽيدوب والسدـس يوأدو أدو ذ  عؾى  كػسفو  وليؼؾقهلل الؿحض أن  ؿقح الو دوهع فدنن ذكدووا

أسدللس فعؾددى و ده اليددربك والػضدقؾس ٓ عؾددى و ده آحيجددوج والعؿدلع وإذا ر وا حددهللي و 

صحقحو أخولػو لؼول أن اكيسدبوا إلقده  خد وا  ؼولده و وكدوا الحدهلليلع وإذا ر وا   دو  ؽدو 

قدهلل  فيدوا  ػيقدوع وو دهللوا إلأدوأفم فيقدو  ڤوعؿو وع ؿون وعؾقو وغقوهم أدن الصدحو س 

ولػفو  خ وا  ػيقدو إأدوأفم و وكدوا فيدووى الصدحو سع قدوئؾقن: اإلأدوم  عؾدم  د لك أـدوع  خ

وكحن قهلل قؾهللكوه فال كيعهللاه وٓ كيخطوهع  ل هو  عؾم  ؿو ذه  إلقده أـدوع وأدن عدهللا هدمٓي 

فؿيؽؾ  أيخؾ  قهلل دكو  ـػسه عن ر بدس الؿ،ديغؾقن وقصدو عدن در دس الؿحصدؾقنع ففدو 

هلل الؼهللرع واسيؼل  ولجواب قول: يجوز  ،ووهع ويصا أؽ لك أح الؿؽ لؽقنع وإن سوع

 ،ووهع ويجوز أو لم يؿـح أـده أدوكح ادوعيع ويو دح ذ ذلدك إلدى ر ي الحدوكمع وكحدو 

 ذلك أن إ و س اليي يسيحسـفو كل  وهلع ويسيحقي أـفو كل فوضل.

فػيووى الؼسم إول أن  دـ   وققعدوت الؿؾدوك وعؾؿدوئفمع وفيدووى الـدوع ال دوب أدن 

 وققعدوت كدوا م وخؾػدوئفمع وفيدووى الـدوع ال ولدل والوا دح أدن  دـ   وققعدوت   ـ 

خؾػوي كوا مع وأن عهللاهم فؿي،بح  ؿو لدم يعد ع أي،دبه  ولعؾؿدويع أحدوك لؾػضداليع وذ 

 كل ووئػس أن الطوائ  أيحؼق  غقه وأحوك له أي،به  هع وان الؿسيعون.



313 

 

 شرح منت الورقات
 

 

313 
 

313 

 

313 

 

313 

 

 شتفيتُنـُشُروط ال

قددوع فقيؼؾددهلل الؿػيددي ذ الػيَ ن يؽددون أددن  هددل الي ْؼؾِقددهلل  :سررتػتيَومررن ُشررُروط الؿُ 

س .َوَلْقَ  لْؾَعولم َ ن ُيَؼّؾهلل  .واليؼؾقهلل قُبول َقول اْلَؼوئِل  اَِل حج 

قُبدول  :َوأِـُْفم أدن َقدوَل الي ْؼؾِقدهلل عاى  ؼؾقهللً سؿ  ع يُ ملسو هيلع هللا ىلصفعؾى َهَ ا قُبول َقول الـ بِي 

َٓ َ هلْلِري أن َ ْين َقوَله عَقول اْلَؼوئِل  .َوَ كت 

َفقجددوز َ ن ُيسددؿى قُبددول َقْولدده  :َيُؼددول  ِوْلِؼَقددوسِ وَن ع َكددملسو هيلع هللا ىلصإِن الـ بِددي  :َ ررنِن ُقْؾـَررا

 .(1 ا ؼؾقهللً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن  ر عس  قسوم: الؿسيػيي ٓ يخؾو  ولؼسؿس العؼؾقس أن واحهلل (2)

 ن يؽون عولؿو قهلل  ؾدغ ر بدس آ يفدودع وا يفدهلل ذ الؿسدللسع و داه ا يفدوده  الؼسم إول:

 إلى حؽم أن إحؽوم.

  ن يؽون عولؿو قهلل  ؾغ ر بس آ يفودع ولم يجيفهلل ذ الؿسللس. الؼسم الثاين:

  ن يؽون عوأقو صوفوع لم يحصل عؾى ايي أن العؾوم. الؼسم الثالث:

 ن يؽددون قددهلل  وقددى عددن ر بددس العوأددس  يحصددقل  عددض العؾددوم الؿعيددربة ذ  م الرابررع:الؼسرر

 آ يفود.

 حؽم كل قسم من إقسام السابؼ :

وهو أو إذا كون الؿسيػيي عولؿو قهلل  ؾغ ر بس آ يفودع وا يفهلل ذ الؿسدللسع الؼسم إول: 

أدن الؿجيفدهللين ذ  و داه ا يفوده إلى حؽدم أدن إحؽدومع ففد ا ٓ يجدوز لده  ؼؾقدهلل غقدوه

 خالف أو  و به  ـهع و وك  ـه ذ أو  داه إلقه ا يفوده  ال ك اع  قن العؾؿوي.

وهو أو إذا كون الؿسيػيي عولؿو قهلل  ؾغ ر بس آ يفدودع  حقدل لدو  حدل  أما الؼسم الثاين:

ذ الؿسددللس  داه ا يفددوده إلددى حؽددم أددن غقددو حو ددس إلددى  عدد  ك قددوع لؽـدده لددم يجيفددهلل ذ 

ففل يجوز له اسديػيوي غقدوه و ؼؾقدهللهع  م يجد  عؾقده آ يفدودف وقبدل الدهللخول  الؿسللسع

 والخوض ذ خالف العؾؿوي ذ ه ه الؿسللس ٓ  هلل أن  حويو أحل الـ اع.

ا ػق العؾؿوي عؾى  ن الؿجيفهلل إذا ا يفهلل فغؾ  عؾى  ـده الحؽدمع ٓ يجدوز لده  ؼؾقدهلل  -2

 إول. غقو واسيػيوؤهع كؿو سبق ذكو ذلك آكػو ذ الؼسم
= 
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وا ػق الجؿفور عؾى  ن العوأي له  ؼؾقهلل الؿجيفدهللع كؿدو سدبق  حؼقدق ذلدك ذ البدوب  -1 =

 إول.

وأحل الـ اع: أجيفهلل عـهلله اسيطوعسع  ؽوسل ولم يجيفدهللع  دل قؾدهلل غقدوه: اعيؿدودا عؾقدهع 

 هل يجوز له ذلك  م ٓ ف. -وهو  هل لال يفود 

 ذ الؿسللس سبعس أ اه  لؾعؾؿوي:

ٓ يجوز لؾؿجيفهلل قبل البحل  ن يؼؾهلل غقوه أطؾؼوع صدحو قو  و  و عقدو  و الؿ ه  إول: 

غقوهؿوع  عؾم أـه  و أسوويو  و  دكىع عـهلل ضقق الوقت  و سعيهع ذ عؿؾه  و إفيوئهع وهدو 

 أ ه  ال،وفعي و حؿهلل وغقوهؿو.

الؿ ه  ال وب: يجوز لؾؿجيفدهلل قبدل البحدل  ن يؼؾدهلل غقدوه أطؾؼدوع صدحو قو  و  و عقدو  و 

وهؿدوع  عؾددم أـده  و أسددوويو  و  دكدىع عـددهلل ضدقق الوقددت  و سدعيهع ذ عؿددل  و إفيوئددهع غق

 وكس  ه ا إلى اإلأوم  حؿهللع ولؽن كسبيه غقو صحقحس.

 الؿ ه  ال ولل: يجوز لؾؿجيفهلل قبل البحل  ؼؾقهلل الصحو ي دون أن  عهلله.

ن الؿدد ه  الوا ددح: يجددوز لؾؿجيفددهلل قبددل البحددل  ؼؾقددهلل الصددحو ي  و اليددو عي دون أدد

  عهللهؿو.

الؿ ه  الخوأ : يجوز لؾؿجيفهلل قبدل البحدل  ؼؾقدهلل إعؾدم دون الؿسدووي وإدكدىع 

 وهو قول أحؿهلل  ن الحسن.

 الؿ ه  السودس: يجوز لؾؿجيفهلل قبل البحل  ؼؾقهلل غقوه عـهلل ضقق الوقت ٓ ذ سعيه.

الؿ ه  السو ح: يجوز لؾؿجيفدهلل قبدل البحدل  ؼؾقدهلل غقدوه ذ عؿؾده خوصدسع دون إفيوئدهع 

 هو قول  عض  هل العوا .و

وهو  ن يؽون الؿسيػيي عوأقو صدوفو لدم يحصدل عؾدى اديي أدن العؾدومع الؼسم الثالث: 

   فف ا ٓ يجوز له  ؼؾقهلل الؿجيفهلل  ل يج  عؾقهع كؿو هو ر ي  ؿفور العؾؿوي.

وهو  ن يؽون الؿسيػيي قهلل  وقدى عدن ر بدس العوأدس  يحصدقل  عدض العؾدوم  الؼسم الرابع:

بس آ يفودع ففو أديؿؽن أدن آ يفدود ذ  عدض الؿسدوئلع وٓ يؼدهللر عؾدى الؿعيربة ذ ر 

آ يفددود ذ الددبعض أخددو إٓ  يحصددقل عؾددم عؾددى سددبقل آ يددهللايع كددولـحو ذ أسددللس 

كحويسع وعؾم صػوت الو ول ذ أسللس خربيسع ففدو ي،دبه العدوأي وي،دبه الؿجيفدهللع ففد ا 
= 
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عؾقده فقؼؾدهلل فقدهع وكولؿجيفدهلل فقؿدو وصدل الؼسم إر ا فقه  كه كولعوأي فقؿو لم يحصل  =

 إلقه  وٓ يفودع فال يؼؾهلل فقه.

 يـؼسم اليؼؾقهلل إلى  ال س  قسوم: )مسلل (:

 الؼسم ال وب:  ؼؾقهلل وا  .  الؼسم إول:  ؼؾقهلل أحوم.

 الؼسم ال ولل:  ؼؾقهلل  وئ .

 الؼسم إول: التؼؾقد الؿحرم، وهو ثاث  أكواع:

عواًضدو عؿدو  كد ل انع كحدول الؿ،دوكقن ذ زأدن الـبدي عؾقده الـوع إول:  ؼؾقدهلل أ دوي إ

 الصالة والسالم.

 الـوع ال وب:  ؼؾقهلل أن  جفل  هؾقيه لألخ   ؼوله.

 الـوع ال ولل: اليؼؾقهلل  عهلل  فور الهلللقل عؾى خالف قول الؿؼؾ هلل.

ؿؽـده أدن الػو   قن الـوع إول والـوع ال ولل: هو  ن الؿؼؾ هلل ذ الـدوع إول قّؾدهلل قبدل  

العؾم والحجسع والؿؼؾ هلل ذ الـوع ال ولل قؾهلل  عدهلل  فدور الحجدس لدهع ففدو  ادهلل أعصدقس ن 

 أن الؿؼؾهلل ذ الـوع إولع وهو  ولى  ول م أـه.

 .أمثؾ  لؾتؼؾقد الؿحرم

وإن  -ذ زعؿفددم-أدد ه  اإلأوأقددس ذ و ددوب ا بددوع اإلأددوم الؿعصددوم  الؿ ددول إول:

 ؿوا الو ول عؾى ال،ويعس. ع فحؽّ ملسو هيلع هللا ىلصخول  أو  وي  ه الـبي 

 ؼؾقددهلل  عددض أيعصددبي الؿدد اه  لؿدد ه  إأددوم  عقـددهع وي عؿددون  ن آراي  الؿ ددول ال ددوب:

 إأوأفم هي ال،ويعسع  حقل يلكػون  ن  ـس  إلى  حهلل أن العؾؿوي فضقؾس دون إأوأفم.

أ ه   ؿوعس أدن الؿيدلخوين أؿدن يد عم اليخؾدق  خؾدق  هدل اليصدوف  الؿ ول ال ولل:

ع يعؿهللون إلى أو كؼل عـفم ذ الؽي  أن إحوال  و إقوال الصدودرة عدـفمع الؿيؼهللأقن

 فقيخ وهنو ديـًو واويعس ٕهل الطويؼسع أح كوهنو أخولػس لؾـصوص ال،وعقس.

ددهللين لددبعض ال،ددقوخ الدد ين  عؾددوهم ذ  عؾددى در ددوت  الؿ ددول الوا ددح:  حؽددقم الؿؼؾ 

وا  ؿقح أو ُكؼدل عؿدن سدبؼفم أؿدو هدو الؽؿولع وكسبوا إلقفم أو ار ؽبوه أن الخطلع وردّ 

 الحق والصواب.

أ ه   هل اليحسقن واليؼبقا العؼؾققن أن الؿعي لدس وحوصدؾه  حؽدقم  الؿ ول الخوأ :
= 
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عؼددول الو ددول دون ال،ددوعع وهددو  صددل أددن إصددول عـددهللهمع  حقددل إذا وافددق ال،ددوع  =

 عؼولفم و هوايهم قبؾوهع وإٓ رّدوه.

 :الثاث  وتحريؿفا طؾى ذم إكواع إدل  من الؼرآن

  أو الـوع إول: فؼهلل وردت آيوت ك قوة ذ ذأهع أـفو:

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: - عولى-قوله  - 2

 .{ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}: - عولى-قول ان  - 1

 .{ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: - عولى-قول ان  - 1

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .{ ڦڦ ڦ ڤ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: - عولى-قول ان  - 4

 .{ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
و لفم عؾى لسون إ واهقم  - عولى-قول ان  - 2 عؾقه الصالة -أعو ًبو ٕهل الؽػو وذاأ 

 .{ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ}: -والسالم
 .{ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ }: - عولى-قول ان  - 2
 .{ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ }: - عولى-قول ان  - 0
حؽويس عن قوم كوح وعود و ؿود وأن  عهللهمع  هنم قولوا لوسؾفم:  - عولى-وقول  - 4

 .{ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې }
ًٓ عؾى إ طول  ؼؾقهلل أ وي و حويؿه إعواًضو عؿو  كد ل  وو ه الهللٓلس أن ه ه أيوت إ ؿو

 .ان

دلت ه ه أيوت عؾى  ن ان  كؽو عؾدى الؿ،دوكقن ا بدوعفم لً دويع وعدهللولفم عدن ا بدوع 

ل أدن عـدهلل ان إذا  أدووا  دهع و ن  ؼؾقدهللهم لً دويع إعواًضدو عدن الؿـد لع دعدوة أدن  الؿـ  

ال،قطون لفم إلى ع اب الـورع و كؽو عؾى الؿ فقن ذ كل  أدس ا بوعفدو لؿؾدل آ دوئفمع أدح 

عؾقدده الصددالة -لفددهللى الدد ي  ددويوا  ددهع وو خفددم عؾددى لسددون إ ددواهقم إعواضددفم عددن ا
= 
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عؾدى عؽدوففم عؾدى اليؿو قدل وعبدودهتم لألصدـوم:  وًيدو وراي آ دوئفمع وسدقًوا  -والسالم =

 خؾػفم فقؿو و هللوهم عؾقه.

و خددرب  هنددم يـددهللأون يددوم الؼقوأددس  اددهلل الـددهللم عؾددى ا بددوعفم لسددودهتم وكددربائفم كة ددوئفم 

ال م عن ه ه إأم قوم كوح وعود و ؿدود وأدن  عدهللهمع  هندم  وغقوهمع و خرب عؾى و ه

كػووا  ؿو  ويهتم  ه رسؾفم أن البقـوت: لؿخولػيفو لؿو و هللوا عؾقه أ دويع فدهلللت كؾفدو 

 عؾى  حويم  ؼؾقهلل أ وي وإ طولهع إعواًضو عؿو  ويت  ه الوسل أن عـهلل ان.

 ؼؾقهلل أ وي اع اٌضع وهدو  ن وقهلل يود عؾى و ه آسيهللٓل أن ه ه أيوت عؾى  حويم 

وعبدودة  - عدولى-ه ه أيوت واردة ذ حق الؿ،وكقن ال ين قؾهللوا آ دويهم ذ الؽػدو  دون 

إصـومع ففي  هللل عؾى الؿـح أن  ؼؾقهلل أ وي ذ  صول الهللين: فال  ؽون دلقاًل عؾى  حويم 

  ؼؾقهلل أ وي غقو الؿ،وكقن ذ فووع الهللين.

فدال  -وإن كوكدت واردة ذ الؿ،دوكقن -اض:  ن هد ه أيدوت والجواب عؾى ه ا آعد 

يؿيـح آحيجوج  و وآسيهللٓل  و عؾى الؿـح أن  ؼؾقهلل غقدو أ دوي الؽػدور: ٕن الي،دبقه 

 -لم يؽن أن  فس كػو  حهللهؿو وإيؿدون أخدوع وإكؿدو الي،دبقه  دقن الؿؼؾدهللين ذ الػدووع 

 دوئفم ذ عبدودة إصدـومع أدن  فدس كدون و دقن الؿؼؾدهللين ٔ -أؿن ٓ يجوز لفدم اليؼؾقدهلل 

اليؼؾقهلل وقح  غقو حجس لؾؿؼؾ هللع كؿو لو قؾهلل ر ل فؽػدوع وقؾدهلل آخدو فلذكد ع وقؾدهلل آخدو ذ 

أسللس فلخطل و ه الحق فقفوع فدنن كدل واحدهلل أدن هدمٓي الؿؼؾ دهللين أد أوم عؾدى اليؼؾقدهلل 

-إلسالم ا ن  قؿقدس  غقو حجس ودلقل: لي،و م ذ اليؼؾقهللع وإن اخيؾ  آ وأفم. قول اقخ ا

ذ الؼوآن أن َعهلَلل عن ا بوع الوسول إلى أو ك،ل عؾقه أدن  - عولى-: قهلل ذم ان -رحؿه ان

دين آ وئهع وه ا هو اليؼؾقهلل ال ي حوأه ان ورسوله وهو  ن ييبح غقو الوسول فقؿو خدول  

 فقدده الوسددولع وهدد ا حددوام  و ػددو  الؿسددؾؿقن عؾددى كددل  حددهللع فنكدده ٓ ووعددس لؿخؾددو  ذ

 أعصقس الخولق ا. هد.

 و أو الـوع ال وب: فؼهلل وردت فقه آيوت أـفو:

 .{ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ }: - عولى-قوله  - 2
هندى الؿسدؾَم عدن  ن يؼػدو أدو لدق  لده  ده عؾدمع والـفدي  - عدولى-وو ه الهللٓلدس:  ن ان 

 لؾيحويمع وأن قؾهلل أن يجفدل  هؾقيده لألخد   ؼولده فؼدهلل قػدو أدو لدق  لده  ده عؾدمع فقؽدون
= 
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 أحوًأو. =

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ }: - عددددولى-قولدددده  - 1

 .{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
وو ه آسيهللٓل:  ن أيس دلت عؾى  حويم الؼول عؾى ان  ال عؾمع وأن قؾهلل أن يجفل 

  هؾقيه لألخ   ؼوله فؼهلل قول عؾى ان  ال عؾمع فقؽون أحوًأو.

 ت الواردة ذ ذأه:و أو الـوع ال ولل: فؿن أيو

 .{ۈٴۇۋ ۈ ۆ ۆ ۇ }: - عولى-قول ان  - 2
وو ه آسيهللٓل:  ن ان ذم  هل الؽيوب ذ ووعيفم لؾعؾؿدوي و ؼؾقدهللهم لفدمع ذ  حدويم 

الحالل و حؾقل الحوام  عهلل أعوفيفم ل لكع فدهللل ذلدك عؾدى  حدويم اليؼؾقدهلل  عدهلل  فدور 

 الهلللقل عؾى خالف قول الؿؼؾ هلل.

 .{ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ }: -لى عو-قول ان  - 1
ل أن عـهللهع وهندى عدن ا بدوع غقدوه أؿدو يخولػدهع وهد ا  وو ه الهللٓلس:  أو ان  و بوع الؿـ  

 يهللل عؾى  حويم اليؼؾقهلل  عهلل  فور الحجس عؾى خالف قول الؿؼؾ هلل.

 .{ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ }: - عولى-قول ان  - 1
زع فقه إلى الؽيوب والسـسع فقؽدون الدود إلدى غقوهؿدو وو ه آسيهللٓل:  أو ان  وّد الؿيـو

أحوًأوع وأن قؾهلل  حهلًلا  عهلل  فور الهلللقل عؾى خالف قولهع فؼهلل رد الؿيـوزع فقده إلدى غقدو 

 الؽيوب والسـسع فقؽون أحوًأو.

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ }: - عدددولى-قدددول ان  - 4

 .{ ڇ چ چ چ
كم إلى ان وإلى رسوله إذا ُدعي إلى ذلدكع وو ه الهللٓلس:  ن ان ذم أن  عوض عن اليحو

 وه ا يهللل عؾى  ن اليؼؾقهلل  عهلل  فور الهلللقل عؾى خالف قول الؿؼؾ هلل أ أوم أحوم.

 الؼسم ال وب أن  قسوم اليؼؾقهلل اليؼؾقهلل الوا  

اليؼؾقهلل يؽون ذ فووع الهللين وأسوئل آ يفدودع وهدي إأدور الـظويدس اليدي ي،ديبه  أوهدو 

الـظدو وآسديهللٓلع ولؿدن كدون أحصداًل لدبعض العؾدوم الؿعيدربة ذ  لؾعوأي العو   عدن

 آ يفودع ولؽـه قوصو عن  ؾوغ در س آ يفود.
= 
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 وذ حؽم اليؼؾقهلل لؾعوأي وأن ذ حؽؿه أ اه  =

الؿ ه  إول لجؿفور العؾؿوي:  ل هو ابه إ ؿوع  ن اليؼؾقهلل وا د  عؾدى العوأدس وأدن 

 ذ حؽؿفم.

العوأددس ٓ  ددهلل لفددو أددن  ؼؾقددهلل  »: « ددوأح  قددون العؾددم وفضددؾه  »قددول ا ددن عبددهلل الددرب ذ كيو دده 

عؾؿوئفو عـهلل الـوزلس  ـ ل  و: ٕهنو ٓ  يبقن أوقح الحجسع وٓ  صل  عهللم الػفدم إلدى عؾدم 

ذلك: ٕن العؾم در وت ٓ سبقل أـفو إلى  عالهو إٓ  ـقل  سػؾفوع وه ا هو الحوئدل  دقن 

 خيؾ  العؾؿوي  ن العوأس عؾقفو  ؼؾقهلل عؾؿوئفدوع  ولم»ع  م قول: «العوأس و قن وؾ  الحجس

 .«{ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }: ۵ و هنم الؿوادون  ؼوله
و  ؿعوا عؾى  ن إعؿى ٓ  هلل لده أدن  ؼؾقدهلل غقدوهع أؿدن ي دق  ؿقد ه  ولؼبؾدس إذا  ادؽؾت 

 عؾقهع فؽ لك َأن ٓ عؾم له وٓ  صوع  ؿعـى أو يهللين  هع ٓ  هلل أن  ؼؾقهلل عولؿه ا. هد.

 ا. هد «العوأي يج  عؾقه آسيػيوي وا بوع العؾؿوي  »غ الي ذ الؿسيصػى: وقول ال

ع  دم قدول: «و أدو اليؼؾقدهلل ذ الػدووع ففدو  دوئ  إ ؿوًعدو »ا ن قهللاأس ذ روضس الـو و:  وقال  

 ا. هد. «فؾف ا  وز اليؼؾقهلل فقفوع  ل و   عؾى العوأي ذلك »

دد »وقددول ال،ددووبي ذ آعيصددوم:  هلًلا صددوًفو خؾًقددو أددن العؾددم الحددوكم ال ددوب:  ن يؽددون أؼؾ 

 ا. هد. « ؿؾسع فال  هلل له أن قوئهلل يؼودهع وحوكم يحؽم عؾقهع وعولم يؼيهللي  ه

وإن كدون أحصدداًل -العددوأي وأدن لدق  لده  هؾقددس آ يفدود  »وقدول أأدهللي ذ اإلحؽدوم: 

هلل يؾ أده ا بدوع قدول الؿجيفدهللين وإخد   ػيدواه عـد -لبعض العؾدوم الؿعيدربة ذ آ يفدود

 ا. هد. «الؿحؼؼقن أن إصولققن

و أدو الػدووع فنهندو لؿدو ك دوت حواد فدوع واعيدوص  »وقول ا ن الجوزي ذ  ؾبق  إ ؾق : 

عؾى العوأي عوفوهنوع وقوب لفو  أو الخطل فقفو: كون  صؾا أو يػعؾه العدوأي اليؼؾقدهلل فقفدو 

 ا. هد. «لؿن قهلل سقو وكظو 

و ولجؿؾدس فولعدوأي  »آ يفدود واليؼؾقدهلل:  وقول ال،قخ حؿهلل  ن كوصو  ن أعؿدو ذ رسدولس

أدن كدون أدن  »وقول  يًضدو:  ا. هد. «ال ي لق  له أن العؾم حّأ وٓ كصق  فوضه اليؼؾقهلل 

العوام ال ين ٓ أعوفس لفم  ولػؼه والحدهلليلع وٓ يـظدوون ذ كدالم العؾؿدويع ففدمٓي لفدم 

 ا. هد. « اليؼؾقهلل  غقو خالفع  ل حؽى غقو واحهلل إ ؿوع العؾؿوي عؾى ذلك
= 
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و ؼؾقدهلل العدو   عدن آسديهللٓل لؾعدولم يجدوز »وقول اقخ اإلسالم ا ن  قؿقدس رحؿده ان:  =

 عـهلل الجؿفور.

الؿ ه  ال وب:  ن اليؼؾقهلل يحوم عؾى العوأسع ويؾ أفم الـظو ذ الهلللقلع ويج  آ يفدود 

  معؾى كل عوقل أطؾًؼوع ذ إصول وذ الػووعع وإلى ه ا ذه   عض الؼهللريس وا ن ح

 الؿ ه  ال ولل:

  ن اليؼؾقهلل وا   عؾى العوأس ولؽـه خوص  وإلأوم الؿعصومع وه ا أ ه  اإلأوأقس.

 :أدل  الؿجقزين لؾتؼؾقد

 والؿواد  جواز اليؼؾقهلل اإلذن فقه ال،وأل لؾو وب واإل وحس:

اسدديهللل الؼددوئؾون  جددواز اليؼؾقددهلل لؾعددوأي وأددن ذ حؽؿددهع وهددم الجؿفددورع  لدلددس  عضددفو 

 و عؼؾيع ك كو  هؿفو فقؿو يؾي:اوعيع و عضف

 الهلللقل إول:

 .{ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }: - عولى-قول ان 
 أدو أدن ٓ عؾدم لده  ن يسدلل أدن هدو  عؾدم أـدهع وٓ  - عدولى-وو ه آسديهللٓل:  ن ان 

أعـى لؾسمال إٓ العؿل  ؼول الؿسئولع فهللل ذلك عؾى  واز اليؼؾقهلل: إذ ٓ أعـى لؾيؼؾقدهلل 

 قو أن غقو حجس.إٓ العؿل  ؼول الغ

 وقهلل كوقو ه ا الهلللقل  ؿو يليت:

 ن ه ه أيدس ال،دويػس وردت ذ سدمال خدوص خدورج عدن أحدل الـد اعع كؿدو يػقدهلله  - 2

السقو  الؿ كور قبل ذلك: َأو آَأـَْت َقدْبَؾُفْم أِدْن َقْوَيدٍس َ ْهَؾْؽـَوَهدو َ َفُفدْم ُيْمأِـُدوَن َوَأدو َ ْرَسدْؾـَو 

 ًٓ ٓ  ِرَ و  ُكوِحي إَِلْقِفْم. َقْبَؾَك إِ

 .{ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }وكؿو يػقهلله السقو   عهلله: 
ا عؾدى الؿ،دوكقن لّؿدو  كؽدووا كدون  قول ا ن ك قو والبغوي و ك و الؿػسوين إهندو ك لدت رد 

 الوسول  ،ًواع وه ا هو الؿعـى ال ي يػقهلله السقو .

ؾدمع عؿدو حؽدم ان  ده  أو العوأي  سمال  هل ال كوع وهم  هدل الع -سبحوكه- ن ان  - 1

فقفدو: لقخدربوه  ددهع ٓ عدن ر ي ر ددل  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذ هد ه الؿسدللسع وأددو ُروي عدن رسددول ان 

  عقـه وأ هبه: لقلخ ه  ه وحهللهع ويخول  أو سواهع أح و ود الـ .
= 
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 ويجوب عن هو قن الؿـوق،يقن  ؿو يليت: =

 لسب . أو الؿـوق،س إولى: فولجواب عـفو  ن العربة  عؿوم الؾػأ ٓ  خصوص ا

و أو الؿـوق،س ال وكقس: فولجواب عـفو  ن الؿسئول عـه عومع ي،ؿل أو ك  عؾقه ذ الؽيوب 

والسـسع وأو لم يـ  عؾقهع أؿو ا يفدهلل فقده الؿجيفدهللونع ووصدؾوا  وٓ يفدود إلدى حؽدم 

ًٓ عؾدى  دواز  ؼؾقدهللهم ذ آرائفدم  فقهع وقدهلل ُ أدووا  و بدوعفم فقؿدو يؼولدون: فؽدون ذلدك دا

أو إخ   ولو ي أح و ود الـ  وأخولػيهع ففو أن  عصد   عدض الػؼفدوي آ يفوديس.  

 وهو خورج عن أحل الـ اع.

 الهلللقل ال وب:

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ }: - عدددولى-قدددول ان 

 .{ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
وو ه آسيهللٓل:  ن ان  و   عؾى الـدوس قبدول كد ارة الؿـد ر لفدمع وهد ا  أدو  يؼؾقدهلل 

 العوام لؾعؾؿوي

 كوقو ه ا الهلللقل  ؿو يليت:وقهلل 

 و   عؾى الـوس قبول أو  كد رهم  ده أدن الدوحي الد ي يـد ل ذ  -سبحوكه- ن ان  - 2

ذ الجفددودع ولدق  ذ هد ا أدو يددهللل عؾدى  ؼدهلليم آراي الو دول عؾددى  ملسو هيلع هللا ىلصغقبديفم عدن الـبدي 

 الوحي.

فؾددق    ن اإلكد ار إكؿدو يؼددوم  ولحجدسع والـدد يو أدن  قددوم الحجدسع وأددن لدم يددلت  ولحجدس - 4

 ـ يوع والؿـؽو والؿ أوم أن  فعول الؿؼؾ هللين هو كْصد  ر دل  عقـده يجعدل قولده عقدوًرا عؾدى 

الؼوآن والسـسع فؿو وافق قولده أـفدو ُقبدلع وأدو خولػده ُرّدع ويؼبدل قولده  غقدو حجدسع ويدود قدول 

 كظقوه  و  عؾم أـهع ولو كوكت الحجس أعه.

لؽدن ٓ  -و  ن الهلللقل ذ غقو أحدل الـد اعوإن سؾؿـ-ويجوب عن هو قن الؿـوق،يقن:  لكـو 

 ع  ل فسوكوه سو ًؼو.ملسو هيلع هللا ىلصكسؾم  ػسقو اليؼؾقهلل  وٕخ   ؼول ر ل  عقـه دون الـبي 

 الهلللقل ال ولل:

وهو دلقل عؼؾيع لدو كدون اليؼؾقدهلل غقدو  دوئ  لؾعوأدس وأدن ذ حؽؿفدمع وكؾػدوا آ يفدود 

 عطقددل الحددوف ٕدى ذلددك إلددى ضددقوع أصددولا العبددودع واكؼطددوع الحددوث والـسددلع و
= 



322 

 

 شرح منت الورقات
 

 322 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-والصـوئحع فقمدي إلى خواب الهللكقوع وذ ه ا أن الحوج أو ٓ  ليت  ه ال،دويعس. قدول ان  =

 .{ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ } - عولى
 وكوقو ه ا الهلللقل  ؿو يليت:

 ن قددولؽم: لددو كؾدد  الـددوس آ يفددود لضددوعت أصددولا العبددودع أعددورض  ولؿ ددلع  - 2

 أوركو وفسهللت أصولحـو: إذ ٓ كهللري أن كؼؾدهلل  وذلك  لن يؼول: لو كؾػـو اليؼؾقهلل لضوعت

أن الػؼفوي والؿػيقن فنن عهللدهم ٓ يحصقه إٓ انع وهدم قدهلل أدألوا إرض ادوًقو وغوً دو 

ع فؾو كؾػـو  وليؼؾقهلل لوقعـو ذ  عظم العـت والػسود. ًٓ  و ـوً و واؿو

واحهلل فؼفوي  ؾدهلله  ويجوب عن ه ه الؿـوق،س:  لكه ٓ حوج وٓ عـت ذ اليؼؾقهللع فؾقؼؾ هلْل كل

والؿػيقن فقفوع أو داأوا قهلل أألوا إرضع خصوًصو و ن  صحوب ه ه الؿـوق،س يؼولون: 

إن اليؼؾقهلل  وئ  لؿن  ؼوم  م الحقوة أن  ر دوب الصدـوئح الؿخيؾػدسع أدن زراعدس وصدـوعس 

 و جورة ٓ لؽل الـوس.

ؼـدو الـؼقضدونع وذلدك وكوقو  يًضو:  لكـو لو كؾػـو  وليؼؾقدهلل لؽدل عدولم ٓ يؿدح ذ ح - 1

 يحؾقل ه ا ال،يي  ؼؾقهلًلا لف ا العولمع و حويؿه  ؼؾقهلًلا لعولم آخدوع وإيجدوب هد ا ال،ديي 

 ؼؾقهلًلا لف ا العولمع وإسؼووه  ؼؾقهلًلا لعولم آخوع ولو كؾػـو  يؼؾقهلل إعؾم فوٕعؾمع لؽدون ذ 

ؾدم وادوووه ذلك أ،ؼسع وأعوفس إحؽوم أن الؼوآن والسـس  سفل  ؽ قو أن أعوفدس إع

قـوع لصور ديدن ان  الؿطؾو س فقهع ولو كؾػـو  يؼؾقهلل البعض أـفم عؾى حس  اخيقوركو و ،ف 

  بًعو لؾفوى وآرادةع وه ا أحول ٓ  ليت  ه ال،ويعس.

 ددلن الؼددوئؾقن  جددواز اليؼؾقددهلل ٓ يؼولددون  يؼؾقددهلل كددل عددولمع  ويجددوب عددن هدد ه الؿـوق،ددس:

د الػوضلع و ؼؾقهلل الدبعض ٓ يؾد م أـده خضدوع ويؼولون  جواز  ؼؾقهلل الؿػضول أح و و

الهللين لؾفوى وآرادةع ويؼولون: إن أعوفس العوأي لألحؽوم أن الؽيوب والسـس فقفدو كدل 

الؿ،ؼس عؾقه: إذ ٓ يصل إلى ذلك إٓ إذا اكؼطح ل لكع و وك  حصقل وسوئل الؿعق،س لده 

 وٕوٓده.

ح إأدور ٓ ضدقوعفوع و  كده وكوقو  يًضدو  دلن الـظدو وآسديهللٓل يؽدون  ده صدال - 1

 و ؼؾقهلل أن يخطيي ويصق  يؽون فقه إضوعيفو وفسودهوع والواقح اوههلل   لك.

  ولؿـح: فال ضقوع وٓ فسود ذ  ؼؾقهلل العوأي لؾعولم. ويجوب عن ه ه الؿـوق،س:
= 
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وكوقو  يًضدو  دلن الوا د  أدن الـظدو وآسديهللٓل عؾدى كدل أؽؾد  هدو أعوفدس أدو  - 4 =

 و يه أن إحؽومع وٓ يج  عؾقه أو ٓ  هللعوا الحو س إلى أعوفيه.يخصه و هللعو إلقه ح

 ويجوب عن ه ه الؿـوق،س:

 لن الـظو وآسيهللٓل يحيوج إلى وسوئل يـؼضي  ك و العؿو حيى ييؼـفدو الؿدوي ويسديطقح 

 أعوفس إحؽوم  واسطيفوع وذ ه ا أ،ؼس عؾى أن يويهلل  حصقل أعواه.

أن العؾم الـدوفح  يسدو عؾدى الـػدوس  حصدقاًل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبي وكوقو  يًضو:  لن أو  وي  ه  - 2

وففؿو وحػًظو أن كالم الـوسع أؿو هو ز ولس إذهون وكحو دس إفؽدور وأسدوئل الخدوص 

 ں ں }: - عدولى-قهلل يّسو ففم اويعيه وكيو هع قول ان  - عولى-وإلغوزع فنن ان 

 .{ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
ل أن وولد  عؾدم فقعدون عؾقدهف ولدم يؼدل وقول البخوري ذ صحقحه: قول أطو الوّرا  ه

فيضددقح عؾقدده أصددولحهع و يعطددل عؾقدده أعوي،ددهع  ددل الدد ي ذ غويددس الصددعو س والؿ،ددؼس 

أؼهللرات إذهونع و غؾوووت الؿسدوئلع واليلصدقل واليػويدغع الد ي أدو  كد ل ان  ده أدن 

 سؾطون.

اسديـبوط ويجوب عن هد ه الؿـوق،دس:  دلن ففدم ال،دويعس أقسدورع ولؽدن الوصدول إلدى در دس 

إحؽوم يحيوج إلى  فهلل واكؼطوع  يعطل أعه أصولا الؿؼؾدقنع الد ين يحيدو ون إلدى كسد  

أعوافم يوًأو فقوًأوع و أو إعوكس وول  العؾم ففي إعوكيه عؾى اليحصدقل والػفدمٓ  عؾدى  دوفقو 

 الؿول واإلأؽوكقوت لؿعواه وأعوش  هؾه.

 الهلللقل الوا ح:

ئولع فؾم   ل العوأس يسديػيون العؾؿدوي والعؾؿدوي اإل ؿوع أن الصحو س  و ود سوئل وأس

يػيوهنم أن غقدو ذكدو دلقدلع وٓ يدلأووهنم  ـقدل در دس آ يفدودع أدن غقدو كؽقدوع وذلدك 

 أعؾوم عؾى الضوورةع واليوا و أن عؾؿوئفم  وإلفيوي وعواأفم  ولو وع إلى العؾؿوي

 الهلللقل الخوأ :

فؾه   وان وإأو أخطدل فؾده   دوع ففدو  دلقل عؼؾي: وهو  ن الؿجيفهلل ذ الػووع إأو أصق 

أ وب عؾى كال الحولقنع فجوز اليؼؾقهلل فقفوع  ل و   عؾى العوأيع  خالف إصول فنكده 

 إذا  خطل ففو آ م.
= 
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 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ }: - عدددولى-قدددول ان  الدددهلللقل السدددودس: =

وو ه آسيهللٓل:  ن ان  أدو  طوعدس  ولدي إأدو وهدم العؾؿدوي وودوعيفم  .{یی ی

 قهللهم فقؿو يػيون  هع وإأو لؾو وبع ففو  أو  يؼؾقهلل العوام لؾعؾؿوي ؼؾ

 وكوقو ه ا الهلللقل  ؿو يليت:

 ن لؾؿػسوين ذ  ػسقو  ولدي إأدو قدولقن:  حدهللهؿو:  هندم إأدواي وال دوب  هندم العؾؿدوي  - 2

يدس دلقدل عؾدى  د يس  يـدوول الطدوئػيقنع وعؾدى كدال اليػسدقوين فؾدق  ذ ٔا واز واليحؼقق  ن ٔا

اليؼؾقدهللع ٕن العؾؿدوي وإأدواي إكؿدو يطدوعون ذ ووعدس ان وفدق ادويعيهع ٕن العؾؿدوي أبؾغدون 

يس أو يهللل عؾى  ؼدهلليم آراي الو دول عؾدى  ملسو هيلع هللا ىلصٕأو رسول ان  وإأواي أـػ ون لهع ولق  ذ ٔا

 وإي ور اليؼؾقهلل عؾقفو. ملسو هيلع هللا ىلصسـس رسول ان 

: ملسو هيلع هللا ىلصآراي الو دول عؾدى سدـس رسدول ان ويجوب عن ه ه الؿـوق،س:  لكـدو ٓ كؼدول  يؼدهلليم 

 .ٕن ه ا لق  أن أػفوم اليؼؾقهلل ال ي هو أحل الـ اعع  ل هو أن  عص   عض الػؼفوي

وكوقو  يًضو:  لن العؾؿوي إكؿو  راهللوا غقوهم إلى  وك  ؼؾقهللهمع وهنوهم عدن ذلدك  - 1

 فطوعيفم  وك  ؼؾقهللهم.

 ك  ؼؾقدهللهم أؿدن يؼدهللر عؾدى ويجوب عدن هد ه الؿـوق،دس:  دلن العؾؿدوي  أدووا غقدوهم  د

 آ يفودع ويسيطقح آسيـبوطع ولم يؽن لهلليه أوكح أن ذلك.

وكوقو  يًضو:  لن ان  أو  طوعيه وووعس رسولهع وٓ يؽون العبدهلل أطقًعدو ن ورسدوله  - 1

حيى يؽون عولًؿو  لأو ان ورسولهع والؿؼؾهلل لق  أن  هل العؾم  لواأو ان ورسدولهع فدال 

 ق ووعس ان ورسوله: ٕكه أؼؾهلل فقفو ٕهل العؾم.يؿؽـه  حؼق

ويجوب عن ه ه الؿـوق،س:  لن ه ا دلقل عؾى  واز اليؼؾقهللع ٕكه ألأور  ولطوعسع وهدي ٓ 

 يحؼق إٓ  ولعؾمع وعؾم غقو الؼودر عؾى آ يفود ٓ ييحؼق إٓ  وليؼؾقدهللع ففدو إذن أدلأور 

  وليؼؾقهلل.

 الهلللقل السو ح:

ذ اددلن الصددالة: إن أعددوًذا قددهلل سددّن لؽددم ُسددـّس فؽدد لك  -السددالمعؾقدده الصددالة و-قولدده 

 فوفعؾوا.

حقـؿو  ّخو أو فو ه أن الصالةع فصداله  عدهلل فدواغ اإلأدومع واليد م  -عؾقه الصالة والسالم-قوله 
= 
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. وكدوكوا قبدل ذلدك يصدؾون أدو فدوهتم «ٓ  راه عؾى حول إٓ كـت أعه»ع وقول: ملسو هيلع هللا ىلصأيو عس الـبي  =

ع  م يهللخؾون أح ا ًٓ  إلأوم. و

  أو  يؼؾقهلل أعوذ وإأو لؾو وبع فهللل عؾى و و ه. ملسو هيلع هللا ىلصوو ه الهللٓلس:  ن الـبي 

ٓ ٕن أعدوذا  ملسو هيلع هللا ىلصوكوقو ه ا الهلللقل:  لن فعل أعوذ لم يِصو سدـس إٓ حقـؿدو  أدو  ده الـبدي 

فعؾه فؼ ع وأعـى الحهلليل:  ن أعوًذا فعل فعاًل  عؾه ان لؽدم سدـسع ٓ  ؿجدود فعؾده:  دل 

حقـؿدو  ملسو هيلع هللا ىلص بوت السـسع وإٓ فؼهلل فعل أعوذ ذ الصالة  أًوا يغض  الـبي ٕكه كون السب   

وولفو وهنوه عن العودةع فؾو كون أو فعل أعوذ يؼؾ دهلل فقده لؼؾدهلل ذ  طويؾده الصدالة حقـؿدو  ّم 

 الـوس.

كقد  »وكوقو  يًضو:  لن أعوًذا قهلل ورد عـده الـفدي عدن اليؼؾقدهللع فؼدهلل صدا عـده  كده قدول: 

 ؼطح  عـوقؽمع وزلس عولمع و هللال أـوفٍق  ولؼوآنع فلأدو العدولم فدنن  صـعون   الٍث: دكقو 

اهيدهللى فدال  ؼؾدهللوه ديدـؽمع وإن افيدين فدال  ؼطعدوا أـده إيوسدؽمع فدنن الؿدمأن يػيدين  ددم 

ييوبع و أو الؼوآن فنن له أـوًرا كؿـدور الطويدق ٓ يخػدى عؾدى  حدهللع فؿدو عؾؿديم أـده فدال 

وه إلدى عولؿدهع و أدو الدهللكقو فؿدن  عدل ان غـدوه ذ  سللوا عـه  حهلًلاع وأو لم  عؾؿوه فؽؾؿد

 قؾبه فؼهلل  فؾاع وأن ٓ فؾقست  ـوفعيه دكقوه.

فـفى عن اليؼؾقهلل و أو  و بوع  وهو الؼوآن و ٓ يبولي  ؿن خول  فقهع و أدو  دوليوق  فقؿدو 

  اؽل عؾى خالف أو عؾقه الؿؼؾهللون.

سديـبوط أدن ويجوب عن ه ه الؿـوق،دس:  دلن أعدوًذا يـفدى عدن اليؼؾقدهلل ا لؼدودر عؾدى الػفدم وٓا

الؽيددوب والسددـسع  أددو العددو   العددوأي وأددن ذ حؽؿدده فددال ييـوولدده الـفددي: إذٓ  يؼددهللر إٓ عؾددى 

 اليؼؾقهلل وهو ألأور   لك.

: عؾدقؽم  سدـيي وسدـس الخؾػدوي الواادهللين -عؾقده الصدالة والسدالم-قولده  الهلللقل ال وأن:

: اقيددهللوا  ولؾدد ين أددن  عددهللي أددن -معؾقدده الصددالة و السددال-الؿفددهلليقن أددن  عددهللي وقولدده 

 صددحو ي   ددي  ؽددو وعؿددو واهيددهللوا  ددهللي عّؿددور و ؿسددؽوا  عفددهلل ا ددن أسددعود  خو دده 

 ال أ ي.

 أو  وٕخ   سـس الخؾػوي الواادهللين وآقيدهللاي  دل ي  ؽدو  ڠوو ه آسيهللٓل:  ن الـبي 

 ده الـبدي  وعؿو وإخ   هللي عؿور وعفهلل ا ن أسعود وذلك  ؼؾقهلل لفمع فوليؼؾقهلل أؿو  أدو
= 
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= 
 وحٌل عؾى ل وأه. وكوقو ه ا الهلللقل  ؿو يليت: ڠ

 ن إخ   ؿو سـ ه الخؾػوي الوااهللون وآقيهللاي  ؿدو فعؾدوه لدق   ؼؾقدهلًلا لفدمع  دل هدو  - 2

 وا بوع لهع حقل  أو  هع ولق  أن اليؼؾقهلل ذ ايي. ڠاأي ول لؼول الـبي 

يفمع وإخد   سددـيفم هددو ويجدوب عددن هدد ة الؿـوق،دس:  ددلن آأي ددول يؽدون  وٕخدد   سددـ

 اليؼؾقهلل.

إذا -وكددوقو  يًضددو:  ددلن سددـيفم خددالف أددو عؾقدده الؿؼؾددهللون فددوهنم ٓ يددهلَلُعون السددـس  - 1

لؼول  حهلل أن الـوس كوئـًو أن كونع والؿؼؾهللون يلخ ون  و ي فدالن وفدالن وإن  - فوت

 خول  السـس.

عـدهلل سدمالفم  هدل ويجوب عن ه ه الؿـوق،دس:  دلن الؿؼؾ دهللين يلخد ون  ولؽيدوب والسدـس 

 العؾم أن الؿجيفهللين وأن يخول  السـس فغقو قودح فقفو فؾق  أن الؿجيفهللين

خصفم  وٓقيهللاي  م: لؿ ييفم وفضدؾفم عؾدى غقدوهمع  ملسو هيلع هللا ىلصوكوقو  يًضو:  لن الـبي  - 1

فال يجوز  ن يؾحق  م غقوهمع والؿؼؾهللون  مع  ل صوح  عض غالهتم  يحويم آقيدهللاي 

 لصحوب الؿ اه   عهللهم. مع وو وب آقيهللاي  

ويجوب عن ه ه الؿـوق،س:  لن اليحؼقق  كده ٓ يجدوز  ؼؾقدهلل الصدحو س إذا لدم ي بدت الـؼدل 

عـفمع لؽن إذا  بت الـؼل عن الصحو س  طويق صحقا أو و   دهع فوإل ؿدوع عؾدى  دواز 

  ؼؾقهللهم.

  أو  دلس الؿ ه  ال وب وال ولل فسقليت ذ البوب الوا ح ذ الػصل ال وب.

 ؼسم ال ولل أن  قسوم اليؼؾقهلل اليؼؾقهلل الجوئ ال

 يؽون اليؼؾقهلل  وئً ا لألصـوف أ قس:

أن   ل  فهلله ذ وؾ  الحق والصواب والدهلللقلع فخػدي عؾقده ولدم يظػدو  ولدهلللقلع  - 2

 ولم يظفو لهع فف ا يسوغ له اليؼؾقهلل.

فنكده أن ا يفهلل و ؽوفلت عـدهلله إدلدسع ولدم يظفدو لده  دو قا  عضدفو عؾدى  عضدفوع  - 1

 يسوغ اليؼؾقهلل.

والحولدس -الؿجيفهلل ال ي ك لت  ه حود سع وضو  الوقت عن آ يفودع فنكه يجوز له  - 1

 اليؼؾقهلل عـهلل البعضع والوا ا  كه ٓ يجوز له اليؼؾقهلل. -ه ه
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 مِْجِتَهاداال

ْجتَِفاد
ِ
فولؿجيفدهلل إِن َكدوَن َكوأِدل  عَفُفَو  د ل الوسدح فِدي ُ ُؾدوغ اْلَغدَوض :َوأما آ

ْ يَِفود فِي اْلُػُووع
ِ
َلس فِي آ ْٔ  َوَ ْخَطدل َفؾدهُ فقفدو َوإِن اْ يفدهلل  .َفلَصوب َفؾدُه َ ْ دَوانِ  عا

 .  و َواِحهلل

َٓ يجدوز كدل ُأْجَيفدهلل فِدي  عكل ُأْجَيفهلل فِدي اْلُػدُووع ُأِصدق  :َوأِـُْفم أن َقوَل  َو

ُُصدددول الؽالأقدددس ُأِصدددق  ْٕ ددداَلَلس  :ا َن َذلِدددك ُيدددَمد ي إَِلدددى  صدددوي   هدددل الض 
ِ
ٕ

ور والؿُ   ؾحهللين َواْلَؿُجوس َواْلؽػ 

مرن اْجتفرد » :ملسو هيلع هللا ىلصو َقْولده وع أصدقبً َلدْقَ  كدل ُأْجَيفدهلل فِدي اْلُػدوُ  :َوَدلِقل أن َقدوَل 

 .(1 «َوأَصاب َ ؾُه أَْجَراِن َومن اْجتفد َوأَْخطَل َ ؾُه أجر َواِحد

لِقل َ ن الـ بِي  َ ُه ُ ْخَوى عطل اْلُؿْجَيفهلل َ وَرةع خملسو هيلع هللا ىلصَوو ه الهلل  َوَصو 
 اهد. .(4 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي من حديث طؿةرو بةن العةا  7271ي، وملؾم برقم )2537أخرجه الةخاري برقم ) (2)

 .ڤ

 جفهللع والجفهلل هو الوسح والطوقس.آ يفود ذ الؾغس:   ل ال (1)

وذ آصطالح هو:   ل الوسح ذ إدراك حؽم ادوعي  طويدق آسديـبوط أؿدن هدو  هدل 

 له.

سدديـبوط(: لقخدوج  دد ل الوسددح إلدراك الحؽددم ال،ددوعي  حػددأ  وإكؿدو ققددهلل  ؽوكدده   طويددق ٓا

ن كدون وإ -ففد ا العؿدل  أيون الػؼهع  و  حػأ الـصوص ال،وعقس الهللالس صواحس عؾى الحؽم.

صطالح. -ا يفودا ذ الؾغس  والؿيؼدهللأون قدهلل يطؾؼدون اسدم ٓا يفدود  لؽـه لق  ا يفودا ذ ٓا

عؾى الؼقوس ال،وعيع وقهلل يطؾؼوكه عؾى أدو يغؾد  عؾدى الظدن عدن وويدق الخدربة واليجو دسع 

 كوٓ يفود ذ  فس الؼبؾسع وأؼهللار الـػؼس الوا بس لؾ و س أ ال.

 لال يفود  ال س  ركونع هي:

 الؿجيفهلل: وهو الػؼقه الؿسيوذ لؾ،ووط أيت ذكوهو. - 2

الؿجيفددهلل فقدده: وهددو الواقعددس الؿطؾددوب حؽؿفددو  ددولـظو وآسدديـبوطع لعددهللم  فددور  - 1

 حؽؿفو ذ الـصوصع  و ليعورض إدلس فقفو  وهوا.
= 



328 

 

 شرح منت الورقات
 

 328 

 

........................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـظو و  ل الجفهلل: وهو فعل الؿجيفهلل ال ي ييوصل  ه إلى الحؽم. - 1 =

كون هو الؿو دح  ملسو هيلع هللا ىلصذ عفهلل الوسول  ليو عقن وكبور إئؿس:آ يفود ذ عصو الصحو س وا

ذ الػيوىع وأح ذلك لم يؽن  وب آ يفود أوصهللا  أوم الصحو س رضوان ان عؾقفمع  ل 

كوكوا يجيفهللون ذ غقدو م عـدهع فدنذا  دويوه عوضدوا عؾقده ا يفدودهمع كؿدو فعؾدوا عـدهللأو 

  خو ده البخدوري « ٓ ذ  ـي قويظسٓ يصؾقن  حهلل العصو إ» ع فم إلى  ـي قويظسع وقول: 

وأسؾمع وه ا لػأ البخوري(ع فجويهم وقت العصوع فؼول  عضفم: لم يود أـدو  ن كدمخو 

 الصالةع وإكؿو  راد اسيعجولـو.

وقول آخدوون:  دل كلخد   ظدوهو الدـ ع وٓ كصدؾي حيدى كصدل  ـدي قويظدسع ولدو غو دت 

 هللا أـفم. ح ملسو هيلع هللا ىلصال،ؿ ع فعؿل كل فويق  و يفودهع ولم يعـ  الوسول 

 فؼهلل اايفو ا يفود الصحو سع وكؼل إلقـو  ك وه. ملسو هيلع هللا ىلصو أو  عهلل وفوة الوسول 

كدون ٓ يدوى العدول ذ الػدوائضع خالفدو ٕك دو الصدحو س  ڤوأن ذلك:  ن ا دن عبدوس 

ال ين قوسوه عؾى ضقق ال كس عن سهللاد الهللين و وزيعفو عؾى الغوأويع كل  حسد  ديـدهع 

وذ عفهلل اليدو عقن  كؼ  ال كس عن أجؿوع الهللين.  حقل يـؼ  أو يلخ ه كل أـفم  ؿ ل

 ازدادت الحو س إلى آ يفود: لؽ وة الوقوئحع واخيالط الؿسؾؿقن  لأم  خوى.

ولؼهلل  ل و ا يفود اليو عقن  و يفود أن  ػؼفوا عؾقه أن الصحو سع فؽدون  هدل العدوا   ك دو 

وك،ل عؾى إ دو  .ڤو . و هل الؿهلليـس  ك و  ل وا  و ن عؿڤ خ ا عن ا ن أسعود وعؾيع 

ذلك أدو عدوف  ؿهللرسدس  هدل الؿهلليـدسع  و  هدل الحدهلليلع وأهللرسدس  هدل العدوا   و  هدل 

 الو ي.

وذ عفهلل كبدور إئؿدس كدل ي حـقػدس وأولدك وال،دوفعي و حؿدهلل  خد ت الؿد اه  الػؼفقدس 

ييؿق   عضفو عن  عضع فؾم  عدهلل أهللرسدس الدو ي عؾدى أد ه  واحدهللع وٓ  هدل الحدهلليل 

م يؽددن  هددل الدو ي أعدد ولقن عددن الحدهلليلع وٓ  هددل الحددهلليل عؾدى أدد ه  واحددهللع ولد

 رافضقن لؾو ي  ولؽؾقس.

لؼهلل  ك دو إصدولقون الؽدالم ذ ادووط آ يفدودع فؿدـفم الؿي،دهللد ذ  :شروط آجتفاد

وسلقيصدو عؾدى ذكدو ال،دووط اليدي قدوم  ال،ووطع وأـفم الؿيسدوهلع وأدـفم الؿيوسد .

 الهلللقل عؾى اا اوفوع وهي:
= 
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ٓ يؼبدل ا يفدوده: لؼولده  -فغقو الؿسؾم أفؿو  ؾغ أن العؾم  عؾوم ال،دويعس  :اإلسالم - 2 =

 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ ﴿ عددددددددددولى: 

 .[200آل طؿران]﴾  مت

 ! ٕن الؿجـون ٓ يؼبل قوله عؾى كػسهع فؽق  يؼبل ذ الػيوى وآ يفودف  العؼل: - 1

  خو ده « الصبي حيى يحديؾم» وذكو أـفم« رفح الؼؾم عن  ال س: »ملسو هيلع هللا ىلصلؼوله  البؾوع: - 1

وإذا  أن العؼو س لم يمأن عؾقه الؽد ب    و داود والـسوئي عن عوئ،س وصححه الحوكم(.

 واليسوهل.

أعوفس أيوت وإحوديل الهللالس عؾى إحؽوم  طويق الدـ   و الظدوهوع وأعوفدس أدو  - 4

 يصا أن  ؾك إحوديل وأو ٓ يصا.

ق اإلادورة  و أػفدوم الؿخولػدسع وكحوهؿدو أدن ودو   أو أيوت وإحوديل الهللالدس  طويد

واحهلل عؾى الحؽدمع  الهللٓلس الخػقسع فال ي، ط أعوفيفوع كؿو ٓ يؾ م أعوفس  ك و أن دلقل

والدهلللقل  إذا لم  ؽن ذ الهلللقل أخو زيودة حؽم  يعؾدق  ،دوووه  و ققدودهع وكحدو ذلدك.

ل  الؿـصدوص عؾقده ذ عؾى ااد اط هد ا الؼدهللر:  ن أدن ا يفدهلل قبدل  حصدقؾه فؼدهلل يخدو

 الؼوآن  و السـسع فقؽون ا يفوده  ووال.

و أو الهلللقل عؾى عهللم ااد اط أدو زاد عؾدى ذلدك ففدو:  ن الصدحو س كدوكوا يجيفدهللون أدح 

غػؾيفم عن  عض أدو دل عؾقده الؼدوآن  طويدق اإلادورة  و آليد امع ولدم يؽدن ا يفدودهم 

 واقعو أؿن لق   هال.

الؿخطز إذا لدم يؽدن الدهلللقل  دوهوا قويدوع ولعدل هد ا  ولؿو عوف عـفم أن  هنم يع رون

ولعؾفدم قصدهللوا »قول ا ن دققق العقدهلل:  ألخ  ال ين حهللدوا آيوت إحؽوم  خؿسؿوئس آيس.

 «.  لك أيوت الهللالس عؾدى إحؽدوم دٓلدس  ولقدس  ولد اتع ٓ  طويدق اليضدؿن وآليد ام

ؿعدوب لدق  أؿؽـدوع فؾدو ااد وـو وأؿو يميهلل أو ذكو ه  ن اإلحووس  ؽل أو ذ الؼوآن أن ال

 ذلك لؿو  ؿؽن  حهلل أن آ يفود.

 أعوفس الـوسخ والؿـسوخ أن إحؽوم الواردة ذ الؼوآن والسـس: - 2

زم  وودلع فقبطدل أؾ وأدهع  ٕكه لو لم يعوف ذلك ٕفيى  ولحؽم الؿـسوخ وعؿدل  دهع وهدوٓ 

 يهللل  ه لق  أـسوخو.ال ي هو عهللم اا اط ذلكع ويؽػي  ن يعوف  ن الهلللقل ال ي اس
= 
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ٕن أخولػدس اإل ؿدوع أحوأدس. ويؽػدي  ن  أعوفس أواون اإل ؿوع حيدى ٓ يخولػفدو: - 2 =

أن أسوئل اإل ؿوع وٓ يـبـي حؽؿفو عؾى أسللس  يعوف  ن الؿسللس اليي يـظو فقفو لقست

 أجؿح عؾقفو.

ؼقدوسع فقعدوف ال  ن يعوف  ؼقس الطو  الؿوصدؾس إلدى الػؼده وكقػقدس آسديهللٓل  دو: - 0

وآسيصدحوبع وآسيصدالحع وإعدواف والعوائددهلل ذ إحؽدوم الؿبـقدس عؾقفدو: وذلددك 

ٕن الـصوص واإل ؿوع ٓ يؿؽن  ن  حق   ؽل الوقدوئحع فو د   ن يعدوف ودو  الػؼده 

 فقؿو ٓ ك  فقه وٓ إ ؿوع.

ولؿددو كوكددت  عددض إحؽددوم أودهددو إلددى العددودات وإعددواف و دد  أعوفيفددو لؿددن رام 

 قفو.آ يفود ف

  ن يؽون عورفو  هللٓٓت إلػوظع خبقوا  ؿو يصا أن إسولق  وأو ٓ يصا: - 4

ٕن الؼوآن ك ل  ؾغس العوبع وأن ٓ يعوف لغدس العدوب ٓ يؿؽدن  ن يػفدم أدو ذ الؽيدوب 

 والسـس عؾى الو ه الصحقا.

 : ن يؽون عورفو  ؿوا   إدلسع ووو  الجؿح  قـفوع ووو  ال  قا عـهلل اليعورض - 1

 يعورض فقفو إدلس ذ  كظور الـظورع فدنن لدم يؽدن  -غولبو  -وذلك ٕن أواضح آ يفود 

 له درايس  طو  الجؿح وال  قا لم يسيطح آ يفودع  ل سقحيور وييوق .

وقهلل اكيػى  عضفم عن ه ا ال،وط والؾ ين قبؾه  وا اط أعوفس  صول الػؼه. ولؽدن لؿدو 

 ا  خوى غقو ه ا لم  ر ض آكيػوي  ه.كون أصطؾا  صول الػؼه ي،ؿل  أور

وهي اوط لؼبول آ يفود وآعيهللاد  هع فؿن لدق  عدهللٓ أؼبدول الووايدس  العهللالس: - 20

: فنن الػيقو خدرب ملسو هيلع هللا ىلصٓ يؼبل قوله ذ ال،وعع كؿو ٓ يؼبل خرب أن لق  عهللٓ عن رسول ان 

 عن حؽم ان  عولى.

 يفدود:  ن يؽدون الػؼقده أجيفدهللا ذ  دوب الؿؼصدود  يج ئدس آ.  ج ؤ آ يفود )مسلل (:

 أن   واب الػؼه دون غقوهع  و ذ أسللس دون أسللس.

 وه ه الؿسللس أن الؿسوئل اليي وول كالم إصولققن فقفوع ويؿؽن  ؾخقصه فقؿو يؾي:

لق  أن أحل الـد اع  ن يجيفدهلل ذ أسدللس فؼفقدس أدن لدم  يدوافو فقده ادووط آ يفدود  ر 2

س العو قدسع ودٓٓت إلػدوظع والؼدهللرة عؾدى آسديـبوطع وأعوفدس أدو العوأسع وهدي: أعوفد
= 
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= 
يحيوج إلقه ذ الؿسللس أن  صول الػؼه. فؿدن لدم يحصدل هد ه ال،دووط ٓ يؿؽدن  ن يعدهلل 

 أجيفهللا ذ ايي أن أسوئل الػؼه.

فؿو كون أن ال،ووط كؾقوع كؼدوة آسديـبوطع وأعوفدس أجدوري »ولف ا قول ا ن ال أؾؽوب: 

يؼبل أن إدلسع وأو يودع وكحوهع فال  هلل أن اسيجؿوعه  ولـسبس إلى كل دلقدل  الؽالمع وأو

وإكؿدو أوضدح الـد اع  ن أدن لده قدهللرة عؾدى الـظدو ذ  «.وأهلللولع فال  يجد    ؾدك إهؾقدس

إدلس وآسيـبوط أـفوع وحصل ال،ووط العوأس لال يفود إذا لم يحد   لدلدس الػؼده كؾفدوع 

 اليي  حوط عؾؿو  لدليفوفهل له  ن يجيفهلل ذ الؿسوئل 

 خوج  عض إصولققن عن أحل الـد اع  جد ؤ آ يفدود  ولـسدبس لؾؿسدوئل ذ البدوب  ر 1

الواحدهللع وقصددو الخددالف عؾددى اليجدد ؤ  ولـسددبس لأل ددواب. والصددواب: اددؿول الخددالف 

 لؾؽل.

قددول  ؿفددور العؾؿددوي: أددن حصددل ال،ددووط العوأددس لدده  ن يجيفددهلل ذ الؿسددللس  إقددوال:

إذا  حوط  لدليفوع وقدهللر عؾدى الـظدو فقفدوع ولدو لدم يسديطح آ يفدود ذ أسدللس  الؿسيؼؾسع

واسيهلللوا عؾى ذلك  لن  ك و العؾؿوي كدوكوا ييوقػدون   خوى لؼصوره عن اإلحووس  لدليفو.

ذ  عض الؿسوئلع أؿو يهللل عؾى  هندم لدم يحقطدوا  لدليفدوع ويػيدون ذ غقوهدو إلحدوويفم 

  لدليفو.

ى  ن آ يفود ٓ ييجد  ع وأدن لدم يحد   لدلدس الػؼده عؾدى الو ده وذه   عض العؾؿوي إل

 ال ي ذكوكوه ذ اووط آ يفود لق  له  ن يجيفهلل ذ  وب  و أسللس.

وه ا الؼول أـؼول عن   ي حـقػسع ولم يـ  عؾقدهع ولؽدـفم  خد وه أدن قولده ذ  عويد  

 كده إذا قدهللر عؾدى  ع فلخد وا أدن قولده:  الؽدل(«أن لده أؾؽدس آسديـبوط ذ الؽدل»الػؼقه: 

آسديـبوط ذ الددبعض ٓ يعددهلل فؼقفدو أجيفددهللاع وقددولوا: إن أؾؽدس آ يفددود ٓ  يجدد  ع فؿددن 

 حصؾت له ففو الؿجيفهللع وأن ٓ فال.

ودلقؾه:  ن أسوئل الػؼده أيصدل  عضدفو  «.إراود الػحول»واخيور ه ا الؼول ال،وكوب ذ 

س أسدللس أددو لدم يحد   لدلددس  دبعض كسؾسدؾس أيصددؾس الحؾؼدوتع وٓ يؿؽدن  ن يحددق   لدلد

 الؿسوئل إخوى.
= 
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= 

وذهدد   عددض العؾؿددوي إلددى  كدده ييجدد    ولـسددبس لأل ددواب ٓ  ولـسددبس لؾؿسددوئل ذ البددوب 

 الواحهلل.

ودلدقؾفم:  ن الؿسددوئل ذ البددوب الواحدهلل أددهللاركفو أيصددل  عضدفو  ددبعضع و أددو إ ددواب 

 فؾقست ك لك.

الؿعـددى الدد ي ذكو دده سددو ؼوع  ولـسددبس والدد ي يظفددو لددي:  كدده يجددوز  ن ييجدد   ٓا يفددودع عؾددى 

ٕن الؿسوئل اليي ااديفو كدالم  لؾؿسوئل اليي  ؽؾم فقفو الػؼفوي السو ؼون دون الـوازل. وذلك

الػؼفوي فقفو قهلل حصوت  دليفو  و  غؾبفوع فلأؽن  ن يطؾح عؾقفو أن لدم يحد   لدلدس الػؼده كؾفدو 

  و  غؾبفوع و ن يو ا أو يواه را حو أـفو.

الـوازل فؾم ي،يفو البحل فقفوع وٓ يؿؽن لؿن لم يح   لك و  دلدس إحؽدوم و أو أسوئل 

 ذ  ؿقح إ واب  ن يجيفهلل فقفو.

ه ا  وإلضوفس إلى  ن ك قوا أن الـوازل ٓ يعوف حؽؿفو أن لدم  يؽدون عـدهلله أؾؽدس فؼفقدس 

 كوأؾسع وهي ٓ  حصل  ؿعوفس  عض الؿسوئل  و إ واب.

هللاد  ؼددول أددن لددم يحدد   ددلك و إدلددسع وذ  ددواز فيددواهع و ظفددو  ؿددوة الخددالف: ذ آعيدد

 والعؿل  و أن قبل العوأسع واكعؼود اإل ؿوع أح خالفه وعهللأه.

 )مسلل (: هل كل مجتفد مَّق .

ه ه أن الؿسوئل اليي وول البحل فقفدوع و ػدوع عـفدو  عدض أسدوئل آ يفدود إخدوىع 

عـون لفو  عضفم  ـحدو هد ا  وقهلل«.  صوي  الؿجيفهللين» و « اليصوي »و سؿى أسللس: 

العـوان. وعـون لفو  عضفم  ؼوله: هل الحق ييعهللد ذ أسدوئل آ يفدودف وقدول  عضدفم: 

 هل ن ذ كل واقعس حؽم أعقنف

وأحل الـ اع: إكؿدو هدو ذ الؿسدوئل آ يفوديدس العؿؾقدسع  أدو الؿسدوئل العؿؾقدس الؼطعقدسع 

 و ػو ع والحق فقفو ٓ ييعهللدوالعؾؿقس آعيؼوديسع فنن الؿصق  فقفو واحهللع  

ولددم يـؼؾددوا فقفددو خالفددو إٓ عددن الؼوضددي العـددربيع فنكدده كؼددل عـدده قولدده: كددل أجيفددهلل ذ 

 إصول أصق . وعن الجوحأ أ ل ذلك.

وقهلل حؿؾه  عضدفم عؾدى  عدهللد الحدق ذ الؿسدوئل العؾؿقدس الخربيدسع وهدو أخدول  لبهللائده 
= 
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= 
ن يوصد   د ه الصدػس و عدهللأفوع و ن العؼول: إذ ٓ يؿؽن  ن يؼول عوقدل إن ان يؿؽدن  

 ه ا ال،يي واقح وغقو واقح.

وحؿؾه  عضفم عؾى  كه ٓ يم م الؿخطز أن الؽػور إذا   ل  فهلله ذ وؾ  اإليؿدون  دون 

 فؾم يصل إلقه.

وحؿؾدده الؿحؼؼددون عؾددى  كدده خددوص  ولؿجيفددهللين أددن  هددل الؿؾددسع إذا  دد لوا  فددهللهم ذ 

عع فلخطددلواع فددنهنم ٓ يددل ؿون. فػسددووا قولدده إدراك الحددق ذ أسددوئل إصددول  و الػددوو

  وليصوي   لن الؿواد كػي اإل م.

إن الؿخطدز »وقهلل صحا ه ا اليػسقو ا ن  قؿقسع ودافح عن العـربي د واكيصدو لدهع وقدول: 

أن أجيفهللي الؿسؾؿقن أل ورع سواي كون الخطل ذ إصدول  و الػدووعع إذا  د ل  فدهلله 

 «.ولم يصل إلى الحق

ولدم يػدو   حدهلل أدن السدؾ  وإئؿدس (: »145/ 13 ذ أجؿوع الػيدووى  قول رحؿه ان

 قن  صول وفووعع  ل  عل الهللين قسؿقن:  صوٓع وفووعوع لم يؽن أعووفو ذ الصحو س 

واليدو عقنع ولدم يؼدل  حددهلل أدن السدؾ  والصدحو س واليددو عقن إن الؿجيفدهلل الد ي اسدديػوغ 

ووع ... وحؽوا عدن عبقدهلل ان العـدربي وسعه ذ وؾ  الحق يل م ٓ ذ إصول وٓ ذ الػ

 كدده قددول: كددل أجيفددهلل أصددق ع وأددواده: ٓ يددل مع وهدد ا قددول عوأددس إئؿددس كددل ي حـقػددس 

 «.وال،وفعي وغقوهؿو

 والخاص : أن الؽام يف مؼامقن:

 إول: هل يؼول لؽل أن الؿخيؾػقن: إكه أصق ف

 ال وب: هل يل م إذا خول  أو هو الحق عـهلل انف

لؿؼوم إول: فنن الؿسوئل العؾؿقس الخربيس ٓ يؿؽن  ن ييعهللد الحق فقفدوع فقؽدون فلأو ذ ا

الصددواب أدددح كدددل أـفؿددو: إذ ٓ يؼدددول عوقدددل إن ان أوصددوف  صدددػس الوحؿدددسع وغقدددو 

أوصددوف! وإن ان قددهلل كيدد  السددعودة  و ال،ددؼوي عؾددى اإلكسددونع ولددم يؽيبفددو! لو ددود 

 اليـوقض الؿؿيـح عؼال.

عيؼدود: إن كدل أجيفدهلل أصدق ع فدال يحؿدل وعؾى ذلك: فنن أن قدو ل ذ اديي أدن أسدوئل ٓا
= 
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أيـوعده عؼددالع وإكؿدو يحؿدل عؾدى  كده أعد ور ذ خطئده إذا لددم  قولده عؾدى  عدهللد الحدق فقفدو:ٓ 

يخول  قووعوع و أدو إذا خدول  قووعدو أدن غقدو  لويدلع فنكده يؽدون أؼصدوا. والجؿفدور عؾدى 

  ـقو. ل قؿه إذا خول  دلقال قطعقوع وع ره إذا خول  

 چ﴿وٓ خالف ذ  ل قم الؽػور: لورود الـصوص الؼطعقس   لكع كؼوله  عولى: 

 .[11 َّؾ ]﴾  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿وقوله: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[202 - 201الؽفف]﴾  ﮲ ۓ

 وأو كؼل عن العـربي ٓ يصا فقفم: ٕن كالأه ذ  هل الؼبؾس.

 الجوحأ فؾق  أن  هل آ يفودع فال يعيهلل  ؼوله. و أو

و أو الؿسوئل العؿؾقس: فنن كوكت قطعقسع  ي: قوم عؾقفو دلقل قطعديع فدولحق أدو قدوم عؾقده 

 الهلللقل: إذ ٓ يؿؽن أخولػس الهلللقل الؼطعي.

و أو العؿؾقس الظـقس: فنن العؼل ٓ يؿـح أن  صوي  الؿخيؾػقن فقفو. ول لك اخيؾػوا فقفدو 

 : الجؿقح أصقبون  م الؿصق  واحهللف يؼول

 وال وب  ر اع والهلللقل عؾقه أن و وه:

إذا حؽم الحوكم »سؿى  حهلل الؿجيفهللين أصقبوع وأخو أخطئوع فؼول:  ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبي  - 2

ع  أيػدق عؾقده(ع فسدؿوه «فو يفهلل فلصوب فؾه   وانع وإذا حؽم فو يفدهلل فلخطدل فؾده   دو

 أخطئو.

ح اخديالففمع لؿدو كوكددت هـدوك حو دس إلدى الؿـددو وة  كده لدو كدون الجؿقدح أصددقبقن أد - 1

وآسيهللٓل عؾى الؿخدول : ٕن الخدالف يؽدون أدن  دوب اخديالف اليـدوعع واإل ؿدوع 

 عؾى خالف ذلك.

 كه لو كون الحق ييعهللد لؾ م ا يؿوع الضهللين ذ  عض صدور آ يفدودع كؿدو إذا وؾدق  - 1

ى ال الث  ال وع ففل يؼدول لده: زو يه  ال وع وهو أؿن يوى ال الث واحهللةع وهي أؿن يو

 ٓ  ػورقفوع ويؼول لفو: فورققهف! وكق  يؽون كل أن الؼولقن حؼو ذ ه ا الصورةف!
= 
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= 
إ ؿوع الصحو س عؾى إوال  وص  الخطل عؾى  عض  كواع آ يفدودع كؿدو ذ قدول  - 4

ذ الؿػوضس:  قول فقفو  و يدي فدنن كدون صدوا و فؿدن انع وإن كدون خطدل  ڤ ا ن أسعود

   خو ه  حؿهلل والـسوئي( وٓ يعوف له أخول .« ـي وأن ال،قطونع و سيغػو انفؿ

و أو عن الؿؼوم ال وب: وهو أؼوم اليل قمع فنن الجؿوهقو أيػؼدون عؾدى  ن كدل أجيفدهلل أدن 

الؿسؾؿقن أل ورع إأو   وا واحدهللاع  و   دوينع ولدم يـؼدل خدالف ذ ذلدكع إٓ عدن ا دن 

 عؾقس و عض الظوهويس.

إذا حؽددم »ى  ن الؿخطددز ذ أسددوئل آ يفددود أددل ور: الحددهلليل الؿيؼددهللم: والددهلللقل عؾدد

 ع  أيػق عؾقه(.«الحوكم فو يفهلل فلصوب فؾه   وانع وإذا حؽم فو يفهلل فلخطل فؾه   و

 وقهلل حؽى غقو واحهلل اإل ؿوع عؾى عهللم  ل قم الؿخطز ذ أسوئل آ يفود.

الففم فدقؿن ا يفدهلل ذ وقهلل  ـى  عض العؾؿوي عؾى الخالف ذ  صدوي  الؿجيفدهللين اخدي

ذهد   الؼبؾس فصؾىع  م  بقن له  كده صدؾى إلدى غقدو الجفدس الصدحقحسع ففدل عؾقده إعدودةف

 عضفم إلى إيجوب اإلعودةع و عضفم إلى عدهللم اإليجدوبع وفدو   عضدفم  دقن أدن كدون 

 داخل الؿصو فقعقهللع دون أن كون خور ه.

أوقد  الؿجيفدهلل إذا  وأن الؿسوئل اليدي  بـدى عؾدى  صدوي  الؿجيفدهللين أدح اخديالففم:

 عورضت عـهلله إدلسع فولؼوئؾون  وليصوي  قدولوا: ييخقدو  حدهلل الؼدولقن فقؼضدي  ده: ٕن 

 كال أـفؿو صواب.

وأن قول الؿصق  واحهللع قول: يجد  عؾقده اليوقد  حيدى يد  ا لده  حدهلل الؼدولقنع وإن 

وأددن  ؾددك الؿسددوئل: إذا  عورضددت فيددوى  حضدو وقددت العؿددل فؾدده  ن يؼؾددهلل عولؿددو آخدو.

 لؿقنع فؿو أوق  الؿؼؾهللفعو

وأن قول: الؿصق  واحهللع قدول: يلخد   ؼدول  فؿن قول: كل أجيفهلل أصق ع قول: ييخقو.

 إو ق أـفؿو وإعؾمع فنن  سوويو فوٕورع أـفؿو وإ ؼىع فنن  سوويوع سلل  ول و.

وقهلل فسدو  عدض العؾؿدوي أدو كؼدل عدن ال،دوفعي أدن  صدوي  الؿجيفدهللين  دلن الؿدواد  كده 

ؿؾه  ؿو  وصل إلقه ا يفودهع ولق  الؿواد  كده  صدوب الحدق عـدهلل ان ذ واقدح  صوب ذ ع

 إأو. والؿسللس فقفو كالم وويل لألصولققنع ولؽن فقؿو ذكو ه كػويس إن اوي ان  عولى.
= 
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الؿسدللس عؾدى و ده  -أـفم الغ الي والصػي الفـدهللي  -وقهلل سو   ؿوعس أن إصولققن 

ؽون عؾقفو ك   و ٓع فنن كون عؾقفو ك ع فنأو  ن يجيفدهلل ذ آخوع فؼولوا: الواقعس إأو  ن ي

 وؾبه  و ٓع إن ا يفهلل: فنأو  ن يب ل وسعه  و يؼصو ذ البحل.

 فنن و هلل الؿجيفهلل كصو وحؽم  هع ففو أصق  وٓ خالف ذ ذلك.

وإن قصو ذ البحلع ففو آ م.  وإن و هلله ولم يحؽم  ه أح العؾم  هللٓليهع ففو أخطز آ م.

وإن كوكت الؿسللس ٓ ك  فقفوع فؼهلل قول  ؿفور الؿيؽؾؿقن:  ؼصوع ففو غقو آ م.وإن لم ي

لق  ن فقفو حؽم أعقن قبل ا يفدود الؿجيفدهللع  دل حؽدم ان  دو ح ٓ يفدود كدل أجيفدهلل. 

ولف ا قولوا: كل أجيفهلل فقفو أصق . وقول  ك و الػؼفوي: ن فقفو حؽم أعقن قبل آ يفودع 

خطدز أعد ور. وقدول  عدض الؿيؽؾؿدقن: يو دهلل حؽدم  ادبه والؿصق  فقفو واحدهللع والؿ

  حؽم انع وهو الحؽم ال ي لو حؽم ان فقفو لؿو حؽم  غقوه.

قول ا ن دققق العقهلل: إن سب  الخالف ذ اليصدوي  واليخطئدس اخديالففم  سب  الخالف:

ذ  صدلع وهددو هددل ن ذ كدل واقعددس حؽددم أعددقنع  و  ن حؽؿده ذ أسددوئل آ يفددود  بددح 

 فود الؿجيفهللينفٓ ي

 فعؾى إول: الؿصق  واحهلل. وعؾى ال وب: كل أجيفهلل أصق .

 جهلليهلل آ يفود والؿؼصود  ه: إعودة الـظو ذ حؽدم الواقعدسع ليجدهللد وقوعفدو  و  :)تتؿ (

السمال عـفوع أح سبق الـظو فقفو أن الؿجيفهلل واليوصل فقفو إلى حؽدم يغؾد  عؾدى  ـده 

  كه الصواب.

ي عن حؽم اإل ورة الؿـيفقدس  وليؿؾقدكع و فيدى  يحويؿفدوع  دم سدئل أ وله: إذا سئل الؿػي

عـفددو  عددهلل عددومع ففددل لدده  ن يػيددي  ؿددو  فيددى  دده سددو ؼوع  و يجدد  عؾقدده  ن يعددوود الـظددو ذ 

الؿسللس: ٓحيؿول  ن يظفو له دلقل لم يؽن قهلل  فو له  وٓف وهدل يؽدون الحؽدم واحدهللا 

 لو كسي وويق ا يفوده إول  و ذكوهف

ن أحل الـ اع إذا و هلل أدو يسديهللعي إعدودة الـظدو ذ الؿسدللسع كيغقدو العدوف ذ ويخوج ع

أسللس أبـقس عؾى العوفع  و و ود ك  يخول  أو  فيى  ده سدو ؼوع وٓ يعدوف حدول ذلدك 

 الـ . فنكه ذ ه ه الحول يج  عؾقه إعودة الـظو.
= 
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آ يفدودع و خوج  عضفم عن أحل الـ اع إذا لدم يو دهلل أدو يحيؿدل  كده يدمدي إلدى  غقدو 

 وكون الؿجيفهلل ذاكوا وويق ا يفوده السو قع فال يج  عؾقه  جهلليهلل آ يفود.

واخيؾػوا فقؿو إذا  جهللد له أو يحيؿل  كه يمدي إلى ر وعهع وهو ذاكو ٓ يفدوده إول  و 

غقو ذاكوع  و لم ييجهللد أو يحيؿل  ن يمدي إلى ر وعدهع وهدو غقدو ذاكدو لطويدق ا يفدوده 

 ذ الؿسللس  قوآع  افوهو  ال س:السو ق. وقهلل ذكووا 

 الؼول إول: يج  عؾقه  جهلليهلل آ يفود ذ الصور ال الث كؾفو.

وهو أ ه   ك و الحـػقسع والحـو ؾسع واخيوره الؼوضي البوقالبع و  و يعؾىع وا ن عؼقدلع 

و يضدو  وحجيفم:  كه إذا لم يـظدو ذ الؿسدللس الجهلليدهللة يؽدون أؼؾدهللا لـػسده. وال،قوازي.

آ يفود ك قوا أو ييغقو  ؿعوودة الـظدوع فدال يدلأن  ن يؽدون الحدق ذ غقدو أدو  فيدى  ده فنن 

  وٓ.

وهدو قدول  عدض الحـو ؾدسع و عدض ال،دوفعقسع  الؼدول ال دوب: عدهللم و دوب إعدودة الـظدو.

و عددض الحـػقددسع واخيددوره ا ددن الحو دد ع وا ددن السددوعويتع وصددححه الؿطقعددي ذ سددؾم 

 غقو آ يفودع فقجوز البـوي عؾقهع و يضو فنكه لو  أو  وحجيفم:  ن إصل عهللم الوصول.

  يجهلليهلل آ يفود لؽون إيجو و أن غقو دلقل.

وال ولل:  كه إن كون ذاكوا لطويق ا يفوده السو ق فال يج  عؾقه أعدوودة الـظدوع وإن كدون 

 كوسقو و   عؾقه أعوودة آ يفود والـظو.

و الحسدقن البصدويع وا دن السدؿعوبع و  دو وهو قول الؿحؼؼقن أدن إصدولققنع واخيدوره   د

أدددهلليع والبقضدددوويع والسدددبؽيع  الخطدددوبع والدددوازيع وا دددن الصدددالحع والـدددوويع ؤا

 والؿوداويع وال،وكوب. وهو الوا ا.

دلقؾه:  ن الؿجيفهلل إذا كون ذاكوا لهلللقؾه السو قع ولم يظفو لده أدو يعورضدهع ففدو  دو  عؾدى 

 البحل: ٕكه ٓ أو   له.ا يفوده السو قع وٓ يج  عؾقه  جهلليهلل 

و أو إذا كسي دلقؾه السو ق فنكه لو حؽم  ؿو حؽم  ه  وٓ أن غقو كظو كدون كولؿؼؾدهلل: ٕكده 

  خ  قوٓ ٓ يعوف دلقؾه.

 والؿجيفهلل ٓ يجوز له  ن يؼـح  وليؼؾقهلل أح قهللر ه عؾى الـظو وآ يفود.
= 
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 حو دس لؿعدوودة الـظدو و دلس الؿو بقن  حؿل عؾى حولس الـسقون: ٕكه أح ذكدو الدهلللقل ٓ

 والبحل.

و أددو الؼددوئؾون  عددهللم الو ددوب أطؾؼددوع فؾددق  أعفددم إٓ اليؿسددك  وسيصددحوب الحؽددم 

السو قع وأعؾوم  ن الؿجيفهلل أح كسقوكه لؾطويق اليدي  وصدل  دو إلدى الؼدول  دوليحويم  و 

ه اإل وحس أ الع يجعل البؼوي عؾى حؽم اإل وحس  ؼوي عؾى حؽم ٓ يعوف دلقؾهع والػيوى  د

 أوة  وكقس فيوى  ال دلقلع وهي ٓ  صا.

وآسيصحوب إكؿو يػقهلل عهللم كؼض أو  فيى  ه  و حؽم  ه  ـوي عؾى آ يفود السدو قع  أدو 

الػيدوى الجهلليددهللة فيػيؼدو إلددى دلقدلع وهددو قدهلل كسددقهع وكسدي وويددق الوصدول إلددى الحؽددم 

 السو ق.

وا ا و دوب إعدودة وه ه الؿسللس أدن  هدم أسدوئل آ يفدود: إذ ي  د  عؾدى الؼدول الد

الـظو ذ  ك و الؿسوئل اليي  حهللث  عهلل  غقو إحوالع ٓحيؿول  ن  ؽدون الؿصدؾحس فقفدو 

 قهلل  غقوت و بهلللت.

وإذا عوفـددو  ن اإل ؿددوع قددوئم عؾددى  كدده إذا و ددهلل دلقددل  هلليددهللع  و  بددهلللت إحددوال  و 

أدو يحؿؾده إعوافع و   أعوودة الـظو ذ الؿسللسع عوفـو فوئدهللة هد ه الؼوعدهللةع وعوفـدو 

  صول الػؼه أن قواعهلل  و   اليجهلليهلل الؿسيؿو لؾػؼه.

ويـبغي  ن ٓ كػفم أن إعودة الـظو وآ يفود ضوورة  غقو الو ي ذ الؿسللسع  ل قدهلل كبؼدى 

 عؾى الو ي إولع وقهلل   يهلل الؿؽي،ػوت الحهللي س اليهلللقل عؾى صوا ه.

 ؾوب آخو يـوس  العصو.وقهلل يمدي أعوودة الـظو إلى ضوورة  ؼهلليم الحؽم لؾـوس  لس

وقهلل يمدي ٓا يفود إلى  غقو الحؽم ذ الؿسللسع وٓ يـؽو  غقو إحؽدوم  يغقدو إزأدونع وقدهلل 

يؽون اليغقو لق  ل ات الحؽمع وإكؿو هو ذ  حؼقق الؿـوطع فؼهلل يؽون أـدوط الحؽدم لدم يعدهلل 

أددن  غقددو أو ددودا ذ الصددورة الؿسددمول عـفددوع فددال يو ددهلل الحؽددم  ددل كؼقضددهع وٓ يعددهلل هدد ا 

 الحؽم إٓ  جوزا.

 .تغقر آجتفاد)مسلل (: حؽم 

 غقو آ يفود السو قع فؿو كون يدواه الؿجيفدهلل  دوئ ا  - حقوكو  -يـ،ل عن  جهلليهلل آ يفود 
= 
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 قهلل يواه غقو  وئ  فقؿو  عهللع والعؽ  ك لك.

 و غقو آ يفود يـ،ل عن  سبوب ك قوةع  هؿفو:

 ؾقه قبل ذلك.آوالع عؾى دلقل لم يؽن قهلل اوؾح ع - 2

اليـبه إلى دٓلس دلقل عؾى الحؽم لم يؽن الؿجيفهلل قهلل  ـبه لفو قبل ذلدكع وقدهلل يؽدون  - 1

 ه ا اليـبه أن قبل الؿجيفهلل كػسهع وقهلل يـبفه عؾى و ه الهللٓلس آخو.

 غقو إعواف والعدودات ذ أسدللس أبـوهدو عؾدى العدوف والعدودةع أ دل  ن يؽدون أدن  - 1

ؿم و أطول   هللفح ققؿس أصوري  الؽفو ويع فقػيي  و يؼضي  ـدوي عودة الـوس ذ  ؾهلل  ن ال

 عؾى ه ا العوفع  م ييغقو العوف ويصبا الؿسيل و هو الؿطول    لكع فقػيي  ه.

 غقو الؿصدولا والؿػوسدهلل الؿ  بدس عؾدى الػعدلع فؼدهلل ي  د  عؾدى الػعدل أػسدهللة  و  - 4

و الحدول فييغقدو الػيدوىع إذا أصؾحس ذ وقت أن إوقوتع فقػيي  ـوي عؾى ذلكع  م ييغقد

 كوكت أبـقس عؾى  حؼق الؿصؾحس  و الؿػسهللة.

عهللم  حؼق الؿـوط ذ الواقعس الجهلليهللةع إأو لػوات اوط  و و ود أدوكحع كؿدو  وقد   - 2

الؼطح ذ السدوقس عدوم الؿجوعدس: لغؾبدس آضدطوار عؾدى الـدوسع والحدهلل يؿـعده  ڤعؿو 

 آضطوار إلى الػعل الؿو   له.

 لؿبـقس عؾى  غقو آ يفود:الؼواعهلل ا

 يـبـي عؾى  غقو آ يفود قواعهلل  صولقس ك قوةع  هؿفو:

 د قوعهللة: آ يفود ٓ يـؼض  وٓ يفود:1

وهي قوعهللة عوأس صحقحسع  ػقهلل  ن الؿجيفهلل إذا  فيى  و قضى قضوي  ـوي عؾى ا يفودع  دم 

وكد لك إذا  فيدى   غقو ا يفوده فنكده ٓ يدـؼض حؽؿده السدو قع وٓ يو دح فقده  عدهلل كػدوذهع

  ػيوى وعؿل  و الؿؼؾهللع فنن ر وعه ٓ يـؼض فيواه الـي ا صل  و العؿل.

وٓ فو  ذ  طبقق الؼوعهللة  قن  ن يؽون اخديالف آ يفدود ال دوب أدن الؿجيفدهلل إول  و 

 أن غقوهع  ل إذا كون آ يفود الؿيلخو أن غقو الؿجيفهلل إول يؽون  ولى  عهللم الـؼض.

يـؼض إذا خدول  كصدو صدويحو أدن كيدوب  و سدـسع  و خدول  إ ؿوعدو صدويحو  ٓا يفود - 1

 قن  ن يؽون الـ  قطعدي ال بدوت  و  ـدي ال بدوتع إٓ  كده  -عؾى الصحقا  - و يو: وٓ فو  
= 
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= 
إذا كون  ـي ال بوت فق، ط لـؼض ٓا يفود  ده  نٓ  يعورضده كد  آخدو يؿو ؾده  و يؼور ده ذ 

 ؼض.الؼوةع فنن عورضه ك  آخو فال ك

 هل يؾ م الؿجيفهلل إخبور أن  فيوه  يغقو ا يفودهف: - 1

وققدل: يؾ أده إن لدم ييصدل  ده  اخيؾ  العؾؿوي ذ ذلكع وإك و عؾدى  كده ٓ يؾ أده ذلدك.

وحؿؾدوا أدو يد كوه العؾؿددوي أدن إأ ؾدس عؾدى  غقددو  العؿدل و أؽـده ذلدك أدن غقددو أ،دؼس.

وعي لم ييغقوع وإكؿو  خؾ   عؾؼده إحؽوم ليغقو إزأون  و إحوال عؾى  ن الحؽم ال،

 ولصورة الؿ،و س ذ الظوهو لؾصورة السو ؼس لعهللم  حؼق الؿـوطع حقدل كدون أو دودا ذ 

 الصورة السو ؼس وغقو أو ود ذ الصورة الالحؼس.

وه ا كظقو حؽم الـػؼس لؾ و سع فؼهلل كون يؼهللر  ،يي يسقو أن الطعوم والؾبدوس: ليعدورف 

ت لم يعهلل كوفقدوع وكد لك السدؽـىع فدنن ال،دوع لدم يحدهللد كدوع الـوس عؾقهع وذ ه ا الوق

البقدت الد ي يجد   ن يدوفوه الد وج لؾ و دسع وإكؿدو  دوك ذلدك لؾعدوفع ولؼدهللرة الد وج 

ويسوه  و عسوه. فف ا الحؽم لم ييغقوع ولؽـه  وي ذ صدورة قوعدهللة عوأدسع يد ك  طبقؼفدو 

وعدوداهتمع ولفد ا فؼدهلل  لؾؼضوة عـدهلل اليخوصدمع والؿعيؿدهلل ذ  حهلليدهللهو عدوف  هدل البؾدهلل

وذ  ؾدهلل آخدو أؽوكدو أؿدو ٓ يؼدل عدن  يؽون البقت ال،وعي ذ عصو  و  ؾهلل غوفس واحدهللة.

  ر ح غوف أح أوافؼفو.

 وكدد لك إكؽددور الؿـؽددو يؽددون وا بددو حددقن يغؾدد  عؾددى الظددن زوالدده  وإلكؽددورع ويحددوم 

  حددقن يغؾدد  عؾددى الظددن  ن إكؽددوره يددمدي إلددى أـؽددو  عظددم أـدده. وأددح ذلددك ٓ يؼددول

 الحؽددم  غقددوع إٓ  ،دديي أددن اليسددوأا ذ العبددورة. ولدد ا فددنن الؼوعددهللة  حو ددس إلددى ضددب  

حيى ٓ يػفم أـفو كسخ إحؽوم الؿـصوصس اليي ٓ أهللخل لؾعوف والعودة ذ  حهلليدهللهوع 

لق  فقه إٓ عهللم اإلكؽور عؾدى  -كؿو ذكوهو ا ن الؼقم  -أح و ود  سبو و. وك  الؼوعهللة 

إزأدون وإحدوالع وكد لك الحؽدم الؼضدوئي كدولػيوى: ولفد ا  أن  غقوت فيدواه ليغقدو

ا ػددق العؾؿددوي عؾددى  ن الؼوضددي يجدد   ن يعددوف عددودات الـددوس و عددواففم حيددى يؼضددي 

 قـفمع وٓ يجوز  ن يؼضي أن ٓ عؾم له   لك. وان  عؾى و عؾدم وصدؾى ان عؾدى كبقـدو 

 أحؿهلل وآله وصحبه وسؾم.
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