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 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُد ّلِلََه َعَلى أَفحَضالََه.      َمح  .َوآلَهَ  َوالصهََلُة َوالسهََلُم َعَلى َسيَ َدََن ُُمَمهد   اْلح

ُ ُمرَ       ََواَمَع َمنح َشرحح  ََيُلُّ أَلحَفاظَُه َويُ َبنيَ  َع اِلح َمنَي َِلَمح َتدهتح إلَيحَه َحاَجُة الحُمتَ َفهَ  اَدُه, َوَُيَقَ ُق َهَذا َما اشح
َتَدَئنَي َحَسن  لَلنهاَظرَيَن ن َ  ل  لَلحُمب ح ه  َسهح ُ َمَسائََلُه َوَُيَرهُر َدََلئََلُه َعَلى َوجح ُ بََه آَمنَي. قَاَل الحُمَصنَ ُف َرَِحَُه اّلِله َفَع اّلِله

ُد َكَما قَ  َمح َم اّلِلَه الرهِححََن الرهَحيَم. ََنحَمُدك اللهُهمه )َأيح َنَصُفك َِبََميَع َصَفاَتك إذح اْلح اَل الزهََمحَشرَيُّ ِف تَ َعاََل( َبسح
ََميَل وَُكلٌّ مَ  يَعَها أَب حَلُغ ِف الت هعحَظيَم الحُمرَاُد ِبَا ذََكَر, إذح الحَفاَئَق الحَوصحُف َِبِلح يٌل َورََعايَُة َجََ نح َصَفاتََه تَ َعاََل َجََ

َباُر َسُيوَجُد وََكَذا قَ وحلُُه " ُنَصلَ ي َوَنضحرَُع " الحُمرَاُد َبَه إجَيادُ  َد ََل اْلحَخح َمح َعَة َلَ الصهََلَة َوالضهرَا الحُمرَاُد َبَه إجَياُد اْلح
ظحَهاَر َملحُزوَمَها الهَذي ُهَو نَعحَمٌة َمنح تَ عحظَ  َُما َسُيوَجَداَن.َوأََتى بَُنوَن الحَعَظَمَة َْلَ َباُر َِبَّنه يَم اّلِلَه َلُه يَ َتَأههُب َلُه اْلحَخح

(.َوقَالَ  َتثَاَلا لََقوحلََه تَ َعاََل )َوأَمها بََنعحَمَة رَبَ ك َفَحدَ ثح َذ  الحَعلحُم امح َصُر َمنحُه لَلت هَلذُّ َخح َما تَ َقدهَم ُدوَن ََنحَمُد اّلِلهَ اْلح
ُد َِبَا الث هنَ  َد إذح الحَقصح َد ّلِلََه الصَ يَغَة الشهائََعَة لَلحَحمح َمح اُء َعَلى اّلِلَه تَ َعاََل َِبَنهُه َِبَطَاَب اّلِلَه َوَنَدائََه. َوَعدهَل َعنح اْلح

ََبَ َمنح اْلحَعحََل َماَلٌك َِلََميَع اْلحَ  َد َِبْلَح َصحَل ِف الحَقصح َلحَق ََل اْلحَعحََلُم َبَذَلَك الهَذي ُهَو َمنح َُجحَلَة اْلح َد َمنح اْلح َم مح
َب حَلَغيهَة َكَما تَ َقدهَم. َوَهَذا  ُمونََه إََل َما قَاَلهُ. َْلَنهُه ثَ َناٌء َِبََميَع الصَ َفاَت َبرََعايََة اْلح َها َوَإنح َلَح تُ رَاَع َبوَ ِبَضح اَحَدة  َمن ح

َب حَلَغيهُة ُهَناَك ِبََنح يُ رَاَد الث هَناُء بَبَ عحَض الصَ َفاَت َفَذَلَك الحبَ عحُض أََعمُّ َمنح َهَذَه الحَواَحدَ  ََها إَله اْلح َقَه َِبَا َوَبَغْيح َة َلَصدح
َقُع ِف الن هفحَس َمنح الحَكَثَْي فَالث هَناُء بََه أَب حَلُغ َمنح الث هَناَء ِف ا َصيُلَها َأوح َلَة أَيحضاا. نَ َعمح الث هَناءُ َِبَا َمنح َحيحُث تَ فح ُمح ِلح

َثَْي َوالت هعحَظيَم َأيح إن حَعاَماتٌ  ( ََجحُع نَعحَمة  ِبَعحََن إن حَعام  َوالت هنحَكُْي لَلتهكح  َكَثْيٌَة َعَظيَمٌة َمنحَه: الث هَناَء بََه )َعَلى نََعم 
َد َعَلى النَ َعَم أَ اْلحَ  َا ِحََ قحَداَر َعَليحَه َوَعَلى َصَلُة " ََنحَمُد". َوَإَّنه َاُم لََتأحلَيَف َهَذا الحَكَتاَب َواْلحَ يح ِف ُمَقابَ َلَتَها ََل ْلح

َوهَل َواَجٌب َوالثهاِنَ َمنحُدوٌب.َوَوَصَف النَ َعَم ِبَا ُهَو َشأحَُّنَا َبقَ  َها ُمطحَلقاا َْلَنه اْلح َد( َعَلي ح َمح وحلََه )يُ ؤحَذُن اْلح



قحَداَر َعَليحَه َوهَُ  َاَم َلُه َواْلحَ ْلح َتَضَياَن )َِبزحَدََيَدَها( َأيح يُ عحَلُم َبزَََيَدَِتَا ; َْلَنهُه ُمتَ َوقَ ٌف َعَلى اْلحَ ا َمنح َُجحَلَة النَ َعَم, فَ يَ قح
تَ  َد َوُهَو ُمؤحَذٌن َِبلز َََيَدَة الحُمقح َمح َها " اْلح َد َعَلي ح َمح َد أَيحضاا َوَهُلمه َجرها َفََل َغايََة لَلنَ َعَم َحَّته يُوَقُف َِبْلح َضَيَة لَلحَحمح

َي تَ ُقوُل زَاَد  َم ُمطَاَوعاا زَاَد الحُمتَ َعدَ  ُ النَ َعَم َعَليه َوَإنح تَ ُعدُّوا نَعحَمَة اّلِلَه ََل ُُتحُصوَها " َوازحَداَد َوزَاَد الَله  اّلِله
َة )َوُنَصلَ ي َعَلى نََبيَ ك ُُمَمهد ( َمنح الصهََلَة َعَليحَه الحَمأحُموَر َِبَا َوَهَي الدَُّعاُء َِبلصهََلَة َأيح الرهِححَ  فَازحَداَدتح َوزَاَدتح 

ُ ُنَصلَ ي َعَليحك َفَكيحَف ُنَصلَ ي َعَليحك قَاَل قُ  ا َمنح َحَديَث " أََمَرََن اّلِله ذا وُلوا اللهُهمه َصلَ  َعَلى ُُمَمهد  " َعَليحَه َأخح
َلٌم. َوالنهِبُّ إنحَساٌن أُوَحَي إلَيحَه َوَإنح َلَح يُ ؤحَمرح بَتَ بحَليَغهَ  رَُه َفُمسح  فََإنح أَُمَر َبَذَلَك فَ َرُسوٌل إَلَح َرَواُه الشهيحَخاَن إَله َصدح

َلُه َكُيوَشَع فََإنح َكاَن لَُه َذَلَك فَ َرُسوٌل أَيحضاا َأوح أَُمَر بَتَ بحَليَغَه َوَإنح َلَح َيُكنح لَ  ُه َكَتاٌب َأوح ُنَسٌخ لَبَ عحَض َشرحَع َمنح قَ ب ح
َُما ِبَعحَنا َوُهَو َمعحََن الرهُسو  ُهورَ أَيحضاا قَ وحََلَن.فَالنهِبُّ أََعمُّ َمنح الرهُسوَل َعَليحَهَما َوِف ََثَلث  َأَّنه َوهَل الحَمشح  َل َعَلى اْلح

ََبَ  َز َمنح الن هَبَأ َأيح اْلَح َمح َتعحَماَلا َولَفحظُُه َِبْلح ثَ ُر اسح  ; َْلَنه النهِبه َُمحَبٌ َعنح َوقَاَل نََبيَ ك ُدوَن َرُسوَلك ; َْلَنه النهِبه َأكح
ُموَز َبَقلحَب َهح  ثَ ُر َقيَل إنهُه َُمَفهُف الحَمهح َكح َوَة َبَفتحَح النُّوَن اّلِلَه َوَبََل َهحز  َوُهَو اْلح َصحُل َمنح الن هب ح َزتََه ََيءا َوَقيَل إنهُه اْلح

َلحَق. َوُُمَمهٌد َعَلمٌ  ََه َمنح اْلح ُعوَل َوُسُكوَن الحَباَء َأيح الر َف حَعَة َْلَنه النهِبه َمرحُفوُع الرُّت حَبَة َعَلى َغْيح َم َمفح ُقوٌل َمنح اسح  َمن ح
َمَ  الحُمَضعهَف ُسَ َي َبهَ  َلحَق َلُه َلَكث حرََة َخَصالََه اِلح ثُ ُر َِححُد اْلح َام  َمنح اّلِلَه تَ َعاََل تَ َفاُؤَلا َِبَنهُه َيكح يَلَة َكَما نََبي َُّنا ِبََْلح

َه َعبحَد الحُمطهَلَب َوَقدح َسهاُه ِف َساَبَع َوََلَدتََه َلَموحَت أَبَ  َلَها َلَ َسهيحَت اب حَنك ُرَوَي ِف السَ َْيَ أَنهُه َقيَل َِلَدَ  يَه قَ ب ح
َرحَض َوَقدح َحقه  َاَء آَِبَئك َوََل قَ وحَمك قَاَل َرَجوحُت َأنح َُيحَمَد ِف السهَماَء َواْلح ا َولَيحَس َمنح َأسح ُ َرَجاَءُه ُُمَمهدا َق اّلِله

َا بَلُ  َكَما َسَبَق ِف َعلحَمَه تَ َعاََل. ُمهَة( َأيح َداْلُّ ُنُه )َهاَدي اْلح ََلَم الهَذي ُهَو ََتَكُّ طحف  )لََرَشاَدَها( يَ عحَِن َلَديَن اْلحَسح
ُسُه َوَهَذا َمأحُخوٌذ َمنح قَ وحله تَ َعاََل " َوَإنه  َدي إََل ِف الحُوُصوَل َبَه إََل الرهَشاَد َوُهَو َضدُّ الحَغيَ  َكأَنهُه نَ فح ك لَتَ هح

َتَقيم  " َأيح َديَن اْلحَسح  ُ َعنحُه أَقَارَبُُه الحُمؤحَمُنوَن َمنح ) ََلَم.َصرَاط  ُمسح َوَعَلى آلََه( ُهمح َكَما قَاَل الشهاَفَعيُّ َرَضَي اّلِله
َم َذَوي الحُقرح  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َقسهَم َسهح ََب َوُهَو ُُخُُس َبَِن َهاَشم  َوالحُمطهَلَب ابحَِنح َعبحَد َمَناف  ; َْلَنهُه َصلهى اّلِله

َُهمح َمنح َبَِن َعمهيحَهمح  نَ وحَفَل َوَعبحَد ََشحس  َمَع ُسَؤاَْلَمح َلُه َرَواُه الحُبَخااْلحُ  نَ ُهمح ََترَكاا َغْيح رَيُّ َوقَاَل  إنه َهَذَه ُمَس بَ ي ح
َا ََل ُتََلُّ َلُمَحمهد   َساُخ النهاَس َوَإَّنه َا َهَي َأوح َل َوََل َِلَل ُُمَمهد   رَ  الصهَدقَاَت إَّنه َلٌم َوقَاَل  ََل ُأَحلُّ َلُكمح أَهح َواُه ُمسح

َفيُكمح َأوح يُ غحَنيكُ  ُُمَس َما َيكح َيحَدي إنه َلُكمح ِف ُُخَُس اْلح ئاا َوََل ُغَساَلَة اْلح مح َأيح َبلح الحبَ يحَت َمنح الصهَدقَاَت َشي ح
تَ عحَمَلُه الحُمَصنَ ُف يُ غحَنيُكمح  َرَواُه الطهََبَاِنُّ ِف ُمعحَجَمَه الحَكَبَْي. وَ  الصهَحيُح َجَواُز إَضافََتَه إََل الضهَمَْي " ُكمح " اسح

َتَمَع ُمؤحَمناا َبَسيَ َدَنَ  ُم ََجحع  َلَصاَحَبَه ِبَعحََن الصهَحاَبَ  َوُهَو َكَما َسَيأحِت َمنح اجح َبَه( ُهَو اسح ُ )َوَصحح  ُُمَمهد  َصلهى اّلِله
َدرَيهٌة ظَرحَفيهٌة َعَليحَه َوَسلهَم وَ  َمَل الصهََلُة َِبَقيَ ُهمح )َما( َمصح َل الشهاَمَل لَبَ عحَضَهمح لََتشح َب َعَلى اِلح َعَطَف الصهحح

ُزحَء َعَلى الحُكلَ  َصره  َر الطهاَء )َوالسُّطُوُر( َمنح َعطحَف اِلح َح َبَه )قَاَمتح الطُُّروُس( َأيح الصُُّحُف ََجحُع َطرحس  َبَكسح
َها ِبَ َلدَ  َلحَفاَظ( َأيح لَلحَمَعاِن الهَِت َيُدلُّ َعَلي ح َظ الدهالَ  َعَلى الحَمعحََن )لَُعُيوَن اْلح َتَدي َِبَا ََللََتَه َعَلى اللهفح َظ َويَ هح للهفح

َتَدي َِبلحُعُيوَن الحَباَصَرَة َوَهَي الحَعلحُم الحَمب حُعوُث َبَه النهِبُّ الحَكرمَُي )َمقَ  اَم بَ َياَضَها( َأيح الطُُّروَس )َوَسَواَدَها( َكَما يَ هح
َة َقَياَم ُكُتَب الحَعلحَم الحَمذحُكوَر َقَياَم بَ َياَضَها َوَسَواَدَها ال َ َْلَا َأيح ُسطُوَر الطُُّروَس. الحَمعحََن ُنَصلَ ي ُمده زََمنيح َله



ُه َمن ح  َذَهمح إَيه َل الحَعلحَم َْلَخح َ َبطُُرق   ََل َوَقَياُمَها َبَقَياَم أَهح َها َكَما ُعَهَد َوَقَياُمُهمح إََل السهاَعَة َْلََديَث الصهَحيَحنيح
ُر اّلِلَه َأيح السهاَعُة  َكَما َصرهَح َِبَا قَ  َحَّته ََيحِتَ أَمح ِف بَ عحَض الطُُّرَق قَاَل  تَ زَاُل طَائََفٌة َمنح أُمهَِت ظَاَهرَيَن َعَلى اْلَح

ُ بََه َخْيحاا يُ َفقَ هح الحُبَخارَيُّ وَ  ََديَث ِف بَ عحَض الطُُّرَق َبَقوحلََه  َمنح يُرَدح اّلِله ُل الحَعلحَم َأيح ََلبحَتَداَء اْلح يَن  ُهمح أَهح ُه ِف الدَ 
َهُم َبَه َذَلَك َوأَبهَد الصهََلَة َبَقَياَم ُكُتَب الحَعلحَم الحَمذحُكوَر َْلَنه َكَتابَُه َهَذا الحَمبحُدوَء ِبَا َهَي َمنح  ُه َمنح ُكُتَب َما يُ فح

َ )ِف َمنحَع الحَمَواَنَع( أَ )الحَعلحُم  يح َوَنضحرَُع( َبُسُكوَن الضهاَد َبَضبحَط الحُمَصنَ َف َأيح ََنحَضُع َوَنَذلُّ )إلَيحك( ََي اّلِله
لهَة َأنح ََتحَنَع الحمَ  أَُلك َغايََة السَُّؤاَل َمنح اْلحُُضوَع َوالذَ  َماَل( َنسح َياَء الهَِت ََتحَنُع َأيح تَ ُعوُق )َعنح إكح َشح َواَنَع َأيح اْلح

َمالُُه َلَكث حرََة اََلنحَتَفاَع َبَه فَ  َياَق الهَذي إكح ََواَمَع( َُتحرَيراا َبَقرَيَنَة السَ  يَما آُمُلُه ُخُيوٌر َكَثْيٌَة َهَذا الحَكَتاَب. )ََجحَع اِلح
َمَيَتَه َبَذَلَك إََل ََجحَعَه ُكلُّ ُمَصنَ ف  َجاَمع  َفيَما ُهَو َفيَه َفضحَلا َعنح ُكلَ  َُمحَتَصر  َوَعَلى ُكلَ  َخْيح  َماَنعٌ   َوَأَشاَر بََتسح

َواَل إَله يَ  َق ح َاَء َأصحَحاَب اْلح ََلَف َفيَها ُدوَن الدهََلَئَل َوَأسح ُهَما َسْياا مَ يَ عحَِن َمَقاَصَد َذَلَك َمنح الحَمَساَئَل َواْلَح ن ح
َخة  بَتَ ثحَنَيتَ  ُُصوَل( ِبََف حرَاَد َفن   َوِف ُنسح ِت َمنح َفنَ  اْلح َه َوَهَي َأوحَضُح َفذََكَرُه لنْيكت ذََكَرَها ِف آَخَر الحَكَتاَب )اِلح

تَ َتَم ِبَا يُ َناَسُبُه َمنح التهَصوُّ  يَن الحُمخح َه َأوح َفنُّ ُأُصوَل الدَ  َف َوالحَفنُّ الن هوحُع َوَفنُّ َكَذا َمنح إَضاَفَة َأيح َفنُّ ُأُصوَل الحَفقح
ََميَس َوَمنح َوَما بَ عحَدَها بَ َياٌن لََقوحلََه )َِبلحَقَواَعَد الح  َر َرَمَضاَن َويَ وحَم اْلح َم َكَشهح َم َعَليحَه الحُمَسمهى إََل اََلسح َقَواَطَع( ُقدَ 

َع.   رََعايَةا لَلسهجح
ُر لَلحُوُجوَب َحَقيَقةا. َوالحَعلحُم ََثَبٌت ّلِلَهَ َوالحَقاَعَدُة َقَضيه       َمح َكاُم ُجزحئَيهاَِتَا ََنحُو اْلح َها َأحح  تَ َعاََل ٌة ُكلَ يهٌة يُ تَ َعرهُف َمن ح

ُعوَل َبَه لَ  َناَد َما لَلحَفاَعَل إََل الحَمفح ُمََلَبَسَة الحَفعحَل َْلَُما. َوالحَقاَطَعُة ِبَعحََن الحَمقحطُوَع َِبَا َكَعيَشة  رَاَضَية  َمنح إسح
َا َكالحَعقحَل الحُمثحَبَت لَلحَعلحَم َوالح  َرَة ّلِلََه تَ َعاََل.َوالنُُّصوَص َوالحَقطحُع َِبلحَقَواَعَد الحَقطحَعيهَة أََدلهتُ َها الحُمبَ ي هَنُة ِف َُمَاْلَ  ُقدح

َساَب.وََكإَ  َاَع الحُمثحَبَتَة لَلحبَ عحَث َواْلَح يهَة الحَقَياَس َوَخََبَ الحَواَحَد َحيحُث َعَمَل َكَثٌْي َواْلحََجح َاَع الصهَحابََة الحُمثحَبَت َْلُجَ  َجح
ُُصوَل الحَعامهَة وَ  ُهمح َِبََما ُمَتَكر َراا َشائَعاا َمَع ُسُكوَت الحَباَقنَي الهَذي ُهَو ِف َمثحَل َذَلَك َمنح اْلح فَاَق َعاَدةا.َوَفيَما َمن ح

َتصححَ ذََكَرُه  يهَة اََلسح َه َما لَيحَس َبَقطحَعي   َكُحجَ  ُُصوَل قَ َواَعُد قَ َواَطَع تَ غحَليب  فََإنه َمنح ُأُصوَل الحَفقح اَب َمنح اْلح
يَن َما لَيحَس َبَقاَعَدة  َكَعَقيَدَة َأنه اّلِلهَ َموحُجوٌد َوأَنهُه لَيحسَ  ُهوَم الحُمَخاَلَفَة َوَمنح ُأُصوَل الدَ  َبَكَذا ِمها  َوَمفح
ُل إيثَاراا  لَلته  َصح ُُصولَيَ نَي الهَذي ُهَو اْلح َ( َلَح يَ ُقلح اْلح َصحَلنيح َحاطََة َِبْلح َفيَف َمنح َغْيحَ إلحَباس  َسَيأحِت.)الحَباَلَغ َمنح اْلحَ خح

َتَهاَد )َوالته  َيَم َأيح بُ ُلوَغ َأصحَحاَب اََلجح َر اِلح ( َبَكسح دَ  َلَغ َذَوي اِلَح َحاطََة )الحَوارََد( َأيح )َمب ح َمَْي( َمنح تَلحَك اْلحَ شح
رَيباا َمنح َزَهوحتُُه َبَكَذا َأيح  رََها تَ قح ( َبَضمَ  الزهاَي َوالحَمدَ  َأيح َقدح َاَئي )َمنح زَُهاَء َماَئَة ُمَصنهف  َحرهزحته َحَكاُه  اِلح

( َحاٌل َمنح َضَمَْي الحَوارََد الصهاَغاِنُّ قَُلَبتح الحَواُو َهحَزةا لََتطَرَُّقَها إ يُ رحَوي( )ث حَر أََلف  زَائََدة  َكَما ِف َكَساء  )َمن حَهَلا
َبُع ُكله َجاَئع  إََل  َما ُهَو َفيَه َمنح َماَر  َبَضمَ  َأوهلََه َأيح ُكله َعطحَشاَن إََل َما ُهَو َفيَه )َوَيََُْي( َبَفتحَح َأوهلََه يَ عحَِن ُيشح

َلُه َأَتَ  َ لَلت هعحَميَم مَ أَهح َبُع َفَحَذَف َمعحُموََلح الحَفعحَلنيح َتَصاَر ُهمح َِبلحَمْيََة َأيح الطهَعاَم الهَذي َمنح َصَفَتَه أَنهُه ُيشح َع اََلخح
َباَع َكَماَء َزمحزَ  رحَواَء َواْلحَشح ُ َماء  يُوَرُد َوَوَصَفُه َِبْلحَ َهُل َعنيح َياَق َوالحَمن ح َبُع َبَقرَيَنَة السَ  َم فََإنهُه )يَ رحَوي( الحَعطحَشاَن َوُيشح

ُوَع َوالحَعَطَش ِف َغْيحَ َمعحَناُهَا الحَمعحُروَف َكَما ُهَنا قَ وحُل الحَعَرَب ُجعحت َتعحَماَل اِلح َوحَعاَن َوَمنح اسح إََل لََقاَئك  اِلح



تَ قحت َحَكاُه الصهاَغا تَ قحت َوَعَطشحت إََل لََقاَئك َأيح اشح ِنُّ )الحُمَحيُط(أَيحضاا َبزُبحَدَة َأيح ُخََلَصَة )َما ِف َأيح اشح
َهاُج( لَلحبَ يحَضاَويَ  َوََنَهيَك َبَكث حَرَة فَ َوائََدَهَا )َمعَ  َاَجَب )َوالحَمن ح َتَصَر( ََلبحَن اْلح ُمزحَبد ( َِبلت هنحوَيَن  َشرحَحيح َعَلى الحُمخح

ََواَمَع  يَ عحَِن الحَمعحََن الحَمقحُصوَد َمنحُه )ِف  الزُّبحَدَة أَيحضاا. َبَضبحَط الحُمَصنَ َف )َكَثْي ( َعَلى تَلحكَ  )َويَ نحَحَصُر( ََجحُع اِلح
زََم ِبَعحََن  َمَة َمنحُه َمنح َقَدَم الَله َيحَش لَلحَجَماَعَة الحُمتَ َقدَ  َمَة اِلح اَل َكُمَقدَ  َر الده َماَت( َبَكسح  تَ َقدهَم َوَمنحُه }ََل ُمَقدَ 

َي أَ تُ قَ  َم الحُمتَ َعدَ  َل ِف لَُغَة َمنح َقده َمَة الرهحح { َوَبَفتحَحَها َعَلى َقلهة  َكُمَقده َ َيَديح اّلِلَه ُموا َبنيح َمة  دَ  يح ِف أُُمور  ُمتَ َقدَ 
َم َوأَقحَساَمَه إذح َأوح ُمَقدهَمة  َعَلى الحَمقحُصوَد َِبلذهاَت َلََلنحَتَفاَع َِبَا َفيَه َمَع تَ َوقَُّفَه َعَلى بَ عحضَ  ُكح َها َكتَ عحرَيَف اْلح

( ِف الحَمقحُصوَد َِبلذهاَت َُخحسَ  َعَة ُكُتب  َرى َكَما َسَيأحِت )َوَسب ح ُُصوَلُّ ََتَرةا َويَ نحَفيَها ُأخح ٌة ِف َمَباَحَث أََدلهَة يُ ثحَبتُ َها اْلح
َاعُ  َسَة الحَكَتاُب َوالسُّنهُة َواْلحََجح َمح َه اْلح َ َهَذَه الحَفقح َاَجيَح َبنيح ََلُل َوالسهاَدُس ِف الت هَعاُدَل َوالَّته َتدح  َوالحَقَياُس َواََلسح

بَ ُعُه َمنح الت هقح  ُلوَْلَا َوَما يَ ت ح َتَهاَد الرهاَبَط َْلَا ِبَدح ََدلهَة َعنحَد تَ َعاُرَضَها َوالسهاَبُع ِف اََلجح َكاَم الحُمَقلهَديَن اْلح َليَد َوَأحح
يَن الحمُ َوآدَ  َليَد ِف ُأُصوَل الدَ  أََلَة الت هقح تَ َتَح ِبَسح َيا.َوَما ُضمه إلَيحَه َمنح َعلحَم الحَكََلَم الحُمفح تَ َتَم ِبَا يُ َناَسُبُه َمنح اَب الحُفت ح خح

 َخاَتََة التهَصوَُّف.
 

 الكالم يف املقدمات

َه لَيَ َتصَ       تَ َتَحَها بَتَ عحرَيَف ُأُصوَل الحَفقح َبُط َمَسائََلُه الحَكَثْيََة لََيُكوَن َعَلى َبَصْيَة  ِف َتطَلَُّبَها اف ح وهَرُه طَالَُبُه ِبَا َيضح
يَه َوَضَياَع الحَوقحَت َفيَما ََل يَ عحَنيَه فَ َقالَ    :إذح َلوح َتطَلهبَ َها قَ بحَل َضبحَطَها َلَح ََيحَمنح فَ َواَت َما يُ َرجَ 

َه( أَ       َتَِن )ُأُصوُل الحَفقح ُل َما يَ ب ح َصح َه َعَليحَه إذح اْلح َحَه َِببحَتَناَء الحَفقح َعُر ِبَدح يح الحَفنُّ الحُمَسمهى َِبََذا اللهَقَب الحُمشح
َي َوَفعحلَ  َر َوالن ههح َمح َالَيهُة( َأيح َغْيحُ الحُمَعي هَنَة َكُمطحَلَق اْلح َه اْلحََجح ُُه )َدََلَئُل الحَفقح َاَع َوالحَقَياَس  النه َعَليحَه َغْيح ِبَ  َواْلحََجح

َتصحَحاَب الحَمبحُحوَث َعنح َأوهَْلَا َِبَنهُه لَلحُوُجوَب َحَقيَقةا َوالثهاِن َِبَنهُه لَلحُحرحَمَة َكَذَلَك الح  َا ُحَجٌج َواََلسح َباَقي ِبَََّنه
َصيَليهَة ََنحُو }أََقيُموا الصهََلَة{  َوَغْيحُ َذَلَك ِمها ََيحِت َمَع َما يَ تَ َعلهُق َبَه ِف الحُكُتبَ  َسَة َفَخرََج َِبلدهََلَئَل الت هفح َمح اْلح

َرَجُه الشهيحَخاَن َواْلحَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم ِف الحَكعحَبَة َكَما َأخح َربُوا الز َََن{ َوَصََلتُُه َصلهى اّلِله َاُع َعَلى َأنح لََبنحَت }َوََل تَ قح َجح
َتَناَع بَ يحَع بَ عحَضَه بَبَ عحض  اََلبحَن السُّدُ  ُرحَز َعَلى الحَُبَ  ِف امح  َس َمَع بَنحَت الصُّلحَب َحيحُث ََل َعاَصَب َْلَُما َوَقَياُس اْلح

َتصحَحاُب الطهَهاَرَة َلَمنح َشكه ِف بَ َقاَئَها فَ َليحَستح  َلٌم َواسح ا بََيد  َكَما َرَواُه ُمسح َا ُأصُ  إَله َمثحَلا ِبَثحل  َيدا َه َوَإَّنه وُل الحَفقح
َثيَل   يُذحَكُر بَ عحُضَها ِف ُكتَُبَه لَلتهمح

َوهَل ِبََ  )َوَقيَل(      َالَيهَة َوَرجهَح الحُمَصنَ ُف اْلح َه اْلحََجح َه )َوَمعحرَفَ تُ َها( َأيح َمعحرََفُة َدََلَئَل الحَفقح نهُه أَق حَرُب ُأُصوُل الحَفقح
ُلوَل اللُّغَ  َسَها إإََل الحَمدح َكاَم ََل نَ فح َحح َه َِبلحَعلحَم َِبْلح يَعَهمح الحَفقح ََدلهُة َكَما ِف تَ عحرَيَف َجََ ُُصوُل لَُغةا اْلح ذح َويَ  إذح اْلح

ُم.  ُه لَُغةا الحَفهح  الحَفقح
ُُصوَلُّ( َأيح الحَمرحُء الحَمنحُسوُب إََل )      ُُصوَل َأيح الحُملحَتَبُس َبَه )الحَعارَ  َواْلح َه اْلح ُف َِبَا( َأيح َبَدََلَئل الحَفقح

َتَفاَدَِتَا( يَ عحَِن الحُمَرجَ َحاَت الحَمذحُكوَر ُمعحَظُمَها ِف الحَكَتاَب السهاَدَس )وَ  َالَيهَة )َوَبطُُرَق اسح ( َبطُُرَق اْلحََجح



َتَهَد الحَمذحُكورََة ِف الحَكَتاَب السها َتَفيَدَها( يَ عحَِن َصَفاَت الحُمجح َتَهاَد )ُمسح َها َبُشُروَط اََلجح َبَع َويُ َعَبهُ َعن ح
َه َأيح َما َيُدلُّ َعَليحَه َمنح َُجحَلَة َدََلئََلَه ا تَ َفاُد َدََلَئُل الحَفقح َصيَليهَة َعنحَد تَ َعاُرَضَها َوَِبلحُمرحَجَحاَت َأيح ِبَعحرَفََتَها ُتسح لت هفح

َتَهَد َأيح َبَقَياَمَها ِبَ  َتَفاَدَِتَا َِبلحُمَرجَ َحاتَ َوَبَصَفاَت الحُمجح َلا ََلسح ا لََتلحَك الدهََلَئَل َأيح أَهح َتَفيدا  لحَمرحَء َيُكوُن ُمسح

ُه َعَلى الحُمَرجَ َحا َها الهَِت َهَي الحَفقح َكاَم َمن ح َحح َتَفاَدَة اْلح َها َولَتَ َوقَُّف اسح َكاَم َمن ح َحح َتَفيُد اْلح َت.َوَصَفاُت فَ َيسح
َتَهَد عَ  ُه َمنح الحُمجح ُُصوَل الحَموحُضوَع لَبَ َياَن َما يَ تَ َوقهُف َعَليحَه الحَفقح َه السهاَبَق ذََكُروَها ِف تَ عحرَيَفي اْلح أََدلهَتَه  َلى الحَوجح

ا َوَمنح الحُمَرجَ َحاَت َصَفاُت  َصيَليهَة َلَكث حَرَِتَا َجدًّ َالَيهَة َكَما تَ َقدهَم ُدوَن الت هفح َقَطَها َلَكنه اْلحََجح َتَهَد َوَأسح الحُمجح
َا ُتذحَكُر ِف ُكتَُبَه  لَتَ َوقُّفَ  ُُصوَل َوَإَّنه َا لَيحَستح َمنح اْلح َمعحرَفََتَه َعَلى  الحُمَصنَ ُف َكَما َعَلمحت َلَما قَاَلُه َمنح َأَّنه

ُرَها َحيَنَئذ  ِف تَ عحرَيفَ  َا طَرَيٌق إلَيحَه قَاَل َوذَكح رََهمح ِف تَ عحرَيَف الحَفَقيَه َما يَ تَ َوقهُف َمعحرَفََتَها ; َْلََّنه ُُصوَلَ  َكذَكح  اْلح
َطى َعَربَ  َرَجَة الحُوسح َتَهُد َوُهَو ُذو الده َتَهاَد َحيحُث قَاُلوا الحَفَقيُه الحُمجح ُه َمنح ُشُروَط اََلجح يهةا َوُأُصوَلا إََل َعَليحَه الحَفقح

َتَهَد َوَما قَالُ  َ ِف َأنه آَخَر َصَفاَت الحُمجح َكاَم َهَذا َكََلُمُه الحُمَواَفُق َلظَاَهَر الحَمْتح َحح وا الحَفَقيُه الحَعاَلُ َِبْلح
َبقح إلَيح  َالَيهَة الهَذي َبََن َعَليحَه َما َلَح ُيسح َتَهَد طَرَيٌق لَلدهََلَئَل اْلحََجح َه َكَما قَاَل َمنح الحُمَرجَ َحاَت َوَصَفاَت الحُمجح

َقاَطهَ  َصيَليهَة وََكَأنه إسح َا طَرَيٌق لَلدهََلَئَل الت هفح ُُصوَل َوأَنحَت َخَبٌْي ِمها تَ َقدهَم َِبَّنه َذَلَك َسَرى إلَيحَه ا َمنح تَ عحرَيَفيح اْلح
َصيَليه  َالَيهَة َوُهَو ُمنحَدَفٌع َِبَنه تَ َوقَُّف الت هفح َصيَليهَة ُجزحئَيهاَت اْلحََجح َصيُلَها َمنح َكوحَن الت هفح َة َعَلى َما ذَُكَر َمنح َحيحُث تَ فح

َتَهَد َمنح َذَلَك َمنح َحيحُث ُحُصوُْلَا لَلحَمرحَء ََل  َكاَم َعَلى َأنه تَ َوق َُّفَها َعَلى َصَفاَت الحُمجح َحح   َمعحرَفََتَها. الحُمَفيُد َلْلح
ُُصوَلَ  َمعحرَفَ تُ َها ََل       َلَة َفظَاَهٌر َأنه َمعحرََفَة  َوالحُمعحَتََبُ ِف ُمَسمهى اْلح ُمح ُحُصوُْلَا َكَما تَ َقدهَم ُكلُّ َذَلَك. َوَِبِلح

ء  َمنح الحُمَرج َ  َسَة ََل تَ تَ َوقهُف َعَلى َمعحرََفَة َشيح َمح َالَيهَة الحَمذحُكورََة ِف الحُكُتَب اْلح َحاَت َوَصَفاَت الدهََلَئَل اْلحََجح
َتَهَد الحَمعحُقوَد ْلََ  رََها ِف تَ عحرَيَفيحَه َكَأنح الحُمجح ُُصوَل فَالصهَواُب َما َصنَ ُعوا َمنح َذكح  ا الحَكَتاَِبَن الحَباَقَياَن َلَكوحََّنَا َمنح اْلح

َتَفيَد ُجزحئَيهاَِتَا َوَقيَل مَ  َتَفاَدَة َوُمسح َالَيهُة َوطُُرُق اسح َه اْلحََجح َه َدََلَئُل الحَفقح َفُة َذَلَك َوََل َحاَجَة إََل عحرَ يُ َقاَل ُأُصوُل الحَفقح
َتَهُد, وََكَذا عَ  ُم: الحَفَقيُه: الحُمجح ُُصوَلَ  لَلحَعلحَم َبَه َمنح َذَلَك  َوأَمها قَ وحُْلُمح الحُمتَ َقدَ  ِت ِف َكَتاَب تَ عحرَيَف اْلح ُسُه اِلح كح

ُدُق  َتَهاَد فَالحُمرَاُد َبَه بَ َياُن الحَماَصَدَق َأيح َما َيصح ُس ََل اََلجح َتَهُد َوالحَعكح ُدُق َعَليحَه الحُمجح َعَليحَه الحَفَقيُه ُهَو َما َيصح
ُهوَمُهَما َُمحَتَلٌف َوََل َحاَجَة إََل ذَكح  َصحُل ِف الت هعحرَيَف ; َْلَنه َمفح ُهوَم َوَإنح َكاَن ُهَو اْلح رََه لَلحَعلحَم َبَه َمنح بَ َياُن الحَمفح

َه َواََل  َكاَم َأيح إَلَح َلَذَلَك َعَلى َأنه بَ عح تَ عحرَيَفيح الحَفقح َحح ُمح َما قَاُلوا الحَفَقيُه الحَعاَلُ َِبْلح َتَهاَد َفَما تَ َقدهَم َمنح َأَّنه َضُهمح جح
  .قَاَلُه َتصحرَياا ِبَا ُعَلَم الحَتزَاماا

َكاَم( َأيح َِبََميَع النَ َسَب التهامه )      َحح ُه الحَعلحُم َِبْلح َة )الشهرحَعيهَة( َأيح الحَمأحُخوَذَة َمنح الشهرحَع الحَمب حُعوَث َبَه َوالحَفقح
ََه َكالحَعلحَم ِبََنه  النَ يهَة ِف الحُوُضوَء َواَجَبٌة َوَأنه الحوَت حَر  النهِبُّ الحَكرمَُي )الحَعَمَليهَة( َأيح الحُمتَ َعلَ َقَة َبَكيحَفيهَة َعَمل  قَ لحِب   َأوح َغْيح

َصيَليهَة َلْلحَ مَ  ََدلهَة الت هفح َصيَليهَة( َأيح َمنح اْلح َتَسَب( َذَلَك الحَعلحُم )َمنح أََدلهَتَها الت هفح َكاَم َفَخرََج َبَقيحَد نحُدوٌب )الحُمكح حح
نحَساَن َوالحبَ َياَض وَ  َواَت َوالصَ َفاَت َكَتَصوَُّر اْلحَ ََها َمنح الذه َكاَم الحَعلحُم َبَغْيح َحح َكاَم اْلح َحح َبَقيحَد الشهرحَعيهَة الحَعلحُم َِبْلح

َ َوَأنه النهاَر ُُمحرََقٌة َوَبَقيحَد الحعَ  يهَة َكالحَعلحَم ِبََنه الحَواَحَد َنصحُف اََلث حَننيح سَ  َليهَة َواْلَح َكاَم الشهرحَعيهَة الحَعقح َحح لحَميهَة الحَعلحُم َِبْلح



َيلَ الحَعلحَميهَة َأيح اََلعحَتَقا َتَسَب َعلحُم اّلِلَه َوَجَبح َخَرَة َوَبَقيحَد الحُمكح  َوالنهِبَ  َديهَة َكالحَعلحَم ِبََنه اّلِلهَ َواَحٌد َوأَنهُه يُ َرى ِف اِلح
َتَضى َوالنها َتَسَب لَلحَخََلِفَ  َمنح الحُمقح َصيَليهَة الحَعلحُم َبَذَلَك الحُمكح ِف الحُمث حَبَت َِبََما َما ََيحُخُذُه َمنح ِبَا ذَُكَر َوَبَقيحَد الت هفح

َتَضي  َمَه َفَعلحُمُه َمَثَلا َبُوُجوَب النَ يهَة ِف الحُوُضوَء َلُوُجوَد الحُمقح َفظَُه َعنح إبحطَاَل َخصح َأوح َبَعَدَم ُوُجوَب الحَفَقيَه لََيحح
ُوا عَ  َه َوَعَبه َه ُهَنا َِبلحَعلحَم َوَإنح َكاَن َلظَنَ يهَة أََدلهَتَه ظَنًّا َكَما َسَيأحِت الت هعحَبُْي الحوَتحَر َلُوُجوَد النهاِف لَيحَس َمنح الحَفقح نح الحَفقح

َتَهَد الهَذي ُهَو لَُقوهتََه َقرَيٌب َمنح الحَعلحَم وََكوحنُ  َتَهاَد ; َْلَنهُه َظنُّ الحُمجح َكاَبَه َعنحُه ِف َكَتاَب اََلجح َحح َم  الحُمرَاَد َِبْلح
أََلةا َمنح أَرحبََعنَي ُسَئَل  يعاا ََل يُ َناَفيَه قَ وحُل َماَلك  َمنح َأَكاَبَر الحُفَقَهاَء ِف َست   َوَثََلَثنَي َمسح َها ََل أَدحرَي ; َجََ َعن ح

َكاَمَها ِبَُعاَوَدَة النهظََر, َوَإطحََلُق الحَعلحَم َعَلى َمثحلَ   َهَذا الت هَهيَُّؤ َشاَئٌع ُعرحفاا يُ َقاُل ُفََلٌن َْلَنهُه ُمتَ َهيَ ٌئ لَلحَعلحَم ِبََحح
َصيَل َبلح إنهُه ُمتَ َهيَ ٌئ َلذَ  يَع َمَسائََلَه َحاَضَرٌة َعنحَدُه َعَلى الت هفح َو َوََل يُ رَاُد َأنه َجََ َلَك َوَما َقيَل َمنح َأنه يَ عحَلُم النهحح

َكاَم الشهرحَعيهَة قَ يحٌد َواَحٌد ََجحُع  َحح ِت َفَخََلُف الظهاَهَر َوَإنح آَل َما اْلح َم الشهرحَعيَ  الحُمَعرهَف َِبَطَاَب اّلِلَه اِلح ُكح اْلح
 تَ َقدهَم ِف َشرحَح َكوحََّنََما قَ يحَديحَن َكَما ََل ََيحَفى.

َي أُ )      ث حَباَت ََترَةا َوالن هفح ُُصولَيَ نَي َِبْلحَ َ اْلح ُم( الحُمتَ َعاَرُف َبنيح ُكح ( َأيح َكََلُمُه الن هفحَسيُّ َواْلح َرى )َخطَاُب اّلِلَه خح
ََصحَ  َكَما َسَيأحِت )الحُمتَ َعلَ ُق َبَفعحَل الحُمَكله  ََزَل َخطَاِبا َحَقيَقةا َعَلى اْلح ََزَلُّ الحُمَسمهى ِف اْلح َف( َأيح الحَباَلَغ اْلح

َلَها َكَما َسَيأحِت الحَعاَقَل تَ َعلُّقاا َمعحَنَوَيًّ قَ بحَل ُوُجوَدَه َكَما  َم قَ ب ح َسَيأحِت َوتَ نحَجيزَيًّ بَ عحَد ُوُجوَدَه بَ عحَد الحبَ عحَثَة إذح ََل ُحكح
ُه ِبه اََلعحَتَقاَديه َوَغْيحَ )َمنح َحيحُث إنهُه ُمَكلهٌف( َأيح ُملحَزٌم َما َفيَه ُكلحَفٌة َكَما يُ عحَلُم ِمها َسَيأحِت فَ تَ َناَوَل الحَفعحَل الحَقلح 

ُ َعَليحَه َوَسلهَم ِف َخَصاَئَصهَ  َُه َوالحَكفه َوالحُمَكلهَف الحَواَحَد َكالنهِبَ  َصلهى اّلِله ثَ َر َمنح الحَواَحَد  َوالحَقوحَله َوَغْيح َكح َواْلح
َازََم َوَغْيحَ ا َليَف َوالحُمتَ َعلَ َق َِبَوحُجَه الت هَعلَُّق الثهََلثََة َمنح اََلقحَتَضاَء اِلح تََيَة لَتَ َناُوَل َحيحَثيهَة التهكح َيَْي اِلح َازََم َوالتهخح ِلح

َليَف َلَح يُوَجَدا َأََل تَ َرى إََل انحَتفَ  َوهَل الظهاَهَر فََإنهُه َلوحََل ُوُجوُد التهكح َها َكاْلح ََخْيَيحَن َمن ح اَئَهَما قَ بحَل الحبَ عحثََة َكانحَتَفاَء َلْلح
َليَف ُثه  ُُهَا, َوَخرََج َبَفعحَل الحُمَكلهَف َخطَاُب اّلِلهَ التهكح طَاُب الحَمذحُكوُر َيُدلُّ َعَليحَه الحَكَتاُب َوالسُّنهُة َوَغْيح   اْلَح

ُ ََل إَلَه إَله ُهَو{ } ُلوََلح }اّلِله ََماَداَت َكَمدح ء { خَ الحُمتَ َعلَ ُق َبَذاتََه َوَصَفاتََه َوَذَواَت الحُمَكلهَفنَي َواِلح اَلُق ُكلَ  َشيح
لُوُل َوَما تَ عحَمُلوَن َمنح قَ وحله تَ َعاََل }وَ  ََباَل{ َوِبَا بَ عحَدُه َمدح َناُكمح{ }َويَ وحَم ُنَسْيَ ُ اِلح ُ َخَلَقُكمح َوَما }َوَلَقدح َخَلقح َاّلِله

 ّلِلََه تَ َعاََل  َوََل َخطَاَب يَ تَ َعلهُق َبَفعحَل َغْيحَ الحَباَلَغ تَ عحَمُلوَن{ فََإنهُه ُمتَ َعلَ ٌق َبَفعحَل الحُمَكلهَف َمنح َحيحُث إنهُه ََمحُلوقٌ 
ُنوَن َُمَاَطٌب َِبََداَء َما َوَجَب ِف َماْلَََما َمنحُه َكالزهَكاَة َوَضَماَن الح  َلَف َكَما َُيَاَطُب الحَعاَقَل َوَوَلُّ الصهِبَ  َوالحَمجح ُمت ح

َاَلَة َمنحزََلَة َفعحَلَه َوَصحهُة َصاَحُب الحَبَهيَمَة َبَضَماَن مَ  َظَها لَتَ نَ زَُّل َفعحَلَها ِف َهَذَه اْلح ا أَت حَلَفتحُه َحيحُث فَ رهَط ِف َحفح
َها لَيحَس ُهَو ; َْلَنهُه َمأحُموٌر َِبَا َكالحَباَلَغ َبلح لَ  َفََل َيَّتحُُكَها  يَ عحَتاَدَهاَعَباَدَة الصهِبَ  َكَصََلتََه َوَصوحَمَه الحُمثَاَب َعَلي ح

طَاُب َبَفعحَل ُكلَ  َِبَلغ  َعاَقل  َكَما يُ عحَلُم ِمها سَ  ُ َذَلَك َوََل يَ تَ َعلهُق اْلَح َتَناَع بَ عحَد بُ ُلوَغَه إنح َشاَء اّلِله َيأحِت َمنح امح
َقيَق إََل  َرَه َويَ رحَجُع َذَلَك ِف التهحح َليَف الحَغاَفَل َوالحُملحَجَأ َوالحُمكح َليَف الحَباَلَغ الحَعاَقَل ِف بَ عحَض َتكح  انحَتَفاَء َتكح

َوالََه.   َأحح



َم الحُمتَ َعاَرَف َكَما َمَشى َعَليحَه الحُمَصنَ ُف َوَمنح َجَعَلُه مَ       ُكح ِت فَ َليحَس َمنح اْلح َع اِلح نحُه َكَما َوأَمها َخطَاُب الحَوضح
َاَجَب زَاَد ِف الت هعح  َتاَرُه ابحُن اْلح َخُلُه فَ َقاَل َخطَاُب اّلِلَه الحُمتَ َعلَ ُق َبَفعحَل الحُمَكلهَف اخح رَيَف السهاَبَق َما يُدح

َع َما ُمتَ َعلَ ُقُه َغْيحُ َفعحَل الحمُ  َمُل َمنح الحَوضح َع. َلَكنهُه ََل َيشح َيَْي َأوح الحَوضح َكلهَف َكالزهَواَل َسبَ باا َِبََلقحَتَضاَء َأوح التهخح
ُ ِف ُكلَ  َُمَل   ِبََ لََزَوالَ  ََه َثه لَلحَمَكاَن الحَمَجازَيَ  َكَثْياا َويُ َبنيَ  تَ عحَمَل الحُمَصنَ ُف َكَغْيح َر َواسح ا يُ َناَسُبُه َكَما َسَيأحِت.  الظُّهح

َم َخطَاُب اّلِلَه َأيح َمنح َأجح  ُكح ( فَ َقوحلُُه ُهَنا )َوَمنح َثه( َأيح َمنح ُهَنا َوُهَو َأنه اْلح َم إَله ّلِلََه َل َذَلَك نَ ُقوُل )ََل ُحكح
ُنهُ  بَ ُعَها ُحسح َف حَعاَل قَ بحَل الحبَ عحَثَة َكَما َسُيَشُْي إََل َذَلَك قَ وحُل الشهارََح يَ ت ح َم لَلحَعقحَل ِف اْلح  َأوح قُ بحُحُه َوقَ وحلُُه َفََل ُحكح

ء  ِمها َسَيأح  َن َوالحُقبحَح َوَلَما َشارََكُه ِف َأيح ََل يُ ؤحَخُذ إَله َمنح َذَلَك َبَشيح ِت َعنح الحُمعحَتزَلََة الحُمَعَبهَ َعنح بَ عحَضَه َِبْلحُسح
ُل َوفَاقاا َبَدأَ َبَه َُتحرَيراا َلَمَحلَ  النَ زَاَع فَ َقالَ   :الت هعحَبَْي َِبََما َعنحُه َما ََيحُكُم بََه الحَعقح

َء       ُن َوالحُقبحُح( لَلشهيح ُلحَو َوقُ بحَح الحُمرَ  )َو( ِبَعحََن )َصَفَة )اْلحُسح َن اْلح )ِبَعحََن: ُمََلَءَمَة الطهبحَع َوُمَنافَ َرتََه( َكُحسح
ُل ات ََفاقاا )َوِبَعحََن  َل )َعقحَليٌّ( َأيح ََيحُكُم َبَه الحَعقح َهح َن الحَعلحَم َوقُ بحَح اِلح ( َو  تَ َرتَُّب الحَمدححَ الحَكَماَل َوالن هقحَص( َكُحسح

َن الطهاَعَة َوقُ بحَح الحَمعحَصَيَة )َشرحَعيٌّ( َأيح ََل ََيحكُ  ( َكُحسح ( َوالث هَواَب )َوالحَعَقاَب آَجَلا ُم بََه إَله )الذهمَ  َعاَجَلا
َرُك إَله بََه )َخََلفاا لَ  لحُمعحَتزََلَة( ِف قَ وحَْلَمح إنهُه َعقحَليٌّ الشهرحُع الحَمب حُعوُث َبَه الرُُّسُل َأيح ََل يُ ؤحَخُذ إَله َمنح َذَلَك َوََل يُدح

ُنُه أَوح قُ بحُحُه َعنحَد اّلِلهَ  بَ ُعَها ُحسح َسَدة  يَ ت ح َلَحة  َأوح َمفح ُل َلَما ِف الحَفعحَل َمنح َمصح رَُك الحَعقحُل َأيح ََيحُكُم َبَه الحَعقح  َأيح يُدح
َق النهاَفَع  َن الصَ دح َن الحَكَذَب النهاَفَع َوقُ بحَح َذَلَك َِبلضهُروَرَة َكُحسح َوقُ بحَح الحَكَذَب الضهارَ  َأوح َِبلنهظََر َكُحسح

َتَعانََة الشهرحَع َفيَما َخَفَي َعلَ  ا َلَذَلَك َأوح َِبسح يُء الشهرحُع ُمؤَكَ دا ُس َوجيََ َق الضهارَ  َوَقيَل الحَعكح ى الحَعقحَل الصَ دح
َن الصهوحَم آَخَر يَ وحم  مَ  ََه َعقحَليٌّ َوَشرحَعيٌّ َخََبُ َكُحسح نح َرَمَضاَن َوقُ بحَح َصوحَم َأوهَل يَ وحم  َمنح َشوهاَل َوقَ وحلُُه وََكَغْيح

ََه الحَمدحَح َوالث هَواَب لَلحَعلحَم َِبََما َمنح  ُهَما َأوح َكََلُهَا َوتَ رحُكُه َكَغْيح َتَدأ  َُمحُذوف  َأيح ُكلٌّ َمن ح َر ُمَقابََلهَ ُمب ح َما  ذَكح
َبُل الز َََيَدَة,  َنحَسَب َكَما قَاَل َِبُُصوَل الحُمعحَتزََلَة فََإنه الحَعَقاَب َعنحَدُهمح ََل يَ َتَخلهُف َوََل يَ قح بَ ُلَها َوَإنح اْلح َوالث هَواُب يَ قح

ُر الحُمنحَعَم َأيح َوُهَو الث هَناُء َعَلى اّلِلَه تَ َعاََل َْلَ  ََها َلَح يَ َتَخلهفح أَيحضاا )َوُشكح َلحَق َوالر َزحَق َوالصَ حهَة َوَغْيح ن حَعاَمَه َِبْلح
ََه َكَأنح ََيحضَ  َع َلُه تَ َعاََل )َواَجٌب َِبلحَقلحَب ِبََنح يَ عحَتَقَد أَنهُه تَ َعاََل َولَي َُّها َأوح اللَ َساَن ِبََنح يَ َتَحدهَث َِبَا َأوح َغْيح

 ُلغحُه َدعحَوُة َنِب   ََل ََيحَثُ َبََّتحَكَه َخََلفاا لَلحُمعحَتزََلَة.َِبلشهرحَع ََل الحَعقحَل( َفَمنح َلَح تَ ب ح 
َم( َموحُجوٌد )قَ بحَل الشهرحَع( َأيح الحبَ عحَثَة َْلََحد  َمنح الرُُّسَل ََلنحَتَفاَء ََلزََمَه َحيَنَئذ  َمنح تَ رَ )      تَُّب الث هَواَب َوََل ُحكح

َر الث هَواَب َوالحَعَقاَب َبَقوحلََه تَ َعاََل  تَ غحََن َعنح ذَكح { َأيح َوََل ُمَثيَبنَي فَاسح َبنَي َحَّته نَ ب حَعَث َرُسوَلا  }َوَما ُكنها ُمَعذه
َم الهَذي  ُكح َليَف َوانحَتَفاَء اْلح َر ُمَقابََلَه َمنح الحَعَذاَب الهَذي ُهَو َأظحَهُر ِف َُتحَقيَق َمعحََن التهكح طَاُب َبذَكح ُهَو اْلَح

مَ ال ُكح ُر( َأيح الشهأحُن ِف ُوُجوَد اْلح َمح )َموحُقوٌف إََل ُوُروَدَه(  سهاَبُق َِبنحَتَفاَء قَ يحد  َمنحُه َوُهَو الت هَعلُُّق الت هنحَجيزَيُّ )َبلح اْلح
َف حَعاَل ق َ  بحَل الحبَ عحَثَة َِبلحَوقحَف فَ َليحَس َُمَالَفاا َلَمنح َأيح الشهرحَع َأَشاَر َِبََذا َكَما قَاَل إََل أَنهُه ُمرَاُد َمنح َعَبهَ َمنها ِف اْلح

َوهَل إذح تَ َوقُّ  َتَمَل َعَلى اْلح َم َفيَها َوَبلح ُهَنا َلََلنحَتَقاَل َمنح َغَرض  إََل آَخَر َوَإنح اشح ُكح َم َعَلى نَ َفى َمنها اْلح ُكح ُف اْلح
َلُه َوُوجُ  َتَمٌل َعَلى انحَتَفائََه قَ ب ح َف حَعاَل قَ بحَل الحبَ عحَثَة َفَما الشهرحَع ُمشح وُدُه بَ عحَدُه. َوَحكهَمتح الحُمعحَتزََلُة الحَعقحَل( ِف اْلح



َتَيارَيٌّ َْلُُصوَصَه َِبَنح أَدحَرَك َفيَه مَ  ََواَء أَوح اخح َها َضُرورَيٌّ َكالت هنَ فَُّس ِف اْلح ء  َمن ح َلَحةا َأوح َقَضى َبَه ِف َشيح صح
َسَدةا َأوح انح  َتَيارَيُّ َْلُُصوصَ َمفح ُر َقَضائََه َفيَه ظَاَهٌر َوُهَو َأنه الضهُرورَيه َمقحطُوٌع ِبَََِبَحَتَه. َواََلخح َه َتَفاَءُهَا َفَأمح

َسَدة  َفعحُلُه  َفَحَرامٌ  َتَمَل َعَلى َمفح ََه ; َْلَنهُه إنح اشح َرَاَم َوَغْيح َسَة اْلح َمح َقحَساَم اْلح َقَسُم إََل اْلح الظُّلحَم َأوح تَ رحُكُه كَ   يَ ن ح
َتمَ  ُروٌه َوَإنح َلَح َيشح َساَن َأوح تَ رحُكُه َفَمكح َلَحة  َفعحُلُه َفَمنحُدوٌب َكاْلحَحح َل َأوح َعَلى َمصح َلَحة  فَ َواَجٌب َكالحَعدح لح َعَلى َمصح

َها َْلُُصوصَ  َسَدة  َفُمَباٌح. )فََإنح َلَح يَ قحَض( الحَعقحُل ِف بَ عحض  َمن ح َل َأوح َمفح ئاا ِمها تَ َقدهَم َكَأكح رَكح َفيَه َشي ح َه َِبَنح َلَح يُدح
تَُلَف ِف َقَضائََه َفيَه لَُعُموَم َدلَيَلَه َعَلى أَق حَوال  ذََكَرَها َبَقوحلََه )فَ ثَالَثُ َها َْلُمح الح  ظحَر الحَفاَكَهَة فَاخح َوقحُف َعنح اْلَح

رَي أَنهُه َُمح  َِبَحَة( َأيح ََل َيدح ظُوٌر َواْلحَ ُهَما ; َْلَنهُه إمها َِمحُنوٌع َمنحُه َفَمحح ظُوٌر َأوح ُمَباٌح َمَع أَنهُه ََل ََيحُلو َعنح َواَحد  َمن ح
ظحَر َأنه الحَفعحَل َتَصرٌُّف ِف َملحَك اّلِلَه َبَغْيحَ  َن َدلَيُل اْلَح الحَعاََلُ أَعحَيانُُه  إذحنََه إذح َأوح ََل َفُمَباٌح َوُهَا الحَقوحََلَن الحَمطحَوَيه

َتَفُع بََه ف َ  َ تَ َعاََل َخَلَق الحَعبحَد َوَما يَ ن ح َِبَحَة َأنه اّلِله َلوح َلَح يَُبحح َلُه َكاَن َخلحُقُهَما َوَمَناَفُعُه َملحٌك ّلِلََه تَ َعاََل َوَدلَيُل اْلحَ
ُهَما  ُه الحَوقحَف َعن ح َمَة َوَوجح كح تَ َعاُرُض َدلَيَليحَهَما َوَأَشاَر َبَقوحلََه َْلُمح َأيح لَلحُمعحَتزََلَة إََل َما َعبَ ثاا َأيح َخالَياا َعنح اْلَح

ِن َ َمنح َأنه قَ وحَل بَ عحَض فُ َقَهائََنا َأيح َكابحَن َأَب ُهَري حَرَة ِبَ  ر  الحَباَقَله ظحَر َوبَ عحَضَهمح نَ َقَلُه َعنح الحَقاَضي َأَب َبكح ْلَح
َِبَحَة ِف اْلحَ  ُمح َِبْلحَ َلَتَهمح َعنح َتَشعَُّب َذَلَك َعنح ُأُصوَل الحُمعحَتزََلَة لَلحَعلحَم ِبَََّنه َا ُهَو لََغفح  َما ف حَعاَل قَ بحَل الشهرحَع إَّنه

ُي اْلحُ  َعرَيَ  َفيَها َِبلحَوقحَف ُمرَاُدُه بََه نَ فح َشح َتَنا َأيح َكاْلح َم َفيَها َأيح َكَما اب حتَ َغوحا َمَقاَصَدُهمح َوَأنه قَ وحَل بَ عحَض أََئمه كح
 تَ َقدهَم.
رَي َكالنهائََم َوالسهاهَ )      َوهُل َوُهَو َمنح ََل َيدح َليَف الحَغاَفَل َوالحُملحَجَأ( أَمها اْلح َتَناُع َتكح ي َفَْلَنه َوالصهَواُب امح

َتثَاَلا َوَذَلَك ي َ  ت حَياُن بََه امح َء اْلحَ َليَف َِبلشهيح َتَضى التهكح َليَف َبَه َوالحَغاَفُل ََل يَ عحَلُم َذَلَك ُمقح تَ َوقهُف َعَلى الحَعلحَم َِبلتهكح
َليُفُه َوَإنح َوَجَب َعَليحَه بَ عحَد يَ َقظََتَه َضَماُن َما أَت حَلَفُه َمنح الحَماَل َوَقَضاُء َما فَاَتُه  َتَنُع َتكح َمنح الصهََلَة ِف َزَماَن فَ َيمح

َلَتَه َلُوُجوَد َسبَ  َئ إلَيحَه َكالحُملحَقى َمنح َشاَهق  َعلَ َغفح رَي َوََل َمنحُدوَحَة َلُه َعمها ُأِلَح ى َبَهَما َوأَمها الثهاِن َوُهَو َمنح َيدح
َليَفَه َِبلحُملحَجَئ إلَيحهَ  َتَناُع َتكح تُ ُلُه ََل َمنحُدوَحَة لَُه َعنح الحُوُقوَع َعَليحَه الحَقاَتَل لَُه فَامح وح بََنَقيَضَه لََعَدَم  أَ َشخحص  يَ قح
َرَة لَهُ  َرتََه َعَلى َذَلَك ; َْلَنه الحُملحَجَئ إلَيحَه َواَجُب الحُوُقوَع َونََقيُضُه ِمُحَتَنُع الحُوُقوَع َوََل ُقدح  َعَلى َواَحد  َمنح ُقدح

َليَف الحَغاَفَل َوالحُملحَجَأ بََناءا  َتَنَع َوَقيَل َِبََواَز َتكح َل الحَواَجَب َوالحُممح َليَف ِبَا ََل يُطَاُق َكَحمح  َعَلى َجَواَز التهكح
َتَياَر َهلح ََيح  َليَف ِبَا ََل يُطَاُق َمنح اََلخح َرَة الحَعَظيَمَة َورُده ِبََنه الحَفائََدَة ِف التهكح َماَت الحَواَحَد الصهخح ُخُذ ِف الحُمَقدَ 

َليَف الحَغاَفَل َوالحُملح  َتَفَيةا ِف َتكح َرُه ُمن ح َجَأ َوَإََل َحَكايََة َهَذا َوَردَ َه َأَشاَر الحُمَصنَ ُف بَتَ عحَبْيََه َِبلصهَواَب(.  وََكَذا الحُمكح
َليُفُه ِبَ  رََه َبَه ََيحَتَنُع َتكح رََه َعَليحَه إَله َِبلصهَبحَ َعَلى َما ُأكح َرَه َعَليحهَ )َوُهَو َمنح ََل َمنحُدوَحَة َلُه َعمها ُأكح أَوح بََنَقيَضَه  لحُمكح

َتثَالُ  رَاَه ََل ََيحُصُل َبَه اََلمح َتثَاَل َذَلَك فََإنه الحَفعحَل َلْلحَكح َرتََه َعَلى امح ت حَياُن )َعَلى الصهَحيَح( لََعَدَم ُقدح  َوََل َُيحَكُن اْلحَ
َرهاا )َعَلى الحَقتحَل( َلُمَكاَفَئَه فََإنه  ( َكاَن ُمكح رَاَه َبََّتحَكَه لََعَدَم َمَعُه بََنَقيَضَه )َوَلوح َليُفُه َحاَلَة الحَقتحَل َلْلحَكح ُه ََيحَتَنُع َتكح

َسَه( الحبَ َقاَء َعَلى ُمَكاَفَئهَ  يثَارََه نَ فح ُ الحَقاَتَل( الهَذي ُهَو ُُمحَمٌع َعَليحَه )َْلَ َرتََه َعَليحَه )َوَإثح نَ ُهَما  ُقدح َُه بَ ي ح الهَذي َخْيه
رَُه َبَقوحلَهَ  َليفُ  الحُمكح رَاَه َوَقيَل جَيُوُز َتكح يثَاَر ُدوَن اْلحَكح رََه  اُق حُتلح َهَذا َوَإَله قَ تَ لحُتك فَ َيأحَثُ َِبلحَقتحَل َمنح َجَهَة اْلحَ الحُمكح



رََه َعَليحَه لَ  َتثَاَل َذَلَك َِبَنح ََيحِت َِبلحُمكح َرتََه َعَلى امح رََه َعَليحَه َأوح بََنَقيَضَه لَُقدح رََه َعَلى ِبَا ُأكح َداَعي الشهرحَع َكَمنح ُأكح
رََه َبَه َوَإنح َلَح ُيَكلَ فح  َذَها َمنحُه َأوح بََنَقيَضَه َصاَبراا َعَلى َما ُأكح ُه الشهارَُع الصهَبحَ َعَليحَه أََداَء الزهَكاَة فَ نَ َواَها َعنحَد َأخح

تَ َنَع َمنحُه  َر فَامح مح رََه َعَلى ُشرحَب اْلَح ََشاَعَرَة َوَرَجَع َكَمنح ُأكح َوهُل لَلحُمعحَتزََلَة َوالثهاِن َلْلح َصاَبراا َعَلى الحُعُقوبََة َوالحَقوحُل اْلح
َوه  َقيَق َمَع اْلح نَ ُهَما َوَأنه التهحح  َل فَ لحيُ َتَأمهلح. إلَيحَه الحُمَصنَ ُف آَخراا َوَمنح تَ وحَجيَهَهَما يُ عحَلُم أَنهُه ََل َخََلَف بَ ي ح

َليَف َيُكوُن )      ( ِبَعحََن أَنهُه إَذا ُوَجَد َبُشُروَط التهكح ُر َِبلحَمعحُدوَم تَ َعلُّقاا َمعحَنَوَيًّ َمح َر َويَ تَ َعلهُق اْلح َمح َمأحُموراا َبَذَلَك اْلح
ََزَله ََل تَ َعلُّقاا تَ نحَجَيزَيًّ َِبَنح َيُكوَن َحالََة َعَدَمَه َمأحُموراا )خَ  َيَهمح الت هعحَليَق الحَمعحَنَويه الن هفحَسيه اْلح ََلفاا لَلحُمعحَتزََلَة( ِف نَ فح

ََزلَ  َر َوَسَيأحِت تَ نَ وُُّع الحَكََلَم ِف اْلح َمح َُه َكاْلح َي َوَغْيح َر  أَيحضاا لََنَفيَهمح الحَكََلَم الن هفحَسيه َوالن ههح َمح ََصحَ  إََل اْلح َعَلى اْلح
َهَ   .َوَغْيح
َء )اقحَتَضاءا َجازَماا( فََإنح اق حتَ )      طَاُب( َأيح طََلَب َكََلَم اّلِلَه الن هفحَسيه )الحَفعحُل( َمنح الحُمَكلهَف َلَشيح َضى اْلَح

( ِبََنح  ( اقحَتَضاءا )َغْيحَ َجازَم  طَاُب ُيَسمهى إجَياِبا )أَوح َكُه َجوهَز تَ رح ِبََنح َلَح جَيُزح تَ رحُكُه )فََإجَياٌب( َأيح فَ َهَذا اْلَح
رمٌَي(. ء  اقحَتَضاءا )َجازَماا( َِبَنح َلَح جُيَو َزح َفعحَلُه )فَ َتحح ( اق حَتَضى )الَّتهحَك( َلَشيح ( اقحَتَضاءا َغْيحَ  )فَ ُنَدَب(. )َأوح )َأوح

َ }إَذا َدَخَل َأَحدُُكمح الحمَ  َي ِف َحَديَث الصهَحيَحنيح َء َكالن ههح ( َِبلشهيح ي  ََمحُصوص  َجَد َفََل جَيحَلُس َجازَم  )بَنَ هح سح
َا ُخَلَقتح َمنح الشه  َبَل فََإَّنه ََه }ِف أَعحطَاَن اْلحَ َ{ َوِف َحَديَث ابحَن َماَجهح َوَغْيح َعَتنيح َياَطنَي{ َحَّته ُيَصلَ َي رَكح

ُصوَص ُيَسمهى َكرَاَهةا َوََل ََيحرُ  ُلوُل َعَليحَه َِبلحَمخح طَاُب الحَمدح ُصوَص َدلَيُل )َفَكرَاَهٌة( َأيح فَاْلَح ُج َعنح الحَمخح
َاَع َأوح َدلَيُل الحَمَقيَس َعَليحَه َوذَ  تَ َنُد اْلحََجح ََقيَقَة ُمسح َاعاا أَوح َقَياساا َْلَنهُه ِف اْلح ُروَه إَجح ُصوَص الحَمكح َلَك َمنح الحَمخح

َء يَُفيُد ال َر َِبلشهيح َمح َء فََإنه اْلح ( َِبلشهيح طَاُب )َأوح َبَغْيحَ ََمحُصوص  َوحََل( َأيح فَاْلَح َي َعنح تَ رحَكَه )َفَخََلُف اْلح ن ههح
َوحََل َكَما ُيَسمهى ُمتَ َعلَ ُقُه َبَذَلَك َفعحَلا َكاَن كَ  ُصوَص ُيَسمهى َخََلَف اْلح ُلوُل َعَليحَه َبَغْيحَ الحَمخح َفطحَر ُمَساَفر  الحَمدح

ََه َأنه ََل يَ َتَضرهُر َِبلصهوحَم َكَما َسَيأحِت َأوح ت َ  ُصوَص َوَغْيح َمي الحَمخح َ َقسح رحكاا َكََّتحَك َصََلَة الضَُّحى َوالحَفرحُق َبنيح
ء  أَ  َتََلُف ِف َشيح ُصوَص فَاََلخح ُصوَص َأَشدُّ َمنحُه ِف الحَمطحُلوَب َبَغْيحَ الحَمخح ُروٌه الطهَلَب ِف الحَمطحُلوَب َِبلحَمخح َمكح

َوحََل اخح  َوحََل َوَقيَل ُهَو أَمح َخََلُف اْلح ُصوَص َفيَه َكَصوحَم يَ وحَم َعَرَفَة لَلحَحاجَ  َخََلَف اْلح َتََلٌف ِف ُوُجوَد الحَمخح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم ََّنَى َعنح َصوحَم يَ وحَم َعَرَفَة َبعَ  ََه }أَنهُه َصلهى اّلِله ُروٌه َْلََديَث َأَب َداُود َوَغْيح  َرَفَة{ َوُأَجيَب َبَضعحَفهَ َمكح

ا َمنح ُمَتَأخَ رَي ذا ُُصولَيَ نَي َأخح َوحََل زَاَدُه الحُمَصنَ ُف َعَلى اْلح ََديَث َوتَ قحَسيُم َخََلَف اْلح َل اْلح الحُفَقَهاَء َحيحُث  َعنحَد أَهح
ُهمح إَمامُ  نَ ُهَما َوَمن ح َوحََل ِف َمَساَئَل َعَديَدة  َوفَ رهُقوا بَ ي ح ُروَه َِبَََلَف اْلح َي  قَابَ ُلوا الحَمكح َ ِف النَ َهايََة َِبلن ههح ََرَمنيح اْلح

ُصوَص َوَغْيحَ الحمَ  َر َوَعَدَل الحُمَصنَ ُف إََل الحَمخح َمح تَ َفاُد َمنح اْلح ُصوَص َأيح الحَمقحُصوَد َوَغْيحَ الحَمقحُصوَد َوُهَو الحُمسح خح
بَيهَة َوأَمها الحمُ  ََواَمَر النهدح يَع اْلح ُصوَص َوَغْيحَ الحَعامَ  َنظَراا إََل َجََ َي الحَمخح ُروَه َعَلى َذي الن ههح ُموَن فَ ُيطحَلُقوَن الحَمكح تَ َقدَ 

َم الحَمنحُدوَب ُسنهٌة ُمَؤ  ُروٌه َكرَاَهةا َشَديَدةا َكَما يُ َقاُل ِف َقسح َوهَل َمكح ُصوَص َوَقدح يَ ُقوُلوَن ِف اْلح كهَدٌة َوَعَلى الحَمخح
َ َفعحَل )ُصولَيَ نَي يُ َقاُل َأوح َغْيحُ َجازَم  َفَكرَاَهٌة. َهَذا الهَذي ُهَو َمبحََن اْلحُ  َيَْي( َبنيح طَاُب )التهخح ( اق حَتَضى اْلَح َأوح

َِبَحَة َوالصهَواُب َأوح ُخْيَ َ َكمَ  ٌو إذح ََل اقحَتَضاَء ِف اْلحَ َيَْي َسهح َر التهخح َء َوتَ رحَكَه فََإَِبَحُة ذَكح َهاَج عَ الشهيح طحفاا ا ِف الحَمن ح



ََقيَقَة َفعحٌل هُ  َتَضى ِف اْلح َو الحَكفُّ َكَما َسَيأحِت َعَلى اق حَتَضى َوقَاَبَل الحَفعحَل َِبلَّتهحَك َنظَراا لَلحُعرحَف َوَإَله فَالَّتهحُك الحُمقح
. َي الحَكفُّ َليَف إَله َبَفعحل  َوأَنهُه ِف الن ههح  أَنهُه ََل َتكح

ا( الحَواُو لَلت هقحَسيَم َوَإنح َوَرَد( اْلحَ )      ا َوفَاَسدا َء )َسبَ باا َوَشرحطاا َوَمانَعاا َوَصَحيحا طَاُب الن هفحَسيُّ َبَكوحَن الشهيح
َتَصُر َأيح َكوح  ُف َما َقدهرحته َكَما َعَبهَ َبَه الحُمخح َوُد َمنح َأوح َكَما قَاَلُه ابحُن َماَلك  َوَحذح ء  الحَعلح َوَهَي َفيَه َأجح ُم َبَه ُن َشيح
َتَصاَر َوَوصحُف الن هفحَسيَ  َِبلحُوُروَد َُمَاٌز َكَوصحَف اللهفحَظيَ  َبَه الشهائَُع َوالشه  ُء يَ تَ َناَوُل َفعحَل َمعحَنا َمَع رََعايََة اََلخح يح

َدَ  َوالزهَواَل َسبَ باا َلُوُجوبَ  َر َوَإتحََلَف الصهِبَ  َمَثَلا َسبَ باا الحُمَكلهَف َوَغْيحَ َفعحَلَه َكالز َََن َسبَ باا َلُوُجوَب اْلح  الظُّهح
طَاُب ُيَسمهى َوضحعاا َوُيَسمهى خَ  ٌع( َأيح فَ َهَذا اْلَح طَاَب َوضحع  َلُوُجوَب الضهَماَن ِف َمالََه َوأََداَء الحَوَلَ  َمنحُه )فَ َوضح

َع اّلِلَه َأيح َِبَعحَلَه َكمَ  ُم أَيحضاا َْلَنه ُمتَ َعلهَقُه َبَوضح ُكح َتَضى َأوح الحُمَخْيهَ الهَذي ُهَو اْلح طَاُب الحُمقح ا ُيَسمهى اْلَح
َليف  َلَما تَ َقدهَم )َوَقدح َعَرفحت ُحُدوَدَها( َأيح ُحُدوَد الحَمذحُكورَاَت َمنح   أَقحَساَم الحُمتَ َعاَرُف َكَما تَ َقدهَم َخطَاُب َتكح

َليَف َوَمنح َخطَاَب الحَوضح  َتَضي لَلحَفعحَل اقحَتَضاءا َجازَماا َوَعَلى َهَذا َخطَاَب التهكح طَاُب الحُمقح جَياَب اْلَح َع َفَحدُّ اْلحَ
َدَ  َِبِلحَ  َع وََكَذا َحدُّ اْلح ُُه َمنح أَقحَساَم ُمتَ َعلَ َق َخطَاَب الحَوضح اَمَع الحَماَنَع الحَقَياَس َوَسَيأحِت ُحُدوُد السهَبَب َوَغْيح

اَفَع َلََلعحَّتََ  اُل اَض ِبََنه َما ُعَرَف ُرُسوٌم ََل ُحُدوٌد َْلَنه الحُمَمي هَز َفيَها َخارٌَج َعنح الحَماَهيهَة نَ َعمح َُيحَتَصُر فَ يُ قَ الده
َر َِبقحَتَضاَء الحَفعحَل َوالن ه  َمح َازََم َوَعَلى َهَذا الحَقَياُس َوَسَيأحِت َحدُّ اْلح جَياُب اقحَتَضاُء الحَفعحَل اِلح ُي َِبقحَتَضاَء الحَكفَ  اْلحَ هح

َِبَحَة ُهَو الح  َتَضي لَلحَفعحَل َولَلحَكفَ  فَالحُمَعَبهُ َعنحُه ُهَنا ِبَا َعَدا اْلحَ اَن َِبلحَقوحَل الحُمقح ُمَعَبهُ َعنحُه َفيَما َسَيأحِت َكَما َُيَده
ٌم َوُهَناَك إ َي َنظَراا ُهَنا إََل أَنهُه ُحكح َر َوالن ههح َمح  ََل أَنهُه َكََلٌم. َِبْلح

جَياَب الحَفعحلُ )       َاَن َلَمعحَنا َواَحد  َوُهَو َكَما ُعَلَم َمنح َحدَ  اْلحَ  َوالحَفرحُض َوالحَواَجُب ُمََّتَاَدفَاَن( َأيح اسح
َيَه تَ رَاُدفَ ُهَما َحيحُث قَاَل هَ  َذا الحَفعحُل إنح ثَ َبَت َبَدلَيل  َقطحَعي   الحَمطحُلوُب طََلباا َجازَماا )َخََلفاا َْلََب َحَنيَفَة( ِف نَ فح

َر َمنح الحُقرحآَن{ َوَبَدلَيل  َكالحُقرحآَن فَ ُهَو الحَفرحُض َكَقرَاَءَة الحُقرحآَن ِف الصهََلَة الثهابََتَة لََقوحلََه تَ َعاََل }فَاق حَرُءوا َما تَ َيسه 
َ }ََل َصََلَة َلَمنح َلَح َظِنَ    َكَخََبَ الحَواَحَد فَ ُهَو الحَواَجُب َكَقرَ  اَءَة الحَفاَُتََة ِف الصهََلَة الثهابََتَة َِبََديَث الصهَحيَحنيح

ُسُد َبَه الصهََلُة َِبَََلَف تَ رحَك الحَقرَاَءَة )َوُهَو( رَأح َبَفاَُتََة الحَكَتاَب{ فَ َيأحَثُ َبََّتحَكَها َوََل تَ فح ََلُف )َلفحَظيٌّ(  يَ قح َأيح اْلَح
َمَيَة إذحَحاَصُلُه َأنه َما ثَ َبَت َبَقطحَعي   َكَما ُيَسمهى فَ رحضاا َهلح ُيَسمهى َواَجبا َأيح  َظ َوالتهسح ا َوَما ثَ َبَت َعاَئٌد إََل اللهفح

َء ِبََ  ا لَلحَفرحَض َمنح فَ َرَض الشهيح ذا عحََن َحزهُه َأيح َقَطَع َبَظِنَ َ  َكَما ُيَسمهى َواَجباا َهلح ُيَسمهى فَ رحضاا َفَعنحَدُه ََل َأخح
َم الحَمعحُلوَم. َوعَ  َبةا َسَقَط. َوَما ثَ َبَت َبَظِنَ    َساَقط  َمنح َقسح ُء َوجح نحَدََن نَ َعمح بَ عحَضُه, َولَلحَواَجَب َمنح َوَجَب الشهيح

ءُ ُوُجوِبا ثَ َبَت, وَُكلٌّ َمنح  َرُه, َوَوَجَب الشهيح َء َقده ا َمنح فَ َرَض الشهيح ذا َر َوالثهاَبَت أََعمُّ َمنح َأنح يَ ث حُبَت  َأخح الحُمَقده
َتعحَماَلا َوَما تَ َقدهَم َمنح َأنه تَ رحَك الحَفاَُتََة َمنح الصهََلةَ  ثَ ُر اسح َسُدَها َعنحَدُه َأيح  َبَقطحَعي   َأوح َظِنَ    َوَمأحَخُذََن َأكح ََل يُ فح

ََلَف َلفح  َمَيَة الهَِت الحَكََلُم َفيَها. ُدونَ َنا ََل َيُضرُّ ِف َأنه اْلَح َخَل َلُه ِف التهسح ٌر َفقحَهيٌّ  ََل َمدح  َظيٌّ َْلَنهُه أَمح
َاٌء َلَمعحَنا َواَحد  َوُهَو َكَما ُعلَ )      َتَحبُّ َوالتهَطوُُّع َوالسُّنهُة ُمََّتَاَدَفٌة( َأيح َأسح َم َمنح َحدَ  َوالحَمنحُدوُب َوالحُمسح

َب الح  َهيالنهدح ُُه ِف تَ فح ُ َوَغْيح َُسنيح َحابَ َنا( َأيح الحَقاَضي اْلح َم َفعحُل الحَمطحُلوُب طََلباا َغْيحَ َجازَم  )َخََلفاا لَبَ عحَض َأصح



ُ َعَليحَه َوَسلهَم فَ ُهَو السُّنه  َأوح َلَح يُ َواَظبح َعَليحَه ُة تَ رَاُدَفَها َحيحُث قَاُلوا َهَذا الحَفعحُل إنح َواَظَب َعَليحَه النهِبُّ َصلهى اّلِله
تَ  نحَساُن َِبخح َعلحُه َوُهَو َما يُ نحَشُئُه اْلحَ َتَحبُّ َأوح َلَح يَ فح َ فَ ُهَو الحُمسح َوحرَاَد فَ ُهَو َكَأنح فَ َعَلُه َمرهةا َأوح َمرهَتنيح َيارََه َمنح اْلح

َقح  : َعاَئٌد التهَطوُُّع َوَلَح يَ تَ َعرهُضوا لَلحَمنحُدوَب لَُعُموَمَه َلْلح ََلُف )َلفحَظيٌّ( َأيح َساَم الثهََلثََة َبََل َشك   )َوُهَو( َأيح اْلَح
َسحَ  م  َمنح اْلح َقحَساَم الثهََلثََة َكَما ُيَسمهى َِبسح َمَيَة إذح َحاَصُلُه َأنه ُكَلًّ َمنح اْلح َظ َوالتهسح اَء الثهََلثََة َكَما ذََكَر إََل اللهفح

ُبوُب َوالتهَطوُُّع الَهلح ُيَسمهى َبغَ  َتَحبُّ الحَمحح َها فَ َقاَل الحبَ عحُض ََل إذح السُّنهُة الطهرَيَقُة َوالحَعاَدُة َوالحُمسح ََه َمن ح ز َََيَدُة, ْيح
يَن َوَُمح  َقحَساَم الثهََلثََة أَنهُه طَرَيَقٌة َوَعاَدٌة ِف الدَ  ُدُق َعَلى ُكل   َمنح اْلح ثَ ُر نَ َعمح َوَيصح َكح ُبوٌب لَلشهارََع َبطََلَبَه َوزَاَئٌد َواْلح

 َعَلى الحَواَجَب. 
َاُمُه َْلَنه الحَمنحُدوَب جَيُوُز تَ رحُكُه َوت حُرَك إَتحَ       ُب إَتح ُب( الحَمنحُدوُب )َِبلشُُّروَع( َفيَه َأيح ََل جيََ اَمَه الحُمبحَطَل )َوََل جيََ

َاَمَه لََقوحلََه تَ َعاََل }َوََل تُ بحَطُلوا أَعحَماَلُكمح{ َحَّته َلَما فَُعَل َمنحُه تُرََك لَُه َخََلفاا َْلَ  َب َحَنيَفَة ِف قَ وحلََه َبُوُجوَب إَتح
َاَم الصهََلَة َوالصهوحَم َمنحُه َقَضاُؤُهَا َوُعوَرَض ِف الصهوحَم َِبََديَث }الصهاَئُم الحُمَتَطو َ  َب َبََّتحَك إَتح َسَه إجيََ نح ُع أََمُْي نَ فح

َناَد َويُ َقاَس َعَلى  َاَكُم َصَحيُح اْلحَسح ُُه َوقَاَل اْلح الصهوحَم الصهََلُة َشاَء َصاَم َوَإنح َشاَء أَفحطََر{ َرَواُه الَّتَ حَمَذيُّ َوَغْيح
جَ (  َاَم اْلَح ََدلهَة )َوُوُجوُب إَتح َ اْلح يََة ََجحعاا َبنيح َعحَماُل ِف اِلح جَ  َفََل تَ تَ َناَوُْلَُما اْلح َلُه َأيح اْلَح الحَمنحُدوَب َْلَنه نَ فح

جَ  َأيح الت هَلبَُّس بََه )وََكفهارَةا( فَإَ  ُد الدُُّخوَل ِف اْلَح ُهَما َقصح َا ِف ُكل   َمن ح ُهَما )َكَفرحَضَه نَيهةا( فََإَّنه َا َتََُب ِف ُكل   َمن ح َّنه
َُهَا( َأيح َغْيحَ  َماَع الحُمفحَسد َلُه )َوَغْيح ُهَما ََل ََيحُصُل َِبِلَح ُُروَج َِبلحَفَساَد فََإنه ُكَلًّ َمن ح  النَ يهَة َوالحَكفهاَرَة َكانحَتَفاَء اْلح

ُهَُ  جَ  َفيَما ذََكَر َوَغْيح َرُة َكاْلَح ُب الحُمَضيُّ َفيَه بَ عحَد َفَساَدَه َوالحُعمح ُُروُج َمنحُه َبَفَساَدَه َبلح جيََ ُلُه َوفَ رح اْلح ُضُه ا لَيحَس نَ فح
ََها ِف فَ رحَضَهَما َوالحَكفهاَرُة ِف فَ رحَض الصه  وحَم َبَشرحَطَه ُدوَن َسَواٌء َفيَما ذََكَر فَالنَ يهُة ِف نَ فحَل الصهََلَة َوالصهوحَم َغْيح

ُهمَ  ُُروُج َمن ح َلَه َوُدوَن الصهََلَة ُمطحَلقاا َوَبَفَساَد الصهََلَة َوالصهوحَم ََيحُصُل اْلح َُهَا نَ فح َرُة َغْيح جُّ َوالحُعمح ا ُمطحَلقاا فَ َفاَرَق اْلَح
 َمنح َِبَقي الحَمنحُدوَب ِف ُوُجوَب ََتَاَمَهَما َلُمَشاَِبََتَهَما لََفرحَضَهَما َفيَما تَ َقدهَم. 

َتصحَفى زَاَد الحُمَصنَ ُف لَب َ )      ُم إلَيحَه( َكَذا ِف الحُمسح ُكح َضاَفَة قَ وحلُُه لَلت هَعلَُّق( َوالسهَبُب َما ُيَضاُف اْلح َياَن َجَهَة اْلحَ
ُُه( َأيح َغْيحُ ُمَعرَ ف  َلُه َأيح ُمؤَ  َم أَوح َغْيح َم )َبَه َمنح َحيحُث إنهُه( ُمَعرَ ٌف )لَلحُحكح ُكح ث َر  َفيَه َبَذاتََه أَوح َأيح لَتَ َعلَُّق اْلح

ء  َمعحُزو   َأوهُْلَا ِبََذحَن اّلِلَه تَ َعاََل َأوح َِبَعٌث َعَليحَه اْلحَ  ثَُما أُطحَلَقتح َعَلى َشيح تََيُة ِف َمعحََن الحَعلهَة. َأيح َحي ح ق حَواُل اِلح
قَ  َوتَ َعرهَض َْلَا ُهَنا تَ نحَبيهاا َعَلى َأنه الحُمَعَبهَ َعنحُه ُهَنا َِبلسهَبَب ُهَو الحُمَعَبهُ َعنح  َل اْلَح َة َكالز َََن ُه ِف الحَقَياَس َِبلحَعله َْلَهح

َكاَم إلَي حَها كَ  َحح َر َوَإَضاَفَة اْلح َمح َكاَر َْلُرحَمَة اْلح َر َواْلحَسح َلحَد َوالزهَواَل َلُوُجوَب الظُّهح َلحُد َلُوُجوَب اِلح ُب اِلح َما يُ َقاُل جيََ
َكاَر  َوَمنح قَاَل ََل  ُر َلْلحَسح َمح ُر َِبلزهَواَل َوَُتحُرُم اْلح ُيَسمهى الزهَواُل َوََنحُوُه َمنح السهَبَب الحَوقحَِتَ  َعلهةا َنظََر  َِبلز َََن َوالظُّهح

َا ِبَعح  ََّتَُط َفيَها َذَلَك بََناءا َعَلى َأَّنه َا ََل ُيشح َّتَاَط الحُمَناَسَبَة ِف الحَعلهَة َوَسَيأحِت َأَّنه قُّ إََل اشح ََن الحُمَعرَ َف الهَذي ُهَو اْلَح
َمَديَ  َمنح الحَوصح َوَما َعرهَف الح  َتَصَر َكاِلح ٌ َْلَاصهَتَه َوَما َعرهَفُه َبَه ِف َشرحَح الحُمخح َف ُمَصنَ ُف بََه السهَبَب ُهَنا ُمَبنيَ 

َّتَاَز َعنح الحَماَنعَ  ََخُْي َلََلحح ُهوَمَه َوالحَقيحُد اْلح ٌ َلَمفح َم ُمَبنيَ  َوَلَح يُ َقيَ دح الحَوصحَف  الظهاَهَر الحُمنحَضَبَط الحُمَعرَ َف لَلحُحكح
بحَحَث الحُمَخصَ َص َِبلحُوُجوَديَ  َكَما ِف الحَماَنَع َْلَنه الحَعلهَة. َقدح َتُكوُن َعَدَميهةا َكَما َسَيأحِت )َوالشهرحُط ََيحِت( ِف مَ 



ُهمح َوَمَسائَُلُه َأخهَرُه إََل ُهَناَك َْلَنه اللَُّغَويه َمنح أَقحَساَمَه َُمَصَ ٌص َكَما ِف أَ  َاَئنَي َمن ح رَمح َربَيَعَة إنح َجاُءوا َأيح اِلح كح
رََها إَله ُهَناَك ُثه الشهرحَعيُّ الحُمَناَسُب ُهَنا َكالطههَ  ََه ََل َُمَله َلذَكح تََيُة َمنح اََلتَ َصاَل َوَغْيح َصاَن اِلح اَرَة لَلصهََلَة َواْلحَحح

َم.  َلُوُجوَب الرهجح
َم )الحَوصحُف الحُوُجوَديُّ الظهاَهُر الحُمنحَضَبُط الحُمعَ وَ )      ُكح رَ ُف نََقيَض الحَماَنُع( الحُمرَاُد َعنحَد اْلحَطحََلَق َوُهَو َمانَُع اْلح

ُبُ وهَة ِف( َِبَب )الحَقَصاَص( َوَهَي  َكوحُن الحَقاَتَل َأَِب الحَقَتيَل فَ  َم السهَبَب )َكاْلح َم( َأيح ُحكح ُكح َا َمانََعٌة َمنح اْلح َإَّنه
ََب َكاَن َسبَ باا ِف ُوُجوَد ابحَنَه َفََل َيُكونُ  َمة  َوَهَي َأنه اْلح اََلبحُن َسبَ باا  ُوُجوَب الحَقَصاص الحُمَسبهَب َعنح الحَقتحَل َْلَكح

ٌر إَضاِفٌّ  ِف  ُبُ وهَة الهَِت َهَي أَمح َا َعَدَمَه َوَإطحََلُق الحُوُجوَديَ  َعَلى اْلح ََهمح َنظَراا إََل َأَّنه َصَحيٌح َعنحَد الحُفَقَهاَء َوَغْيح
َضاَفيهاُت أُُموٌر اعحَتَبارَيهٌة ََل ُوُجوَديهٌة َكَما َسَيأحِت  ء  َوَإنح قَاَل الحُمَتَكلَ ُموَن اْلحَ  َتصحَحيُحُه ِف لَيحَستح َعَدَم َشيح

ا ِبَََحَدَهَا َفَسَيأحِت ِف َمبحَحَث الحَعلهةَ َأَواَخَر الحَكَتاَب أَمها َماَنُع السهَبَب َوا  . لحَعلهَة َوََل يُذحَكُر إَله ُمَقيهدا
هَ       َد )ُمَوافَ َقُة( الحَفعحَل )َذي الحَوجح َ( )َوالصَ حهُة( َمنح َحيحُث َهَي الشهاَمَلُة َلَصحهَة الحَعَباَدَة َوَصحهَة الحَعقح نيح

َماَعهَ ُوُقوعاا )الشهرحَع( َوالح  َتجح َهاَن ُمَوافَ َقُة الشهرحَع َوَُمَاَلَفُتُه َأيح الحَفعحَل الهَذي يَ َقُع ََتَرةا ُمَواَفقاا لَلشهرحَع ََلسح َما  َوجح
ا َكالحبَ يحَع  َصحهَة ُمَوافَ َقَتَه الشهرحَع لَ يُ عحَتََبُ َفيَه َشرحعاا َوََترَةا َُمَالَفاا َلُه ََلنحَتَفاَء َذَلَك َعَباَدةا َكاَن َكالصهََلَة َأوح َعقحدا
َلا ََل   َِبَََلَف َما ََل يَ َقُع إَله ُمَواَفقاا لَلشهرحَع َكَمعحرََفَة اّلِلَه تَ َعاََل إذح َلوح َوقَ َعتح َُمَالََفةا َلُه أَيحضاا َكاَن الحَواَقُع َجهح

ا ِمها ذَُكَر َمعحرََفةا فََإنه ُمَوافَ َقَتُه الشهرحَع لَيحَستح َمنح ُمَسمهى ال ذا صَ حهَة َفََل ُيَسمهى ُهَو َصَحيحاا َفَصحهُة الحَعَباَدَة َأخح
َقطح الحَقَضاَء.  َ ُوُقوعاا الشهرحَع َوَإنح َلَح ُتسح َهنيح  ُمَوافَ َقُة الحَعَباَداَت َذاَت الحَوجح

َقاُط الحَقَضاَء( َأيح إغحنَ       اُؤَها َعنحُه ِبَعحََن َأنح ََل َُيحتَاَج إََل َفعحَلَها ََثنَياا َفَما )َوَقيَل( الصَ حهُة )ِف الحَعَباَدَة إسح
ٌر ُثه ت َ  َقطح الحَقَضاَء َكَصََلَة َمنح َظنه أَنهُه ُمَتَطهَ  َ الشهرحَع َوَلَح ُيسح َهنيح َ لَُه َحَدثُُه ُيَسمهى َواَفَق َمنح َعَباَدة  َذاَت َوجح َبنيه

َوهلَ  َم ُمَوافَ َقُتُه الشهرحَع )تَ َرتهَب أَثَ رُُه( أَ  َصَحيحاا َعَلى اْلح ا ِمها تَ َقده ذا َد( الهَِت َهَي َأخح يح ُدوَن الثهاِن )َوَبَصحهَة الحَعقح
َتاَع ِف النَ َكاَح فَالص َ  َتمح ُد َلُه َكَحلَ  اََلنحَتَفاَع ِف الحبَ يحَع َواََلسح َد َوُهَو َما ُشرََع الحَعقح ُة َمنحَشأُ الَّتهحتَيَب ََل حه أَثَ ُر الحَعقح

َا َحي ح  َها ََل ِبَعحََن َأَّنه ُثَما ُوَجَد فَ ُهَو ََنَشٌئ َعن ح ُسُه َكَما َقيَل قَاَل الحُمَصنَ ُف ِبَعحََن أَنهُه َحي ح ثَُما ُوَجَدتح َنَشأَ نَ فح
ََياَر فََإنهُه َصَحيحٌ  َها َحَّته يَرََد الحبَ يحُع قَ بحَل انحَقَضاَء اْلح َتَُّب َعَلى انحَقَضاَء  َعن ح َوَلَح َيََّتَتهبح َعَليحَه أَثَ رُُه َوتَ َوقَُّف الَّته

َتَُّب َكَما ََل يَ قحَدُح ِف َسَبَبيهَة َملح  ََياَر الحَماَنُع َمنحُه ََل يَ قحَدُح ِف َكوحَن الصَ حهَة َمنحَشأَ الَّته َك النَ َصاَب َلُوُجوَب اْلح
َصحُل وَ الزهَكاَة تَ َوق ُُّفُه َعلَ  َتَصاُر َفيَما يََليَهَما َواْلح َتَدأَ لَيَ َتأَتهى لَُه اََلخح ََبُ َعَلى الحُمب ح َم اْلَح َوحَل َوُقدَ  تَ َرتُُّب ى َحَوََلَن اْلح

ُس لَيَ تَ َقدهَم َمرحَجُع ال َدمَي ُغْيَ َ الضهَمُْي َِبلظهاَهَر َوالحَعكح َتَه َوَعنحَد الت هقح َد َبَصحه  ضهَمَْي َعَليحَه.أَثََر الحَعقح
زَاُؤَها َأيح َكَفايَ تُ َها ِف ُسُقوَط الت هَعبُّدَ )      ( َأيح َو( َبَصحهَة )الحَعَباَدَة( َعَلى الحَقوحَل الرهاَجَح ِف َمعحَناَها )إجح

َتَها َقاُط الحَقَضاَء( َكَصحه زَاُؤَها )إسح ُقطح الحَقَضاُء )َوَقيَل( إجح َعَلى الحَقوحَل الحَمرحُجوَح فَالصَ حهُة  الطهَلَب َوَإنح َلَح َيسح
زَاَء َعَلى الحَقوحَل الرهاَجَح َفيَهَما َوُمرَاَدَفٌة لَلحَمرحُجوَح َفيَهَما   َمنحَشأُ اْلحَجح



زَاُء َِبلحَمطحُلوَب( َمنح َواَجب  َوَمنحُدوب  َأيح َِبلحَعَباَدَة ََل يَ َتَجاَوزَُها إََل ا      َد الحُمَشارََك َْلَا )َوََيحَتصُّ اْلحَجح لحَعقح
زَ  َد َوالحَمعحََن َأنه اْلحَجح اَء ََل يَ تهَصُف َبَه ِف الصَ حهَة )َوَقيَل( ََيحَتصُّ )َِبلحَواَجَب( ََل يَ َتَجاَوزُُه إََل الحَمنحُدوَب َكالحَعقح

ُد َوتَ تهَصُف َبَه الحَعَباَدُة الحَواَجَبُة َوالحَمنحُدوبَُة َوَقيَل ا ََه الحَعقح ََلَف َحَديُث ابحَن َماَجهح َوَغْيح لحَواَجَبُة فَ َقطح َوَمنحَشأُ اْلَح
ُضحَحيهَة َوَهَي َمنحُدوبٌَة َعنحَدََن وَ  زَاَء ِف اْلح تُ عحَمَل اْلحَجح ََضاَحي { فَاسح اَجَبٌة َعنحَد َغْيحَََن َمَثَلا }أَرحَبٌع ََل َُتحزَُئ ِف اْلح

َتعح  رَأُ الرهُجُل َكَأَب َحَنيَفَة َوَمنح اسح ََه }ََل َُتحزَُئ َصََلٌة ََل يَ قح اَرُقطحَِنَ  َوَغْيح َمالََه ِف الحَواَجَب ات ََفاقاا َحَديُث الده
 َفيَها َِبُمَ  الحُقرحآَن{ 

َ ُوُقوعاا ا)       َهنيح لشهرحَع َوَقيَل ِف الحَعَباَدَة َويُ َقابَُلَها( َأيح الصَ حهَة )الحُبطحََلُن( فَ ُهَو َُمَاَلَفُة الحَفعحَل َذي الحَوجح
َ الشهرحَع )الحفَ  َهنيح َقاَطَها الحَقَضاَء )َوُهَو( َأيح الحُبطحََلُن الهَذي ُعَلَم أَنهُه َُمَاَلَفُة َذي الحَوجح َساُد( أَيحضاا َفُكلٌّ َعَدُم إسح

ُهَما َُمَاَلَفُة َما ذََكَر الشهرحُع )َخََلفاا َْلََب َحَنيَفَة( ِف   قَ وحلََه َُمَاَلَفُة َما ذََكَر الشهرحُع َِبَنح َكاَن َمنحَهيًّا َعنحُه إنح َمن ح
َرحَكانَ  َلَه َفَهَي الحُبطحََلُن َكَما ِف الصهََلَة َبُدوَن بَ عحَض الشُُّروَط َواْلح َي َعنحُه َْلَصح  وََكَما ِف بَ يحَع َكاَنتح َلَكوحَن الن ههح

َفَه َفَهَي الحَفَساُد َكَما ِف الحَمََلَقيَح َوَهَي َما ِف ا ن  َمنح الحبَ يحَع َأيح الحَمَبيَع َأوح َلَوصح ََجنهَة ََلنحَعَداَم رُكح لحُبطُوَن َمنح اْلح
ََضاَحي  الهَِت َشَرَعَها فَ  َر َلْلحَعحرَاَض َبَصوحَمَه َعنح َضَياَفَة اّلِلَه لَلنهاَس بَُلُحوَم اْلح َما ِف بَ يحَع يَه وَكَ َصوحَم يَ وحَم النهحح

ََبيَث وَ  َتَمالََه َعَلى الز َََيَدَة فَ َيأحَثُ بََه َويَُفيُد َِبلحَقبحَض الحَملحَك اْلح َ ََلشح رحَهَنيح رحَهَم َِبلدَ  َر الدَ  َلوح َنَذَر َصوحَم يَ وحَم النهحح
رََه َويُ ؤحَمُر َبفَ  رُُه َْلَنه الحَمعحَصَيَة ِف َفعحَلَه ُدوَن َنذح َر َوَلوح َصحه َنذح طحرََه َوَقَضائََه لَيَ َتَخلهَص َعنح الحَمعحَصَيَة َويََفَي َِبلنهذح

رََه َْلَنهُه أَدهى الصهوحَم َكَما الحتَ َزَمُه فَ َقدح اعحَتده َِبلحَفاَسَد أَمها الحَباطَ  َد َنذح ُل َفََل يُ عحَتدُّ بََه َوفَاَت َصاَمُه َخرََج َعنح َعهح
َ الحُمَصنَ َف َأنح ي َ  َهنيح ََلُف َلفحَظيٌّ َكَما قَاَل ِف الحَفرحَض َوالحَواَجَب إذح َحاَصُلُه َأنه َُمَاَلَفَة َذي الحَوجح ُقوَل َواْلَح

َفَه َكَما ُتَسمهى َفسَ  َلَه َكَما ُتَسمهى بُطحََلَنا َهلح ُتَسمهى َفَساداا َأوح َلَوصح َي َعنحُه َْلَصح َسمهى اداا َهلح تُ لَلشهرحَع َِبلن ههح
 بُطحََلَنا َفَعنحَدُه َوَعنحَدََن نَ َعمح 

ُتُه قَ بحَل ُخُروَجَه( َواَجباا َكاَن َأوح َمنحُدوِبا َوقَ وحلُُه َفعح )      ََداُء َفعحُل بَ عحض  َوَقيَل ُكلُّ َما َدَخَل َوق ح ُل بَ عحض  َواْلح
َخَر ِف الحَوقحَت أَيحضاا َصََل  ةا َكاَن َأوح َصوحماا َأوح بَ عحَدُه ِف الصهََلَة َلَكنح َبَشرحَط َأنح يُ غحَِن َعنح َفعحَل الحبَ عحَض اِلح

عَ  َ }َمنح أَدحَرَك رَكح َعةا َكَما ُهَو َمعحُلوٌم َمنح َُمَلَ َه َْلََديَث الصهَحيَحنيح َها رَكح ُعوُل َفيَه َمن ح ةا َمنح الصهََلَة َيُكوَن الحَمفح
َرَك الصهََلَة{ َوقَ وحلُُه  َتَصاراا فَ َقدح أَدح َضافََتَه إََل َمثحَل َما ُأَضيَف إلَيحَه الحَمعحطُوُف ُحَذَف اخح بَ عحُض َبََل تَ نحوَين  َْلَ

لحَعَباَدَة ِف َوقحَتَها َكَقوحَْلَمح َنصحُف َورُبحُع َدرحَهم  وََكَذا قَ وحلُُه ُكلٌّ ِف تَ عحرَيَف الحَقَضاَء )َوالحُمَؤدهى َما فَُعَل( َمنح ُكلَ  ا
َوهَل َوالحَوقحُت َلَما فَُعَل ُكلُُّه َفيَه َأوح َفيَه َوبَ عحَدُه أََداٌء أَ َعلَ  َ َأوح َفيَه َوبَ عحَدُه َعَلى اْلح يح لَلحُمَؤدهى )الزهَماُن ى الحَقوحَلنيح

َس َوُسَنَنَها َوال َمح ُر َلُه َشرحعاا ُمطحَلقاا( َأيح ُمَوسهعاا َكَزَماَن الصهَلَواَت اْلح ضَُّحى َوالحَعيَد َأوح ُمَضي هقاا َكَزَماَن الحُمَقده
 َ َر الحُمطحَلَقنيح َل َوالنهذح َم الحَبيَض َفَما َلَح يُ َقدهرح لَُه َزَماٌن ِف الشهرحَع َكالن هفح ََهَا َوَإنح َكاَن فَ وحرَيًّ َصوحَم َرَمَضاَن َوَأَيه َوَغْيح

َيَاَن ََل ُيَسمهى َفعحُلُه أََداءا َوََل   َقَضاءا َوَإنح َكاَن الزهَماُن َضُرورَيًّ لََفعحَلَه.  َكاْلحَ



َخَر  -َوَقيَل بَ عحَض  -َوالحَقَضاُء َفعحُل ُكلَ  )      َما َخرََج َوقحُت أََدائََه( َمنح الزهَماَن الحَمذحُكوَر َمَع َفعحَل بَ عحَضَه اِلح
َعةا  بَ عحَد ُخُروَج الحَوقحَت أَيحضاا َصََلةا َكاَن َأوح َصوحماا َها ِف الحَوقحَت رَكح ُعوُل َمن ح َلُه ِف الصهََلَة َوَإنح َكاَن الحَمفح َأوح قَ ب ح

ُُنوَن َوَقدح بََقَي َمنح الحَوقحَت َما َيَسُع رَكح  رُُه َكاِلح ُم َفيَها َفيَمنح زَاَل ُعذح ََديُث الحُمتَ َقدَ  ثَ َر َواْلح َعةا فَ َتَجُب َعَليحَه َفَأكح
ء  )َسَبَق لَُه ُمقحَتضاىالصهََلُة َوَلوح قَ  رَاكاا( َبَذَلَك الحَفعحَل )َلَما( َأيح َلَشيح َتدح ََداَء َكَفى )اسح َتُه َكَما قَاَل ِف اْلح  اَل َوق ح

َظحَهَر َويُ َقاُس عَ  ِبا فََإنه الصهََلَة الحَمنحُدوبََة تُ قحَضى ِف اْلح َعَل ُوُجوِبا َأوح َندح هَ لَلحَفعحَل( َأيح َْلَنح يُ فح ا الصهوحُم َلي ح
ََه ُوُجوٌب: َلَكنح َلوح قَاَل َلَما َسَبَق لَ  َاَجَب َوَغْيح َسُن َمنح قَ وحَل ابحَن اْلح َتَضي َأحح َفعحَلَه الحَمنحُدوُب فَ َقوحلُُه ُمقح

َرَك َكَما ِف َقَضاَء الصهََلَة الحَمَّتحُ  َتدح َصَر )ُمطحَلقاا( َأيح َمنح الحُمسح َتَضي َكاَن َأوحَضَح َوَأخح ر  َأوح َمنح ُمقح وَكَة َبََل ُعذح
َاَئَض الصهوحَم فََإنهُه َسَبَق ُمقحَتضاى لََفعحَل الصهََلَة َوالصه  ََه َكَما ِف َقَضاَء النهائََم الصهََلَة َواْلح وحَم َمنح َغْيحَ النهائََم َغْيح

ُهَما َوَإنح ان حَعَقَد َسَبُب الحُوُجوَب أَوح النه  َاَئَض ََل َمن ح بََه َْلَُما َواْلح َب ِف َحقَ َهَما َلُوُجوَب الحَقَضاَء َعَليحَهَما أَوح َندح دح
رَاَك إَعاَدُة الصهََلَة الحُمَؤدهاَة ِف الحَوقحَت بَ عحَدُه ِف ََجَاَعة  َمَثَلا َوَلمها َأطح  َتدح َلَق الحبَ عحَض ِف تَ عحرَيَف َوَخرََج َبَقيحَد اََلسح

ََداَء لَلحَعلحَم الح  َم اق حَتَصَر َعَلى الحُكلَ  ِف الحَقَضاَء فَ ُيَضمُّ إلَيحَه َما َخرََج َِبلحَقيحَد َمنح َأنه َفعحَل أََقله َمنح اْلح َعة  ِف ُمتَ َقدَ  رَكح
َتَمُل َعَلى مُ  َا َتشح َعَة َأَّنه َ َذي الرهكح َ َهَذا َوَبنيح عحَظَم أَف حَعاَل الصهََلَة إذح الحَوقحَت َوالحَباَقي بَ عحَدُه َقَضاٌء َولَلحَفرحَق َبنيح

رَيَر َْلَا َفُجَعَل َما بَ عحَد الحَوقحَت ََتَبعاا َْلَا َِبَََلَف َما ُدوََّنَا.  )َوالحَمقحَضيُّ  ُعوُل( َمنح ُكلَ   ُمعحَظُم الحَباَقي َكالتهكح الحَمفح
َلُه وَ  َ َأوح قَ ب ح تَ غحَِنَ الحَعَباَدَة بَ عحَد ُخُروَج َوقحَتَها َعَلى الحَقوحَلنيح ُعوَل الحُمسح َدَر َوالحَمفح َا َعرهَف الحَمصح بَ عحَدُه َعَلى الثهاِن َوَإَّنه

ََداَء َوالحَقَضاَء وَ  َاَجَب تَ عحرَيَف اْلح َر َبَه ابحُن اْلح َعاَدَة قَاَل ِبَََحَدَهَا قَاَئَلا ِف الحُمَؤدهى َما فَُعَل, الهَذي َصده اْلحَ
ُعوَل َوَإنح َكاَن إطحََلقُُه إَشاَرةا إََل اََلعحَّتََ  َدَر َِبلحَمفح وََج لََتصحَحيَحَه إََل ََتحَويَل الحَمصح اَض َعَليحَه ِف َذَلَك َأيح الحُمحح

َصُر َمنحُه َأيح َبَكَلَمة  إ ُعوَل قَاَل َْلَنهُه َأخح لت هعحرَيَف ذح ََلُم اَعَليحَه َشائَعاا َوَعَدَل ِف الحَمقحَضيَ  َعمها فَ َعَل إََل الحَمفح
ُُصولَيَ نَي ِف تَ عحرَيَفيح  أََلَة الحبَ عحَض َعَلى اْلح ُخوَْلَا َفََل تُ َعدُّ َفيَه َكَلَمةا َوزَاَد َمسح ُزحَء َمنح َمدح ََداَء َوالحَقَضاَء َكاِلح  اْلح

َعَة ِف الحَوقحَت ِبََ  َقيَق َجرحَيا َعَلى ظَاَهَر َكََلَم الحُفَقَهاَء الحَواَصَفنَي َلَذاَت الرهكح ُفَها َِبََما ِف التهحح َما َوَإنح َكاَن َوصح
َس, َوبَ عحُض الحُفَقَهاَء َحقهَق فَ وَ  ُُصولَيَ نَي بَتَ َبَعيهَة َما بَ عحَد الحَوقحَت َلَما َفيَه َوالحَعكح َصَف َما ِف الحَوقحَت الحَملحُحوَظ َلْلح

ََداَء َوَما بَ عحَدُه َِبلحَقَضاَء َوَلَح  َها َِبْلح ُُه َوَعَلى َهَذا َمن ح  يُ َباَل بَتَ بحَعيَض الحَعَباَدَة ِف الحَوصحَف َبَذَلَك الهَذي فَ ره َمنحُه َغْيح
َقيَق َوَقيَل ََل َنظَراا لَلظهاهَ  ََداَء َنظَراا لَلتهحح َتَنَد لَلحَحَديَث.َوالحَقَضاَء ََيحَثُ الحُمَصلَ ي َِبلتهأحَخَْي وََكَذا َعَلى اْلح   َر الحُمسح

( ِف َفعح )      ََداَء( َلُه )َقيَل َْلََلل  َء ََثنَياا )ِف َوقحَت اْلح َعاَدُة َفعحُلُه( َأيح الحُمَعاَد َأيح َفعحُل الشهيح َلَه َأوح ََل َمنح َواْلحَ
ن   واا )َوَقيَل لَ  فَ َواَت َشرحط  َأوح رُكح ر ( َمنح َخَلل  ِف َفعحَلَه َأوح ََل َأوح َكالصهََلَة َمَع النهَجاَسَة َأوح َبُدوَن الحَفاَُتََة َسهح ُعذح

ُعولَُة ِف َوقح  َل الحَمفح َصح ََداَء ِف ُحُصوَل َفَضيَلة  َلَح َتُكنح ِف َفعحَلَه َأوح ََل )فَالصهََلُة الحُمَكرهرَُة( َوَهَي ِف اْلح َت اْلح
ََلَل ََجَاَعة  بَ عحَد اََلنحَفرَاَد َمنح َغْيحَ َخَلل  )ُمَعاَدٌة( َعلَ  َوهَل ََلنحَتَفاَء اْلح ََماَعَة ُدوَن اْلح ى الثهاِن َْلُُصوَل َفَضيَلَة اِلح

َا  َاَجَب َوَإَّنه ُُه َوَرجهَحُه ابحُن اْلح َماُم الرهازَيُّ َوَغْيح ُهوُر الهَذي َجَزَم َبَه اْلحَ َوهُل ُهَو الحَمشح َعَبهَ الحُمَصنَ ُف َفيَه َبَقيَل َواْلح
مَ َنظَراا ََل  َفَق َلُه الثهاِنَ َوَلَح يُ َرجَ حح الثهاِنَ َلََّتَدَُّدَه ِف َُشُولََه َْلََحَد َقسح َوح َتعحَماَل الحُفَقَهاَء اْلح يح َما َأطحَلُقوا َعَليحَه سح



َرى الهَذي ُهَو ُمسح  ََداَء ِف ََجَاَعة  بَ عحَد ُأخح َعاَدَة َمنح َفعحَل الصهََلَة ِف َوقحَت اْلح تَ َوتح اْلحَ َتَحبٌّ َعَلى الصهَحيَح اسح
ثَ َر أَ  َع َأكح َمح َماَم َأعحَلَم َأوح َأوحرََع أَوح اِلح ََماَعَتاَن أَمح زَاَدتح الثهانََيُة بََفَضيَلة  َمنح َكوحَن اْلحَ َرَف فَ َقسهَم اِلح وح الحَمَكاَن َأشح

َتَماَل ا َتَمَل ََلشح َتَواَءَها َِبََسَب الظهاَهَر الحُمحح َباَب َوَإنح َلَح َيطهَلعح اسح َتحح َمُة اََلسح لثهانََيَة َفيَه َعَلى َفَضيَلة  َهَي َحكح
َتَمالُُه فَ يَ تَ َناَولُُه الت هعحرَيُف َوَقدح يُ َقاُل ََل َفََل َوَيُكوُن الت هعحرَيُف  َها, َقدح يُ َقاُل يُ عحَتََبُ احح الشهاَمُل َحيَنَئذ  َفعحُل َعَلي ح

َدَ الحَعَباَدَة ِف  ٌم َمنح اْلح َعاَدَة َقسح ََه, ُثه ظَاَهُر َكََلَم الحُمَصنَ َف.  َأنه اْلحَ ر  َأوح َغْيح اَء َوُهَو َوقحَت أََداَئَها ََثنَياا لَُعذح
َهاَج الحَعَباَدُة إنح َوقَ عَ  َا َقَسيٌم َلُه َكَما قَاَل ِف الحَمن ح َثرَيَن َوَقيَل إَّنه َكح َ َوَلَح َكَما قَاَل ُمصحطََلُح اْلح تح ِف َوقحَتَها الحُمَعنيه

َبقح َِبََداء  َُمحَتل   َفَأَداٌء َوَإَله فََإَعاَدٌة   ُتسح
( َأيح َمنح الحَمأحُخوَذ َمنح الشهرحَع )إنح تَ َغْيهَ( َمنح َحيحُث تَ َعلُُّقُه َمنح ُصُعوبَة  لَُه عَ )      ُم الشهرحَعيُّ ُكح َلى َواْلح

ر  َمَع َقَياَم السهَبَب لَلححُ الحُمَكلهَف )إََل ُسهُ  لَ  َلُه )لَُعذح ُرحَمَة لَلحَفعحَل َأوح الَّتهحَك إََل اْلَح َم ولَة ( َكَأنح تَ َغْيهَ َمنح اْلح كح
ُل الحَمذحُكوُر يُ  ُم الحُمتَ َغْيهُ إلَيحَه السههح ُكح َصٌة( َأيح فَاْلح َر )فَ ُرخح ( الحُمَتَخلَ َف َعنحُه لَلحُعذح َليَ  َصح َصةا َوَهَي اْلح َسمهى ُرخح

َاَم لَلحُمَساَفَر )َوالسه  َتح َر( الهَذي ُهَو تَ رحُك اْلحَ َتَة( لَلحُمضحطَرَ  )َوالحَقصح َل الحَمي ح َلَم( الهَذي ُهَو بَ يحُع لَُغةا السُُّهوَلُة )َكَأكح
مهَة )َوَفطحَر ُمَساَفر ( ِف َرَمَضاَن )ََل جُيحَهُدُه الصه  َها َأيح ََل َيُشقُّ َعَليحَه َموحُصوُف ِف الذَ  وحُم( َبَفتحَح الحَياَء َوَضمَ 

ُر, َلَكنح ِف َسَفر   ( َأيح الحَقصح َتَة َوَقيَل ُهَو ُمَباٌح )َوَمنحُدوِبا ُل الحَمي ح م  َمَشقهةا َقوَيهةا )َواَجباا( َأيح َأكح ُلُغ َثََلثََة َأَيه يَ ب ح
ا َكَما ُهَو َمعحُلوٌم َمنح َُمَل َ  َاُم َأوحََل ُخُروجاا َمنح قَ وحَل َأَب َحَنيَفَة َبُوُجوبََه َوَمنح قَاَل َفَصاَعدا َتح ُلغحَها فَاْلحَ َه فََإنح َلَح يَ ب ح

َوحََل )َوُمبَ  ُروٌه َكرَاَهةا َغْيحَ َشَديَدة  َوُهَو ِبَعحََن َخََلَف اْلح ُروٌه َكالحَماَورحَديَ  أَرَاَد َمكح ُر َمكح َلُم احاا( َأيح السه الحَقصح
َوحََل( َأيح َفطحُر ُمَساَفر  ََل جُيحَهُدُه الصهوحُم فََإنح َجَهَدُه فَالحَفطحُر َأوحََل َوأََتى َِبََذَه اْلحَ  زََمَة )َوَخََلُف اْلح َواَل الَله حح

َصُة َكَحلَ  الحَمذحُكورَاَت  َمنح ُوُجوب  َوَندحب  َوإَ  َصَة يَ عحَِن الرُّخح ُمَها لَبَ َياَن أَقحَساَم الرُّخح َوحََل َوُحكح َِبَحة  َوَخََلُف اْلح
َر َوا َتَة َوُدُخوُل َوقحَِتح الصهََلَة َوالصهوحَم ِف الحَقصح ََبُث ِف الحَمي ح َباُِبَا اْلح ُرحَمُة َوَأسح َصحَليُّ اْلح لحَفطحَر َْلَنهُه َسَبٌب اْلح

لَ  َوأَعحَذارُُه اََلضحَطرَاُر َوَمَشقهُة السهَفَر َلُوُجوَب الصهََلَة ََتمهةا َوالصهوحَم َوالحَغَرَر ِف السه  َلَم َوَهَي قَاَئَمٌة َحاَل اْلَح
َتَة َلُمَوافَ َقَتَه لََغَرضَ  َل الحَمي ح َت قَ بحَل إدحرَاَكَها َوُسُهولَُة الحُوُجوَب ِف َأكح َاَجُة إََل ََثََن الحَغَله  الن هفحَس ِف بَ َقاَئَها َواْلح

ََماَعَة ِف الصهََلَة َلَمَرض  أَوح َوَقيَل إنهُه عَ  َصَة إَِبَحُة تَ رحَك اِلح ََنحوََه  زَيٌَة َلُصُعوبََتَه َمنح َحيحُث إنهُه ُوُجوٌب َوَمنح الرُّخح
َِبَحَة وَ  َِبَحَة َوَسبَ بُ َها قَائٌَم َحاَل اْلحَ َبَة إََل اْلحَ َصحَليُّ الحَكرَاَهُة الصهعحَبُة َِبلنَ سح ُمُه اْلح ُهَو اََلنحَفرَاُد َفيَما يُطحَلُب َوُحكح

َر ِبََنح َلَح ي َ  ُم َكَما ذَكح ُكح ( َأيح َوَإنح َلَح يَ تَ َغْيهح اْلح ََلَم. )َوَإَله َتَماُع َمنح َشَعائََر اْلحَسح تَ َغْيهح َأصحَلا َكُوُجوَب َفيَه اََلجح
َس َأوح تَ َغْيهَ إََل ُصُعوبَة  َكُحرحَمَة اََل  َمح ر  الصهَلَواَت اْلح َلُه َأوح إََل ُسُهولَة  ََل لَُعذح رَاَم بَ عحَد إَِبَحَتَه قَ ب ح َطَياَد َِبْلحَحح صح

َوحََل  ر  ََل َمَع َقَياَم َكَحلَ  تَ رحَك الحُوُضوَء َلَصََلة  ََثنََية  َمَثَلا َلَمنح َُيحَدُث بَ عحَد ُحرحَمَتَه ِبَعحََن أَنهُه َخََلُف اْلح َأوح لَُعذح
َلَمنَي لَلحَعَشَرَة َمنح الحُكفهاَر ِف الحقَ السهَبَب لَلح  َليَ  َكَإَِبَحَة تَ رحَك ثَ َباَت الحَواَحَد َمَثَلا َمنح الحُمسح َصح َم اْلح َتاَل بَ عحَد ُحكح

رَُها مَ  َِبَحَة َلَكث حَرَِتَمح َحيَنَئذ  َوُعذح َلَمنَي َوَلَح تَ بحَق َحاَل اْلحَ َشقهُة الث هَباَت الحَمذحُكوَر َلمها ُحرحَمَتَه َوَسبَ بُ َها َقلهُة الحُمسح
ُل الحَمذحكُ  ُم َغْيحُ الحُمتَ َغْيَ َ َأوح الحُمتَ َغْيَ ُ إلَيحَه الصهعحُب. َأوح السههح ُكح وُر ُيَسمهى َعزَيَةا َوَهَي َكثُ ُروا  )فَ َعزَيٌَة( َأيح فَاْلح



ُم َْلَنهُه ُعزََم أَمحرُُه َأيح  ُد الحُمَصمَ  َ  لَُغةا الحَقصح ُقَطَع َوُحَتَم َصُعَب َعَلى الحُمَكلهَف َأوح َسُهَل َوأُورََد َعَلى الت هعحرَيَفنيح
َصَة َوجُيَابُ  ُدُق َعَليحَه تَ عحرَيُف الرُّخح َاَئَض فََإنهُه َعزَيٌَة َوَيصح َق ُوُجوُب تَ رحَك الصهََلَة َوالصهوحَم َعَلى اْلح  ِبَنحَع الصَ دح

َيحَض اله  ٌر ِف الَّتهحَك َماَنٌع َمنح الحَفعحَل َوَمنح َمانََعيهَتَه َنَشأَ ُوُجوُب الَّتهحَك َوتَ قحَسيُم الحُمَصنَ َف فََإنه اْلح َذي ُهَو ُعذح
َماَم الره  َسيَم اْلحَ َصَة َوالحَعزَيََة أَق حَرُب إََل اللَُّغَة َمنح تَ قح َم إََل الرُّخح ُكح ََه اْلح  الحَفعحَل الهَذي ُهَو ازَيُّ َكالحبَ يحَضاَويَ  َوَغْيح

َم إلَيحَهَما.  ُكح  ُمتَ َعلَ ُق اْلح
ءٌ )َُيحَكُن الت هَوصُُّل( َأيح الحُوُصوُل َبُكلحَفة  َبَصَحيَح النهظََر َفيَه إََل َمطحُلوب  َخَبََ )      لَيُل َما( َأيح َشيح ي    َوالده

َهَة الهَِت َمنح  َه ِبََنح َيُكوَن النهظَُر َفيَه َمنح اِلَح ُن َِبَا إََل َذَلَك الحَمطحُلوَب الحُمَسمهاَة َوجح هح َتَقَل الذَ   َشأحََّنَا َأنح يَ ن ح
ََبَيُّ َما َُيحََبُ َبَه َوَمعحََن الحُوُصوَل إلَيحَه ِبَا ذََكَر َعلحُمُه َأوح ظَنُُّه فَالنهظَُر ُهنَ  ُر ََل َبَقيحَد الحُمَؤدَ ي إََل الدهََلَلَة َواْلَح  ا الحَفكح

ُر َحرََكُة الن هفحَس ِف الحَمعحُقوََلَت, َوَشَََل الت ه  رَاَر, َوالحَفكح لَيَل َعلحم  َأوح َظن   َكَما َسَيأحِت َحَذراا َمنح التهكح عحرَيُف الده
ََلَة َلُوُجوَِبَا فََبالنهظََر الصهَحيَح ِف الحَقطحَعيه َكالحَعاَلََ َلُوُجوَد الصهاَنَع َوالظهِنَ ه َكالنهاَر َلُوُجوَد الدَُّخاَن َوأََقيُموا الصه 

َتَقَل َبَه إََل تَلحكَ  َها ِمها َمنح َشأحنََه َأنح يَ ن ح ََدلهَة َأيح َِبَرََكَة الن هفحَس َفيَما تَ عحَقُلُه َمن ح ُُدوَث ِف  َهَذَه اْلح الحَمطحُلوَِبَت َكاْلح
رَاَق ِف الثهاِن َواْلحَ  َوهَل َواْلحَحح َر َِبلصهََلَة ِف الثهاَلَث َتَصُل إََل تَلحَك الحَمطحُلوَِبَت ِبََنح تُ َرتهَب َهَكَذا الحَعاََلُ اْلح مح

ٌء ُُمحرٌَق وَُكلُّ ُُمحرَق  َلُه ُدَخاٌن فَالنه  اُر َْلَا ُدَخاٌن, َحاَدٌث وَُكلُّ َحاَدث  َلُه َصانٌَع فَالحَعاََلُ َلُه َصانٌَع, النهاُر َشيح
ُر َِبلصهََلَة َلُوُجوَِبَا. َوقَالَ أََقيمُ  َمح ء  َلُوُجوَبَه َحَقيَقٌة فَاْلح ٌر َِبلصهََلَة وَُكلُّ أَمحر  َبَشيح  َُيحَكُن الت هَوصُُّل وا الصهََلَة أَمح

َء َيُكوُن َدلَيَلا َوَإنح َلَح يُ نحظَرح َفيَه النهظَُر الحُمتَ َوصهُل بَ  َه  َوقَ يهَد النهظََر َِبلصهَحيَح َْلَنه ُدوَن يَ تَ َوصهُل َْلَنه الشهيح
ََلَلَة َعنحُه َوَإنح أَدهى إلَيحَه َبوَ  َه الده اَسطََة اعحَتَقاد  َأوح َظن   الحَفاَسَد ََل َُيحَكُن الت هَوصُُّل بََه إََل الحَمطحُلوَب ََلنحَتَفاَء َوجح

َخنَي لَيحَس َمنح َكَما إَذا َنظََر ِف الحَعاَلََ َمنح َحيحُث الحَبَساطَ  َخنُي فََإنه الحَبَساطََة َوالتهسح ُة َوِف النهاَر َمنح َحيحُث التهسح
َقَل َِبََما إََل ُوُجوَد الصهاَنَع َوالدَُّخاَن َوَلَكنح يُ َؤدَ ي إََل ُوُجوَدَهَا َهَذاَن النهظَرَا َن ِمهنح اعحتَ َقَد َأنه َشأحََّنََما َأنح يُ ن ح

ََبَي َ الحَعاََلَ بَ   َوُهَو َسيٌط وَُكلُّ َبَسيط  َلُه َصاَنٌع َوِمهنح َظنه َأنه ُكله ُمَسخَ ن  َلُه ُدَخاٌن  أَمها الحَمطحُلوُب َغْيحُ اْلَح
َيَ َواَن النهاَطَق  نحَساَن َوَسَيأحِت َحدُّ التهَصوُّرَيُّ فَ يُ تَ َوصهُل إلَيحَه َأيح يُ َتَصوهُر ِبَا ُيَسمهى َحدًّا ِبََنح يُ َتَصوهَر َكاْلح ا َلْلحَ َحدًّ

ََه.  َدَ  الشهاَمَل َلَذَلَك َوَلَغْيح  اْلح
َاَصَل َعنحَدُهمح )َعَقيَبُه( َأيح َعَقيَب َصَحيَح النهظََر َعا      تُ َنا َهلح الحَعلحُم( َِبلحَمطحُلوَب اْلح تَ َلَف أََئمه َدةا َعنحَد )َواخح

َعرَيَ  َفََل  َشح رَاَق َعنح ُِمَاسهَة النهاَر َأوح لُُزوماا َعنحَد بَ عحَضَهمح بَ عحَضَهمح َكاْلح  يَ َتَخلهُف إَله َخرحقاا لَلحَعاَدَة َكَتَخلَُّف اْلحَحح
َتَسٌب( لَلنهاَظَر فَ َقاَل  َوحَهَر َلُوُجوَد الحَعَرَض )ُمكح . َكُوُجوَد اِلح َماَم الرهازَيُّ َفََل يَ ن حَفكُّ َأصحَلا هُ َكاْلحَ ُمح وُر نَ َعمح اِلح
َرَة َعَلى َدفحَعَه وَ  َتَسَب َلُه َوَقيَل ََل َْلَنه ُحُصوَلُه اضحَطرَارَيٌّ ََل ُقدح ََل انحَفَكاَك َعنحُه َْلَنه ُحُصوَلُه َعنح َنظَرََه الحُمكح

َتَسَب أَنحَسُب َوالظهنُّ َكالحَعلحَم ِف  َمَيَة  َوَهَي َِبلحُمكح َتَساَب َوَعَدَمَه ُدوَن قَ وحََلح  َوََل َخََلَف إَله ِف التهسح قَ وحَل اََلكح
َ أَمحر  َما َِبَيحُث ََيحَتَنُع ََتَلُُّفُه َعنحُه عَ  َ الظهنَ  َوَبنيح قحَلا أَوح َعاَدةا فََإنهُه َمَع بَ َقاَء اللُُّزوَم َوالحَعاَدَة َْلَنهُه ََل ارحتََباَط َبنيح

م  َوآَخُر بََنَقيَضَه َأوح َلظُُهوَر َخََلَف الحَمظحُنوَن َكَما إَذا َظنه َسَبَبَه َقدح يَ ُزوُل لََعاَرض  َكَما إذَ  ٌل َِبُكح ََبَ َعدح ا َأخح



اَر َلَكوحَن َمرحَكَبَه َوَخَدَمَه بََباَِبَا ُثه ُشوَهَد َخارََجَها. َوأَمها َغْيحُ أََئمهَتَنا فَ  ا ِف الده ظَُر يُ َولَ ُد الحُمعحَتزََلُة قَاُلوا النه َأنه َزيحدا
َاَصُل ُمتَ وَ  َتاَح َعنحَدُهمح َوَعَلى َوزَانََه يُ َقاُل الظهنُّ اْلح لَ ٌد َعنح النهظََر َعنحَدُهمح الحَعلحَم َكتَ وحلَيَد َحرََكَة الحَيَد َْلَرََكَة الحَمفح

َلحَسَنَة َوالحَكَثُْي تَ رحُك الحَياَء َكَما ذََكَرُه الن هَوَويُّ ِف َوَإنح َلَح جيََبح َعنحُه َوقَ وحلُُه َعَقيَبُه َِبلحَياَء لَُغٌة قََليَلٌة َجَرتح عَ  َلى اْلح
 َُتحرَيرََه.
َء َعمها َعَداُه َكالحُعرحَف َوَعنحَد الحَمَناَطَقَة َوََل َُيَيَ زُ )      ُُصولَيَ نَي َما َُيَيَ ُز الشهيح َدُّ( َعنحَد اْلح  َكَذَلَك إَله َما ََل َواْلح
ُهوَم اْلحَ ََيحرُجُ  ٌ َلَمفح َوهُل ُمَبنيَ  ََها َواْلح ٌء َمنح َغْيح ُخُل َفيَه َشيح ُدوَد َوََل َيدح ٌء َمنح أَف حرَاَد الحَمحح ٌ  َعنحُه َشيح دَ  َوالثهاِن ُمَبنيَ 

َدُّ ) ِن َ اْلح ر  الحَباَقَله ُدوَد )الحَماَنُع( َْلَاصهَتَه َوُهَو ِبَعحََن قَ وحَل الحُمَصنَ َف َكالحَقاَضي َأَب َبكح َاَمُع( َأيح َْلَف حرَاَد الحَمحح اِلح
ُدوُد  َدُّ )الحُمطهرَُد( َأيح الهَذي ُكلهَما ُوَجَد ُوَجَد الحَمحح ََها َفيَه َويُ َقاُل أَيحضاا اْلح ُخُل َفيَه َأيح َمنح ُدُخوَل َغْيح َفََل َيدح

ُدوَد فَ َيُكوُن َمانَعاا ) ٌء َمنح أَف حرَاَد الحَمحح ُدوُد ُوَجَد ُهَو َفََل ََيحرُُج َعنحُه َشيح َعَكُس( َأيح الهَذي ُكلهَما ُوَجَد الحَمحح الحُمن ح
ُدقَاَن  ُوََل َأوحَضُح فَ َتصح َ َواَحٌد َواْلح ُدوَد فَ َيُكوُن َجاَمعاا َفُمَؤدهى الحَعَبارََتنيح ٌء َمنح أَف حرَاَد الحَمحح َيَ َواَن َشيح َعَلى اْلح

ا َلْلحَ  َيَ وَ النهاَطَق َحدًّ َيَ َواَن الحَكاَتَب َِبلحَفعحَل  فََإنهُه َغْيحُ َجاَمع  َوَغْيحُ ُمن حَعَكس  َوَِبْلح َه َِبْلح اَن نحَساَن َِبَََلَف َحدَ 
ُس الحُمرَاَد َِبلحُمطهرَ  َعَكَس الحُمرَاَد َبَه َعكح َسُْي الحُمن ح َد ِبَا ذََكَر الحَمأحُخوُذ الحَماَشي فََإنهُه َغْيحُ َماَنع  َوَغْيحُ ُمطهرَد  َوتَ فح

َس َو  َس َعَليحَه لَلحُعرحَف َحيحُث يُ َقاُل ُكلُّ إنحَسان  ََنَطٌق َوَِبلحَعكح ُكلُّ إنحَسان  َمنح الحَعُضَد الحُمَواَفُق ِف إطحََلَق الحَعكح
َسَْي  َاَمُع َمنح تَ فح َس َأظحَهُر ِف الحُمرَاَد َأيح َمعحََن. اِلح َدُّ َحيَ َواٌن َوََل َعكح ََه َِبَنهُه ُكلهَما ان حتَ َفى اْلح َاَجَب َوَغْيح ابحَن اْلح

َسَْي َنظَراا إََل َأنه اََلنحَعَكاَس التهََلُزُم ِف اََلنحَتَفاَء َكاََل  زَُم َلَذَلَك الت هفح ُدوُد الَله طَ رَاَد التهََلُزُم ِف ان حتَ َفى الحَمحح
 الث ُُّبوَت. 

َا ُيَسمهاُه َوالحَكََلُم( الن هفح )      ( َحَقيَقةا لََعَدَم َمنح َُيَاَطُب َبَه إذح َذاَك َوَإَّنه ََزَل َقيَل ََل ُيَسمهى َخطَاِبا َسيُّ )ِف اْلح
َظ َكالحُقرحآَن َأوح َبََل َلفحظ  كَ  ُه َِبللهفح َاَعَه إَيه َهُم َوَإسح َلُموَسى َعَليحَه  َما َوَقعَ َحَقيَقةا َفيَما ََل يَ زَاُل َعنحَد ُوُجوَد َمنح يَ فح
َهاتَ  يَع اِلَح َعُه بََلفحظ  َمنح َجََ َتارَُه الحَغزَاَلُّ. َخرحقاا لَلحَعاَدَة َوَقيَل سََ َعَلى َخََلَف َما ُهَو  الصهََلُة َوالسهََلُم َكَما اخح

ََصحُّ أَنهُه ُيَسمه  َتصه َِبَنهُه َكَليُم اّلِلَه َواْلح اُه َحَقيَقةا بَتَ نحزَيَل الحَمعحُدوَم  الهَذي َسُيوَجُد َمنحزَلََة الحَعاَدُة َوَعَلى ُكل   اخح
ََها لَعَ  ََزَل )َقيَل ََل يَ تَ نَ وهُع( إََل أَمحر  َوََّنحي  َوَخََب  َوَغْيح َدَم َمنح تَ تَ َعلهُق َبَه الحَموحُجوَد )َو( الحَكََلُم الن هفحَسيُّ ِف اْلح

َياُء إذح َذاَك َوإَ  َشح َن حَواُع َحاَدثَةا َمَع َهَذَه اْلح َها َفيَما ََل يَ زَاُل َعنحَد ُوُجوَد َمنح تَ تَ َعلهُق َبَه فَ َتُكوُن اْلح َا يَ تَ نَ وهُع إلَي ح َّنه
َها بَتَ نحزَيَل الحَمعحُدوَم الهَذي َسُيوَجُد َمنح  ََزَل إلَي ح ََصحُّ تَ نَ وُُّعُه ِف اْلح نَ َها َواْلح ََّتََك بَ ي ح لحَموحُجوَد َوَما ذََكَر زََلَة اَقَدَم الحُمشح

َنحَس ُُمَرهداا َعنح أَن حوَ  نَ َها يَ لحَزُمُه ُُمَاٌل َمنح ُوُجوَد اِلح ََّتََك بَ ي ح َن حَواَع َمَع َقَدَم الحُمشح َا َمنح ُحُدوَث اْلح اَعَه إَله َأنح يُ رَاَد َأَّنه
َها َها َعَلى الثهاِن  أَن حَواٌع اعحَتَبارَيهٌة َأيح َعَواَرُض لَُه جَيُوُز ُخُلوُُّه َعن ح َُتحُدُث َِبََسَب الت هَعلَُّقاَت َكَما َأنه تَ نَ وَُّعُه إلَي ح

ََه َمنح الصَ َفاَت َفَمنح َحيحُث تَ َعلُُّقهُ  نََه َصَفةا َواَحَدةا َكالحَعلحَم َوَغْيح ََزَل َأوح َفيَما  َِبََسَب الت هَعلَُّقاَت أَيحضاا َلَكوح ِف اْلح
ء   َه اََلقحَتَضاَء لََفعحَلَه ُيَسمهى أَمحراا َأوح َلََّتحَكَه ُيَسمهى ََّنحياا َوَعَلى َهَذا الحَقَياُس َوَقدهَم هَ  ََل يَ زَاُل َبَشيح َ َعَلى َوجح اَتنيح



لَيَل الهَذي الحَكََلمُ  َلَة َعَلى النهظََر الحُمتَ َعلَ َق َِبلده ُمح ُلوَل ِف اِلح َ املتعلقتني َِبلحَمدح أَلََتنيح َباَعَه َما  الحَمسح َتت ح َفيَه ََلسح
 َيطُوُل. 

ُسوَساَت فَ ُتَسمهى ََتحيَ )      ُر( َأيح َحرََكُة الن هفحَس ِف الحَمعحُقوََلَت َِبَََلَف َحرََكَتَها ِف الحَمحح يَلا َوالنهظَُر الحَفكح
َثَر َحَديَث )الحُمَؤدَ ي إََل َعلحم  َأوح َظن  ( ِبَطحُلوب  َخََبَي   َفيَهَما َفَخرََج الحفَ  ُر َغْيحُ الحُمَؤدَ ي إََل َما ذََكَر َكَأكح كح

يُ َؤدَ ي إََل َما ذََكَر  الن هفحَس َفََل ُيَسمهى َنظَراا َوَشَََل الت هعحرَيُف النهظََر الصهَحيَح الحَقطحَعيه َوالظهِنَ ه َوالحَفاَسَد فََإنههُ 
تَ عحَمُل التهأحَديََة إَله َفيَما َبَواَسطََة اعحَتَقاد  َأوح َظن   َكَما تَ َقده  ُهمح َمنح ََل َيسح لَيَل َوَإنح َكاَن َمن ح َم بَ َيانُُه ِف تَ عحرَيَف الده

ََها )َبََل  َبة  َأوح َغْيح دحرَاُك( َأيح ُوُصوُل الن هفحَس إََل الحَمعحََن بََتَماَمَه َمنح َنسح َسَه. )َواْلحَ ( َمَعُه َمنح يُ َؤدهى بَنَ فح م  ُحكح
ا أَيحضاا َكَما ُعَلَم ِمها تَ َقدهَم أَمها ُوُصوُل ال َبَة أَوح انحَتزَاَعَها )َتَصوٌُّر( َوُيَسمهى َعلحما ن هفحَس إََل الحَمعحََن ََل إيَقاَع النَ سح

َها َمَع اْلحُ  َبَة َوطََرفَ ي ح دحرَاُك لَلنَ سح ( يَ عحَِن َواْلحَ م  دحرَاَك َلَذَلَك بََتَماَمَه فَ ُيَسمهى ُشُعوراا )َوَِبُكح ُبوَق َِبْلحَ َم الحَمسح كح
نحَساَن َوَإيَقاَع َأنه الحَكاَتَب ََثبَ  نحَساَن َوالحَكاَتَب وََكوحَن الحَكاَتَب ََثبَتاا َلْلحَ َديٌق( َكَإدحرَاَك اْلحَ نحَساَن َأوح )َتصح ٌت َلْلحَ

نح  َديَق ِبََنه اْلحَ َيَه ِف التهصح َلَة. َوَقيَل انحَتزَاَع َذَلَك َأيح نَ فح ُمح َ ِف اِلح َساَن َكاَتٌب َأوح أَنهُه لَيحَس َبَكاَتب  الصهاَدَقنيح
يَقاُع وَ  َقيُق َواْلحَ َبَة َواَقَعٌة َأوح لَيحَستح َبَواَقَعة  قَاَل بَ عحُضُهمح َوُهَو التهحح ُم إدحرَاُك َأنه النَ سح ُكح اََلنحَتزَاُع َوََنحُوُهَا اْلح

جَياَب َوال َدُه   َكَما َقيَل إنه ُمَسمهاُه َذَلَك َكاْلحَ َم َوحح ُكح َديُق َعَلى اْلح سهلحَب َعَبارَاٌت, ُثه َكَثْياا َما يُطحَلُق التهصح
ََه.  َم َوَمنح َهَذا اْلحَطحََلَق قَ وحُل الحُمَصنَ َف َكَغْيح ُكح َ ِف َمعحََن اْلح  َعَلى الحَقوحَلنيح

َازََم )الهَذي َوَجازَُمُه( َأيح َجازَُم )      َم اِلح ُكح ََه َأيح اْلح َقَسُم إََل َجازَم  َوَغْيح َم إذح ُهَو الحُمن ح ُكح َديَق ِبَعحََن اْلح التهصح
َبُل الت هَغْيَُّ( ِبََنح َكاَن َلُموَجب  َمنح َحس   َأوح َعقحل  أَوح َعاَدة  فَ َيُكوُن ُمطَاَبقاا لَلحَواَقَع )َعلحمٌ  َديقَ ََل يَ قح ( َأيح  َكالتهصح

ََبَل َحَجرٌ  ا َأوح َأنه الحَعاََلَ َحاَدٌث َأوح َأنه اِلح ا ُمَتَحر ٌَك ِمهنح َشاَهَدُه ُمَتَحر َكا ُم ِبََنه َزيحدا ُكح َديُق َأيح اْلح  )َو( التهصح
َازَُم )الحَقاَبُل( لَلت هَغْيَُّ ِبََنح َلَح َيُكنح َلُموَجب  طَاَبَق الحَواَقَع َأوح  ُم اِلح ُكح َكيَك َوالثهاِن َبَه اْلح َوهُل َِبلتهشح  ََل إذح يَ تَ َغْيهُ اْلح

َر )اعحَتَقاٌد( َوُهَو اعحَتَقاٌد )َصَحيٌح إنح طَاَبَق( الحَواَقَع َكاعحَتَقا َمح َد الحُمَقلَ َد َأنه َأوح َِبََلطَ ََلَع َعَلى َما ِف نَ فحَس اْلح
ُم الضَُّحى َمنحُدوٌب )فَاَسٌد إنح َلَح يُطَابَ  ُكح َديُق َأيح اْلح ( َأيح الحَواَقَع َكاعحَتَقاَد الحَفََلَسَفَة َأنه الحَعاََلَ َقَدمٌي )َو( التهصح قح

َبَة َأوح ََل ُوُقوَعَها )َظنٌّ  ُكوَم بََه َمنح ُوُقوَع النَ سح َتَماُل نََقيَض الحَمحح َازََم( إنح َكاَن َمَعُه احح (  )َغْيحُ اِلح ٌم َوَشكٌّ َوَوهح
ُكوَم بََه َعَلى نََقيَضَه فَالظهنُّ )َأوح َمرحُجوٌح( َلَمرح )َْلَنه  َحاَن الحَمحح َازََم )إمها رَاَجٌح( لَُرجح ُجوَحيهَة ُه( َأيح َغْيحَ اِلح

َ َعَلى  ُكوَم َبَه َمنح ُكلَ  النهَقيَضنيح ُم )َأوح ُمَساو ( َلُمَساَواَة الحَمحح ُكوَم َبَه لََنَقيَضَه فَالحَوهح َخَر الحَمحح الحَبَدَل َلْلح
ُُهَا الشهكُّ ا َ َوالحَغَزاَلُّ َوَغْيح ََرَمنيح َماَن, َكَما قَاَل إَماُم اْلح َلُه ُحكح عحَتَقاُد َأنح يَ تَ َقاَوَم فَالشهكُّ فَ ُهَو َِبَََلَف َما قَ ب ح

ُم ُمََل  َديَق إذح الحَوهح ُم َوالشهكُّ َمنح التهصح َدُُّد ِف َسبَ بُ ُهَما َوَقيَل لَيحَس الحَوهح َحظَُة الطهَرَف الحَمرحُجوَح َوالشهكُّ الَّته
َقيُق َفَما أُرَيَد بََه ِمها تَ َقدهَم َمنح َأنه الحَعقحَل ََيح  ُوُقوَع قَاَل بَ عحُضُهمح َوُهَو التهحح ُكُم َِبلحَمرحُجوَح َأوح الحُوُقوَع َوالَله

 الحُمَساَوي َعنحَدُه َِمحُنوٌع َعَلى َهَذا. 



َياَق )قَاَل اْلحَ )      ُم الحُمَسمهى َِبلحَعلحَم َمنح َحيحُث َتَصوُّرُُه َِبََقيَقَتَه َبَقرَيَنَة السَ  َماُم( الرهازَيُّ ِف َوالحَعلحُم( َأيح الحَقسح
َس إلَيحَه َمنح َغْيحَ َنظَر  َواكح  ُصوَل )َضُرورَيٌّ( َأيح ََيحُصُل ِبَُجرهَد الحَتَفاَت الن هفح َتَساب  ; َْلَنه َعلحَم ُكلَ  َأَحد  الحَمحح
َياَن َِبَنهُه َعاَلٌ َِبَنهُه َموحُجوٌد أَوح ُملحَتذٌّ أَ  زَائََه, َحَّته َمنح ََل يَ َتأَتهى َمنحُه النهظَُر َكالحبُ لحَه َوالصَ ب ح ٌ َضُرورَيٌّ َِبََميَع َأجح وح ُمَتَأَلَ 

َها َتَصوُُّر الحَعلحَم َِبَنهُه مَ  َديَقيٌّ َخاصٌّ فَ َيُكوُن َتَصوُُّر ُمطحَلَق َوَمن ح ََقيَقَة, َوُهَو َعلحٌم َتصح ٌ َِبْلح وحُجوٌد َوُملحَتذٌّ َأوح ُمَتَأَلَ 
 ُ , َوُهَو الحُمدهَعي. َوُأَجيَب َِبَنه ََل ُنَسلَ ُم أَنهُه يَ تَ َعنيه ََقيَقَة َضُرورَيًّ َديَقيَ  َِبْلح زَاَء  َأنح َيُكوَن الحَعلحَم التهصح َمنح َأجح

ه , فَ َيُكوُن الضهُرورَيُّ َتَصوَُّر مُ  َفي َتَصوُّرُُه َبَوجح ََقيَقَة َبلح َيكح طحَلَق الحَعلحَم َذَلَك َتَصوُُّر الحَعلحَم الحَمذحُكوَر َِبْلح
ََقيَقَة الهَذي ُهَو َُمَلُّ النَ زَاَع. )ُثه قَاَل( ِف  َه ََل َِبْلح َديَقيَ  َِبلحَوجح ُم التهصح ُصوَل أَيحضاا )ُهَو( َأيح الحَعلحُم )َوُحكح الحَمحح

ُه َمَع قَ وحلََه: إنهُه َضُرورَيٌّ َلَكنح  ( َوَقدح تَ َقدهَم َشرحُح َذَلَك َفَحدُّ َازَُم الحُمطَاَبُق َلُموَجب  َن اِلح َه َف,  الذَ هح بَ عحَد َحدَ 
. رَيَ  ََل الحَمعحَنَويَ  )َوَقيَل ُهَو َضُرورَيٌّ َفََل َُيَدُّ( إذح ََل فَائََدَة ِف َحدَ  الضهُرورَيَ  َْلُُصولََه  ُثه ُهَنا لَلَّتهحتَيَب الذ َكح

َماَم ََل َُيَاَلُف َهَذا, َوَإنح َكاَن َسَياُق الحُمَصنَ َف َِبَََلَفَه ; َْلَنهُه َحدههُ  أَوهَلا بََناءا َعَلى  َمنح َغْيحَ َحد   َوَصَنيُع اْلحَ
َه َعمها َوَرَد َعَلى ُحُدوَدَهمح الحَكَثْيََة, ُثه قَاَل: إنه قَ وحَل َغْيحَ  ُهوَر أَنهُه َنظَرَيٌّ َمَع َسََلَمَة َحدَ  ُمح ُه َضُرورَيٌّ َه َمنح اِلح

تَ َلُفوا ِف َحدَ  الحَعلحَم َعنحَدي َأنه َتَصوُّرَُه  َتَياراا, َدله َعَلى َذَلَك قَ وحلُُه ِف الحُمَحصهَل اخح َبَديَهيٌّ َأيح َضُرورَيٌّ, اخح
فَاَدَة الحَعَباَرَة َعنحُه.  نَ َعمح َقدح َُيَدُّ الضهُرورَيُّ َْلَ

ٌر( َأيح ََل ََيحُصُل إَله بََنظَر  َدَقيق  َْلََفائََه )فَالرهأحُي( َبسَ )      َ( ُهَو َنظَرَيٌّ )ُعسح ََرَمنيح رََه َوقَاَل إَماُم اْلح َبَب ُعسح
ُر َصوحَنا لَلن هفحَس َعنح مَ َمنح َحيحُث َتصَ  ُبوَق َبَذَلَك التهَصوَُّر الحُعسح محَساُك َعنح تَ عحرَيَفَه( الحَمسح َشقهَة وُّرُُه َِبََقيَقَتَه )اْلحَ

ََه الحُملحَتَبَس بَهَ  َر, قَاَل َكَما أَفحَصَح َبَه الحَغزَاَلُّ ََتَبعاا لَُه َوَُيَي هُز َعنح َغْيح َض ِف الحُعسح َوح َمنح أَقحَساَم اََلعحَتَقاَد َِبَنهُه  اْلح
َماَم  الرهازَيُّ أَنهُه َحَقيَقٌة اعحَتَقاٌد َجازٌَم ُمطَاَبٌق ََثَبٌت فَ َليحَس َهَذا َحَقيَقَتُه َعنحَدُهَا. َوظَاَهُر َما تَ َقدهَم َمنح َصَنيَع اْلحَ

َزحَم َعنحَدُه )ُثه قَاَل الحُمَحقَ ُقوَن ََل يَ تَ َفاَوُت( الحَعلح  ُم  ِف ُجزحئَيهاتََه فَ َليحَس بَ عحُضَها, َوَإنح َكاَن َضُرورَيًّ أَق حَوى ِف اِلح
َا الت هَفاُوُت( َفيَها )َبَكث حَرَة الحُمتَ َعلَ َقاَت( ِف بَ عحَضَها ُُموَر, َوَإنح َكاَن َنظَرَيًّ )َوَإَّنه ُدوَن بَ عحض  َكَما ِف  َمنح بَ عحَض اْلح

َد الحَمعحُلوَم َكَما ُهَو بَ عحُض اْلحَ الحَعلحَم بََثََل  َ  بََناءا َعَلى اُتَ َاَد الحَعلحَم َمَع تَ َعدُّ َئنيح َياَء َوالحَعلحَم َبَشي ح َشاَعَرَة َقَياساا ثََة َأشح
َد الحَعلحَم بَتَ عَ  َعرَيُّ وََكَثٌْي َمنح الحُمعحَتزََلَة َعَلى تَ َعدُّ َشح َء َغْيحُ َعَلى َعلحَم اّلِلَه تَ َعاََل, َواْلح َد الحَمعحُلوَم َفالحَعلحُم َِبََذا الشهيح دُّ

َاَمَع َوَعَلى َهَذا ََل يُ َقاُل: يَ تَ َفاوَ  َء. َوُأَجيَب َعنح الحَقَياَس َِبَنهُه َخال  َعَلى اِلح ُت الحَعلحُم ِبَا الحَعلحَم َبَذَلَك الشهيح
ثَ ُروَن: يَ تَ َفاَوُت الحَعلحمُ  َكح َزحَم  ذََكَرُه, َوقَاَل اْلح َ أَق حَوى َمنح اِلح ِف ُجزحئَيهاتََه إذح الحَعلحُم َمَثَلا ِبََنه الحَواَحَد َنصحُف اََلث حَننيح

َزحُم  ُُه َمنح الحَعلحَم ِبََنه الحَعاََلَ َحاَدٌث. َوُأَجيَب َِبَنه الت هَفاُوَت ِف َذَلَك َوََنحوََه لَيحَس َمنح َحيحُث اِلح َبلح َمنح َحيحُث َغْيح
َخَر.كَ  َ ُدوَن اِلح   َإلحَف الن هفحَس ِبَََحَد الحَمعحُلوَمنيح

َركح َأصحَلا )      ُل انحَتَفاُء الحَعلحَم َِبلحَمقحُصوَد( َأيح َما َمنح َشأحنََه َأنح يُ قحَصَد لَيُ عحَلَم ِبََنح َلَح يُدح َهح ُل  َواِلح َهح َوُيَسمهى اِلح
رََك ِبَا ِف الحَواَقَع الحَبَسيُط َأوح أُدحرََك َعَلى َخََلَف َهي ح  ُل الحُمدح ُل الحُمرَكهُب ; َْلَنهُه َجهح َهح َئَتَه ِف الحَواَقَع َوُيَسمهى اِلح

ُل )َتَصوُُّر الح  َهح َل َِبَنهُه َجاَهٌل َبَه َكاعحَتَقاَد الحَفََلَسَفَة َأنه الحَعاََلَ َقَدمٌي. َوَقيَل( اِلح َهح ُك َما َمعحُلوَم( َأيح إدحرَاَمَع اِلح



َلا  َوهَل لَيحَس َجهح ُل الحَبَسيُط َعَلى اْلح َهح َئَتَه( ِف الحَواَقَع فَاِلح َعَلى َهَذا َمنح َشأحنََه َأنح يُ عحَلَم )َعَلى َخََلَف َهي ح
تَ غحََن َبَقوحلََه انحَتَفاُء الح  ََه َوالحَقوحََلَن َمأحُخوَذاَن َمنح َقَصيَدَة ابحَن َمكَ ي   ِف الحَعَقاَئَد َواسح َييَد ِف قَ وحلََه َغْيح َعلحَم َعنح الت هقح

َل ; َْلَنه  َهح ََماَد َوالحَبَهيَمَة َعنح اََلتَ َصاَف َِبِلح رَاَج اِلح َا يُ َقاُل  َعَدُم الحَعلحَم َعمها َمنح َشأحنََه الحَعلحُم َْلَخح انحَتَفاَء الحَعلحَم إَّنه
َرحَض َوَما َفيَه َفََل َفيَما َمنح َشأحنُُه الحَعلحُم َِبَََلَف َعدَ  َفَل اْلح َم الحَعلحَم, َوَخرََج َبَقوحلََه الحَمقحُصوُد َما ََل يُ قحَصُد َكَأسح

دحرَاَك َخََلُف َما َسَبَق  َتعحَمالُُه التهَصوَُّر ِبَعحََن ُمطحَلَق اْلحَ , َواسح َلا َصَحيٌح, َوَإنح َكاَن ُيَسمهى انحَتَفاُء الحَعلحَم َبَه َجهح
َديُق. )وَ قََليَلا  ٌم َوُهَو التهصح َم َمَعُه َوَإََل َتَصوُّر  َمَعُه ُحكح ُو  َويُ قحَسُم َحيَنَئذ  إََل َتَصوُّر  َساذَج  َأيح ََل ُحكح السههح

َيانَ  َاَصَل فَ يَ تَ نَ بهُه لَُه َِبَدحََن تَ نحَبيه  َِبَََلَف النَ سح َلُة )َعنح الحَمعحُلوَم( اْلح  فَ ُهَو َزَواُل الحَمعحُلوَم الذُُّهوُل( َأيح الحَغفح
َتأحَنُف َُتحَصيَلُه.   فَ َيسح

ُُ َفعحُل الحُمَكلهَف )الحَمأحُذوُن( َفيَه )َواَجباا َوَمنحُدوِبا َوُمَباحاا( الحَواُو لَلت هقحَسيَم َوالح )      َسَن أََلُة اْلَح َمنحُصوَِبُت َمسح
َواٌل ََلزََمٌة لَلحَمأحُذوَن أََتى َِبَا لَبَ يَ  َسَن. )َقيَل َوَفعحُل َغْيحَ الحُمَكلهَف( أَيحضاا َكالصهِبَ    َوالسهاَهي َأحح اَن أَقحَساَم اْلَح

َسَن َما َلَح يُ نحَه َعنحُه )َوالحَقَبيُح( َفعحُل الحُمَكلهَف )الحَمنحهَ  ( َكاَن َمنحَهيًّ َوالنهائََم َوالحَبَهيَمَة َنظَراا إََل َأنه اْلَح ( َعنحُه )َوَلوح ا يُّ
َب َكَما تَ َقدهَم )َفَدَخَل( ِف الحَقبَ  تَ َفاَد َمنح َأَواَمَر النهدح َي الحُمسح يَح )َخََلُف َعنحُه )َِبلحُعُموَم( َأيح َبُعُموَم الن ههح

ُروُه( َأيح  َ لَيحَس الحَمكح ََرَمنيح ُروُه. )َوقَاَل إَماُم اْلح َرَاُم َوالحَمكح َوحََل( َكَما َدَخَل َفيَه اْلح َِبلحَمعحََن الشهاَمَل َْلَََلَف اْلح
َوحََل )قََبيحاا( ; َْلَنهُه ََل يَُذمُّ َعَليحَه )َوََل َحَسناا( ; َْلَنهُه ََل َيُسوُغ الث هَناءُ َعَليحَه َِبَََلَف  الحُمَباَح فََإنهُه َيُسوُغ اْلح

َسَن َما أَُمَر َِبلث هَناَء َعَليحَه الث هَناُء َعَليحَه, َوَإنح َلَح يُ ؤحَمرح بََه َعَلى َأنه بَ عحَضُهمح   َجَعَلُه َواَسطَةا أَيحضاا َنظَراا إََل َأنه اْلَح
َسَن َوالحَقَبيَح ِبَعحََن تَ رحتَيَب الحَمدحَح َوالذهمَ  َشرحَعيٌّ.  َكَما تَ َقدهَم ِف َأنه اْلَح

أََلٌة َجائَُز الَّتهحَك( َسَواٌء َكاَن َجائََز الحَفعح )      ( )َوَإَله َلَكاَن ِمُحَتَنَع الَّتهحَك( َمسح َل أَيحضاا أَمح ِمُحَتَنَعُه )لَيحَس َبَواَجب 
َاَئَض َوالحَمرَيَض َوالحُمَساَفَر( لََقوح  ُب الصهوحُم َعَلى اْلح ثَ ُر الحُفَقَهاَء جيََ لََه تَ َعاََل }َفَمنح َوَقدح فَُرَض َجائَزُُه. )َوقَاَل َأكح

َيحُض الحَماَنُع َمنح الحَفعحَل أَ َشَهَد َمنحُكمح الشه  رََهمح َأيح اْلح ُه{ َوَهُؤََلَء َشَهُدوُه َوَجَواُز الَّتهحَك َْلُمح لَُعذح َر فَ لحَيُصمح يحضاا, هح
َر َما فَاَِتُمح فَ  ُب َعَليحَهمح الحَقَضاُء َبَقدح َكاَن الحَمأحِتُّ َبَه َبَدَلا َعنح َوالحَمَرُض َوالسهَفُر اللهَذيحَن ََل ََيحنَ َعاَن َمنحُه َوَْلَنهُه جيََ

َر ََل ُمطحَلقاا َوِبََنه ُوُجوَب الحَقَضاءَ  َر ُموَجٌب َعنحَد انحَتَفاَء الحُعذح َا يَ تَ َوقهُف الحَفاَئَت. َوُأَجيَب َِبَنه ُشُهوَد الشههح  إَّنه
َر َوَقدح َُتَقهقَ  ََداَء َوَإَله َلَما َوَجَب َقَضاءُ َعَلى َسَبَب الحُوُجوَب, َوُهَو ُهَنا ُشُهوُد الشههح  ََل َعَلى ُوُجوَب اْلح

َلَتَه )َوَقيَل( ََداَء ِف َحقَ َه لََغفح يَع َوقحَتَها لََعَدَم َُتَقَُّق ُوُجوَب اْلح َر َمَثَلا َعَلى َمنح ََنَم َجََ ُب الصهوحُم َعَلى  الظُّهح جيََ
َاَئضَ  َاَئَض َعنحُه َشرحعاا َوالحَمرَيَض )الحُمَساَفَر ُدوََّنَُما( َأيح ُدوَن اْلح َز اْلح َرَة الحُمَساَفَر َعَليحَه َوَعجح  َوالحَمرَيَض لَُقدح

رَ  ُب )َعَليحَه( َأيح َعَلى الحُمَساَفَر ُدوََّنَُما )َأَحُد الشههح َماُم الرهازَيُّ( جيََ َلَة )َوقَاَل اْلحَ ُمح َاَضَر أَوح َحسًّا ِف اِلح يحَن( اْلح
ُلحُف َلفحَظيٌّ( َأيح رَاآَخَر بَ عحدَ  َجٌع إََل ُه َفأَي ُُّهَما أََتى بََه فَ َقدح أََتى َِبلحَواَجَب َكَما ِف َخَصاَل َكفهاَرَة الحَيَمنَي )َواْلح

َر َجائٌَز ات ََفاقاا َوالحَقَضاُء بَ عحَد َزَوالََه  َظ ُدوَن الحَمعحََن ; َْلَنه تَ رحَك الصهوحَم َحاَلَة الحُعذح  َواَجٌب ات ََفاقاا. اللهفح



 ِف َوِف َكوحَن الحَمنحُدوَب َمأحُموراا َبَه( َأيح ُمَسمًّى َبَذَلَك َحَقيَقةا )َخََلٌف( َمبحَِنٌّ َعَلى َأنه أَ َم َر َحَقيَقةٌ )     
رَ  َماُم الرهازَيُّ َأوح ِف الحَقدح جَياَب َكَصيَغَة أَف حَعَل َفََل ُيَسمهى َوَرجهَحُه اْلحَ َب َأيح اْلحَ جَياَب َوالنهدح َ اْلحَ ََّتََك َبنيح  الحُمشح

َر أَ  َمح َمَديُّ أَمها َكوحنُُه َمأحُموراا بََه ِبَعحََن أَنهُه ُمتَ َعلَ ُق اْلح يح َصيَغُة أَف حَعَل َفََل نَزَاَع طََلُب الحَفعحَل فَ ُيَسمهى َوَرجهَحُه اِلح
َا َُمَاٌز ِف ا ََصحُّ لَيحَس( الحَمنحُدوُب َفيَه َسَواٌء قُ لحَنا: إَّنه جَياَب َخََلٌف ََيحِت )َواْلح َب أَمح َحَقيَقٌة َفيَه َكاْلحَ لنهدح

ََصحُّ لَيحَس ُمَكلهفاا َبَه. )َوَمنح َثه( َأيح َمنح ُهَنا, َوُهَو َأنه الح  َمنحُدوَب لَيحَس )ُمَكلهفاا َبَه وََكَذا الحُمَباُح( َأيح اْلح
َليُف إلحزَاَم َما َفيَه ُكلحَفٌة( َمنح َفعحل  َأوح تَ رحك  )ََل طََلُبُه( َأيح طََلُب َما ُمَكلهفاا َبَه َأيح  َل َذَلَك )َكاَن التهكح  َمنح َأجح

ِن َ ِف قَ وحلََه َِبلثهاِن  ر  الحَباَقَله لحزَاَم َأوح ََل )َخََلفاا لَلحَقاَضي( َأَب َبكح َه اْلحَ نحَدُه الحَمنحُدوُب  َفعَ َفيَه ُكلحَفٌة َعَلى َوجح
َتاذُ  ُسح َرَاَم, َوزَاَد اْلح َوحََل ُمَكلهٌف َِبَا َكالحَواَجَب َواْلح ُروُه َوَِبلحَمعحََن الشهاَمَل َْلَََلَف اْلح َحاَق  َوالحَمكح أَبُو إسح

ُُه اْلسفراييِن َعَلى َذَلَك الحُمَباَح فَ َقاَل: إنهُه ُمَكلهٌف َبَه َمنح َحيحُث اعحَتَقاُد إِبَ  َقحَساَم َوَإَله فَ َغْيح َحَتَه تَ تحَميماا َلْلح
نحس  لَلحَواَجَب( َوَقيَل: إنهُه َجنحٌس َلُه ;  ََصحُّ َأنه الحُمَباَح لَيحَس َِبَ َُما َمأحُذوٌن َمث حُلُه ِف ُوُجوَب اََلعحَتَقاَد )َواْلح َْلََّنه

َل الحَمنحعَ  َتصه الحَواَجَب َبَفصح ذحَن ِف الَّتهحَك َعَلى  ِف َفعحَلَهَما َواخح َتصه الحُمَباَح أَيحضاا َبَفصحَل اْلحَ َمنح الَّتهحَك قُ لحَنا َواخح
َوهَل َأيح الحَمأحُذوَن َفيَه َجنحٌس لَلحَواَجَب ات َ  َفاقاا َوَِبلحَمعحََن السهَواَء َفََل َخََلَف ِف الحَمعحََن إذح الحُمَباُح َِبلحَمعحََن اْلح

ََصحُّ )أَنهُه( َأيح الحُمَباَح )َغْيحُ َمأح الثهاِن َأيح  ُهوُر َغْيحُ َجنحس  َلُه ات ََفاقاا. )َو( اْلح ُمور  َبَه الحُمَخْيهَ َفيَه, َوُهَو الحَمشح
نح ُمَباح  إَله َمنح َحيحُث ُهَو( فَ َليحَس َبَواَجب  َوََل َمنحُدوب  َوقَاَل الحَكعحِبُّ: إنهُه َمأحُموٌر بََه َأيح َواَجٌب إذح َما مَ 
َف َوَِبلسُُّكوَت تَ رحُك الحَقتحَل َوَما يَ َتحَ  َء ََل َويَ َتَحقهُق َبَه تَ رحُك َحرَام  َما فَ يَ َتَحقهُق َِبلسُُّكوَت تَ رحُك الحَقذح قهُق َِبلشهيح

َرَاَم َواَجٌب َوَما ََل يََتمُّ الحَواَجُب إَله َبَه فَ هُ  َو َواَجٌب َكَما َسَيأحِت فَالحُمَباُح َواَجٌب َوََيحِت يََتمُّ إَله َبَه َوتَ رحُك اْلح
َظ ُدوَن الحَمعحََن فََإنه الحَكعحِبه  ُلحُف َلفحَظيٌّ( َأيح رَاَجٌع إََل اللهفح ُروَه )َواْلح ََه َكالحَمكح َقدح َصرهَح ِبَا يُ ؤحَخُذ َذَلَك ِف َغْيح

َُه َوَمنح أَنهُه َمأحُموٌر بََه َمنح َحيحُث َما َعَرَض َلُه َمنح َدلَيَلَه َمنح أَنهُه َغْيحُ َمأحُمور   َبَه َمنح َحيحُث َذاتُُه فَ َلمح َُيَاَلفح َغْيح
ُُه ََل َُيَالَُفُه ِف َذَلَك َكَما َأَشاَر إلَيحَه الحُمَصنَ ُف َبَقوحلََه مَ  َرَاَم َبَه, َوَغْيح  نح َحيحُث ُهَو َمنح َُتَقَُّق تَ رحَك اْلح

َ الحَفعحَل َوالَّتهحَك الحُمتَ َوقَ َف ُوُجودُ )      َيُْي َبنيح ٌم َشرحَعيٌّ( إذح َهَي التهخح َِبَحَة ُحكح ََصحُّ )َأنه اْلحَ ََه َمنح َو( اْلح ُه َكَغْيح
َرََج َعنح  َم َعَلى الشهرحَع َكَما تَ َقدهَم. َوقَاَل بَ عحُض الحُمعحَتزََلَة ََل إذح َهَي انحَتَفاُء اْلح ُكح  الحَفعحَل َوالَّتهحَك, َوُهَو ََثَبٌت اْلح

ء  )إَذا ُنَسَخ( َكَأنح قَاَل الشهاَر  ََصحُّ )َأنه الحُوُجوَب( َلَشيح َتَمرٌّ بَ عحَدُه. )َو( اْلح ُت قَ بحَل ُوُروَد الشهرحَع ُمسح ُع َنَسخح
َن ُوُجوبََه َمنح اْلحَ  ََواُز( لَُه الهَذي َكاَن ِف َضمح ذحَن ِف الَّتهحَك ُوُجوبَُه )بََقَي اِلح ذحَن ِف الحَفعحَل ِبَا يُ َقوَ ُمُه َمنح اْلحَ

َرََج( يَ عحَِن ِف  الهَذي َخَلَف الحَمنحُع َمنحُه إذح ََل َقَواَم لَلحَجنحَس َبُدوَن َفصحل  َوََل إرَاَدَة َذَلَك قَاَل )َأيح َعَدُم اْلح
َِبَحَة أَوح النه  َوحََل إذح ََل َدلَيَل َعَلى تَ عحَينَي الحَفعحَل َوالَّتهحَك َمنح اْلحَ َب َأوح الحَكرَاَهَة َِبلحَمعحََن الشهاَمَل َْلَََلَف اْلح دح

َتَفي الطهَلُب فَ يَ ث ح  َِبَحَة( إذح َِبرحتََفاَع الحُوُجوَب يَ ن ح ََواُز الحَباَقي ِبَُقوَ َمَه )اْلحَ َيُْي )َوَقيَل( َأَحَدَهَا )َوَقيَل( اِلح ُبُت التهخح
َازََم فَ يَ ث حُبُت الطهَلُب َغْيحُ اهُ  َباُب( إذح الحُمَتَحقَ ُق َِبرحتََفاَع الحُوُجوَب انحَتَفاءُ الطهَلَب اِلح َتحح َازََم. َوقَاَل َو )اََلسح ِلح



َخ الحُوُجوَب جَيحَعُلُه َكَأنح َلَح َيُكنح َويَ رحَجُع اْلحَ  ََواُز ; َْلَنه َنسح َلُه َمنح َُتحرمي  َأوح الحَغزَاَلُّ: ََل يَ ب حَقى اِلح ُر َلَما َكاَن قَ ب ح مح
َاَمَس   َفَعةا َكَما َسَيأحِت ِف الحَكَتاَب اْلح  إَِبَحة  َأيح َلَكوحَن الحَفعحَل َمَضرهةا َأوح َمن ح

َياَء( ُمَعي هَنة  َكَما ِف َكفهاَرَة الحَيَمنيَ )      َهم  )َمنح َأشح َر َبَواَحد ( ُمب ح َمح أََلُة اْلح َديراا  َمسح َر َبَذَلَك تَ قح َمح فََإنه ِف أَيهَتَها اْلح
ن  َأيح ُمَعنيه  َْلَا  َْلَنه  نَ َها ِف َضمح ََّتَُك بَ ي ح ُر الحُمشح َها )ََل بََعيحَنَه(, َوُهَو الحَقدح ا( َمن ح ُه الحَمأحُموُر بََه )يُوَجُب َواَحدا

ُقُط( )َوَقيَل( يُوَجُب )الحُكله( فَ يُ ثَاُب َبَفعحَلَها ثَ وَ  اَب َفعحَل َواَجَبات  َويُ َعاَقُب َبََّتحَكَها َعَقاَب تَ رحَك َواَجَبات  )َوَيسح
َها َِبُُصوَصَه عَ  َر تَ َعلهَق َبُكل   َمن ح َمح َه الحُكلُّ الحَواَجُب )َبَواَحد ( َمن حَها َحيحُث اق حَتَصَر َعَليحَه ; َْلَنه اْلح َلى َوجح

َها ق ُ  َتَفاَء َبَواَحد  َمن ح لحَنا: إنح َسَلَم َذَلَك ََل يَ لحَزُم َمنحُه ُوُجوُب الحُكلَ  الحُمَرتهَب َعَليحَه َما ذَُكَر )َوَقيَل الحَواَجُب( اََلكح
َمُر الحَمأحُموَر َبَه ; َْلَنههُ  ُب َأنح يَ عحَلَم اِلح َها )ُمَعنيهٌ( َعنحَد اّلِلَه تَ َعاََل إذح جيََ َتَحيُل  طَالََبُه َويَ ِف َذَلَك َواَحٌد َمن ح سح

َها )َسَقَط( الحَواَجُب  ُُه( َمن ح َ َفَذاَك, َوَإنح فَ َعَل )َغْيح ُهوَل. )فََإنح فَ َعَل( الحُمَكلهُف الحُمَعنيه َبَفعحَل َذَلَك طََلُب الحَمجح
َمحَر ِف الظهاَهَر َبَغْيحَ ُمَعنيه  قُ لحَنا: ََل يَ لحَزُم َمنح ُوُجوَب َعلحمَ  َمَر الحَمأحُموَر بََه َأنح َيُكوَن ُمَعي هناا الحَغْيحَ ; َْلَنه اْلح  اِلح

ََه َوَذَلَك َحاَصٌل َعَلى قَ وحلََنا: ال َفي ِف َعلحَمَه بََه َأنح َيُكوَن ُمَتَميَ زاا َعنحَدُه َعنح َغْيح تهَمي ُُّز َأَحُد َعنحَدُه َبلح َيكح
ََه َمنح َحيحُث تَ َعي ُّ  َهُم َعنح َغْيح نُ َها )َوَقيَل ُهَو( َأيح الحَواَجُب ِف َذَلَك )َما ََيحَتارُُه الحُمَكلهُف( لَلحَفعحَل الحُمَعي هَناَت الحُمب ح

َتَياَر الحُمَكلهَفنَي َلََلت َ  َتََلَف اخح تَُلَف َِبخح ََه, َوَإنح اُخح َعَلُه ُدوَن َغْيح َها ِبََنح يَ فح ُُروَج َمنح َأيَ  َواَحد  َمن ح َفاَق َعَلى اْلح
َدَة ا َدَة الحَواَجَب َلَكوحنََه َأَحَدَها ََل َْلُُصوَصَه لَلح َعنح ُعهح ُُروُج َبَه َعنح ُعهح َعُل قُ لحَنا اْلح َها يَ فح َقطحَع لحَواَجَب ِبََي   َمن ح

َوهَل لَلحُمعحَتزََلَة َوَهَي ُمتهَفَقٌة  َق حَواُل َغْيحُ اْلح َتَواَء الحُمَكلهَفنَي ِف الحَواَجَب َعَليحَهمح َواْلح َي إجَياَب َواَحد  َِبسح َعَلى نَ فح
َء َأوح إجيَ  ابَُه َلَما ِف َفعحَلَه َأوح تَ رحَكَه َبَعيحَنَه َكنَ َفيحَهمح َُتحرمََي َواَحد  ََل َبَعيحَنَه َكَما َسَيأحِت َلَما قَاُلوا َمنح َأنه َُتحرمََي الشهيح

َا يُ  ُل َوَإَّنه رَُكَها الحَعقح َسَدَة الهَِت يُدح َق حَواَل َِبلحَواَجَب َمنح الحَمفح يَع اْلح أَلَُة َعَلى َجََ َ, َوتُ عحَرُف الحَمسح رَُكَها ِف الحُمَعنيه دح
َعُلُه, َوَإنح َلَح  َياَء يَ فح َشح َدَة الحَواَجَب ِبََي   َمنح اْلح ُُروَج َعنح ُعهح َيَْي الحُمَكلهَف ِف اْلح  َيُكنح َمنح َحيحُث الحُمَخْيهَ لََتخح

 باا َعنحَدََن. ُخُصوُصُه َواجَ 
اَجُب( َأيح فََإنح فَ َعَل( الحُمَكلهُف َعَلى قَ وحلََنا )الحُكلُّ( َوَفيَها أَعحَلى ثَ َواِبا َوَعَقاِبا َوأَدحََن َكَذَلَك )َفَقيَل الحوَ )     

ا َمنح حَ  ذا َهَقيُّ الحُمثَاُب َعَليحَه ثَ َواُب الحَواَجَب الهَذي ُهَو َكثَ َواَب َسبحَعنَي َمنحُدوِبا َأخح ََة َوالحبَ ي ح َديث  َرَواُه ابحُن ُخَزَيح
َيَاَن )أَعحََلَها( ثَ َواِبا ; َْلَنهُه َلوح اق حَتَصَر َعَليحَه َْلُثَيَب َعَليحَه ثَ َواَب الحَواَجَب َفَضمُّ  ََه إلَيحَه َمعاا َأوح ِف ُشَعَب اْلحَ  َغْيح

  .ُمَرت هباا ََل يُ نحَقُصُه َعنح َذَلكَ 

ََنَها( َعَقاِبا إنح ُعوَقَب ; َْلَنهُه َلوح ف َ  َوَإنح )      َها )َفَقيَل: يُ َعاَقُب َعَلى أَدح َعَلُه تَ رََكَها( َِبَنح َلَح ََيحَت َبَواَحد  َمن ح
َها فَُعَلتح َمعاا َأوح ُمَرت ه  , فََإنح َتَساَوتح فَ ثَ َواُب الحَواَحَد َوالحَعَقاُب َعَلى َواَحد  َمن ح باا, َوَقيَل ِف فَ َقطح َلَح يُ َعاَقبح

ََه َويُ ثَاُب ث َ  َواَب الحَمنحُدوَب َعَلى الحُمَرتهَب الحَواَجُب ثَ َواِبا َأوهُْلَا تَ َفاَوَتتح َأوح َتَساَوتح لََتَأدَ ي الحَواَجَب َبَه قَ بحَل َغْيح
 َُمَله ثَ َواَب الحَواَجَب َوالحَعَقاَب َأَحُدَها َمنح ُكل   َمنح َغْيحَ َما ذَُكَر لَثَ َواَب الحَواَجَب, َوَهَذا ُكلُُّه َمبحَِنٌّ َعَلى َأنه 

َم أَنهُه َأَحدُ  َقيُق الحَمأحُخوُذ ِمها تَ َقده َها ََل َمنح َحيحُث َحيحُث ُخُصوُصُه الهَذي يَ َقُع َنظَُر التهَأدَ ي الحَواَجَب بََه َوالتهحح



َيح  َثيهَة َواَجباا َحَّته َأنه الحَواَجَب ثَ َواِبا ِف الحُمَرتهَب َأوهُْلَا َمنح َحيحُث إنهُه َذَلَك اْلحُُصوُص َوَإَله َلَكاَن َمنح تَلحَك اْلح
ثَاُب َعَليحَه َأَحُدَها ََل َمنح َحيحُث ُخُصوُصُه وََكَذا يُ َقاُل ِف ُكل   َمنح الزهاَئَد َعَلى َما يَ َتَماَدى بََه الحَواَجُب أَنهُه ي ُ 

 َب َمنح َحيحُث إنهُه َأَحُدَها ََل َمنح َحيحُث ُخُصوَصَه. ثَ َواَب الحَمنحُدو 
ن        نَ َها ِف َضمح ََّتَُك بَ ي ح ُر الحُمشح َياَء ُمَعي هَنة , َوُهَو الحَقدح َها )َوجَيُوُز َُتحرمٌَي َواَحٌد ََل َبَعيحَنَه( َمنح َأشح َأيح ُمَعنيه  َمن ح

ََه إذح ََل َماَنَع َمنح َذَلَك )َخََلفاا لَلحُمعحَتزََلَة( ِف َمنحَعَهمح فَ َعَلى الحُمَكلهَف تَ رحُكُه ِف َأيَ  ُمعَ  َها َوَلُه َفعحُلُه ِف َغْيح نيه  َمن ح
أَ  ُهمح َفيَهَما )َوَهَي َكالحُمَخْيهَ( َأيح َوالحَمسح َم َعن ح أََلةَ َذَلَك َكَمنحَعَهمح إجَياَب َواَحد  ََل َبَعيحَنَه َلَما تَ َقده  َلُة َكَمسح
َياَء ُمعَ  َهم  َمنح َأشح ُي َعنح َواَحد  ُمب ح َم َفيَها فَ يُ َقاُل َعَلى َقَياَسَه الن ههح ي هَنة  ََنحَو ََل تَ تَ َناَولح الحَواَجَب الحُمَخْيهَ َفيَما تَ َقده

َها ََل َبَعيحَنَه َِبلحَمعحََن السه  يُعَها فَ يُ َعاَقُب َبَفعحَلَها السهَمَك َأوح اللهََبَ َأوح الحبَ يحَض, ََيحُرُم َواَحٌد َمن ح اَبَق َوَقيَل ََيحُرُم َجََ
ُقُط تَ رحُكَها الحَواَجُب َبََّتح  َتثَاَلا ثَ َواَب تَ رحَك ُُمَرهَمات  َوَيسح َها, َعَقاَب َفعحَل ُُمَرهَمات  َويُ ثَاُب َبََّتحَكَها امح َك َواَحد  َمن ح

َها  َها, َوَقيَل: الحُمَحرهُم ِف َذَلَك َواَحٌد َمن ح ََه َمن ح ُقُط تَ رحُكُه الحَواَجُب َبََّتحَكَه َأوح تَ رحَك َغْيح ُمَعنيهٌ َعنحَد اّلِلَه تَ َعاََل َوَيسح
ََه, َوَإنح اُخح  َها ِبََنح َيَّتحَُكُه ُدوَن َغْيح تَ َوَقيَل: الحُمَحرهُم ِف َذَلَك َما ََيحَتارُُه الحُمَكلهُف لَلَّتهحَك َمن ح َتََلَف اخح َياَر تَُلَف َِبخح

َتثَاَلا َأوح فَُعَلتح َوَهَي ُمَتَساَويٌَة َأوح بَ عحُضَها َأَخفُّ  َوهَل إنح تُرََكتح ُكلَُّها امح  َعَقاِبا َوثَ َواِبا الحُمَكلهَفنَي, َوَعَلى اْلح
َها وَ  َها َفَقيَل: ثَ َواُب الحَواَجَب َوالحَعَقاُب ِف الحُمَتَساَويََة َعَلى تَ رحك  َوَفعحل  َواَحد  َمن ح ِف الحُمتَ َفاَوَتَة َعَلى تَ رحَك َأَشدَ 

َوَتتح َأوح َتَساَوتح َوَفعحَل َأَخفَ َها َسَواٌء أَفَُعَلتح َمعاا َأوح ُمَرت هباا َوَقيَل: الحَعَقاُب ِف الحُمَرتهَب َعَلى َفعحَل آَخرََها تَ َفا
َرَاَم َبَه, َويُ ثَاُب ثَ َواَب الحَمنحُدوَب عَ  َقيَق ََلرحَتَكاَب اْلح َلى تَ رحَك ُكل   َمنح َغْيحَ َما ذَُكَر تَ رحُكُه لَثَ َواَب الحَواَجَب َولََتحح

 الحُمَرتهَب َأنه ثَ َواَب الحَواَجَب َوالحَعَقاَب َعَلى تَ رحَك َوَفعحَل َأَحَدَها َمنح َحيحُث إنهُه َأَحُدَها, َحَّته َأنه الحَعَقاَب ِف 
ُه َأَحُدَها َويُ ثَاُب ثَ َواَب الحَمنحُدوَب َعَلى تَ رحَك ُكل   َمنح َغْيحَ َما يَ َتَأدهى َبََّتحَكَه الحَواَجَب َعَلى آَخرََها َمنح َحيحُث إنه 

َها َمنح َحيحُث إنهُه َأَحُدَها )َوَقيَل( زَََيَدٌة َعَلى َما ِف الحُمَخْيهَ َمنح طََرَف الحُمعحَتزََلَة )َلَح َترَدح  رَ َمن ح مَي َما َبَه( َأيح بََتحح
َياَء ُمَعي هَنة  َكَما َوَردَ  َهم  َمنح َأشح َي َعنح َواَحد  ُمب ح َر َبَواَحد  ذَُكَر )اللَُّغُة( َحيحُث َلَح َترَدح َبطَرَيَقة  َمنح الن ههح َمح تح َِبْلح

ُهمح آَثاا َأوح َكُفوراا{ َياَء ُمَعي هَنة  وقَ وحله تَ َعاََل }َوََل ُتَطعح َمن ح َهم  َمنح َأشح َاُع  ُمب ح َاعاا قُ لحَنا اْلحََجح ََّنحٌي َعنح طَاَعَتَهَما إَجح
َتَنَدَه َصرحفُُه َعنح ظَاَهرََه.   َلُمسح

ُه )ُمهَ )      ُم َحدُّ َ ُمطحَلُق الحَفرحَض الحُمتَ َقدَ  َقَسَم إلَيحَه َوَإََل فَ رحَض الحَعنيح أََلُة فَ رحَض الحَكَفايََة( الحُمن ح مٌّ يُ قحَصُد َمسح
َلَة َفََل يُ نحظَُر إََل فَاَعَلَه إَله َِبلت ه ُحُصولُُه َمنح  ُمح َبَع  َغْيحَ َنظَر  َِبلذهاَت إََل فَاَعَلَه( َأيح يُ قحَصُد ُحُصوَلُه ِف اِلح

َر  َمح ََنازََة َواْلح َِبلحَمعحُروَف, َوُدن حَيَويٌّ لَلحَفعحَل َضُروَرَة أَنهُه ََل ََيحُصُل َبُدوَن فَاَعل  فَ يَ تَ َناَوُل َما ُهَو َديَِنٌّ َكَصََلَة اِلح
َ فََإنهُه َمنحظُوٌر َِبلذهاَت إََل فَاَعَلَه َحيحُث َقَصَد ُحُصوَلُه مَ  ََرَف َوالصهَناَئَع َوَخرََج فَ رحُض الحَعنيح نح ُكلَ  َعنيح  َأيح َكاْلح

 َعَليحَه َوَسلهَم َفيَما فَُرَض َعَليحَه ُدوَن أُمهَتَه َوَلَح يُ َقيَ دح َواَحد  َمنح الحُمَكلهَفنَي َأوح َمنح َعنيح  ََمحُصوَصة  َكالنهِبَ  َصلهى اّلِلهُ 
َّتَازاا َعنح السُّنهَة ; َْلَنه الحَفرحَض ََتحَييُز فَ رحَض الحَكَفايََة َعنح فَ رحَض الحعَ  َزحَم احح َد اْلحُُصوَل َِبِلح َ َوَذَلَك َحاَصٌل َقصح نيح

َ َوأَبُوُه( الشهيحُخ أَبُو ِبَا ذَُكَر. )َوَزَعَمُه( أَ  ََرَمنيح َحاَق اْلسفراييِن )َوَإَماُم اْلح َتاُذ( أَبُو إسح ُسح يح فَ رحُض الحَكَفايََة )اْلح



ُرُ  َ( ; َْلَنهُه ُيَصاُن لََقَياَم الحبَ عحَض َبَه الحَكاِف ِف اْلح ( فَ رحَض )الحَعنيح َُويحَِنُّ )أَفحَضَل َمنح يَع وَج َعنح ُعهح ُُمَمهد  اِلح َدتََه َجََ
َا ُيَصاُن َِبلحَقَياَم َبَه َعنح ا َ إَّنه ثَح الحُمَرتهَب َعَلى تَ رحَكَهمح َلُه َوفَ رحُض الحَعنيح ثَح الحَقائََم بََه فَ َقطح الحُمَكلهَفنَي َعنح اْلحَ ْلحَ

َذحَهاَن, َوَإنح َلَح يَ تَ َعرهُضوا لَُه َفيَما َعَلمحت أَ  َة اعحَتَناَء الشهارََع بََه َوالحُمتَ َباَدُر إََل اْلح َ أَفحَضُل َلَشده نه فَ رحَض الحَعنيح
َوهَل َأَشاَر الحُمَصنَ ُف إََل ال َغحَلَب َوَلُمَعاَرَضَة َهَذا َدلَيَل اْلح َد ُحُصولََه َمنح ُكلَ  ُمَكلهف  ِف اْلح نهظََر َفيَه َبَقوحلََه َبَقصح

ا َزَعَمُه, َوَإنح َأَشاَر َكَما قَاَل إ َماَم َسَلفاا َعَظيما ََئمهَة الحَمذحُكورَيَن, الحُمَفيُد َأنه َلْلحَ وَيَة  يَ عحُزوُه إََل قَائََليَه اْلح ََل تَ قح
ثَ ُر )َوُهَو( َأيح فَ رح  َكح ُهوُر َعنحُه فَ َقطح َكَما اق حَتَصَر َعَلى َعزحوََه إلَيحَه الن هَوَويُّ اْلح  )َعَلى ُض الحَكَفايَةَ َفيَه فََإنهُه الحَمشح

َتَفاَء َِبُُصولََه َمنح الحبَ عحَض )ََل( َعَلى )الحُكلَ  َخََلفاا لَلشهيح  َماَم( الرهازَيُّ َلََلكح َماَم( َواَلَد الحبَ عحَض َوفَاقاا َلْلحَ َخ اْلحَ
قُ  َهمح َبََّتحَكَه َوَيسح َثَح : إنهُه َعَلى الحُكلَ  َْلَ ُهوَر( ِف قَ وحَْلَمح ُمح َُهمح الحُمَصنَ َف )َواِلح ُط َبَفعحَل الحبَ عحَض َوُأَجيَب ِبََنه إَثح

َلَة ََل لَلحُوُجوَب َعَليحَهمح.  ُمح وَيَتَهمح َما َقَصَد ُحُصوَلُه َمنح َجَهَتَهمح ِف اِلح  َِبلَّتهحَك لَتَ فح
ََّتحََنُه قَ وحله تَ َعاََل }َولحَتُكنح َمنحُكمح أُمه       ْيحَ َوََيحُمُروَن َِبلحَمعحُروَف قَاَل الحُمَصنَ ُف َوَيُدلُّ َلَما اخح ُعوَن إََل اْلَح ٌة َيدح

وَيَةا َْلُمح فََإنهُه أَ  ُهوَر ُمَقدهماا َعَليحَهمح قَاَل تَ قح ُمح َهوحَن َعنح الحُمنحَكَر{ َوذََكَر َواَلُدُه َمَع اِلح َتاُر( َويَ ن ح ٌل َلَذَلَك )َوالحُمخح هح
َهٌم( إذح  َوهَل )الحبَ عحُض ُمب ح ََل َدلَيَل َعَلى أَنهُه ُمَعنيهٌ َفَمنح قَاَم َبَه َسَقَط الحَفرحُض َبَفعحَلَه )َوَقيَل( الحبَ عحُض َعَلى اْلح

يحُن َعنح الشهخحصَ  ُقُط الده ََه َكَما َيسح ُقُط الحَفرحُض َبَفعحَلَه َوَبَفعحَل َغْيح ََه َعنحُه  )ُمَعنيهٌ َعنحَد اّلِلَه تَ َعاََل( َيسح َِبََداَء َغْيح
َُه َلَح َقيَل( الحبَ عحُض )َمنح قَاَم بََه( َلُسُقوَطَه َبَفعحَلَه, ُثه َمَدارُُه َعَلى الظهنَ  فَ َعَلى قَ وحَل الحبَ عحَض َمنح َظنه )وَ   َأنه َغْيح

َُه فَ َعَلُه َسَقطَ  َعلحُه َوَجَب َعَليحَه َوَمنح ََل َفََل, َوَعَلى قَ وحَل الحُكلَ  َمنح َظنه َأنه َغْيح ُ( يَ فح  َعنحُه َوَمنح ََل َفََل. )َويَ تَ َعنيه
َاَم )َعَلى َتح ََصحَ (  فَ رحُض الحَكَفايََة )َِبلشُُّروَع( َفيَه َأيح َيَصُْي َبَذَلَك فَ رحَض َعنيح  يَ عحَِن َمث حَلُه ِف ُوُجوَب اْلحَ اْلح

َاُمُه َوالحَفرحُق َأنه ا ُب إَتح ُ ُحُصولُُه ِمهنح َشرََع َِبَاَمَع الحَفرحَضيهَة َوَقيَل: ََل جيََ َلَة َفََل يَ تَ َعنيه ُمح َد َبَه ُحُصولُُه ِف اِلح لحَقصح
رَاُر ِف َصفَ  الحَقَتاَل َجزحماا َلَما َتمح ُب اََلسح ََصحَ  َكَما جيََ َنَاَزَة َعَلى اْلح َاُم َصََلَة اِلح ِف اََلنحَصرَاَف  َفيَه فَ َيَجُب إَتح

َر قُ ُلوَب اِلحُ  َسَه َعَلى َعنحُه َمنح َكسح َد َفيَه َمنح نَ فح رَاُر ِف تَ َعلَُّم الحَعلحَم َلَمنح آَنَس الرُّشح َتمح َا َلَح جيََبح اََلسح نحَد, َوَإَّنه
ََنازََة َومَ  ََها َِبَََلَف َصََلَة اِلح َقَطَعٌة َعنح َغْيح أََلة  َمطحُلوبَة  َبرَأحَسَها ُمن ح ََصحَ  ; َْلَنه ُكله َمسح تَ بَ عاا ََلبحَن  ا ذََكَرهُ اْلح
ََصحَ  َِبلنهظََر إََل اْلحُ  ُ َِبلشُُّروَع َعَلى اْلح ُصوَلَ  أَق حَعُد ِمها ذََكَرُه الر َف حَعَة ِف َمطحَلَبَه ِف َِبَب الحَوَديَعَة َمنح أَنهُه يَ تَ َعنيه

 ُ َييَز تَ بَ عاا لَلحَغزَاَلَ  َمنح أَنهُه ََل يَ تَ َعنيه ََناَزَة, َوَإنح َكاَن الحَبارَزَيُّ ِف التهمح َهاَد َوَصََلَة اِلح ََصحَ  إَله اِلَح  َِبلشُُّروَع َعَلى اْلح
َبَط.   َِبلنهظََر إََل الحُفُروَع َأضح

ُه )َكَفرح )      َم َحدُّ َ ُمطحَلُق السُّنهَة الحُمتَ َقدَ  َها َوَإََل ُسنهَة الحَعنيح َقَسُم إلَي ح َضَها( َفيَما تَ َقدهَم, َوُسنهُة الحَكَفايََة( الحُمن ح
َد ُحُصولََه َمنح َغْيحَ نَ  َ ُمَهمٌّ َبَقصح َييُز َعنح ُسنهَة الحَعنيح َا َمنح َحيحُث التهمح ظَر  َِبلذهاَت إََل َوُهَو أُُموٌر: َأَحُدَها: َأَّنه

َل  َكح َمَيَة َلْلح َميَت الحَعاَطَس َوالتهسح َا فَاَعَلَه َكابحَتَداَء السهََلَم َوَتشح َمنح َجَهَة ََجَاَعة  ِف الثهََلَث َمَثَلا ََثنَيَها َأَّنه
َتاَذ َوَمنح ذَُكَر َمَعُه َلُسُقوَط الطهَلَب َبَقَياَم الحبَ عحَض َِبَا َعنح ا ُسح َ َعنحَد اْلح لحُكلَ  الحَمطحُلوَبنَي أَفحَضُل َمنح ُسنهَة الحَعنيح

َا َمطحُلوبٌَة َمنح  َتاُر َوَقيَل: ُمَعنيهٌ َعنحَد اّلِلَه َِبَا ََثلَثُ َها َأَّنه , َوُهَو الحُمخح َهم  ُهوَر َوَقيَل َمنح بَ عحض  ُمب ح ُمح الحُكلَ  َعنحَد اِلح



ُ ِبَ  َا تَ تَ َعنيه ََه َوَقيَل َمنح بَ عحض  قَاَم َِبَا رَاَبُعَها َأَّنه ُقُط الطهَلُب َبَفعحَلَه َوَبَفعحَل َغْيح َأيح َتَصُْي لشُُّروَع َفيَها تَ َعاََل َيسح
ََصحَ .  َاَم َعَلى اْلح َتح  َبَه ُسنهَة َعنيح  يَ عحَِن َمث حَلَها ِف ََتَكَُّد طََلَب اْلحَ

َر َجَوازاا َوََنحوََه()      يَع َوقحَت الظُّهح َثَر( َمنح الحُفَقَهاَء َوَمنح الحُمَتَكلَ َمنَي َعَلى )َأنه َجََ َكح أََلُة اْلح َأيح ََنحَو  َمسح
رَ  ََداَء( َفَفي َأيَ  ُجزحء  َمنحُه َوَقَع فَ َقدح أُوَقَع ِف َوقحَت أََدائََه اله الظُّهح َس )َوقحَت اْلح مح َذي َيَسُعُه  َكَباَقي الصهَلَواَت اْلَح

ُُه َوَلَذَلَك يُ عحَرُف َِبلحَواَجَب الحُمَوسهَع َوقَ وحلُُه َجَوازاا رَاَجٌع إََل الحَوقحَت لَبَ َياَن َأنه  ََواَز ََل َوَغْيح الحَكََلَم ِف َوقحَت اِلح
ُب َعَلى َر( َأيح ُمرَيَد  ِف الزهاَئَد َعَليحَه أَيحضاا َمنح َوقحَت الضهُروَرَة, َوَإنح َكاَن الحَفعحُل َفيَه أََداءا َبَشرحَطَه )َوََل جيََ الحُمَؤخَ 

ِن َ التهأحَخَْي َعنح َأوهَل الحَوقحَت )الحَعزحُم( َفيَه َعَلى الحَفعح  ر  الحَباَقَله ( َكالحَقاَضي َأَب َبكح َل بَ عحُد ِف الحَوقحَت )َخََلفاا لََقوحم 
ََه ِف قَ وحَْلَمح َبُوُجوَب الحَعزحَم لَيَ َتَمي هَز بََه الحَواَجُب الحُمَوسهُع َعنح الحَمنحدُ  وَب ِف َجَواَز الَّتهحَك َمنح الحُمَتَكلَ َمنَي َوَغْيح

َوهلُ َوُأَجيَب َِبُصُ  ََه, َوُهَو َأنه ََتحَخَْي الحَواَجَب َعنح الحَوقحَت يُ ؤحَثُ. )َوَقيَل( َوقحُت أََدائََه )اْلح َييَز َبَغْيح ( َمنح وَل التهمح
َثَ َِبلتهأحَخَْي الحَوقحَت َلُوُجوَب الحَفعحَل َبُدُخوَل الحَوقحَت )فََإنح َأخهَر( َعنحُه )فَ َقَضاٌء(, َوَإنح فَ َعَل ِف الحَوقحَت َحَّته ََيح 

ر   , َوَإنح نَ َقَل الحَقاَضي أَبُو َبكح ُ َعنح بَ عحَضَهمح َماُم الشهاَفَعيُّ َرَِحَُه اّلِله َاَع  َعنح َأوهلََه َكَما نَ َقَلُه اْلحَ ِنُّ اْلحََجح الحَباَقَله
: إنهُه َقَضاٌء َيُسدُّ  َلَه قَاَل بَ عحُضُهمح ثَح َولَنَ قح َي اْلحَ َخُر( َمنح الحَوقحَت  َعَلى نَ فح ََداَء )َوَقيَل( َوقحُت أََدائََه )اِلح َمَسده اْلح

َلُه ِف الحَوقحَت )فَ تَ عحَجيٌل( َأيح فَ ت َ  َم( َعَليحَه َِبَنح فَُعَل قَ ب ح َلُه )فََإنح ُقدَ  َدَيُُه تَ عحَجيٌل ََلنحَتَفاَء ُوُجوَب الحَفعحَل قَ ب ح قح
َقٌط َلُه َكتَ عحَجيلَ  ُزحَء الهَذي  لَلحَواَجَب ُمسح ََنَفيهُة( َوقحَت أََدائََه )َما( َأيح اِلح الزهَكاَة قَ بحَل ُوُجوَِبَا )َو( قَاَلتح )اْلح

, َوَإنح َلَح يَ تهَصلح  ( َأيح ََداُء َمنح الحَوقحَت( َأيح ََلقَاُه الحَفعحُل َِبَنح َوَقَع َفيَه )َوَإَله ََداُء َِبُزحء  َمنح )اتهَصَل َبَه اْلح اْلح
َخُر َمنح الحَوقحَت لَ  ُزحُء اِلح َخُر( َأيح فَ َوقحُت أََدائََه اِلح تَ َعيَُّنَه لَلحَفعحَل َفيَه الحَوقحَت ِبََنح َلَح يَ َقعح الحَفعحُل ِف الحَوقحَت )فَاِلح

َلُه.   َحيحُث َلَح يَ َقعح َفيَما قَ ب ح
َم( الحَفعحُل َعَلى آَخرَ )      َم )َواَجباا َو( قَاَل )الحَكرحَخيُّ: إنح ُقدَ  َلُه ِف الحَوقحَت )َوَقَع( َما ُقدَ   الحَوقحَت ِبََنح َوَقَع قَ ب ح

َم َلُه )ُمَكلهفاا( إََل آَخَر الحَوقحَت, فََإنح َلَح يَ بحَق َكَذَلَك َكَأنح َماتَ   َأوح ُجنه َوَقَع َما َبَشرحَط بَ َقائََه( َأيح بَ َقاَء الحُمَقدَ 
َمُه نَ فحَلا َفَشرحُط  َ َبَه َقده َليَف إََل آَخرََه الحُمتَ َبنيَ  الحُوُجوَب َعنحَدُه َأنح يَ ب حَقى َمنح إدحرَاَكَه الحَوقحُت َبَصَفَة التهكح

َليَف َفَحيحُث َوَجَب فَ َوقحتُ  الحُوُجوُب, َوَإنح َأخهَر الحَفعحَل َعنحُه َويُ ؤحَمرُ  َل بَ َقاُؤُه َصَفُة التهكح َصح َلُه ; َْلَنه اْلح  بََه قَ ب ح
, َوَإنح َخاَلَفُهمح َفيَما َشَرطَُه َفذََكرُُه الح  ُهمح ََنَفيهَة ; َْلَنهُه َمن ح َوهَل أََدائََه َعنحَدُه َكَما تَ َقدهَم َعنح اْلح ُمَصنَ ُف ُدوَن اْلح

َوهَل ُمنحَكَرٌة لَلحَواَجَب الحُمَوسهَع ََل  َق حَواُل َغْيحُ اْلح َمُه َواْلح ََداَء ََل يَ فحُضُل َعنح الحَمعحُلوَم ِمها َقده ت ََفاَقَها َعَلى َأنه َوقحَت اْلح
َتَغلح َبَه َأوهَل الحَوقحَت َمَثَلا  َمَع َظنَ  الحَموحَت( َعَقَب َما ) الحَواَجَب )َوَمنح َأخهَر( الحَواَجَب الحَمذحُكوَر َِبَنح َلَح َيشح

ُهوُر( قَاُلوا: َيَسُعُه َمنحُه َمَثَلا )َعَصى( َلظَنَ َه فَ َواَت الحوَ  ُمح اَجَب َِبلتهأحَخَْي )َفَمنح َعاَش َوفَ َعَلُه( ِف الحَوقحَت )فَاِلح
ِنُّ  ر ( الحَباَقَله َر َلُه َشرحعاا. )َو( قَاَل )الحَقاَضَياَن أَبُو َبكح  َمنح الحُمَتَكلَ َمنَي َفعحُلُه )أََداءا( ; َْلَنهُه ِف الحَوقحَت الحُمَقده

 )ُ )َوَمنح  َمنح الحُفَقَهاَء َفعحُلُه )َقَضاءا( ; َْلَنهُه بَ عحَد الحَوقحَت الهَذي ُتَضيَ َق َعَليحَه َبظَنَ َه, َوَإنح َِبَن َخَطُؤهُ )َواْلحَُسنيح
َتَغلح َبَه َأوهَل الحَوقحَت َمَثَلا )َمَع َظنَ  السهََلَمَة( َمنح الحمَ  َأخهَر( الحَواَجَب الحَمذحُكورَ  وحَت إََل آَخَر الحَوقحَت َِبَنح َلَح َيشح



َتَيارََه َوَقيَل: َوَماَت َفيَه قَ بحَل الحَفعحَل )فَالصهَحيُح( أَنهُه )ََل يَ عحَصي( ; َْلَنه التهأحَخَْي َجائٌَز لَُه َوالحَفَواَت لَيحَس ِبَ  خح
ُروٌط َبَسََلَمَة الحَعاَقَبَة )َِبَََلَف َما( جَ ( فََإنه  يَ عحَصي َوَجَواُز التهأحَخَْي َمشح ُر َكاْلَح َأيح الحَواَجَب الهَذي )َوق حُتُه الحُعمح

َكَنُه َفعحُلُه َمَع َظنَ  السهََلَمَة َمنح الحَموحَت َأيح ُمَضيَ  َوقحت  َُيحَكُنُه َفعحُلهُ  َفيَه َوَماَت قَ بحَل  َمنح َأخهَرُه بَ عحَد َأنح أَمح
جَ  الحَفعحَل يَ عحَصي َعَلى الصهَحيَح َوَإَله  َيانََه ِف اْلَح َلَح يَ َتَحقهقح الحُوُجوُب َوَقيَل: ََل يَ عحَصي َِلََواَز التهأحَخَْي َلُه َوَعصح

رَاَر الحُوُجوَب َحيَنَئذ , وَ  َتقح َها, َوَقيَل َمنح أَوهَْلَا ََلسح َكاَن َِلََواَز التهأحَخَْي إلَي ح مح َتَند  إََل َمنح آَخَر َسَِن اْلحَ  َقيَل َغْيحُ ُمسح
 َسَنة  َبَعيحَنَها. 

ُدوُر( لَلحُمَكلهَف )الهَذي ََل يََتمُّ( َأيح ََل يُوَجُد )الحَواَجُب الحُمطحَلُق إَله َبهَ )      أََلٌة(: الحَفعحُل )الحَمقح َواَجٌب(  َمسح
َثَر( َمنح الحُعَلَماَء إ َكح ذح َلوح َلَح جيََبح َِلَاَز تَ رحُك الحَواَجَب َبُوُجوَب الحَواَجَب َسبَ باا َكاَن َأوح َشرحطاا )َوفَاقاا َلْلح

ُب َبُوُجوَب الحَواَجَب ُمطحَلقاا ; َْلَنه الدهاله َعَلى الحَواَجَب َساَكٌت َعنحهُ   )َوََثلَثُ َها( الحُمتَ َوقَ َف َعَليحَه َوَقيَل: ََل جيََ
رَاقَ  ُب )إنح َكاَن َسبَ باا َكالنهاَر َلْلحَحح َق حَواَل جيََ رَاَقَه َعاَدةا َأيح اْلح ( َأيح َكَإمحَساَس النهاَر َلَمَحل   فََإنهُه َسَبٌب َْلَحح

َتَناَد الحمُ  ُروَطَه َوالحَفرحُق َأنه السهَبَب ََلسح ُب َبُوُجوَب َمشح َسبهَب إلَيحَه َِبَََلَف الشهرحَط َكالحُوُضوَء لَلصهََلَة َفََل جيََ
ُب )إنح َكاََن َشرحطاا َشرحَعيًّا( َكالحُوُضوَء َأَشدُّ ارحتََباطاا بََه َمنح الشهرح  َ( جيََ ََرَمنيح ُروَط. )َوقَاَل إَماُم اْلح َط َِبلحَمشح

َه َفََل  َل الحَوجح َل ُجزحء  َمنح الرهأحَس لََغسح ( َكَغسح َليًّا( َكََّتحَك َضدَ  الحَواَجَب )َأوح َعاَدَيًّ ُب َبُوُجوَب لَلصهََلَة )ََل َعقح  جيََ
ُروطَ  ُروَطَه َعقحَلا َأوح َعاَدةا َبُدونََه َفََل يَ قحَصُدُه الشهارَُع َِبلطهَلَب َِبَََلَف الشهرحَعي َ َمشح , فََإنهُه َه إذح ََل ُوُجوَد َلَمشح

َتَنا َماُم َعنح السهَبَب, َوُهَو ََلسح ُروطُُه َبُدونََه َوَسَكَت اْلحَ َد الحُمَسبهَب إلَيحَه ِف َلوحََل اعحَتَباُر الشهرحَع َلُه َلُوَجَد َمشح
َاَجَب ِف َُمح  ُب َكَما أَفحَصَح َبَه ابحُن اْلح َتَصرََه الحَكَبَْي الحُوُجوَد َكاَلهَذي نَ َفاُه َفََل يَ قحَصُدُه الشهارَُع َِبلطهَلَب َفََل جيََ

َماَم َوقَ وحُل الحُمَصنَ َف ِف َدفحَعَه السهَبَب َأوح  ََل َِبلحُوُجوَب َمنح الشهرحَط الشهرحَعيَ  َِمحُنوٌع يُ َؤيَ ُد الحَمنحَع َُمحَتاراا لََقوحَل اْلحَ
عحَتاَق َلُه َوَعقحَلي   َكالنهظََر لَلحَعلحَم َعنحَد ا َقَسُم َكالشهرحَط إََل َشرحَعي   َكَصيَغَة اْلحَ ََه َأنه السهَبَب يَ ن ح َماَم الرهازَيُّ َوَغْيح ْلحَ

َع َوَعاَدي   َكَحزَ  الره  َا الهَِت ِف ُوسح َباُب ; َْلََّنه َسح ُد َبطََلَب الحُمَسبَ َباَت اْلح : الحَقصح قَ َبَة لَلحَقتحَل, نَ َعمح قَاَل بَ عحُضُهمح
ََّتَُزوا َِبلحُمطحَلَق َعنح الحُمَقيهَد ُوُجوبُُه ِبَا يَ تَ َوقهُف َعَليحَه َكالزهَكاَة ُوُجوُِبَا ُمتَ وَ  َعَلى َملحَك النَ َصاَب  قَ فٌ الحُمَكلهَف َواحح

ُُمَعَة َفَإنهُه َغْيحُ  َمَديُّ: َكُحُضوَر الحَعَدَد ِف اِلح ََه, قَاَل اِلح ُب َُتحَصيُلُه َوَِبلحَمقحُدوَر َعنح َغْيح  َمقحُدور  َِلَحاَد َفََل جيََ
ُُمَعَة َكَما يَ تَ َوقهُف وُ  َر تَ رحُك الحُمَحرهَم الحُمَكلهَفنَي َأيح َويَ تَ َوقهُف َعَليحَه ُوُجوُد اِلح ُجوُِبَا َعَلى ُوُجوَد الحَعَدَد. )فَ َلوح تَ َعذه

َائََز َكَماء  قََليل  َوَقَع َفيَه بَ وحٌل )َوَجَب( تَ رحُك َذَلَك الحَغْيحَ لَتَ َوقَُّف تَ رح  ََه( َمنح اِلح َك الحُمَحرهَم الهَذي ُهَو إَله َبََّتحَك َغْيح
ت َ  َنَبيهة ( َمنحُه )ُحر ََمَتا( َأيح ُحر ََم قُ رحَِبَُّنَُما َعَليحَه َواَجٌب َعَليحَه )َأوح اخح تَ بَ َهتح )َمنحُكوَحٌة( لََرُجل  )ِبََجح ( َأيح اشح َلَطتح

َنبَ  َجح الحُمطَلهَقُة َفظَاَهٌر, َوأَمها يهُة وَ )َأوح طَلهَق ُمَعي هَنةا( َمنح َزوحَجته َمَثَلا )ُثه َنَسيَ َها( ُحر ََم َعَليحَه قُ رحَِبَُّنَُما أَيحضاا أَمها اْلح
َاُل َفَْيحَجَعانَ  َنَبيهَة َوالحُمطَلهَقَة. َوَقدح َيظحَهُر اْلح َجح  إََل َما َكانَ َتا َعَليحَه الحَمنحُكوَحُة َوَغْيحُ الحُمطَلهَقَة فَلشتباههما َِبْلح

رََم َوحح  لَ  فَ َلمح يَ تَ َعذهرح ِف َذَلَك تَ رحُك الحُمحح أََلَة الطهََلَق َمنح اْلَح َلُه, َوتَ َرَك َجَواَب َمسح َدُه فَ َلمح يَ تَ َناَولحُه َما ذََكَر قَ ب ح



تُُه بَ عحَد قَ وحلََه ُمعَ  َر َما زَدح َتاَج إََل ذَكح ُهَما ََلحح َلَها َوَلوح َأخهرَُه َعن ح ي هَنةا َكَما ََل ََيحَفى لَلحَعلحَم َبَه َمنح َجَواَب َما قَ ب ح
تَ   َصاُر الحَمقحُصوُد َلُه.فَ يَ ُفوُت اََلخح

ُروٌه َكرَاَهَة َُتحرمي  َأوح تَ نحزَيه  َِبَنح َكاَن َمنحَهيًّ )      َر( ِبَا بَ عحُض ُجزحئَيهاتََه َمكح َمح أََلُة ُمطحَلُق اْلح ا َعنحُه )ََل يَ تَ َناَوُل َمسح
َها )َخََلفاا لَلحَحَنَفيهَة( لََنا تَ َناَولَُه َلَكانَ  ُروَه( َمن ح ُء الحَواَحُد َمطحُلوَب الحَفعحَل َوالَّتهحَك َمنح َجَهة  َواَحَدة  الحَمكح  الشهيح

ُروَهَة( َأيح الهَِت ُكرََهتح َفيَها الصهََلُة َمنح ال قَاَت الحَمكح َوح نهاَفَلَة الحُمطحَلَقَة َوَذَلَك تَ َناُقٌض )َفََل َتَصحُّ الصهََلُة ِف اْلح
َس حَ  َفرَارََها َحَّته تَ غحُرَب إنح َكاَن َكرَاَهتُ َها َفيَها َكَعنحَد طُُلوَع الشهمح َتَواَئَها َحَّته تَ ُزوَل َواصح َّته تَ رحَتَفَع َكُرمحح  َواسح

َلم  )َوَإنح َكاَن َكرَاَهةَ  َي َعن حَها ِف َحَديَث ُمسح َصحَل ِف الن ههح ََصحُّ َعَمَلا َِبْلح , َوُهَو اْلح تَ نحزَيه (  َكرَاَهُة َُتحرمي 
نح َصحهَحُه الن هَوَويُّ أَيحضاا ِف بَ عحَض ُكتَُبَه َفََل َتَصحُّ أَيحضاا )َعَلى الصهَحيَح( إذح َلوح َصحهتح َعَلى َواَحد  مَ وَ 

تَ َفاُد َمنح َأحَ  ُر َِبلنهاَفَلَة الحُمطحَلَقَة الحُمسح َمح َ َأيح َوافَ َقتح الشهرحَع َِبَنح تَ َناَوَْلَا اْلح يَث الَّتهحَغيَب َفيَها َلزََم ادَ الحَكرَاَهَتنيح
َها, الت هَناُقُض فَ َتُكوُن َعَلى َكرَاَهَة الت هنحزَيَه َمَع َجَوازََها فَاَسَدةا َأيح َغْيحَ ُمعحَتد  َِبَا ََل يَ تَ َناَوُْلَا ا ُر َفََل يُ ثَاُب َعَلي ح َمح ْلح

َا َعَلى َكرَاَهَة الت هنحزَيََة َصَحيَحٌة يَ تَ َناوَ  َها َوَقيَل: إَّنه َها رَاَجٌع إََل أَمحر  َخارَج  َعن ح ُي َعن ح َها َوالن ههح َر فَ يُ ثَاُب َعَلي ح َمح ََل اْلح
َلم  َوَسَيأحِت  َس ِف ُسُجوَدَهمح َعنحَد طُُلوَعَها َوُغُروَِبَا َدله َعَلى َذَلَك َحَديُث ُمسح َي َكُمَوافَ َقَة ُعبهاَد الشهمح  َأنه الن ههح

ََنَفيهُة أَيحضاا ِف قَ وحَْلَمح َفيَها َِبلصَ حهَة َمَع َكرَاهَ  َْلَارَج  ََل يَُفيدُ  َي إََل َخارَج  ان حَفَصَل اْلح َة الحَفَساَد َوَبُرُجوَع الن ههح
َها ُي َعن ح ُروَهَة َفَصَحيَحٌة َوالن ههح َكَنَة الحَمكح َمح رمََي َكالصهََلَة ِف الحَمغحُصوَب أَمها الصهََلُة ِف اْلح َْلَارَج  َجزحماا  التهحح

َبَل لََنَفارََها َوِف قَارََعَة الطهرَ  َوَسَة الشهَياَطنَي َوِف أَعحطَاَن اْلحَ َمهاَم َلَوسح يَق َلُمُروَر النهاَس وَُكلٌّ َكالت هَعرَُّض َِبَا ِف اْلح
َغُل الحَقلحَب َعنح الصهََلَة َوُيَشوَ ُش اْلحُُشوَع  ُُموَر َيشح َسَها َِبَََلَف َمنح َهَذَه اْلح َكَنَة لَيحَس لَنَ فح َمح ُي ِف اْلح فَالن ههح

ُروَه َفََل ي َ  َر َعنح الحُمَقيهَد َبَغْيحَ الحَمكح َمح ََّتََز ِبُطحَلَق اْلح ََصحَ  َفأَف حَرقَ َتا َواحح َزحَمَنَة َعَلى اْلح تَ َناَولُُه َقطحعاا. )أَمها الحَواَحُد اْلح
َص َلُه َجَهَتاَن( ََل  َا َصََلٌة َوَغصحٌب َأيح َشغحٌل  َِبلشهخح نَ ُهَما )َكالصهََلَة ِف( الحَمَكاَن )الحَمغحُصوَب( فََإَّنه لُُزوَم بَ ي ح

ُهوُر( َمنح الحُعَلَماَء قَاُلوا )َتَصحُّ  ُمح َخَر )فَاِلح ُهَما يُوَجُد َبُدوَن اِلح َواَنا وَُكلٌّ َمن ح ( تَلحَك الصهََلُة َأيح َملحُك الحَغْيحَ ُعدح
َص إَلَح فَ رحضاا َكاَنتح أَوح نَ فحَلا َنظَراا َِلََهَة الصهََلَة الحَمأحُموَر َِبَا )َوََل يُ ثَابُ اله  ( فَاَعُلَها َِت َهَي َواَحٌد َِبلشهخح

َها َمنح َجَهَة الحَغصحَب )َوَقيَل يُ ثَاُب( َمنح َجَهَة الصهََلَة, َوَإنح ُعوَقَب َمنح َجَهَة ا لحَغصحَب فَ َقدح ُعُقوبَةا َلُه َعَلي ح
َوهُل تَ قحرَيُب رَادَع  عَ  َقيُق َواْلح نح إيَقاَع الصهََلَة ِف يُ َعاَقُب َبَغْيحَ َحرحَماَن الث هَواَب َأوح َِبَرحَماَن بَ عحَضَه, َوَهَذا ُهَو التهحح

 الحَمغحُصوَب َفََل َخََلَف ِف الحَمعحََن. 
ر  الح )      َماُم الرهازَيُّ )ََل َتَصحُّ( لَلصهََلَة ُمطحَلَقةا َنظَراا َِلََهَة الحَغصحَب َو( قَاَل )الحَقاَضي( أَبُو َبكح ِنُّ َواْلحَ َباَقَله

ُقُط الطهَلُب( لَلصهََلَة )َعنحَدَها( ; َْلَنه السهَلَف َلَح ََيحُمُروا َبَقَضاَئَها َمَع َعلح  َمَهمح َِبَا )َو( قَاَل الحَمنحَهيَ  َعنحُه )َوَيسح
َ. َوَقدح َكاَن ِف السهلَ اْلحَ  ََرَمنيح ُقوَن َماُم )َأِححَُد ََل َصحهَة( َْلَا )َوََل ُسُقوَط( لَلطهَلَب َعنحَدَها قَاَل إَماُم اْلح َف ُمتَ َعمَ 

( الحَمَكاَن )الحَمغحُصوَب ََتئَباا( َأيح ََنَدماا َعلَ  َارَُج َمنح ى الدُُّخوَل َفيَه َعازَماا ِف الت هقحَوى ََيحُمُروَن َبَقَضاَئَها )َواْلح
ُُروَج َعَلى الح  ( لََتَحقَُّق الت هوحبََة الحَواَجَبَة ِبَا أََتى بََه َمنح اْلح َه الحَمذحُكوَر. َعَلى َأنح ََل يَ ُعوَد إلَيحَه )آت  َبَواَجب  َوجح



( ; َْلَنه َما  ( َمنح الحُمعحَتزََلَة ُهَو آت  )َِبَرَام  َث )َوقَاَل أَبُو َهاَشم  ُُروَج ُشغحٌل َبَغْيحَ إذحن  َكالحُمكح أََتى بََه َمنح اْلح
َ( ُمتَ وَ  ََرَمنيح َا تَ َتَحقهُق َعنحَد انحَتَهائََه إذح ََل إقحََلَع إَله َحيَنَئذ .  )َوقَاَل إَماُم اْلح َ )ُهَو َوالت هوحبَُة إَّنه َ الحَقوحَلنيح سَ طاا َبنيح

َتَبٌك )ِف الح  َي( َعنحُه َمنح طََلَب الحَكفَ  َعنح الشُّغحَل َِبُُروَجَه ُمرحتََبٌك( َأيح ُمشح َليَف الن ههح َمعحَصَيَة َمَع انحَقطَاَع َتكح
َها لَبَ َقاَء َما َتَسبهَب َفيَه َبُدُخولََه َمنح الضهَرَر الهَذي ُهَو  َي فَاعحُتَبَ ََتئَباا الحَمأحُموَر َبَه َفََل ََيحُلُص َبَه َمن ح َمُة الن ههح  َحكح
ُهوُر أَلحَغوحا َجَهَة الح  ُمح ُوََل الثهانََيَة َواِلح ُُروَج َجَهُة َمعحَصَية  َوَجَهُة طَاَعة , َوَإنح َلزََمتح اْلح َمعحَصَيَة َمنح الضهَرَر ِف اْلح

, َكَما أُلحَغَي َضَرُر َزَواَل الحَعقحَل ِف إَساَغَة اللُّقحمَ  ََشدَ  َث اْلح ر  َحيحُث َلَح َلَدفحَعَه َضَرَر الحُمكح َة الحَمغحُصوَص َِبَا َِبَمح
َ )َدَقيٌق( َكَما تَ بَ  ََرَمنيح ََشدَ  )َوُهَو( َأيح قَ وحُل إَماَم اْلح َُها َلَدفحَعَه َضَرَر تََلَف الن هفحَس اْلح . َوَإنح قَاَل ابحُن يُوَجدح َغْيح َ نيه

َتصحَحَب الحَمعحَصَيَة  َاَجَب: إنهُه بََعيٌد َحيحُث اسح َعاُدُه قَ وحُل الحُفَقَهاَء: إنه اْلح َتب ح َفُع اسح َي َوَيدح َمَع انحَتَفاَء تَ َعلَُّق الن ههح
َتصحَحاِبا ْلَُ  ُُنوَن اسح ُب َعَليحَه َقَضاُء َصَلَواَت َزَمَن اِلح َلَم جيََ َم َمعحَصَيَة الر َدهَة َمنح ُجنه بَ عحَد ارحَتَداَدَه, ُثه أَفَاَق َوَأسح كح

قَ  َارَُج َغْيحُ ََتَئب  فَ َعا; َْلَنه إسح َصَة أَمها اْلح َل الرُّخح َصٌة َوالحُمرحَتدُّ لَيحَس َمنح أَهح ُُنوَن ُرخح ص  َقطحعاا اَط الصهََلَة َعنح اِلح
 َكالحَماَكَث.

تُ ُلُه إ)      َ َجرحَحى )يَ قح ( َبنيح َتَيارََه )َعَلى َجرَيح  َتَيارََه أَوح َبَغْيحَ اخح َتُل َوالسهاَقُط( َِبخح ( َعَليحَه )َو( يُ قح َتَمره نح اسح
ء  ) ( َعَليحَه لََعَدَم َموحَضع  يُ عحَتَمُد َعَليحَه إَله بََدَن ُكفح َتَمره ُؤُه( ِف َصَفاَت الحَقَصاَص )إنح َلَح َيسح ( )ُكفح َتَمرُّ َقيَل: َيسح

َئَه ; َْلَنه الضهَرَر ََل يُ زَاُل ِبَ  َتَقُل إََل ُكفح رَاَر َعَليحَه َواََلنحَتَقاَل إََل َعَليحَه َوََل يَ ن ح َتمح َ اََلسح لضهَرَر )َوَقيَل: يَ َتَخْيهُ( َبنيح
َم َفيَه( َمنح إذحن  َأوح َمنحع  ; َْلَنه اْلحَ  َ ََل ُحكح ََرَمنيح َئَه لََتَساَويَهَما ِف الضهَرَر. )َوقَاَل إَماُم اْلح ذحَن لَُه ِف ُكفح

رَاَر َواََلنحَتَقا َتمح تَ اََلسح َتثَالََه قَاَل َمَع اسح رََة َعَلى امح ُهَما ََل ُقدح رَاَر َل, َوَأَحُدُهَا يُ َؤدَ ي إََل الحَقتحَل الحُمَحرهَم َوالحَمنحُع َمن ح مح
َياَن.  َتَيارََه َوَإَله َفََل َعصح َيانََه بَبَ َقاَء َما َتَسبهَب َفيَه َمنح الضهَرَر َبُسُقوَطَه إنح َكاَن َِبخح  َعصح

َتاَر الثهالَثََة )      َتصحَفى َُيحَتَمُل ُكلٌّ َمنح الحَمَقاََلَت الثهََلَث َواخح ِف الحَمنحُخوَل َوتَ َوقهَف الحَغزَاَلُّ( فَ َقاَل ِف الحُمسح
م  ّلِلََه ; َْلَنه ُمرَاَدُهَا َِبْلحُ  َم َوََل يُ َناِف ِف قَ وحلََه َكَإَماَمَه ََل ََتحُلو َواَقَعٌة َعنح ُحكح ُكح ُدُق َِبْلح َم َفيَه َما َيصح كح

ُم اّلِلَه ُهَنا َأنح ََل ُحكح  َم َعَلى أَنهُه نَ َقَل َعنحُه الحُمتَ َعاَرَف َوَِبنحَتَفائََه لََقوحَل إَماَمَه َلمها َسأََلُه ُهَو َأوهَلا َعنح َذَلَك ُحكح
َتاَر ِف َِبَب الصهيحَد َمنح النَ َهايََة الحَمقَ  َأُه َعنح َغْيحَ أَنهُه اخح ََّتََز الحُمَصنَ ُف بََقوحلََه ُكفح ُوََل َعَلى الثهالَثََة َواحح اَلَة اْلح

َسَدةا.  َلُه َأَخفُّ َمفح َء َكالحَكاَفَر فَ َيَجُب اََلنحَتَقاُل َعنح الحُمَسلهَم إلَيحَه َْلَنه قَ ت ح  الحُكفح
َليُف َِبلحُمَحاَل مُ )      أََلٌة جَيُوُز التهكح َع  طحَلقاا(: َأيح َسَواٌء َكانَ َمسح َمح ُُمَاَلا َلَذاتََه َأيح ِمُحَتَنعاا َعاَدةا َوَعقحَلا َكاِلح

َي َمنح الزهَمَن َوالطهَْيَانَ  ََه َأيح ِمُحَتَنعاا َعاَدةا ََل َعقحَلا َكالحَمشح َ السهَواَد َوالحبَ َياَض أَمح لََغْيح نحَساَن َأوح َعقحَلا ََل  َبنيح َمنح اْلحَ
ثَ ُر الحُمعحَتزََلَة َوالشهيحُخ أَبُو َحاَمد   َيَاَن َلَمنح َعَلَم اّلِلهَ, أَنهُه ََل يُ ؤحَمُن )َوَمَنَع َأكح ( اْلسفراييِن )َوالحَغزَاَلُّ َعاَدةا َكاْلحَ

َتَنَع لََغْيحَ َوابحُن َدَقيَق الحَعيَد َما( َأيح الحُمَحاَل الهَذي )لَيحَس ِمُحَتَنعاا لَتَ َعلَُّق الحَعلحَم َبعَ  َدَم ُوُقوَعَه( َأيح َمنَ ُعوا الحُممح
ُهمح. َوُأَجيَب َِبَنه  َ ََل فَاَئَدَة ِف طََلَبَه َمن ح َتَناَعَه لَلحُمَكلهَفنيح َتَبارُُهمح َهلح تَ َعلَُّق الحَعلحَم ; َْلَنهُه َلظُُهوَر امح  فَاَئَدَتُه اخح

َماَت فَ َيََّتَته  َتَنُع لَتَ َعلَُّق َعلحَم اّلِلَه َبَعَدَم ُوُقوَعَه ََيحُخُذوَن ِف الحُمَقدَ  َها الث هَواُب َأوهَلا فَالحَعَقاُب أَمها الحُممح ُب َعَلي ح



َمَديُّ( الحُمَحاَل َلَذاتََه ُدونَ  َليُف َبَه َجائٌَز َوَواَقٌع ات ََفاقاا )َو( َمَنَع )ُمعحَتزََلُة بَ غحَداَد َواِلح ََه. )َو(  الحُمَحاَل لَغَ فَالتهكح ْيح
( َأيح مَ  َ َكوحنَُه( َأيح الحُمَحاَل يَ عحَِن لََغْيحَ تَ َعلَُّق الحَعلحَم َلَما َسَبَق )َمطحُلوِبا ََرَمنيح َنَع طََلَبُه َمنح َقَبَل َمَنَع )إَماُم اْلح

َتَحالََتَه َفَهَي َعنحَدُه َمانََعٌة َمنح طََلَبَه َِبَََلَفَها َعَلى الح  َسَه َأيح ََلسح تَ َلَفا َكَما قَاَل الحُمَصنَ ُف نَ فح َقوحَل الثهاِن فَاخح
َماُم َكَما َلَح ََيحنَ عح  ماا )ََل ُوُروَد َصيَغَة الطهَلَب( َلُه لََغْيحَ طََلَبَه فَ َلمح ََيحنَ عحُه اْلحَ ا ََل ُحكح ُُه فََإنهُه َواَقٌع َكَما َمأحَخذا ُه َغْيح

َليَف ِف قَ وحله تَ َعاََل }ُكونُوا َقَرَدةا خَ  َعرَيَ  َمنح َجَواَز التهكح َشح َماُم َرده ِبَا قَاَلُه َفيَما ُنَسَب إََل اْلح اَسَئنَي{ َواْلحَ
َماَم َمَع َمنح ذََكَرُه ِف الحَقوحَل الثهاِن   َكَما فَ َعَل ِف َشرحَح َِبلحُمَحاَل َفَحَكاُه الحُمَصنَ ُف َبَشقهيحَه َوَلوح تَ رََكُه َوذََكَر اْلحَ

َتََلَف الحَمأحَخَذ الحَمقحُصوَد َلُه ا َشاَرُة إََل اخح َهاَج فَاتَ تحُه اْلحَ  لحَمن ح
َوهَل َفَْلَنهُه تَ َعاََل        َليَف َِبْلح َتَنَع َِبلحَغْيحَ ََل َِبلذهاَت(. أَمها ُوُقوُع التهكح قُّ ُوُقوُع الحُممح َ )َواْلَح َكلهَف الث هَقَلنيح

َيَاَن َوقَاَل  ثَ ُر النهاَس َوَلوح َِبْلحَ َثرََهمح لََعلحَمَه تَ َعاََل َبَعَدَم ُوُقوَعَه  }َوَما َأكح تَ َنَع إَيَاُن َأكح َحَرصحَت ِبُؤحَمَننَي{ فَامح
رَاَء َوالحَقوحُل الثهاِن ُوُقوعُ  َتقح ََه َوأَمها َعَدُم ُوُقوَعَه  َِبلثهاِن فََلََلسح َتَنَع لََغْيح َِبلثهاِن أَيحضاا ; َْلَنه َمنح  هُ َوَذَلَك َمنح الحُممح

ُ َفيَه أَنهُه ََل يُ ؤحَمُن بََقوحلََه َمَثَلا }إنه الهَذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَليحَهمح أَأَنحَذرحَِتُمح أَ  مح َلَح تُ نحَذرحُهمح ََل يُ ؤحَمُنوَن{ َكَأَب أَن حَزَل اّلِله
ََهَا ُمَكلهٌف ِف َُجح  ل  َوَْلَب  َوَغْيح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َما َجاَء َبَه َعنح اّلِلَه َجهح َديَق النهِبَ  َصلهى اّلِله َلَة الحُمَكلهَفنَي بََتصح

ء  ِمها َجاَء بََه عَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم ِف َشيح ُق النهِبه َصلهى اّلِله لهفاا نح اّلِلَه فَ َيُكوُن ُمكَ َوَمنحُه أَنهُه ََل يُ ؤحَمُن َأيح ََل ُيَصدَ 
ء  ِمها َجاَء بََه َعنح اّلِلَه َوِف َهَذا الته  قُُه ِف َشيح َديَقَه ِف َخََبََه َعنح اّلِلَه َِبَنهُه ََل ُيَصدَ  َديَق تَ َناُقٌض َحيحُث بََتصح صح

َتنَ  ء  فَ ُهَو َمنح الحُممح َيَه ِف ُكلَ  َشيح ء  َونَ فح َديَق ِف َشيح َتَمَل َعَلى إث حَباَت التهصح َع َلَذاتََه. َوُأَجيَب َِبَنه َمنح أَن حَزَل اشح
ُ َعلَ  َديَق النهِبَ  َصلهى اّلِله ُ َفيَه أَنهُه ََل يُ ؤحَمُن َلَح يَ قحَصدح إبحََلَغُه َذَلَك َحَّته ُيَكلهَف بََتصح يحَه َوَسلهَم َفيَه َدف حعاا اّلِله

َا َقَصَد إبحََلَغ َذَلَك لََغْيحَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َبَه لَيَ يحَأَس َمنح إَيَانََه َكَما َقيَل لَلت هَناُقَض, َوَإَّنه َه َوَإعحََلَم النهِبَ  َصلهى اّلِله
َليَف  َيَاَن َمنح التهكح َليُفُه َِبْلحَ َهَ لَُنوح  َعَليحَه السهََلُم }َلنح يُ ؤحَمَن َمنح قَ وحَمك إَله َمنح َقدح آَمَن{ فَ َتكح َتَنَع لََغْيح  َِبلحُممح

َتَنَع لَتَ َعلَُّق الحَعلحَم َبعَ  َها إَله ِف الحُممح ُهوَر َعَدُم ُوُقوَعَه َبَواَحد  َمن ح ُمح َدَم ُوُقوَعَه لََقوحلََه تَ َعاََل َوالثهاَلُث, َوُهَو قَ وحُل اِلح
َتَنُع لَتَ َعلَُّق الحَعلحَم ِف ُوسح  َعَها{ َوالحُممح ُ نَ فحساا إَله ُوسح  َع الحُمَكلهَفنَي ظَاَهراا. }ََل ُيَكلَ ُف اّلِله

َليفَ )      َثَر( َمنح الحُعَلَماَء َعَلى )َأنه ُحُصوَل الشهرحَط الشهرحَعيَ  لَيحَس َشرحطاا ِف َصحهَة التهكح َكح أََلُة اْلح ( َمسح
ُروَط َحاَل َعَدَم الشهرحَط َوَقيَل ُهَو َشرح  َليُف َِبلحَمشح ُروَطَه فَ َيَصحُّ التهكح ٌط َفيَها َفََل َيَصحُّ َذَلَك َوَإَله َفََل ِبَشح

ُروَط بَ عحَد الشهرحَط َوَقدح  َتثَالََه َِبَنح يُ ؤحِتَ َِبلحَمشح َكاَن أَمح َتثَالُُه َلوح َوَقَع َوُأَجيَب ِبََمح َوَقَع َوَعَلى الصَ حهَة  َُيحَكُن أَمح
َثَر ُهَنا )َوَهَي( َأيح َوالحُوُقوَع َما تَ َقدهَم َمنح ُوُجوَب الشهرحَط َبُوُجوبَ  َكح َثَر يَ عحَِن َمنح اْلح َكح ُروَط َوفَاقاا َلْلح  الحَمشح

َليُفُه َِبَا مَ  َليَف الحَكاَفَر َِبلحُفُروَع( َأيح َهلح َيَصحُّ َتكح َ الحُعَلَماَء )ِف َتكح ُروَضٌة( َبنيح أََلُة )َمفح َع انحَتَفاَء َشرحَطَها الحَمسح
َلَة َمنح اْلحَ  ُمح َتثَ ِف اِلح َتَه َوَُيحَكُن امح ثَ ُر َعَلى َصحه َكح الُُه َِبَنح َيَاَن لَتَ َوقَُّفَها َعَلى النَ يهَة الهَِت َلَح َتَصحه َمنح الحَكاَفَر فَاْلح

َتثَالََه, َوَإنح َكا َيَاَن )َوالصهَحيُح ُوُقوُعُه( أَيحضاا فَ يُ َعاَقُب َعَلى تَ رحَك أَمح َيَاَن تَ رحَغيباا يُ ؤحِتَ َِبَا بَ عحَد اْلحَ ُقُط َِبْلحَ َن َيسح
رََمنَي َما َسَلَكُكمح ِف َسَقَر قَاُلوا َلَح َنُك َمنح الحُمَصلَ نَي{ }َووَ  يحٌل َفيَه قَاَل تَ َعاََل }يَ َتَساَءُلوَن َعنح الحُمجح



ُعوَن َمَع اّلِلهَ  رََكنَي الهَذيَن ََل يُ ؤحُتوَن الزهَكاَة{ }َواَلهَذيَن ََل َيدح َيَاَن لَلحُمشح َسُْي الصهََلَة َِبْلحَ يََة َوتَ فح  إَْلاا آَخَر{ اِلح
َا َشَعارُُه َوالزهَكاُة َبَكَلَمَة الت هوحَحيَد َوَذَلَك َْلَف حرَاَدَه َِبلشَ رحَك فَ َقطح َكَما َقيَل َخََلُف الظه  اَهَر )َخََلفاا َْلََب َْلََّنه

ََنَفيه  ثَ ُر اْلح َها ََل َُيحَكُن َمَع َحاَمد  اْلسفراييِن َوَأكح َة( ِف قَ وحَْلَمح لَيحَس ُمَكلهفاا َِبَا )ُمطحَلقاا( إذح الحَمأحُمورَاُت َمن ح
َها َحَذراا َمنح تَ بح  َيَاَن َبَقَضاَئَها, َوالحَمنحَهيهاُت َُمحُموَلٌة َعَلي ح َر َفعحُلَها َوََل يُ ؤحَمُر بَ عحَد اْلحَ َليَف وََكَثٌْي الحُكفح َعيَض التهكح
( فَ َقاُلوا: ََل تَ تَ َعلهُق َبَه َلَما تَ َقده  ََواَمَر فَ َقطح ََنَفيهَة َوافَ ُقوََن )َو( َخََلفاا )لََقوحم  ِف اْلح َم َِبَََلَف الن هَواَهي َمنح اْلح

ُوٌك َوََل تَ تَ َوقهُف َعَلى الن َ  َر ; َْلَنه ُمتَ َعلَ َقَها َمَّتح َتثَاَْلَا َمَع الحُكفح َكاَن امح مح َيَاَن )َو( َخََلفاا َْلَ يهَة الحُمتَ َوقَ َفَة َعَلى اْلحَ
ََل  َليَف اْلحَسح رَاَر َتكح َتمح َليَفَه َِبسح َماُم( )َِلَخرَيَن َفيَمنح َعَدا الحُمرحَتده( أَمها الحُمرحَتدُّ فَ َوافَ ُقوا َعَلى َتكح َم )قَاَل الشهيحُخ اْلحَ

ََلُف ِف َخطَا َع( َكَكوحَن َواَلُد الحُمَصنَ َف )َواْلَح رمََي. )َوَما يَ رحَجُع إلَيحَه َمنح الحَوضح جَياَب َوالتهحح َليَف( َمنح اْلحَ َب التهكح
ُم َُيَاَلُف ِف َسَبَبيهَتَه )ََل( َما ََل يَ رحَجُع إلَيحَه ََنحَو )اْلحَ  صح تحََلَف( لَلحَماَل الطهََلَق َسبَ باا َْلُرحَمَة الزهوحَجَة فَاْلَح

ََناَيَ  َباٌب لَلضهَماَن )َوتَ َرتُُّب آََثَر الحُعُقوَد( الصهَحيَحَة )َواِلح َا َأسح َت( َعَلى الن هفحَس َوَما ُدوََّنَا َمنح َحيحُث إَّنه
َلَم ات ََفاقاا, نَ َعمح ا مهَة فَالحَكاَفُر ِف َذَلَك َكالحُمسح َرحَبُّ َكَملحَك الحَمَبيَع َوثُ ُبوَت النهَسَب َوالحَعَوَض ِف الذَ  َمُن ْلح  ََل َيضح

َلَم َوَماَلُه بََناءا َعَلى َأنه الحَكاَفَر ُمَكلهٌف َِبلحُفُروَع َوَرده  َمُن الحُمسح َرحَب لَيحَستح  ُمتحَلَفُه َوُُمحَنَيُه َوَقيَل: َيضح ِبََنه َداَر اْلح
.  َداَر َضَمان 

(: َوَبَه ظَاَهٌر ِف )      َليَف إَله َبَفعحل  أََلٌة ََل َتكح َتَضي لَلَّتهحَك َمسح َي الحُمقح َر َْلَنهُه ُمقحَتض  لَلحَفعحَل َوأَمها ِف الن ههح َمح  اْلح
( َأيح اََلنحَتَهاُء َعنح الحَمنحَهيَ  َعنحُه )َوفَاقاا لَل َي الحَكفُّ َماَم( َأيح َواَلَدَه فَ بَ ي هَنُه َبَقوحلََه )فَالحُمَكلهُف بََه ِف الن ههح شهيحَخ اْلحَ

َي َعنحُه. )َوقَاَل قَ وحٌم( مَ َوَذلَ  ( لَلن ههح َي َعنحُه )َوَقيَل( ُهَو )َفعحُل الضَ دَ  ُهمح أَبُو َك َفعحٌل ََيحُصُل َبَفعحَل الضَ دَ  لَلن ههح ن ح
ُدوٌر لَلحُمَكلهَف  َِبَنح ََل َيشَ  َي َعنحُه َوَذَلَك َمقح , َوُهَو )اََلنحَتَفاُء( لَلن ههح اَء َفعحَلُه الهَذي يُوَجُد َهاَشم  ُهَو َغْيحُ َفعحل 
َاصَ  َوهَل اََلنحَتَهاُء َعنح التهَحرَُّك اْلح َه َمنح ِبََشيَئَتَه, فََإَذا َقيَل: ََل تَ َتَحرهُك فَالحَمطحُلوُب َمنحُه َعَلى اْلح َل َبَفعحَل َضدَ 

َه َوَعَلى الثهاَلَث انحَتَفاُؤُه  َدَة السُُّكوَن َوَعَلى الثهاِن َفعحُل َضدَ  َتَمره َعَدُمُه َمنح السُُّكوَن َفيَه ََيحرُُج َعنح ُعهح ِبََنح َيسح
َي َمَع اََلنحَتَهاَء َعنح الح  ت حَياَن َِبلحُمَكلهَف بََه ِف الن ههح ََّتَُط( ِف اْلحَ ََميَع )َوَقيَل ُيشح َي َعَلى اِلح َمنحَهيَ  َعنحُه )َقَصَد الن ههح

َتثَاَلا فَ يَ  ََّتَُط َْلُُصوَل الث هَواَب َْلََديَث الَّتهحَك( َلُه امح َا ُيشح ََصحُّ )ََل( َوَإَّنه ََّتَتهُب الحَعَقاُب إنح َلَح يَ قحَصدح َواْلح
ُهوَر يَ تَ َعلهُق َِبلحَفعحَل قَ بح  ُمح ُر َعنحَد اِلح َمح َعحَماُل َِبلنَ يهاَت{ )َواْلح َا اْلح ُهوَر }إَّنه َ الحَمشح لَُه َل الحُمَباَشَرَة( الصهَحيَحنيح

( تَ َعلُُّقُه اْلحَ  َتَمرُّ ُهوَر قَاُلوا )َيسح ُمح ثَ ُر( َمنح اِلح َكح َلُه إعحََلماا َواْلح لحزَاَميُّ َبَه )َحاَل )بَ عحَد ُدُخوَل َوقحَتَه إلحزَاماا َوقَ ب ح
َقَطُع( الت هَعلُُّق َحالَ  َ َوالحَغَزاَلُّ يَ ن ح ََرَمنيح الحُمَباَشَرَة َوَإَله يَ لحَزُم طََلُب َُتحَصيَل  الحُمَباَشَرَة( َلُه )َو( قَاَل )إَماُم اْلح

َا ََيحُصُل َِبلحَفرَاَغ َمنحُه ََلنحتَ  َاَصَل َوََل فَاَئَدَة ِف طََلَبَه َوُأَجيَب ِبََنه الحَفعحَل َكالصهََلَة إَّنه َفائََه َِبنحَتَفاَء ُجزحء  َمنحُه.  اْلح
َماُم الرها ُهمح اْلحَ ُر َِبَنح يَ تَ َعلهَق َِبلحَفعحَل إلحزَاماا )إَله َعنحَد الحُمَباَشرََة( لَُه قَاَل )َوقَاَل قَ وحٌم( َمن ح َمح زَيُّ )ََل يَ تَ َوجهُه( اْلح

َرَة َعَليحَه إَله َحيَنَئذ  َوَما َقيَل َمنح أَنهُه يَ لحَزُم َعَدُم الحعَ  َقيُق( إذح ََل ُقدح َياَن َبََّتحكَ الحُمَصنَ ُف ), َوُهَو التهحح َه َفَجَوابُُه صح



َلَها( َأيح قَ بحَل الحُمَباَشَرَة َِبَنه تَ رحَك الح  َفعحَل  َأيح اللهوحَم َحاَل الَّتهحَك قَ وحلُُه )فَالحَمََلُم( َبَفتحَح الحَميَم َأيح اللهوحُم َوالذهمُّ )قَ ب ح
( َذَلَك الحَكف َ  ( َعنح الحَفعحَل )الحَمنحَهيَ  َي َعنح تَ رحَكَه. )َعَلى الت هَلبَُّس َِبلحَكفَ  َء يَُفيُد الن ههح َر َِبلشهيح َمح   َعنحُه ; َْلَنه اْلح

ُموَع الدهالَ  عَ )      َر الحَمسح َمح َليُف َويُوَجُد َمعحُلوماا لَلحَمأحُموَر آثَ َرُه(: َأيح َعَقَب اْلح أََلٌة: َيَصحُّ التهكح َلى َمسح
َر وََكَذا الح  َمح َليَف )َمَع َعلحَم اْلح َظحَهَر انحَتَفاءُ َشرحَط ُوُقوَعَه( َأيح َشرحَط ُوُقوَع الحَمأحُموَر بََه التهكح َمأحُموُر( أَيحضاا )ِف اْلح

َخَر فَ َقطح َأوهلُُه َولَلحَمأحُموَر بََه بَ  َلُه( َلْلح َتُه قَ ب ح َر َرُجل  َبَصوحَم يَ وحم  َعَلَم َموح َمَر فَإَ )َعنحَد َوقحَتَه َكَأمح نهُه تَ وحَقيف  َمنح اِلح
َييَز َعنحَد َوقحَتَه )َخََلفاا َْلَ  ََياَة َوالتهمح َ َعَلَم ِف َذَلَك انحَتَفاَء َشرحَط ُوُقوَع الصهوحَم الحَمأحُموَر َمنح اْلح ََرَمنيح َماَم اْلح

َليُف َمَع َما ذََكَر ََلنحَتَفاَء فَاَئَدة  َمنح  َياَن َِبلحَفعحَل َأوح الَّتهحَك َوالحُمعحَتزََلَة( ِف قَ وحَْلَمح ََل َيَصحُّ التهكح  الطهاَعَة َأوح الحَعصح
ء  أَنههُ   ُمَكلهٌف َبَه َعَقَب َوُأَجيَب َبُوُجوَدَها َِبلحَعزحَم َعَلى الحَفعحَل َأوح الَّتهحَك. َوِف قَ وحَْلَمح ََل يَ عحَلُم الحَمأحُموُر َبَشيح

َر َبَه ; َْلَنهُه َقدح ََل ي َ  َمح َصحَل َعَدُم َسَاَعَه َلْلح ز  َعنحُه َوُأَجيَب ِبََنه اْلح َتَمكهُن َمنح َفعحَلَه َلَموحت  قَ بحَل َوقحَتَه َأوح َعجح
ا إ َليَف َكالحوََكيَل ِف الحبَ يحَع َغدا الَ  َعَلى التهكح َر الده َمح َقَطُع تَ َعلُُّق اْلح َديَر ُوُجوبََه يَ ن ح  َذا َماَت َأوح َعَزَل قَ بحلَ َذَلَك َوبَتَ قح

ُُه اََلت ََفاَق َفيَها َعَلى َعدَ  َمَديُّ َوَغْيح أََلُة َعلحَم الحَمأحُموَر َحَكى اِلح َقَطُع الت هوحَكيُل, َوَمسح َليَف الحَغَد يَ ن ح َم َصحهَة التهكح
رَيَن قَاَل َبُوجُ  َل َِبلحَعزحَم َوبَ عحُض الحُمَتَأخَ  َهح َديَر ُوُجوَد ََلنحَتَفاَء فَاَئَدتََه الحَموحُجوَدَة َحاَل اِلح وَدَها َِبلحَعزحَم َعَلى تَ قح

رَ  َديَر الحُقدح ُبوُب ِف الت هوحبََة َمنح الز َََن َعَلى َأنح ََل يَ ُعوَد إلَيحَه بَتَ قح َة َعَليحَه فَ َيَصحُّ الشهرحَط قَاَل َكَما يَ عحزَُم الحَمجح
َظحهَ  َتُه اْلح َليُف َعنحَدُه. َوَجَعَل الحُمَصنَ ُف َصحه َتَصَر إََل التهكح تَ َنَد ِف َذَلَك َكَما َأَشاَر إلَيحَه ِف َشرحَح الحُمخح َر َواسح

َا ُتََيُض ِف أَث حَنا ُ َعَليحَه َوَسلهَم َأَّنه أََلَة َمنح َعَلَمتح َِبلحَعاَدَة َأوح َبَقوحَل النهِبَ  َصلهى اّلِله َء يَ وحم  ُمَعنيه  َمنح َرَمَضاَن َمسح
ُب َعَلي ح  َتصحَفىَهلح جيََ ُب ; َْلَنه َصوحَم بَ عحَض  َها افحَتَتاُحُه َِبلصهوحَم قَاَل الحَغَزاَلُّ ِف الحُمسح أَمها َعنحَد الحُمعحَتزََلَة َفََل جيََ

ُقُط َِبلحَمعح  َظحَهُر ُوُجوبُُه ; َْلَنه الحَميحُسوَر ََل َيسح َا الحيَ وحَم َغْيحُ َمأحُمور  َبَه. َوأَمها َعنحَدََن فَاْلح َتَناَد َأَّنه ُه اََلسح ُسوَر, َوَوجح
يَع الن هَهاَر, َوَهَذا ُمنحَدَفعٌ  َيحَض َجََ  فََإنه الحُمَكلهَف بََه ُكلَ َفتح َِبلصهوحَم َمَع َعلحَمَها انحَتَفاَء َشرحَطَه َمنح الن هَقاَء َعنح اْلح

َيحَض َوالن هَقاَء عَ  َاَل َعنح اْلح يَعَه ََل بَ عحَضَه أَيحضاا, وََكَذا َما َصوحُم بَ عحَض الحيَ وحَم اْلح يُع الحيَ وحَم َشرحٌط َلَصوحَم َجََ نحُه َجََ
َديَر ُوُجوَدَه َوََل َعَلى َعدَ  َلُه ُمنحَدَفٌع فََإنهُه ََل يَ َتَحقهُق الحَعزحُم َعَلى َما ََل يُوَجُد َشرحطُُه بَتَ قح َم الحُعوَد إََل َما ََل قَ ب ح

َرَة َعَليحَه بَتَ قح  َل ُقدح ء  )َمَع َجهح َليُف َبَشيح َديرََها فَالصهَواُب َما َحَكوحُه َمنح اََلت ََفاَق َعَلى َعَدَم الصَ حهَة )أَمها( التهكح
َر السهيَ َد َعبحَدُه َِبََيا َمُر َغْيحَ الشهارََع َكَأمح َمَر( انحَتَفاَء ُشُروَعَه َعنحَد َوقحَتَه َِبَنح َيُكوَن اِلح ا )فَات ََفاٌق( طََة ثَ وح اِلح ب  َغدا

َتَه َوُوُجوَدَه.   َأيح َفُمت هَفٌق َعَلى َصحه
 

 خامتة
تَ )      َل الحُمذَكهى َوالحَمي ح ُع( َكَأكح َمح ُرُم اِلح ثَ َر )َعَلى الَّتهحتَيَب فَ َيحح رَيحَن( َفَأكح ُم َقدح يَ تَ َعلهُق َِبَمح ُكح َة, فََإنه ُكَلًّ اْلح

ُلُه لَ  ُهَما جَيُوُز َأكح ُع َمن ح َمح ُرُم اِلح ََها الهَذي َمنح َُجحَلَتَه الحُمذَكهى فَ َيحح َز َعنح َغْيح َتَة َعنحَد الحَعجح َل الحَمي ح َكنه َجَواَز َأكح
ُع َكالحُوُضوَء َوالت هَيمَُّم فََإَّنهُ  َمح ََها. )َأوح يُ َباُح( اِلح َتَة َحيحُث َقَدَر َعَلى َغْيح نَ ُهَما َْلُرحَمَة الحَمي ح ائَزَاَن َوَجَواُز َما جَ بَ ي ح



َء الحَُبحءَ  نَ ُهَما َكَأنح تَ َيمهَم َْلَوحَف ُبطح ُع بَ ي ح َمح َز َعنح الحُوُضوَء َوَقدح يُ َباُح اِلح َمنح الحُوُضوَء َمنح َعمهتح  الت هَيمَُّم َعنحَد الحَعجح
َء ا لحَُبحَء, َوَإنح َبَطَل َبُوُضوئََه تَ َيمُُّمُه ََلنحَتَفاَء فَاَئَدتََه )َأوح َضُروَرتُُه َُمَله الحُوُضوَء, ُثه تَ َوضهأَ ُمَتَحمَ َلا َلَمَشقهَة ُبطح

طحَعاَم َعنحَد الحعَ  ُهَما َواَجٌب, َلَكنه ُوُجوَب اْلحَ ُع َكَخَصاَل َكفهاَرَة الحوَقَاَع فََإنه ُكَلًّ َمن ح َمح َز َعنح الصَ َياَم ُيَسنُّ( اِلح جح
ُصوَل فَ يَ نحَوي َبُكل   َوُوُجوَب الصَ َياَم َعنحَد الح  نَ ُهَما َكَما قَاَل ِف الحَمحح ُع بَ ي ح َمح عحَتاَق َوُيَسنُّ اِلح َز َعنح اْلحَ َعجح

ُوََل َكَما يَ نحَوي َِبلصهََلَة الحُمَعاَدَة الحَفرحَض, َوَإنح َسَقَط َِبلحَفعحَل َأوهَلا   . الحَكفهاَرَة َوَإنح َسَقَطتح َِبْلح
ُع َكتَ زحَويَج الحَمرحأََة َمنح ُكفح َو( َقدح يَ تَ عَ )      َمح ُرُم اِلح ثَ َر )َعَلى الحَبَدَل َكَذَلَك( َأيح فَ َيحح َريحَن َفَأكح ُم َِبَمح ُكح أَيحَن لهُق اْلح

ُهَما جَيُوُز الت هزحَويجُ  َخَر َوََيحُرمُ  فََإنه ُكَلًّ َمن ح : إنح َلَح تَ َزوهجح َمنح اِلح َخَر َأيح نَ ُهَما ِبََنح َمنحُه َبَدَلا َعنح اِلح ُع بَ ي ح َمح  اِلح
ُهَما جيََ  َ فََإنه ُكَلًّ َمن ح ُع َكَسَّتحَ الحَعوحَرَة بَثَ وحَبنيح َمح ُهَما َمعاا َأوح ُمَرت هباا أَوح يُ َباُح اِلح ُب السَ َّتحُ َبَه َبَدَلا َعنح تَ َزوهَج َمن ح

ُع ب َ  َمح َخَر َويُ َباُح اِلح َتَّتح َِبِلح َخَر َأيح إنح َلَح َتسح ُع اِلح َمح َخَر َأوح ُيَسنه اِلح نَ ُهَما َِبَنح جُيحَعَل َأَحُدُهَا فَ وحَق اِلح ي ح
َها   َُه َمن ح َعلح َغْيح ََه َأيح إنح َلَح يَ فح َها َواَجٌب َبَدَلا َعنح َغْيح َكَما قَاَل َواَلُد َكَخَصاَل َكفهاَرَة الحَيَمنَي فََإنه ُكَلًّ َمن ح

َق حَرُب إ َقيُق َما تَ َقدهَم َمنح َأنه الحَواَجَب الحُمَصنَ َف إنهُه اْلح ُهمح لَلظهاَهَر, َوَإنح َكاَن التهحح ََل َكََلَم الحُفَقَهاَء َنظَراا َمن ح
ُصول نَ َها َكَما قَاَل ِف الحَمحح َع بَ ي ح َمح َها َوُيَسنُّ اِلح ن  َأيح ُمَعنيه  َمن ح نَ َها ِف َضمح ََّتََك بَ ي ح ُر الحُمشح  .الحَقدح

 

 ول(: يف الكتاب ومباحث األقوالالكتاب األ)

َمَل َوالحمُ       َاصَ  َوالحُمطحَلَق َوالحُمَقيهَد َوالحُمجح َي َوالحَعامَ  َواْلح َر َوالن ههح َمح َها َمنح اْلح َتَمَل َعَلي ح َ َوََنحوََها الحُمشح َبنيه
َ الحُكتُ  َل الشهرحَع )َوالحَمعحَِنُّ َبَه( َأيح الحُقرحآُن )الحَكَتاُب( الحُمرَاُد َبَه )الحُقرحآُن( َغَلَب َعَليحَه َمنح َبنيح َب ِف ُعرحَف أَهح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم َلْلحَعحَجاَز َبسُ  ُظ الحُمنَ زهُل َعَلى ُُمَمهد  َصلهى اّلِله َه )اللهفح وَرة  َمنحُه الحُمتَ َعبهُد )ُهَنا(َأيح ِف ُأُصوَل الحَفقح
َتجُّ ِبََب حَعاَضَه َخََلَف بََتََلَوتََه( يَ عحَِن َما ُيَصده  ُد ّلِلََه إََل آَخَر ُسورََة النهاَس الحُمحح َمح ُق َعَليحَه َهَذا َمنح َأوهَل ُسوَرَة اْلح

َا َحدُّوا الحُقرحآ ُلوَل َذَلَك الحَقائََم َبَذاتََه تَ َعاََل, َوَإَّنه يَن َعنح َمدح َشخَُّصَه ِبَا َن َمَع تَ الحَمعحََن َِبلحُقرحآَن ِف ُأُصوَل الدَ 
َه  َصاَفَه لَيَ َتَمي هَز َمَع َضبحَط َكث حَرتََه َعمها ََل ُيَسمهى َِبسَح َمنح الحَكََلَم َفَخرََج َعنح َأنح ُيَسمهى قُ رحآَنا  -ذَُكَر َمنح َأوح

نَيهَة َوالت هوحرَاُة َواْلحَنحَ  ََحاَديُث َغْيحُ الرهِبه َق النهِبَ  َصلهى َِبلحُمنَ زهَل َعَلى ُُمَمهد  اْلح يُل َمَثَلا َوَِبْلحَعحَجاَز َأيح إظحَهاُر َصدح
َز الحُمرحَسَل إلَيحَهمح َعنح ُمَعاَرَضَتهَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم ِف َدعحَواُه الر ََساَلَة. َُمَازاا َعنح إظحَهاَر َعجح نَيهَة  اّلِله ََحاَديَث الرهِبه اْلح

َ }َأَنَ  عحَجاَز, َوَإنح أَن حَزَل الحُقرحآَن َكَحَديَث الصهَحيَحنيح ََه, َواََلقحَتَصاُر َعَلى اْلحَ  َعنحَد َظنَ  َعبحَدي َب{ إَلَح َوَغْيح
َييَز َوقَ وحلُُه َبُسورَة  َمنحُه َأيح َأيَ  ُسوَرة  َكاَنتح مَ  َتاُج إلَيحَه ِف التهمح ََه أَيحضاا ; َْلَنهُه الحُمحح يَع ُسَورََه لََغْيح َحَكايَةا نح َجََ

ََها َِبَ  رَُها َمنح َغْيح ََلَف َما ُدوََّنَا َْلََقله َما َوَقَع َبَه اْلحَعحَجاُز الصهاَدُق َِبلحَكوحثََر أَقحَصَر ُسورَة  َوَمث حُلَها َفيَه َقدح
ا َما َوفَاَئَدتُُه َكَما قَاَل َدفحُع إيَهاَم الحَعَباَرَة َبُدونََه َأنه اْلحَعحَجاَز َبُكلَ  الحُقرحآ َن فَ َقطح َوَِبلحُمتَ َعبهَد بََتََلَوتََه َأيح أََبدا

ُ َعنحُه فََإَنه َقدح ُنَسَختح َتََلَوتُُه َكَما قَاَل َمنحُه الشهيحُخ َوالشهيحَخُة إَذا َزنَ َيا فَارحَُجُوُهَا أَلحبَ تهَة قَاَل ُعَمُر َرَضَي  اّلِله



ََه الحُمتَ َعبهُد بََتََلَوتََه, قَ رَأحََنَها َرَواُه الشهاَفَعيُّ َوَغْيحُ  رَاَج َذَلَك زَاَد الحُمَصنَ ُف َعَلى َغْيح َييَز إََل إخح ُه, َولَلحَحاَجَة ِف التهمح
ُُدوَد.  ُخُل اْلح َكاَم َوَهَي ََل َتدح َحح  َوَإنح َكاَن َمنح اْلح

َمَلُة َأوهُل ُكلَ  ُسورَ )      ُتوبٌَة َكَذَلَك َِبَطَ  َوَمنحُه( َأيح َمنح الحُقرحآَن )الحَبسح َا َمكح ة  َغْيحَ بَ رَاَءة  َعَلى الصهَحيَح( َْلََّنه
َتَب َفيَها َما لَيحَس َمنحُه ِمها يَ تَ َعلهُق بَ  َه َحَّته الن هقحُط السَُّوَر ِف َمَصاَحَف الصهَحابََة َمَع ُمَباَلَغَتَهمح ِف َأنح ََل يُكح

ُل. َوقَاَل الحَقاَضي أَ  َا َهَي ِف الحَفاَُتََة ََلبحَتَداَء الحَكَتاَب َوالشهكح ُُه لَيحَستح َمنحُه ِف َذَلَك َوَإَّنه ِنُّ َوَغْيح ر  الحَباَقَله بُو َبكح
َ السَُّورَ  ََها لَلحَفصحَل َبنيح  ابحُن َعبهاس  }َكاَن  قَالَ َعَلى َعاَدَة اّلِلَه ِف ُكتَُبَه َوَمنحُه ُسنه لََنا ابحَتَداُء الحُكُتَب َِبَا َوِف َغْيح
َم اّلِلَه الره  ُ َعَليحَه َوَسلهَم ََل يَ عحَرُف َفصحَل السُّوَرَة َحَّته يَ نحزََل َعَليحَه َبسح ِححََن الرهَحيَم{ َرَواُه أَبُو َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله

َاعاا َولَيحسَ  َل إَجح ُُه َوَهَي َمنحُه ِف أَث حَناَء النهمح َمَلُة َداُود َوَغْيح تح َمنحُه َأوهُل بَ رَاَءة  لَنُ ُزوَْلَا َِبلحَقَتاَل الهَذي ََل تُ َناَسُبُه الحَبسح
ُه رََقُة فَاقحطَُعوا إَيَاََّنَُما فََإنه الحُمَناَسَبُة لَلرهِححََة َوالر َفحَق )ََل َما نَُقَل آَحاداا( قُ رحآَنا َكَإَيَاََّنََما ِف َقرَاَءَة َوالسهارَُق َوالسها

ت حَياَن ِبَثحَل أَقحَصَر ُسو  ََصحَ ( ; َْلَنه الحُقرحآَن َْلَعحَجازََه النهاَس َعنح اْلحَ َواَعي لَيحَس َمنح الحُقرحآَن )َعَلى اْلح َرة  تَ تَ َوف هُر الده
َسَه تَ َواتُ راا َوَقيَل: إنهُه َمنح الحُقرحآَن َِححَلا َعَلى أَنهُه َكاَن ُمتَ َواتَراا َفي  َعَلى نَ فح َوهَل لََعَداَلَة ََنَقَلَه َوَيكح َر اْلح ِف الحَعصح

 الت هَواتُ ُر َفيَه 
ر و َوََنَفع  َوابحَن َكَثْي  َوَعاَمر  َوَعاصَ )       َعَة َأَب َعمح م  َوَِححزََة َو( الحَقرَاَءاُت السهبحُع الحَمعحُروَفُة لَلحُقرهاَء السهب ح

َنا َأيح نَ َقَلَها َعنحُه ََجحٌع ََيحَتَنُع َعاَدةا تَ َواطُُؤُهمح َعلَ َوالحَكَساَئيَ  )ُمتَ َواتََرٌة(  ُ َعَليحَه َوَسلهَم إلَي ح ى َمنح النهِبَ  َصلهى اّلِله
ََداَء( َأيح َفَما هُ  َاَجَب )َفيَما لَيحَس َمنح قََبيَل اْلح نح قََبيَلَه َِبَنح َو مَ الحَكَذَب َلَمثحَلَهمح َوَهُلمه )َقيَل( يَ عحَِن قَاَل ابحُن اْلح

( الهَذي زَيَد َفيَه ُمتهَصَلا وَ  َظ يَ َتَحقهُق َبُدوََّنَا فَ َليحَس ِبُتَ َواتَر  َوَذَلَك )َكالحَمدَ  َئةا لَلهفح َلَه َكاَن َهي ح ُمن حَفَصَلا َعَلى َأصح
َ ِف ََنحَو َجاَء َوَما أَن حَزَل َوَواَويحَن ِف ََنح  َر أَلََفنيح َو: السُّوُء, َوقَاُلوا: أَنُ ؤحَمُن, َوََيَءيحَن ِف ََنحو: َجيَء َحَّته بَ َلَغ َقدح

َ طُُرٌق لَلحقُ  ثَ َر َمنحُه بََنصحف  َأوح َواَحد  أَوح اث حَننيح , َأوح أََقله َمنح َذَلَك بََنصحف  َأوح َأكح َماَلُة( الهَِت َوِف أَن حُفَسُكمح رهاَء )َواْلحَ
َل َمَع الح  َصح َرَة َعَلى َهَي َخََلُف اْلح َي َِبلحَفتحَحَة َفيَما َُيَاُل َكالحَغاَر ََنحَو الحَكسح َ َِبَنح يُ َنحَ  َ َبنيح َفتحَح َُمحَضٌة َأوح َبنيح

َقيَق نَ قح  َصحَل َمنح التهحح َزَة( الهَذي ُهَو َخََلُف اْلح َمح َها َأوح َمنح الحَفتحَحَة.)َوََتحَفيُف اْلح َه الحُقرحَب َمن ح دح َلا ََنحَو }قَ َوجح
َقاطاا ََنحو }َجاَء َأَجُلُهمح{ )قَاَل أَبُو  َهيَلا ََنحَو أَيَنهُكمح َوَإسح َلحَفاُظ أَف حَلَح{ َوَإبحَداَلا ََنحَو يُ ؤحَمُنوَن َوَتسح َشاَمَة َواْلح

َ الحُقرهاَء( َأيح َكَما قَاَل الحُمَصنَ ُف ِف أََداَء الحَكَلَمَة يَ عحَِن غَ  تَ َلُف َفيَها َبنيح ْيحَ َما تَ َقدهَم َكأَلحَفاَظَهمح َفيَما َفيَه الحُمخح
َديَد َمنح ُمَباَلَغة  َأوح تَ َوسُّط  َوَغْيحُ ابح  َك نَ عحُبُد{ َبزَََيَدة  َعَلى أََقلَ  التهشح َاَجَب َوَأَب َحرحٌف ُمَشدهٌد ََنحَو }إَيه َن اْلح

َوهَل َوتَ َردهَد ِف تَ َواتَُر الثهاِن َوَجَزَم بَتَ َواتَُر َشاَمَة َلَح يَ تَ َعرهُضوا َلَما قَاََلُه َوالحُمَصنَ ُف وَ  اَفَق َعَلى َعَدَم تَ َواتَُر اْلح
ُل ُه َعنح َأَب َشاَمَة الحُمتَ َناوَ الثهاَلَث َِبَن حَواَعَه السهاَبَقَة, َوقَاَل ِف الرهاَبَع: إنهُه ُمتَ َواتٌَر َفيَما َيظحَهُر َوَمقحُصوُدُه ِمها نَ َقلَ 
َلُه َمَع زَََيَدَة تَلحَك الز َََيَدَة الهَِت َمث هَلَها ِبَا تَ َقدهَم. َعَلى َأنه َأَِب َشاَمَة َلَح  َلحَفاَظ إذح قَاَل َبظَاَهرََه َلَما قَ ب ح يَع اْلح  يُرَدح َجََ

ََهمح َمنح َأنه الحَقرَاَءاَت السهبحَع ِف َكَتاَبَه الحُمرحَشَد الحَوَجيَز َما َشاَع َعَلى أَلحَسَنَة ََجَاَعة  َمنح ُمَتَأخ َ  رَي الحُمقحرََئنَي َوَغْيح
تَ َلَفتح َفيهَ  َعَة ُدوَن َما اخح َلَه َعنح الحُقرهاَء السهب ح  ِبَعحََن أَنهُه نَُفَيتح ُمتَ َواتََرٌة نَ ُقوُل َبَه َفيَما ات هَفَقتح الطُُّرُق َعَلى نَ قح



بَ ُتُه إلَيحَهمح ِف بَ عحَض ا نَ ُهَما َنسح لطُُّرَق َوَذَلَك َموحُجوٌد ِف ُكُتَب الحَقرَاَءاَت ََل َسيهَما ُكُتَب الحَمَغارَبََة َوالحَمَشارََقَة فَ بَ ي ح
تَ َلَف َفي َلحَفاَظ الحُمخح يَع اْلح َاَصُل َأَنه ََل نَ لحَتزَُم الت هَواتُ َر ِف َجََ َ اتَ َبايٌُن ِف َمَواَضَع َكَثْيَة , َواْلح لحُقرهاَء َأيح َبلح َها َبنيح

تَ لَ  ُهمح َوَغْيحَ الحُمتَ َواتََر, َوُهَو َما اخح َلَه َعن ح ُهَما الحُمتَ َواتَُر, َوُهَو َما ات هَفَقتح الطُُّرُق َعَلى نَ قح َفتح َفيَه َِبلحَمعحََن َمن ح
ََداَء َوَما هُ  َو َمنح قََبيَلَه, َوَإنح َِحََلُه الحُمَصنَ ُف َعَلى َما ُهَو السهاَبَق, َوَهَذا َبظَاَهرََه يَ تَ َناَوُل َما لَيحَس َمنح قََبيَل اْلح

 َمنح قََبيَلَه َكَما تَ َقدهَم 
 :تعريف ِبلقراءة الشاذة والعشرة

ََصحَ   َوََل ََتُوُز الحَقرَاَءُة َِبلشهاذَ ( َأيح َما نَُقَل قُ رحآَنا آَحاداا ََل ِف الصهََلَة َوََل َخارََجَها بََناءا َعَلى)       اْلح
ا عَ  َم أَنهُه لَيحَس َمنح الحُقرحآَن َوتَ بحُطُل الصهََلُة بََه إنح َغْيهَ الحَمعحََن وََكاَن قَارَئُُه َعاَمدا اَلماا َكَما قَاَلُه الن هَوَويُّ ِف الحُمتَ َقدَ 

َعَة َوَقرَ  اَءاُت يَ عحُقوَب َوَأَب َجعحَفر  َوَخَلف  فَ َهَذَه الثهََلثَُة ََتُوُز فَ َتاَويَه )َوالصهَحيُح أَنهُه َما َورَاَء الحَعَشَرَة( َأيح السهب ح
َم السه  َا ََل َُتَاَلُف َرسح َماَم( َواَلَد الحُمَصنَ َف ; َْلََّنه بحَع َمنح َصحهَة السهَنَد الحَقرَاَءُة َِبَا )َوفَاقاا لَلحبَ َغَويَ  َوالشهيحَخ اْلحَ

َه ِف  َتَقاَمَة الحَوجح رََه َخَلفا  َواسح َماَم َوََل َيُضرُّ ِف الحَعزحَو إََل الحبَ َغَويُّ َعَدُم ذَكح ا, الحَعَربَيهَة َوُمَوافَ َقَة َخطَ  الحُمصحَحَف اْلحَ
َعَة إذح َلُه ِف ُكلَ  َحرحف  ُمَواَفٌق مَ  َتَمَعتح فََإنه َقرَاَءَتُه َكَما قَاَل الحُمَصنَ ُف ُمَلفهَقٌة َمنح الحَقرَاَءاَت التَ سح , َوَإنح اجح ُهمح ن ح
َعُة( فَ َتكُ  ُهمح َفُجَعَلتح َقرَاَءٌة ََتُصُُّه )َوَقيَل( الشهاذُّ )َما َرَواُه السهب ح َئٌة لَيحَستح َلَواَحد  َمن ح وُن الثهََلُث َمنحُه ََل َلُه َهي ح

ََواَز َغْيحَ ُمَصرهح  َِبََلف  َكَما تَ َقدهَم )أَمها  ََتُوُز الحَقرَاَءُة َِبَا َعَلى َهَذا, َوَإنح َحَكى الحبَ َغَويُّ اََلت ََفاقَ  َعَلى اِلح
َتَجاَج )فَ ُهَو الصهَحيُح( ; َْلَنهُه َمن حُقوٌل َعنح النهِبَ  َصله  َحاَد( ِف اََلحح َباَر )اِلح َخح رَاُؤُه َُمحَرى( اْلح ُ َعَليحَه إجح ى اّلِله

ُصوَص قُ رحآنَيهَتَه انحَتَفاُء ُعُموَم َخََبَيهَتَه, َوالثهاِن َوَعَليحَه بَ عحُض َأصحَحابََنا ََل َُيحَتجُّ بََه ; َوَسلهَم َوََل يَ لحَزُم َمنح انحَتَفاَء خُ 
َتَجاُج َكَثْي  َمنح فُ َقَهائََنا َعلَ  َوهَل احح َا نَُقَل قُ رحآَنا َوَلَح تَ ث حُبتح قُ رحآنَي هُتُه َوَعَلى اْلح نَي السهارََق َبَقرَاَءَة ى َقطحَع َيََ َْلَنهُه إَّنه

َا َلَح يُوَجُبوا الت هَتابَُع ِف َصوحَم َكفهاَرَة الحَيَمنَي الهَذي ُهَو َأَحُد قَ وحََلح الشهاَفعَ  َاََّنََما َوَإَّنه , قَاَل أَيح يَ  َبَقرَاَءَة ُمتَ َتاَبَعات 
َنادَ  اَرُقطحَِنُّ إسح م  ُمتَ َتاَبَعات  الحُمَصنَ ُف َكأَنهُه َلمها َصحهَح الده َها نَ زََلتح َفَصَياُم َثََلثََة َأَيه ُ َعن ح ُه َعنح َعاَئَشَة َرَضَي اّلِله

 َفَسَقَطتح ُمتَ َتاَبَعاٌت.
 ِف َلكَ َوََل جَيُوُز ُوُروُد َما ََل َمعحََن َلُه  ِف الحَكَتاَب َوالسُّنهَة َخََلفاا لَلحَحَشوَيهَة( ِف ََتحوَيزََهمح ُوُروَد ذَ )     

ُُروَف الحُمَقطهَعَة َأَواَئَل السَُّوَر َوِف السُّنهَة َِبلحَقَياَس َعَلى الحكَ  َتاَب. َوُأَجيَب ِبََنه الحَكَتاَب قَاُلوا َلَوَجُدوُه َفيَه َكاْلح
رَيَ  لَ  َسَن الحَبصح َاٌء لَلسَُّوَر كطه ويس َوُسُّوا َحَشوَيهةا َمنح قَ وحَل اْلَح ُُروَف َأسح مها َوَجَد َكََلَمُهمح َساَقطاا وََكانُوا اْلح

َلحَقَة َأيح َجانََبَها. )َوََل( جَيُوُز َأنح يَرََد  َي اْلح ِف الحَكَتاَب َوالسُّنهَة جَيحَلُسوَن ِف َحلحَقَتَه أََماَمُه َردًّا َوَهُؤََلَء إََل َحشح
 ُ ( يُ َبنيَ  ُصوَص ِبَُتَأخَ ر  )َخََلفاا لَلحُمرحَجَئَة( ِف )َما يَ عحَِن َبَه َغْيحَ ظَاَهرََه إَله َبَدلَيل   الحُمرَاَد َكَما ِف الحَعامَ  الحَمخح

َباَر الظهاَهَرَة ِف َعَقابَ  َخح ََيَت َواْلح  ُعَصاَة الحُمؤحَمَننَي ََتحوَيزََهمح ُوُروَد َذَلَك َمنح َغْيحَ َدلَيل  َحيحُث قَاُلوا الحُمرَاُد َِبِلح
َيَاَن َوُسُّوا ُمرحَجَئةا َْلَرحَجاَئَهمح َأيح ََتح الَّتهحَهيُب فَ قَ  َخْيََهمح طح بََناءا َعَلى ُمعحتَ َقَدَهمح َأنه الحَمعحَصَيَة ََل َتُضرُّ َمَع اْلحَ

َِتح َمنح  ََصحَ  اْلح َمَل( ِف الحَكَتاَب َوالسُّنهَة بََناءا َعَلى اْلح َها َعنح اََلعحَتَباَر )َوبَ َقاُء الحُمجح ُوُقوَعَهمح َفيَهَما )َغْيحُ  إَيه



ُ َعَليحَه َوَسلهَم أَ  َالََه ِبََنح َلَح يَ تهَضحح الحُمرَاُد َمنحُه إََل َوفَاتََه َصلهى اّلِله َ ُمَبنيه ( َأيح َعَلى َأِحح ق حَواٌل: َأَحُدَها: ََل َْلَنه اّلِله
يَن قَ بحَل َوَفاتََه لََقوحلََه }الحي َ  َمَل الدَ  َملحت َلُكمح َديَنُكمح{ ََثنَيَها نَ َعمح قَاَل تَ َعاََل ِف ُمَتَشاَبَه تَ َعاََل َأكح وحَم َأكح

 ِف الحَكَتاَب ثَ َبَت ِف الحَكَتاَب }َوَما يَ عحَلُم ََتحَويَلُه إَله اّلِلهُ{ إذح الحَوقحُف ُهَنا َكَما َعَليحَه َُجحُهوُر الحُعَلَماَء َوَإَذا ثَ َبتَ 
َمُل )الحُمَكلهُف ِبَعحرَفََتَه( َغْيحَ ُمَبنيه  السُّنهَة لََعَدَم الح  ََصحُّ ََل يَ ب حَقى( الحُمجح نَ ُهَما )ََثلَثُ َها اْلح  لَلحَحاَجَة َقاَئَل َِبلحَفرحَق بَ ي ح

َليَف ِبَا ََل يُطَاُق َِبَََلَف َغْيحَ الحُمَكلهَف َعَلى َأنه َصَواَب الحَعبَ  اَرَة َِبلحَعَمَل بََه َكَما ِف إََل بَ َيانََه َحَذراا َمنح التهكح
 َمنح َغْيحَ ََتَمُّل  الحَُبحَهاَن. َوِف بَ عحَض ُنَسَخَه َِبلحَعلحَم َبَه َوُهَو َُتحرَيٌف َمنح ََنَسخ  َمَشى َعَليحَه الحُمَصنَ ُف إذح َوَقَع َلهُ 

ُُه )َأنه اْلحَ  َماُم الرهازَيُّ َوَغْيح َتاَرُه اْلحَ قُّ( َكَما اخح ََه( َمنح )َواْلَح َليهَة َقدح تَُفيُد الحَيَقنَي َِبنحَضَماَم تَ َواتُر  َأوح َغْيح َدلهَة الن هقح
لحَقرَاَئَن الحُمَشاَهَدَة الحُمَشاَهَدَة َكَما ِف أََدلهَة ُوُجوَب الصهََلَة َوََنحوََها فََإنه الصهَحابََة َعَلُموا َمَعانَيَ َها الحُمرَاَدَة ِبَ 

َا ََل تَُفيدُ َوََنحُن َعلَ  َنا تَ َواتُ راا فَانحَدَفَع تَ وحَجيُه َمنح َأطحَلَق َأَّنه َل تَلحَك الحَقرَاَئَن إلَي ح َناَها َبَواَسطََة نَ قح الحَيَقنَي َِبنحَتَفاَء  مح
َها.  الحَعلحَم َِبلحُمرَاَد َمن ح

  

 املنطوق واملفهوم

ماا َكاَن َكَما َمث هَلُه ِف َأيح َهَذا َمبحَحثُ ُهَما )الحَمنحطُوُق َما( َأيُّ       َمعحَنا )َدله َعَليحَه اللهفحُظ ِف َُمَلَ  النُّطحَق( ُحكح
اَل َعَليحَه قَ وحله تَ َعاََل }َفََل تَ ُقلح  رمََي التهأحَفيَف َأيح لَلحَواَلَديحَن الده ََه بََتحح َتَصَر َكَغْيح { َأوح َغْيحَ  َشرحَح الحُمخح َْلَُما ُأف  

م  َكَما ( َأيح ُيَسمهى َبَذَلكَ  ُحكح ُظ الدهالُّ ِف َُمَلَ  النُّطحَق )َنصٌّ  )إنح يُ ؤحَخُذ َمنح ََتحَثيَلَه ِف قَ وحلََه: )َوُهَو( َأيح اللهفح
ُُه( َأيح َغْيحُ َذَلَك الحَمعحََن )َكَزيحد ( ِف ََنحَو َجاَء َزيحٌد فََإنهُه ُمَفيدٌ  لَلذهاَت الحُمَشخهَصَة َمنح  أَفَاَد َمعحَنا ََل َُيحَتَمُل َغْيح

ُتَمَل( َبَدُل الحَمعحََن الهَذي أَفَاَدُه )َمرحُجوحا  ََها )ظَاَهٌر( َأنح ُيَسمهى َبَذَلَك )إنح اُحح َتَمال  لََغْيح ََسَد( ِف َغْيحَ احح ا َكاْلح
ََّتَسَ  ََسَد فََإنهُه ُمَفيٌد لَلحَحيَ َواَن الحُمفح ُُمحَتَمٌل لَلرهُجَل الشَُّجاَع َبَدَلُه َوُهَو َمعحَنا َمرحُجوٌح َْلَنهُه  ََنحَو رَأَيحت الحيَ وحَم اْلح

َخَر  َتَمُل َلَمعحَنا ُمَساو  َلْلح َن أَمها الحُمحح هح ََقيَقيُّ الحُمتَ َباَدُر إََل الذَ  َوهُل اْلح فَ ُيَسمهى ُُمحَمَلا َوَسَيأحِت َمعحَنا َُمَازَيٌّ َواْلح
َوحَن ِف ثَ وح  ُظ إنح َدله َكاِلح َب حَيَض َعَلى السهَواَء )َواللهفح َوَد َواْلح َسح َوحُن فََإنهُه ُُمحَتَمٌل َلَمعحنَ يَ يحَه َأيح اْلح  ُجزحُؤُه َب َزيحد  اِلح

( َأيح َوَإنح َلَح َيُدله ُجزحُؤُه َعَلى ُجزحَء َمعحَناهُ   َِبَنح َيُكوَن لَُه ُجزحءٌ َعَلى ُجزحَء الحَمعحََن( َكُغََلَم َزيحد  )َفُمرَكهٌب َوَإَله
َهاَم َأنح َيُكوَن َلُه ُجزحءٌ َغْيحُ َدال  َعَلى َمعحَنا َكَزيحد  َأوح َدال  َعَلى َمعحَنا َغْيحَ ُجزحءَ  َتفح َزَة اََلسح  َمعحَناُه َكَعبحَد اّلِلَه َكَهمح

َظ َعَلى َمعحَناُه ُمطَاَبَقٌة( وَ  َرٌد َوَدََلَلُة اللهفح ُلوَل َعَلماا )َفُمفح ُتَسمهى َدََلَلَة ُمطَابَ َقة  أَيحضاا َلُمطَابَ َقَة الدهالَ  لَلحَمدح
ُلوَل )َوََلزََمَه(  )َوَعَلى ُجزحئََه( َأيح ُجزحَء َمعحَناُه )َتَضمٌُّن( َوُتَسمهى َدََلَلَة َتَضمُّن  أَيحضاا لََتَضمَُّن الحَمعحََن َِلُزحئَهَ  الحَمدح

َارََج أَيحضاا أَمح ََل )الحَتزَاٌم( َوُتَسمهى َدََلَلَة اََللحَتزَاَم أَيحضاا ََللحتَ َأيح ََلزََم َمعحَناُه  )ا َِنَ ( َسَواٌء َلزََمُه ِف اْلح هح زَاَم لذَ 
َوهَل َوَعَلى اْلحَ  َيَ َواَن النهاَطَق ِف اْلح نحَساَن َعَلى اْلح ُلوَل َكَدََلَلَة اْلحَ َتلحزَاَمَه لَلحَمدح يَ َواَن ِف الثهاِن َوَعَلى الحَمعحََن َأيح اسح

زََم َخارَجاا أَيحضاا وََكَدََلَلَة الحَعَمى َأيح َعَدَم الحَبَصَر َعمها َمنح َشأحنَهَ   الحَبَصُر َعَلى الحَبَصَر قَاَبَل الحَعلحَم ِف الثهاَلَث الَله
ُوََل( أَ  ناا الحُمَناِف لَُه َخارَجاا )َواْلح زََم لَلحَعَمى َذهح َتاَن( الَله َظ )َوالثَ ن ح َض اللهفح َا ِبَحح َظيهٌة( َْلََّنه يح َدََللَُة الحُمطَابَ َقَة )َلفح



َن َمنح الحَمعحََن إََل  َلي هَتاَن( لَتَ َوقَُّفَهَما َعَلى انحَتَقاَل الذَ هح  ُجزحئََه َوََلزََمَه )ُثه َأيح َدََللََتا التهَضمَُّن َواََللحَتزَاَم )َعقح
َدير  َفيَما َدله َعلَ الحَمنحطُوقُ  ُق( َفيَه )َأوح الصَ حهُة( لَُه َعقحَلا َأوح َشرحعاا )َعَلى إضحَمار ( َأيح تَ قح يحَه  إنح تَ َوقهَف الصَ دح

َمَر الحَمقحصُ  َظ الدهالَ  َعَلى الحَمنحُطوَق َعَلى َمعحََن َذَلَك الحُمضح وَد ُتَسمهى )َفَدََلَلُة اََلقحَتَضاَء( َأيح َفَدََلَلُة اللهفح
َمَل }رَُفَع َعنح أُمهَِت اْلحَ  َِتح ِف َمبحَحَث الحُمجح َنَد َأَخي َعاَصم  اْلح َوهَل َكَما ِف ُمسح َياُن{ َدََلَلَة اقحَتَضاَء اْلح طَأُ َوالنَ سح

َقَه َعَلى َذَلَك َلُوُقوَعَهَما.َوالثهاِن َكَما  َألح الحَقرحيََة{ َأيح َأيح الحُمَؤاَخَذُة َِبََما لَتَ َوقَُّف َصدح ِف قَ وحله تَ َعاََل }َواسح
, َوالثهاَلُث َكَما ِف قَ وحَلك َتَمَعُة ََل َيَصحُّ ُسَؤاُْلَا َعقحَلا َبحَنَيُة الحُمجح َلَها إذح الحَقرحيَُة َوَهَي اْلح َلَماَلَك َعبحد  اعحَتقح  أَهح

ُه َعِنَ  لَتَ َوقَُّف َصحهَة الحَعتحَق َشرحعاا َعَلى الحَماَلَك )َوَإنح َعبحَدك َعِنَ  فَ َفَعَل فََإنهُه َيَصحُّ َعنحك َأيح َملح  ُكُه َل فَاعحَتقح
ُظ الحُمَفيُد َلُه )عَ  ( اللهفح َمار  )َوَدله ُق ِف الحَمنحطُوَق َوََل الصَ حهَة لَُه َعَلى إضح ( َأيح الصَ دح َلى َما َلَح َلَح يَ تَ َوقهفح

( َبَه )َفَدََللَ  َظ َعَلى َذَلَك الحَمعحََن الهَذي َلَح يُ قحَصدح َبَه ُتَسمهى َدََلَلَة إَشاَرة  قَ وحلهيَ قحَصدح  ُة إَشارَة ( َأيح َفَدََلَلُة اللهفح
َبَح ُجنُ باا لَُلُزومَ  َلَة الصَ َياَم الرهَفُث إََل َنَساَئُكمح{ َعَلى َصحهَة َصوحَم َمنح َأصح لحَمقحُصوَد َبَه َه لَ تَ َعاََل }ُأَحله َلُكمح لَي ح

 َمنح َجَواَز ََجَاَعَهنه ِف اللهيحَل الصهاَدَق َِبَخَر ُجزحء  َمنحُه 
رمََي كَ )      م  َوَُمَلُُّه َكَتحح ُظ ََل ِف َُمَلَ  النُّطحَق( َمنح ُحكح ُهوُم َما( َأيُّ َمعحَنا )َدله َعَليحَه اللهفح َذا َكَما َسَيأحِت َوالحَمفح

ُهوَم )فََإنح َواَفقَ  َم الحَمنحطُوَق بََه )َفُمَوافَ َقُة( َوُيَسمهى َمفح ُكح َتَمُل ُهَو َعَليحَه )الحَمنحطُوَق( َأيح اْلح ُمُه( الحُمشح  ُحكح
طَاَب( َأيح ُيَسمهى َذَلَك )إنح َكاَن َأوحََل( َمنح الحَمنحطُوَق )َوْلَحَنَه( أَ  َوى اْلَح َن يح ْلَح ُمَوافَ َقة  أَيحضاا ُثه ُهَو )َفحح

طَاَب َأيح  ُوََل َُتحرمَُي َضرحَب الحَواَلَديحَن الدهال َ  اْلَح ُهوَم اْلح ( لَلحَمنحطُوَق َمثَاُل الحَمفح  ُيَسمهى َبَذَلَك )إنح َكاَن ُمَساَوَيا
{ فَ ُهَو َأوحََل َمنح َُتحرمََي الته  يهَة الضهرحَب َعَليحَه َنظَراا لَلحَمعحََن قَ وحله تَ َعاََل }َفََل تَ ُقلح َْلَُما ُأف   أحَفيَف الحَمنحطُوَق ََل َشدَ 

رَاَق َماَل الحَيَتيَم الدهالَ  َعَليحَه َنظَراا َلَمعح  يَذاَء َوَمثَاُل الحُمَساَوي َُتحرمَُي إحح ََن آيََة }إنه الهَذيَن َمنح التهأحَفيَف ِف اْلحَ
َواَل الحيَ َتاَمى ظُلحماا{ فَ ُهَو ُمَساو   تحََلَف )َوَقيَل ََل  ََيحُكُلوَن أَمح َل ِف اْلحَ َكح رَاَق َلْلح َل َلُمَساَواَة اْلحَحح َكح رمََي اْلح لََتحح

( َأيح َكَما قَاَل الحُمَصنَ ُف ََل ُيَسمهى َِبلحُمَوافَ َقَة الحُمَساَوي َوَإنح َكاَن َمثَ  ُوََل ِف َيُكوُن( الحُمَوافَ َقُة )ُمَساَوَيا َل اْلح
َتَجاَج َبَه َوِبَ  َهُم َمنحُه َقطحعاا َوْلَحُنُه مَ اََلحح َوى الحَكََلَم َما يُ فح َوهَل أَيحضاا َعَلى َهَذا َوَفحح َم ُيَسمهى اْلح َه الحُمتَ َقدَ  عحَناُه سَح

َم أَيحضاا   ُكح ُهوُم َعَلى َُمَلَ  اْلح نَ ُهمح ِف ْلَحَن الحَقوحَل{ َويُطحَلُق الحَمفح َكالحَمنحطُوَق َوَعَلى َهَذا َوَمنحُه قَ وحله تَ َعاََل }َولَتَ عحرَف ح
َم أَوح ُمسَ  ُكح ُهوُم إمها َأوحََل َمنح الحَمنحطُوَق َِبْلح ََه: الحَمفح َهاَج َكَغْيح او  َلُه َفيَه )ُثه قَاَل َما قَاَل الحُمَصنَ ُف ِف َشرحَح الحَمن ح

ََرمَ  َماَماَن( َأيح إَماُم اْلح ََئمهَة )َواْلحَ ( إَماُم اْلح َماُم الرهازَيُّ )َدََللَُتُه( َأيح الدهََلَلُة َعَلى الحُمَوافَ َقَة الشهاَفَعيُّ َ َواْلحَ نيح
ََليَ  َكَما يُ عحَلُم ِمها َسَيأحِت  َوحََل َأوح الحُمَساَوي الحُمَسمهى َِبِلح َوالحَعلهُة ِف الحَمثَاَل  )َقَياَسيهٌة( َأيح َبطَرَيَق الحَقَياَس اْلح

يذَ  َوهَل اْلحَ َ َعَدُم َجعحَلَهَما الحُمَساَوَي َمنح الحُموَ اْلح َوهَلنيح تحََلُف َوََل َيُضرُّ ِف الن هقحَل َعنح اْلح افَ َقَة اُء. َوِف الثهاِن اْلحَ
َميَ  َم َكَما تَ َقدهَم, َوأَمها الثهاَلُث فَ َلمح ُيَصر َحح َِبلتهسح ُكح َم ََل اْلح َة َِبلحُمَوافَ َقَة َوََل ََنحوََه ِمها َْلَنه َذَلَك َِبلنهظََر إََل اََلسح

َمَه َمنح َغْيحَ اعحَتَباَر َقيَ  َخَل لَلحَقَياَس َفيَها لََفهح َظيهٌة( ََل َمدح ََلَلُة َعَليحَه )َلفح اس  )فَ َقاَل الحَغزَاَلُّ تَ َقدهَم )َوَقيَل( الده
( َأيح ا َمَديُّ( َمنح قَائََلي َهَذا الحَقوحَل ُفَهَمتح َظ فَ َلوحََل َواِلح َياَق َوالحَقرَاَئَن( ََل َمنح ُُمَرهَد اللهفح ََلَلُة َعَليحَه )َمنح السَ  لده



َها مَ  َّتَاُمُهَما َما ُفَهَم َمن ح نح َمنحَع التهأحَفيَف َمنحُع َدََللَتُ َها ِف آيََة الحَواَلَديحَن َعَلى َأنه الحَمطحُلوَب َِبََما تَ عحَظيُمُهَما َواحح
رَبحُه َوَلوحََل َدََللَتُ ُهَما ِف الضهرحبَ  ُتمح ُفََلَنا َوَلَكنح اضح آيََة َماَل   إذح َقدح يَ ُقوُل ُذو الحَغَرَض الصهَحيَح لََعبحَدَه: ََل َتشح

رَا َلَه َمنحُع إحح َها َمنح َمنحَع َأكح َقَه إذح َقدح يَ ُقوُل الحَقاَئُل: الحَيَتيَم َعَلى َأنه الحَمطحُلوَب َِبَا َحفحظُُه َوَصَيانَ ُتُه َما ُفَهَم َمن ح
ََلَلُة َعَليحَه َحيَنَئذ  ) َرَقُه َفََل ََيحَنُث )َوَهَي( َأيح الده َُمَازَيهٌة َمنح إطحََلَق َوَاّلِلَه َما َأَكلحت َماَل ُفََلن  َوَيُكوُن َقدح َأحح

ََعمَ ( َفَأطحَلَق الحَمنحَع َمنح التهأحَفيَف ِف  ََخصَ  َعَلى اْلح يَذاَء َوأُطحَلَق الحَمنحُع َمنح اْلح  آيََة الحَواَلَديحَن َوأُرَيَد الحَمنحُع َمنح اْلحَ
ُظ َْلَا( َأيح لَلدهََلَلَة عَ  َل َماَل الحَيَتيَم ِف آيََتَه َوأُرَيَد الحَمنحُع َمنح إتحََلَفَه )َوَقيَل نَُقَل اللهفح ََعمَ   )ُعرحفاا( َبَدَلا َأكح َلى اْلح

رَاَق َماَل الحَيَتيَم َعَلى َهَذيحَن الحَقوح َعنح الده  رمَُي َضرحَب الحَواَلَديحَن َوَُتحرمَُي إحح ََخصَ  لَُغةا فَ َتحح َ َمنح ََلَلَة َعَلى اْلح َلنيح
ُهمح اْلحَ  ُهَما وََكَثٌْي َمنح الحُعَلَماَء َمن ح َوهَل َمن ح َ َوَإنح َكاََن َبَقرَيَنة  َعَلى اْلح يَ َتنيح ُهوٌم َمنحطُوَق اِلح َنَفيهُة َعَلى َأنه الحُمَوافَ َقَة َمفح

ُهوماا َوأُ  ُهمح َمنح َجَعَلُه ََترَةا َمفح َر َكََلَم الحُمَصنَ َف َوَمن ح َرى َقَياَسيًّا ََل َمنحطُوٌق َوََل َقَياَسيٌّ َكَما ُهَو ظَاَهُر َصدح خح
َنحَديُّ ََل تَ َناِف ب َ  ُكوت  َكالحبَ يحَضاَويَ  فَ َقاَل الصهَفيُّ اْلح َاُق َمسح ُكوٌت, َوالحَقَياُس إْلح ُهوَم َمسح نَ ُهَما َْلَنه الحَمفح ي ح

َظ َوالحَمَقيَس َغْيحُ  ُلوٌل لَلهفح ُهوَم َمدح نَ ُهَما تَ َناف  َْلَنه الحَمفح ُلول  َلُه ِبَنحطُوق  قَاَل الحُمَصنَ ُف: َوَقدح يُ َقاُل بَ ي ح   َمدح
ُهو )      ُم الحَمفح ُهوَم َُمَاَلَفة  أَيحضاا َكَما َسَيأحِت َوَإنح َخاَلَف ُحكح َم الحَمنحطُوَق َبَه َفُمَخاَلَفٌة( َوُيَسمهى َمفح ُكح َم اْلح

رَ  ( ِف ذَكح ُكوُت تُرََك َْلَوحف  َه َِبلحُمَوافَ َقَة الت هعحَبُْي َبَه ِف َمبحَحَث الحَعامَ  )َوَشرحطُُه( لَيَ َتَحقهَق )َأنح ََل َيُكوَن الحَمسح
َلَمنَي َويُرَيُد َغْيحَ َكَقوحلَ  َلَمنَي َتَصدهقح َِبََذا َعَلى الحُمسح ََلَم لََعبحَدَه َِبُُضوَر الحُمسح َد َِبْلحَسح ُهمح َوتَ رََكُه  َقرَيَب الحَعهح

ُكوَت َكقَ  َم الحَمسح َل َِبُكح َهح َوحَف َكاِلح وحَلك ِف الحَغَنَم السهاَئَمَة َخوحفاا َمنح َأنح يُ ت هَهَم َِبلنَ َفاَق )َوََنحوََه( َأيح ََنحَو اْلح
َم الحَمعحُلوَفَة )َو( َأنح )ََل َيُكوَن الحَمذحُكوُر َخرََج لَلحَغاَلَب( َكَما ِف قَ وحله تَ عَ  اََل }َوَرَِبئَُبُكمح زََكاٌة َوأَنحَت ََتحَهُل ُحكح

ِت ِف ُحُجورَُكمح{ فََإنه الحَغاَلَب َكوحُن الرهَِبَئَب ِف ُحُجورَ  َ( ِف الَله ََرَمنيح َماَم اْلح َزحَواَج َأيح تَ رحبَيَ تُ ُهمح )َخََلفاا َْلَ  اْلح
( َعنحُه )َأوح َحاَدثَة ( تَ تَ َعله  ( َخرََج الحَمذحُكوُر )َلُسَؤال  َيَه َهَذا الشهرحَط َلَما َسَيأحِت َمَع َدفحَعَه )َأوح َل نَ فح ُق َبَه )أَوح لَلحَجهح

َم الحمَ  َمَه( ُدوَن ُحكح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َهلح ِف الحَغَنَم السهاَئَمَة زََكاٌة َأوح َِبُكح ُكوَت. َكَما َلوح ُسَئَل النهِبُّ َصلهى اّلِله سح
َم الحَغَنَم السهاَئَمَة ُدوَن الحَمعحُلوَفَة فَ قَ  َرتََه لَُفََلن  َغَنٌم َسائََمٌة أَوح َخاَطَب َمنح َجَهَل ُحكح َنَم اَل ِف الحغَ َقيَل َِبَضح

َر( َصيَص َِبلذ َكح َتَضي التهخح ََه( َأيح َخرََج الحَمذحُكوُر لََغْيحَ َما ذََكَر )ِمها يَ قح َكُمَوافَ َقَة الحَواَقَع   السهاَئَمَة زََكاٌة )أَوح َغْيح
لََياَء َمنح ُدوَن الحُمؤح  َمَننَي{ نَ زََلتح َكَما قَاَل الحَواَحَديُّ َكَما ِف قَ وحله تَ َعاََل }ََل يَ تهَخذح الحُمؤحَمُنوَن الحَكاَفرَيَن َأوح

ُهوَم انح  َا َشَرطُوا لَلحَمفح ُُه ِف قَ وحم  َمنح الحُمؤحَمَننَي َواَلوحا الحيَ ُهوَد َأيح ُدوَن الحُمؤحَمَننَي َوَإَّنه َا َوَغْيح َتَفاَء الحَمذحُكورَاَت َْلََّنه
َ َلَما نَ َفاُه َُمَالَفاا لَلشهاَفَعيَ  ِبََنه فَ َواَئُد ظَاَهَرٌة َوُهَو فَاَئَدٌة َخَفيهٌة َفُأخ َ  ََرَمنيح َها َوَبَذَلَك انحَدَفَع تَ وحَجيُه إَماَم اْلح َر َعن ح

َقطُُه ُمَوافَ َقُة الحَغاَلَب. َوَقدح َمَشى ِف النَ َهايََة ِف آيََة ال َظ َفََل ُتسح َتَضَياَت اللهفح ُهوَم َمنح ُمقح ا نَ َقَلُه رهبَيَبَة َعَلى مَ الحَمفح
ُهوم  َلُه بَ عحَد َأنح نَ َقَل َعنح َماَلك  الح  ُهوَمَه َمنح َعنح الشهاَفَعيَ  َمنح َأنه الحَقيحَد َفيَها َلُمَوافَ َقَة الحَغاَلَب ََل َمفح َقوحَل ِبَفح

َتَمره َأنه الرهبَيَبَة الحَكَبْيََة َوقحَت الت هَزوَُّج َِبُمَ َها ََل َُتحُرُم َعَلى الزهوحَج  رََه َوتَ رحبََيَتَه َوَهَذا َوَإنح َلَح َيسح َا لَيحَستح ِف َحجح َْلََّنه
َههُ  ُ َوجح َأنه الحَبَعيَدَة َعنح الزهوحَج  َعَليحَه َماَلٌك فَ َقدح نَ َقَلُه الحَغَزاَلُّ َعنح َداُود َكَما نَ َقَل ابحُن َعَطيهَة َعنح َعَلي   َكرهَم اّلِله



ُُه َوَمرحَجُع َذَلَك إََل َأنه ََل َُتحُرُم َعلَ  رََه َوَرَواُه َعنحُه َِبلسهَنَد ابحُن َأَب َحاِتَ  َوَغْيح َا لَيحَستح ِف َحجح  الحَقيحَد لَيحَس يحَه َْلََّنه
َثَلةَ  َمح ُهوَم لَلحَمذحُكوَر ِف اْلح َم أَنهُه ََل َمفح ُم  َلُمَوافَ َقَة الحَغاَلَب. َوالحَمقحُصوُد ِمها تَ َقده الحَمذحُكوَرَة َوََنحوََها َويُ عحَلُم ُحكح

ُكوَت َفيَها َمنح َخارَج  َِبلحُمَخاَلَفَة َكَما ِف الحَغَنَم الحَمعحُلوَفَة َلَما َسَيأحِت َأوح الحُمَوافَ َقَة َكمَ  َوهَل الحَمسح ا ِف الحَمثَاَل اْلح
َ أُمَ َها الت هَباُغُض َلوح َلَما تَ َقدهَم َوِف آَيَِتح الرهبَيَبَة َوالحُمَواََلةَ  نَ َها َوَبنيح  لَلحَمعحََن َوُهَو َأنه الرهبَيَبَة ُحر ََمتح لََئَله يَ َقَع بَ ي ح

َر الزهوحَج أَمح  ُمؤحَمَن ََل َوُمَواََلُة الح أُبَيَحتح ِبََنح يَ تَ َزوهَج َِبَا فَ ُيوَجُد َنظَراا لَلحَعاَدَة ِف َمثحَل َذَلَك َسَواٌء َكاَنتح ِف َحجح
 الحَكاَفَر ُحر ََمتح لََعَداَوَة الحَكاَفَر َلُه َوَهَي َموحُجوَدٌة َسَواءٌ َواََل الحُمؤحَمَن أَمح ََل. 

يَنُكمح{ إََل ُذوا دَ َوَقدح َعمه َمنح َواََلُه َوَمنح َلَح يُ َوالََه قَ وحله تَ َعاََل }ََي أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا ََل تَ تهَخُذوا الهَذيَن اَتهَ      
ُكوَت لَلحَمنحطُوَق َنَشأَ َخََلٌف ِف َأنه ال لََياَء َوَمنح الحَمعحََن الحَمعحُلوَم َبَه الحَمسح دهََلَلَة َعَلى قَ وحلََه َوالحُكفهاَر َأوح

َظيهٌة وََكَأنه الحَقيحَد َلَح يُذحَكرح َحَكاُه ِف قَ وحلَهَ  ُكوَت َقَياَسيهٌة َأوح َلفح  :الحَمسح

نَ ُهَما َعلهٌة  َوََل ََيحَنُع( َأيح )      ُكوَت َِبلحَمنحطُوَق( ِبََنح َكاَن بَ ي ح َر )َقَياُس الحَمسح َصيَص َِبلذ َكح َتَضي التهخح َما يَ قح
َتَمَل َعَلى الحَعلهَة )الحَمعحُروُض( لَ  ُكوَت الحُمشح لحَمذحُكوَر َمنح َصَفة  َجاَمَعٌة لََعَدَم ُمَعاَرَضَتَه َبلح َقيَل يَ ُعمُُّه َأيح الحَمسح

َتَمَل َعَلى الحَعلهَة َكأَنهُه َلَح َيذحُكرح )َوَقيلَ  ُكوَت الحُمشح َبَة إََل الحَمسح ََها إَذا َعاَرَضُه َِبلنَ سح َاعاا(  َأوح َغْيح ََل يَ ُعمُُّه إَجح
َا يَ لحَحُق َبَه َقَياساا. َوَعَدُم الحُعُموَم ُهوَ  قُّ َكَما قَاَل الحُمَصنَ ُف ََل َسيهَما َوَقدح ادهَعى  َلُوُجوَد الحَعاَرَض َوَإَّنه اْلَح

ُكوَت ُهَنا ُهوَم الحُمَوافَ َقَة َْلَنه الحَمسح َاَع َعَليحَه َكَما أَفَاَدتحُه الحَعَباَرُة َِبَََلَف َمفح َوُن َمنح الحَمنحطُوَق  بَ عحُضُهمح اْلحََجح أَدح
ُهوُم َِبَََلَفَه ُهَناَك َكَما تَ َقدهَم َوبَ  َم َمفح ُكح ُهوُم الحُمَخالََفَة ِبَعحََن اْلح لح ُهَنا انحَتَقالَيهٌة ََل إبحطَالَيهٌة )َوُهَو َصَفٌة( َأيح َمفح

َتث حَناء  َوََل َغايَة  ََل ال ٌظ ُمَقيَ ٌد َِلَخَر لَيحَس َبَشرحط  َوََل اسح طح َأيح ن هعحَت فَ قَ َصَفة  قَاَل الحُمَصنَ ُف َوالحُمرَاُد َِبَا َلفح
ََه َحيحُث أَدحَرُجوا َفيَها الحَعَدَد َوالظهرحَف َمَثَلا )َكالحَغَنَم السهائََمةَ  َ َوَغْيح ََرَمنيح ا َمنح إَماَم اْلح ذا أَوح َسائََمَة الحَغَنَم( َأيح  َأخح

َوهَل َمنح الحَغَنَم السهاَئَمَة زََكاٌة, َوِف الثهاِن   َمنح ِف َساَئَمَة الحَغَنَم زََكاٌة َقدهَم َمنح ََتحَخْي . الصَ َفُة َكالسهاَئَمَة ِف اْلح
َها يُ رحَوى َحَديثاا َوَمعحَناُه ََثَبٌت ِف َحَديَث الحُبَخارَيَ  }َوِف َصَدَقَة الحَغَنَم ِف َساَئَمَتَها إذَ  ا َكاَنتح أَرحبََعنَي وَُكلٌّ َمن ح

رَيَن َوَماَئة  َشاٌة{ إَلَح )ََل ُمَُ  رهَد السهاَئَمَة( َأيح َمنح ِف السهاَئَمَة زََكاٌة َوَإنح ُرَوَي فَ َليحَس َمنح الصَ َفَة )َعَلى إََل َعشح
َها َلَدََللََتَه َعَلى السهوحَم الزهاَئَد َعلَ  َتََلَل الحَكََلَم َبُدونََه َكاللهَقَب َوَقيَل ُهَو َمن ح َظحَهَر( ََلخح ى الذهاَت َِبَََلَف اْلح

َي الزهَكاَة َعنح الحَمعحُلوَفَة ُمطحَلقاا َكَما يَُفيُد إث حَباَِتَا ِف السهاَئَمَة ُمطحَلقاا َويُ ؤحَخُذ َمنح  اللهَقبَ   َكََلَم ابحَن فَ ُيَفيُد نَ فح
َلَم َوالحَكاَفَر وَ  َتقُّ َكالحُمسح ُم الحُمشح ُهوَر َعَلى الثهاِن َحيحُث قَاَل اََلسح ُمح َعاِن َ َأنه اِلح الحَقاَتَل َوالحَواَرَث جَيحرَي َُمحَرى السهمح
 َ َوهَلنيح َ اْلح ُي( َعنح َُمَلَ يهَة الزهَكاَة ِف الحَمثَاَلنيح ُهوَر )َوَهلح الن هفح ُمح  )َغْيحَ َساَئَمَتَها( َوُهَو َمعحُلوَفُة الحُمَقيهَد َِبلصَ َفَة َعنحَد اِلح

ُُه الحَغَنَم )َأوح َغْيحَ ُمطحَلَق السهَوائََم( وَ  َماُم الرهازَيُّ َوَغْيح َوهُل: َوَرجهَحُه اْلحَ ُهَو َمعحُلوَفُة الحَغَنَم َوَغْيحَ الحَغَنَم )قَ وحََلَن(: اْلح
َبَل يَ نحظُُر إََل السهوحَم ِف الحَغَنَم َوالثهاِن إََل السهوحَم فَ َقطح َلََّتحتَيَب الزهَكاَة َعَليحَه َوَغْيحَ الحَغَنَم مَ  َوالحبَ َقَر َوَجوهَز نح اْلحَ

ُظ الحَغَنَم َعَلى َوزَاََّنَا ِف َمطحُل الحَغَِنَ  ظُلحٌم كَ  َما َسَيأحِت فَ ُيَفيُد الحُمَصنَ ُف َأنح َتُكوَن الصَ َفُة ِف َساَئَمَة الحَغَنَم َلفح
َي الزهَكاَة َعنح َساَئَمَة َغْيحَ الحَغَنَم َوَأنح تَ ث حُبَت َفيَها َبَدلَيل  آخَ  َذحَهاَن. نَ فح َر َوُهَو يَُعيُد َْلَنهُه َخََلُف الحُمتَ َباَدَر إََل اْلح



َتاَج دُ  َها( َأيح َمنح الصَ َفَة َِبلحَمعحََن السهاَبَق )الحَعلهُة( ََنحُو أَعحَط السهاَئَل َْلَاَجَتَه َأيح الحُمحح ََه )َوَمن ح وَن َغْيح
َاُل( )َوالظهرحُف( َزَماَنا َوَمَكاَنا ََنحُو َسافَ  َلسح أََماَم ُفََلن  َأيح ََل َورَاَءُه )َواْلح ََه َواجح ُُمَعَة َأيح ََل ِف َغْيح رح يَ وحَم اِلح

َلُدوُهمح ََثَاَننَي َجلح  َسنح إََل الحَعبحَد ُمَطيعاا َأيح ََل َعاَصياا )َوالحَعَدُد( ََنحُو قَ وحله تَ َعاََل }فَاجح َدةا{ َأيح ََل ََنحُو َأحح
ثَ َر َمنح  { َأيح ََل أََقله  َأكح َ }إَذا َشَرَب الحَكلحُب ِف إََنَء َأَحدَُكمح فَ لحيَ غحَسلحُه َسبحَع َمرهات   َذَلَك َوَحَديُث الصهَحيَحنيح

َل َت َمنح َذَلَك )َوَشرحٌط( َعطحٌف َعَلى َصَفة  ََنحُو }َوَإنح ُكنه أُوََلَت َِححل  َفأَنحَفُقوا َعَليحَهنه{ َأيح فَ َغْيحَ أُوََل  َمح اْلح
ن حَفاُق َعَليحَهنه )َوَغايٌَة( ََنحُو }فََإنح طَلهَقَها َفََل ُتََلُّ َلُه َمنح بَ عحُد َحَّته تَ نحَكَح َزوح  ُب اْلحَ َُه{ َأيح فََإَذا ََل جيََ جاا َغْيح

َا إَْلُُكمح اّلِلهُ{ َأيح  َا( ََنحُو }إَّنه َوهَل َبَشرحَطَه )َوَإَّنه لَُه الحَمعحُبوُد َِبَق   )َوَمثحُل ََل  َنَكَحتحُه ُتََلُّ َلْلح ُُه لَيحَس ِبَََله  َواْلحَ فَ َغْيح
ُي الحعَ  َتث حَناء  ََنحُو َما قَاَم إَله َزيحٌد, َمنحطُوقُ ُهَما نَ فح َتَمُل َعَلى نَ فحي  َواسح لحَم َوالحَقَياَم َعنح َغْيحَ َزيحد  َعاَلَ إَله َزيحٌد( ِمها َيشح

ُهوُمُهَما إ ََبَ َبَضَمَْي الحَفصحَل( ََنحُو }أَمح اَتهَُذوا مَ َوَمفح َتَدأَ َمنح اْلَح ُل الحُمب ح نح ُدونََه ث حَباُت الحَعلحَم َوالحَقَياَم لََزيحد  )َوَفصح
َدمُي الحَمعحُموَل( َعَلى  ُُه لَيحَس َبَوَل   َأيح ََنَصر  )َوتَ قح ُ ُهَو الحَوَلُّ{ َأيح فَ َغْيح لََياَء فََاّلِله َما َسَيأحِت َعنح الحبَ َيانَيَ نَي َأوح

ََل اّلِلَه ُُتحَشُروَن{ َأيح ََل إََل  َك }َْلَ َك نَ عحُبُد{ َأيح ََل َغْيح ُروَر ََنحُو }إَيه َاَر َوالحَمجح ُعوَل َواِلح ََه َكالحَمفح  َغْيح
ُهوَم الحُمَخاَلَفَة )ََل  ُهوُم َذَلَك َوََنحُوُه إذح َقيَل: )َوأَعحََلُه( َأيح أَعحَلى َما ذََكَر َمنح أَن حَواَع َمفح َعاَلَ إَله َزيحٌد( َأيح َمفح

َذحَهاَن )ُثه َما َقيَل( إنهُه )َمنحطُوٌق( َأيح )َِبْلحَشَ  َا إنهُه َمنحطُوٌق َأيح َصرَاَحةا َلُسرحَعَة تَ َباُدرََه إََل اْلح ُهوَم إَّنه اَرَة( َكَمفح
ِت.َوالحَغايَُة َكَما َسَيأحِت لَتَ َبادُ  ُُه( َعَلى الَّتهحتَيَب اِلح َذحَهاَن )ُثه َغْيح  رََه إََل اْلح

أََلُة الحَمَفاَهيَم( الحُمَخاَلَفُة )إَله اللهَقَب ُحجهةا لَُغةا( لََقوحَل َكَثْي  َمنح أََئمهَة اللَُّغَة َِبَا َمن ح )      ُهمح أَبُو ُعبَ يحَدَة َمسح
َ َمَثَلا }َمطحُل الحَغَِنَ  ظُلحٌم{ أَنهُه َيُدلُّ َعَلى َأنه َمطحَل َغْيحَ الحَغَِنَ  لَيحَس َوُعبَ يحٌد تَلحَميُذُه قَاََل ِف  َحَديَث الصهَحيَحنيح

َا يَ ُقوُلوَن ِف َمثحَل َذَلَك َما يَ عحرَُفونَُه َمنح َلَساَن الحَعَرَب )َوَقيَل( ُحجهةا )َشرحعاا( َلمَ  َك َمنح عحرََفَة َذلَ َبظُلحم  َوُهمح إَّنه
تَ غحَفرح َْلُمح سَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َمنح قَ وحله تَ َعاََل }إنح َتسح بحَعنَي َمرهةا فَ َلنح يَ غحَفَر َمَوارََد َكََلَم الشهارََع. َوَقدح ُفَهَم َصلهى اّلِله

َمَه َحيحُث قَالَ  َم َما زَاَد َعَلى السهبحَعنَي َِبَََلَف ُحكح ُ َْلُمح{ َأنه ُحكح ُ   اّلِله َكَما َرَواُه الشهيحَخاَن }َخَبهَِن اّلِله
( َأيح َمنح َحيحُث الحَمعحََن َوُهَو أَنهُه َلوح َلَح يَ نحَف الح  َم َوَسَأزَيُدُه َعَلى السهبحَعنَي{. )َوَقيَل( ُحجهةا )َمعحَنا ُكح َمذحُكوَر اْلح

رََه فَاَئَدٌة َوَهَذا َكمَ  ُكوَت َلَح َيُكنح َلذَكح ا َعَبهَ َعنحُه ُهَنا َِبلحَمعحََن َعَبهَ َعنحُه ِف َمبحَحَث الحَعامَ  َكَما َسَيأحِت َعنح الحَمسح
َتجه َِبللهَقَب ال َلَه )َواحح َتَصَر ُهَنا َِبلحُعرحَف الحَعامَ  َْلَنهُه َمعحُقوٌل َْلَهح دهقهاُق َوالصهْيحَِفُّ( َمنح َِبلحَعقحَل. َوِف َشرحَح الحُمخح

َم َجنحس  ََنحُو الشهافَ  ََنابََلَة(  َعَلماا َكاَن أَوح اسح َعَلى َزيحد  َحجٌّ َعيهَة )َوابحُن ُخَويحَز َمنحَدادح( َمنح الحَماَلَكيهَة )َوبَ عحُض اْلح
ََها َمنح الحَماَشَيَة إذح ََل فَاَئَدَة َلذَكح  ر و َوِف الن هَعَم زََكاٌة َأيح ََل ِف َغْيح ََه َأيح ََل َعَلى َعمح َم َعنح َغْيح ُكح ُي اْلح رََه إَله نَ فح

َقاَط الصَ َفَة وَ  َقاَطَه ََيحَتلُّ َِبَََلَف إسح َتَقاَمُة الحَكََلَم إذح ِبََسح َكَما قَاَل   -يَ قحَوى َكالصَ َفَة. َوُأَجيَب ِبََنه فَاَئَدتَُه اسح
ُهوُر َِبللهَقَب ِبَنح ذَُكَر  -الحُمَصنَ ُف  َمَعُه ُخُصوصاا الصهْيحَِفه فََإنهُه أَقحَدُم َمنحُه َوَأَجلُّ )َوأَنحَكَر أَبُو الدهقهاُق الحَمشح

ُكوَت َِبَََلفَ  ء  َمنح َمَفاَهيَم الحُمَخاَلَفَة َوَإنح قَاَل ِف الحَمسح َم َحَنيَفَة الحُكله ُمطحَلقاا( َأيح َلَح يَ ُقلح َبَشيح  ُحكح
َصحُل َعَدُم الزهَكاَة َوَرَدتح ِف السهاَئَمَة فَ َبَقَيتح الحَمنحطُوَق َفَْلَمحر  آَخَر َكَما ِف   انحَتَفاَء الزهَكاَة َعنح الحَمعحُلوَفَة قَاَل اْلح



ََبَ( ََنحُو ِف الشهاَم الحَغَنُم السهاَئَمُة َفََل  َصحَل )َو( أَنحَكَر الحُكله )قَ وحٌم ِف اْلَح َها يَ نحَفي الحَمعح  الحَمعحُلوَفُة َعَلى اْلح ُلوَفَة َعن ح
َي َِبَََلَف اْلحَ  ُ الحَقيحُد َفيَه لَلن هفح َباُر بَبَ عحَضَه َفََل يَ تَ َعنيه ََبَ َلُه َخارََجيٌّ جَيُوُز اْلحَخح نحَشاَء ََنحُو }زَكُّوا َعنح الحَغَنَم َْلَنه اْلَح

ُي. )َو( أَنحَكَر الحُكله )الشهيحُخ السهاَئَمَة{ َوَما ِف َمعحَناُه ِمها تَ َقدهَم َفََل َخارََجيه لَُه فَ  ََل فَاَئَدَة لَلحَقيحَد َفيَه إَله الن هفح
َماُم( َواَلُد الحُمَصنَ َف )ِف َغْيحَ الشهرحَع( َمنح َكََلَم الحُمَصنَ َفنَي َوالحَواَقَفنَي َلَغَلَبَة الذُُّهوَل عَ  َليحَهمح َِبَََلَفَه ِف اْلحَ

َ َصفَ الشهرحَع َمنح َكََلَم  ََرَمنيح ٌء )َو( أَنحَكَر )إَماُم اْلح ةا ََل اّلِلَه َوَرُسولََه الحُمبَ لهَغ َعنحُه َْلَنهُه تَ َعاََل ََل يََغيُب َعنحُه َشيح
َر الزهَكاُة قَاَل َفَهَي ِف َمعحََن اللهَقَب َِبَََل  َم( َكَأنح يَ ُقوَل الشهارَُع ِف الحَغَنَم الحُعفح ُكح َف الحُمَناَسَبَة تُ َناَسُب اْلح

اَهَر َخََلُف َما تَ َقدهَم َكالسهوحَم َْلَفهَة ُمؤحنََة السهاَئَمَة َفَهَي ِف َمعحََن الحَعلهَة َوَلَكوحَن الحَعلهَة َغْيحَ الصَ َفَة َِبََسَب الظه 
َماُم الرهازَيُّ َعنحُه إنحَكاَر الصَ َفَة َوَلَكوحَن َغْيحَ الحُمنَ  َاَجَب َعنحُه الحَقوحَل َأطحَلَق اْلحَ اَسَبَة ِف َمعحََن اللهَقَب َأطحَلَق ابحُن اْلح

َا َُها ِمها تَ َقدهَم َفَصرهَح َمنحُه َِبلحَعلهَة َوالظهرحَف َوالحَعَدَد َوالشهرحَط َوَإَّنه َوَما َوَإَله َوَسَكَت َعنح الحَباَقي  َِبلصَ َفَة. َوأَمها َغْيح
َم الزهاَئَد َعَليحَه َأوح النه َوُهَو الحَمذحُكورُ  ََه( فَ َقاُلوا ََل َيُدلُّ َعَلى َُمَاَلَفَة ُحكح اَقَص  )َو( أَنحَكَر )قَ وحٌم الحَعَدَد ُدوَن َغْيح

تَ َلُفوا يهَتَه َوَإنح اخح ُهوُم الحُمَوافَ َقَة فَات هَفُقوا َعَلى ُحجَ  ََلَلَة َعَليحَه َكَما  َعنحُه َكَما تَ َقدهَم إَله َبَقرَيَنة  أَمها َمفح ِف طَرَيَق الده
 تَ َقدهَم.
( أَنه )      َقُّ َذحَهاَن )َواْلح َشارََة َكَما تَ َقدهَم لَتَ َباُدرََه إََل اْلح أََلُة الحَغايََة َقيَل َمنحطُوٌق( َأيح َِبْلحَ ُهوٌم( َكَما َمسح ُه )َمفح

َء إََل  ُلوُه( َأيح الحَغايََة )الشهرحُط( إذح َلَح يَ ُقلح تَ َقدهَم َوََل يَ لحَزُم َمنح تَ َباُدَر الشهيح َذحَهاَن َأنح َيُكوَن َمنحطُوقاا )يَ ت ح  اْلح
َشارََة َكَما ت َ  َا َفَسَيأحِت قَ وحٌل أَنهُه َمنحطُوٌق َأيح َِبْلحَ َم َوَمث حُلُه ِف َذَلَك َأَحٌد: إنهُه َمنحطُوٌق. َوِف رُت حَبَة الحَغايََة إَّنه َقده

َتَدأَ َوتَ َقدهَم َأنه َمرحتَ َبَة الحَغايََة تََلي َمرحتَ َبَة ََل َعاَلَ إَله َزيحٌد )فَالصَ َفُة الحُمَناَسَبةُ َفصحلُ  ُلو الشهرحَط َْلَنه بَ عحَض  الحُمب ح ( تَ ت ح
َدَد( َمنح نَ عحت  َوَحال  َوظَرحف  َوَعلهة  الحَقائََلنَي َبَه َخاَلَف ِف الصَ َفَة )َفُمطحَلُق الصَ َفَة( َعنح الحُمَناَسَبَة )َغْيحُ الحعَ 

نحَكاَر قَ وحم   ُلو الحَمذحُكورَاَت َْلَ َلُه ُدوََّنَا َكَما تَ َقدهَم َغْيحَ ُمَناَسَبات  َفَهَي َسَواٌء تَ ت حُلو الصَ َفَة الحُمَناَسَبَة )فَالحَعَدُد( يَ ت ح
َدمُي الحَمعحُموَل( آَخُر الحَمَفاَهيَم )َلَدعحوَ  ا َمنح َمَوارََد )فَ تَ قح ذا َتَصاَص( َأخح ى الحبَ َيانَيَ نَي( ِف َفنَ  الحَمَعاِن )أَفَاَدتحُه اََلخح

ُر( الح  صح َتَصاَص( الحُمَفاَد )اْلَح َاَجَب َوأَبُو َحيهاَن( ِف َذَلَك )اََلخح َتَمُل َعَلى الحَكََلَم الحَبَليَغ )َوَخاَلَفُهمح ابحُن اْلح ُمشح
َم َعنح  ُكح َي اْلح َماَم( َواَلَد الحُمَصنَ َف )َحيحُث أَث حبَ تَ نَ فح ُه  َغْيحَ الحَمذحُكوَر َكَما َدله َعَليحَه َكََلُمُهمح )َخََلفاا لَلشهيحَخ اْلحَ

َاصه َكَضرحَب َزيحد  َِبل َاصَ  َمنح َجَهَة ُخُصوَصَه فََإنه اْلح ُد اْلح َا ُهَو َقصح َر( َوَإَّنه صح َبَة إََل ن َ َوقَاَل: لَيحَس ُهَو اْلَح سح
َباَر َبَه ََل َمنح َجَهَة ُخُصوَصَه فَ َيأحِت َِبَلحَفاَظَه ِف َمرَاتََبَها. وَ  َقدح يُ قحَصُد َمنح ُمطحَلَق الضهرحَب َقدح يُ قحَصُد ِف اْلحَخح

فَاَدَة ذَ  َتَماَم بََه فَ يُ َقدهُم َلفحظُُه َْلَ ُعوَل َلََلهح ا َضَربحت فَ َليحَس َفيَه َجَهَة ُخُصوَصَه َكاْلحُُصوَص َِبلحَمفح َلَك ََنحُو زَيحدا
َك نَ عحُبُد{ َا َجاَء َذَلَك ِف }إَيه َم َعنح َغْيحَ الحَمذحُكوَر َوَإَّنه ُكح َي اْلح َر َمنح نَ فح صح َتَصاُص َما ِف اْلَح لَلحَعلحَم ِبََنه  اََلخح

َتاَرُه قَائََليَه َأيح الحُمؤحَمَننَي ََل يَ عحُبُدوَن َغْيحَ اّلِلَه َوَحاصَ  ُر َْلَارَج  َواخح صح َتَماَم َوَقدح يَ نحَضمُّ إلَيحَه اْلَح َدمَي َلََلهح ُلُه َأنه الت هقح
َتَصَر َوَأَشاَر إلَيحَه ُهَنا َبَقوحلََه َلَدعحَوى الحبَ َيانَيَ نَي.  الحُمَصنَ ُف ِف َشرحَح الحُمخح



َمَديُّ وَ )      َر قَاَل اِلح َا( َِبلحَكسح أََلُة إَّنه أَبُو َحيهاَن َكَقوحَل َأَب َحَنيَفَة َمنح َُجحَلَة َما تَ َقدهَم َعنحُه )ََل تَُفيُد َمسح
َتَمَل َعَليحَه اْلحَ  َي الحُمشح َدُة َوَما الزهاَئَدُة الحَكافهُة َفََل تَُفيُد الن هفح َا إنه الحُمؤَكَ  َر( َْلََّنه صح ُر َوَعَلى َذَلَك َحَديُث اْلَح صح

َلم  }إَّنهَ  َي ِف ُمسح َتَفاَدُة الن هفح َمُه َخََلٌف َواسح َاعاا َوَإنح تَ َقده بَ عحَض ا الر ََِب ِف النهَسيَئَة{ إذح رََِب الحَفضحَل ََثَبٌت إَجح
َا إَْلُُكمح اّلِلهُ{ فََإنح َسيَق لَلرهدَ  َعَلى الحُمَخاطََبنَي ِف اعحَتَقاَدهَ  مح إَْلَيهَة َغْيحَ اّلِلَه الحَمَواَضَع َمنح َخارَج  َكَما ِف }إَّنه
َرهاَسيُّ َبكَ  َسَن إلحَكَيا اْلح َحاَق الشَ ْيَازَيُّ َوالحَغزَاَلُّ َو( َصاَحُبُه أَبُو اْلَح َزَة )َو( قَاَل الشهيحُخ )أَبُو إسح َمح َر اْلح سح

َماُم( الرهازَيُّ ) َم َمنح َغْيحَ َوالحَكاَف َوَمعحَناُه ِف لَُغَة الحُفرحَس الحَكَبُْي )َواْلحَ ُكح َي اْلح َتَمَل َعَلى نَ فح َر الحُمشح صح تَُفيُد( اْلَح
َا زَيحدٌ  َم َعنح الحَمذحُكوَر ََنحُو إَّنه ُكح َي َغْيحَ اْلح ٌرو أَوح نَ فح َا قَاَم زَيحٌد َأيح ََل َعمح  قَائٌَم َأيح ََل قَاَعٌد الحَمذحُكوَر ََنحُو إَّنه

َما َوَقيَل نُطحقاا( َأيح ِبَ  َها َوَإنح ُعوَرَض ِف بَ عحَض )َفَمهح َذحَهاَن َمن ح َر إََل اْلح صح َم لَتَ َباُدَر اْلَح َشاَرَة َكَما تَ َقده ْلحَ
ٌم َعَليحَه َكَما ِف َحَديَث الر ََِب السهاَبَق َوََل بَ عحُد ِف إفَاَدَة الحُمرَكهَب َما َلَح  زَاُؤُه َوَلَح الحَمَواَضَع ِبَا ُهَو ُمَقده ُه َأجح   تَُفدح

هُ  َا َكَما تَ َقدهَم َْلَنهُه َلَح ُيَصر َحح َِبَنهُه َمفح َ َمَع قَ وحلََه ِبَََّنه ََرَمنيح َا َيذحُكرح الحُمَصنَ ُف إَماَم اْلح وٌم َوََل َمنحطُوٌق )َو( أَّنه
ََصحُّ َأنه َحرحَف َأنه َفيَها( َمنح َحيحُث إنهُه َمنح أَف حرَاَد إنه.   )َِبلحَفتحَح اْلح

ُتوَحَة َْلَ )      فَاَدَة َِبَََلَف الحَمفح َها ِف اْلحَ َتغحَنائََها ِبَعحُمولَي ح َصحُل ََلسح ُسورَُة( َفَهَي اْلح َا َمَع فَ رحٌع( إنه )الحَمكح َّنه
َرَد َأصحٌل َْلَنه لَُه ُمََ  َصحَل َْلَنه الحُمفح ُتوَحُة اْلح َرد  َوَقيَل الحَمفح َها ِبَنحزََلَة ُمفح َخَر )َوَمنح َثه( َمعحُمولَي ح اله يَ َقُع َفيَها ُدوَن اِلح

زََم َلُه فَ َرَعيهٌة أَّنهَ  َل َذَلَك الَله ُسوَرَة َأيح َمنح َأجح ُتوَحَة فَ رحُع الحَمكح َر َأيح َمنح ُهَنا َوُهَو َأنه الحَمفح َا َِبلحَكسح َّنه ا َِبلحَفتحَح َْلَ
َسَْي }قُ  َا إَْلُُكمح إَلٌه َواَحٌد{ َوتََبَعُه الحبَ يحَضاَويُّ َفيَه )إفَاَدُِتَا( َأيح )ادهَعى الزهََمحَشرَيُّ( ِف تَ فح َا يُوَحى إََله أَّنه لح إَّنه

َل يَ ث حُبُت لَلحَفرحَع َحيحُث ََل  َصح َر َْلَنه َما ثَ َبَت َلْلح َا َِبلحَكسح َر( َكَإَّنه صح َا َِبلحَفتحَح )اْلَح َصح  إفَاَدُة أَّنه ُل ُمَعاَرَض َواْلح
يَةَ  َي انحَتَفاُؤُه َوالزهََمحَشرَيُّ َوَإنح َلَح ُيَصر َحح َِبََذا الحَمأحَخَذ قُ وهُة َكََلَمَه ُتَشُْي إلَيحَه َوَمعحََن اِلح  َعَلى َهَذا َما قَاَلُه إنه الحَوحح

َلَه َمقحُصوٌر  َر اْلحَ ُ َعَليحَه َوَسلهَم َأيح ِف أَمح ثَاَر اّلِلَه ِبلوحدانية َأيح ََل يَ َتَجاَوزُُه إََل َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله َتئ ح َعَلى اسح
داا َكَما َعَليحَه الحُمَخاطَُبوَن َوَمثحُل َذَلَك قَ وحلُُه ِف آيََة }اعحَلُموا أَ  ََه ُمتَ َعدَ  لَُه َكَغْيح ن حَيا َلَعٌب َأنح َيُكوَن اْلحَ ََياُة الدُّ َا اْلح َّنه

ُُموُر الحُمَحقهرَاُت َأيح َوأَمها الحَعَباَداُت َوالحُقَرُب َفَمنح َوَْلحٌو َوزَيَنٌة َوتَ َفاخُ  ن حَيا لَيحَستح إَله َهَذَه اْلح أُُموَر ٌر{ أَرَاَد َأنه الدُّ
َقح  َر َعنح الت هَوخَ يَ  أَيحضاا ِف اْلح صح َخَرَة َلظُُهوَر ََثََرَِتَا َفيَها. َونَ َقَل الحُمَصنَ ُف إفَاَدَِتَا اْلَح َصى الحَقرَيَب َوِف قَ وحلََه اِلح

َدرَيهَتَها َمَع َكف َ  ُهوُر َمنح بَ َقاَء إنه َفيَها َعَلى َمصح ُمح َها ِبَا َوَإنح َلَح َكابحَن َهَشام  ادهَعى إَشاَرةا إََل َما ُهَو َعَليحَه اِلح
َتَفاءا َبَكوحََّنَا َفيَها َمنح أَف حرَ  ُوََل َما يُوَحى إََله ِف ُيَصر َُحوا َبَذَلَك َفيَما َعَلمحت اكح يََة اْلح اد إنه َوَعَلى َهَذا َمعحََن اِلح

, َوَمعحََن الثهانََيَة اعحَلُموا َحقَ  َّتَاك  َدانَي هَتُه َأيح ََل َما أَن حُتمح َعَليحَه َمنح اشح َلُه إَله َوحح َر اْلحَ ن حَيا َأيح َفََل تُ ؤحثَُروَها أَمح ارََة الدُّ
َخَرَة اِلحَ  َي الشهرَيَعَلى اِلح َدرَيهَة َكاف  ِف ُحُصوَل الحَمقحُصوَد َِبََما َمنح نَ فح َ َعَلى الحَمصح يَ َتنيح َك َليَلَة فَ بَ َقاُء إنه ِف اِلح

ن حَيا.  َعنح اّلِلَه تَ َعاََل َوَُتحَقَْي الدُّ
َلحطَاَف(:  ََجحُع َلَطف  ِبَعحََن َملحُطوف  َأيح َمنح )      أََلٌة َمنح اْلح ُُموَر الحَملحطُوَف َِبلنهاَس َِبَا )ُحُدوُث َمسح اْلح

َاَلُق  ُُه َمنح الحَعَباَد َْلَنهُه اْلح َداثََه تَ َعاََل َوَإنح َقيَل َواَضُعَها َغْيح َْلَف حَعاَْلَمح )لَيُ َعَبَ َ َعمها ِف الحَموحُضوَعاَت اللَُّغوَيهَة( ِبََحح



ََه َحَّته الضهَمَْي( َبَفتحَح الحُمَوحهَدَة َأيح  َسَه ِمها ََيحَتاُج إلَيحَه ِف َمَعاَشَه َوَمَعاَدَه لََغْيح لَيُ َعَبَ َ ُكلٌّ َمنح النهاَس َعمها ِف نَ فح
َشاَرَة َوالح  َيُد َمنح اْلحَ ( ِف الدهََلَلَة َعَلى َما ِف الضهَمَْي )أَف ح ََللََه َبَه )َوَمره َتقح ُل َمثَاَل( يُ َعاَونَُه لََعَدَم اسح َأيح الشهكح

ُهَما أَيحضاا لَ  ُسوَس )َوأَيحَسُر( َمن ح َا تَ ُعمُّ الحَموحُجوَد َوالحَمعحُدوَم َوُهَا ََيُصهاَن الحَموحُجوَد الحَمحح َر َْلََّنه َمح ُمَوافَ َقَتَها َلْلح
َا َكيحَفيهاٌت تَ عحَرُض لَلن هفحَس الضهُرورَيه )َوَهيَ  َلحَفاُظ  الطهَبيَعيَ  ُدوََّنَُما َِبَّنه الهُة َعَلى الحَمَعاِن( َخرََج اْلح َلحَفاُظ الده اْلح

ِت ِف َمبحَحثَ  َتاَر اِلح ُدوَد َعَلى الحُمخح َناَديه َوُهَو َمنح الحَمحح َدُّ الحُمرَكهَب اْلحَسح َمَلُة َوََشََل اْلح َباَر )َوتُ عحَرُف  الحُمهح اْلحَخح
َل تَ َواتُ راا( ََنحُو السهَماءَ  َر َِبلن هقح َرَ  َوالحََبحَد َلَمَعانَيَها الحَمعحُروَفَة )َأوح آَحاداا( َكالحُقرحَء لَلحَحيحَض َوالطُّهح َرحَض َواْلح  َواْلح

تَ نحَبُط َذَلكَ  َع الحُمَعرهَف َِبَلح َعامٌّ فََإنه الحَعقحَل َيسح َمح َل( ََنحُو اِلح َباَط الحَعقحَل َمنح الن هقح َتن ح َأنه َهَذا ِمها نَُقَل  )َوَِبسح
َدى َأَخَواَِتَا َِبَنح ُيَضمه إلَيحَه وَكُ  رَاُج بَ عحَضَه ِبَََله َأوح إحح َتث حَناُء َمنحُه َأيح إخح َع َيَصحُّ اََلسح َمح َتث حَناءُ اِلح لُّ َما َصحه اََلسح

َر َفيَه فَ ُهَو َعامٌّ َكَما َسَيأحِت لَلُُّزوَم تَ َناُولُُه لَلحمُ  تَ ثحََن )ََل ُُمَرهَد الحَعقحَل( َفََل تُ عحَرُف بََه إذح ََل َُمَاَل َمنحُه ِمها ََل َحصح سح
َوهُل َما ََيحَنُع َتَصوُّرُُه َمنح الشهَر  َظ إمها َمعحَنا ُجزحَئيٌّ َأوح ُكلَ يٌّ( اْلح ُلوُل اللهفح ُلوَل زَيحد , َلُه ِف َذَلَك )َوَمدح َكَة َفيَه َكَمدح

تَ عحَمٌل َكالحَكَلَمَة َفهَ َوالثهاِن َما ََل ََيحنَ  َرٌد ُمسح نحَساَن َكَما َسَيأحِت  َما يُ ؤحَخُذ َمنحُه َذَلَك )َأوح َلفحٌظ ُمفح ُلوَل اْلحَ َي ُع َكَمدح
ُلوَل الحَكَلَمَة ِبَعحََن َماَصَدَقَها َكَرُجل  َوَضرَ  تَ عحَمُل يَ عحَِن َكَمدح ُظ الحُمسح َرٌد(, َوالحَقوحُل اللهفح (  بَ قَ وحٌل ُمفح َوَهلح )َأوح
َم َوالس َ  َيَم َوالَله َاَئَها ََنحُو اِلح ُلوَل َأسح َجاَء( يَ عحَِن َكَمدح َاَء ُحُروَف اْلَح َمٌل َكَأسح َرٌد )ُمهح ٌظ ُمفح َاٌء َْلُُروَف َلفح نَي َأسح

َظ  ُلوَل َلفح تَ عحَمٌل َكَمدح ٌظ )ُمرَكهٌب ُمسح ( َلفح ََبَ( َأيح َماَصَدقُُه ََنحُو قَاَم زَيحٌد َأوح َجَلَس َمَثَلا َأيح ُجهح لَهح َسهح )َأوح اْلَح
َميح الحُمرَكهَب َمَع َحكَ  َباَر التهصحرَيُح َبَقسح ََذََيَن َوَسَيأحِت ِف َمبحَحَث اْلحَخح َظ اْلح ُلوَل َلفح َمٌل َكَمدح ايََة َخََلف  ِف ُمهح

ُلو  َوهَل َوُوُجوَد الثهاِن َوَإطحََلَق الحَمدح َع اْلح ُهوَم َوضح َصحُل إطحََلقُُه َعَلى الحَمفح َل َعَلى الحَماَصَدَق َكَما ُهَنا َساَئٌغ, َواْلح
ُظ.   َأيح َما ُوَضَع لَُه اللهفح

ُر الح )      َعَه لَُه َوَسَيأحِت ذَكح َهُمُه َمنحُه الحَعاَرُف َبَوضح َظ َدلَيَلا َعَلى الحَمعحََن( فَ يَ فح َع َوالحَوضحُع َجعحُل اللهفح ِف َحدَ  َوضح
ََقيَقَة َمَع تَ قحَسيَمَها إََل لَُغوَيهة  َوُعرحَفيهة  َشرحَعيهة  َوِف َحدَ  الحَمَجاَز َمَع انحَقَساَمَه إََل َما ذَ  َدُّ الحَمذحُكوُر اْلح َكَر فَاْلح

ُدُق َعَلى الحُعرحِفَ  َوالشهرحَعيَ  َخََل  َع اللَُّغَويَ  َيصح ُدُق َعَلى الحَوضح ََقيَقَة َكث حَرُة َكَما َيصح َُما  ِف اْلح َف قَ وحَل الحَقرَاِفَ  إَّنه
ََه نَ َعمح يُ عحَرفَاَن َفيَها َِبلحَكث حَرَة ا َهَر َمنح َغْيح َتعحَماَل اللهفحَظ ِف الحَمعحََن َِبَيحُث َيَصُْي َفيَه َأشح لحَمذحُكوَرَة َويَزَيُد الحُعرحِفُّ اسح

َل الهَذي هُ  َاصُّ َِبلن هقح َعَه َلُه فََإنه الحَموحُضوَع اْلح َظ لَلحَمعحََن( ِف َوضح ََّتَُط ُمَناَسَبُة اللهفح َصحُل ِف اللَُّغَويَ  )َوََل ُيشح َو اْلح
َب حَيَض ََل يُ َناَسبُ ُهَما َخََلفاا )لََعبهاد ( الصهيحَمرَيَ  )َحيحُث أَث حبَ ت َ  َوَد َواْلح َسح َوحَن َلْلح يحَن َكاِلح َ لَلضَ ده  ُكلَ  َلفحظ  َها( َبنيح

َع( َعَلى َوفحَقَها فَ َيحح  َا َحاَمَلٌة َعَلى الحَوضح َتصه َبَه )َفَقيَل ِبَعحََن َأَّنه َتاُج إلَيحَه )َوَقيَل َبلح( َوَمعحَناُه. قَاَل َوَإَله فََلَم اخح
َظ َعَلى الحَمعحََن( َفََل ََيحَتا  َا )َكاَفَيٌة ِف َدََلَلَة اللهفح ُ َبَه َكَما ِف ِبَعحََن َأَّنه رَُك َذَلَك َمنح َخصهُه اّلِله َع يُدح ُج إََل الحَوضح

ُُه َمنحُه قَاَل الحَقرَاِفُّ ُحَكَي َأنه بَ عحَضُهمح َكاَن َيدهَعي أَنهُه يَ عحَلُم الحُمَسمه  َاَء َفَقيَل َلُه الحَقاَفَة َويَ عحرَفُُه َغْيح َسح َياَت َمنح اْلح
َجَر َوُهَو َكَذَلَك. قَاَل َما ُمَسمهى آذغاغ َوهُ  َم اْلَح ا َوأَرَاُه اسح َو َمنح لَُغَة الحََبحبََر فَ َقاَل َأَجُد َفيَه يُ بحساا َشَديدا

َِن   َخارََجي   َأيح لَ  الَُّعَلى َمعحَنا َذهح ُظ( الده َفَهاِنُّ َوالثهاِن ُهَو الصهَحيُح َعنح َعبهاد  )َواللهفح َصح َن ُه ُوُجوٌد ِف الاْلح هح ذَ 



َارَجَ  نحَساَن َِبَََلَف الحَمعحُدوَم َفََل ُوُجوَد لَُه ِف اْلح َارََج َِبلتهَحقَُّق َكاْلحَ دحرَاَك َوُوُجوٌد ِف اْلح َر زَئ حَبق  َِبْلحَ  َكَبحح
َماَم( الرهازَيُّ ِف قَ وحلََه ِبَ  َِنَ  َخََلفاا َلْلحَ هح َارََجيَ  ََل الذَ  ماا َمنح )َموحُضوٌع لَلحَمعحََن اْلح لثهاِن قَاَل َْلََنه إَذا رَأَي حَنا َجسح

َنا أَنهُه َحيَ َواٌن َلَكنح ظَ  َم, فََإَذا َدنَ وحََن َمنحُه َوَعَرف ح َناُه َِبََذا اََلسح َرةا َسهي ح َناُه بََه. فََإَذا بََعيد  َوظَنَ نهاُه َصخح نَ نهاُه َطْيحاا َسهي ح
َنا أَنه  َِنَ  َوَذَلَك َيُدلُّ َعَلى َأنه ازحَداَد الحُقرحُب َوَعَرف ح هح َتََلَف الحَمعحََن الذَ  ُم ََلخح تَ َلَف اََلسح َناُه بََه فَاخح ُه إنحَساٌن َسهي ح

َارََج كَ  َن َلَظنَ  أَنهُه ِف اْلح هح َتََلَف الحَمعحََن ِف الذَ  َم ََلخح َتََلَف اََلسح َع َلُه. َوُأَجيَب َِبَنه اخح ُمَجرهَد َذَلَك ََل لَ الحَوضح
َن َلُه حَ  هح دحرَاَك الذَ  َارََج َوالت هعحَبُْي َعنحُه ََتَبٌع َْلَ َن فَالحَموحُضوُع َلُه َما ِف اْلح هح َتََلَفَه ِف الذَ  َبَما أَدحرََكُه. )َوقَاَل اخح سح

َماُم( َواَلُد الحُمَصنَ َف ُهَو َموحُضوٌع )لَلحَمعحََن َمنح َحيحُث ُهَو( أَ  َِنَ  َأوح الشهيحُخ اْلحَ هح َييَد َِبلذَ  يح َمنح َغْيحَ الت هقح
َ َواْلحَ  َوهَلنيح ن  َكاَن َأوح َخارَج  َحَقيَقي   َعَلى َهَذا ُدوَن اْلح َتعحَمالُُه ِف الحَمعحََن ِف َذهح َارََجيَ  فَاسح ََلُف َكَما قَاَل اْلح

َنحَس َأيح ِف النهَكَرَة َْلَنه ا َم اِلح َِنَ  َكَما الحُمَصنَ ُف ِف اسح هح لحَمعحرََفَة َمنحُه َما ُوَضَع لَلحَخارََجيَ  َوَمنحُه َما ُوَضَع لَلذَ 
 َسَيأحِت.

ُظ( فََإنه أَن حَواَع الرهَواَئَح َمعَ )       ُظ )َلُكلَ  َمعحَنا ُُمحَتاج  َأوح اللهفح ٌظ َبلح( اللهفح  َكث حَرَِتَا َجدًّا َولَيحَس َلُكلَ  َمعحَنا َلفح
َييَد َكرَاَئَحَة َكَذا فَ َليحَستح ُُمحَتاَجةا  لَيحسَ  َها َِبلت هقح َلحَفاَظ وََكَذَلَك  َْلَا أَلحَفاٌظ لََعَدَم انحَضَباَطَها َوَيُدلُّ َعَلي ح إََل اْلح

َكُم( َمنح )الحُمتهَضَح الحَمعحََن  ََلَم َوَبلح ُهَنا انحَتَقالَيهٌة ََل إبحطَالَيهٌة )َوالحُمحح ( َمنح َنص   َأوح ظَاَهر  )َوالحُمَتَشابَُه أَن حَواُع اِلح
( ُ َتصه )َبَعَمَلَه( فَ َلمح يَ تهَضحح لَنَا َمعحَناُه. )َوَقدح يُطحَلُع( َأيح اّلِله ُ( َأيح اخح َتأحثَ َر اّلِله َفَيائََه( َمنحُه َما اسح َعَليحَه بَ عحَض َأصح

ََحادَ  ََيَت َواْلح وَيَض إذح ََل َماَنَع َمنح َذَلَك َمنح اِلح َكَلَة َعَلى قَ وحَل السهَلَف بَتَ فح يَث ِف ثُ ُبوَت الصَ َفاَت ّلِلََه الحُمشح
يَن َوَهَذا اََلصحَطََلُح مَ  ََلَف بََتأحَويَلَها ِف ُأُصوَل الدَ  أحُخوٌذ َمنح قَ وحله َمعحَناَها إلَيحَه تَ َعاََل َكَما َسَيأحِت َمَع قَ وحَل اْلح

ُصوَل ), )َكَماٌت ُهنه أُمُّ الحَكَتاَب َوُأَخُر ُمَتَشاَِبَاٌت{ تَ َعاََل }َمنحُه آََيٌت ُُمح  َماُم( الرهازَيُّ ِف الحَمحح قَاَل اْلحَ
, َوالحَعَوامَ  )ََل جَيُوُز َأنح َيُكوَن َموحُضوعاا َلَمعحَنا َخَفي   إَله َعَلى  ََواصَ  َ اْلح ُظ الشهاَئُع( َبنيح ( ; َواللهفح ََواصَ  اْلح

تَ  رَُكونَُه )َكَما يَ ُقوُل( َمنح ََلمح ََهمح َمنح الحَعَوامَ  ِبَا ُهَو َخَفيٌّ َعَليحَهمح ََل يُدح الحُمَتَكلَ َمنَي )ُمثحَبُتو  َناَع ََتَاُطَب َغْيح
ََر  َ الحَموحُجوَد, َوالحَمعحُدوَم َكَما َسَيأحِت ِف َأَواَخَر الحَكَتاَب )اْلح : الحَواَسطََة َبنيح َاَل(, َأيح َكُة َمعحَنا ُتوَجُب َُتَرَُّك اْلح

َرََكَة  َم فََإنه َهَذا الحَمعحََن َخَفيُّ الت هَعقَُّل َعَلى الحَعَوامَ  َفََل َيُكوُن َمعحََن اْلح سح : اِلَح ََميَع, الذهاَت(, َأيح َ اِلح الشهاَئَع َبنيح
 .َوالحَمعحََن الظهاَهُر َلُه َُتَرُُّك الذهاتَ 

أََلةٌ )       َعَه قَ  :َمسح ُوا َعنح َوضح ُ تَ َعاََل فَ َعَبه : َوَضَعَها اّلِله ُهوُر اللَُّغاُت تَ وحَقيَفيهٌة(: َأيح ُمح اَل ابحُن فَ وحَرَك, َواِلح
َصح  َي( إََل بَ عحَض أَنحَبَيائََه )َأوح َخلحَق اْلح ُ( َعَباَدُه )َِبلحَوحح دحرَاَكَه َبَه )َعلهَمَها اّلِله  بَ عحَض َواَت( ِف َِبلت هوحَقيَف َْلَ

( ِف بَ عح  ( َخَلَق )الحَعلحَم الضهُرورَيَ  َها )َأوح َمُعَها َمنح بَ عحَض الحَعَباَد َعَلي ح َساَم ِبََنح َتُدله َمنح َيسح َجح َض الحَعَباَد َِبَا, اْلح
َتَماََلَت َأوهُْلَا ; َْلَنهُه الحُمعحَتاُد ِف تَ عحَليَم اّلِلهَ  َا تَ وحَقيَفيهٌة  َوالظهاَهُر َمنح َهَذَه اََلحح : الحَقوحُل ِبَََّنه تَ َعاََل )َوُعزََي(, َأيح

ََهَ  َ َوَغْيح ََرَمنيح ِن َ َوَإَماَم اْلح ر  الحَباَقَله (, َوُُمَقَ ُقو َكََلَمَه َكالحَقاَضي َأَب َبكح َعرَيَ  َشح أََلَة )إََل اْلح ا َلَح َيذحُكُروُه ِف الحَمسح
ُتَدله َْلََذا  َاَء, َأصحَلا َوَاسح َسح َلحَفاَظ الشهاَمَلَة َلْلح : اْلح َاَء ُكلهَها{, َأيح َسح الحَقوحَل َبَقوحلََه تَ َعاََل }َوَعلهَم آَدَم اْلح



َم بَبَ عحَضَها  ٌم َأيح َعََلَمٌة َعَلى ُمَسمهاُه َوََتحَصيُص اََلسح َها اسح ُُروَف ; َْلَنه ُكَلًّ َمن ح َف حَعاَل, َواْلح  ُعرحٌف طَرَأَ َواْلح
ثَ ُر الحُمعحَتزََلَة( َهَي )اصحَطََلحَ  : َوَضَعَها َوتَ عحَليُمُه تَ َعاََل َدالٌّ َعَلى أَنهُه الحَواَضُع ُدوَن الحَبَشَر )َو( قَاَل )َأكح يهٌة(, َأيح

َشارََة, َوالحَقرَيَنَة َكالط َ  ََه َمنحُه )َِبْلحَ ثَ ُر )َحَصَل َعرحفَاَُّنَا( لََغْيح َل( ; إذح يَ عحَرُف لَُغَة )أَبَ َويحَه( َِبََما الحَبَشُر َواَحٌد َفَأكح فح
: بَُلَغتَ  ُتَدله َْلََذا الحَقوحَل َبَقوحلََه تَ َعاََل }َوَما أَرحَسلحَنا َمنح َرُسول  إَله بََلَساَن قَ وحَمَه{, َأيح , َفَهَي َساَبَقٌة َعَلى َوَاسح َهمح

َحاَق الحَبعحَثَة َوَلوح َكاَنتح تَ وحَقيَفيهةا, َوالت هعح  َتاُذ( أَبُو إسح ُسح َها )َو( قَاَل )اْلح َي َكَما ُهَو الظهاَهُر لََتَأخهَرتح َعن ح َليُم َِبلحَوحح
َتاُج( إلَيحَه َمن حَها )ِف الت هعحرَيَف( لَلحَغْيحَ )تَ وحَقيٌف( يَ عحَِن: تَ وحَقيَفيٌّ َلُدَعاءَ  ُر الحُمحح َاَجَة إلَيحَه اْلسفراييِن )الحَقدح  اْلح

َتاُج إلَيحهَ )َوَغْيحُ  ُر الحُمحح : الحَقدح ُسُه(, َأيح  ِف الت هعحرَيَف ُه ُُمحَتَمٌل لَُه( َلَكوحنََه تَ وحَقيَفيًّا, َأوح اصحَطََلَحيًّا )َوَقيَل: َعكح
َوهَل تَ نحَدَفُع َِبََلصحطَ  َاَجُة إََل اْلح , َواْلح ُُه ُُمحَتَمٌل لَُه( َولَلت هوحَقيَفيَ  ََلَح )َوتَ َوقهَف َكَثٌْي( َمنح اصحَطََلَحيٌّ )َوَغْيح

َتاُر الحَوقحُف َعنح الحقَ  َق حَواَل لَتَ َعاُرَض أََدلهَتَها ), َوالحُمخح َها ; الحُعَلَماَء َعنح الحَقوحَل َبَواَحد  َمنح َهَذَه اْلح طحَع( َبَواَحد  َمن ح
َذي ُهَو أَوهُْلَا )َمظحُنوٌن( َلظُُهوَر َدلَيَلَه ُدوَن اََلصحَطََلَح فََإنهُه ََل َْلَنه أََدلهتَ َها ََل تَُفيُد الحَقطحَع )َوَإنه الت هوحَقيَف( اله 

َم اللَُّغَة َعَلى الحبَ عحَثَة َأنح َتُكوَن اصحَطََلَحيهةا َِلََواَز َأنح َتُكوَن تَ وحَقيَفيهةا َويَ ت َ  َي يَ لحَزُم َمنح تَ َقدُّ َوسهُط تَ عحَليُمَها َِبلحَوحح
َ الن ُّ   بُ وهَة, َوالر ََساَلَة.َبنيح
َمَديُّ ََل تَ ث حبُ )      َ َوالحَغَزاَلُّ َواِلح ََرَمنيح ِنُّ )َوَإَماُم اْلح ر  الحَباَقَله أََلٌة: قَاَل الحَقاَضي( أَبُو َبكح ُت اللَُّغُة َقَياساا َمسح

َحاَق الشَ ْيَ  َتَمَل َمعحََن َوَخاَلَفُهمح ابحُن ُسرَيحج  َوابحُن َأَب ُهَري حَرَة َوأَبُو إسح َماُم( الرهازَيُّ فَ َقاُلوا تَ ث حُبُت, َوَإَذا اشح ازَيُّ َواْلحَ
: تَ غحَطيَ  َمْيََه, َأيح َكَر َمنح َماَء الحَعَنَب لََتخح : الحُمسح َر, َأيح َمح َمَيَة َكاْلح م  َعَلى َوصحف  ُمَناَسب  لَلتهسح َتَه لَلحَعقحَل اسح

َكَر َمنح َغْيحَ َماَء الحَعَنَب ثَ َبَت َلُه َِبلحَقَياَس َذَلَك َوُوَجَد َذَلَك الحَوصحُف ِف َمعحَنا  : الحُمسح  آَخَر َكالنهَبيَذ, َأيح
ُر َوالحَميحَسُر{ ََل َِبلحَقَياسَ  َمح َا اْلح َتَنابُُه َِبيََة }إَّنه ُم لَُغةا فَ ُيَسمهى النهَبيُذ َُخحراا فَ َيَجُب اجح َر, َوَسَواءٌ اََلسح َمح  َعَلى اْلح

َفُض رُت حَبةا َمن حهَ ِف  ََقيَقُة ََل الحَمَجاُز( ; َْلَنهُه َأخح ََقيَقُة, َوالحَمَجاُز. )َوَقيَل: تَ ث حُبُت اْلح ُظ الحَقَياَس(  الث ُُّبوَت اْلح ا )َوَلفح
ََلَف َما َلَح يَ ث حُبتح ت َ  َاَجَب )َُمَلُّ اْلَح ا َمنح ابحَن اْلح ذا َتقحرَاء ( فََإنه َما َفيَما ذَُكَر )يُ غحَِن َعنح قَ وحَلك( َأخح عحَميُمُه َِبسح

َمعح  ُعوَل ََل َحاَجَة ِف ثُ ُبوَت َما َلَح ُيسح  َمنحُه إََل ثَ َبَت تَ عحَميُمُه َبَذَلَك َمنح اللَُّغَة َكَرفحَع الحَفاَعَل َوَنصحَب الحَمفح
َر قَائَ  َ إََل اعحَتَداْلَََما َخََلَف قَ وحَل بَ عحَضَهمح إنه الحَقَياَس َحَّته َُيحتَ َلَف ِف ثُ ُبوتََه َوَأَشاَر َكَما قَاَل َبذَكح َلي الحَقوحَلنيح

َمَديَ   َر الحَقاَضي َمنح النهاَفنَي إََل َأنه َمنح ذََكَرُه َمنح الحُمثحَبَتنَي َكاِلح َي َوَبذَكح ثَ َر َعَلى الن هفح َكح َل َعنحُه اْلح َلَح َُيَر َرح الن هقح
َي ِف    َكَتاَب الت هقحرَيَب.لََتصحرَََيَه َِبلن هفح

أََلةُ )      : َمعحََن  :َمسح ا )فََإنح َمَنَع َتَصوُُّر َمعحَناُه(, َأيح ُهَما َواَحدا : َكاَن ُكلٌّ َمن ح َظ, َوالحَمعحََن إنح اُتهََدا(, َأيح  اللهفح
: َ َمَثَلا )َفُجزحَئيٌّ(, َأيح َظ الحَمذحُكوَر )الشهرََكَة( َفيَه َمنح اث حَننيح :  اللهفح (, َأيح ُظ ُيَسمهى ُجزحئَيًّا َكَزيحد  )َوَإَله َفَذَلَك اللهفح

 َ َع َبنيح َمح تَ َنَع ُوُجوُد َمعحَناُه َكاِلح َكَن َوَلَح َوَإنح َلَح ََيحَنعح َتَصوُُّر َمعحَناُه الشهرََكَة َفيَه )َفُكلَ يٌّ( َسَواءٌ أَمح يحَن, َأوح أَمح  الضَ ده
َكَن َوَلَح يُوَجدح يُوَجدح فَ رحٌد َمنحُه َكبَ  , أَوح أَمح : الحَمعحُبوَد َِبَق   َلَه, َأيح ُُه َكاْلحَ تَ َنَع َغْيح ر  َمنح زَئ حَبق  َأوح ُوَجَد َوامح حح

َيَ َواَن النهاَطَق, َوَما تَ َقده  : اْلح نحَساَن, َأيح َس َأيح الحَكوحَكَب الن هَهارَيَ  الحُمَضيَء, َأوح ُوَجَد َكاْلحَ َمَيَة  َم َمنح َكالشهمح َتسح



لُ  َم الحَمدح َمَيَة الدهالَ  َِبسح ََقيَقُة, َوَما ُهَنا َُمَاٌز َمنح َتسح , َوالحُكلَ يَ  ُهَو اْلح ُزحَئيَ  ُلوَل َِبِلح وَل )ُمتَ َواَطٌئ( َذَلَك الحَمدح
نحَساَن فََإنهُه ُمَتَساَوي الحمَ  تَ َوى َمعحَناُه ِف أَف حرَاَدَه( َكاْلحَ ََهَا. الحُكلَ يَ  )إنح اسح ر و َوَغْيح عحََن ِف أَف حرَاَدَه َمنح َزيحد  َوَعمح

: الت هَواُفَق لَتَ َواُفَق أَف حرَاَد َمعحَناُه َفيَه )ُمَشكَ ٌك إنح تَ َفاَوَت( مَ  َي ُمتَ َواَطئاا َمنح الت هَواطَُؤ, َأيح عحَناُه ِف أَف حرَاَدَه ُأسَح
َة َأوح الت هَقدَُّم َكالحبَ َياَض فَإَ  َلُه َِبلشَ ده نه َمعحَناُه ِف الث هلحَج َأَشدُّ َمنحُه ِف الحَعاَج, َوالحُوُجوَد فََإنه َمعحَناُه ِف الحَواَجَب قَ ب ح

َّتَاَك اْلحَ  َكيَكَه النهاَظَر َفيَه ِف أَنهُه ُمتَ َواَطٌئ َنظَراا إََل َجَهَة اشح ا لََتشح َكَن ُسَ َي ُمَشكَ كا  ف حرَاَد ِف َأصحلَ ِف الحُممح
ُظ, َوالحَمعحََن َكا : اللهفح َدا(, َأيح َتََلَف. )َوَإنح تَ َعده نحَساَن, َوالحَفَرَس الحَمعحََن, َأوح َغْيحُ ُمتَ َواَطئ  َنظَراا إََل َجَهَة اََلخح ْلحَ

َخَر ُمتَ َباَيٌن لَتَ َبايَُن َمعحَناُهَا َ َمَثَلا َمَع اِلح : َفَأَحُد اللهفحَظنيح َظ(  )َفُمتَ َباَيٌن(, َأيح )َوَإنح اُتهََد الحَمعحََن ُدوَن اللهفح
َخَر ُمََّتَاَدٌف َلََّتَاُدَفَهَما أَ  َ َمَثَلا َمَع اِلح : َفَأَحُد اللهفحَظنيح نحَساَن, َوالحَبَشَر َفُمََّتَاَدٌف, َأيح يح تَ َوالَيَهَما َعَلى َكاْلحَ

ُسُه(, َوُهَو َأنح يَ تهَحَد اللهفحُظ  َظ َمعحنَ َياَن )إنح َكاَن( َأيح َمعحَنا َواَحد  )َوَعكح ُد الحَمعحََن َكَأنح َيُكوَن لَلهفح َويَ تَ َعده
َّتََ  ََّتٌَك( ; ََلشح َر )َفُمشح َ َمَثَلا َكالحُقرحَء لَلحَحيحَض, َوالطُّهح : ِف الحَمعحنَ َينيح ُظ )َحَقيَقةا َفيَهَما(, َأيح َ َفيَه اللهفح اَك الحَمعحنَ َينيح

ََّتََس َولَلرهُجَل الشَُّجاَع َوَلَح يَ ُقلح, َأوح َُمَازَاَن أَيحضاا َمَع أَنههُ )َوَإَله َفَحَقيَقٌة,  ََسَد لَلحَحيَ َواَن الحُمفح  جَيُوُز َوَُمَاٌز( َكاْلح
ِت َكأَنههُ  َتاُر اِلح َظ َمنح َغْيحَ َأنح َيُكوَن لَُه َمعحَنا َحَقيَقيٌّ َكَما ُهَو الحُمخح َم َلَح  َأنح يَ َتَجوهَز ِف اللهفح ; َْلَنه َهَذا الحَقسح

 يَ ث حُبتح ُوُجوُدُه.
َهُ )      ُظ )َغْيح : اللهفح : َلفحٌظ )ُوَضَع َلُمَعنيه ( َخرََج َِبلنهَكرََة )ََل يَ تَ َناَوُل(, َأيح : َغْيحَ  ،(َوالحَعلحُم َما(, َأيح َأيح

َ َخرََج َما َعَدا الحَعَلَم َمنح أَقحَساَم الحَمعحرَفَ  تَ عحَمُل َفيَه الحُمَعنيه ُهَما ُوَضَعا َلُمَعنيه  َوُهَو َأيُّ ُجزحَئي   ُيسح َة فََإنه ُكَلًّ َمن ح
تَ عحَمُل َفيَه َمنح َأيَ  ُجزحَئي   َويَ تَ َناَوُل ُجزح  َُه َبَدَلا َعنحُه َفأَنحَت َمَثَلا ُوَضَع َلَما ُيسح ئَيًّا آَخَر َبَدلَُه َوَهُلمه, َويَ تَ َناَوُل َغْيح

َص(, فَ ُهَو َما ُوَضَع َلُمَعنيه  ِف وََكذَ  َ )َخارََجيًّا فَ َعَلُم الشهخح ُ( ِف الحُمَعنيه َارََج ََل ا الحَباَقي )فََإنح َكاَن الت هَعنيُّ اْلح
َّتَاَك َكَزيحد  ُمَسمًّى  ُع َلُه َفََل ََيحرُُج الحَعَلُم الحَعاَرُض اََلشح َُه َمنح َحيحُث الحَوضح (, يَ تَ َناَوُل َغْيح َبَه ُكلٌّ َمنح ََجَاَعة  )َوَإَله

َنحَس(, فَ ُهَو َما ُوَضَع َلُمَعنيه   َنيًّا )فَ َعَلُم اِلح ُ َخارََجيًّا ِبََنح َكاَن َذهح : َوَإنح َلَح َيُكنح الت هَعنيُّ :  َأيح َن, َأيح ِف الذَ هح
: َلَماهَ  ُظ )لَلحَماَهيهَة َمنح ُمََلَحَظ الحُوُجوَد َفيَه َكُأَساَمَة َعَلٌم لَلسهبحَع, َأيح َن )َوَإنح ُوَضَع( اللهفح َاَضَرَة ِف الذَ هح يهَتَه اْلح

ٌم لَلسهبحَع,  َنحَس( َكَأَسد  اسح ُم اِلح َن )فَاسح َارََج, أَوح الذَ هح َ ِف اْلح : َمنح َغْيحَ َأنح تُ َعنيه : َلَماَهيهَتَه َحيحُث َهَي(, َأيح َأيح
َتعحَمالُُه ِف َذَلَك   رَأُ َمنح ثُ َعاَلة , َوالدهالُّ َعَلى اعحَتَباَر َواسح رَأُ َمنح ثُ َعاَلة  َكَما يُ َقاُل ُأَساَمُة َأجح َكَأنح يُ َقاُل َأَسٌد َأجح

َص َعَليحَه َحيحُث َمَثَلا ُمَنَع الصه  َظيهَة لََعَلَم الشهخح َكاَم اللهفح َحح رَاُء اْلح َنحَس إجح َ ِف َعَلَم اِلح َع ََتَء التهأحنَيَث رحَف مَ الت هَعنيُّ
ََقيَقَة ََنح  , َوَمث حُلُه ِف الت هعحَينَي الحُمَعرهُف َبََلَم اْلح َبَلا َاُل َمنحُه ََنحَو َهَذا ُأَساَمُة ُمقح رَأُ َمنح َوأُوَقَع اْلح ََسُد َأجح ُو اْلح

َاَم الحُمَعرهُف َبََلمَ  ِبح ََسَد,  الث هعحَلَب َكَما َأنه َمثحَل النهَكَرَة ِف اْلحَ َنحَس ِبَعحََن بَ عحض  َغْيحَ ُمَعنيه  ََنحُو إنح رَأَيحت اْلح اِلح
َه ُمَعرهفاا, َأوح ُمَنكهراا ِف الحَفرحَد ا َنحَس, َأوح اسَح َتعحَماُل َعَلَم اِلح : فَ رحداا َمنحُه َفَفره َمنحُه َواسح َهَم َمنح َأيح َ, َأوح الحُمب ح لحُمَعنيه

َتَمالُُه عَ  ََسدَ َحيحُث اشح ََسُد, أَوح َأَسٌد, أَوح إنح رَأَيحت ُأَساَمَة, َأوح اْلح , َلى الحَماَهيهَة َحَقيَقيٌّ ََنحُو َهَذا ُأَساَمُة, َأوح اْلح
َهم  َكَما يُ ؤحَخُذ َمَع َتضحعَ  َنحَس َكَأَسد  َوَرُجل  ُوَضَع لََفرحد  ُمب ح َم اِلح ا َفَفره َمنحُه َوَقيَل إنه اسح َه ِمها َسَيأحِت َأنه يفَ َأوح َأَسدا



َدَة الشهائََعَة تَ َوههَ  ُه النهَكَرَة, فَالحُمَعَبهُ َعنحُه الحُمطحَلَق: الدهالُّ َعَلى الحَماَهيهَة َبََل قَ يحد  َوَأنه َمنح َزَعَم َدََللََتُه َعَلى الحَوحح
َنحَس ُهَو الحُمَعَبهُ َعنحُه َفيَما َسَيأحِت  َم اِلح َ, َوَما يُ ؤحَخُذ َمنح َهَذا ُهَنا َِبسح  َِبلحُمطحَلَق َنظَراا إََل الحُمَقاَبَل ِف الحَموحَضَعنيح

ِت َمنح إطحََلَق النهَكَرَة َعَلى الدهالَ  َعَلى َواَحد  َغْيحَ ُمَعنيه , َوالحَمعحرََفَة َعَلى الدهالَ  َعَلى َواحَ  د  ُمَعنيه  َصَحيٌح اِلح
َ َماَهيهةا َكاَن, َأوح فَ رحدا  َكالحَمأحُخوَذ ِمها َر الحَمبحَحَث َمنح إطحََلَق النهَكَرَة َعَلى الدهالَ  َعَلى َغْيحَ الحُمَعنيه ا, تَ َقدهَم َصدح

َ َكَذَلَك.  َوالحَمعحرََفَة َعَلى الدهالَ  َعَلى الحُمَعنيه
َتَقاُق )َمنح َحيحُث َقَياُمُه َِبلحَفعحلَ )      أََلٌة: اََلشح َوهَل َمأحُخوٌذ َمسح ( َردُّ لَفحظ  إََل( َلفحظ  )آَخَر( َِبَنح َُيحَكَم ِبََنه اْلح

نَ ُهَما ِف الحَمعحََن( ِبََنح َيُكوَن  َخُر )َُمَازاا َلُمَناَسَبة  بَ ي ح ( َكاَن اِلح َمعحََن الثهاِن ِف َمنح الثهاِن َأيح فَ رحٌع َعنحُه )َوَلوح
ُُروُف اْلحَ  َوهَل )َواْلح َليهُة( ِبََنح َتُكوَن َفيَهَما َعَلى تَ رحتَيب  َواَحد  َكَما ِف النهاَطَق َمنح النُّطحَق ِبَعحََن التهَكلَُّم اْلح صح

َاُل ََنَطَقٌة َبَكَذا َأيح َدالهٌة َعَليحَه. َوَقدح ََل يُ  َتقُّ مَ َحَقيَقةا َوِبَعحََن الدهََلَلَة َُمَازاا َكَما ِف قَ وحَلك اْلح نح الحَمَجاَز َكَما شح
َر ِبَعحََن الحَفعحَل َُمَازاا َكَما َسَيأحِت ََل يُ َقاُل َمنحُه آَمٌر َوََل َمأحُموٌر َمَثَلا َِبَََلَفَه ِبَعح  َمح ََن الحَقوحَل َحَقيَقةا َوََل يَ لحَزُم ِف اْلح

َتَقاَق َمنح ال ََه إنه َعَدَم اََلشح َتَقاَق َمنح َمنح قَ وحَل الحَغزَاَلَ  َوَغْيح ُمح َمانَُعوَن اََلشح َظ َمنح َعََلَماَت َكوحنََه َُمَازاا َأَّنه لهفح
َكاُسَها َفََل يَ لحَزُم َمنح الحَمَجاَز َكَما َفَهَمُه َعن حُهمح الحُمَصنَ ُف َوَأَشاَر بََلوح َكَما قَاَل إلَيحَه ; َْلَنه الحَعََلَمَة ََل يَ لحَزُم انحعَ 

َتَقا َتَقاَق الحُمرَاَد َعنحَد اْلحَطحََلَق, َوُهَو الصهَغُْي أَمها اُوُجوَد اََلشح ََقيَقَة, ُثه َما ذََكَر تَ عحرَيٌف َلََلشح لحَكَبُْي َق ُوُجوُد اْلح
ُُصوَل َكَما ِف الث هلحمَ  يُع اْلح ََبُ لَيحَس َفيَه َجََ َكح , َواْلح َب َوَجبذح َذح  َوثَ لحب  َويُ َقاُل أَيحضاا فَ َليحَس َفيَه الَّتهحتَيُب َكَما ِف اِلح

ََبُ.  َغُر َوَأوحَسُط َوَأكح َغُر َوَصَغٌْي وََكَبٌْي َوَأصح  َأصح
َ َُتحَقيقاا َكَما ِف َضَرَب َمنح الضهرحَب َوقَ )      َ اللهفحَظنيح َتَقاَق )َمنح تَ غحَيْي ( َبنيح سهَمُه ِف َوََل بُده( ِف َُتَقَُّق اََلشح

َهاَج َُخحسَ  ُهَ الحَمن ح َم ِف الحَفعحَل َغْيح ُر َأنه فَ تحَحَة الَله َديراا َكَما ِف طََلَب َمنح الطهَلَب فَ يُ َقده ماا, َأوح تَ قح ا ِف َة َعَشَر َقسح
َرداا َوَلوح قَاَل تَ َغْيهَ  َُها َفيَه ُمفح َر َسيبَ َويحَه َأنه َضمهَة النُّوَن ِف ُجُنب  ََجحعاا َغْيح َر َكَما َقده َديَد الحَياَء َكاَن الصهدح  بََتشح

َم الحَفاَعَل( ََنحُو َضاَرب  َلُكلَ  َواَحد  َوَقَع َمنحُه الضهرحُب )َوَقدح  َتقُّ )َكاسح ( أَنحَسَب ), َوَقدح َيطهرَُد( الحُمشح  ََيحَتصُّ
َياَء )َكالحَقاُرورََة( َمنح الحَقرَاَر لَلزَُّجاَجَة الحَمعحُروَفَة ُدونَ  َشح ََها ِمها ُهَو ُمَقرٌّ لَلحَماَئَع َكالحُكوَز. ), َوَمنح بَبَ عحَض اْلح  َغْيح

ٌم َخََلفاا لَلحُمعحَتزََلَة( ِف ََتح  َظَه )اسح : َمنح َلفح َتقه َلُه َمنحُه(, َأيح وَيزََهمح َذَلَك َحيحُث َلَح يَ ُقمح َبَه َوصحٌف َلَح جَيُزح َأنح ُيشح
َرَة َوَوافَ ُقوا َعَلى أَنهُه َعاَلٌ قَاَدٌر َمَثَلا َلَكنح قَاُلوا َبَذاتََه ََل  نَ َفوحا َعنح اّلِلَه تَ َعاََل َصَفاتَهَ  اتَيهَة َكالحَعلحَم, َوالحُقدح الذه

م  َكالشهَجَرَة الهَِت سََعَ  َها ُمَتَكلَ ٌم َلَكنح ِبَعحََن أَنهُه َخاَلٌق لَلحَكََلَم ِف َجسح َها َبَصَفات  زَاَئَدة  َعَلي ح ُموَسى َعَليحَه  َمن ح
تََنَع اتَ صَ  َواَت الحُممح َصح ُُروَف, َواْلح افُُه تَ َعاََل َِبَا َفَفي الصهََلُة َوالسهََلُم بََناءا َعَلى َأنه الحَكََلَم لَيحَس َعنحَدُهمح إَله اْلح

ََقيَقُة َلَح َُيَالَُفوا َفيَما ُهَنا ; َْلَنه َصَفَة الحَكََلَم ِبَعحََن َخلحقَ  اتَيهَة ََل َيَسُعُهمح اْلح َه ََثبََتٌة لَُه تَ َعاََل َوبََقيهُة الصَ َفاَت الذه
ُفوَن زَََيَدَِتَا َعَلى الذهاَت وَ  َا يَ ن ح َداَدَها, َوَإَّنه يُ َها َلُمَوافَ َقَتَهمح َعَلى تَ نحزَيَهَه تَ َعاََل َعنح َأضح َا نَ فحُس نَ فح يَ زحُعُموَن َأَّنه

 ُ َد ا الذهاَت َمره تَ َبنيُّ َد الحُقَدَماَء َعَلى َأنه تَ َعدُّ ا قَاَدراا فَ رُّوا َبَذَلَك َمنح تَ َعدُّ لحُقَدَماَء ََثَرَاَِتَا َعَلى الذهاَت َكَكوحنََه َعاَلما
وَيَز )ات ََفاقُ ُهمح َعلَ  ( َعَلى التهجح َا ُهَو َُمحُذوٌر ِف َذَوات  ََل ِف َذات  َوَصَفات  )َوَمنح بََنائََهمح ى َأنه إب حرَاَهيَم( َعَليحَه إَّنه



بحَح َعَلى َُمَلَ َه َمنحهُ  َاَعيَل َحيحُث أََمره َعنحَدُهمح آَلَة الذه : اب حَنُه إسح ُه  الصهََلُة َوالسهََلُم )َذاَبٌح(, َأيح َر اّلِلَه إَيه َْلَمح
َه لََقوحلََه تَ َعاََل َحَكايَةا }ََي ُبَِنه إِن َ أََرى ِف الحمَ  َاَعيُل( َعَليحَه َبَذِبَح َتََلفُ ُهمح َهلح إسح َناَم َأِن َ أَذحَِبَُك{ إَلَح )َواخح

: َلَح يُ قحَطعح َمنحُه َشيح  , َوالحَتَأَم َما ُقَطَع َمنحُه َوَقيَل ََل, َأيح بُوٌح( َفَقيَل نَ َعمح ٌء, فَالحَقاَئُل َِبََذا الصهََلُة َوالسهََلُم )َمذح
اَبَح َعَلى َمنح  ََقيَقَة, َوَما هُ َأطحَلَق الذه بحُح َلَكنح ِبَعحََن أَنهُه ُِمَرٌّ آلََتُه َعَلى َُمَلَ َه َفَما َخاَلَف ِف اْلح َنا  َلَح يَ ُقمح َبَه الذه

ُمح ات هَفُقوا َعَلى َأنه إسحَ  َه الحَبَناَء َمنح َأَّنه َتَصَر ََل َعَلى َوجح , أَنحَسُب َِبلحَمقحُصوَد ِمها ِف َشرحَح الحُمخح بُوح  اَعيَل َغْيحُ َمذح
: قَاَطٌع َفُمَؤدهاُهَا َواَحٌد َوَعنحَدََن َلَح  تَ َلُفوا َهلح إب حرَاَهيُم َذاَبٌح, َأيح : َغْيحُ ُمزحَهَق الرُّوَح َواخح ََليُل آَلَة  َأيح َيَُره اْلح

َخَه قَ بحَل التهَمكَُّن َمنحُه لَ  بحَح َعَلى َُمَلَ َه َمنح ابحَنَه لََنسح ُهوُر َعَلى أَنهُه الذه ُمح {, َواِلح َقوحلََه تَ َعاََل }َوَفَدي حَناُه َبَذبحح  َعَظيم 
تَ  ٌم َوَجَب اََلشح : َوصحٌف )َلُه اسح َء )َما(, َأيح : َِبلشهيح َحاُق )فََإنح قَاَم َبَه(, َأيح َاَعيُل َكَما ذََكَرُه ََل إسح َقاُق( إسح

َم َلَمنح قَاَم بَ  َء )َما لَُغةا َمنح َذَلَك اََلسح ( قَاَم َِبلشهيح َتَقاَق الحَعَلَم َمنح الحَعلحَم َلَمنح قَاَم َبَه َمعحَناُه )أَوح َه الحَوصحُف َكاشح
َييَد َكرَا َها َِبلت هقح َتغحَناءا َعن ح َاٌء اسح َا َلَح ُتوَضعح َْلَا َأسح ٌم َكأَن حَواَع الرهَواَئَح( فََإَّنه َك أَن حَواُع َئَحَة َكَذا, وََكَذلَ لَيحَس َلُه اسح

َي الحُوُجو  ََواَز الحُمرَاَد إََل نَ فح َي اِلح َتَحالََتَه َوَعَدَل َعنح نَ فح َتَقاُق ; ََلسح ( َأيح اََلشح ََلَم )َلَح جيََبح َب الصهاَدَق َبَه اِلح
 رََعايَةا لَلحُمَقابَ َلَة.  

َّتَاَط بَ َقاَء( )      ُهوُر( َمنح الحُعَلَماَء )َوَعَلى اشح ُمح ( َواِلح َتقَ  َتقَ  َمنحُه( ِف الحَمَحلَ  )ِف َكوحَن الحُمشح َمعحََن )الحُمشح
: َوَإنح  َكَن( بَ َقاُء َذَلَك الحَمعحََن َكالحَقَياَم )َوَإَله َفآَخُر ُجزحء (, َأيح َلَح َُيحَكنح بَ َقاُؤُه الحُمطحَلَق َعَليحَه )َحَقيَقةا إنح أَمح

َوا ََّتَُط بَ َقاُء آَخُر ُجزحء  )َمنحُه( فََإَذا َلَح يَ بحَق الحَمعحََن, َأوح َكالتهَكلَُّم ; َْلَنهُه ِبََصح ئاا, فَالحُمشح ئاا َفَشي ح ت  تَ ن حَقَضي َشي ح
َتقُّ الحُمطحَلُق َعَليحَه َُمَازاا َكالحُمطحَلَق قَ بحَل ُوُجوَد الحَمعحََن  ََخُْي ِف الحَمَحلَ  َيُكوُن الحُمشح يَ ٌت ََنحَو إنهك مَ  ُجزحُؤُه اْلح

َتصحَحاِبا َلْلحَ  َتقُّ الحُمطحَلُق بَ عحَد انحَقَضائََه َحَقيَقةا اسح ََّتَُط بَ َقاُء َما ذََكَر فَ َيُكوُن الحُمشح طحََلَق )َوََثلَثُ َها(, َوَقيَل ََل ُيشح
َا عَ  َّتَاَط َوَعَدَمَه لَتَ َعاُرَض َدلَيَلَهَما, َوَإَّنه َق حَواَل )الحَوقحُف( َعنح اََلشح : اْلح رَاُر الحُوُجوَد َأيح َتمح َبهَ َِبلحبَ َقاَء الهَذي ُهَو اسح

َا اُعحُتَبَ  َّتَاَط, َوَإَّنه َّتَاَط لَيَ َتأَتهى لَُه َحَكايَُة ُمَقابََلَه ِف اََلشح َم الثهاِن آَخُر  ُدوَن الحُوُجوَد الحَكاِف ِف اََلشح ِف الحَقسح
َوهَل ُجزحء  لََتَماَم الحَمعحََن َبَه َوِف الت ه  َّتَاَط َفيَه ُدوَن اْلح َمَديُّ َمنح َعَدَم اََلشح عحَبَْي َفيَه َِبلحبَ َقاَء َتَسمٌُّح, َوَما َحَكاُه اِلح

ُصوَل َوَدفَ َعُه َِبَنهُه َلَح يَ ُقلح بََه َأَحٌد فََلَذَلَك تَ َرَك الحُمَصنَ ُف َخََلَف ابحَن اْلحَ   اَجَب, َوذََكرَ َِبحٌث ذََكَرُه ِف الحَمحح
ُم الح  َل َذَلَك )َكاَن اسح : َمنح َأجح َّتَاُط َما ذََكَر, َأيح : َمنح ُهَنا, َوُهَو اشح َفاَعَل( َمنح َبَدَلُه الحَوقحَف. )َوَمنح َثه(, َأيح

ََخَْي )ََل( َاَل َأيح َحاَل الت هَلبَُّس( َِبلحَمعحََن, َأوح ُجزحئََه اْلح َتقَ  )َحَقيَقةا ِف اْلح َحاَل )النُّطحَق َخََلفاا  َُجحَلَة الحُمشح
َتقَ  َأنح َيُكوَن الت هَلبُّسُ  َاَل ِف الحُمشح َِبلحَمعحََن َحاَل النُّطحَق  لَلحَقَراِفَ ( ِف قَ وحلََه َِبلثهاِن َحيحُث قَاَل ِف بَ َياَن َمعحََن اْلح

رََكنَي  َبَه َوُبَِنَ َعَلى َذَلَك ُسَؤالُُه ِف ُنُصوَص الزهانََيَة, َوالزهاِن  تُ ُلوا الحُمشح َلُدوا السهارََق, َوالسهارََقَة فَاقحطَُعوا فَاق ح فَاجح
َا تَ تَ َناَوُل َمنح اتهَصَف َِبلحَمعحََن بَ عحَد نُ ُزوَْلَا الهَذي ُهَو َحاُل النُّطحَق َُمَازاا,  َا إَّنه ُل َعَدُم الحَمَجاَز َوََنحَوَها َأَّنه َصح َواْلح

َاُع  ُكوَم بََه ََنحُو َزيحد  َضاَرٌب فَ قَاَل, َواْلحََجح َتقَ  الحَمحح أََلَة ِف الحُمشح َإنح َعَلى تَ َناُوَْلَا َلُه َحَقيَقةا َوَأَجاَب ِبََنه الحَمسح
ََيَت الحَمذحُكوَرَة َفَحَقيَقٌة ُمطحَلقاا. َوقَاَل الحُمَصنَ ُف تَ بَ عاا َلَواَلَدَه   َدفحَع السَُّؤاَل إنه ِف َكاَن َُمحُكوماا َعَليحَه َكَما ِف اِلح



َتقَ  َفيَما إَذا َكاَن َُمح  َاَل َحاُل الت هلحَبيَس َِبلحَمعحََن, َوَإنح ََتَخهَر َعنح النُّطحَق َِبلحُمشح ُكوماا َعَليحَه ََل َحاُل الحَمعحَِنه َِبْلح
َنَويَ  َسلهَم النُّطحَق َبَه الهَذي ُهَو َحاُل الت هَلبَُّس َِبلحَمعحََن أَيحضاا فَ َقطح َفأَ  ُُهَا َكاْلحَسح أََلَة َعَلى ُعُموَمَها َوَغْيح ب حَقَيا الحَمسح

وهَل( لَلحَقَراِفَ  ََتحَصيَصَها. )َوَقيَل: إنح طَرَأَ َعَلى الحَمَحلَ ( لَلحَوصحَف )َوصحٌف ُوُجوَديٌّ يُ َناَقُض( الحَوصحَف )اْلحَ 
َاعاا(, َكالسهَواَد بَ عحَد الحبَ َياَض, َوالحَقَياَم  َه )إَجح َتقَ  َمنح اسَح َوهَل( َأيح َِبلحُمشح بَ عحَد الحُقُعوَد )َلَح ُيَسمه( الحَمَحلُّ )َِبْلح

ََه فَ رحٌق )َولَيحسَ  َ َغْيح َنُه َوَبنيح ََصحُّ َجَرََينُُه َفيَه ; إذح ََل َيظحَهُر بَ ي ح ََلُف ِف َغْيحَ َذَلَك, َواْلح ( الهَذي َواْلَح َتقَ   ِف الحُمشح
َعاٌر َِبُُصوَصيهَة( تَلحَك َمنح )الذها َوَد )إشح َسح َتقَ  َمنحُه َكاْلح َت( َمنح َكوحََّنَا ُهَو َدالٌّ َعَلى َذات  ُمتهَصَفة  ِبَعحََن الحُمشح

َوُد فَ  َسح َعَر اْلح ٌم َصَحيٌح َوَلوح َأشح َوُد َجسح َسح م  ; َْلَنه قَ وحَلك َمَثَلا اْلح ماا, أَوح َغْيحَ َجسح َميهَة َلَكاَن َجسح سح يَه َِبِلَح
ٌم, َوُهَو َغْيحُ َصَحيح  لََعَدَم إفَاَدتََه. ُم ُذو السهَواَد َجسح سح  ِبَثَابََة قَ وحَلك اِلَح

ُد الحُمتهَحُد الحَمعحََن )َواَقٌع( ِف الحَكََلَم )      ُظ الحُمتَ َعدَ  أََلُة الحُمََّتَاَدَف(, َوُهَو َكَما تَ َقدهَم اللهفح )َخََلفاا لَثَ عحَلَب َمسح
نحَساَن, َوالحَبَشَر َفُمتَ بَ  َيَهَما ُوُقوُعُه )ُمطحَلقاا( قَاََل, َوَما يَُظنُّ ُمََّتَاَدفاا َكاْلحَ ( ِف نَ فح َوهُل َوابحَن فَاَرس  اَيٌن َِبلصَ َفَة, فَاْلح

َياَن, أَوح أَنهُه ََيحَنُس, َوالثهاِن َِبعحَتَباَر أَ  َا َصرهَح َِبلحُمَخاَلَف َِبعحَتَباَر النَ سح َلحَد, َوَإَّنه نهُه َِبَدي الحَبَشَرَة َأيح ظَاَهُر اِلح
َيَه ُوقُ  َماَم( الرهازَيُّ ِف نَ فح ُُه لََغرَابََة الن هقحَل َعنحُه َكَما قَاَل )َو( َخََلفاا )َلْلحَ ََمُه َغْيح َاَء الهَذي َأِبح َسح وَعُه )ِف اْلح

َع َمَثَلا َوَذَلَك ُمن حَتف  ِف  الشهرحَعيهَة( قَاَل ; َل لَلحَحاَجَة إلَيحَه ِف النهظحَم, َوالسهجح َصح َْلَنهُه ثَ َبَت َعَلى َخََلَف اْلح
َاءٌ جُيَاُب ِبََ َكََلم الشهارََع َواعحََّتََض َعَليحَه الحُمَصنَ ُف َكالحَقرَاِفَ  َِبلحَفرحَض َوالحَواَجَب, َوَِبلسُّنهَة َوالتهَطوَُّع وَ  َا َأسح َّنه

ُدوُد( َأيح  َدُّ, َوالحَمحح َيَ َواَن النهاَطَق,   اصحَطََلَحيهٌة ََل َشرحَعيهٌة, َوالشهرحَعيهُة َما َوَضَعَها الشهارَُع َكَما َسَيأحِت. )َواْلح َكاْلح
ُم َوََتَبُعُه َكَعطحَشاَن َنطح  : اََلسح نحَساَن )َوََنحُو َحَسن  َبَسن  (, َأيح : َغْيحُ ُمتهَحَديح َواْلحَ َ(, َأيح َشاَن )َغْيحَ ُمََّتَاَدَفنيح

, َوالحمَ  زَاَء الحَماَهيهَة تَ فحَصيَلا َده َيُدلُّ َعَلى َأجح َوهُل ; َفَْلَنه اْلح ََصحَ ( أَمها اْلح ُدوَد الحَمعحََن )َعَلى اْلح َظ  -حح : اللهفح َأيح
َاَلا  -الدهاله َعَليحَه  َها إَجح َاَل َيُدلُّ َعَلي ح َطُع النهظََر َعنح اْلحََجح ََصحَ  يَ قح َمَل, َوُمَقاَبُل اْلح , َوالحُمَفصهُل َغْيحُ الحُمجح

ُبوَعَه, َوَمنح َشأحَن ُكلَ  ُمَّتََ  َصيَل. َوأَمها الثهاِن: َفَْلَنه التهاَبَع ََل يَُفيُد الحَمعحََن َبُدوَن َمت ح هُ َوالت هفح َ إفَاَدُة ُكل   َمن ح َما اَدَفنيح
َاُدَف ََيحَنُع َذَلَك  َدُه, َوالحَقاَئُل َِبلَّته  الحَمعحََن َوحح

َمتَ )      رََه فَاَئَدٌة, َوالحَعَرُب َْلَكح ُبوَع, َوَإَله َلَح َيُكنح َلذَكح وَيََة( لَلحَمت ح قُّ إفَاَدُة التهاَبَع الت هقح َها ََل تَ َتَكلهُم ِبَا ََل َواْلَح
ُمؤَكهَد َبُل َهَذا َكَما َأَشاَر إلَيحَه قَ وحُل الحبَ يحَضاَويَ , َوالتهاَبُع ََل يَُفيُد َعَقَب قَ وحلََه, َوالتهأحَكيُد يَ عحَِن: الح فَاَئَدَة َفيَه, َوُمَقا

: الحَمعحََن يَ عحَِن  َدُه ََل يَُفيُد, َأيح ُصوَل َأنه التهاَبَع َوحح َوهَل وََكأَنهُه أَرَاَد ِف الحَمحح : َِبَََلَف ُكل   َمنح يُ َقوَ ي اْلح
قُّ )ُوُقوُع ُكل   َمنح  وَيََة ََل ََنف  َْلَا. )َو( اْلَح َ, فَ ُهَو َعَلى َهَذا َساَكٌت َعنح إفَاَدَة الت هقح َ( َأيح  الحُمََّتَاَدَفنيح الرهَديَفنيح

َخَر إنح َلَح َيُكنح تَ َعبهَد بََلفحظَ  َظ الحُمتهَحَد الحَمعحََن )َمَكاَن اِلح َ ِبََنح يُ ؤحِتَ اللهفح : َيَصحُّ َذَلَك َمنح ُكلَ  َرَديَفنيح َه(, َأيح
يَ  َماَم( الرهازَيُّ ِف نَ فح َخَر ِف الحَكََلَم ; إذح ََل َماَنَع َمنح َذَلَك )َخََلفاا َلْلحَ ُهَما َمَكاَن اِلح َه َذَلَك َبُكل   َمن ح

َ, َأوح لَُغة  قَاَل ;  : َمنح لَُغَتنيح اَر )ُمطحَلقاا(, َأيح َْلَنهك َلوح أَتَ يحت َمَكاَن َمنح ِف قَ وحَلك َمَثَلا َخَرجحت َمنح الده
َتَقمح الحَكََلُم ; َْلَنه َضمه لُ  زََة َوُسُكوَن الزهاَي َلَح َيسح َمح : َبَفتحَح اْلح َرى ِبَثَابََة َضمَ  ِبُرَاَدَفَها َِبلحَفارََسيهَة, َأيح َغة  إََل ُأخح



َمل  إََل ُمسح  : ََل َماَنَع َمنح َذَلَك وَ ُمهح َ فََلَم ََل جَيُوُز َمث حُلُه ِف لَُغة , َأيح قَاَل تَ عحَمل  قَاَل, َوَإَذا َعَقَل َذَلَك ِف لَُغَتنيح
َظحَهُر ِف َأوهَل النهظََر. َوالثهاِن َحقٌّ )َو( َخََلفاا )لَلحبَ يحَضاَوي َ  ََواَز اْلح َوهُل َأيح اِلح َنحَديُّ( إنه الحَقوحَل اْلح  َو( الصهَفيَ  )اْلح
َظَه كَ  َ( َلَما تَ َقدهَم أَمها َما تَ َعبهَد بََلفح : الرهَديَفاَن )َمنح لَُغَتنيح َي َما ذََكَر )إَذا َكاََن(, َأيح رَاَم َعنحَدََن ِف نَ فح َبْيََة اْلحَحح َتكح

َها َفََل يَ ُقوُم ُمرَاَدفُُه َمَقاَمُه لَُعرُ  َدَر لَلحَقاَدَر َعَلي ح َظ الحَمصح وَض الت هَعبَُّد, َوَيُكنح قَاَل الحُمَصنَ ُف ََتمهٌة فَ تَ َعبٌُّد بََلفح
َخَر.  َظَه َلْلح  فَاَعُلَها َوَضَمُْي بََلفح

أََلةُ )      ََقيَقيَ  )َواقَ  :َمسح ُد الحَمعحََن اْلح ُظ الحَواَحُد الحُمتَ َعدَ  ََّتَُك(, َوُهَو َكَما تَ َقدهَم اللهفح ٌع( ِف الحَكََلَم َجَوازاا الحُمشح
ََّتَكاا َيَهمح ُوُقوَعُه )ُمطحَلقاا( قَاُلوا, َوَما يَُظنُّ ُمشح ( ِف نَ فح َرَيَ  َوالحبَ لحَخيَ  َِبح , فَ ُهَو إمها َحَقيَقٌة, )َخََلفاا لَثَ عحَلب  َواْلح

َ َحَقيَقٌة ِف الحَباَصَرَة, َوَُمَازٌ  َس َلَضَياَئَها  َوَُمَاٌز, أَوح ُمتَ َواَطٌئ َكالحَعنيح ََها َكالذهَهَب َلَصَفائََه, َوالشهمح ِف َغْيح
ُع َمنح قَ رَأحت الحَماَء ِف اْلحَ  َمح َر, َوُهَو اِلح َيحَض, َوالطُّهح َ اْلح ََّتََك َبنيح َر الحُمشح : ََجَعحته وََكالحُقرحَء َموحُضوٌع لَلحَقدح َض, َأيح وح

َيحَض ِف الرهَحَم. َوَما ُهَنا َعنح الثهََلثََة أَق حَرُب ِمها ِف َفيَه, َوالدهُم جَيحَتَمُع ِف َزَمَن الطُّ  َسَد َوِف َزَمَن اْلح َر ِف اِلَح هح
َيَهمح ُوُقوَعُه )ِف الحُقرحآنَ  ( ِف نَ فح ُمح َأَحاُلوُه )َو( َخََلفاا )لََقوحم  َهاَج َأَّنه َتَصَر, َوالحَمن ح ََديَث( َشرحَحيح الحُمخح ا  قَ بحُل, َواْلح

َفيُد الحُقرحآُن يُ نَ زهُه َعنح أَيحضاا قَاُلوا َلوح َوَقَع ِف الحُقرحآَن َلَوَقَع إمها ُمبَ يَ ناا فَ َيطُوُل َبََل فَاَئَدة , أَوح َغْيحَ ُمَبنيَ   َفََل يُ 
َتيَ  ََديَث يَ ُقوُل َمثحَل َذَلَك َفيَه. َوُأَجيَب َِبخح اَر أَنهُه َوَقَع َفيَهَما َغْيحَ ُمَبنيَ   َويَُفيُد َذَلَك, َوَمنح نَ َفى الحُوُقوَع ِف اْلح

كَ  َحح فَاَدَة َوَيََّتَتهُب َعَليحَه ِف اْلح ُ, َوَذَلَك َكاف  ِف اْلحَ اَم الث هَواُب, َأوح إرَاَدَة َأَحَد َمعحنَ يَ يحَه َمَثَلا الهَذي َسيُ َبنيَ 
يَ  َ َكَما َسَيأحِت )َوَقيَل:( الحَعَقاُب َِبلحَعزحَم َعَلى الطهاَعَة, َأوح الحَعصح َل َعَلى الحَمعحنَ َينيح ح ِحَُ اَن بَ عحَد الحبَ َياَن فََإنح َلَح يُ َبنيَ 

َها. َوُأَجيَب ِبَنحَع َذَلَك ; الهَة َعَلي ح َلحَفاَظ الده ثَ َر َمنح اْلح ََّتَك   ُهَو )َواَجُب الحُوُقوَع( ; َْلَنه الحَمَعاِن َأكح إذح َما َمنح ُمشح
َم الحُمرَاَد الح  إَله  ََللََه َبَفهح ٌظ َيُدلُّ َعَليحَه )َوَقيَل( ُهَو )ِمُحَتَنٌع( َْلَخح َع َوَلُكل   َمنح َمعحنَ يَ يحَه َمَثَلا َلفح َمقحُصوَد َمنح الحَوضح

, َأوح  َصيَليُّ ُم الت هفح َع الحَفهح َهُم َِبلحَقرَيَنَة, َوالحَمقحُصوُد َمنح الحَوضح ُ َِبلحَقرَيَنَة فََإنح ان حتَ َفتح َوُأَجيَب َِبَنهُه يُ فح َاَلُّ الحُمَبنيَ   اْلحََجح
( َكُوجُ  َ فَ َقطح َ النهَقيَضنيح َماُم الرهازَيُّ( ُهَو )ِمُحَتَنٌع َبنيح َ َكَما َسَيأحِت )َوقَاَل اْلحَ َء َوانحَتَفائََه ; َِحََل الحَمعحنَ َينيح وَد الشهيح

ُع َلفحظ  َْلَُما  َل َوُأَجيَب َِبَنهُه َقدح يَ غحُفُل إذح َلوح َجاَز َوضح نَ ُهَما, َوُهَو َحاَصٌل ِف الحَعقح َدَُّد بَ ي ح َلَح يَُفدح َسَاُعُه َغْيحَ الَّته
ُهَما.  ُهَما فيستحضرها َبَسَماَعَه, ُثه يَ بحَحُث َعنح الحُمرَاَد َمن ح  َعن ح

أََلةُ )      ََّتََك َيَصحُّ( لَُغةا )إطحََلقُُه عَ  :َمسح َلى َمعحنَ يَ يحَه( َمَثَلا )َمعاا( َِبَنح يُ رَاَد َبَه َمنح ُمَتَكلَ م  َواَحد  ِف الحُمشح
َوحُن َوتُرَيُد اْلحَ  , َوَملحُبوَسي اِلح َارَيََة َمَثَلا ٌ َوتُرَيُد الحَباَصَرَة, َواِلح َب حَيَض َوقحت  َواَحد  َكَقوحَلك َعنحَدي َعنيح َوَد, َواْلح سح

ُهَما, َمنح َغْيحَ َوأَق حرََأتح َهنحٌد َوتُ  َا ُوَضَع َلُكل   َمن ح رَيُد َحاَضتح َوَطُهَرتح )َُمَازاا( ; َْلَنهُه َلَح يُوَضعح َْلَُما َمعاا, َوَإَّنه
َوهَل. )َوَعنح الشهاَفَعيَ  َوالحَقا َد الحَواَضُع, َأوح ُوَضَع الحَواَحُد ََنَسياا َلْلح َخَر ِبََنح تَ َعده ر  َضي( أَ َنظَر  إََل اِلح َب َبكح

ُهَما )زَاَد الشهاَفَعيُّ َوظَاَهٌر  َعَه َلُكل   َمن ح ِن َ ), َوالحُمعحَتزََلَة( ُهَو )َحَقيَقٌة( َنظَراا َلَوضح َفيَهَما َعنحَد التهَجرَُّد َعنح الحَباَقَله
مَ  َمُل َعَليحَهَما( َلظُُهورََه َفيَهَما )َوَعنح الحَقرَاَئَن( الحُمَعيَ َنَة َْلََحَدَهَا َكالحَمصحُحوَب َِبلحَقرَاَئَن الحُمَعمَ  َة َْلَُما )فَ ُيحح

: َغْيحُ ُمتهَضَح الح  َمَة )ُُمحَمٌل(, َأيح ُمرَاَد َمنحُه )َوَلَكنح الحَقاَضي( ُهَو َعنحَد التهَجرَُّد َعنح الحَقرَاَئَن الحُمَعيَ َنَة, َوالحُمَعمَ 



َتَياطاا َوقَاَل  َ( الحَبصحرَيُّ )َوالحَغزَاَلُّ َيَصحُّ َأنح يُ رَاَد( بََه َما ذََكَر َمنح َمعحنَ يَ يحَه َعقحَلا )ََل َُيحَمُل َعَليحَهَما احح أَبُو اْلحَُسنيح
َعَه السهاَبَق ; إذح  تَ عحَمَل ِف َقَضي هُتُه  أَنهُه( َأيح َما يُ رَاُد َمنح َمعحنَ يَ يحَه )لَُغٌة( ََل َحَقيَقةا َوََل َُمَازاا لَُمَخاَلَفَتَه َلَوضح َأنح ُيسح
ُُهمح )َوَقيَل جَيُوُز( لَُغةا َأنح يُ رَادَ  َي الحبَ َيانَيُّوَن َوَغْيح َفرَداا فَ َقطح َوَعَلى َهَذا الن هفح ُهَما ُمن ح  َبَه الحَمعحنَ َياَن )ِف ُكل   َمن ح

َ َعنحَدي جَيُوُز َأنح يُ رَاَد بََه  ُو ََل َعنيح ث حَباَت( فَ َنحح َي ََل اْلحَ ٌ َفََل الن هفح الحَباَصرَُة, َوالذهَهُب َمَثَلا َِبَََلَف َعنحَدي َعنيح
ث حَباَت َمعحُهوَدٌة َكَما ِف ُعُموَم النهكَ  َي َعَلى اْلحَ َرَة الحَمنحَفيهَة ُدوَن جَيُوُز َأنح يُ رَاُد بََه إَله َمعحَنا َواَحٌد َوزَََيَدُة الن هفح

َخة  َبَدُل جيَُ  َ َكَما ِف الحُمث حبَ َتَة. َوِف ُنسح َ الحَمعحنَ َينيح ُع َبنيح َمح َكَن اِلح ََلُف َفيَما إَذا أَمح وُز َيَصحُّ, َوُهَو أَنحَسُب, َواْلَح
َديَد َعلَ  َتعحَماَل َصيَغَة اف حَعلح ِف طََلَب الحَفعحَل, َوالت ههح تَ َنَع َكَما ِف اسح َثَلَة الحَمذحُكوَرَة فََإنح امح َمح ِت يحَه َعَلى َما َسَيأح اْلح

نَ ُهَما َفََل َيَصحُّ َقطحعاا َوَلظُُهوَر َذَلَك َسَكَت الحُمَصنَ ُف َعنح الت هنحَبيَه عَ  ََّتََكٌة بَ ي ح َا ُمشح ا َأَّنه  َليحَه.َمرحُجوحا
ثَ ُر( َمنح الحُعَلَماَء )َعَلى ََجحَعَه َِبعحَتَباَر َمعحنَ يَ يحَه( َكَقوحَلك َعنحَدي ُعُيوٌن َوتُرَيُد )      َكح َ َوَجارَيَةا, َواْلح َمَثَلا َِبَصَرَتنيح

ُع, َوُهَو َما َرجهَحُه ابحُن َماَلك  َوَخالََفُه أَبُو َحيه  َمح اَن )َمبحَِنٌّ َأوح َِبَصرَةا َوَجارَيَةا, َوَذَهباا. )إنح َساَغ( َذَلَك اِلح
ََقلُّ َعَلى أَنهُه ََل يُ بحََن َعَليحَه َفيَها َعَليحَه( ِف َصحهَة إطحََلَقَه َعَلى َمعحنَ يَ يحَه َكَما َأنه الحَمنحَع َمبحَِنٌّ   َعَلى الحَمنحَع, َواْلح

َرَداَت َِبلحَعطحَف َفَكأَنههُ  رَيَر الحُمفح َع ِف قُ وهَة َتكح َمح , َبلح ََيحِت َعَلى الحَمنحَع أَيحضاا ; َْلَنه اِلح َرد   فَ َقطح تَ عحَمَل ُكله ُمفح اسح
َع َمبحَِنٌّ َعلَ ِف َمعحَنا َوَلوح َلَح ي َ  َمح َُه َكاَن الحَمعحََن َأنه اِلح َاَجَب َوَغْيح ى ُقلح الحُمَصنَ ُف إنح َساَغ الحَمزَيُد َعَلى َأنه ابحَن اْلح

َ َواَحٌد, َوالز َََيَدُة َأصحرَ  َرَد َصحهةا, َوَمن حعاا َوَقيَل ََل, َبلح َيَصحُّ ُمطحَلقاا َفُمَؤدهى الحَعَباَرَتنيح ِف الت هنحَبيَه َعَلى ُح الحُمفح
َظ الحَواَحَد َكَما ِف قَ وحَلك رَأَ  ََقيَقَة, َوالحَمَجاَز( َهلح َيَصحُّ َأنح يُ رَاَدا َمعاا َِبللهفح ََلَف. )َوِف اْلح ََسَد َوتُرَيُد اْلَح يحت اْلح

ََّتََك )خَ  ََلُف( ِف الحُمشح ََّتََس, َوالرهُجَل الشَُّجاَع )اْلَح َيَ َواَن الحُمفح ِن َ ِف َقطحَعَه اْلح ر  الحَباَقَله ََلفاا لَلحَقاَضي( َأَب َبكح
َظ الحَموحُضوُع َلُه, َ َحيحُث أُرَيَد َِبللهفح َ ُمتَ َناَفَينيح َع َبنيح َمح : أَوهَلا َوَغْيحُ  َبَعَدَم َصحهَة َذَلَك قَاَل َلَما َفيَه َمنح اِلح َأيح

َ َهَذيحَن َوَعَلى الصَ حهَة َيُكوُن َُمَازاا, َأوح َحَقيَقةا, َوَُمَازاا َِبعحَتَبارَيحَن الحَموحُضوَع لَُه َمعاا. َوُأَجيَب َِبَنه  ُه ََل تَ َناِف َبنيح
ََه َوَُيحَمُل َعَليحَهَما إنح قَاَمتح َقرَيَنٌة َعَلى إرَاَدَة الحَمجَ  ََقيقَ َعَلى َقَياَس َما تَ َقدهَم َعنح الشهاَفَعيَ  َوَغْيح َة َكَما اَز َمَع اْلح

َء ) سَ  َِبلحَيَد, َوالحَوطح ُتمح النَ َساَء{ َعَلى اِلَح : َِحََل الشهاَفَعيُّ الحُمََلَمَسَة ِف قَ وحله تَ َعاََل }َأوح ََلَمسح َوَمنح َثه(, َأيح
: َمنح  ُل َعَليحَهَما, َأيح َمح َها اْلح ْيحَ َمنح ُهَنا, َوُهَو الصَ حهُة الرهاَجَحُة الحَمبحَِنُّ َعَلي ح َل َذَلَك )َعمه ََنحُو َواف حَعُلوا اْلَح َأجح

َب َبَقرَينَ  ََقيَقَة, َوالحَمَجاَز َمنح الحُوُجوَب, َوالنهدح َة َكوحَن الحَواَجَب, َوالحَمنحُدوَب( َِححَلا َلَصيَغَة اف حَعلح َعَلى اْلح
ْيحَ َشاَمَلا لَلحَواَجَب, َوالحَمنحُدوَب )َخََلفا  ا َلَمنح َخصهُه َِبلحَواَجَب( بََناءا َعَلى أَنهُه ََل يُ رَاُد الحَمَجاُز ُمتَ َعلَ َقَها َكاْلَح

: َمطحُلوَب الحَفعحلَ  َ الحَواَجَب, َوالحَمنحُدوَب, َأيح ََّتََك( َبنيح َر الحُمشح ََقيَقَة )َوَمنح قَاَل( ُهَو )لَلحَقدح بََناءا َعَلى  َمَع اْلح
ِت َأنه الصَ يَغَة َحقَ  َب َأيح طََلَب الحَفعحَل )وََكَذا الحَقوحَل اِلح َ الحُوُجوَب, َوالنهدح ََّتََك َبنيح َر الحُمشح يَقٌة ِف الحَقدح

ََّتَي َوتُرَيُد ا َظ الحَواَحَد َكَقوحَلك َمَثَلا َوَاّلِلَه ََل َأشح لسهوحَم, َوالشَ رَاُء الحَمَجازَاَن( َهلح َيَصحُّ َأنح يُ رَاَدا َمعاا َِبللهفح
ََّتََك َوَعَلى الصَ حهَة الرهاَجَحَة َُيحَمُل َعَليحَهَما إنح قَاَمتح َقرَيَنٌة َعَلى إرَاَدِتََ  َِبلحوََكيلَ  ََلُف ِف الحُمشح َما, أَوح َفيَه اْلَح



ََقيَقَة, َوالحَمَجاَز َعَلى الحمَ  ُ َأَحَدُهَا, َوَإطحََلُق اْلح َتعحَماَل َوََل َقرَيَنَة تُ َبنيَ  عحََن َكَما ُهَنا َُمَازَيٌّ َمنح َتَساَوََي ِف اََلسح
ُلوَل.  َم الدهالَ  َعَلى الحَمدح  إطحََلَق اسح

َمُل, َوَما ُوَضَع َوَلَح يُ )      ُظ الحُمهح َها اللهفح تَ عحَمٌل َفيَما ُوَضَع( َلُه ابحَتَداءا َفَخرََج َعن ح ٌظ ُمسح ََقيَقُة َلفح تَ عحَملح, اْلح سح
, َوالحَغَلُط َكَقوحَلك ُخذح َهذَ  ُل اللَُّغَة َِبصحَطََلح  ا الحَفَرَس ُمَشْياا إََل َِحَار , َوالحَمَجاُز )َوَهَي لَُغوَيهٌة( َِبَنح َوَضَعَها أَهح

ابه  ُل. الحُعرحَف الحَعامَ  َكالده ََّتََس )َوُعرحَفيهٌة( َِبَنح َوَضَعَها أَهح ََسَد لَلحَحيَ َواَن الحُمفح َرحَبَع  َة َلَذَواتَ َأوح تَ وحَقيف  َكاْلح اْلح
َم الحَمعحُروَف َعنحَد ال َاصُّ َكالحَفاَعَل َلََلسح َرحَض, َأوح اْلح َماَر, َوَهَي لَُغٌة َلُكلَ  َما َيَدبُّ َعَلى اْلح نَُّحاَة َكاْلَح

ُولََيانَ  ُصوَصَة )َوَوَقَع اْلح : اللَُّغوَيهُة, َوالحُعرحَفيهُة )َوَشرحَعيهٌة( ِبََنح َوَضَعَها الشهارَُع َكالصهََلَة لَلحَعَباَدَة الحَمخح (, َأيح
َوهَلَة, َوَهَي لَُغٌة قََليَلٌة َجَرتح  ُولََتاَن ِبلفوقانية ُمَثَنه اْلح َها َجزحماا َوِف َخطَ  الحُمَصنَ َف اْلح َمي ح َلحَسَنَة,  َبَقسح َعَلى اْلح

ُوََل َكَما ذََكره الن هَوَويُّ ِف َُمحُموَعَه فَ  َكاَن َوالحَكَثُْي اْلح َزَة )َونَ َفى قَ وحٌم إمح َمح ُولََياَن ِبلتحتانية َمَع َضمَ  اْلح ُمثَ نهاُه اْلح
ََه. )َو( ن َ  َلَه إََل َغْيح َظ, َوالحَمعحََن ُمَناَسَبةا َمانََعةا َمنح نَ قح َ اللهفح ر  الشهرحَعيهَة( بََناءا َعَلى َأنه َبنيح َفى )الحَقاَضي( أَبُو َبكح

ِنُّ  تَ عحَمٌل ِف الشهرحَع ِف َمعحَناُه اللَُّغَويَ  الحَباَقَله ُظ الصهََلَة َمَثَلا ُمسح َأيح الدَُّعاَء )َوابحُن الحُقَشْيحَيَ  ُوُقوَعَها( قَاََل َوَلفح
ََه )َوقَاَل قَ وحٌم َوقَ عَ  تح ُمطحَلقاا َوقَ وحٌم( َوقَ َعتح )إَله َِبَْيح  َلَكنح اعحَتََبَ الشهارَُع ِف اََلعحَتَداَد َبَه أُُموراا َكالرُُّكوَع َوَغْيح

َديَق الحَقلحَب, َوَإنح اعحَتََبَ الشه  : َتصح , َأيح تَ عحَمٌل ِف َمعحَناُه اللَُّغَويَ  َيَاَن( فََإنهُه ِف الشهرحَع ُمسح ارَُع ِف اََلعحَتَداَد َبَه اْلحَ
َ َمنح الحَقاَدَر َكَما َسَيأحِت  َحاَق الت هَلفَُّظ َِبلشهَهاَدَتنيح َتاُر َوفَاقاا َْلََب إسح َمَديُّ( ِف ُوُقوَعَها ), َوالحُمخح  )َوتَ َوقهَف اِلح

َاَجَب ُوُقوُع الحَفرحَعيه  َماَم الرهازَيُّ )َوابحُن اْلح َ َواْلحَ ََرَمنيح َ( َأيح إَماَم اْلح َماَمنيح , َواْلحَ يَنيهَة( الشَ ْيَازَيَ  َة( َكالصهََلَة )ََل الدَ 
( الهَذي ُهَو ُمَسمهى مَ َكاْلحَ  تَ عحَمَلٌة ِف َمعحَناَها اللَُّغَويَ  )َوَمعحََن الشهرحَعيَ  َا ِف الشهرحَع ُمسح ََقيَقُة َيَاَن فََإَّنه ا َصَدَق اْلح

َئَة الحُمَسمهاةَ  َي ح ُُه إَله َمنح الشهرحَع( َكاْلح تَ َفدح اسح ءٌ )َلَح ُيسح : َشيح :  الشهرحَعيهُة )َما(, َأيح َِبلصهََلَة )َوَقدح يُطحَلُق(, َأيح
ََماعَ  رَُع َفيَه اِلح َوهَل قَ وحُْلُمح َمنح الن هَواَفَل َما ُتشح : تُ نحَدُب الشهرحَعيُّ )َعَلى الحَمنحُدوَب, َوالحُمَباَح(, َوَمنح اْلح ُة, َأيح

 َكالحَعيَديحَن. 
َ َلوح َصله  ُروعَ َوَمنح الثهاِن قَ وحُل الحَقاَضي اْلحَُسنيح َليَمَه َلَح َتَصحه ; َْلَنهُه َخََلُف الحَمشح َاَويَح أَرحبَ عاا بََتسح َوِف  ى الَّته

: أَ  َء, َأيح ُ تَ َعاََل الشهيح َتَصَر َبَدُل الحُمَباَح الحَواَجُب, َوُهَو َصَحيٌح أَيحضاا يُ َقاُل َشرََع اّلِله َِبَحُه َشرحَح الحُمخح
: طََلبه ُوُجوِبا  ُوََل َلُكل   َمنح اْلحَطحََلقَاَت الثهََلثَةَ َوَشَرَعُه, َأيح ِبا َوََل ََيحَفى ُُمَاَمَعُة اْلح   ., أَوح َندح

تَ عحَمُل( َفيَما ُوَضَع َلهُ )       ُظ الحُمسح ف حرَاَد )اللهفح  لَُغةا أَوح َوالحَمَجاُز( الحُمرَاُد َعنحَد اْلحَطحََلَق َوُهَو الحَمَجاُز ِف اْلحَ
َ َما ُوَضَع لَُه َأوهَلا َوَما ُوَضَع لَُه ََثنَياا َخرََج ُعرحفاا َأوح  ََقيَقُة )لََعََلَقة ( َبنيح ( َخرََج اْلح الحَعَلُم َشرحعاا )َبَوضحع  ََثن 

ى َعَلى أَنهُه ََل َيَصحُّ َأنح الحَمن حُقوُل َكَفضحل  َوَمنح زَاَد َكالحبَ َيانَيَ نَي َمَع َقرَيَنة  َمانََعة  َعنح إرَاَدَة َما ُوَضَع لَُه َأوهَلا َمشَ 
َتعحَماَل َِبلثهاِن )وُ  َع ُدوَن اََلسح َييَد الحَوضح ََقيَقُة َوالحَمَجاُز َمعاا )فَ ُعَلَم( َمنح تَ قح َظ اْلح َع( يُ رَاَد َِبللهفح ُجوُب َسبحَق الحَوضح

َوهَل )َوُهَو( َأيح ُوُجوُب َذَلَك )ات ََفاٌق( َأيح ُمت ه  َتعحَماُل( ِف لَلحَمعحََن اْلح َفٌق َعَليحَه ِف َُتَقَُّق الحَمَجاَز )ََل اََلسح
َس ) ََقيَقَة َكالحَعكح تَ لحزَُم الحَمَجاُز اْلح ُقُه ِف َُتَقَُّق الحَمَجاَز َفََل َيسح ُب َسب ح َوهَل َفََل جيََ َوُهَو( َأيح َعَدُم الحَمعحََن اْلح



َتاُر( إذح ََل َماَنَع َمنح  ُب َسبحُق الحُوُجوَب )الحُمخح َتعحَمالََه َفيَما ُوَضَع لَُه َأوهَلا َوَقيَل جيََ َظ قَ بحَل اسح  َأنح يَ َتَجوهَز ِف اللهفح
َتعحَمالََه َفيَما َوهُل َعنح الحَفاَئَدَة َوُأَجيَب َِبُُصوَْلَا َِبسح ُع اْلح َتعحَماَل َفيَه َوَإَله َلَعرََي الحَوضح ا ُوَضَع َلُه ََثنَياا َومَ  اََلسح

َتاَرُه َمذح  َصيٌل لَلحُمَصنَ َف اخح ََصحُّ( تَ فح َتعحَماَل. )َقيَل ُمطحَلقاا َواْلح ُب َسبحُق اََلسح َهباا َكَما قَاَل ِف ذَُكَر َمنح أَنهُه ََل جيََ
َدر  الحَمَجاَز َفََل  ُب َلَمصح َدَر( َوجيََ ُب )َلَما َعَدا الحَمصح َتَصَر َوُهَو أَنهُه ََل جيََ َتقَ  َُمَاٌز َشرحَح الحُمخح  يَ َتَحقهُق ِف الحُمشح

ت َ  َتقُّ َحَقيَقةا َكالرهِححََن َلَح ُيسح تَ عحَملح الحُمشح َدرََه َحَقيَقةا َوَإنح َلَح ُيسح َتعحَماُل َمصح عحَملح إَله ّلِلََه تَ َعاََل إَله إَذا َسَبَق اسح
ُنُ وُّ  َاُن َوُهَو َمنح الرهِححََة َوَحَقيَقتُ َها الر َقهُة َواْلح َتَحيُل َعَليحَه تَ َعاََل. َوأَمها قَ وحُل َبَِن َحَنيَفَة ِف ُمَسيحَلَمَة َرِحح  الحُمسح

 الحَيَماَمَة َوقَ وحُل َشاَعرََهمح َفيَه:
َاَنَ               َ َأِبا  <> َوأَنحَت َغيحُث الحَوَرى ََل زَلحت َرِحح َرَمنيح َكح َد ََي ابحَن اْلح   َسَوحت َِبلحَمجح

َتعحَماَل َغْيحُ َصَحيح  َدَعا َأيح  رََهمح َأيح َأنه َهَذا اََلسح َة  قَاَل الزهََمحَشرَيُّ َفَمنح تَ َعنَُّتَهمح ِف ُكفح ُهمح إلَيحَه َِلَاُجُهمح َذا َرِحح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم َكمَ  رََهمح َبَزعحَمَهمح نُ بُ وهَة ُمَسيحَلَمَة ُدوَن النهِبَ  َصلهى اّلِله تَ عحَمَل َكاَفٌر َلفحظََة اّلِلَه ِف َغْيحَ ِف ُكفح ا َلوح اسح

َتصُّ ِبََّلِلَه  َم )َوُهَو( َأيح الحَبارَي َمنح آَْلََتَهمح َوَقيَل إنهُه َشاذٌّ ََل اعحَتَداَد بََه َوَقيَل إنهُه ُمعحَتدٌّ َبَه َوالحُمخح الحُمَعرهُف َِبلَله
َيَهَما الحَمَجاُز )َواَقٌع( ِف الحَكََلَم ) ( ِف نَ فح َحاَق اْلسفراييِن )َو( َأَب َعَلي   )الحَفارََسيَ  َتاَذ( َأَب إسح ُسح َخََلفاا َلْلح

ا يَ رحَمي َفَحَقيَقٌة )َو( َخََلفاا )لَلظهاَهرَيهةَ  َيَهمح ُوُقوَعُه ُوُقوَعُه )ُمطحَلقاا( قَاََل َوَما ُيَظنُّ َُمَازاا ََنحُو رَأَيحت َأَسدا ( ِف نَ فح
ََلُم اّلِلَه َوَرُسولََه ِف الحَكَتاَب َوالسُّنهَة( قَاُلوا َْلَنهُه َكَذٌب َِبََسَب الظهاَهَر َكَما ِف قَ وحَلك ِف الحَبَليَد َهَذا َِحَاٌر وَكَ )

 الحُمَشاَِبَُة ِف الصَ َفَة الظهاَهَرَة ُمنَ زهٌه َعنح الحَكَذَب. َوُأَجيَب َِبَنهُه ََل َكَذَب َمَع اعحَتَباَر الحَعََلَقَة َوَهَي َفيَما ذَُكرَ 
َم.  َأيح َعَدَم الحَفهح

ََقيَقَة( َعَلى اللَ َساَن َكاْلحَ )      َصحَل )لََثَقَل اْلح ََقيَقَة اْلح َا يُ عحَدُل إلَيحَه( َأيح إََل الحَمَجاَز َعنح اْلح ٌم َوَإَّنه نحَفَقيَق اسح
اَهَيَة يُ عحَدُل َعنحُه إََل الحَموح  َرَاَءةَ لَلده َها إََل الحَغاَئَط َوَحَقيَقُتُه الحَمَكاُن  َت َمَثَلا )َأوح َبَشاَعَتَها( َكاْلح يُ عحَدُل َعن ح

َلَها( لَلحُمَتَكلَ َم َأوح لَلحُمَخاَطَب ُدوَن الحَمَجاَز )أَوح َبََلَغَتَه( ََنحُو َزيحٌد َأَسٌد فَ  َإنهُه أَب حَلُغ َمنح الحُمنحَخَفُض )َأوح َجهح
َاَهلَ ُشجَ  َفاَء الحُمرَاَد َعنح َغْيحَ الحُمَتَخاَطَبنَي اِلح ََقيَقَة )َأوح َغْيحَ َذَلَك( َكَإخح َرتََه( ُدوَن اْلح َِبلحَمَجاَز ُدوَن  اع  )َأوح ُشهح

ََقيَقَة )َولَيحَس الحَمَجاُز غَ  َع َبَه ُدوَن اْلح ََقيَقَة وََكَإقَاَمَة الحَوزحَن َوالحَقاَفَيَة َوالسهجح الَباا َعَلى اللَُّغاَت َخََلفاا ََلبحَن اْلح
َيَم ِف قَ وحلََه إنهُه َغاَلٌب ِف ُكلَ  لَُغة  َعَلى اْلحَ  َ الحَكاَف َواِلح ( َبُسُكوَن الحَياَء ُمَعرهُب َكِنَ  َبنيح َقيَقَة َأيح َما َمنح َجِنَ 

َتَمُل ِف الحَغاَلَب َعَلى َُمَاز  تَ ُقوُل َمثَ  ا َوَضَربحته َوالحَمرحَئيُّ َوالحَمضحُروُب بَ عحُضُه َوَإنح َكاَن َلفحظ  إَله َوَيشح َلا رَأَيحت َزيحدا
ََقيَقُة َخََلفاا َْلََب َحَنيَفَة ِف قَ وحلََه َبذَ  َتَحيُل اْلح ا َحيحُث َتسح َلَك َحيحُث قَاَل َفيَمنح يَ َتَأَلهُ َِبلضهرحَب ُكلُُّه َوََل ُمعحَتَمدا

لَلحبُ نُ وهَة َصوحَنا  َذي ََل يُوَلُد َمث حُلُه َلَمثحَلَه َهَذا ابحَِن أَنهُه يَ عحَتُق َعَليحَه َوَإنح َلَح يَ نحَو الحَعتحَق الهَذي ُهَو ََلزَمٌ قَاَل لََعبحَدَه اله 
َناُه َكَصاَحبَ يحَه إذح ََل َضُروَرَة إََل َتصحَحيَحَه ِبَا ذَُكَر  لحَغاَء َوأَلحَغي ح أَمها إَذا َكاَن َمثحُل الحَعبحَد يُوَلُد لَلحَكََلَم َعنح اْلحَ

ََه َوَإنح َكاَن َكذَ  َ َلَمثحَل السهيَ َد فََإنهُه يَ عحَتُق َعَليحَه ات ََفاقاا إنح َلَح َيُكنح َمعحُروَف النهَسَب َمنح َغْيح َهنيح َلَك َفَأَصحُّ الحَوجح
زََم َوَإنح َلَح يَ ث حُبتح الحَملحُزوُم َعنحَدََن َكَقوحَْلَمح إنهُه يَ عحَتُق َعَليحَه ُمَؤاَخَذةا    َِبلَله



ََقيَقيه َوالحَمَجازَيه أَ )      ُظ َمعحَناُه اْلح َتَمَل اللهفح َصحَل( فََإَذا احح ُقوَل َوُهَو( َأيح الحَمَجاُز )َوالن هقحُل َخََلُف اْلح وح الحَمن ح
َصحُل َأيح الرهاَجُح َِححُلُه َعلَ  ُقوَل َعنحُه َعنحُه َوإَلَيحَه فَاْلح َاَجَة َفيَه إََل َقرَيَنة  أَوح َعَلى الحَمن ح ََقيَقيَ  لََعَدَم اْلح ى اْلح

ََّتَساا َوَدعَ  ا َوَصلهيحت َأيح َحيَ َواَنا ُمفح َتصحَحاِبا لَلحَموحُضوَع َلُه أَوهَلا َمثَاُْلَُما رَأَيحت الحيَ وحَم َأَسدا وحت َِبَْيح  َأيح اسح
 َتَمُل الرهُجَل الشَُّجاَع َوالصهََلَة الشهرحَعيهَة.َسََلَمة  َمنحُه َوََيح 

ٌظ ُهَو َحَقيَقٌة ِف َمعحََن َأنح َيُكوَن ِف )      َتَمَل َلفح َّتَاَك( فََإَذا احح آَخَر َو( الحَمَجاُز َوالن هقحُل )أَوحََل َمنح اََلشح
ُلُه عَ  ََقيَقَة الحُمَؤدَ ي إََل َحَقيَقةا َوَُمَازاا أَوح َحَقيَقةا َوَمن حُقوَلا َفَحمح ُقوَل َأوحََل َمنح َِححَلَه َعَلى اْلح َلى الحَمَجاَز َأوح الحَمن ح

َغحَلَب َأوحََل َوالحَمن ح  ُل َعَلى اْلح َمح رَاَء َواْلح َتقح ََّتََك َِبََلسح َّتَاَك َْلَنه الحَمَجاَز أَغحَلُب َمنح الحُمشح ُلولََه اََلشح ف حرَاَد َمدح ُقوُل َْلَ
ُلولََه ََل يُ عحَمُل بََه إَله َبَقرَيَنة  قَ بحَل ال ََّتَُك لَتَ َعدَُّد َمدح َل َوبَ عحَدُه ََل ََيحَتَنُع الحَعَمُل َبَه َوالحُمشح ُ َأَحَد َمعحنَ يَ يحَه َمَثَلا ن هقح تُ َعنيَ 

َلَه َعَليحَهَما َوَما ََل ََيحَتَنُع الحَعَمُل بََه َأوحََل َمنح َعكح  َد َُمَاٌز ِف إَله إَذا َقيَل َِبَمح َوهُل َكالنَ َكاَح َحَقيَقُة ِف الحَعقح َسَه فَاْلح
نَ ُهَما فَ ُهَو َحَقيَقٌة ِف َأَحَدَهَا ُُمحَتَمٌل لَلحَحَقيَقَة َوالحَمجَ  ََّتٌَك بَ ي ح ُس َوَقيَل ُمشح َء َوَقيَل الحَعكح َخَر الحَوطح اَز ِف اِلح

اَء َأيح الز َََيَدَة ُُمحَتَمٌل َفيَما َُيحرَُج َمنح الحَماَل َْلَنهُه َيُكوُن َحَقيَقةا أَيحضاا َأيح لَُغوَيهةا َوالثهاِن َكالزهَكاَة َحَقيَقُة ِف النهمَ 
َتَمَل الحَكََلُم َْلَنح يَ  َماَر( فََإَذا احح ُل َأوحََل )َمنح اْلحَضح اٌز ُكوَن َفيَه ُمََ َوَمن حُقوَلا َشرحَعيًّا: )َقيَل َو( الحَمَجاُز َوالن هقح

َمارَ  َل َأوحََل َمنح َِححَلَه َعَلى اْلحَضح َماٌر َفَقيَل َِححُلُه َعَلى الحَمَجاَز َأوح الن هقح َماٌر َأوح نَ قحٌل َوَإضح َلَكث حَرَة الحَمَجاَز  َوَإضح
َماُر َأوحََل َمنح الحَمَجاَز َْلَنه َقرَي َتَياَج الن هقحَل إََل َقرَيَنة  َوَقيَل اْلحَضح َُما َسيهاَن َوَعَدَم احح ََصحُّ َأَّنه نَ َتُه ُمتهَصَلٌة َواْلح

َخ الحَمعحََن  َل َلَسََلَمَتَه َمنح َنسح َماَر أَوحََل َمنح الن هقح ُهَما إََل َقرَيَنة  َوَإنه اْلحَضح َتَياَج ُكل   َمن ح َوهَل ََلحح َوهَل َمثَاُل اْلح اْلح
زََم َِبلحَملحُزوَم قَ وحلُُه لََعبحَدَه الهَذي يُوَلُد َمث حُلُه َلمَ  ُهوَر النهَسَب َمنح َغْيحَ َهَذا ابحَِن َأيح َعَتيٌق تَ عحَبْياا َعنح الَله ثحَلَه الحَمشح

َم َوَمثَاُل ا َهاَن َعنحَدََن َكَما تَ َقده ََل لثهاِن قَ وحله تَ َعافَ يُ عحَتُق َأوح َمثحُل ابحَِن ِف الشهَفَقَة َعَليحَه َفََل يُ عحَتُق َوُهَا َوجح
َ َمَثَلا فََإذَ  َذُه َوُهَو الز َََيَدُة ِف بَ يحَع َدرحَهم  َبَدرحَهَنيح ََنَفيُّ َأيح َأخح َقَطتح َصحه الحبَ يحُع }َوَحرهَم الر ََِب{. فَ َقاَل اْلح ا ُأسح

َد فَ ُهَو فَاَسٌد َوإَ  ُُه نُقعَل الر ََِب َشرحعاا إََل الحَعقح ُ َوقَاَل َغْيح ثح َقَطتح الز َََيَدُة ِف الصُّوَرَة الحَمذحُكورََة َوارحتَ َفَع اْلحَ نح ُأسح
. ُ َفيَها َِبق  ثح  َمَثَلا َواْلحَ

َتَمَل الحَكََلُم َْلَنح َيُكوَن َفيَه ََتحَصي)       ُهَما( َأيح َمنح الحَمَجاَز َوالن هقحَل. فََإَذا احح َصيُص َأوحََل َمن ح ٌص َوالتهخح
َ الحَباَقي َمنح الحَعامَ  بَ عحَد َوَُمَاٌز َأوح ََتحَصيٌص َونَ قح  َوهَل فََلتَ َعنيُّ َصيَص َأوحََل أَمها ِف اْلح ُلُه َعَلى التهخح ٌل َفَحمح

ُ. َوأَمها ِف ا َد َوََل َقرَيَنَة تُ َعنيَ  ُ ِبََنح يَ تَ َعده َصيَص َِبَََلَف الحَمَجاَز فََإنهُه َقدح ََل يَ تَ َعنيه  لثهاِن فََلَسََلَمةَ التهخح
َوهَل قَ وحله تَ َعاََل }َوََل ََتحُكُلوا ِمه  َل َمثَاُل اْلح َوهَل َِبَََلَف الن هقح َخ الحَمعحََن اْلح َصيَص َمنح َنسح ُم اّلِلَه التهخح ا َلَح يُذحَكرح اسح

َه َوُخصه  َمَيَة َعنحَد َذِبَح ََنَفيُّ َأيح ِمها َلَح يُ تَ َلفهظح َِبلتهسح ُُه َعَليحَه{. فَ َقاَل اْلح  َمنحُه النهاَسي َْلَا فَ َتَحلُّ َذبَيَحُتُه َوقَاَل َغْيح
َمَيَة َفََل ُتََلُّ َذبَيَحُة الح  بحَح ِبَا يُ َقارَنُُه َغالَباا َمنح التهسح َبحح تَ عحَبْياا َعنح الذه َوهَل َأيح ِمها َلَح يُذح َد َلََّتحَكَها َعَلى اْلح ُمتَ َعمَ 

ُ الحبَ يحَع{. َفَقيَل ُهَو الحُمَباَدلَُة ُمطحَلقاا َوُخصه َمنحُه الحَفاَسُد لَعَ ُدوَن الثهاِن َوَمثَاُل  َدَم الثهاِن قَ وحله تَ َعاََل }َوَأَحله اّلِله
َمَع َلُشُروَط الصَ حهَة َوُهَا قَ وحََلَن لَلشهاَفَعيَ  َفَما َشكه ِف اسح  َتجح َماَعَه َْلَا تَ َحلَ َه َوَقيَل نَُقَل َشرحعاا إََل الحُمسح جح



َماَعهَ  َتجح َصحَل َعَدُم اسح َل َعَدُم َفَساَدَه ُدوَن الثهاِن َْلَنه اْلح َصح َوهَل َْلَنه اْلح َْلَا َويُ ؤحَخُذ ِمها  َيََلُّ َوَيَصحُّ َعَلى اْلح
َّتَاَك وَ  َوحََل َمنح اََلشح َصيَص َمنح الحَمَجاَز اْلح َلوَيهَة التهخح َصيَص َأوحََل َمنح تَ َقدهَم َمنح َأوح َماَر َأنه التهخح الحُمَساَوي َلْلحَضح

َل أَنهُه َأوحََل َمنحهُ  َّتَاَك َوَمنح ذََكَر الحَمَجاَز قَ بحَل الن هقح َماَر أَوحََل َمنح اََلشح َّتَاَك َوَأنه اْلحَضح ُه اََلشح  َوالحُكلُّ َصَحيٌح َوَوجح
خَ  ََخَْي َسََلَمُة الحَمَجاَز َمنح َنسح َرحبَ َعَة الحَعَشَرَة الهَِت ذََكُروَها ِف اْلح َوهَل َِبَََلَف الن هقحَل. َوَقدح َِته َِبََذَه اْلح  الحَمعحََن اْلح

َوهَل قَ وحله تَ َعاََل }َوََل تَ نحَكُحوا َما َنَكَح آَِبؤُُكمح َمنح النَ َساَء{ َم َمثَاُل اْلح َنَ  تَ َعاُرَض َما َيَُلُّ َِبلحَفهح َفيُّ فَ َقاَل اْلح
َص َمزحنَيهُة أَبَيَه. َوقَاَل الشهافَ  ُرُم َعَلى الشهخح َء فَ َيحح َعيُّ َأيح َما َعَقُدوا َأيح َما َوطحُؤُه َْلَنه النَ َكاَح َحَقيَقٌة ِف الحَوطح

َّتَاُك َلَما ثَ َبَت َمنح َأنه النَ َكاَح َحَقي َوهَل اََلشح َتعحَمالََه َفيَه َحَّته أَنهُه َعَليحَه َفََل َُتحُرُم َويَ لحَزُم اْلح َد َلَكث حَرَة اسح َقٌة ِف الحَعقح
ََه َكَما قَاَل الزهََمحَشرَيُّ َأيح ِف َغْيحَ َُمَلَ  النَ زَاَع ََنحُو }َحَّته تَ نحَكحَ  َُه{ }فَانحَكُحوا  َلَح يَرَدح ِف الحُقرحآَن لََغْيح َزوحجاا َغْيح

ا بََناءا َعَلى تَ َناُوَل َما طَاَب َلُكمح{ َويَ لحَزُم الثه  َها أَبُوُه فَاَسدا َصيُص َحيحُث قَاَل ُتََلُّ لَلرهُجَل َمنح َعَقَد َعَلي ح اِن التهخح
َد لَلحَفاَسَد َكالصهَحيَح. َوَقيَل ََل يَ تَ َناَولُُه َوَمثَاُل الثهاِن قَ وحله تَ َعاََل }َوَلُكمح ِف الحَقَصاَص حَ  َياٌة{ َأيح ِف الحَعقح

َسَه مَ  طَاُب َعامًّا َأوح ِف الحَقَصاَص نَ فح ُروَعيهَتَه َْلَنه َبَه ََيحُصُل اََلنحَكَفاُف َعنح الحَقتحَل فَ َيُكوُن اْلَح َحَياٌة َلَوَرثََة شح
طَاُب َُمحَتصًّ  َتصَ نَي َبَدفحَع َشرَ  الحَقاَتَل الهَذي َصاَر َعُدوًّا َْلُمح فَ َيُكوُن اْلَح ا َِبَمح َوَمثَاُل الثهاَلَث قَ وحله الحَقَتيَل الحُمقح

َتَمَعَة ْلََ  َبحَنَيَة الحُمجح َل َكاْلح َهح َلَها َوَقيَل الحَقرحيَُة َحَقيَقٌة ِف اْلح َألح الحَقرحيََة{ َأيح أَهح ََها ََنحُو تَ َعاََل }َواسح يََة َوَغْيح َذَه اِلح
{ َوَمثَاُل الرهاَبعَ  ُصوَصَة َفَقيَل َهَي  }فَ َلوحََل َكاَنتح قَ رحيٌَة آَمَنتح قَ وحله تَ َعاََل }َوأََقيُموا الصهََلَة{ َأيح الحَعَباَدَة الحَمخح

َها َشرحعاا. َتَماَْلَا َعَليحَه َوَقيَل نَُقَلتح إلَي ح  َُمَاٌز َفيَها َعنح الدَُّعاَء َِبَْيح  ََلشح
  قد يكون اجملاز ِبلشكل إَل

ََسَد  َوَقدح َيُكوُن( الحَمَجاُز َمنح َحيحثُ   ( ُقوَشَة )َأوح َصَفة  ظَاَهَرة ( َكاْلح َل( َكالحَفَرَس َلُصوَرتََه الحَمن ح الحَعََلَقُة )َِبلشهكح
ََّتََس )َأوح ِبَ  ََسَد الحُمفح َِبحََر َلظُُهوَر الشهَجاَعَة ُدوَن الحَبَخَر ِف اْلح عحَتَباَر َما َيُكوُن( لَلرهُجَل الشَُّجاَع ُدوَن الرهُجَل اْلح

ُرَ  لَلحَعبحدَ ِف  ( َكاْلح َتَماَلا َر لَلحَعَصَْي )ََل احح َمح َبَل )َقطحعاا( ََنحُو }إنهك َميَ ٌت{ )َأوح ظَنًّا( َكاْلح تَ قح  َفََل جَيُوُز أَمها الحُمسح
َتَقاَق )وَ  أََلَة اََلشح َلَكَة َِبعحَتَباَر َما َكاَن َعَليحَه قَ بحُل َكالحَعبحَد َلَمنح َعَتَق فَ تَ َقدهَم ِف َمسح ( َكالحَمَفاَزَة لَلحََبَيهَة الحُمهح َِبلضَ دَ 

َم َما ََيحَمُلُه َمنح ََجَل  أَوح بَ غح  َمَيةا َلُه َِبسح ل  َأوح َِحَار  )َوالز َََيَدَة( )َوالحُمَجاَوَرَة( َكالرهاَويََة َلظَرحَف الحَماَء الحَمعحُروَف َتسح
ٌء{ فَالحَكا ُد ََنحُو }لَيحَس َكَمثحَلَه َشيح ُف زَائََدٌة َوَإَله َفَهَي ِبَعحََن َمثحَل فَ َيُكوُن َلُه تَ َعاََل َمثحٌل َوُهَو ُُمَاٌل. َوالحَقصح

َلَها فَ َقدح ََتَوهَز َأيح تَ َوسهَع وَ  َألح الحَقرحيََة{ َأيح أَهح ُيُه )َوالن ُّقحَصاَن( ََنحُو }َواسح َإنح َلَح َيصحُدقح َعَلى َِبََذا الحَكََلَم نَ فح
َي الحَمثحَل ذَ  َي َمثحَل الحَمثحَل ِف نَ فح تَ عحَمَل نَ فح ُدُق َعَليحَه َحيحُث اسح َوُسَؤاَل الحَقرحيََة َلَك َحدُّ الحَمَجاَز السهاَبُق. َوَقيَل َيصح

َناَد )َوالسهَبَب لَلحُمَسبَ َب( ََنحُو َلْلحَ  َلَها َولَيحَس َذَلَك َمنح الحَمَجاَز ِف اْلحَسح َرٌة َفَهَي ِف ُسَؤاَل أَهح َمَْي َيٌد َأيح ُقدح
َمَلُهمح )َوالحُمتَ َعلَ َق( ُمَسب هَبٌة َعنح الحَيَد َِبُُصوَْلَا َِبَا )َوالحُكلَ  لَلحبَ عحَض( ََنحُو جَيحَعُلوَن َأَصاَبَعُهمح ِف آَذاََّنَمح َأيح َأَنَ 

َم )لَلحُمتَ َعلهَق( َبَفتحَحَها ََنحُو }َهَذا َخلحقُ  َر الَله ٌل َأيح َعاَدٌل )َوَِبلحُعُكوَس( َأيح َبَكسح { َأيح ََمحُلوقُُه َوَرُجٌل َعدح  اّلِلَه
ََيحَلُك أَلحَف رَأحس   الحُمَسبهَب لَلسهَبَب َكالحَموحَت لَلحَمَرَض الشهَديَد َْلَنهُه ُمَسبهٌب َلُه َعاَدةا َوالحبَ عحَض َلُكل   ََنحُو ُفََلنٌ 



َنُة َوُقمح قَاَئماا َأيح َقيَ َمنح الحَغَنَم َوالحُمتَ َعله  ُتوُن{ َأيح الحَفت ح رََها ََنحُو }َِبَيَ ُكمح الحَمفح َم لَلحُمتَ َعلَ َق َبَكسح اماا َق َبَفتحَح الَله
َر ِف الدهنَ   َكَر لَلحَخمح  )َوَما َِبلحَفعحَل َعَلى َما َِبلحُقوهَة( َكالحُمسح

نَ ُهَما ََنحُو قَ وحله َوَقدح َيُكوُن( الحَمَجاُز )ِف اْلحَ )       ُء لََغْيحَ َمنح ُهَو َلُه َلُمََلَبَسة  بَ ي ح َنَد الشهيح َناَد( ِبََنح ُيسح سح
َنَدتح الز َََيَدُة َوَهَي َفعحُل اّلِلَه تَ َعاََل لَ  ُمح إَيَاَنا{ ُأسح ُلوهَة َسبَ با تَ َعاََل }َوَإَذا تَُلَيتح َعَليحَهمح آََيتُُه زَاَدِتح ََيَت الحَمت ح ا َْلَا ْلح

َناَد َفَمن حُهمح َمنح جَيحَعُل الحَمَجاَز َفيَما يُذحَكُر مَ  َيَهمح الحَمَجاَز ِف اْلحَسح ( ِف نَ فح َنَد َعاَدةا )َخََلفاا لََقوحم  نحُه ِف الحُمسح
َوهَل ازحَداُدوا ِبََ  ُمح َعَلى اْلح َنَد إلَيحَه َفَمعحََن زَاَدِتح ُهمح َمنح جَيحَعُلُه ِف الحُمسح ُ تَ َعاََل إطحََلقاا َوَمن ح ا َوَعَلى الثهاِن زَاَدُهمح اّلِله

ُُروَف َوفَا َف حَعاَل َواْلح َها  )َو( َقدح َيُكوُن الحَمَجاُز )ِف اْلح َناَد َفعحَلَه إلَي ح ََيَت َعَليحَه تَ َعاََل َْلَسح قاا ََلبحَن َعبحَد َلْلح
َف حَعاَل }وَ  ُلوا الشهَياَطنُي{ السهََلَم والنقشواِن( َمثَالُُه ِف اْلح َنهَة{ َأيح يُ َناَدي }َوات هبَ ُعوا َما تَ ت ح ََنَدى َأصحَحاُب اِلح

َرح  َماُم الرهازَيُّ )اْلح ُُروَف }فَ َهلح تَ َرى َْلُمح َمنح َِبَقَية { َأيح َما نَ َرى )َوَمَنَع( اْلحَ َف ُمطحَلقاا( َأيح َأيح تَ َلتحُه َوِف اْلح
ََه فََإنح ُضمه إََل َما يَ ن ح قَاَل ََل َيُكوُن َفيَه ُمََ  َه إََل َغْيح َبَغي اُز إف حرَاد  ََل َِبلذهاَت َوََل َِبلت هَبَع َْلَنهُه ََل يَُفيُد إَله َبَضمَ 

َبَغي َضمُُّه إلَيحَه َفَمَجاُز تَ رحَكيب  قَاَل الن هقحَشَواِنُّ َمنح   أَيحَن أَنهُه َُمَاُز َضمُُّه إلَيحَه فَ ُهَو َحَقيَقٌة أَوح إََل َما ََل يَ ن ح
لَ  لَُبنُكمح ِف ُجُذوَع النهخح ف حرَاَد ََنحُو قَ وحله تَ َعاََل }َوَْلَصح َها )َو( تَ رحَكيب  َبلح َذَلَك الضهمُّ َقرَيَنُة َُمَاَز اْلحَ { َأيح َعَلي ح

َم الحَفاَعَل فَ َقاَل ََل َيُكوُن َفي َتقه( َكاسح َدَر فَ َواَضٌح َمَنَع أَيحضاا )الحَفعحَل َوالحُمشح َهَما َُمَاٌز )إَله َِبلت هَبَع( لَلحَمصح
ُلُهَما فََإنح َكاَن َحَقيَقةا َفََل َُمَاَز َفيَهَما َواعحَُّتََض َعَليحَه َِبلتهَجوَُّز َِبلحَفعحَل الحَماَضي َعنح الحمُ  ُس َأصح َبَل َوالحَعكح تَ قح سح

َلهَ  َبُل َُمَازاا َكَما تَ َقدهَم َمنح َكَما تَ َقدهَم َمنح َغْيحَ ََتَوُّز  ِف َأصح تَ قح َتقه يُ رَاُد َبَه الحَماَضي َوالحُمسح َم الحُمشح َما َوَِبَنه اََلسح
ََديَث ُُمَرهداا َعنح الزهَماَن )َوََل يَ  َماَم َفيَما قَاَلُه َنظََر إََل اْلح َلَه وََكَأنه اْلحَ ُكوُن( الحَمَجاُز )ِف َغْيحَ ََتَوُّز  ِف َأصح

َتعحَماٌل ِف َغْيحَ الحَعَلَميهَة َكُسَعاَد أَ ا َبقح َْلَا اسح َا إنح َكاَنتح ُمرحََتََلةا َأيح َلَح َيسح َعحََلَم( َْلََّنه ُقوَلةا لََغْيحَ ُمَناَسَبة  ْلح وح َمن ح
نح الحََبََكَة َفَكَذَلَك َلَصحهَة اْلحَطحََلَق َعنحَد َكَفضحل  فَ َواَضٌح َأوح َلُمَناَسَبة  َكَمنح َسهى َوَلَدُه ِبَُباَرك  َلَما ظَنهُه َفيَه مَ 

َاَرَث فَ َقاَل إنهُه ُمََ  اٌز َْلَنهُه ََل يُ رَاُد َمنحُه الصَ َفُة َزَواَْلَا )َخََلفاا لَلحَغزَاَلَ  ِف ُمتَ َلمهَح الصَ َفَة( َبَفتحَح الحَميَم الثهانََيَة َكاْلح
َمَيَة َوَعَدُمَها أَوحََل.َوَقدح َكاَن قَ بحَل الحَعَلَميه   َة َموحُضوعاا َْلَا َوَهَذا َخََلٌف ِف التهسح

َم )َلوحََل الحَقرَينَ )      ََه( َمنحُه إََل الحَفهح َظ )بَتَ َباُدَر َغْيح ُة( َوَمنح َويُ عحَرُف الحَمَجاُز َأيح الحَمعحََن الحَمَجازَيُّ لَلهفح
ََقيَقُة )َوَصحهُة الحَمصحُحوَب َِبَا الحَمَجاُز الرهاجَ  ُح َوَسَيأحِت َويُ ؤحَخُذ ِمها ذَُكَر َأنه الت هَباُدَر َمنح َغْيحَ َقرَيَنة  تُ عحَرُف َبَه اْلح

َماَر َعنحُه )َوَعَدُم ُوُجوَب اََلط َ  ُي اْلَح َي( َكَما ِف قَ وحَلك ِف الحَبَليَد َهَذا َِحَاٌر فََإنهُه َيَصحُّ نَ فح َما َيُدلُّ رَاَد( َفيالن هفح
َألح الحَبَساَط َأيح َصاَحبَ  َلَها َفََل يُ َقاُل َواسح َألح الحَقرحيََة{ َأيح أَهح ُه أَوح َيطهرََد ََل َعَليحَه ِبََنح ََل َيطهرََد َكَما ِف }َواسح

يَع ُجزحئَيهاتََه َمنح َغْيحَ  ََسَد لَلرهُجَل الشَُّجاَع فَ َيَصحُّ ِف َجََ ََواَز َأنح يُ َعَبَ َ ِف بَ عحَضَها ُوُجوِبا َكَما ِف اْلح  ُوُجوَب اِلح
يَع ُجزح  ََقيَقَة ِف َجََ ََقيَقيَ  فَ يَ لحَزُم اطَ رَاُد َما َيُدلُّ َعَليحَه َمنح اْلح ََقيَقَة َِبَََلَف الحَمعحََن اْلح ئَيهاتََه ََلنحَتَفاَء الت هعحَبَْي َِبْلح

ََها )َوََجحُعُه( أَ  ََقيَقيَ  َبَغْيح َر ِبَعحََن الحَفعحَل َُمَازاا اْلح َمح ََقيَقَة( َكاْلح َظ الدهالَ  َعَليحَه )َعَلى َخََلَف ََجحَع اْلح يح ََجحُع اللهفح
َمُع َعَلى َأَواَمَر.   جُيحَمُع َعَلى أُُمور  َِبَََلَفَه ِبَعحََن الحَقوحَل َحَقيَقةا فَ ُيجح



َيي)      َييَدَه( َأيح تَ قح َظ الدهالَ  َعَليحَه َكَجَناحَ َوَِبلحَتزَاَم تَ قح َرحَب َأيح َشدهتََه  َد اللهفح َاَنَب َوََنَر اْلح الذُّلَ  َأيح َلنَي اِلح
َارَيََة )َوتَ َوقَُّفَه( ِف  َ اِلح ََقيَقَة فََإنهُه يَُفيُد َمنح َغْيحَ لُُزوم  َكالحَعنيح ََّتََك َمنح اْلح َظ َعلَ َِبَََلَف الحُمشح يحَه )َعَلى إطحََلَق اللهفح

رََهمح َحيحُث تَ َواطَُئوا َوُهمح الحيَ هُ  َخَر( ََنحُو }َوَمَكُروا َوَمَكَر اّلِلهُ{ َأيح َجازَاُهمح َعَلى َمكح وُد َعَلى َأنح الحُمَسمهى اِلح
تُ ُلوا َعيَسى َعَليحَه الصهََلُة َوالسهََلُم ِبََنح أَلحَقى َشبَ َهُه َعَلى َمنح وََكُلوا َبَه قَ ت ح  َلُه َوَرفَ َعُه إََل السهَماَء فَ َقتَ ُلوا يَ قح

َخَر الحُملحَقى َعَليحَه الشهَبُه ظَنًّا أَنهُه َعيَسى َوَلَح يَ رحَجُعوا إََل قَ وحلََه َأََن َصاَحُبُكمح ُثه َشكُّوا َفيَه َلمه  ا َلَح يَ َروحا اِلح
َر َعَلى الحُمَجازَاَة َعَليحَه ُمتَ َوقَ فٌ  ََقيَقيَ  َفََل  فََإطحََلُق الحَمكح َظ َعَلى َمعحَناُه اْلح َعَلى ُوُجوَدَه َِبَََلَف إطحََلَق اللهفح

ُئوَل َعَلي ح  َألح الحَقرحيََة فََإطحََلُق الحَمسح َتَحيَل( ََنحُو َواسح ََه )َواْلحَطحََلُق َعَلى الحُمسح َها الحَمأحُخوُذ َمنح يَ تَ َوقهُف َعَلى َغْيح
َتَحيٌل َْلََّنهَ  َع ِف نَ وحَع الحَمَجازَ َذَلَك ُمسح َّتَاُط السهمح َتاُر اشح ُلَها )َوالحُمخح ُئوُل أَهح َا الحَمسح َتَمَعُة َوَإَّنه َبحَنَيُة الحُمجح ( ا اْلح

ََّتَُط َثَلا فَ َليحَس لََنا َأنح نَ َتَجوهَز ِف نَ وحع  َمنحُه َكالسهَبَب لَلحُمَسبهَب إَله إَذا سََُع َمنح الحَعَرَب ُصوَرٌة َمنحُه مَ   َوَقيَل ََل ُيشح
َفي السهَماُع ِف نَ وحع  َلَصحهَة التهَجوَُّز ِف َعكح  َها فَ َيكح تَ َفى َِبلحَعََلَقَة الهَِت َنظَُروا إلَي ح َسَه َمَثَلا )َوتَ َوقهَف َذَلَك َبلح ُيكح

ََّتَُط السهَماُع ِف َشخح  َّتَاَط َوَعَدَمَه َوََل ُيشح َمَديُّ( ِف اََلشح تَ عحَمَل إَله ِف اِلح َاعاا َِبَنح ََل ُيسح َص الحَمَجاَز إَجح
تَ عحَمَلتحُه الحَعَرُب َفيَها.   الصُّوَرَة الهَِت اسح

أََلة)      تَ عحَمَلتحُه الحَعَرُب ِف َمعحَنا ُوَضَع َلُه ِف َغْيحَ لَُغَتَهمح َولَيحَس ِف الحقُ :ُ َمسح ٌظ َغْيحُ َعَلم  اسح آَن رح  الحُمَعرهُب َلفح
َتَمَل َعَلى َغْيحَ َعَرَب   َفََل َيُكوُن   َثَر( إذح َلوح َكاَن َفيَه ََلشح َكح ُكلُُّه َعَربَيًّا َوَقدح قَاَل َوفَاقاا لَلشهاَفَعيَ  َوابحَن َجرَير  َواْلح

َق  فَارََسيه  َتَبح طَاٌس ُروَميهٌة لَلحَميزَاَن تَ َعاََل }إَنه أَن حزَلحَناُه قُ رحآَنا َعَربَيًّا{ َوَقيَل إنهُه َفيَه َكَإسح يَباَج الحَغَليَظ َوَقسح ٌة لَلدَ 
َلحَفاَظ َوََنحَوَها ات هَفَق َفيَها لُ  ُفُذ. َوُأَجيَب ِبََنه َهَذَه اْلح َكاٌة َهنحَديهٌة لَلحُكوهَة الهَِت ََل تَ ن ح ََهمح َوَمشح َغُة الحَعَرَب َولَُغُة َغْيح

َاَعيَل َوَُيحَتَمُل َأنح ََل ُيَسمهى ُمَعرهِبا َكالصهابُوَن َوََل َخََلَف ِف  َعحَجَميَ  ِف الحُقرحآَن َكَإب حرَاَهيَم َوَإسح  ُوُقوَع الحَعَلَم اْلح
َتصَ   َر َحيحثُ َكَما َمَشى َعَليحَه الحُمَصنَ ُف ُهَنا َحيحُث قَاَل َغْيحُ َعَلم  َوَأنح ُيَسمهى َكَما َمَشى َعَليحَه ِف َشرحَح الحُمخح

َشَبَهَه بََه َحيحُث َلَح يَ ُقلح َذَلَك ُثه نَ بهَه َعَلى َأنه الحَعَلَم ُمت هَفٌق َعَلى ُوُقوَعَه َوَعقهَب ُهَنا الحَمَجاَز َِبلحُمَعرهَب لَ 
َتعحَماَْلَمح الحَمَجاَز َفيَما َلَح َيَضُعوُه لَهُ  تَ عحَمَلتحُه الحَعَرُب َفيَما َلَح َيَضُعوُه َلُه َكاسح   ابحَتَداءا.اسح

أََلةٌ )      ََّتَسَ  :َمسح ََسَد لَلحَحيَ َواَن الحُمفح تَ عحَمُل ِف َمعحَنا )إمها َحَقيَقٌة( فَ َقطح )َأوح َُمَاٌز( فَ َقطح َكاْلح ُظ( الحُمسح  اللهفح
َنا َعام   ُثه َخصهُه الشهرحُع َأوح الحُعرحُف بَنَ وحع  َأوح لَلرهُجَل الشَُّجاَع )َأوح َحَقيَقٌة َوَُمَاٌز َِبعحَتَباَريحَن( َكَأنح ُوَضَع لَُغةا َلَمعح 

ابهَة ِف اللَُّغَة َلكُ  محَساَك الحَمعحُروَف َوالده َساَك َخصهُه الشهرحُع َِبْلحَ لَ  َما َيَدبُّ َعَلى َمنحُه َكالصهوحَم ِف اللَُّغَة َلْلحَمح
َرحَض َخصهَها الحَعَرُف الحَعامُّ َبَذاَت اْلحَ  َتعحَمالُُه ِف الحَعامَ  َحَقيَقٌة لَُغوَيهٌة َُمَاٌز اْلح ُل الحَعرَاَق َِبلحَفَرَس فَاسح َواَفَر َوأَهح

َس َوََيحَتَنُع َكوحنُُه َحَقيَقةا َوَُمَازاا َِبعحَتَبار  َواَحد  لَلت هنَ  َاصَ  َِبلحَعكح َع ابحتَ َشرحَعيٌّ َأوح ُعرحِفٌّ. َوِف اْلح َ الحَوضح َداءا اِف َبنيح
رَاَن( َمح تَ عحَمَل ِف َمعحَنا َموحُضوع  لَُه ابحَتَداءا َوََثنَياا )َواْلح َظ الحُمسح ُدُق َأنه اللهفح ََقيَقُة َوالحَمَجاُز  َوََثنَياا إذح ََل َيصح َأيح اْلح

َهَا فَ  َتعحَماَل( َْلَنهُه َمأحُخوٌذ ِف َحدَ  َظ )قَ بحَل اََلسح َتَفَياَن( َعنح اللهفح ُظ )ُمن ح َإَذا ان حتَ َفى ان حتَ َفَيا )ُثه ُهَو( َأيح اللهفح
ُل الحُعرحَف َأوح اللَُّغَة )َفَفي( َخطَاَب )الشه  َر الطهاَء الشهارَُع َأوح أَهح رحَع( )َُمحُموٌل َعَلى ُعرحَف الحُمَخاَطَب( َبَكسح



ُموَل َعَليحَه الحَمعحََن )الشهرحَعيُّ َْلَنهُه ُعرحفُُه( َأيح  ُ َعَليحَه َوَسلهَم الحَمحح  َْلَنه الشهرحَعيه ُعرحُف الشهرحَع َْلَنه النهِبه َصلهى اّلِله
ُمولُ  َعَليحَه الحَمعحََن  بَُعَث لَبَ َياَن الشهرحَعيهاَت )ُثه( إَذا َلَح َيُكنح َمعحَنا َشرحَعيٌّ َأوح َكاَن َوَصَرَف َعنحُه َصاَرٌف فَالحَمحح

َتَمره َْلَنه الظها)الحُعرحِفُّ الح  طَاَب َواسح يُع النهاَس َِبَنح َيُكوَن ُمتَ َعاَرفاا َزَمَن اْلَح َهَر إرَاَدتُُه َعامُّ( َأيح الهَذي يَ تَ َعاَرفُُه َجََ
َذحَهاَن. )ُثه( إَذا َلَح َيُكنح َلَمعحَنا ُعرحِف   َعام   َأوح َكاَن َوَصَرَف َعنحُه َصا ُموُل َعَليحَه لَتَ َباُدرََه إََل اْلح َرٌف فَالحَمحح

 ُعرحِفٌّ َعامٌّ َأوح َمعحَنا الحَمعحََن )اللَُّغَويُّ( لَتَ َعيَُّنَه َحيَنَئذ  َفَحَصَل َمنح َهَذا َأنه َما َلُه َمَع الحَمعحََن الشهرحَعيَ  َلُه َمعحَنا 
َلُه َمعحَنا ُعرحِفٌّ َعامٌّ َوَمعحَنا لَُغَويٌّ َُيحَمُل َأوهَلا َعَلى الحُعرحَف الحَعامَ  لَُغَويٌّ َأوح ُهَا َُيحَمُل أَوهَلا َعَلى الشهرحَعيَ  َوَأنه َما 

ث حَباَت الشهرحعَ  َمَديُّ( َفيَما لَُه َمعحَنا َشرحَعيٌّ َوَمعحَنا ُلَغَويٌّ َُمحَمُلُه )ِف اْلحَ ( َوفحَق َما تَ َقدهَم. )َوقَاَل الحَغزَاَلُّ َواِلح يَ 
ث حَباَت قَاَل )الحَغزَاَلُّ( اللهفحظُ )َوِف ال ُي َوَعَدَل َعنحُه َمَع إرَاَدتََه َلُمَناَسَبَة اْلحَ َي( َوَعَباَرُِتَُما الن ههح  )ُُمحَمٌل( َأيح َلَح ن هفح

َي َوََل َعَلى اللُّ  ُ َعَليحَه يَ تهَضحح الحُمرَاُد َمنحُه إذح ََل َُيحَكُن َِححُلُه َعَلى الشهرحَعيَ  َلُوُجوَد الن ههح َغَويَ  َْلَنه النهِبه َصلهى اّلِله
 َوَسلهَم بَُعَث لَبَ َياَن الشهرحَعيهاَت.

َي. َوُأَجيَب َِبَنه الحُمرَاَد َِبلشهرح )       َر الشهرحَعيَ  َِبلن ههح َمَديُّ( َُمحَمُلُه )اللَُّغَويُّ( لَتَ َعذُّ  َعيَ  َما ُيَسمهىَو( قَاَل )اِلح

مَ  َشرحعاا ا يُ َقاُل َصوحٌم َصَحيٌح َوَصوحٌم فَاَسٌد َوَلَح يَذحُكرَا َغْيحَ َهَذا الحَقسح َم َصَحيحاا َكاَن أَوح فَاَسدا  َبَذَلَك اََلسح
ُ َعَليحَه َوَسله  َلم  َعنح }َعاَئَشَة قَاَلتح َدَخَل َعَليه النهِبُّ َصلهى اّلِله ث حَباَت َمنحُه َحَديُث ُمسح َذاَت يَ وحم   مَ َمثَاُل اْلحَ

َمُل َعَلى الصهوحَم الشهرحَعيَ  فَ ُيَفيُد َصحه  ٌء قُ لحَنا ََل قَاَل فََإِن َ إذاا َصائٌَم{ فَ ُيحح ٌل فَ َقاَل َهلح َعنحدَُكمح َشيح َتُه َوُهَو نَ فح
َ }أَنهُه َصلهى اّلِلهُ  َي َمنحُه َحَديُث الصهَحيَحنيح َ يَ وحَم بََنيهة  َمنح الن هَهاَر َوَمثَاُل الن ههح  َعَليحَه َوَسلهَم ََّنَى َعنح َصَياَم يَ وحَمنيح

َم الحَمَجاَز الشهرحَعيَ  َعَلى الحُمسَ  َمَل َخََلٌف ِف تَ َقدُّ َر{ َوَسَيأحِت ِف َمبحَحَث الحُمجح . الحَفطحَر َويَ وحَم النهحح مهى اللَُّغَويَ 
ََقيَقةَ  َها )أَق حَواٌل( قَاَل أَبُو َوِف تَ َعاُرَض الحَمَجاَز الرهاَجَح َواْلح َتعحَماُل الحَمَجاَز َعَلي ح  الحَمرحُجوَحَة( َِبَنح َغَلَب اسح

َل َْلََصالََتَها َوأَبُو يُوُسَف الحَمَجاُز َأوحََل لََغَلَبَتَه )ََثلَثُ َها الحمُ  َمح ََقيَقُة َأوحََل ِف اْلح ُظ )ُُمحَمٌل( َحَنيَفَة اْلح َتاُر( اللهفح خح
َرُب َمنح َهَذا الن ههح ََل َُيحَملُ  ه  َمثَالُُه َحَلَف ََل َيشح ُهَما َمنح َوجح َحاَن ُكل   َمن ح َر  َعَلى َأَحَدَهَا إَله َبَقرَيَنة  لَُرجح

َعُل َكَثٌْي َمنح الر ََعاَء َوالحَمَجاُز الحَغاَلُب الشُّ  ََقيَقُة الحُمتَ َعاَهَدُة الحَكرحُع َمنحُه َبَفيَه َكَما يَ فح ُب ِبَا يُ غحََّتَُف َمنحُه رح فَاْلح
ُس َأوح ََل ََيحَنُث َبَواَحد  مَ  َوهَل ُدوَن الثهاِن أَوح الحَعكح ئاا فَ َهلح ََيحَنُث َِبْلح ََنَء َوَلَح يَ نحَو َشي ح َق حَواُل فََإنح َكاْلحَ ُهَما اْلح ن ح

َها ات ََفاقاا َكَمنح َحَلَف  َم الحَمَجاُز َعَلي ح ََقيَقُة ُقدَ  َنُث بََثَمرََها ُدوَن ُهَجَرتح اْلح َلَة فَ َيحح ََل ََيحُكُل َمنح َهَذَه النهخح
ََقيَقُة ات ََفاقاا َكمَ  ُجوَرُة َحيحُث ََل نَيهَة َوَإنح َتَساَوََي ُقدَ َمتح اْلح ََقيَقُة الحَمهح ا َلوح َكاَنتح َغالََبةا. َخَشَبَها الهَذي ُهَو اْلح

َاَع )َمثَ  ( َِبْلحََجح م  طَاُب ِف َذَلَك )َوثُ ُبوُت ُحكح ( َلَكنح َيُكوُن اْلَح َم )ُمرَاداا َمنح َخطَاب  ُكح َلا َُيحَكُن َكوحنُُه( َأيح اْلح
َم ُهَو )الحُمرَاُد َمنحُه( َأيح َمنح ا ُكح ( الث ُُّبوُت الحَمذحُكوُر )َعَلى أَنهُه( َأيح اْلح طَاَب. )َبلح يَ ب حَقى الحُمرَاَد )َُمَازاا ََل َيُدلُّ ْلَح

طَ  ََنَفيهَة َوالحَبصحرَيَ  َأَب َعبحَد اْلَح ( َمنح اْلح َها )َخََلفاا لَلحَكرحَخيَ  اّلِلَه َمنح اُب َعَلى َحَقيَقَتَه( لََعَدَم الصهاَرَف َعن ح
طَاُب َعَلى َحَقيَقَتَه إذح َلَح َيظحَهرح ُمسح  ُُه الحُمعحَتزََلَة ِف قَ وحْلَََما َيُدلُّ َعَلى َذَلَك َفََل يَ ب حَقى اْلَح َم الثهاَبَت َغْيح تَ َنٌد لَلحُحكح

َاعاا َُيحَكُن َكوحنُُه ُمرَاداا َمنح قَ وحله تَ َعا ُتمح َمثَالُُه ُوُجوُب الت هَيمَُّم َعَلى الحُمَجاَمَع الحَفاَقَد لَلحَماَء إَجح ََل }َأوح ََلَمسح



َه الح  سَ  َِبلحَيَد َُمَاٌز ِف النَ َساَء فَ َلمح َتََُدوا َماءا فَ تَ َيمهُموا{ َلَكنح َعَلى َوجح َمَجاَز َْلَنه الحُمََلَمَسَة َحَقيَقٌة ِف اِلَح
َُها َوَإَله  تَ َنَد َغْيح َاَع إذح ََل ُمسح تَ َنَد اْلحََجح يَُة ُمسح َماُع ََل َتُكوُن اِلح َماَع فَ َقاََل الحُمرَاُد اِلَح َلذَُكَر َفََل َتُدلُّ َعَلى َأنه اِلَح

َس يَ ن حُقُض ا َاعَ اللهمح َر اْلحََجح رََه َبذَكح تُ غحَِنَ َعنح ذَكح ََها َواسح تَ َنُد َغْيح َكَما   لحُوُضوَء. َوُأَجيَب َِبَنهُه جَيُوُز َأنح َيُكوَن الحُمسح
ُس َفيَها َعَلى َحَقيَقَتَه فَ َتُدلُّ َعَلى نَ قحَضَه الحُوُضوَء َوَإنح قَاَمتح َقرَيَنٌة َعَلى إرَا َماَع أَيحضاا ُهَو الحَعاَدُة فَاللهمح َدَة اِلَح

أََلَة اْلحَ  َظ َحَقيَقُتُه َوَُمَازُُه َمعاا َدلهتح َعَلى َمسح َاَع أَيحضاا َوَقدح قَاَل بََناءا َعَلى الرهاَجَح أَنهُه َيَصحُّ َأنح يُ رَاَد َِبللهفح َجح
َء. الشهاَفَعيُّ َبَدََللََتَها َعَليحَهَما َحيحُث َِحََل الحُمََلَمَسَة َفيَها  سَ  َِبلحَيَد َوالحَوطح  َعَلى اِلَح

أََلة)      تُ عحَمَل ِف َمعحَناُه ُمرَاداا َمنحُه ََلزَُم الحَمعحََن( ََنحُو َزيحٌد َطوَيُل النَ َجاَد ُمرَادا ٌ: َمسح ٌظ اُسح ا َمنحُه َطوَيُل  الحَكَنايَُة َلفح
َتعحَماَل اللهفحَظ ِف َمعحَناُه َوَإنح أُرَيَد الحَقاَمَة إذح طُوُْلَا ََلزٌَم َلطُوَل النَ َجاَد َأيح ِحََ  اَئَل السهيحَف )َفَهَي َحَقيَقٌة( ََلسح

زََم فَ ُهَو( َأيح  َا ُعَبَ َ َِبلحَملحُزوَم َعنح الَله َظ )َوَإَّنه زَُم )فََإنح َلَح يُ َردح الحَمعحََن( َِبللهفح ُظ َحيَنَئذ  )َُمَاٌز( َْلَنهُه  َمنحُه الَله اللهفح
تُ عحَمَل ِف َمعحَناُه لَيُ َلوهَح( َبَفتحَح الح  ٌظ اُسح َوهَل )َوالت هعحرَيُض َلفح تُ عحَمَل ِف َغْيحَ َمعحَناُه َأيح اْلح ََه( اُسح َواَو َأيح لَلت هلحوَيَح )َبَغْيح

ََليَل َعَليحَه الصهََلُة َوالسهََلُم }َبلح ف َ  َعَلُه َكَبْيُُهمح َهَذا{ َنَسَب الحَفعحَل إََل َكَما ِف قَ وحله تَ َعاََل َحَكايَة  َعنح اْلح
َناَم الحُمتهَخَذَة آَْلَةا َكأَنهُه َغَضَب َأنح تُ عحَبَد الصَ َغاُر َمَعُه تَ لحَوَياا لََقوحَمَه الحَعاَبدَ  َصح ُلُح َأنح َكَبَْي اْلح َا ََل َتصح يَن َْلَا َِبَّنه

َر َصَغارََها َفضحَلا َعنح َتُكوَن آَْلَةا َلَما يَ عحَلُموَن إَذا َنظَرُ  َز َكَبْيََها َعنح َذَلَك الحَفعحَل َأيح َكسح وا َبُعُقوَْلَمح َمنح َعجح
تَ عح  َظ َفيَه َلَح ُيسح ا( َْلَنه اللهفح َلُه ََل َيُكوُن َعاَجزاا )فَ ُهَو( َأيح الت هعحرَيُض )َحَقيَقٌة أََبدا ََه َواْلحَ َملح ِف َغْيحَ َمعحَناُه َغْيح

 َف الحَكَنايََة َكَما تَ َقدهَم.َِبَََل 
  

 احلروف

َدَ       ُُروَف الهَِت ََيحَتاُج الحَفَقيُه إََل َمعحرََفَة َمَعانَيَها َلَكث حَرَة ُوُقوَعَها ِف اْلح لهَة َلَكنح َسَيأحِت َأيح َهَذا َمبحَحٌث َمنح اْلح
َاٌء َفَفي الت هعحَبَْي َِبَا تَ غحَليٌب َلْلحَ  َها َأسح َتَصاراا ِف الحَكَتابََة. َمن ح َنحَديَ  اخح َثَر ِف َخطَ  الحُمَصنَ َف َعدهَها َِبلحَقَلَم اْلح كح

َش َعَليحَه َلُوُضوَحَه )َأَحُدَها إَذنح َمنح نَ َواَصَب الحُمَضارََع( قَاَل َسيبَ َويحَه  َوِف بَ عحَض النَُّسَخ َِبلحَقَلَم الحُمعحَتاَد َولحَنمح
َلَمنح زَاَء إَلَح )قَاَل الشهَلوحَبنُي َداَئماا َو( قَاَل )الحَفارََسيُّ َغالَباا( َوَقدح تَ َتَمحهُض لَلحَجَواَب فََإَذا قُ لحت لَلحَجَواَب َواِلحَ 

َرمحُتك َوَإَذا  رَاَمك َجزَاَء زَََيرَتََه َأيح إنح ُزرحتَنيَأكح رََمك فَ َقدح َأَجبحته َوَجَعلحت إكح قُ لحت َلَمنح قَاَل قَاَل أَُزوُرك إَذنح ُأكح
َتقح  َتَفاَء اسح ُخوُل إَذنح َفيَه َمرحُفوٌع ََلخح ُقَك فَ َقدح َأَجبحته فَ َقطح َعنحَد الحَفارََسيَ  َوَمدح ََّتََط ُأَحبُّك إَذنح ُأَصدَ  َبالََه الحُمشح

َبَها َويَ َتَكلهُف الشهَلوحَبنُي ِف َجعحَل َهَذا َمثَاَلا لَلحَجَزاَء أَيحضاا أَ  يح إنح ُكنحت قُ لحت َذَلَك َحَقيَقةا َصدهق حُتك ِف َنصح
َزَة وَ  َمح َر اْلح ( َبَكسح ُسُكوَن النُّوَن َوَسَيأحِت َعدَُّها َمنح َمَساَلَك الحَعلهَة َْلَنه الشهرحَط َعلهٌة لَلحَجزَاَء. )الثهاِن إنح

ُموَن َُجحَلة  َِبُُصولَ  تَ ُهوا يُ غحَفرح َْلُمح َما َقدح  )لَلشهرحَط( َأيح لَتَ عحَليَق ُحُصوَل َمضح َرى ََنحُو }إنح يَ ن ح ُموَن ُأخح َمضح
ََن{ َأيح َما )َوالز َََيَدَة( َي( ََنحُو }إنح الحَكاَفُروَن إَله ِف ُغُرور { }إنح أََردحََن إَله اْلحُسح ََنحُو َما إنح  َسَلَف{ )َوالن هفح

ا. )الثهالَ  ( َمنح الحُمَتَكلَ َم ََنحُو قَاُلوا }لََبث حَنا يَ وحماا َزيحٌد قَائٌَم َما إنح رَأَيحت َزيحدا ( َمنح ُحُروَف الحَعطحَف )لَلشهكَ  ُث َأوح



 َ َيَْي( َبنيح ُرََن لَيحَلا أَوح ََّنَاراا )َوالتهخح يَهاَم( َعَلى السهاَمَع ََنحُو َأََتَها أَمح { )َواْلحَ تَ نَ َأوح بَ عحَض يَ وحم  َ َسَواٌء امح َع الحَمعحطُوَفنيح
نَ ُهَما ََنحُو ُخذح َمنح َماَل ثَ وحِبا َأوح َديَناراا أَمح َجاَز ََنحُو َجاَلسح الحُعَلَماَء أَوح الحُوعهاَظ  ُع بَ ي ح َمح َوَقَصَر ابحُن َماَلك  اِلح

َع( َكالح  َمح َِبَحَة )َوُمطحَلَق اِلح َوهَل َوَسهوحا الثهاِن َِبْلحَ َيَْي َعَلى اْلح ُُه التهخح  َواَو ََنحُو: َوَغْيح
َها ُفُجورَُها                                     َوَقدح َزَعَمتح لَي حَلى ِبََِن َ فَاَجٌر   <> لَنَ فحَسي تُ َقاَها َأوح َعَلي ح

                          

ٌم َأوح َفعحٌل َأوح َحرحٌف( َأيح  َها )َوالت هقحَسيَم ََنحُو: الحَكَلَمُة اسح ُمَقسهَمٌة إََل الثهََلثََة تَ قحَسيَم الحُكلَ يَ  إََل َأيح َوَعَلي ح
َمرَة  ََنحُو َْلَ  َها )َوِبَعحََن إََل( فَ يُ نحَصُب بَ عحَدَها الحُمَضارَُع ِبََنح ُمضح ُدُق َعَلى ُكل   َمن ح لحَزَمنك َأوح ُجزحئَيهاتََه فَ َيصح

رَاَب َكَبلح( ََنحُو }َوأَرحَسلحَناُه إََل َمائََة أَلحف  َأوح يَزَيُدوَن{ َأيح َبلح تَ قحَضَيَِن َحقَ ي َأيح إََل َأنح تَ قحَضيَنيَه )َواْلحَضح 
َرَيرَيُّ َوالت هقحرَيُب ََنحُو َما أَدحرَي َأَسلهَم َأوح َودهَع( َهَذا يُ َقاُل َلَمنح َقَصَر َسََلمَ  ُه َكالحَوَداَع فَ ُهَو َمنح يَزَيُدوَن )قَاَل اْلح

رََع ِف َف َوالحُمرَاُد تَ قحرَيُب السهََلَم لََقصحرََه َمنح الحَوَداَع َوََنحوََه َوَما أَدحرَي أَأَذهَن أَوح أَقَاَم يُ َقاُل َلَمنح ََتَاُهَل الحَعارَ   َأسح
قَاَمَة. )الرهاَبُع َأيح  ََذاَن َكاْلحَ َسَْي( ِبُفح  اْلح َزَة )َوالسُُّكوَن( لَلحَياَء )لَلت هفح َجٌد َأيح َِبلحَفتحَح( لَلحَهمح َرد  ََنحُو َعنحَدي َعسح

َلة  ََنحوُ   :َذَهٌب َوُهَو َعطحُف بَ َيان  أَوح َبَدٌل َأوح َِبُمح

َك ََل أَقحَلي                   َليَنَِن َلَكنح إَيه َنٌب   <>  َوتَ قح     َوتَ رحَميَنَِن َِبلطهرحَف َأيح أَنحَت ُمذح

لَ  َسٌْي َلَما قَ ب ح َنٌب تَ فح ُم َلَكنح َفأَنحَت ُمذح ُه إذح َمعحَناُه تَ نحظُُر إََله َنظََر ُمغحَضب  َوََل َيُكوُن َذَلَك إَله َعنح َذنحب  َواسح
َتَصاَص َأيح أَت حرُُكك َِبَََلَف َغْيحَك )َولََنَدا فَاَدَة اََلخح ُعوُل َمنح َخََبََها َْلَ َم الحَمفح َء الحَقرَيَب َأوح َضَمُْي الشهأحَن َوُقدَ 

َنهَة ُدُخوَلا الحَبَعي َل اِلح َ ِف }آَخَر أَهح َوهَل َما ِف َحَديَث الصهَحيَحنيح َوأَدحََنُهمح َد َأوح الحُمتَ َوسَ َط أَق حَواٌل( َوَيُدلُّ َلْلح
{.  َوَقدح قَاَل تَ َعاََل }فََإِن َ َقرَيٌب{ َوَقيَل ََل َيُدلُّ َِلََواَز  َنَداَء الحَقرَيَب ِبَا َمنحزََلةا فَ يَ ُقوُل َأيح َربَ  َأيح َربَ 

َ قَ  ََجَلنيح َا اْلح ٌم )لَلشهرحَط( ََنحُو }أَيه َديَد( اسح َاَمُس َأيه( َِبلحَفتحَح َو )َِبلتهشح ا )اْلح َواَن لَلحَبَعيَد تَ وحَكيدا َضيحت َفََل ُعدح
{ )َوَموحصُ  َهاَم( ََنحُو }أَيُُّكمح زَاَدتحُه َهَذَه إَيَاَنا َتفح وَلٌة( ََنحُو }لَنَ نحزََعنه َمنح ُكلَ  َشيَعة  أَي ُُّهمح َأَشدُّ{ َعَليه{ )َواََلسح

ََنحُو َمَررحت َبَرُجل  َأيح الهَذي ُهَو َأَشدُّ )َوَدالهٌة َعَلى َمعحََن الحَكَماَل( ِبََنح َيُكوَن َصَفةا لََنَكرَة  َأوح َحاَلا َمنح َمعحرََفة  
 َأيح َكاَمل  ِف َصَفاَت الرُُّجولَيهَة َأوح الحَعلحَم َوَمَررحت َبَزيحد  َأيه َرُجل  َأوح َأيه َعاَلَ  َأيح َأيه َرُجل  َأوح َبَعاَلَ  َأيه َعاَلَ  

( ََنحُو ََي أَي َُّها النهاُس. )السه  َلٌة لََنَداَء َما َفيَه َألح ٌم(َكاَمَلا ِف َصَفاَت الرُُّجولَيهَة أَوح الحَعلحَم )َوَوصح  اَدُس إذح اسح
ُعوَلا َبَه( ََنحُو }َواذحُكُروا إذح  ُس َأيح َوقحَت طُُلوَعَها )َوَمفح ُتمح قََليَلا   لَلحَماَضي ظَرحفاا ََنحُو َوَجئ حُتك إذح طََلَعتح الشهمح ُكن ح

ُعوَل( بََه ََنحُو }اُذحُكُروا نَعحَمةَ   اّلِلَه َعَليحُكمح إذح َجَعَل َفيُكمح َفَكث هرَُكمح{ َأيح اُذحُكُروا َحالََتُكمح َهَذَه )َوَبَدَلا َمنح الحَمفح
( ََنحُو  ُم َزَمان  َها اسح َعحُل الحَمذحُكوُر )َوُمَضافاا إلَي ح }َرب هَنا ََل تُزَغح قُ ُلوبَ َنا أَنحَبَياَء{ إَلَح َأيح اذحَكُروا النَ عحَمَة الهَِت َهَي اِلح

ََصحَ ( َبَل ِف اْلح تَ قح َغحََلُل ِف أَعحَناَقَهمح{ َوَقيَل لَيحَستح  بَ عحَد إذح َهَدي حتَ َنا{ )َولَلحُمسح ََنحُو }َفَسوحَف يَ عحَلُموَن إذح اْلح
يََة لََتَحقَُّق ُوُقوَعَه َكالحَماَضي )َوَترَُد لَلت هعحَليَل َحرحفا  َتعحَماُْلَا َفيَه ِف َهَذَه اِلح َبَل َواسح تَ قح َم )َأوح ظَرحفاا( لَلحُمسح ا( َكالَله

َساَءتََه أَوح َوقحتَ ِبَعحََن َوقحت  وَ  تَ َفاٌد َمنح قُ وهَة الحَكََلَم قَ وحََلَن ََنحُو َضَربحت الحَعبحَد إذح َأَساَء َأيح َْلَ  الت هعحَليُل ُمسح



َنا َأوح  َلَها )َولَلحُمَفاَجَأَة( ِبََنح َتُكوَن )بَ عحَد بَ ي ح َساَءَة َْلَجح َنَما َوفَاقاا بَ ي ح إَساَءتََه َوظَاَهٌر َأنه الضهرحَب َوقحَت اْلحَ
تَ غحََن  َتارَُه ابحُن َماَلك  َوَقيَل ظَرحُف َمَكان  َوقَاَل أَبُو َحيهاَن ظَرحُف َزَمان  َواسح  الحُمَصنَ ُف َلَسيبَ َويحَه( َحرحفاا َكَما اخح

َليهَة ِف الحُمَفاَجَأَة َمثَ  َصح ََلَف َِبََكايََة َمثحَلَه ِف إَذا اْلح َنَما َأََن َواَقٌف إَذا َعنح َحَكايََة َهَذا اْلَح َنا َأوح بَ ي ح اُل َذَلَك بَ ي ح
َوََنحوََه زَاَئَدٌة  َجاَء َزيحٌد َأيح فَاَجأَ ُمََيُئُه ُوُقوِف َأوح َمَكانَُه أَوح َزَمانَُه َوَقيَل لَيحَستح لَلحُمَفاَجَأَة َوَهَي ِف َذَلكَ 

َها َكَما َلوح تَ رََكَها َمنحُه َكثَ  َتغحَناَء َعن ح َ ََثنَيَ تُ ُهَما َلََلسح َ َُجحَلَتنيح ٌْي َمنح الحَعَرَب. )السهاَبُع إَذا لَلحُمَفاَجَأَة( َِبَنح َتُكوَن َبنيح
َفَش َوابحَن َماَلك  َوقَاَل الحُمََب َُد َوابحُن ُعصحُفور  ظَرحُف َمَكان  َوالزهجه  َخح اُج َوالزهََمحَشرَيُّ ابحَتَدائَيهٌة )َحرحفاا َوفَاقاا َلْلح

( َمثَاُل َذَلَك َخَرجحت فََإَذا َزيحٌد َواَقٌف َأيح فَاَجأَ ُوُقوفُُه ُخُروَجي أَوح َمَكانَُه َأوح َزَمانَُه وَ ظَ  َمنح َقدهَر رحُف َزَمان 
ََخْيَيحَن َفَفي َذَلَك الحَمَكاَن َأوح الزهَماَن ُوُقوفُُه اق حَتَصَر َعَلى بَ َياَن َمعحََن ا َ اْلح لظهرحَف َوتَ َرَك َمعحََن َعَلى الحَقوحَلنيح
َبَل ُمَضمه  تَ قح َنةا َمعحََن الشهرحَط َغالَباا( الحُمَفاَجَأَة َوَهلح الحَفاُء َفيَها زَاَئَدٌة ََلزََمٌة َأوح َعاَطَفٌة قَ وحََلَن )َوَترَُد ظَرحفاا لَلحُمسح

 } ُر اّلِلَه ُر َِبلحَفاَء ََنحُو }إَذا َجاَء َنصح ََواُب َفَسبَ حح إَلَح َوَقدح ََل ُتَضمهُن َمعحََن الشهرحَط فَ ُتَجاُب ِبَا ُيَصده يََة. َواِلح اِلح
رَارََه )َوَنَدَر ُمََيئُ َها لَلحَماَضي( ََنحُو }َوَإَذا رََأوحا ََتَا ُر َأيح َوقحَت اِحَح يََة ََنحُو آتَيَك إَذا اِححَره الحُبسح َرةا أَوح َْلحواا{ اِلح

َا نَ زََلتح بَ عحدَ  َاَل( ََنحُو }َواللهيحَل إَذا يَ غحَشى{ فََإنه الحَغَشَياَن ُمَقارٌَن لَلهيحَل  )الثه فََإَّنه يََة َواََلنحَفَضاَض )َواْلح اَمُن  الرُّؤح
لحَصاَق َحَقيَقةا( ََنحُو َبَه َداٌء َأيح أُلحَصَق َبَه )َوَُمَازاا( ََنحُو َمَررحت َبَزيحد  َأيح أَلحَصقحت مُ  ُرُب الحَباُء َلْلحَ ُرورَي ِبََكان  يَ قح

خُ  َتَعانََة( َِبَنح َتدح ُ بَُنورََهمح{ َأيح أَذحَهَبُه )َواََلسح زََة ََنحُو }َذَهَب اّلِله َمح يََة( َكاْلح َل َعَلى آَلَة الحَفعحَل ََنحُو َمنحُه )َوالت هَعدَ 
ََن َبَذنحبَ  قَ { َأيح َكتَ بحت َِبلحَقَلَم )َوالسهَبَبيهَة( ََنحُو }َفُكَلًّ َأَخذح َه{ )َوالحُمَصاَحَبَة( ََنحُو }َقدح َجاءَُكمح الرهُسوُل َِبْلَح

ر { }َنهي ح  ُ بََبدح َناُهمح َبَسَحر { )َوالحَبَدلَيهَة( ُمَصاَحب  َلُه )َوالظهرحَفيهَة( الحَمَكانَيهَة أَوح الزهَمانَيهَة ََنحُو }َولََقدح َنَصرَُكمح اّلِله
َرَة َفَأَذَن َوقَاَل ََل ت َ َكَما ِف }قَ وحَل عُ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم ِف الحُعمح َتأحَذنحت النهِبه َصلهى اّلِله ُ َعنحُه اسح نحَسَنا ََي َمَر َرَضَي اّلِله

ن حَيا َأيح َبَدَْلَا{ َرَواُه أَبُو َداُود وَ  ُُه, َوُأَخيه ُضَبَط ُأَخيه َمنح ُدَعاَئك فَ َقاَل َكَلَمٌة َما َيُسرُِّن َأنه َل َِبَا الدُّ َغْيح
ََّتَيحت الحَفَرَس َِبَلحف  )َوالحُمَجاوَ  َزَة ُمَصغهراا لَتَ قحرَيَب الحَمنحزََلَة )َوالحُمَقابَ َلَة( ََنحُو اشح َمح َزَة( َكَعنح ََنحُو }َويَ وحَم َبَضمَ  اْلح

َتعحََلَء( ََنحوُ  َل الحَكَتاَب َمنح إنح ََتحَمنحُه َبَقنحطَار { َأيح َعَليحَه َتَشقهُق السهَماُء َِبلحَغَماَم{ َأيح َعنحُه )َواََلسح  }َوَمنح أَهح
َسَن َب{ َأيح إََله )َوالت هوح  َكيَد( ََنحُو }َكَفى ِبََّلِلَه )َوالحَقَسَم( ََنحُو ِبََّلِلَه َْلَف حَعَلنه َكَذا )َوالحَغايََة( َكَإََل ََنحُو }َوَقدح َأحح

ُ, َوُهز َي َجذحَع )وََكَذا الت هبحَعيُض( َكَمنح )َوفَاقاا َشَهيداا{ }َوُهز َي إلَ  َصحُل َكَفى اّلِله َلَة{ َواْلح يحك َِبَذحَع النهخح
َها َوَقيَل لَيحَستح  { َأيح َمن ح َرُب َِبَا َعَباُد اّلِلَه ناا َيشح ( ََنحُو }َعي ح َمَعيَ  َوالحَفارََسيَ  َوابحَن َماَلك  َصح  لَلت هبحَعيَض َلْلح

يََة ِبَعحََن يُ رحَوى َأوح يَ لحَتذُّ َُمَازاا َوالحَباءُ لَلسهَبَبيهَة. َوَيشح  َرٌد َسَواءٌ )َرُب ِف اِلح التهاَسُع َبلح لَلحَعطحَف( َفيَما إَذا َولَيَ َها ُمفح
ٌرو َواضحَربح زَ  َم أُولََيتح ُموَجباا أَمح َغْيحَ ُموَجب  َفَفي الحُموَجَب ََنحُو َجاَء َزيحٌد َبلح َعمح ُقُل ُحكح راا تَ ن ح ا َبلح َعمح يحدا

ُكوٌت َعنحُه إََل الحَمعحُطوَف َوِف َغْيحَ الحُموَجَب ََنحُو َما َجاَء َزيحٌد  ٌرو َوََل الحَمعحطُوَف َعَليحَه فَ َيَصُْي َكأَنهُه َمسح َبلح َعمح
َم الحَمعحطُوَف َعَليحَه َوََتحعَ  راا تُ َقر َُر ُحكح ا َبلح َعمح ُه لَلحَمعحطُوَف )َواْلحَضحرَاَب( َفيَما إَذا َولَيَ َها َُجحَلٌة َتضحَربح َزيحدا ُل َضده

ق َ  َاَئي َِبْلَح قَ { فَاِلح بحطَاَل( َلَما َولَيَ تحُه ََنحُو }أَمح يَ ُقوُلوَن بََه َجنهٌة َبلح َجاَءُهمح َِبْلَح  443 ََل ُجُنوَن بََه > )أَمها َلْلحَ



رَة  < )َأوح َلََلنحَتَقاَل َمنح َغرَ  قَ  َوُهمح ََل يُظحَلُموَن َبلح قُ ُلوُِبُمح ِف َغمح ض  إََل آَخَر( ََنحُو }َوَلَدي حَنا َكتَاٌب يَ نحَطُق َِبْلَح
َضاَفَة إََل َأنه وَ  ٌم ُمََلزٌَم لَلنهصحَب َواْلحَ عحََن َصَلتُ َها )ِبََ َمنح َهَذا{ َفَما َقيَل َبلح َفيَه َعَلى َحالََه. )الحَعاَشُر بَ يحَد( اسح

َل( ذَكَ  َوحَهرَيُّ َوقَاَل يُ َقاُل إنهُه َكَثُْي الحَماَل بَ يحَد أَنهُه ِبََيٌل )َوِبَعحََن َمنح َأجح ُُه َغْيحَ( ذََكَرُه اِلح َرُه أَبُو ُعبَ يحَدَة َوَغْيح
{ َأيح   الهَذيَن ُهمح أَفحَصُح َمنح َنَطَق َِبَا َوَأََن )َوَعَليحَه( َحَديُث }َأََن أَفحَصُح َمنح َنَطَق َِبلضهاَد بَ يحَد َأِن َ َمنح قُ َريحش 

رََها َعَلى َغْيحَ الحَعَرَب َوالحَمعحََن َأََن أَفحَصُح الحَعَرَب َوَِبََذا اللهفح  َر لَُعسح َظ إََل آَخَر َما أَفحَصُحُهمح َوَخصهَها َِبلذ َكح
ُل الحَغرَيَب َوَقيَل َأنه بَ يحَد  َبُه الذهمه.  444َفيَه ِبَعحََن َغْيحَ َوأَنهُه َمنح ََتحَكيَد الحَمدحَح > تَ َقدهَم َأوحَرَدُه أَهح < ِبَا ُيشح

َلَة َعَلى الصهَحيَح َولَلَّتهح  َم )َوالحُمهح ُكح عحَراَب َواْلح رَيَك( ِف اْلحَ َاَدَي َعَشَر ُثه َحرحُف َعطحف  لَلتهشح تَيَب َخََلفاا )اْلح
( تَ ُقوُل  ر و َعنح ُمََيَء َزيحد  َوَخاَلَف بَ عحُض النَُّحاَة ِف إفَاَدَِتَا لَلحَعبهاَديَ  ٌرو إَذا تَ رَاَخى ُمََيُء َعمح َجاَء َزيحٌد ُثه َعمح

ََهَا َكَقوحلََه تَ َعاََل }َخلَ  َلَة قَاُلوا َلَمَجيَئَها لََغْيح نح نَ فحس  َقُكمح مَ الَّتهحتَيَب َكَما َخاَلَف بَ عحُضُهمح ِف إفَاَدَِتَا الحُمهح
َعحُل قَ بحَل َخلحَقَنا وََكَقوحَل الشهاَعَر: َها َزوحَجَها{ َواِلح  َواَحَدة  ُثه َجَعَل َمن ح

َََنبَيَب ُثه اضحطََرَب   <>     َكَهزَ  الرَُّديحَِنَ  َُتحَت الحَعَجاَج                                                       َجَرى ِف اْلح
َزَ  ِف َأََنبَيَبَه. َوُأَجيَب َِبَنهُه تَ َوسهَع َفيَها ِبََيَقاَعَها َموحَقَع الحَواوَ َواضحَطرَ  َح يَ عحُقُب َجرحَي اْلح َوهَل َوالحَفاَء  اُب الرُّمح ِف اْلح

. َوأَمها َمَُ  رَيَ  َوهَل َوََنحوََه لَلَّتهحتَيَب الذ َكح َا ِف اْلح اَلَفُة الحَعبهاَديَ  َفَمأحُخوَذٌة َمنح قَ وحلََه َكَما ِف ِف الثهاِن َوََتَرةا يُ َقاُل إَّنه
َعَة َعَلى َأوحََلَدي ُثه  َ َعنحُه ِف قَ وحَل الحَقاَئَل َوقَ فحت َهَذَه الضهي ح َعَلى َأوحََلَد َأوحََلَدي َبطحناا  فَ َتاَوى الحَقاَضي اْلحَُسنيح

َع َكَما قَاَلُه  ُُه َفيَما َلوح أََتى بََدَل ُثه َِبلحَواَو قَائََلنَي َأنه َبطحناا بَ عحَد َبطحن  َفيَه ِبَعحََن َما بَ عحَد َبطحن  أَنهُه لَلحَجمح ُهَو َوَغْيح
ثَ ُر أَنهُه لَلَّتهحتَيبَ  َكح َوَهَي َحيَنَئذ  إمها الثهاِن َعَشَر َحَّته ََلنحَتَهاَء الحَغايََة َغالَباا( )  .تَ َناَسُلوا َأيح لَلت هعحَميَم َوَإنح قَاَل اْلح

َدر  ُمَؤوهل  َمنح َأنح َوالحَفعحَل }َلنح  َر{ َأوح َمصح م  َصرَيح  ََنحُو }َسََلٌم َهَي َحَّته َمطحَلَع الحَفجح ََح َعَليحَه َجارهٌة ََلسح َنَبح
َنا ُموَسى{ َأيح إََل ُرُجوَعَه َوَإمها َعاَطَفٌة لََرَفي ع  َأوح َدِنء  ََنحُو َماَت النهاُس َحَّته الحُعَلَماءُ َعاَكَفنَي َحَّته يَ رحَجَع إلَي ح

يهٌة ََنحُو: َتَدأَ بَ عحَدَها َُجحَلٌة اسَح  َوَقَدَم اْلحُجهاُج َحَّته الحُمَشاُة, َوَإمها ابحَتَدائَيهٌة َِبَنح يُ ب ح
َكلَ َفَما زَاَلتح الحَقت حَلى ََتُجُّ َدَماَءَها  <>  بَ                            َلَة َأشح َلَة َحَّته َماءُ َدجح      َدجح

َنهةَ  ، ُخَل اِلح َلمح َحَّته َتدح ُخَلَها )َوَنَدَر  َأوح َفعحَليهٌة ََنحُو َمَرَض ُفََلٌن َحَّته ََل يَ رحُجونَُه )َولَلت هعحَليَل( ََنحُو َأسح َأيح لََتدح
َتث حَناَء( ََنحوُ   :َلََلسح

        لحَعطَاُء َمنح الحُفُضوَل َسَاَحةا   <>   َحَّته ََتُوَد َوَما َلَديحك قََليلُ يحَس ا                          

َقَطٌع َويُ ؤحَخُذ َمنح َصَنيَع الحُمَصنَ َف َأنه ُمََيئَ َها لَلت هعحَليَل لَيح  َتث حَناٌء ُمن ح َس َبَغاَئب  َوََل ََنَدر . َأيح إََل َأنح ََتُوَد َوُهَو اسح
ُهمح َتََ )الثهاَلَث َعشَ  ثُ ُر َمن ح َلَمنَي{ فََإنهُه َيكح َثَْي( ََنحُو }ُرَِبَا يَ َودُّ الهَذيَن َكَفُروا َلوح َكانُوا ُمسح ِنَ  َذَلَك يَ وحَم َر ُربه لَلتهكح

َليَل( َكَقوحلََه: َلَمنَي )َولَلت هقح  الحَقَياَمَة إَذا َعايَ ُنوا َحاَْلُمح َوَحاَل الحُمسح
     َأََل ُربه َموحُلود  َولَيحَس َلُه َأٌب   <>  َأََل ُربه َموحُلود  َولَيحَس َلُه َأبٌ                               



َثَْي َداَئماا أَرَاَد َعيَسى َوآَدَم َعَليحَهَما السهََلُم )َوََل ََتحَتصُّ ِبَََحَدَهَا َخََلفاا لَزَاَعَمي َذَلَك( َزَعَم قَ وحٌم َأَّنهَ  ا لَلتهكح
يََة ِبََنه وَكَ  ا َوقَ رهَرُه ِف اِلح َليَل َداَئما َا لَلت هقح َواُل يَ وحَم  أَنهُه َلَح يَ عحَتده َِبََذا الحبَ يحَت َوََنحوََه َوآَخُر َأَّنه َهُشُهمح أَهح الحُكفهاَر ُتدح

َيان  قََليلَ  َليُل الحَقَياَمَة َفََل يَُفيُقوَن َحَّته يَ َتَمن هوحا َما ذَُكَر إَله ِف َأحح َتَصاَص قَاَل بَ عحُضُهمح الت هقح ة  َوَعَلى َعَدَم اََلخح
َا َقدح َتُكوُن( َأيح َبَقلهة  )اسحاا ِبَعحََن  ََصحُّ َأَّنه ثَ ُر َوابحُن َماَلك  ََنَدٌر. )الرهاَبَع َعَشَر َعَلى اْلح ُخَل  َأكح فَ وحَق( َِبَنح َتدح

َها َمنح ََنحُو َغَدوحت َمنح َعَلى السه  َتعحََلَء( َحسًّا ََنحُو }ُكلُّ َعَلي ح طحَح َأوح َمنح فَ وحَقَه )َوَتُكوُن( َبَكث حَرة  )َحرحفاا َلََلسح
{ )َوالحُمَصاَحَبَة( َكَمَع }َوآَتى الحَماَل َعلَ  { َأوح َمعحَنا ََنحُو }َفضهلحَنا بَ عحَضُهمح َعَلى بَ عحض  َها فَان  ى ُحبَ َه{ َمنح َعَلي ح

ُوا اّلِلهَ َعَلى َما َهَداُكمح َأيح َمَع ُحبَ َه )َوا { لحُمَجاَوزََة( َكَعنح ََنحُو َرَضيت َعَليحَه َأيح َعنحُه )َوالت هعحَليَل( ََنحُو }َولَُتَكَبَ 
َلَها{ َأيح  َلة  َمنح َأهح ُكمح )َوالظهرحَفيهَة( َكَفي ََنحُو }َوَدَخَل الحَمَديَنَة َعَلى َحنَي َغفح َلَتَهمح َوقح  َأيح ْلَََدايََتَه إَيه َت َغفح

َنهَة َلُسوَء َصَنيَعَه َعَلى أَنهُه ََل يَ يحَأُس َمنح َرِححَ  ُخُل اِلح رَاَك( َكَلَكنه ََنحُو ُفََلٌن ََل َيدح َتدح َة اّلِلَه َأيح َلَكنهُه )َواََلسح
َلُف َعَلى َيََني  َأيح ََيَيناا, َ ََل َأحح َرَ   )َوالز َََيَدَة( ََنحُو َحَديَث الصهَحيَحنيح ا َلُدُخوَل َحرحَف اِلح ٌم أََبدا َوَقيَل َهَي اسح

ا َوََل َماَنَع َمنح ُدُخوَل َحرحَف َجر   َعَلى آَخَر )أَمها َعََل يَ عحُلو َفَفعحٌل( َومَ  َها َوَقيَل َهَي َحرحٌف أََبدا نحُه }إنه َعَلي ح
َمَلتح َعَلى ِف اْلحَ  َتكح َرحَض{ فَ َقدح اسح َاَمَس َعَشَر الحَفاُء الحَعاَطَفُة )َصحَ  أَقحَساَم الحَكَلَمَة. َفرحَعوحَن َعََل ِف اْلح اْلح

ٌرو إَذا َعَقَب  رَيَ  َولَلت هعحَقيَب ِف ُكل   َِبََسَبَه( تَ ُقوُل قَاَم َزيحٌد فَ َعمح ر و َقَياَم َزيحد  لَلَّتهحتَيَب الحَمعحَنَويَ  َوالذ َكح َقَياُم َعمح
َرَة فَالح  َ الت هَزوُّ َوَدَخلحت الحَبصح نَ ُهَما َوتَ َزوهَج ُفََلٌن فَ ُوَلَد َلُه إَذا َلَح َيُكنح َبنيح َرَة َوََل بَ ي ح َج ُكوَفَة إَذا َلَح تَُقمح ِف الحَبصح

َتَمٌل َعَلى الَّتهحتَيَب ا َمَتَه َوالت هعحَقيُب ُمشح َء َوُمَقدَ  َل َمَع ْلَحظََة الحَوطح َمح ُة اْلح َا َصرهَح بََه لح َوالحوَََلَدَة إَله ُمده َمعحَنَويَ  َوَإَّنه
رَيه َوُهَو ِف َعطحف  ُمَفصهل  َعَلى ُُمحَمل  }إَنه أَنحَشأحََنُهنه إنحَشاءا َفجَ  َعلحَناُهنه أَبحَكاراا الحُمَصنَ ُف لَيَ عحَطَف َعَليحَه الذ َكح

ََبَ َمنح َذَلَك فَ قَ  { }فَ َقدح َسأَُلوا ُموَسى َأكح َبَبيهَة( َويَ لحَزُمَها الت هعحَقيُب ََنحُو ُعُرِبا أَت حرَاِبا َرةا{ )َولَلسه اُلوا أَرَََن اّلِلهَ َجهح
ََّتََز َِبلحَعاَطَفَة عَ  نح الرهاَبطََة }فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَليحَه{ }فَ تَ َلقهى آَدُم َمنح َربَ َه َكَلَمات  فَ َتاَب َعَليحَه{ َواحح

َنهَة َوَقدح ََل يَ َتَسبهُب َعنح الشهرحَط ََنحُو  لَلحَجَواَب فَ َقدح َتََّتَاَخى ُخُل اِلح َلمح ُفََلٌن فَ ُهَو َيدح َعنح الشهرحَط ََنحُو إنح ُيسح
( الحَمَكاِن َ َوالزهَماِن َ ََنحُو }َوأَن ح  َ ُمح َعَباُدَك{ )السهاَدَس َعَشَر ِف لَلظهرحَفنيح ُمح فََإَّنه ِبح ِف  ُتمح َعاَكُفونَ }إنح تُ َعذَ 

{ )َوالحُمَصاَحَبَة( َكَمَع ََنحُو }قَاَل اُدحُخُلوا ِف أَُمم {  م  َمعحُدوَدات  َأيح َمَعُهمح الحَمَساَجَد{ }َواذحُكُروا اّلِلهَ ِف َأَيه
َتعحََلَء( ََنحُو }َوَْلَ  َل َما )َواََلسح ُتمح َفيَه{ َأيح َْلَجح لَُبنُكمح ِف ُجُذوَع )َوالت هعحَليَل( ََنحُو }َلَمسهُكمح َفيَما أََفضح صح

َصحُل ارحَكُبوَها )َوالت هعحوَيَض( َعنح أُ  َها )َوالت هوحَكيَد( ََنحُو }َوقَاَل ارحَكُبوا َفيَها{ َواْلح َل{ َأيح َعَلي ح َرى َُمحُذوَفة  النهخح خح
َصحُل َزَهدحت َما َرَغبحت َفيَه )َوِبَعحََن الحَبا َء( ََنحُو }َجَعَل َلُكمح َمنح أَن حُفَسُكمح أَزحَواجاا ََنحُو َزَهدحت َفيَما َرَغبحت َواْلح

َعحَل )َوَإََل( ََنحُو }فَ َردُّوا أَيح  َثرُُكمح َبَسَبَب َهَذا اِلح َرؤُُكمح َفيَه{ َأيح ُيكح ا َيذح َن حَعاَم أَزحَواجا َديَ ُهمح ِف أَف حَواَهَهمح{ َوَمنح اْلح
ةَ  َها َمنح َشده َها لَيَ َعضُّوا َعَلي ح ( ََنحُو َهَذا َذرَاٌع ِف الث هوحَب َأيح َمنحُه يَ عحَِن َفََل يُ َعيَ ُنُه لََقلهَتَه. َأيح إلَي ح  الحَغيحَظ )َوَمنح

َمَرة  ََنحُو َجئحت َكيح أَنحظَُرَك َأيح  َْلَنح )َوِبَعحََن )السهاَبَع َعَشَر َكيح لَلت هعحَليَل( فَ يُ نحَصُب الحُمَضارَُع بَ عحَدَها ِبََنح ُمضح
. )الثهاَمَن َعَشَر ُكلُّ اسح  َأنح  رََمَِن َأيح َْلَنح ُم ََنحُو َجئحت َلَكيح ُتكح َها الَله ُخَل َعَلي ح َدرَيهَة( َِبَنح َتدح َتغحرَاَق الحَمصح م  ََلسح



يحَهمح َفرَُحوَن{ أَف حرَاَد( الحُمَضاَف إلَيحَه )الحُمَنكهَر( ََنحُو }ُكلُّ نَ فحس  َذائََقُة الحَموحَت{ }ُكلُّ َحزحب  ِبَا َلدَ 
ُموَع( ََنحُو ُكلُّ الحَعَبيَد َجاُءوا وَُكلُّ الدهرَاَهَم َصرحٌف  َوَمنحُه }إنح ُكلُّ َمنح ِف السه  َرحَض )َوالحُمَعرهَف الحَمجح َمَواَت َواْلح

تَ  َرَد إَله آِت الرهِححََن َعبحداا{ }وَُكلُُّهمح آتَيَه يَ وحَم الحَقَياَمَة فَ رحداا{ )َو( ََلسح زَاَء( الحُمَضاَف إلَيحَه )الحُمفح غحرَاَق )َأجح
َارهُة لَل ُم( )اِلح زَائََه. )التهاَسَع َعَشَر الَله ت هعحَليَل( ََنحُو }َوأَن حزَلحَنا الحُمَعرهَف( ََنحُو ُكلُّ َزيحد  أَوح الرهُجَل َحَسٌن َأيح ُكلُّ َأجح

َ لَلنهاَس{ َأيح  َر لَتُ َبنيَ  َتَصاَص( ََنحُو إلَيحك الذ َكح َقاَق( ََنحُو النهاُر لَلحَكاَفرَيَن )َواََلخح َتحح َ َْلُمح )َواََلسح َل َأنح تُ َبنيَ  َْلَجح
َرحَض{. َنهُة لَلحُمتهَقنَي )َوالحَملحَك( ََنحُو }ّلِلََه َما ِف السهَمَواَت َوَما ِف اْلح ُورََة َأيح الحَعاَقَبَة( ََنحُو }فَالحت َ )اِلح َقطَُه َوالصهْيح

َليَك( ََنحُو َوَهبحت آُل َفرحَعوحَن لََيُكوَن َْلُمح َعُدوًّا َوَحَزَنا{ فَ َهَذَه َعاَقَبُة الحَتَقاَطَهمح ََل َعلهُتُه إذح َهَي الت هَبِنَ  )َوا لتهمح
ُ َجَعَل َلُكمح َمنح أَن ح  ُه )َوَشَبَهَه( ََنحُو }َوَاّلِله ته إَيه ُفَسُكمح أَزحَواجاا َوَجَعَل َلُكمح َمنح أَزحَواَجُكمح لََزيحد  ثَ وحِبا َأيح َملهكح

َِبُمح َوأَنحَت َفيَهمح{ }َلَح َيُكنح اّلِلهُ  ُ لَيُ َعذَ  َي( ََنحُو }َوَما َكاَن اّلِله  لَيَ غحَفَر َْلُمح{ َفَهَي ِف بََننَي َوَحَفَدةا{ )َوتَ وحَكيَد الن هفح
ََبَ  َي اْلَح َرَب َهَذا َوََنحوََه لَتَ وحَكيَد نَ فح َمَرة  )َوالت هعحَديََة( ََنحُو َما َأضح اَخَلَة َعَليحَه الحَمنحُصوَب َفيَه الحُمَضارَُع ِبََنح ُمضح  الده

َزَة َومَ  َمح َد الت هَعجَُّب َبَه ََلزَماا يَ تَ َعدهى إََل َما َكاَن فَاَعَلُه َِبْلح ر و َوَيَصُْي َضَرَب بََقصح ا لََعمح مَ َزيحدا ُعوَلُه َِبلَله . فح
َناُه إََل ) ُل فَ عهاٌل َما )َوِبَعحََن إََل( ََنحُو }َفُسقح َصح { َوالتهأحَكيَد( ََنحُو }إنه رَبهك فَ عهاٌل َلَما يُرَيُد{ اْلح  بَ َلد  َميَ ت 

َها. )َوِف( ََنحُو }َوَنَضُع الح  َذحقَاَن ُسجهداا{ َأيح َعَلي ح َط لَيَ وحَم َأيح إلَيحَه )َوَعَلى( ََنحُو }َيََرُّوَن َلْلح َمَوازَيَن الحَقسح
َم َوََتحَفيَف الحَمي َر الَله قَ  َلَما َجاَءُهمح " َبَكسح بُوا َِبْلَح َم ِف َقرَاَءَة الحَقَياَمَة{ َأيح َفيَه )َوَعنحَد( ََنحُو " َبلح َكذه

ُهمح )َوبَ عحَد( ََنحُو }أََقمح الصهََلةَ  َدرَيَ  َأيح َعنحَد ُمََيَئَه إَيه حح ( ََنحُو سَََعتح َلُه  اِلَح َس{ َأيح بَ عحَدُه )َوَمنح َلُدُلوَك الشهمح
( ََنحُو }َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا لَلهَذيَن آَمُنوا َلوح َكاَن َخْيحاا َما َسبَ ُقوََن إلَيحهَ  ُهمح َوِف ُصرَاخاا َأيح َمنحُه )َوَعنح { َأيح َعن ح

َازََمُة ََنحوُ َحقَ َهمح َوَإَله ِبََنح َكاَنتح لَتَ بحَلي َارهَة فَاِلح ُم َغْيحُ اِلح ُتُموََن َوَضَمُْي َكاَن َوإَلَيحَه َلْلحََيَاَن أَمها الَله  غ  َلَقيَل َما َسبَ قح
َبةا{ )الحعَ  رُ }لَيُ نحَفقح ُذو َسَعة  َمنح َسَعَتَه{ َوَغْيحُ الحَعاَمَلَة َكََلَم اََلبحَتَداَء ََنحُو }َْلَن حُتمح َأَشدُّ َرهح وَن َلوحََل َحرحٌف شح

َتَناُع َجَوابََه َلُوُجوَد َشرحَطَه( ََنحُو َلوحََل َزيحٌد َأيح َموحُجوٌد َْلََهن ح  يهَة امح َلَة اََلسَح ُمح َهانَُة َمعحَناُه ِف اِلح تَ نَ َعتح اْلحَ ُتك امح
ََبَ لُُزوماا َتَدأٌ َُمحُذوُف اْلَح ََثيُث ) .َلُوُجوَد َزيحد  فَ َزيحٌد الشهرحُط َوُهَو ُمب ح َضيُض( َأيح الطهَلُب اْلح َوِف الحُمَضارََعيهَة التهحح

تَ غحَفُروُه َوََل بُده )َوالحَماَضَيَة الت هوحبَيُخ( ََنحُو }َلوحََل َجاُءو  تَ غحَفُروَن اّلِلهَ{ َأيح اسح ا َعَليحَه َِبَرحبَ َعَة ََنحُو }َلوحََل َتسح
ُ تَ َعاََل  ََقيَقَة َُمَلُّ الت هوحبَيَخ. ُشَهَداَء{ َوِبهَُهمح اّلِله فحَك َوُهَو ِف اْلح َعَلى َعَدَم الحَمَجيَء َِبلشَُّهَداَء ِبَا قَاُلوُه َمنح اْلحَ

ُلَها َعنحَد ُمََ  { َأيح َفَما آَمَنتح قَ رحيٌَة َأيح أَهح َي( َكآيََة }فَ َلوحََل َكاَنتح قَ رحيٌَة آَمَنتح  يَء الحَعَذابَ )َوَقيَل َترَُد لَلن هفح
يََة لَلت هوحبَيَخ عَ  ُهوُر َلَح يُ ثحَبُتوا َذَلَك َوقَاُلوا َهَي ِف اِلح ُمح َيَاَن قَ بحَل فَ نَ َفَعَها إَيَاَُّنَا إَله قَ وحَم يُوُنَس َواِلح َلى تَ رحَك اْلحَ

َقَطٌع فََإَله َفيَه ِبَعحََن ُمََيَء الحَعَذاَب وََكأَنهُه َقيَل فَ َلوحََل آَمَنتح قَ رحيٌَة قَ بحَل ُمََيَئَه فَ نَ َفَعَها إَيَاَّنَُ  َتث حَناءُ َحيَنَئذ  ُمن ح ا َواََلسح
ت َ  ُتُه )َويََقلُّ لَلحُمسح َرمح ُروَن َلوح َحرحُف َشرحط  لَلحَماَضي( ََنحُو َلوح َجاَء َزيحٌد َْلَكح َاَدَي َوالحَعشح رَمح َلَكنح )اْلح َبَل( ََنحُو َأكح قح

, وَ  ا َوَلوح َأَساَء َأيح َوَإنح ََه( فَ َقوحلُُه َزيحدا َوهَل الحَكَثُْي )قَاَل َسيبَ َويحَه( ُهَو )َحرحٌف َلَما َكاَن َسيَ َقُع َلُوُقوَع َغْيح َعَلى اْلح
ُُه( َوَمَشى َعَليحَه  رحُف الحُمعحرَبُوَن )حَ َسيَ َقُع ظَاَهٌر ِف أَنهُه َلَح يَ َقعح َفَكأَنهُه قَاَل ََلنحَتَفاَء َما َكاَن يَ َقُع )َوقَاَل َغْيح



َتَناَع الشهرحَط وََكََلُم َسيبَ َويحَه السهاَبُق ظَاَهٌر أَيحضاا فَ  ََواَب ََلمح َتَناَع اِلح ( َأيح امح َتَناع  َتَناع  ََلمح َإنه انحَتَفاَء َما َكاَن امح
ََه َوُهَو الشهرحُط ظَاَهٌر ِف أَنهُه ََلنحَتَفاَء الشه  ََواُب َلُوُقوَع َغْيح ََواَب يَ َقُع َوُهَو اِلح رحَط َوُمرَاُدُهمح َأنه انحَتَفاَء الشهرحَط َواِلح

ََواَب َفيَها َعَلى َحالََه َمَع انحَتَفاَء الشه  َثَلة  َمنح بَ َقاَء اِلح ُل َفََل يُ َناَفيَه َما َسَيأحِت ِف أَمح َصح رحَط )َوقَاَل ُهَو اْلح
َتَفاَدُة َما ذَُكَر َمنح انحَتَفائََهَما أَوح انحَتَفاَء الشهرحَط الشهَلوحَبنُي( ُهَو )َلُمَجرهَد الرهبحَط( لَلحَجَوا َب َِبلشهرحَط َكاَن َواسح

َماَم(  َ )َوفَاقاا لَلشهيحَخ اْلحَ َمنيح َواَلَد الحُمَصنَ َف فَ َقطح َمنح َخارَج  )َوالصهَحيُح( ِف ُمَفاَدَه َنظَراا إََل َما ذَُكَر َمنح الحَقسح
َتَناُع َما  َتلحزَاُمُه( َأيح َما يََليَه )لََتالَيَه( ُمث حبَ تاا َكاَن أَوح َمنحَفيًّا فَا)امح َقحَساُم أَرحبَ َعٌة )ُثه يََليَه( ُمث حبَ تاا َكاَن أَوح َمنحَفيًّا )َواسح ْلح

َم ِبََنح َلزََمُه َعقحَلا َأوح َعاَدةا َأوح َشرح  َتَفي التهاَل( أَيحضاا )إنح ََنَسَب( الحُمَقدَ  َُه َك }َلوح يَ ن ح ُم َغْيح عاا )َوَلَح ََيحُلفح الحُمَقدَ 
َرحُض فَ َفَساُدُهَا ُخُروُجُهمَ  ُُه )}َلَفَسَدََت{( َأيح السهَمَواُت َواْلح ا َعنح َكاَن َفيَهَما آَْلٌَة إَله اّلِلهُ{( َأيح َغْيح

َلَه لَُلُزوَمَه لَ  َاَكَم َمنح التهَمانَُع ِف َنظَاَمَهَما الحُمَشاَهَد ُمَناَسٌب لَتَ َعدَُّد اْلحَ ُه َعَلى َوفحَق الحَعاَدَة َعنحَد تَ َعدَُّد اْلح
َتَفي الحَفَسادُ  َُه فَ يَ ن ح َء َوَعَدَم اََلت ََفاَق َعَليحَه َوَلَح َُيحَلفح الت هَعدُُّد ِف تَ رحتَيَب الحَفَساَد َغْيح َد الحُمَفاَد الشهيح  َِبنحَتَفاَء الت هَعدُّ

َد َِبنحَتفَ  بََلوح َنظَراا ََلَلَة َعَلى انحَتَفاَء الت هَعدُّ َس َأيح الده يََة الحَعكح ُد َمنح اِلح َل َفيَها َوَإنح َكاَن الحَقصح َصح اَء الحَفَساَد إََل اْلح
َُه َأيح َكاَن َلُه ُخلحٌف ِف تَ َرتَُّب الته  ُم َغْيح اَل َعَليحَه َفََل يَ لحَزُم انحَتَفاءُ َْلَنهُه َأظحَهُر )ََل إنح َخَلَفُه( َأيح َخلحَف الحُمَقدَ 

نحَساَن لَُلُزوَمهَ  َيَ َواُن ُمَناَسٌب َلْلحَ ( فَاْلح ء  )َلوح َكاَن إنحَساَنا َلَكاَن َحيَ َواَنا َعقحَلا َْلَنهُه  التهاَل )َكَقوحَلك( ِف َشيح
َُه َكا َيَ َواَن َغْيح نحَساُن ِف تَ رَتَُّب اْلح ء  الحُمَفاَد بََلوح ُجزحُؤُه َوََيحُلُف اْلحَ نحَساَن َعنح َشيح َماَر َفََل يَ لحَزُم َِبنحَتَفاَء اْلحَ ْلَح

َثَلُة بََقيهةَ  َيَ َواَن َعنحُه َِلََواَز َأنح َيُكوَن َِحَاراا َكَما جَيُوُز َأنح َيُكوَن َحَجراا أَمها أَمح ُو َلوح َلَح  انحَتَفاُء اْلح َقحَساَم فَ َنحح اْلح
َميحَه َعَلى َحالََه َمَع اَتََئحَِن َما َأكح  ُتَك َلوح َلَح َتََئحَِن أََهن حُتك )َويَ ث حُبُت( التهاَل َبَقسح َتَِن َما أََهن ح نحَتَفاَء َرمحُتك َلوح َجئ ح

َوحََل َكَلوح  َم )َوََنَسَب( انحَتَفاَءُه  أَمها )َِبْلح َميحَه )إنح َلَح يُ َناَف( انحَتَفاَء الحُمَقدَ  َم َبَقسح  َلَح ََيَفح َلَح يَ عحَص( الحُمَقدَ 
ُ َعَليحَه َوَسلهَم }نَعحَم الحَعبحدُ  ُ َعنحُه َوقَ وَ لح النهِبَ  َصلهى اّلِله َ الحَمأحُخوُذ َمنح قَ وحَل ُعَمَر َرَضَي اّلِله  ُصَهيحٌب َلوح َلَح ََيَفح اّلِله

َوحَف وَ  َياَن َعَلى َعَدَم اْلح َوحَف الحُمَفاَد بََلوح أَنحَسُب فَ َيََّتَتهُب َعَليحَه أَيحضاا ِف َلَح يَ عحَصَه{ َرتهَب َعَدَم الحَعصح ُهَو َِبْلح
َوحَف َوُهَو ظَاَهٌر َوََل َمَع انحَتفَ  َدَه َوالحَمعحََن أَنهُه ََل يَ عحَصي اّلِلهَ تَ َعاََل ُمطحَلقاا َأيح ََل َمَع اْلح ََلَلا َلُه َقصح ائََه إجح

ََديُث تَ َعاََل َعَلى َأنح يَ عحَصَيهُ  َثَ ُر َأوح اْلح ُ تَ َعاََل َعنحُه َوَهَذا اْلح ََلُل َرَضَي اّلِله َوحُف َواْلحَجح َتَمَع َفيَه اْلح . َوَقدح اجح
ء  َمنح  ُه ِف َشيح دح َثنَي إنهُه َلَح جيََ ََه َمنح الحُمَحدَ  َ الحُعَلَماَء قَاَل َأُخو الحُمَصنَ َف َكَغْيح ُهوُر َبنيح َدَ الحَمشح يَث بَ عحَد  ُكُتَب اْلح

َص الشهَديَد.  ُ َعَليحهَ )الحَفحح  َأوح الحُمَساَواُة َكَلوح َلَح َتُكنح رَبَيَبةا َلَما َحلهتح لَلرهَضاَع( الحَمأحُخوُذ َمنح }قَ وحلََه َصلهى اّلِله
َمَلَة  -َوَسلهَم ِف ُدرهَة  َا بَنحَت أُمَ  َسَلَمَة َأيح َهنحد  َلمها بَ َلغَ  -َبَضمَ  الحُمهح ُه َُتَدُُّث النَ َساَء أَنهُه يُرَيُد َأنح يَ نحَكَحَها إَّنه

َا ََلب حَنُة َأَخي َمنح الرهَضاَع{ َرَواُه الشهيحَخاَن َرتهبَ  رَي َما َحلهتح َل إَّنه َعَدَم َحلَ َها  َلوح َلَح َتُكنح َربَيَبَِت ِف َحجح
َ َبكَ  َدَه َعَلى َعَلى َعَدَم َكوحََّنَا َربَيَبةا الحُمَبنيه وحََّنَا اب حَنَة َأَخي الرهَضاَع الحُمَناَسُب ُهَو لَُه َشرحعاا فَ َيََّتَتهُب أَيحضاا ِف َقصح

َوهَل َسَواٌء َلُمَساَواَة ُحرحَمةَ  َة  الحُمَصاَهَرَة َْلُرحمَ َكوحََّنَا رَبَيَبةا الحُمَفاُد بََلوح الحُمَناَسُب ُهَو َلُه َشرحعاا َكُمَناَسَبَتَه َلْلح
ُهَما َحُرَمتح لَهُ  َ َلوح ان حَفَرَد ُكلٌّ َمن ح َا ََل ُتََلُّ َل َأصحَلا َْلَنه َِبَا َوصحَفنيح  َكوحَُّنَا َربَيَبةا وََكوحَُّنَا اب حَنَة الرهَضاَع َوالحَمعحََن َأَّنه



ثحَن َلمها قَاَم َعنحَدُهنه ِبََرَا َدتََه َنَكاَحَها َجوهزحَن َأنح َيُكوَن َحلَُّها َمنح َأَخي َمنح الرهَضاَع َوالنَ َساءُ َحيحُث َُتَده
َم الحَكََلُم َفيهَ  يََة. َوَقدح تَ َقده رَي َعَلى َوفحَق اِلح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َوقَ وحلُُه ِف َحجح َ َما َخَصاَئَصَه َصلهى اّلِله ا َوجُيحَمُع َبنيح

 َ َها َمنح أَنهُه ُدرهُة َوَبنيح ُ َعَليحَه  تَ َقدهَم ِف اسَح ي بَ رهَة َفَسمهاِن َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله َها }َكاَن اسَح َلم  َعن ح َما ِف ُمسح
َ قَ بح  َل الحَبَ  َمنحُكمح ِبََنه َْلَا اسحَنيح ُ َأعحَلُم َِبَهح َدح َوَسلهَم َزي حَنَب َوقَاَل ََل تُ زَكُّوا أَن حُفَسُكمح اّلِله َوَن َل الت هغحَيَْي{ )َأوح اْلح

( َل )لَ  نَ َها )َلَما َحلهتح لرهَضاَع( َكَقوحَلك( َفيَمنح ُعَرَض َعَليحك َنَكاُحَها )َلوح ان حتَ َفتح ُأُخوهُة النهَسَب( بَ يحَِن َوبَ ي ح
واا َوَصَوابُُه لَ  ُوََل ان حَقَلَب َعَلى الحُمَصنَ َف َسهح ُُخوهَة َوَهَذا الحَمثَاُل َلْلح نَ َها َِبْلح َوَن َلوح ان حتَ َفتح بَ يحَِن َوبَ ي ح َدح َيُكوَن َلْلح

 َ َِبُُخوهَِتَا َمنح النهَسَب ُأُخوهُة الرهَضاَع َلَما َحلهتح لَلنهَسَب َرتهَب َعَدَم َحلَ َها َعَلى َعَدَم ُأُخوهَِتَا َمنح الرهَضاَع الحُمَبنيه
َه َعَلى ُأُخوهَِتَا َمنح الرهَضاَع الحُمَفاَد بََلوح الحُمَناَسَب ُهَو َْلَا َشرحعاا الحُمَناَسَب ُهَو َْلَا َشرحعاا فَ َيََّتَتهُب أَيحضاا ِف َقصحدَ 

َا ََل ُتََلُّ  َوُن َمنح ُحرحَمَة النهَسَب َوالحَمعحََن َأَّنه َوهَل ُحرحَمُة الرهَضاَع أَدح َل َأصحَلا َْلَنه َِبَا  َلَكنح ُدوَن ُمَناَسَبَتَه َلْلح
َ َلوح  َا قَاَل َكَقوحَلكَوصحَفنيح ُهَما َحُرَمتح َلُه ُأُخوهُِتَا َمنح النهَسَب َوُأُخوهُِتَا َمنح الرهَضاَع َوَإَّنه َكَذا ِف   ان حَفَرَد ُكلٌّ َمن ح

ََه َوَلكَ  َهُد َبَه َمنح الحُقرحآَن َأوح َغْيح َتشح دح ََنحَوُه َفيَما ُيسح َ َْلَنهُه َكَما قَاَل َلَح جيََ ُلوَبَه الحَموحَضَعنيح نهُه َغْيحُ َخارَج  َعنح ُأسح
َ لَ  َقَط ََلَم َلَما ِف الحَموحَضَعنيح َميحَه َوَلوح َأسح َتعحَماَل َوَلوح قَاَل َبَدَل الحُمَساَواَة الحُمَساَوي َلَكاَن أَنحَسَب َبَقسح َواَفَق اََلسح

َتَصاَر. َوَقدح ََتَرهَدتح َلوح َفيَما ذَُكرَ  َل َفيَها, أَمها  الحَكَثَْي َمَع اََلخح َصح َثَلَة َعنح الزهَماَن َعَلى َخََلَف اْلح َمح َمنح اْلح
ا َْلَثحََن َعَليحك َأيح فَ يُ ثحَِن َمَع َعَدَم اْلحَ  ُو َلوح أََهنحت َزيحدا َم فَ َنحح َثَلُة بََقيهَة أَقحَساَم َهَذا الحَقسح َهانََة َمنح َِبَب َأوحََل َلوح أَمح

َرحَض َمنح َشَجَرة  أَقحََل تَ َرَك الحَعبحُد ُسَؤا َا ِف اْلح ٌم{ َل َرب ََه َْلَعحطَاُه َأيح فَ يُ عحَطيَه َمَع السَُّؤاَل َمنح َِبَب َأوحََل }َوَلوح أَّنه
ُفُذ َمَع انحَتَفاَء َما ذَُكَر َمنح َِبَب َأوحََل.  { َأيح َفَما تَ ن ح تهَمِنَ  َوالحَعرحَض َوتَرَُد( َلوح )لَل)إََل }َما نََفَدتح َكَلَماُت اّلِلَه

َمَرة  ََنحُو َلوح ََتحتَيَِن فَ تُ  َضيَض( فَ يُ نحَصُب الحُمَضارَُع بَ عحَد الحَفاَء ِف َجَواَِبَا َلَذَلَك ِبََنح ُمضح َثَِن, َلوح تَ نحزَُل َوالتهحح َحدَ 
َوهَل فَ َلوح َأنه  لََنا َكرهةا فَ َنُكوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي َأيح لَيحَت لََنا َعنحَدي فَ ُتَصيَب َخْيحاا, َلوح ََتحُمُر فَ ُتطَاَع, َوَمنح اْلح

. َوِف الحَعرحَض بََلني  َوِف التهَمِنَ  َلَما ََل  َضيَض َِبَث   ََّتَُك الثهََلثَُة ِف الطهَلَب َوُهَو ِف التهحح َطَمَع ِف ُوُقوَعَه َوَتشح
َليَل ََنحُو( َحَديَث }َتَصدهُقوا َولَ  ُُه َوُهَو ِبَعحََن رََوايََة النهَساَئي  )َوالت هقح { َكَذا َأوحَرَدُه الحُمَصنَ ُف َوَغْيح وح َبَظلحف  ُُمحَرق 

{ َوِف رََوايَة  َوَلوح َبَظلحف  َوالحُمرَاُد الرهدُّ َِبْلحَعحطَاءَ  ََه }ُردُّوا السهاَئَل َوَلوح َبَظلحف  ُُمحَرق  ا َوالحَمعحََن َتَصدهُقوا ِبََ  َوَغْيح
َر الظهاَء الحُمعحَجَمَة تَ َيسهَر َمنح َكَبْي  َأوح قََليل  َوَلوح بَ َلَغ ِف الحَقلهَة الظَ لحَف َمَثَلا فََإنهُه َخْيحٌ َمنح الحَعَدَم َوُهَو َبكَ  سح

رَاَق َأيح  َاَفَر لَلحَفَرَس َواْلحُفَ  لَلحَجَمَل َوقُ يَ َد َِبْلحَحح ء َقدح لَلحبَ َقَر َوالحَغَنَم َكاْلح ء َكَما ُهَو َعاَدُِتُمح َفيَه َْلَنه الِنَ   الشهيح
ُروَن َلنح َحرحُف نَ فح  . )الثهاِن َوالحَعشح َويَ  َتَفُع بََه َِبَََلَف الحَمشح ي  َوَنصحب  ََل يُ ؤحَخُذ َوَقدح يَ رحَميَه آَخُذُه َفََل يَ ن ح

( لَلحُمَضارََع )َوََل تَُفيُد تَ وحَكيَد ال َبال  َتقح َي َوََل ََتحبَيَدُه َخََلفاا َلَمنح َزَعَمُه( َأيح َزَعَم إفَاَدَِتَا َما ذَُكَر َواسح ن هفح
ُوذََج لَنَ فحيَ  َّنح َبَل. َوِف اْلح تَ قح َي الحُمسح َبَل َعَلى َكالزهََمحَشرَيَ  قَاَل ِف الحُمَفصهَل َكالحَكشهاَف َهَي لََتأحَكيَد نَ فح تَ قح  الحُمسح

َي قَاَل ِف الحَكشهافَ التهأحبَيَد َوِف ب َ   ُمَفر َقاا عحَض ُنَسَخَه التهأحَكيُد, َوالتهأحبَيُد ََّنَايَُة التهأحَكيَد َوُهَو َفيَما إَذا َأطحَلَق الن هفح
ء  لَ  َه فَ َقوحُلك َلنح أَُقيَم ُمؤَكهٌد َِبَََلَف ََل أَُقيُم َكَما ِف إِن َ ُمَقيٌم َوَأََن ُمَقيٌم َوقَ وحلُُه ِف َشيح َعَلُه ُمؤَكهٌد َعَلى َوجح نح أَف ح



ا َوالحَمعحََن َأنه َفعحَلُه يُ َناِف َحاَل َكَقوحلََه تَ َعاََل }َلنح ََيحُلُقو  { َأيح َخلحُقُه َمنح التهأحبَيَد َكَقوحَلك ََل أَف حَعُلُه أََبدا ا ُذَِبِبا
َواَْلَمح ا ه. َوِف ق َ  َتَحيٌل ُمَناف  َْلَحح َناَم ُمسح َصح ُُه إنهُه ََل َدلَيَل اْلح َعيٌف لَُه َلَما قَاَل َغْيح وحَل الحُمَصنَ َف َزَعَمُه َتضح

ُ َوعحَدُه{ َمنح َخارَج  َكَما ِف  ََها }َوَلنح َُيحَلَف اّلِله َتَفاَدُة التهأحبَيَد ِف آيََة الذَُِّبَب َوَغْيح  }َوَلنح يَ َتَمن هوحُه َعَليحَه َواسح
 ا َفيَه لَلتهأحَكيَد َكَما َقيَل َخََلُف الظهاَهَر. َوَقدح نَُقَل التهأحبَيُد َعنح َغْيحَ الزهََمحَشرَيَ  َوَوافَ َقُه ِف أََبداا{ وََكوحُن أََبدا 

ُي  َعُه ُمَكابَ َرٌة َوََل ََتحبَيَد َقطحعاا َفيَما إَذا قُ يَ َد الن هفح  }فَ َلنح ُأَكلَ َم الحيَ وحَم ََنحوُ التهأحَكيَد َكَثٌْي َحَّته قَاَل بَ عحُضُهمح إنه َمن ح
 إنحَسيًّا{ )َوَترَُد لَلدَُّعاَء َوفَاقاا ََلبحَن ُعصحُفور ( َكَقوحلََه:

ََباَل(()) ا ُخُلوَد اِلح  لنح تَ زَاُلوا َكَذَلُكمح ُثه ََل زَلح  <>   ُت َلُكمح َخاَلدا
ُُه َلَح يُ ثحَبُتوا َذَلَك َوقَاُلوا َوََل  َتَماَل َأنح َيُكوَن َخََباا َوَفيَه بُ عحدٌ  َوابحُن َماَلك  َوَغْيح الثهاَلُث . )ُحجهَة ِف الحبَ يحَت ََلحح

َفدح َومَ  يهُة َترَُد )َموحُصوَلةا( ََنحُو }َما َعنحدَُكمح يَ ن ح يهةا َوَحرحَفيهةا( فَاََلسَح ُروَن َما َترَُد اسَح { َأيح َوالحَعشح ا َعنحَد اّلِلَه َِبق 
ا َفَما َنَكَرٌة الهَذي )َوَنَكرَ  َسَن َزيحدا ء  )َولَلت هَعجَُّب( ََنحُو َما َأحح ةا َموحُصوَفةا( ََنحُو َمَررحت ِبَا ُمعحَجب  َلك َأيح َبَشيح

َتَدأٌ َوَما بَ عحَدَها َخََبُُه )واستفهامية( ََنحُو }َفَما َخطحُبُكمح{ َأيح َشأحُنُكمح )َوَشرحَطيهةا َزَمانَيه  ُو }َفَما ةا( ََنح ََتمهٌة ُمب ح
َتَقاَمَتَهمح َلُكمح )َوَغْيحَ َزَمانَيهة ( ََنح  َة اسح َتَقيُموا َْلُمح ُمده َتَقيُموا َْلُمح{ َأيح اسح تَ َقاُموا َلُكمح فَاسح َعُلوا َمنح اسح ُو }َوَما تَ فح

َدرَيهةا َكَذَلَك( َأيح َزَمانَ  َرحَفيهُة َترَُد )َمصح ُه اّلِلهُ{ )َو( اْلح َة َخْيح  يَ عحَلمح َتطَعحُتمح{ َأيح ُمده يهةا ََنحُو }فَات هُقوا اّلِلهَ َما اسح
َياَنُكمح )َوََنَفَيةا( َعاَمَلةا ََنحوُ  َتطَاَعَتُكمح َوَغْيحَ َزَمانَيهة  ََنحُو }َفُذوُقوا ِبَا َنَسيُتمح{ َأيح بََنسح }َما َهَذا َبَشراا{ َوَغْيحَ  اسح

{ )َوزَاَئَدةا َكافهةا( َعنح َعَمَل الرهفحَع ََنحُو قَ لهَما َيُدوُم الحَوَصاُل َأوح  َعاَمَلة  ََنحُو }َوَما تُ نحَفُقونَ  َه اّلِلَه إَله ابحَتَغاَء َوجح
َا َداَم الحَوَصاُل )َوَغْيحَ َكافهة   َرَ  ََنحُو ُرِبه ُ إَلٌه َواَحٌد{ أَوح اِلح َا اّلِله ُو اف حَعلح َهَذا ( َعَوضاا ََنح الرهفحَع َوالنهصحَب ََنحُو }إَّنه

َُه َفَما َعَوٌض َعنح ُكنحت أُدحَغَم َفيَها النُّوُن لَلت هَقاُرَب َوُحَذَف الحَمنح  َعُل َغْيح َفيُّ لَلحَعلحَم َبَه إمها ََل َأيح إنح ُكنحت ََل تَ فح
َُه َعَوٌض لَلتهأحَكيَد ََنحُو }فََبَما َرِححَة  َمنح اّلِلَه لَنحت َْلُمح{ َواْلحَ  َر َوَغْيح ( َبَكسح ُروَن َمنح صحُل َفَبِححَة . )الرهاَبُع َوالحَعشح

َرَاَم{ َوالزهَماَن ََنحُو َمنح َأوهَل يَ وحم   َجَد اْلح ََهَا ََنحُو }إنهُه الحَميَم )ََلبحَتَداَء الحَغايََة( ِف الحَمَكاَن ََنحُو }َمنح الحَمسح  َأوح َغْيح
ََه )َولَلت هبحَعيَض( ََنحُو }َحَّته تُ نحَفُقوا ِمها  َمنح ُسَليحَماَن{ )َغالَباا( َأيح  ثَ ُر َمنح ُوُروَدَها لََغْيح ُوُروُدَها َْلََذا الحَمعحََن َأكح

ََثَن{ َأيح الهَذي ُهوَ  ُتَُبُّوَن{ َأيح  َوح َس َمنح اْلح َتَنُبوا الر َجح  بَ عحَضُه )َوالت هبحَينَي( ََنحُو }َما نَ نحَسخح َمنح أَيهة { }فَاجح
َلَها َوالصهاعَ  ََثُن )َوالت هعحَليَل( ََنحُو }جَيحَعُلوَن َأَصاَبَعُهمح ِف آَذاََّنَمح َمنح الصهَواَعَق{ َأيح َْلَجح َوح َقُة الصهيحَحُة الهَِت اْلح

ن حَيا  ََياَة الدُّ َمُعَها َأوح يُ غحَشى َعَليحَه )َوالحَبَدَل( ََنحُو أََرَضيُتمح َِبْلح َخَرَة َأيح َبَدَْلَا )َوالحَغايََة( َكَإََل ََيُوُت َمنح َيسح َمنح اِلح
اَر َمنح َرُجل  فَ ُهَو َبُدوَن َمنح ظَاَهٌر ِف   الحُعُموَم ََنحُو قَ رُبحت َمنحُه َأيح إلَيحَه )َوتَ نحَصيَص الحُعُموَم( ََنحُو َما ِف الده

مَ  َي الحَواَحَد فَ َقطح )َوالحَفصحُل( َِبلحُمهح َسَد ُُمحَتَمٌل لَنَ فح ُ يَ عحَلُم الحُمفح ُخَل َعَلى ََثِن الحُمَتَضادهيحَن ََنحُو }َوَاّلِله َلَة َِبَنح َتدح
اَل َأيح لََمعحَناَها ََنح  ََبيَث َمنح الطهيَ َب{ )َوُمرَاَدفُُه الحَباُء( َبَفتحَح الده َلَح{, }َحَّته ََيَيَز اْلح ُو يَ نحظُُروَن َمنح َمنح الحُمصح

َلة  َمنح َهَذا َأيح َعنحُه )َوِف( ََنحُو }إَذا نُوَدَي لَلصهََلَة َمنح يَ وحمَ طَرحف  َخَفي   أَ  ( ََنحُو َقدح ُكنها ِف َغفح  يح َبَه. )َوَعنح
ئاا{ َأيح  َواُْلُمح َوََل َأوحََلُدُهمح َمنح اّلِلَه َشي ح ُهمح أَمح ُُمَعَة{ َأيح َفيَه )َوَعنحَد( ََنحُو }َلنح تُ غحَِنَ َعن ح نحَدُه )َوَعَلى( ََنحُو  عَ اِلح



( َبَفتحَح الحَميَم )َشرحَطيهٌة( ََنحُو }َمنح ي َ  ُروَن َمنح َاَمُس َوالحَعشح عحَملح ُسوءاا جُيحَز َوَنَصرحََنُه َمنح الحَقوحَم َأيح َعَليحَهمح. )اْلح
ُجُد َمنح ِف السهَمَواَت َبَه{ )واستفهامية( ََنحُو }َمنح بَ َعثَ َنا َمنح َمرحَقَدََن{ )َوَموحُصوَلٌة( ََنحُو }وَ  ّلِلََه َيسح

( الحَفارََسيُّ  َرحَض{. )َوَنَكرٌَة َموحُصوَفٌة( ََنحُو َمَررحت ِبَنح ُمعحَجٌب َلك َأيح ِبََنحَسان  )قَاَل أَبُو َعَلي    )َوَنَكَرٌة َواْلح
َاَء ََتمهٌة( َكَقوحلََه: "َونَعحَم َمنح ُهَو ِف َسر   َوَإعحََلَن" فَ َفاَعُل نَ  َتَّتٌ َوَمنح ََتحَييٌز ِبَعحََن َرُجَلا َوُهَو َبَضمَ  اْلح عحَم ُمسح

ر  َمنح قَ وحلََه:  ََمحُصوٌص َِبلحَمدحَح رَاَجٌع إََل َبشح
َر بحَن َمرحَوانَ ))  ((وََكيحَف أَرحَهُب أَمحراا َأوح أُرَاُع َلُه   <>  َوَقدح زََكأحُت إََل َبشح

 َمَذاَهُبُه َونَعحَم َمنح إَلَح َوِف َسر   ُمتَ َعلَ ٌق بََنعحَم, َوَغْيحُ َأَب َعَلي   َلَح يُ ثحَبتح َذَلَك َوقَاَل َمنح نَعحَم َمزحَكأا َمنح َضاَقتح 
ر  ي َ  َتَدأٌ َخََبُُه ُهَو َُمحُذوٌف رَاَجٌع إََل َبشح َها ُمب ح َاَء رَاَجٌع إلَي ح ُق َبَه ِف َسر   تَ َعله َموحُصوَلٌة فَاَعُل نَعحَم َوُهَو َبَضمَ  اْلح

ُصوُص َِبلحَمدحَح َُمحُذوٌف َأيح ُهَو رَا َلُة َصَلُة َمنح َوالحَمخح ُمح َنَه َمعحََن الحَفعحَل َكَما َسَيظحَهُر َواِلح ر  لََتَضمُّ َجٌع إََل َبشح
ٌر وَ  ُهوُر ِف السَ رَ  َوالحَعََلنََيَة َبشح َديُر نَعحَم الهَذي ُهَو الحَمشح ُروَن َهلح )َفيَه َتَكلٌُّف. أَيحضاا َوالت هقح السهاَدُس َوالحَعشح

َديقَ  جَياَبَ  ََل لَلتهَصوَُّر َوََل لَلتهصح َديَق اْلحَ ا  َلطََلَب التهصح ذا َوالََه َأخح ُي السهلحِبَ  َعَلى َمن ح جَياَبَ  َونَ فح َييُد َِبْلحَ السهلحِبَ ( الت هقح
َم َِبلث ُُّبوَت َأوح َمنح ابحَن َهَشام  فَ ُهَو يَ َرى َأنه هَ  ُكح َديَق َأيح اْلح ُخُل َعَلى َمنحَفي   َفَهَي َلطََلَب التهصح لح ََل َتدح

رَكُ  ُُه يُ َقاُل ِف َجَواَب َهلح قَاَم َزيحٌد َمَثَلا نَ َعمح َأوح ََل َوُتشح َزُة اََلنحَتَفاَء َكَما قَالَُه السهكهاَكيُّ َوَغْيح َمح َها ِف َهَذا اْلح
َجَد فَ ُتجَ َوَتزَيُد  اَر َزيحٌد أَمح ِف الحَمسح ٌرو َأوح ِف الده اَر أَمح َعمح َها َبطََلَب التهَصوَُّر ََنحُو أََزيحٌد ِف الده اُب ِبَُعنيه  ِمها َعَلي ح

رَيَر َأيح َِححَل الحُمخَ  َهاَم إََل الت هقح َتفح رُُج َعنح اََلسح ق حرَاَر ِبَا بَ عحَد ذَُكَر َوَِبلدُُّخوَل َعَلى َمنحَفي   فَ َتخح اَطَب َعَلى اْلحَ
َنا أَيُّوُب يَ غحَتَسلُ  َرك{ فَ ُيَجاُب بَبَ َلى َكَما ِف َحَديَث الحُبَخارَيَ  }بَ ي ح رَحح َلك َصدح َي ََنحُو }أَلَح َنشح ُعرحََيَنا  الن هفح

َبَه فَ َنا َداُه َربُُّه ََي أَيُّوُب أَلَح َأُكنح أَغحنَ ي حُتك َعمها تَ َرى قَاَل َفَخره َعَليحَه َجرَاٌد َمنح َذَهب  َفَجَعَل أَيُّوُب ََيحَثي ِف ثَ وح
َهاَم َكَقوحَلك َلَمنح قَاَل َلَح أَف ح  َتفح َعلح َكَذا أَلَح بَ َلى َوَعزهَتك َوَلَكنح ََل َغََن َل َعنح بَ رََكَتك{. َوَقدح تَ ب حَقى َعَلى اََلسح

َعلحُه َأيح َأَحقٌّ انحَتَفاُء َفعحلَ  َطَباٌر َلَسلحَمى أَمح َْلَا َجَلٌد إَذا تَ فح ك َلُه فَ ُتَجاُب بَنَ َعمح َأوح ََل َوَمنحُه قَ وحلُُه: " َأََل اصح
ُروَن الحَواُو( َمنح ُحُروَف الح  ُهَما. )السهاَبُع َوالحَعشح ثَاَل " فَ ُتَجاُب ِبَُعنيه  َمن ح َعطحَف )َلُمطحَلَق ُأََلَقي الهَذي ََلقَاُه أَمح

َع ِبََعيهة  أَوح ََتَخُّر  َأوح تَ َقدُّم  ََنح اِلحَ  َمح تَ عحَمُل ِف اِلح َا ُتسح َم َْلََّنه ُكح َ ِف اْلح َ الحَمعحطُوَفنيح َع( َبنيح ٌرو إَذا مح ُو َجاَء َزيحٌد َوَعمح
 َ ََّتََك َبنيح َر الحُمشح َعُل َحَقيَقةا ِف الحَقدح َلُه فَ ُتجح َع َحَذراا َمنح َجاَء َمَعُه َأوح بَ عحَدُه َأوح قَ ب ح َمح الثهََلثََة َوُهَو ُمطحَلُق اِلح

َتعحَماٌل َحَقيَقيٌّ )َوَقيَل( هَ  َها َمنح َحيحُث إنهُه ََجحٌع اسح َتعحَماُْلَا ِف ُكل   َمن ح َّتَاَك َوالحَمَجاَز َواسح َي )لَلَّتهحتَيَب( َأيح اََلشح
َتعحَماَْلَا َفيَه َفَهَي ِف  ُل َفيَه الحَمَعيهُة َفَهَي ِف التهَأخَُّر َلَكث حَرَة اسح َصح َع َواْلح َا لَلحَجمح  َغْيحَ َُمَاز  )َوَقيَل لَلحَمَعيهَة( َْلََّنه

ٌرو َكاَن ُُمحَتَمَلا لَلحَمَعيهَة َوالتهَأخَُّر, َوالت هَقدُُّم َعَلى ا ََها َُمَاٌز فََإَذا َقيَل قَاَم َزيحٌد َوَعمح َوهَل ظَاَهٌر َوالتهأَ َغْيح خُُّر َعَلى ْلح
َع الحُمطحَلَق قَاَل َْلَ  ََه لَلحَجمح َاَجَب َوَغْيح َييَد الثهاِن َوِف الحَمَعيهَة َعَلى الثهاَلَث َوَعَدَل َعنح قَ وحَل ابحَن اْلح يَهاَمَه تَ قح

َييَد. ُي الت هقح َع َِبْلحَطحََلَق َوالحَغَرُض نَ فح َمح  اِلح
 



 األمـر
ُرَف ) .َو نَ فحَسيٌّ َوَلفحَظيٌّ َوَسَيأحتََيانَ َأيح َهَذا َمبحَحثُُه َوهُ       َحح َتَظُم َمنح َهَذَه اْلح ُظ الحُمن ح أ م ر( َأيح َهَذا اللهفح

ُصوَص( َأيح الده  رَأُ َبَصيَغَة الحَماَضي ُمَفكهكاا )َحَقيَقٌة ِف الحَقوحَل الحَمخح الَ  َعَلى الحُمَسمهاَة َِبَلحف  َميم  رَاء  َويُ قح
َلك َِبلصهََلَة َأيح ُقلح َْلُمح اقحَتَضاءَ  َصلُّوا )َُمَاٌز   َفعحل  إََل آَخَر َما َسَيأحِت َويُ َعَبهُ َعنحُه َبَصيَغَة اف حَعلح ََنحُو }َوأحُمرح أَهح

َر َأيح الحَفعحَل الهَذي تَ عحزَُم َعَليحَه لَتَ َباُدَر الحَقوحَل  َمح َر إََل ِف الحَفعحَل( ََنحُو َوَشاَورحُهمح ِف اْلح َمح َظ اْلح ُدوَن الحَفعحَل َمنح َلفح
َء َحَذراا مَ  نَ ُهَما َكالشهيح ََّتََك( بَ ي ح َر الحُمشح َن َوالت هَباُدُر َعََلَمٌة لَلحَحَقيَقَة )َوَقيَل( ُهَو )لَلحَقدح هح َّتَاَك  الذَ  نح اََلشح

ُهَما َمنح َحيحُث إنه َفي َتعحَمالُُه ِف ُكل   َمن ح نَ ُهَما َوالحَمَجاَز فَاسح ََّتٌَك بَ ي ح ََّتََك َحَقيَقيٌّ. )َوَقيَل ُهَو ُمشح َر الحُمشح َه الحَقدح
ء  إَذا أَرَ  ُرََن َلَشيح َا أَمح َتعحَمالََه َفيَها أَيحضاا ََنحُو }إَّنه َء( ََلسح َ الشهأحَن َوالصَ َفَة َوالشهيح دحََنُه{ َأيح َشأحنُ َنا َْلَمحر  َقيَل َوَبنيح

َصحُل ِف َما َيُسوُد َمنح َيسُ  ء  َواْلح وُد َأيح َلَصَفة  َمنح َصَفاَت الحَكَماَل َْلَمحر  َما َجدََع َقَصٌْي أَن حَفُه َأيح َلَشيح
َّتَاَك َكَما تَ َقدهَم َوَلفحظَةُ  ََقيَقُة. َوُأَجيَب َِبَنهُه َفيَها َُمَاٌز إذح ُهَو َخْيحٌ َمنح اََلشح َتعحَماَل اْلح نَ هُ اََلسح َما  َقيَل بَ عحَد بَ ي ح

َ اْلحَ  َهُر َمنحُه َبنيح َشح َ اْلح َ اََلث حَننيح َّتَاَك َبنيح تَ َفاُد َحَكايَُة اََلشح َسَة َويُ ؤحَخُذ َمنح قَ وحلََه ََثبََتٌة ِف بَ عحَض النَُّسَخ َوَِبَا ُيسح مح
َصحُل َأيح الحعُ  ُه اقحَتَضاُء َفعحل  َغْيحَ َحَقيَقٌة ِف َكَذا َحدُّ اللهفحَظيَ  َبَه. َوأَمها الن هفحَسيُّ َوُهَو اْلح َدُة فَ َقاَل َفيَه )َوَحدُّ مح

َازََم َوغَ  ( فَ تَ َناَوُل اََلقحَتَضاَء َأيح طََلُب اِلح َظ )َكف   ُلول  َعَليحَه( َأيح َعَلى الحَكفَ  )َبَغْيحَ( َلفح َازََم َلَما َكف   َمدح ْيحَ اِلح
ُلوٌل َعَليحهَ  ُلوَل َعَليحَه َبَغْيحَ َذَلَك لَيحَس َبَكف   َوَلَما ُهَو َكفٌّ َمدح  َبُكفه َوَمث حُلُه ُمرَاَدفُُه َكات حُركح َوَذرح َِبَََلَف الحَمدح

َه َوَُيَدُّ  ُلوُل َكف   أَمحراا ََل ََّنحياا ُمَوافَ َقةا لَلدهالَ  ِف اسَح َعلح فَ َليحَس َِبَمحر  َوُسَ َي َمدح   الن هفحَسيُّ أَيحضاا َِبلحَقوحلَ َأيح ََل تَ فح
َ اللهفحَظيَ  َوالن هفحَسيَ  َعَلى َقَياَس ق َ  ََّتٌَك َبنيح َر ُمشح َمح َتَضي لََفعحَل إَلَح وَُكلٌّ َمنح الحَقوحَل َواْلح وحَل الحُمَحقَ َقنَي ِف الحُمقح

َر نَ فحسَ  َمح َباَر. )َوََل يُ عحَتََبُ َفيَه( َأيح ِف ُمَسمهى اْلح خح ِت ِف َمبحَحَث اْلحَ َه الحَكََلَم اِلح َظيًّا َحَّته يُ عحَتََبَ ِف َحدَ  يًّا َأوح َلفح
َتعحََلٌء( َِبَنح َيُكونَ  الطهَلُب َبَعَظَمة   أَيحضاا )ُعُلوٌّ( َِبَنح َيُكوَن الطهاَلُب َعاَلَ الرُّت حَبَة َعَلى الحَمطحُلوَب َمنحُه )َوََل اسح

ُرو بحُن الحعَ  َر ُدوََّنَُما قَاَل َعمح َمح  اَص َلُمَعاَويََة:َْلَطحََلَق اْلح
(()) َتَِن <> وََكاَن َمنح الت هوحَفيَق قَ تحُل ابحَن َهاَشم   أََمرحُتَك أَمحراا َجازَماا فَ َعَصي ح

ٌرو َبَقتحَلَه َفَخالَ  َسَكُه َفَأَشاَر َعَليحَه َعمح  َْلَلحَمَه َفُه َوَأطحَلَقهُ ُهَو َرُجُل َبَِن َهاَشم  َخرََج َمنح الحَعرَاَق َعَلى ُمَعاَويََة َفَأمح
ٌرو الحبَ يحَت فَ َلمح يُرَدح َِببحَن َهاَشم  َعَليه بحَن َأَب طَاَلب  َرضَ  َرى َفأَنحَشَدُه َعمح ُ َعنحُه َويُ َقاُل َفَخرََج َعَليحَه َمرهةا ُأخح َي اّلِله

َر دُ  َمح وََّنَُما َُمَازَيٌّ. )َواعحَتََبَتح الحُمعحَتزََلُة( َغْيحُ َأَب أََمَر ُفََلٌن ُفََلَنا َبرَفحق  َوَلني  )َوَقيَل يُ عحَتََبَاَن( َوَإطحََلُق اْلح
َ( َمنح الحمُ  َعاِنُّ الحُعُلوه َوأَبُو اْلحَُسنيح َحاَق الشَ ْيَازَيُّ َوابحُن الصهبهاَغ َوالسهمح َ )َوأَبُو إسح َماُم( الرهازَيُّ اْلحَُسنيح عحَتزََلَة )َواْلحَ

َمَديُّ َوابحُن اْلحَ  ُمح يُ نحَكُروَن الحَكََلَم الن هفح )َواِلح َتعحََلَء( َوَمنح َهُؤََلَء َمنح َحده اللهفحَظيه َكالحُمعحَتزََلَة فََإَّنه َسيه اَجَب اََلسح
. )َواعحَتََبَ أَبُو َعَلي   َواب حُنُه( أَبُو َهاَشم  َمنح الحُمعحَتزَلََة زَ  َمَديَ  ُهمح َمنح َحده الن هفحَسيه َكاِلح ََيَدةا َعَلى الحُعُلوَ  )إرَاَدَة َوَمن ح
تَ عحَمُل ِف َغْيحَ  َظ َعَلى الطهَلَب( فََإَذا َلَح يُرَدح بََه َذَلَك ََل َيُكوُن أَمحراا َْلَنهُه ُيسح ََلَلَة َِبللهفح َديَد َوََل الده  الطهَلَب َكالت ههح

َتعحَمالُُه ِف َغْيحَ  رَاَدَة قُ لحَنا اسح الطهَلَب َُمَازَيٌّ َِبَََلَف الطهَلَب َفََل َحاَجَة إََل اعحَتَباَر إرَاَدتََه  ُِمَيَ َز َسَوى اْلحَ



َنُه )َوالطهَلُب َبَديَهيٌّ( َأيح ُمَتَصوهٌر ِبَُجرهَد الحَتَفاَت الن هفحَس إلَيحَه َمنح َغْيحَ َنظَر  َْلَنه ُكله َعاَقل  ي ُ  َفر َُق َِبلحَبَديَهَة بَ ي ح
َ َغْيحَ  َتَمُل َعَليح َوَبنيح َر ِبَا َيشح َمح َباَر َوَما َذاَك إَله لََبَداَهَتَه فَانحَدَفَع َما َقيَل َمنح َأنه تَ عحرَيَف اْلح َه تَ عحرَيٌف َه َكاْلحَخح

رَاَدةَ  ُدوُد َِبقحَتَضاَء َفعحل  إَلَح )َغْيحُ اْلحَ ُر( الحَمحح َمح َفى بََناءا َعَلى أَنهُه َفطحرَيٌّ )َواْلح َخح ( َلَذَلَك الحَفعحَل فََإنهُه تَ َعاََل َِبْلح
َتَناَعَه )َخََلفاا لَلحُمعحَتزََلَة( َفيمَ  ُه َمنحُه ََلمح َيَاَن َوَلَح يُرَدح ُمح َلمها أَنحَكُروا أََمَر َمنح َعَلَم أَنهُه ََل يُ ؤحَمُن َِبْلحَ ا ذَُكَر فََإَّنه

ُهمح إنحَكارُ  رَاَدُة.الحَكََلَم الن هفحَسيه َوَلَح َُيحَكن ح ُر قَاُلوا إنهُه اْلحَ َمح ُدوَد بََه اْلح   اََلقحَتَضاَء الحَمحح
أََلٌة الحَقائَُلونَ )      َر( الن هفحَسيَ  )َصيَغٌة ََتُصُُّه(  َمسح َمح تَ َلُفوا َهلح َلْلح ََشاَعَرُة )اخح ُهمح اْلح ( َمنح الحَكََلَم َوَمن ح َِبلن هفحَسيَ 

َعرَيَ  َوَمنح تََبَعُه )َفَقيَل( ِبََنح َتُدله َعَليحَه ُدوَن غَ  َشح َسَن اْلح ُي َعنح الشهيحَخ( َأَب اْلَح ََه َفَقيَل نَ َعمح َوَقيَل ََل )َوالن هفح ْيح
رَايََة ِبَا ُوَضَعتح َلُه َحَقيَقةا ِمها َوَرَدتح َلُه َمنح أَمحر  َوَِتحَدي ُي )لَلحَوقحَف( ِبَعحََن َعَدَم الدَ  َهَا )َوَقيَل( د  َوَغْيحَ الن هفح

َمح  ََلُف ِف َصيَغَة أَف حَعَل( َوالحُمرَاُد َِبَا ُكلُّ َما َيُدلُّ َعَلى اْلح َ َما َوَرَدتح لَُه )َواْلَح َّتَاَك َبنيح َر َمنح َصَيَغَه, َفََل َلََلشح
َر َِبُُصوَصَه إَله َبَقرَينَ  َمح َعرَيَ  َوَمنح تََبَعُه َعَلى اْلح َشح ة  َكَأنح يُ َقاَل َصلَ  لُُزوماا َِبَََلَف أَلحَزمحُتك َتُدلُّ َعنحَد اْلح

َب( }َفَكاتَُبوُهمح إنح  رَيَن َمعحَنا )لَلحُوُجوَب( }أََقيُموا الصهََلَة{ )َوالنهدح ُتمح َفيَهمح َوأََمرحُتك. )َوَترَُد( َلَستهة  َوَعشح َعَلمح
َِبَحَة( }ُكُلوا َمنح الطهيَ َباَت{ )وَ  رمََي َوالحَكرَاَهَة َخْيحاا{ )َواْلحَ ُدُق َمَع التهحح ُتمح{ َوَيصح َديَد( }اعحَمُلوا َماَشئ ح الت ههح

َب َوَقده  َلَحُة َفيَه ُدن حَيوَيهٌة َِبَََلَف النهدح َهُدوا َشَهيَديحَن َمنح رََجاَلُكمح{ َوالحَمصح َتشح رحَشاَد( }َواسح َمُه ُهَنا بَ عحَد َأنح )َواْلحَ
َتثَاَل( َكَقوح َوَضَعُه َعَقَب التهأحدَ  َها )َوَإرَاَدُة اََلمح َُوَل فََإنهُه َمن ح َسَة اْلح َمح َ اْلح ََّتََكٌة َبنيح ِت َوَقيَل ُمشح َلك يَب لََقوحلََه اِلح

ذحَن( َكَقوحَلك َلَمنح طََرَق الحَباَب اُدحُخلح )َوالتهأحَديَب( }َكَقوحلََه  َقَِن َماءا )َواْلحَ ُ صَ َِلَخَر َعنحَد الحَعَطَش اسح لهى اّلِله
َفَة ُكلح ِمها يََليك{ َرَواُه الشهيحَخاَن.  َعَليحَه َوَسلهَم لَُعَمَر بحَن َأَب َسَلَمَة َوُهَو ُدوَن الحبُ ُلوَغ َويَُدُه تَ بحَطُش ِف الصهحح

ُروٌه َونَ  َُه َفَمكح ُل الحُمَكلهَف ِمها يََليَه َفَمنحُدوٌب َوِمها يََلي َغْيح َي َعنحُه أَمها َأكح صه الشهاَفَعيُّ َعَلى ُحرحَمَتَه لَلحَعاَلََ َِبلن ههح
نحَذاَر( }ُقلح ََتَت هُعوا فََإنه َمَصْيَُكمح إََل النهاَر{ َويُ َفا يَذاَء )َواْلحَ َتَمَل َعَلى اْلحَ َر َُمحُموٌل َعَلى الحُمشح َديَد َبذَكح رَُق الت ههح

َتَناَن( }ُكُلوا ِمه  رَاَم( }اُدحُخُلوَها الحَوَعيَد )َواََلمح َر َما ََيحَتاُج إلَيحَه )َواْلحَكح َِبَحَة َبذَكح ا َرَزَقُكمح اّلِلهُ{ َويُ َفارَُق اْلحَ
وَيَن(  َتَهاَن ََنحُو }ُكونُوا َقَرَدةا َخاَسَئنَي{ )َوالتهكح لَيَل َواََلمح َخَْي( َأيح التهذح جَياَد عَ َبَسََلم  آَمَننَي{ )َوالتهسح نح َأيح اْلحَ

َز ََنحُو }َفأحُتوا َبُسوَرة  َمنح َمثحَلَه{ َهانََة( }ُذقح  الحَعَدَم َبُسرحَعة  ََنحُو ُكنح فَ َيُكوُن )َوالت هعحَجيَز( َأيح إظحَهاَر الحَعجح )َواْلحَ
وَيََة( فَاصحَبُوا أَوح ََل َتصحَبُوا )َوالدَُّعاَء( }رَ  قَ { إنهك أَنحَت الحَعزَيُز الحَكرمَُي{ )َوالتهسح َ قَ وحَمَنا َِبْلَح نَ َنا َوَبنيح ب هَنا اف حَتحح بَ ي ح

( َكَقوحَل امحرََئ الحَقيحَس :  )َوالتهَمِنَ 
َثلَ                       َباُح َمنحك َِبَمح   َأََل أَي َُّها اللهيحُل الطهوَيُل َأََل انحََلي  <>  َبُصبحح  َوَما اْلحَصح

ََلئََه َعنحَد  َتَقاَر( }أَلحُقوا َما أَن حُتمح َولَبُ عحَد انَح ياا )َواََلحح الحُمَحبَ  َحَّته َكأَنهُه ََل َطَمَع َفيَه َكاَن ُمَتَمنَ ياا ََل ُمََّتَجَ 
َبَة إََل ُمعحَجَزَة ُموَسى َعَليحَه السهََل  َر َوَإنح َعظَُم ُُمحتَ َقٌر َِبلنَ سح ََبَ( ُم )َواْلحَ ُملحُقوَن{ إذح َما يُ لحُقونَُه َمنح السَ حح

ن حَعاَم( ِبَعحََن َتذحَكَْي النَ عحمَ  َنعح َما َشئحت{ َأيح َصنَ عحت.  )َواْلحَ َتَح فَاصح َة ََنحُو َكَحَديَث الحُبَخارَيَ  }إَذا َلَح َتسح
{ )َوالت هَعجَُّب( }اُنحظُرح  وَيَض( }فَاقحَض َما أَنحَت قَاض   َكيحَف َضَربُوا }ُكُلوا َمنح طَيَ َباَت َما َرَزق حَناُكمح{ )َوالت هفح



ُتمح َصاَدَقنَي{ )َوالحَمُشوَرَة( }فَانح  َذيَب( }ُقلح َفأحُتوا َِبلت هوحرَاَة فَات حُلوَها إنح ُكن ح ثَاَل{ )َوالتهكح َمح ظُرح َماَذا تَ َرى{ َلك اْلح
ُهوُر( قَاُلوا َهَي )َحقَ  ُمح ََر{ )َواِلح يَقٌة ِف الحُوُجوَب( فَ َقطح )لَُغةا َأوح َشرحعاا أَوح )َواََلعحَتَباَر( }اُنحظُُروا إََل ََثَرََه إَذا أَثح

َل اللَُّغَة ََيحُكمُ  َحاَق الشَ ْيَازَيَ  َأنه أَهح ُه َأوهَْلَا الصهَحيُح َعنحَد الشهيحَخ َأَب إسح َقاَق َعقحَلا َمَذاَهُب( َوجح َتحح وَن َِبسح
َر َسيَ َدَه َمَثَلا َِبَا لَلحَعَقاَب.   َُمَاَلَف أَمح

َا لَُغٌة َلُمَجرهَد الطهَلَب َوَإنح َجَزَمُه الحُمَحقَ ُق لَلحُوُجوَب ِبََنه تَ رحتَيَب الح       َعَقاَب َعَلى الَّتهحَك َوالثهاِن الحَقاَئُل ِبَََّنه
َر َمنح َأوحَجَب طَاَعَتُه َأَجاَب َِبَنه ُحكح  رََه َأوح أَمح تَ َفاُد َمنح الشهرحَع ِف أَمح َا ُيسح َل اللَُّغَة الحَمذحُكوَر َمأحُخوٌذ َمنح إَّنه َم أَهح

جَياَبَه َعَلى الحَعبحَد َمَثَلا طَاَعَة َسيَ َدَه. َوالثهاَلُث قَاَل إنه َما تَُفيُدُه لَُغةا َمنح الطهَلبَ  ُ َأنح َيُكوَن  الشهرحَع َْلَ يَ تَ َعنيه
َب ُيَصْيَ ُ الح  َمعحََن اف حَعلح إنح َشئحت َولَيحَس َهَذا الحَقيحُد َمذحُكوراا َوُقوَبَل ِبَثحَلَه ِف الحُوُجوَب َْلَنه َِححَلُه َعَلى النهدح

. )َوَقيَل( َهَي َحَقيَقٌة )ِف  َل َعَلى الحُوُجوَب فََإنهُه ُيَصْيَ ُ الحَمعحََن اف حَعلح َمنح َغْيحَ ََتحوَيَز تَ رحك  َمح َب( َْلَنهُه  اْلح النهدح
ََّتَكَ الحُمتَ يَ قهُن َمنح قَ  َر الحُمشح ََنَفيهَة َهَي َموحُضوَعٌة )لَلحَقدح َميح الطهَلَب )َوقَاَل( أَبُو َمنحُصور  )الحَماتُرَيَديُّ( َمنح اْلح  سح

َتعحَماُْلَا ِف  َّتَاَك َوالحَمَجاَز فَاسح َب َوُهَو الطهَلُب َحَذراا َمنح اََلشح َ الحُوُجوَب َوالنهدح نَ ُهَما( َأيح َبنيح ُهَما َمنح  ُكل   بَ ي ح  َمن ح
جَياَب تَ ُقوُل َمنحُه َوَجَب َكَذا َأيح  َازَُم َكاْلحَ َتعحَمال  َحَقيَقي   َوالحُوُجوُب الطهَلُب اِلح طَُلَب  َحيحُث إنهُه طََلُب اسح

نَ ُهَما َوتَ َوقهَف الحَقاضَ  ََّتََكٌة بَ ي ح ُعوَل طََلباا َجازَماا )َوَقيَل( َهَي )ُمشح ِنُّ )َوالحَغزَاَلُّ َِبلحَبَناَء لَلحَمفح ر  الحَباَقَله ي( أَبُو َبكح
ُروا َهَي َحَقيَقٌة ِف الحُوُجوَب أَمح ِف الحَمنحُدوَب أَمح َفيَهَما. )َوَقيَل( هَ  َمَديُّ َفيَها( ِبَعحََن َلَح َيدح ََّتََكٌة َواِلح َي )ُمشح

َِبَحَة َوَقيَل ِف( َهَذَه )الثهََلثََة وَ  َ الثهََلثََة َفيَهَما َوِف اْلحَ ََّتََك َبنيح َر الحُمشح َا لَلحَقدح َتَصَر قَ وحٌل َأَّنه َديَد( َوِف الحُمخح الت ههح
َبهاَر( َمنح  ََه )َوقَاَل َعبحُد اِلح ذحَن ِف الحَفعحَل َوتَ رََكُه الحُمَصنَ ُف لََقوحلََه ََل نَ عحرَفُُه ِف َغْيح الحُمعحَتزََلَة َهَي َموحُضوَعٌة  َأيح اْلحَ

َرَيُّ( َمنح الحَماَلَكيه ) َِبح ر  )اْلح َب. )َوقَاَل( أَبُو َبكح ُدُق َعَلى الحُوُجوَب َوالنهدح َتثَاَل( َوَتصح رَاَدَة اََلمح ُ تَ َعاََل َْلَ ُر اّلِله َة )أَمح
َتَدأُ( َمنحُه )لَلنهَدَب( َِبَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم الحُمب ح ُر النهِبَ  َصلهى اّلِله َ َلُه لَلحُوُجوَب َوأَمح َر اّلِلَه َأوح الحُمَبنيَ  ََلَف الحُمَواَفَق َْلَمح

َِبَحَة وَ  َب َواْلحَ َُوَل( َأيح الحُوُجوَب َوالنهدح َسَة اْلح َمح َ اْلح ََّتََكٌة َبنيح َديَد فََللحُوُجوَب أَيحضاا )َوَقيَل( َهَي )ُمشح الت ههح
َسةَ  َمح َكاَم( اْلح َحح َ اْلح رحَشاَد )َوَقيَل َبنيح َتاُر َوفَاقاا َواْلحَ َِبَحَة. )َوالحُمخح رمََي َوالحَكرَاَهَة َواْلحَ َب َوالتهحح  َأيح الحُوُجوَب َوالنهدح

َازََم( لَُغةا َفََل َُتح  َا )َحَقيَقٌة ِف الطهَلَب اِلح َ( َأَّنه ََرَمنيح َييَدُه لَلشهيحَخ َأَب َحاَمد ( اْلسفراييِن )َوَإَماَم اْلح َتَمُل تَ قح
َه إَله يَئَة )فََإنح َصَدَر( الطهَلُب َِبَا )َمنح الشهارََع أَوحَجَب( ُصُدورُُه َمنحُه )الحَفعحَل( َِبَََلَف ُصُدورََه َمنح َغْيحَ َِبلحَمشَ 

َا َحَقيَقٌة ِف الحُوُجوَب َشرح  عاا َْلَنه َجزحَم َمنح َأوحَجَب ُهَو طَاَعَتُه َوَْلََذا قَاَل الحُمَصنَ ُف َغْيحَ الحَقوحَل السهاَبَق إَّنه
َتَفاَدُة الحُوُجوَب َعَليحَه َِبلَّتهحَكيَب َمنح اللَُّغَة َوالشه  ُُه إنهُه الطهَلَب َعَلى َذَلَك َشرحَعيٌّ َوَعَلى َذا لَُغَويٌّ َواسح رحَع َوقَاَل َغْيح

تَ َفاَدٌة َمنح الشهرحَع َوَعَلى ُكلَ  قَ وحل  ُهَو ََلت ََفاَقَهَما ِف َأنه َخاصهَة الحُوُجوَب َمنح تَ َرتَُّب الحَعَقاَب عَ  َلى الَّتهحَك ُمسح
َث( َعمه  رَفُ َها َهَي ِف َغْيحَ َما ذَُكَر َفيَه َُمَاٌز. )َوِف ُوُجوَب اعحَتَقاَد الحُوُجوَب( ِف الحَمطحُلوَب َِبَا )قَ بحَل الحَبحح ا َيصح

َث َعنح < إنح َكاَن )َخََلَف الحَعامَ ( َهلح جيََ  477َعنحُه >  ُب اعحَتَقاُد ُعُموَمَه َحَّته يُ َتَمسهَك َبَه قَ بحَل الحَبحح
ََصحُّ نَ َعمح َكَما َسَيأحِت.   الحُمَخصَ َص اْلح



َتئحَذاُن( فَ )      َماُم( الرهازَيُّ )َأوح اََلسح ُر( َأيح اف حَعلح )بَ عحَد َحظحر ( َلُمتَ َعلَ َقَه )قَاَل اْلحَ َمح َِبَحَة( يهَ فََإنح َوَرَد اْلح  )فََلْلحَ
َتعحَمالََه َفيَها َحيَنَئذ  َوالت هَباُدُر َعََلَمٌة لَلححَ  َن ِف َذَلَك لََغَلَبَة اسح َقيَقَة )َوقَاَل( الحَقاَضي َحَقيَقةا لَتَ َباُدرََها إََل الذَ هح

َحاَق )الشَ ْيَازَيُّ َو( أَبُو الحُمظَفهرَ  َماُم الرهازَيُّ )لَلحُوُجوبَ )أَبُو الطهيَ َب( َوالشهيحُخ أَبُو إسح َعاِنُّ َواْلحَ َحَقيَقةا (  السهمح
ََقيَقَة َفيَها )َوتَ َوقهَف إَمامُ  َِبَحَة ََل َتُدلُّ َعَلى اْلح َتعحَماَل ِف اْلحَ َ( فَ َلمح  َكَما ِف َغْيحَ َذَلَك َوَغَلَبُة اََلسح ََرَمنيح اْلح

َِبَحَة }َوَإَذا َحَللحُتمح فَاصحطَاُدوا{ }فََإَذا ُقَضَيتح  ََيحُكمح ِبَََِبَحة  َوََل ُوُجوب  َوَمنح  ظحَر ِف اْلحَ َتعحَمالََه بَ عحَد اْلَح اسح
ُُرُم فَاق ح  ُهُر اْلح َشح رََكنَي{ إذح الصهََلُة فَان حَتَشُروا{ }فََإَذا َتَطههرحَن َفأَتَ وحُهنه{ َوِف الحُوُجوَب }فََإَذا انحَسَلَخ اْلح تُ ُلوا الحُمشح

َتئحَذاَن َفَكَأنح يُ َقاَل َلَمنح قَاَل أَأَف حعَ قَ  َعلحُه. َتاُْلُمح الحُمَؤدَ ي إََل قَ تحَلَهمح فَ رحُض َكَفايَة  َوأَمها بَ عحَد اََلسح  ُل َكَذا اف ح
رمََي( َكمَ )      ُهوُر( قَاُلوا ُهَو )لَلتهحح ُمح ُي( َأيح ََل تَ فحَعلح )بَ عحَد الحُوُجوَب فَاِلح ُهمح أَمها الن ههح ا ِف َغْيحَ َذَلَك َوَمن ح

َسَدَة وَ  َي َلَدفحَع الحَمفح َِبَحَة َوفَ رهُقوا َِبَنه الن ههح ظحَر َلْلحَ َر بَ عحَد اْلَح َمح َلَحَة بَ عحُض الحَقائََلنَي ِبََنه اْلح َصيَل الحَمصح َر لََتحح َمح اْلح
َوهَل َأَشدُّ )َوَقيَل لَلحَكرَاهَ  َمحرَ َواعحَتَناُء الشهارََع َِبْلح َِبَحَة( َنظَراا إََل َأنه  َة( َعَلى َقَياَس َأنه اْلح َِبَحَة )َوَقيَل َلْلحَ َلْلحَ

َقاَط الحُوُجوَب( وَ  َيُْي َفيَه )َوَقيَل َْلَسح َء بَ عحَد ُوُجوَبَه يَ رحَفُع طََلَبُه فَ يَ ث حُبُت التهخح َي َعنح الشهيح ُر إََل َما الن ههح َمح يَ رحَجُع اْلح
لَ  َ َعَلى َوقحَفَه( ِف مَ َكاَن قَ ب ح ََرَمنيح َفَعةا )َوَإَماُم اْلح َر فَ َلمح ُه َمنح َُتحرمي  َأوح إَِبَحة  َلَكوحَن الحَفعحَل َمَضرهةا َأوح َمن ح َمح أََلَة اْلح سح

َر( َأيح اف حَعلح )َلطََلَب الحَماَهيهَة ََل الته  َمح أََلُة اْلح ء  َكَما ُهَناَك )َمسح رَاَر َوََل َمرهَة َوالحَمرهُة َضُرورَيهٌة( إذح ََيحُكمح ُهَنا َبَشيح كح
ُلوَلٌة( َوَُيحَمُل َعَلى التهكح  َها. )َوَقيَل( الحَمرهُة )َمدح َمُل َعَلي ح َها فَ ُيحح َ ََل ُتوَجُد الحَماَهيهُة َِبََقله َمن ح رَاَر َعَلى الحَقوحَلنيح

َحاَق  َتاُذ( أَبُو إسح ُسح رَاَر ُمطحَلقاا( َوَُيحَمُل َبَقرَيَنة  )َوقَاَل اْلح اْلسفراييِن )َو( أَبُو َحاِتَ  )الحَقزحَويَِنُّ( ِف طَائََفة  )لَلتهكح
رَاَر الحُمَعلهَق بَ  رَاَر )إنح َعَلَق َبَشرحط  َأوح َصَفة ( َأيح َِبََسَب َتكح ُتمح َعَلى الحَمرهَة َبَقرَيَنة  )َوَقيَل( لَلتهكح َه ََنحُو }َوَإنح ُكن ح

ُهَما َماَئَة َجلحَدة { ُتَكرهُر الطهَهاَرةُ ُجن ُ  َلُدوا ُكله َواَحد  َمن ح َلحُد بََتَكرَُّر باا فَاطهههُروا{, َو }الزهانََيُة َوالزهاِن فَاجح  َواِلح
ََنابََة َوالز َََن َوَُيحَمُل الحُمَعلهُق الحَمذحُكوُر َعَلى الحَمرهَة َبَقرَيَنة  َكَما ِف أَمحرَ  َتطَاَعَة فََإنح َلَح يُ َعلهقح اِلح جَ  الحُمَعلهَق َِبََلسح  اْلَح

رَاَر ِبَعح  رَاَر َبَقرَيَنة  )َوَقيَل َِبلحَوقحَف( َعنح الحَمرهَة َوالتهكح ُر َفَللحَمرهَة َوَُيحَمُل َعَلى التهكح َمح نَ ُهَما َأوح اْلح ََّتٌَك بَ ي ح ََن أَنهُه ُمشح
َتعحَمالُُه َفيَهَما َكَأمحرَ َْلََحَدَهَا َوََل نَ عحرَفُ  ََلَف اسح ُهَما إَله َبَقرَيَنة . َوَمنحَشأُ اْلَح  ُه قَ وحََلَن َفََل َُيحَمُل َعَلى َواَحد  َمن ح

َصحَل ِف اََل  َر الصهََلَة َوالزهَكاَة َوالصهوحَم فَ َهلح ُهَو َحَقيَقٌة َفيَهَما َْلَنه اْلح َرَة َوأَمح جَ  َوالحُعمح تَ اْلَح ََقيَقُة َأوح ِف سح عحَماَل اْلح
َغحَلُب َأوح الحَمرهُة َْلََّنهَ  رَاَر َْلَنهُه اْلح َّتَاَك َوََل نَ عحرَفُُه َأوح ُهَو لَلتهكح َر َأَحَدَهَا َحَذراا َمنح اََلشح ا الحُمتَ يَ قهُن َأوح ِف الحَقدح

َّتَاَك َوالحَمَجا نَ ُهَما َحَذراا َمنح اََلشح ََّتََك بَ ي ح رَاَر ِف الحُمَعلهَق َأنه الحُمشح ُه الحَقوحَل َِبلتهكح َوهُل الرهاَجُح َوَوجح َز َوُهَو اْلح
ُه َضعحَفَه َأنه الته  ُم يَ َتَكرهُر بََتَكرَُّر َعلهَتَه َوَوجح ُكح َعٌر َبَعلَ يهَتَه َواْلح رَاَر َحيَنَئذ  إنح َسَلَم ُمطحَلقاا َأيح الت هعحَليَق ِبَا ذَُكَر ُمشح  كح

َر. َمح  َفيَما إَذا ثَ بَ َتتح َعلَ يهُة الحُمَعلهَق َبَه َمنح َخارَج  أَوح َلَح تَ ث حُبتح لَيحَس َمنح اْلح
تَ وحَعُب َما َُيحَكُن َمنح َزَماَن الح        َتاَذ َوُمَواَفَقيَه َحيحُث ََل بَ َياَن َْلََمَدَه َيسح ُسح رَاُر َعنحَد اْلح َر ََلنحَتَفاُثه التهكح َء ُعمح

رَاَر الحُمَعلهَق َبَه َمنح َِبَب أَ  رَاَر ِف الحُمَعلَ َق بََتكح َح بَ عحَضَه َعَلى بَ عحض  فَ ُهمح يَ ُقوُلوَن َِبلتهكح رَاَر َفيَه ُمَرجَ  وحََل َوَِبلتهكح
( ِف إنح َلَح يَ َتَكرهرح الحُمَعلهُق َبَه َحيحُث ََل َقرَيَنَة َعَلى الحَمرهَة فََلَهَذا قَاَل الحُمصَ  نَ ُف ُمطحَلقاا )َوََل لََفوحر  َخََلفاا لََقوحم 



رَاَر  ُهمح الحَقائَُلوَن لَلتهكح َر لَلحَفوحَر َأيح الحُمَباَدَرَة َعَقَب ُوُروَدَه َِبلحَفعحَل َوَمن ح َمح )َوَقيَل لَلحَفوحَر َأوح الحَعزحَم( ِف قَ وحَْلَمح إنه اْلح
َاَل َعَلى الحَفعحَل بَ عحُد )وَ  َاَخي َأيح التهأحَخَْي )َوالحُمَباَدُر( َِبلحَفعحَل )ِمُحَتَثٌل اْلح َ الحَفوحَر َوالَّته ََّتٌَك( َبنيح َقيَل( ُهَو )ُمشح

َتثَاَل َوَعَدمَ  َاَخي )َوَمنح َوَقَف( َعنح اََلمح ُر لَلَّته َمح َتثَالَُه بََناءا َعَلى قَ وحلََه اْلح ى قَ وحلََه ََل َه بََناءا َعلَ َخََلفاا َلَمنح َمَنَع( امح
َيَاَن وَ  َر اْلحَ َتعحَمالُُه َفيَهَما َكَأمح ََلَف اسح َاَخي َوَمنحَشأُ اْلَح ُر لَلحَفوحَر أَمح لَلَّته َمح جَ  َوَإنح َكاَن نَ عحَلُم َأُوَضَع اْلح َر اْلَح أَمح

َصحَل ِف  َاَخي َفيَه َغْيحَ َواَجب  فَ َهلح ُهَو َحَقيَقٌة َفيَهَما َْلَنه اْلح ََقيَقُة َأوح ِف َأَحَدَهَا َحَذراا َمنح الَّته َتعحَماَل اْلح اََلسح
َاَخي َْلَنهُه َيُسدُّ َعنح الحَفوحَر َِبَ  َوُط َأوح الَّته َحح َّتَاَك َوََل نَ عحرَفُُه َأوح ُهَو لَلحَفوحَر َْلَنهُه اْلح َتَناَع اََلشح َس ََلمح ََلَف الحَعكح

َر الحمُ  َدمَي َأوح ِف الحَقدح َوهُل الرهاَجُح َأيح طََلُب الحَماَهيهَة الت هقح َّتَاَك َوالحَمَجاَز َوُهَو اْلح نَ ُهَما َحَذراا َمنح اََلشح ََّتََك بَ ي ح شح
 .  َمنح َغْيحَ تَ َعرُّض  َلَوقحت  َمنح فَ وحر  َأوح تَ رَاخ 

ََنَفيهَة )َو( الشه )      ر  )الرهازَيُّ( َمنح اْلح أََلٌة( قَاَل أَبُو َبكح َحاَق )الشَ ْيَازَيُّ( َمنح الشهاَفَعيهَة )َوَعبحُد َمسح يحُخ أَبُو إسح
َعلح ِف َوقحتَ  تَ لحزَُم الحَقَضاَء( َلُه إَذا َلَح يُ فح ء  ُمَؤقهت  )َيسح ُر( َبَشيح َمح َبهاَر( َمنح الحُمعحَتزََلَة )اْلح َر َبطََلَب اِلح َمح َعاَر اْلح َه َْلَشح

رَاَكَه َْلَنه الحَقصح  َتدح َ }َمنح اسح َمحَر ِف َحَديَث الصهَحيَحنيح ثَ ُر الحَقَضاُء َِبَمحر  َجَديد ( َكاْلح َكح َد َمنحُه الحَفعحُل )َوقَاَل اْلح
َلم  }إَذا َرَقَد َأَحدُُكمح َعنح الصهََلَة َأوح َغَفَل  َها َنَسَي الصهََلَة فَ لحُيَصلَ َها إَذا ذََكَرَها{. َوِف َحَديَث ُمسح َعن ح

َوهَل الحَفعحُل ِف الحَوقحَت ََل ُمطحَلقاا َوالشَ ْيَازَيُّ ُمَواَفقٌ فَ لحُيصَ  َر اْلح َمح ُد َمنح اْلح َثَر َكَما ِف لَ َها إَذا ذََكَرَها{ َوالحَقصح َكح  َلْلح
ت حَياَن َِبلحَمأحُموَر بَهَ  ََصحُّ َأنه اْلحَ ٌو )َواْلح ََقلَ  َسهح رُُه َمنح اْلح َه الهَذي أَُمَر ُلَمَعَه َوَشرحَحَه َفذَكح َء َعَلى الحَوجح ( َأيح َِبلشهيح

زَاَء الحَكَفايَُة ِف ُسُقوَط الطهَلَب َوُهوَ  زَاَء( لَلحَمأحِت َ َبَه بََناءا َعَلى َأنه اْلحَجح تَ لحزَُم اْلحَجح  الرهاَجُح َكَما تَ َقدهَم. َبَه )َيسح
تَ لحزَُمُه بََناءا َعَلى أَنهُه إسح  َقَط الحَمأحِتُّ بََه الحَقَضاَء َِبَنح ََيحَتاَج إََل الحَفعحَل َوَقيَل ََل َيسح َقاُط الحَقَضاَء َِلََواَز َأنح ََل ُيسح

َر( لَلحُمَخاطَ  َمح ََصحُّ )َأنه اْلح َ لَُه َحَدثُُه )َو( اْلح َر( لََغْيحَ ََثنَياا َكَما ِف َصََلَة َمنح َظنه الطهَهاَرَة ُثه تَ َبنيه َمح َه َب )َِبْلح
َء َوَقيَل ُهوَ  َلَك َِبلصهََلَة{ )لَيحَس أَمحراا( َلَذَلَك الحَغْيحَ )َبَه( َأيح َِبلشهيح َء( ََنحُو }َوأحُمرح أَهح ٌر َبَه َوَإَله )َِبلشهيح  أَمح

َء َكَما ِف َحَديَث َفََل فَاَئَدَة لََغْيحَ الحُمَخاَطَب. َوَقدح تَ ُقوُم َقرَيَنٌة َعَلى َأنه َغْيحَ الحُمَخاَطَب َمأحُمو  ٌر َبَذَلَك الشهيح
ُ َعَليح  رَأََتُه َوَهَي َحاَئٌض َفذََكَر َذَلَك ُعَمُر لَلنهِبَ  َصلهى اّلِله َ }َأنه ابحَن ُعَمَر طَلهَق امح َه َوَسلهَم فَ َقاَل ُمرحُه الصهَحيَحنيح

َمَر( َِبلحَمدَ   ََصحُّ )َأنه اِلح َسَن فَ لحُْيَاَجعحَها{ )َو( اْلح رَمح َمنح َأحح )بََلفحظ  يَ تَ َناَولُُه( َكَما ِف قَ وحَل السهيَ َد لََعبحَدَه َأكح
َظ لَيَ تَ َعلهَق َبَه َما أََمَر َبَه َوَقيَل ََل  َسَن ُهَو إلَيحَه )َداَخٌل َفيَه( َأيح ِف َذَلَك اللهفح ُخُل َفيَه لَبُ عحَد  إلَيحك. َوَقدح َأحح َيدح

مَ  َ. َوَقدح تَ ُقوُم َقرَيَأنح يُرَيَد اِلح َسُه َوَسَيأحِت َتصحَحيُحُه ِف َمبحَحَث الحَعامَ  َِبََسَب َما َظَهَر َلُه ِف الحَموحَضَعنيح َنٌة ُر نَ فح
ََصحُّ  )َأنه  َعَلى َعَدَم الدُُّخوَل َكَما ِف قَ وحلََه لََعبحَدَه َتَصدهقح َعَلى َمنح َدَخَل َدارَي َوَقدح َدَخَلَها ُهَو )َو( اْلح

( َكَما جَ  َبَشرحَطَه )إَله َلَماَنع  َخُل الحَمأحُموَر( بََه َمالَيًّا َكالزهَكاَة َأوح َبَدنَيًّا َكاْلَح ِف الصهََلَة َوقَاَلتح الحُمعحَتزََلُة  النَ َيابََة ُتدح
َر الن هفحَس  َا ُهَو لََقهح َر َبَه إَّنه َمح ُخُل الحَبَدِنه َْلَنه اْلح رََها َبَفعحَلَه َوالنَ َيابَُة تُ َناِف َذَلَك إَله َلَضُروَرة  َكَما ِف ََل َتدح وََكسح

َل الحُمؤحنََة أَوح َُتَمَُّل الحَمنهَة.  جَ  قُ لحَنا ََل تُ َناَفيَه َلَما َفيَها َمنح َبذح  اْلَح



أََلة)      َعرَيُّ )َوالحَقاضَ ٌ: َمسح َشح َسَن اْلح ء   قَاَل الشهيحُخ( أَبُو اْلَح ُر الن هفحَسيُّ َبَشيح َمح ِنُّ )اْلح ر  الحَباَقَله ي( أَبُو َبكح
ا َكاَن الضَ دُّ َكَضد َ  ( َُتحرَياا َأوح َكرَاَهةا َواَحدا َه الحُوُجوَديَ  ِبا )ََّنحٌي َعنح َضدَ   السُُّكوَن  َأيح ُمَعنيه ( إجَياِبا َأوح َندح

ثَ َر َكَضدَ  الحَقَيامَ  ُنُه َوَعَليحَه( َأيح َعَلى  التهَحرَُّك َأوح َأكح ََه. )َوَعنح الحَقاَضي( آَخراا أَنهُه )يَ َتَضمه َأيح الحُقُعوَد َوَغْيح
ُر َِبلسُُّكوَن َمَثَلا  َمح َمَديُّ( فَاْلح َماُم( الرهازَيُّ )َواِلح َ َواْلحَ َبهاَر َوأَبُو اْلحَُسنيح ٌن التهَضمَُّن )َعبحُد اِلح  َأيح طََلُبُه ُمَتَضمَ 

بَ لَ  ُسُه ِبَعحََن َأنه الطهَلَب َواَحٌد ُهَو َِبلنَ سح َي َعنح التهَحرَُّك َأيح طََلَب الحَكفَ  َعنحُه أَوح ُهَو نَ فح َة إََل السُُّكوَن لن ههح
ء  قُ رحِبا َوَإََل  َبَة إََل َشيح ُء الحَواَحُد َِبلنَ سح ٌر َوَإََل التهَحرَُّك ََّنحٌي َكَما َيُكوُن الشهيح َ أَنهُه أَمح ا. َوَدلَيُل الحَقوحَلنيح آَخَر بُ عحدا

ناا َلطََلبَ  َه َكاَن طََلُبُه طََلباا لَلحَكفَ  َأوح ُمَتَضمَ  َه َوَلَكوحَن الن هفحَسيَ  َلمها يَ َتَحقهُق الحَمأحُموُر َبَه َبُدوَن الحَكفَ  َعنح َضدَ 
َظ َساَغ لَلحمُ  تَ َفاُد َمنح اللهفح َ َوَإنح َكاََن َمنح الحُمعحَتزََلَة ُهَو الطهَلُب الحُمسح َوهَلنيح ُل التهَضمَُّن َفيَه َعنح اْلح َصنَ َف نَ قح

ُنُه َوََل يَ َتَضمهُنهُ  َ َوالحَغزَاَلُّ( ُهَو )ََل َعي ح ََرَمنيح لَيَل الحُمنحَكرَيَن لَلحَكََلَم الن هفحَسيَ  )َوقَاَل إَماُم اْلح ( َوالحُمََلَزَمُة ِف الده
ُر الحُوُجوَب ي َ َِمحُنو  َر َفََل َيُكوُن َمطحُلوَب الحَكفَ  َبَه )َوَقيَل أَمح َمح َتَضمهُن َعٌة َِلََواَز َأنح ََل ََيحُضَر الضَ دُّ َحاَل اْلح

ُي َعنح الضَ دَ  َْلَنه الضَ ده َفيَه ََل ََيحرُُج بََه عَ  َب َفََل يَ َتَضمهُن الن ههح َر النهدح ( َأيح ُدوَن أَمح ََواَز فَ َقطح َلَه َمنح اِلح نح َأصح
َمَدي َ  َر الحُوُجوَب ََلقحَتَضائََه الذهمه َعَلى الَّتهحَك َواق حَتَصَر َعَلى التهَضمَُّن َكاِلح َوَإنح َشَََل قَ وحُل  َِبَََلَف الضَ دَ  ِف أَمح

َ أَيح  َب الحُمَعنيه ُهمح َمنح َخصه الحُوُجوَب ُدوَن النهدح َاَجَب َمن ح ََّتََز َبَقوحلََه ُمَعنيه  َعنح ابحَن اْلح ا َِبلحُمَحقهَق َواحح ذا ضاا َأخح
نا  َها َوََل ُمَتَضمَ  َه َمن ح ُر َبَه َِبلنهظََر إََل َماَصَدَقُه ََّنحياا َعنح َضدَ  َمح َياَء فَ َليحَس اْلح َهَم َمنح َأشح ا َلُه َقطحعاا َوَِبلحُوُجوَديَ  الحُمب ح

َتلحزَاَم َعنح الحَعَدَميَ  َأيح تَ رحَك الح  ُنُه َقطحعاا َوالتهَضمُُّن ُهَنا يُ َعَبهُ َعنحُه َِبََلسح ُر ََّنحٌي َعنحُه أَوح يَ َتَضمه َمح َمأحُموَر بََه فَاْلح
َي( اللهفحَظيَ  َقطحعاا )َوََل ي َ  َ الن ههح ُر )اللهفحَظيُّ فَ َليحَس َعنيح َمح َتلحزَاَم الحُكلَ  لَلحُجزحَء. )أَمها( اْلح ََصحَ ( َتَضمه ََلسح ُنُه َعَلى اْلح
ُكنح َمَثَلا َفَكأَنهُه َقيَل ََل تَ َتَحرهكح أَيحضاا َْلَنهُه ََل  ُنُه َعَلى َمعحََن أَنهُه إَذا َقيَل اُسح  يَ َتَحقهُق السُُّكوُن َوَقيَل يَ َتَضمه

ء   ُي( الن هفحَسيُّ َعنح َشيح ( لَُه  َبُدوَن الحَكفَ  َعنح التهَحرَُّك )َوأَمها الن ههح ٌر َِبلضَ دَ  َُتحرَياا َأوح َكرَاَهةا )َفَقيَل( ُهَو )أَمح
َي َفعحُل الضَ دَ  َوَقيَل ََل َقطحعاا بََناءا َعلَ  ِبا َقطحعاا بََناءا َعَلى َأنه الحَمطحُلوَب ِف الن ههح ى َأنه الحَمطحُلوَب َفيَه إجَياِبا َأوح نَدح

ََه )َوَقيَل انحَتَفاُء الحَفعحَل َحَكاُه ابحُن اْلحَ  َوهَل َوتَ رََكُه الحُمَصنَ ُف لََقوحلََه إنهُه َلَح يََقفح َعَليحَه ِف َكََلَم َغْيح اَجَب ُدوَن اْلح
رمََي ي َ  ُنُه َأوح ََل أَوح ََّنحُي التهحح ٌر َِبلضَ دَ  َأوح يَ َتَضمه َي أَمح َر َأيح إنه الن ههح َمح ََلَف( ِف اْلح ُنُه َعَلى اْلَح ُدوَن ََّنحَي َتَضمه

ثَ َر كَ  ا َكَضدَ  التهَحرَُّك فَ َواَضٌح َأوح َأكح َضدَ  الحُقُعوَد َأيح الحَكرَاَهَة َوتَ وحَجيُهَها ظَاَهٌر َلَما َسَبَق َوالضَ دُّ إنح َكاَن َواَحدا
ُي اللهفحَظيُّ يُ قَ  ََه فَالحَكََلُم ِف َواَحد  َمنحُه َأَيًّ َكاَن َوالن ههح . الحَقَياَم َوَغْيح َر اللهفحَظيَ  َمح  اُس َِبْلح

َخَر ِبُتَ )      َ( َِبَنح َيََّتَاَخى ُوُروُد َأَحَدَهَا َعنح اِلح َمحرَاَن( َحاَل َكوحََّنََما )َغْيحَ ُمتَ َعاَقَبنيح أََلٌة اْلح َ َأوح َمسح َماثََلنيح
َ( َبَعطحف   َ )بََغْيحَ ُمَتَماثََلنيح ( ُمتَ َعاَقَبنيح َ )َأوح َاَن( فَ يُ عحَمُل ُمَتَخالََفنيح ا َوأَعحَطَه َدرحَهاا )َغْيح َأوح ُدونَُه ََنحُو اضحَربح َزيحدا

رَاَر( ِف ُمتَ َعلهَقَهَما َمنح َعاَدة  َأوح َغْيحَ  َ َوََل َماَنَع َمنح التهكح َوالثهاِن َغْيحُ ) َها. َِبََما َجزحماا )واملتعاقبان ِبَُتَماثََلنيح
( ََنحُو َصلَ  َر  َصحَل َأيح التهأحَسيَس )َوَقيَل( الثهاِن َمعحطُوف  َ )َقيَل َمعحُموٌل َِبََما( َنظَراا َلْلح َعَتنيح َ َصلَ  رَكح َعَتنيح كح

َتَماْلَََما. )َوِف الحَمعحطُوفَ  التهأحَسيُس  )ََتحَكيٌد( َنظَراا لَلظهاَهَر )َوَقيَل َِبلحَوقحَف( َعنح التهأحَسيَس َوالتهأحَكيَد ََلحح



َ )فََإنح َرَجَح التهأحَكيُد( أَرح  َعَلى التهأحَسيَس َجُح( َلظُُهوَر الحَعطحَف َفيَه )َوَقيَل التهأحَكيُد( أَرحَجُح لََتَماثَُل الحُمتَ َعلَ َقنيح
( َوَذَلَك ِف  عَ  )َبَعاَدي   َ َصلَ  رَكح َعَتنيح َقَِن َماءا َوَصلَ  رَكح َقَِن َماءا اسح َ فََإنه الحَعاَدَة َِبنحَدفَاَع َغْيحَ الحَعطحَف ََنحُو اسح َتنيح

َحانََه ) َم( لََتأحَكيَد ُرجح َوهَل َوَِبلت هعحرَيَف ِف الثهاِن تَ َرجهَح التهأحَكيُد )ُقدَ  َاَجَة ِبَرهة  ِف اْلح ( َأيح َوَإنح َلَح يُ َرجهحح اْلح َوَإَله
َعاَرَضَتَه لَلحَعاَديَ  بََناءا َعَلى أَرحَجَحيهَة التهأحَسيَس َحيحُث ََل َعاَديه التهأحَكيُد َِبلحَعاَديَ  َوَذَلَك ِف الحَعطحَف َلمُ 

َتَماْلَََما َوَإنح َمَنَع َمنح  ا َأوح  )فَالحَوقحُف( َعنح التهأحَسيَس َوالتهأحَكيَد ََلحح ا  اُق حُتلح َزيحدا رَاَر َوالن هقحَل ََنحُو اُق حُتلح َزيحدا التهكح
  .ُو اعحَتقح َعبحَدك فَالثهاِن ََتحَكيٌد َقطحعاا َوَإنح َكاَن َبَعطحف  الشهرحَع ََنح 

( َوََنحُوُه َكَذرح َودَعح فََإنه َما ُهَو َكَذَلَك أَ ) النهي ُي( الن هفحَسيُّ )اقحَتَضاُء َكف   َعنح َفعحل  ََل يَ ُقوُل ُكفه ٌر َكَما الن ههح مح
َم َوتَ َناَوَل اََلقحَتَضاُء اِلحَ  َتَضي َلَكف   إَلَح َكَما َُيَدُّ اللهفحَظيُّ َِبلحَقوحَل الدهالَ  تَ َقده َُه َوَُيَدُّ أَيحضاا َِبلحَقوحَل الحُمقح ازََم َوَغْيح

َر )وَ  َمح ََصحَ  َكاْلح َتعحََلٌء َعَلى اْلح َي ُمطحَلقاا ُعُلوٌّ َوََل اسح َواَم( َقَضيه َعَلى َما ذَُكَر َوََل يُ عحَتََبُ ِف ُمَسمهى الن ههح ُة الده
ٌة َمنح السهَفَر َكاَنتح َقَضي هُتُه َعَلى الحَكفَ  )َما َلَح يُ َقيهدح َِبلحَمرهَة( فََإنح قُ يَ َد َِبَا ََنحُو ََل ُتَساَفرح الحيَ وحَم إذح السهَفُر َفيَه َمره 

َييُد َِبلحَمرهَة َيصح  َواَم )ُمطحَلقاا( َوالت هقح رمََي( ََنحُو )َوَقيَل( َقَضيهُة الده َعلح )لَلتهحح رَفُُه َعنح َقَضيهَتَه )َوَترَُد َصيَغُتُه( َأيح ََل تَ فح
أَلُ  رحَشاَد( }ََل َتسح ََبيَث َمنحُه تُ نحَفُقوَن{ )َواْلحَ َربُوا الز َََن{ )َوالحَكرَاَهَة( }َوََل تَ َيمهُموا اْلح َياَء إنح }َوََل تَ قح وا َعنح َأشح

اّلِلَه  { )َوالدَُّعاَء( }َرب هَنا ََل تُزَغح قُ ُلوبَ َنا{ )َوبَ َياَن الحَعاَقَبَة( }َوََل َُتحَسََبه الهَذيَن قَُتُلوا ِف َسَبيلَ تُ بحَد َلُكمح َتُسؤحُكمح 
َتَقاَر( }َوََل َتَُ  َليَل َواََلحح ََياُة ََل الحَموحُت )َوالت هقح َهاَد اْلح َياٌء{ َأيح َعاَقَبُة اِلَح َواَتا َبلح َأحح نَ يحَك إََل َما َمت هعحَنا أَمح دهنه َعي ح

َتَقاَر َجَعلَ  ُهمح{ َأيح فَ ُهَو قََليٌل َحَقٌْي َِبَََلَف َما َعنحَد اّلِلَه َوَمنح اق حَتَصَر َعَلى اََلحح ُه الحَمقحُصوَد ِف َبَه أَزحَواجاا َمن ح
َليُل الحَمأحُخوُذ َمنح الحَُبح  يََة وََكَتابَُة الحُمَصنَ َف الت هقح َ َسبحُق قَ َلم  )َوالحَيأحَس( }ََل تَ عحَتَذُروا الحيَ وحَم{ )َوِف اِلح َهاَن َِبلحَعنيح

ََلَف َفَقيَل ََل َتُدلُّ الصَ يَغُة َعَلى الطهَلَب إَله  َر( َمنح اْلَح َمح رمََي َما( تَ َقدهَم )ِف اْلح رَاَدَة َوالتهحح  إَذا أُرَيَد الدهََلَلُة اْلحَ
رمََي َوَقيَل ِف الحَكرَاَهَة َوَقيَل َفيَهَما َوَقيَل ِف َأَحَدَهَا َوََل ن َ َِبَا َعَليحَه َواِلحُ  َا َحَقيَقٌة ِف التهحح ُهوُر َعَلى َأَّنه عحرَفُُه. مح

َرَاَم الحُمَخْيهَ( ََنحوُ ) د  ََجحعاا َكاْلح ُي )َعنح َواَحد ( َوُهَو ظَاَهٌر )َو( َعنح )ُمتَ َعدَ  َعلح َهَذا َأوح َوَقدح َيُكوُن( الن ههح  ََل تَ فح
َهَا فَ َقطح )َوفُ ر َقَا َذاَك فَ َعَليحَه تَ رحُك َأَحَدَهَا فَ َقطح َفََل َُمَاَلَفَة إَله َبَفعحَلَهَما فَالحُمَحرهُم ََجحُعُهَما ََل َفعحُل َأَحدَ 

نَ ُهَما بَلُبحسَ  َرُق( بَ ي ح َزَعاَن َوََل يُ فح َ تُ لحَبَساَن َأوح تُ ن ح ا َمنح َكالن هعحَلنيح ذا َداُهَا فَ َقطح فَ ُهَو َمنحَهيٌّ َعنحُه َأخح  َأوح نَ زحَع إحح
يعا  َلعحُهَما َجََ يعاا أَوح لََيخح َ }ََل ََيحَشنَيه َأَحدُُكمح ِف نَ عحل  َواَحَدة  لَيُ نحَعلحُهَما َجََ ُدُق َحَديَث الصهَحيَحنيح ا{ فَ َيصح

ُهَما لُبحساا أَوح نَ زح  َُما َمنحَهيٌّ َعن ح يعاا َكالز َََن َوالسهرََقَة( َأَّنه َع َفيَه )َوَجََ َمح نَ ُهَما ِف َذَلَك ََل اِلح عاا َمنح َجَهَة الحَفرحَق بَ ي ح
ُدُق ا د  َوَإنح َكاَن َيصح َي َعنح ُمتَ َعدَ  ُدُق َِبلنهظََر إلَيحَهَما َأنه الن ههح ُهَما َمنحَهيٌّ َعنحُه فَ َيصح ُهَما لنهظَُر إََل ُكل   َمن ح َفُكلٌّ َمن ح

َظحَهَر لَلح  َظ )وََكَذا الت هنحزَيُه ِف اْلح تَ َفاُد َمنح اللهفح رمََي( الحُمسح َفَساَد( َأيح َعَدَم أَنهُه َعنح َواَحد  )َوُمطحَلُق ََّنحَي التهحح
َهُم َذَلَك َمنح َغْيحَ الشهرحعَ  َل اللَُّغَة َذَلَك اََلعحَتَداَد َِبلحَمنحَهيَ  َعنحُه إَذا َوَقَع )َشرحعاا( إذح ََل يُ فح َم أَهح  )َوَقيَل لَُغةا( لََفهح

َا يُ ن حَهى َعنحُه إَذا اشح  َء إَّنه ( َأيح َمنح َحيحُث الحَمعحََن َوُهَو َأنه الشهيح َظ )َوَقيَل َمعحَنا َتَمَل َعَلى َما َمنح ُُمَرهَد اللهفح
َتَضي َفَساَدُه )َفيَما َعَدا الحُمَعاَمََلَت( َمنح َعَبادَ  َقاَت يَ قح َوح َل الحُمطحَلَق ِف اْلح ََها ِمها لَُه ََثََرٌة َكَصََلَة الن هفح ة  َوَغْيح



رمََي وََكَذا الت هنحزَيُه ِف الصهَحيَح الحُمَعَبهُ َعنحُه ُهَنا ُروَهَة َفََل َتَصحُّ َكَما تَ َقدهَم َعَلى التهحح ِف َُجحَلَة الشُُّموَل  الحَمكح
َظحَهَر وََكالح  َسَه َكَصََلَة َِبْلح ُي َفيَما ذَُكَر إََل نَ فح َء زَنا َفََل يُ ثحَبُت النهَسَب )ُمطحَلقاا( َأيح َسَواٌء َرَجَع الن ههح َوطح

َر َلْلحَعحرَاَض َبَه َعنح َضَياَفَة اّلِلَه تَ َعاََل َكَما تَ قَ  َاَئَض َوَصوحَمَها أَوح ََلزََمَه َكَصوحَم يَ وحَم النهحح صهََلَة ِف دهَم وََكالاْلح
زََمَة َْلَا َبَفعحَلَها َفيَها. )َوَفيَها( َأيح ِف الحُمَعاَمََلتَ  قَاَت الَله َوح ُروَهَة لََفَساَد اْلح قَاَت الحَمكح َوح ُي  اْلح )إنح َرَجَع( الن ههح

َي َعنح بَ يحَع الحَمََلَقيَح َأيح َما ِف الحُبطُوَن َمنح  ٌن َمنح إََل أَمحر  َداَخل  َفيَها َكالن ههح ََجنهَة ََلنحَعَداَم الحَمَبيَع َوُهَو رُكح اْلح
َاَر  ( َفيَها تَ غحَليباا لَُه َعَلى اْلح ُتَمَل ُرُجوَعُه إََل أَمحر  َداَخل  ( َرَجَع إََل الحَمَبيَع )قَاَل ابحُن َعبحَد السهََلَم َأوح اُحح َج )أَوح

َي َعنح بَ يحَع َدرحَهم  بَ  ( َكالن ههح َثَر( َمنح أَمحر  )ََلزَم  َكح زََمَة َِبلشهرحَط )َوفَاقاا َلْلح َتَمالََه َعَلى الز َََيَدَة الَله َ ََلشح َدرحَهَنيح
َي َعنحُه َْلَنح َيكُ  َي لَلحَفَساَد َفيَما ذَُكَر أَمها ِف الحَعَباَدَة فََلُمَنافَاَة الن ههح بََه  وَن َعَباَدةا َأيح َمأحُمورااالحُعَلَماَء ِف َأنه الن ههح
َوهلَ  ََلَل اْلح َتدح ُروَه. َوأَمها ِف الحُمَعاَمَلَة َفََلسح َر ََل يَ تَ َناَوُل الحَمكح َمح أََلَة اْلح نَي َمنح َغْيحَ َنَكْي  َعَلى َكَما تَ َقدهَم ِف َمسح

ََهَا َكَما تَ َقدهَم َفظَاَهٌر.  َها, َوأَمها ِف َغْيح َي َعن ح َماُم( الرهازَيُّ لَلحَفَساَد )ِف َوقَاَل ا)َفَساَدَها َِبلن ههح لحَغزَاَلُّ َواْلحَ
يَ  ن  َأوح َشرحط  ُعَرَف َمنح َخارَج  َعنح الن ههح ( َأيح ُدوَن الحُمَعاَمََلَت فَ َفَساُدَها َبَفَواَت رُكح َوََل ُنَسلَ ُم  الحَعَباَداَت فَ َقطح

َي عَ  َتَدلُّوا ِبَُجرهَد الن ههح َ اسح َوهَلنيح َم فَ َفَساُدُه َمنح َخارَج  أَيحضاا )فََإنح َكاَن( َأنه اْلح ََها َكَما تَ َقده َلى َفَساَدَها َوُدوَن َغْيح
تحََلَف َمالَ  ( َْلَ ( َعنح الحَمنحَهيَ  َعنحُه َأيح َغْيحَ ََلزَم  َلُه )َكالحُوُضوَء ِبَغحُصوب  َي )َْلَارَج  َاَصَل  ُمطحَلُق الن ههح الحَغْيحَ اْلح

َاَصَل َبَغْيحَ الحبَ يحَع أَيحضاا وََكالصهََلَة َبَغْيحَ الح  وَيَتَها اْلح ُُمَعَة لَتَ فح ِف الحَمَكاَن ُوُضوَء أَيحضاا وََكالحبَ يحَع َوقحَت َنَداَء اِلح
َثَر( َمنح الحُعَلَماَء  َكح ( َأيح الحَفَساَد )َعنحَد اْلح ُروَه َأوح الحَمغحُصوَب َكَما تَ َقدهَم )َلَح يَُفدح َْلَنه الحَمنحَهيه َعنحُه ِف الحَمكح

َي )يَُفيُد( الحَفَساَد )ُمطحَلقاا( َأيح َسوَ  َماُم )َأِححَُد( ُمطحَلُق الن ههح َارَُج. )َوقَاَل( اْلحَ ََقيَقَة َذَلَك اْلح اءا َلَح َيُكنح َْلَارَج  اْلح
َتَضاُه فَ ُيَفيُد الحَفَساَد ِف الصُّ  َوَر الحَمذحُكوَرَة لَلحَخارََج َعنحَدُه قَاَل )َوَلفحظُُه َحَقيَقٌة َوَإنح َأوح َكاَن لَُه َْلَنه َذَلَك ُمقح

َر ِبُرَاَجَعَتَها َكَما تَ َقدهَم َْلَنهُه َلَح يَ ن حتَ  َمح َاَئَض َلْلح ( َكَما ِف َطََلَق اْلح يَع ُموَجَبَه ان حتَ َفى الحَفَساُد َلَدلَيل  َقلح َعنح َجََ
فَ ُهَو َكالحَعامَ  الهَذي ُخصه فََإنهُه َحَقيَقٌة َفيَما بََقَي َكَما َسَيأحِت. )َو( قَاَل )أَبُو َحَنيَفَة( َمنح الحَكفَ  َوالحَفَساَد 

َي )ََل يَُفيُد( الحَفَساَد )ُمطحَلقاا( َأيح َسَواءا َكاَن َْلَارَج  َلَح َيُكنح لَُه َلَما َسَيأحِت ِف إفَ  قَاَل  اَدتََه الصَ حهةَ ُمطحَلُق الن ههح
ُروع  فَ َفَساُدُه َعَرَضيٌّ  َاَئَض َوبَ يحَع الحَمََلَقيَح )َغْيحُ َمشح ( َعنحُه )لََعيحَنَه( َكَصََلَة اْلح َي )نَ َعمح الحَمنحَهيُّ ( َأيح َعَرَض لَلن ههح

تَ عح  َصحُل َأنح ُيسح َي الهَذي اْلح ُروَع َُمَازاا َعنح الن هفح تُ عحَمَل ِف َغْيحَ الحَمشح َباراا َعنح َعَدَمَه ََلنحَعَداَم َحيحُث اُسح َمَل َفيَه إخح
ُي َفيَه َعَلى َحالََه وَ  ُُه َكالز َََن َِبلزهاَي فَالن ههح ُروَع أَمها َغْيح . ُمََلَ َه َهَذا َفيَما ُهَو َمنح َجنحَس الحَمشح َفَساُدُه َمنح َخارَج 

َفَه( َكَصوحَم ي َ  ( َعنحُه )َلَوصح َتَمالََه )ُثه قَاَل َوالحَمنحَهيُّ َ ََلشح َر َلْلحَعحرَاَض َبَه َعنح الضَ َياَفَة َوبَ يحَع َدرحَهم  َبَدرحَهَنيح وحَم النهحح
َكاَن ُوُجوَدهَ  َعي إمح َتدح َء َيسح َي َعنح الشهيح ُي َفيَه )الصَ حهَة( لَُه َْلَنه الن ههح  َوَإَله َكاَن َعَلى الز َََيَدَة )يَُفيُد( الن ههح

ُي َعنح  رََه َكَما تَ َقدهَم ََل ُمطحَلقاا الن ههح َر َعنح َنذح َعحَمى ََل تُ بحَصرح فَ َيَصحُّ َصوحُم يَ وحَم النهحح لََفَساَدَه ُه َلغحواا َكَقوحَلك َلْلح
هَ  َي َعن ح ُروَهَة فَ َتَصحُّ ُمطحَلقاا َْلَنه الن ههح قَاَت الحَمكح َوح زََم َِبَََلَف الصهََلَة ِف اْلح َفَه الَله ا َْلَارَج  َكَما تَ َقدهَم َبَوصح

َقَطتح الز َََيَدُة ََل ُمطحَلقاا َلَفَساَدَه َِبَا َوَإنح َكاَن يَُفيُد َِبلحَقبحضَ  ََبيَث َكَما َوَيَصحُّ الحبَ يحُع الحَمذحُكوُر إَذا أُسح  الحَملحَك اْلح



َي َعنح الحُمَقيهَد  ََّتََز الحُمَصنَ ُف ِبُطحَلَق الن ههح ِبَا يَُدلُّ َعَلى الحَفَساَد َأوح َعَدَمَه فَ يُ عحَمُل َبَه ِف َذَلَك ات ََفاقاا تَ َقدهَم َواحح
َي ِف َعَدَم الث ه  َة َلُه َلظُُهوَر الن هفح َء يَُفيُد الصَ حه ُيُه َعنح الشهيح َواَب ُدوَن )َوَقيَل إنح نَ َفى َعنحُه الحَقُبوَل( َأيح نَ فح

َي الحَقُبوَل( ِف أَنهُه اََلعحَتَداَد )َوَقيَل َبلح الن هفح  زَاَء َكنَ فح ُي اْلحَجح ُي َدلَيُل الحَفَساَد( َلظُُهورََه ِف َعَدَم اََلعحَتَداَد )َونَ فح
زَاَء الحَكَفايَُة ِف ُسُقوَط الطهَلَب  َوهَل َعَلى َأنه اْلحَجح ُح َولَلثهاِن َوُهَو الرهاجَ يَُفيُد الحَفَساَد َأوح الصَ حهَة قَ وحََلَن بََناءا َلْلح

َقطُُه َِبَنح ََيحَتاَج إََل الحَفعحَل ََثنَياا َقدح َيَصحُّ َكَصََلَة  َقاُط الحَقَضاَء فََإنه َما ََل ُيسح فَاَقَد الطهُهوَريحَن. َعَلى أَنهُه إسح
َي الحَقُبوَل لَتَ َباُدَر َعَدَم اََلعحَتدَ  َوهَل )َوَقيَل( ُهَو )َأوحََل َِبلحَفَساَد( َمنح نَ فح َن َوَعَلى الحَفَساَد ِف اْلح هح اَد َمنحُه إََل الذَ 

َدَث َحَّته يَ تَ َوضهَأ{ َوِف الثهاِن َحَديُث الده  ُ َصََلَة َأَحدَُكمح إَذا َأحح َبُل اّلِله َ }ََل يَ قح اَرُقطحَِنَ  َحَديُث الصهَحيَحنيح
رَأُ الرهُجُل  ََه }ََل َُتحزَُئ َصََلٌة ََل يَ قح  َفيَها َِبُمَ  الحُقرحآَن.{َوَغْيح

 
 العام

َرَدةا َأوح مُ       ث حَباَت ُمفح تَ غحرَُق الصهاَلَح َلُه( َأيح يَ تَ َناَولُُه ُدف حَعةا َخرََج َبَه النهَكَرُة ِف اْلحَ ٌظ )َيسح ثَ نهاةا َأوح َُمحُموَعةا َأوح َلفح
َا تَ تَ َناَولُ  َحاُد فََإَّنه ُم َعَدد  ََل َمنح َحيحُث اِلح رَمح َرُجَلا اسح َتغحرَاَق ََنحُو َأكح ُلُح َلُه َعَلى َسَبيَل الحَبَدَل ََل اََلسح  َما َتصح

تَ غحرَق ُ  َحاُد فََإنهُه َيسح ُم الحَعَدَد َمنح َحيحُث اِلح َسَة َدرَاَهَم )َمنح َغْيحَ َحصحر ( َخرََج بََه اسح َها َِبَصحر  َوَتَصدهقح َِبَمح
َرة  َوَمث حُلُه النهكَ  تَ عحَمُل ِف َحَقيَقتَ يحَه أَوح َكَعشح ُظ الحُمسح َ َوَمنح الحَعامَ  اللهفح َحاُد َكَرُجَلنيح َرُة الحُمثَ نهاُة َمنح َحيحُث اِلح

َدُّ َكمَ  ُدُق َعَليحَه اْلح َم َمنح َصحهَة َذَلَك َوَيصح َعَلى  ا َيصحُدقُ َحَقيَقَتَه َوَُمَازََه َأوح َُمَازَيحَه َعَلى الرهاَجَح الحُمتَ َقدَ 
ََه )َوال ُلُح لََغْيح تَ عحَمَل ِف أَف حَراَد َمعحَنا َواَحد  َْلَنهُه َمَع َقرَيَنَة الحَواَحَد ََل َيصح ََّتََك الحُمسح صهَحيُح ُدُخوُل( الصُّوَرَة الحُمشح

َم َْلَُما َنظَراا لَلحُعُموَم. َوَقيَل )النهاَدَرَة َوَغْيحَ الحَمقحُصوَدَة( َوَإنح َلَح َتُكنح ََنَدرَةا َمنح ُصَوَر الحَعامَ  )َُتح  ُكح َتُه( ِف َُشُوَل اْلح
ََه }ََل َسَبَق إَله ِف ُخف   َأوح  َحاَفر  َأوح َنصحل  ََل َنظَراا لَلحَمقحُصوَد َمثَاُل الحَباَدَرَة الحَفيُل ِف َحَديَث َأَب َداُود َوَغْيح

{ َوالحُمَسابَ َقُة َعَليحهَ  َرُك َِبلحَقرَيَنَة َما َلوح  فََإنهُه ُذو ُخف   ََصحُّ َجَوازَُها َعَليحَه َوَمثَاُل َغْيحَ الحَمقحُصوَدَة َوُتدح ََنَدَرٌة َواْلح
أََلةَ وَكهَلُه َبَشرَاَء َعَبيَد ُفََلن  َوَفيَهمح َمنح يُ عحَتُق َعَليحَه َوَلَح يَ عحَلمح َبَه فَالصهَحيُح َصحهُة الشَ رَاَء َأخح  ا َمنح َمسح َما َلوح  ذا

َد النهاَدَرَة َدَخَلتح َقطح  ََّتَى َمنح يُ عحَتُق َعَليحَه َوَإنح قَاَمتح َقرَيَنٌة َعَلى َقصح َد انحَتَفاَء وَكهَلُه َبَشرَاَء َعبحد  فَاشح عاا َأوح َقصح
ُخلح َقطحعاا.   ُصوَرة  َلَح َتدح

ُدُق َعَليحَه َما ذَُكَر َو( الصهَحيُح )أَنهُه( َأيح الحَعامه )َقدح َيُكوُن ُمََ )      ََّتََن َِبلحَمَجاَز أََداُة ُعُموم  فَ َيصح ازاا( ِبََنح يَ قح
ا َوَقيَل ََل َيُكوُن الحَعامُّ َُمَازا  ُُسوُد الرَُّماُة إَله َزيحدا َسَه الحُمَعَبهَ َبَه أَيحضاا ََنحُو َجاَءِن اْلح ا َفََل َيُكوُن الحَمَجاُز َكَعكح

ََّتََن َِبََداَة ُعُموم  بَبَ عحَض َعامًّا َْلَنه ا َل لَلحَحاَجَة إلَيحَه َوَهَي تَ نحَدَفُع ِف الحُمقح َصح لحَمَجاَز ثَ َبَت َعَلى َخََلَف اْلح
َتث حَناَء َوَهَذا َأيح  يُعَها ََل َبَقرَيَنة  َكَما ِف الحَمثَاَل السهاَبَق َمنح اََلسح َف حرَاَد َفََل يُ رَاُد َبَه َجََ َمَجاَز ََل يَ ُعمُّ نَ َقَلُه إنه الح اْلح

َتَضى َوُهمح نَ َقُلوُه َعنح بَ عحَض الشهاَفَعيهَة َِبنَياا َعَليحَه َما ُروَ  ََنَفيهَة َكالحُمقح َي }ََل تََبيُعوا الحُمَصنَ ُف َعنح بَ عحَض اْلح
َ{ َأيح َما َيََلُّ َذلَ  َ َوََل الصهاَع َِبلصهاَعنيح رحَهَنيح رحَهَم َِبلدَ  َ َحيحُث قَاَل الدَ  َك َأيح َمَكيُل الصهاَع ِبََكيَل الصهاَعنيح



 الذهَهَب َوالحَفضهَة الحُمرَاُد بَ عحُض الحَمَكيَل َلَما تَ َقدهَم َوُهَو الحَمطحُعوُم َلَما ثَ َبَت َمنح َأنه َعلهَة الر ََِب َعنحَدََن ِف َغْيحَ 
َوهَل َُيَصُّ ُعُموُمهُ  صَ  َوََنحوََه الطُّعحُم َوَعَلى اْلح ََنَفيهَة َبَه ِف الر ََِب ِف اِلَح ُقُط تَ َعلُُّق اْلح  ِبَا أَث حَبَت َعلَ يهَة الطُّعحَم فَ َيسح

 َ َع َفُكنها نََبيُع َصاَعنيح َمح رَيَ  قَاَل }ُكنها نُ رحَزُق ََتحَر اِلح ُدح َلم  َعنح َأَب َسَعيد  اْلح ََديُث ِف ُمسح  َذَلَك َبَصاع  فَ بَ َلغَ َواْلح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم فَ َقاَل ََل َصاَعيح ََتحر  َبَصاع  َوََل َصاَعيح َحنحطَة  َبَصاع  َوََل َدرح  َ{َرُسوَل اّلِلَه َصلهى اّلِله  َهاا َبَدرحَهَنيح

َلحَفاَظ( ُدوَن الحَمَعاِن )َقيَل )      َوالحَمَعاِن( أَيحضاا َحَقيَقٌة َفَكَما َوالصهَحيُح أَنهُه( َأيح الحُعُموَم )َمنح َعَواَرَض اْلح
نحَساَن َأوح َخارََجيًّا َكَمعحََن ا َنيًّا َكاَن َكَمعحََن اْلحَ ُدُق َمعحَنا َعامٌّ َحَقيَقةا َذهح ٌظ َعامٌّ َيصح ُدُق َلفح صحَب َيصح لحَمطََر َواْلَح

نحَساَن يَ ُعمُّ الرهُجَل َوالحَمرحأََة  د . )َوَقيَل بََه( َلَما َشاَع َمنح ََنحَو اْلحَ صحَب فَالحُعُموُم َُشُوُل أَمحر  َلُمتَ َعدَ  َوَعمه الحَمطَُر َواْلَح
َارََجيَ  َوالح  د  َفيَه َِبَََلَف اْلح َِنَ ( َحَقيَقةا َلُوُجوَد الشُُّموَل َلُمتَ َعدَ  هح صحُب َأيح َبُعُروَض الحُعُموَم )ِف الذَ  َمطَُر َواْلَح

َِنَ  َُمَاَمَثَلا ِف َُمَلَ  َغْيحَ  هح َتعحَمالُُه ِف الذَ  َوهَل اسح َتعحَماُل الحُعُموَم َفيَه َُمَازَيٌّ َوَعَلى اْلح زَيٌّ َهَا ِف َُمَل   آَخَر فَاسح
َظ )َويُ َقاُل( اصحَطََلحاا )لَلحَمعحََن أََعمُّ( َوأَ  َدُّ السهاَبُق لَلحَعامَ  َمنح اللهفح َخَريحَن اْلح َظ َعامٌّ( أَيحضاا َوَعَلى اِلح َخصُّ )َولَلهفح

َضيَل َْلَنهُه أََهمُّ َمنح اللهفح  ُلوَل َوُخصه الحَمعحََن َِبَف حَعَل الت هفح َ الدهالَ  َوالحَمدح رََقةا َبنيح ُهمح َمنح يَ ُقوُل ِف َوَخاصٌّ تَ فح َظ َوَمن ح
َظَه َعامٌّ َوالحَمعحََن َزيحٌد َخاصٌّ الحَمعحََن َعامٌّ َكَما ُعَلَم ِمها تَ َقدهَم َوَخاصٌّ فَ يُ َقاُل َلَمعح  رََكنَي َعامٌّ َوَأَعمُّ َولََلفح ََن الحُمشح

َظ عَ  َكح َولََلفح َر ُمَقابََلَهَما َوَلَح ُيَّتح َتَفاءا َبذَكح َاصُّ اكح ََخصُّ َواْلح َظَه َخاصٌّ َوتُرََك اْلح َمُه َوَأَخصُّ َولََلفح ام   الحَمعحُلوُم ِمها َقده
 َشقهيح َما َقيَل لََيظحَهَر الحُمرَاُد.َحَكايَةا لَ 

ُم َعَليحَه )ُكلَ يهةا َأيح َُمحُكوٌم َفيَه َعَلى ُكلَ  ف َ )      ُكح ُلولُُه( َأيح الحَعامَ  ِف الَّتهحَكيَب َمنح َحيحُث اْلح رحد  ُمطَابَ َقةا َوَمدح
ياا َأوح ََّنحياا ( َخََباا َأوح أَمحراا )أَوح َسلحباا( نَ فح ُهمح َْلَنهُه ِف قُ وهَة  إث حَباَتا ُهمح َوََل ُِتَن ح رَمح ََنحُو َجاَء َعَبيَدي َوَما َخاَلُفوا َفَأكح

َها َُمحُكوٌم فَ  يَه َعَلى فَ رحَدَه َدالٌّ َقَضاََي َبَعَدَد أَف حرَاَدَه َأيح َجاَء ُفََلٌن َوَجاَء ُفََلٌن َوَهَكَذا َفيَما تَ َقدهَم إَلَح وَُكلٌّ َمن ح
 َُمحُكوٌم َفيَه طَابَ َقةا َفَما ُهَو ِف قُ وهَِتَا َُمحُكوٌم َفيَه َعَلى ُكلَ  فَ رحد  فَ رحٌد َدالٌّ َعَليحَه ُمطَابَ َقةا )ََل ُكلٌّ( َأيح ََل َعَليحَه مُ 

َرَة الح  َف حرَاَد َمنح َحيحُث ُهَو َُمحُموٌع ََنحُو ُكلُّ َرُجل  ِف الحبَ َلَد ََيحَمُل الصهخح َعَظيَمَة َأيح َُمحُموُعُهمح َوَإَله َعَلى َُمحُموَع اْلح
ُموَع َُيحتَ َثُل َِبنحَتَهاَء بَ عحَضَهمح وَ  َي َعَلى ُكلَ  فَ رحد  َْلَنه ََّنحَي الحَمجح ََلُل ِف الن ههح َتدح َر اََلسح َلَح تَ َزلح الحُعَلَماُء لَتَ َعذه

تُ ُلوا الن هفحَس اله  َتَدلُّوَن َعَليحَه َكَما ِف }َوََل تَ قح َِت َحرهَم اّلِلهُ{ َوََنحوََه )َوََل ُكلَ يٌّ( َأيح َوََل َُمحُكوٌم َفيَه َعَلى َيسح
َف حرَاَد ََنحُو الرهُجُل َخْيحٌ َمنح الحَمرحأََة َأيح َحَقيقَ  ُتُه أَفحَضُل َمنح الحَماَهيهَة َمنح َحيحُث َهَي َأيح َمنح َغْيحَ َنظَر  إََل اْلح

َراَد. َحَقيَقَتَها وََكَثْياا َما ي َ  َف ح ُضُل بَ عحُض أَف حرَاَدَها بَ عحَض أَف حرَاَدَه َْلَنه النهظََر ِف الحَعامَ  إََل اْلح  فح
, َوالثهََلثََة َأوح اََلث ح )      َل الحَمعحََن( َمنح الحَواَحَد َفيَما ُهَو َغْيحُ ََجحع  َ َفيَما ُهَو َوَدََللَُتُه( َأيح الحَعامَ  )َعَلى َأصح َننيح
ُ َعنحُه )َوَعَلى ُكلَ  فَ رحد  َِبُُصوَصَه ظَنَ يهٌة َوُهَو َعنح الشهاََجحٌع  ( َرَضَي اّلِله َفَعيهَة( )َقطحَعيهٌة َوُهَو َعنح الشهاَفَعيَ 

ََنفَ  َصيَص ِف الحُعُموَماَت. )َوَعنح اْلح َصيَص َوَإنح َلَح َيظحَهرح َُمَصَ ٌص َلَكث حَرَة التهخح َتَمالََه لَلتهخح يهَة َقطحَعيهٌة( لَُلُزوَم ََلحح
َاصَ  َأوح َغْيحَ  َظ َلُه َقطحعاا َحَّته َيظحَهَر َخََلفُُه َمنح ََتحَصيص  ِف الحَعامَ  َأوح ََتُوُز ِف اْلح َتَنُع َمعحََن اللهفح َذَلَك فَ َيمح

َوهَل َوَإنح  َصيُص َِبَََبَ الحَواَحَد َوَِبلحَقَياَس َعَلى َهَذا ُدوَن اْلح َصيَص َكالحَعقحَل ِف التهخح  قَاَم َدلَيٌل َعَلى انحَتَفاَء التهخح



َرحَض{ َكاَنتح َدََللَُتُه َقطحَعيهةا ات َفَ  ء  َعَليٌم{ }ّلِلََه َما ِف السهَماَواَت َوَما ِف اْلح ُ َبُكلَ  َشيح اقاا. )َوُعُموُم }َوَاّلِله
َواَل َواْلحَ  َحح تَ لحزَُم ُعُموَم اْلح َخاَص َيسح َشح َها فَ َقوحلُُه تَ َعاََل }الزهانََيُة اْلح َخاَص َعن ح َشح َا ََل َغََن َلْلح زحَمَنَة َوالحَبَقاَع( َْلََّنه

ُهَما َماَئَة َجلحَدة { َأيح َعَلى َأيح َحال  َكاَن َوِف َأيح َزَمان  َوَمَكان  كَ  َلُدوا ُكله َواَحد  َمن ح اَن َوُخصه َوالزهاِن فَاجح
صَ  َربحُه ُكلٌّ َمنحُكمح َعَلى َأيَ  َحال  َكاَن َوِف َأيَ  َزمَ َمنحُه الحُمحح َربُوا الز َََن َأيح ََل يَ قح ان  َوَمَكان  ُن َفُْيحَجُم َوقَ وحلُُه َوََل تَ قح

رَك  َعَلى َأيَ  َحال  َكاَن َوِف َأيَ  َزَمان  َوَمكَ  رََكنَي{ َأيح ُكله ُمشح تُ ُلوا الحُمشح ان  َكاَن َوُخصه َمنحُه َكاَن َوقَ وحلُُه }فَاق ح
َمامَ  َماُم( َواَلُد الحُمَصنَ َف َكاْلحَ َتلحزَاَم )الشهيحُخ اْلحَ مهَة )َوَعَليحَه( َأيح َعَلى اََلسح َل الذَ   الرهازَيُّ َوقَاَل الحبَ عحُض َكَأهح

َخاَص ُمطحَلٌق ِف الحَمذحُكوَراَت ََل  َشح ُُه الحَعامُّ ِف اْلح نحَتَفاَء َصيَغَة الحُعُموَم َفيَها َفَما ُخصه بََه الحَعامُّ َعَلى الحَقرَاِفُّ َوَغْيح
ٌ الحُمرَاَد ِبَا أُطحَلَق َفيَه َعَلى َهَذا  َوهَل ُمَبنيَ   اْلح

رَمح الهَذي ََيح )      أََلٌة( ِف َصَيَغ الحُعُموَم )وَُكلٌّ( َوَقدح تَ َقدهَمتح )َواَلهَذي َواَلهَِت( ََنحُو َأكح تَيك َواَلهَِت ََتحتَيك َأيح َمسح
َمَتا َوَأطحَلَقُهَما لَلحَعلح  َم َِبنحَتَفاَء َلُكله آَت َوآتََية  َلك )َوَأيُّ َوَما( الشهرحَطي هَتاَن واَلستفهاميتان واملوصولتان َوتَ َقده

َهاَميهٌة أَوح َشرحَطيهةٌ  َتفح َرمحُتك )َوأَيحَن الحُعُموَم ِف َغْيحَ َذَلَك )َوَمََّت( لَلزهَماَن اسح  ََنحُو: َمََّت َتََئحَِن َمََّت, َجئحتَِن َأكح
َهاَم, ََنحُو  َتفح ثَُما ُكنحت آَتك َوَتزَيُد أَيحَن َِبََلسح َ, ََنحُو أَيحَن َأوح َحي ح ثَُما( لَلحَمَكاَن َشرحَطي هَتنيح أَيحَن ُكنحت )َوََنحُوَها( َوَحي ح

َع الهَذي َواَلهَِت وََكَمنح اَل يَع الحَقوحَم َجاُءوا َكَجمح , ََنحُو َجََ يع  ستفهامية َوالشهرحَطيهَة َوالحَموحُصوَلَة. َوَقدح تَ َقدهَمتح َوَجََ
َا ُتَضاُف إََل َمعحرََفة  فَالحُعُموُم َمنح الحُمَضاَف إلَيحَه َوَلَذَلَك َشَطبَ  َا إَّنه َها بَ عحَد َأنح َوَنظََر الحُمَصنَ ُف َفيَها َِبَّنه  َعَلي ح

َ ََل يَ ُعمهاَن, َمثحُل َمَررح  َنَويَ  َأنه َأَيًّ َوَمنح الحَموحُصولََتنيح ت َِبَيَ َهمح قَاَم َوَمَررحت َكتَ بَ َها َعَقَب ُكل   ُهَنا. َوقَ وحلُُه َكاْلحَسح
َثيَل َوََنحوََه ِمها قَاَمتح َفيَه قَ  رَيَنُة اْلحُُصوَص ََل ُمطحَلقاا )لَلحُعُموَم ِبَنح قَاَم َأيح َِبَلهَذي قَاَم َصَحيٌح ِف َهَذا التهمح

َع َوالثهََلثََة  َمح َن )َوَقيَل لَلحُخُصوَص( َحَقيَقةا َأيح لَلحَواَحَد ِف َغْيحَ اِلح هح َ ِف َحَقيَقةا( لَتَ َباُدرََه إََل الذَ  أَوح اََلث حَننيح
َع َْلَنهُه الحُمتَ يَ قهُن َوالحُعُموَم َُمَازاا )َوَقي َمح ُهَما اِلح تَ عحَمُل َلُكل   َمن ح َا ُتسح َ الحُعُموَم َواْلحُُصوَص َْلََّنه ََّتََكٌة( َبنيح َل ُمشح

َرى أََهَي َحَقيَقٌة ِف الحُعُموَم أَمح ِف  ََقيَقُة )َوَقيَل َِبلحَوقحَف( َأيح ََل يُدح َتعحَماَل اْلح َصحُل ِف اََلسح اْلحُُصوَص أَمح َواْلح
ُع الح  َمح ُ ِف َفيَهَما )َواِلح َضاَفَة(, ََنحُو }يُوَصيُكمح اّلِله َم(, ََنحُو }َقدح أَف حَلَح الحُمؤحَمُنوَن{ )أَوح اْلحَ ُمَعرهُف َِبلَله

َيهَ  ( ِف نَ فح َن )َخََلفاا َْلََب َهاَشم  ٌد( لَتَ َباُدرََه إََل الذَ هح  الحُعُموَم َعنحهُ  َأوحََلدَُكمح{ )لَلحُعُموَم َما َلَح يَ َتَحقهقح َعهح
َف حرَاَد َكَما ِف: تَ َزوهجحت النَ َساَء, َوَمَلكحت الحَعَبيدَ  ; َْلَنهُه  )ُمطحَلقاا( فَ ُهَو َعنحَدُه لَلحَجنحَس الصهاَدق بَبَ عحَض اْلح

 َ ََرَمنيح َماَم اْلح َ )َو( َخََلفاا )َْلَ يَ َتنيح َيَه الحُعُموَم َعنحُه )إَذا الحُمتَ يَ قهُن َما َلَح تَ ُقمح َقرَيَنٌة َعَلى الحُعُموَم َكَما ِف اِلح ( ِف نَ فح
َ الحُعُموَم َحَّته تَ ُقوَم َقرَيَنةٌ  َنُه َوَبنيح َد ُمََّتَدَ ٌد بَ ي ح َتَماَل الحَعهح َتَمَل َمعحُهوداا( فَ ُهَو َعنحَدُه َِبحح ٌد احح  أَمها إَذا َُتَقهَق َعهح

ََه َوَعَليحَه أََئمهُة الت هفحَسَْي ِف ُصَرَف إلَيحَه َجزحماا َوَعَلى الحُعُموَم َقيَل: أَف حرَاُدهُ  ث حَباَت َوَغْيح ثَ ُر آَحاٌد ِف اْلحَ َكح  َُجُوٌع َواْلح
َسَننَي{ َأيح يَُثيُب ُكله ُُمحَسن  }: إنه اّلِلهَ ََل َيَُبُّ  ُ َيَُبُّ الحُمحح َتعحَماَل الحُقرحآَن ََنحُو }: َوَاّلِله الحَكاَفرَيَن{ َأيح اسح

ُهمح  َتث حَناَء الحَواُكَلًّ َمن ح ُهمح َويُ َؤيَ ُدُه َصحهُة اسح َبنَي{ َأيح ُكله َواَحد  َمن ح َحَد َمنحُه  َِبَنح يُ َعاَقبَ ُهمح }: َفََل ُتَطعح الحُمَكذَ 
ا, َوَلوح َكاَن َمعحَناُه َجاَء ُكلُّ ََجحع  َمنح َُجُوَع الر ََجاَل َلَح َيَصحه إ َقَطعاا ََنحُو َجاَء الر ََجاُل إَله َزيحدا َله َأنح َيُكوَن ُمن ح



َرَة الحَعَظيَمَة َأيح  ُموَع ََنحُو رََجاُل الحبَ َلَد ََيحَمُلوَن الصهخح َوهُل نَ َعمح َقدح تَ ُقوُم َقرَيَنٌة َعَلى إرَاَدَة الحَمجح َُمحُموُعُهمح َواْلح
ََيَت الحَمذحُكورَاَت َوََنحوَ  َحاَد ِف اِلح  َها. يَ ُقوُل قَاَمتح َقرَيَنُة اِلح

َع الحُمَعرهَف َِبَا ِف أَنهُه لَلحُعُموَم َما َلَح ي َ )      َمح َم )َمث حُلُه( َأيح َمثحُل اِلح َرُد الحُمَحلهى( َِبلَله ٌد لَتَ َباُدرََه َوالحُمفح َتَحقهقح َعهح
ُ الحبَ يحَع{ َأيح ُكله بَ يحع  َوُخصه َمنحُه الح  َن, ََنحُو }َوَأَحله اّلِله َيَه إََل الذَ هح َماَم الرهازَيُّ( ِف نَ فح َفاَسُد َكالر ََِب َخََلفاا )َلْلحَ

َف حرَاَد َكَما ِف لََبسحت الث هوحَب َوَشرَبح  ت الحَماَء َْلَنهُه الحُعُموَم َعنحُه )ُمطحَلقاا( فَ ُهَو َعنحَدُه لَلحَجنحَس الصهاَدَق بَبَ عحَض اْلح
َماَم الحُمتَ يَ قهُن َما َلَح تَ ُقمح َقرَيَنٌة  ر  إَله الهَذيَن آَمُنوا{ )َو( َخََلفاا )َْلَ نحَساَن َلَفي ُخسح َعَلى الحُعُموَم َكَما ِف }إنه اْلحَ

َيَهَما الحُعُموَم َعنحُه )إَذا َلَح َيُكنح َواَحُدُه َِبلتهاَء( َكالحَماَء )زَاَد الح  َ َوالحَغَزاَلَ ( ِف نَ فح ََرَمنيح َز( َواَحُدُه َغزَاَلُّ َأوح ََتَي ه اْلح
َدَة( َكالرهُجَل إذح يُ َقاُل َرُجٌل َواَحٌد فَ ُهَو ِف َذَلَك لَلحَجنحَس الصهاَدَق َِبلحبَ عحَض, ََنحُو َشرَبحت الح  َماَء َورَأَيحت )َِبلحَوحح

رحَهَم أَ  يَناُر َخْيحٌ َمنح الدَ  يح ُكلُّ َديَنار  َخْيحٌ َمنح ُكلَ  َدرحَهم  وََكاَن الرهُجَل َما َلَح تَ ُقمح َقرَيَنٌة َعَلى الحُعُموَم, ََنحُو الدَ 
َلُه فََإنه الحَغزَاَله َقَسَم َما  ا َفيَما قَ ب ح َبَغي َأنح يَ ُقوَل َوََتَي ٌُّز َِبلحَواَو َبَدٌل َأوح لََيُكوَن قَ يحدا لَيحَس َواَحُدُه َِبلتهاَء إََل َما يَ ن ح

َدَة َفََل  َر َكَما ِف يَ َتَمي هُز َواَحُدُه َِبلحَوحح   يَ ُعمُّ َوَإََل َما ََل يَ َتَمي هُز َِبَا َكالذهَهَب فَ يَ ُعمُّ َكالحُمَتَميَ َز َواَحُدُه َِبلتهاَء َكالتهمح
َ }الذهَهُب َِبلذهَهَب رِبا إَله َهاَء َوَهاَء َوالحَُبُّ َِبلحَُبَ  رِبا إَله َهاَء َوَهاَء َوالشه   َِبلشهَعَْي رِبا َعْيُ َحَديَث الصهَحيَحنيح

َ َمنح َحيحُث َلَح  ََرَمنيح َر رِبا إَله َهاَء َوَهاَء{ وََكاَن ُمرَاُد إَماَم اْلح ُر َِبلتهمح َُيَثَ لح إَله ِبَا يَ َتَمي هُز إَله َهاَء َوَهاَء َوالتهمح
َدَة َما ذََكَرُه الحَغزَاَلُّ أَمها إَذا َُتَقهَق عَ  َرُد الحُمَضاُف إََل َمعحرََفة  لَلحُعُموَم َواَحُدُه َِبلحَوحح ٌد ُصَرَف إلَيحَه َجزحماا َوالحُمفح هح

َذرح  ٌد ََنحُو }فَ لحَيحح َتَصَر يَ عحَِن َما َلَح يَ َتَحقهقح َعهح الهَذيَن  َعَلى الصهَحيَح َكَما قَاَلُه الحُمَصنَ ُف ِف َشرحَح الحُمخح
َي لَلحُعُموَم َوضحعاا( َِبَنح َُيَالَُفوَن َعنح أَمحرََه{ َأيح ُكلَ   َب. )َوالنهَكَرُة ِف َسَياَق الن هفح ُر النهدح أَمحر  ّلِلََه َوُخصه َمنحُه أَمح

َم ِف الحَعامَ  َعَلى ُكلَ  فَ رحد  ُمطَابَ َقٌة )َوَقيَل  ُكح  الشهيحُخ لُُزوماا َوَعَليحهَ َتُدله َعَليحَه َِبلحُمطَابَ َقَة َكَما تَ َقدهَم َمنح َأنه اْلح
ُي كُ  َي َأوهَلا لَلحَماَهيهَة َويَ لحَزُمُه نَ فح ََنَفيهَة َنظَراا إََل َأنه الن هفح َماُم( َواَلُد الحُمَصنَ َف َكاْلح َصيُص اْلحَ لَ  فَ رحد  فَ يُ َؤث َُر التهخح

َوهَل ُدوَن الثهاِن. )َنصًّا إنح بَ نَ يحت َعَلى الحَفتحَح( َ( ََنحُو  َِبلنَ يهَة َعَلى اْلح اَر )َوظَاَهراا إنح َلَح َتَبح ََنحُو ََل َرُجَل ِف الده
َي الحَواَحَد فَ َقطح َوَلوح زَيَد َفيَها َمنح َكاَنتح َنصًّا أَيحضاا َكَما تَ َقدهمَ  َتَمُل نَ فح اَر َرُجٌل فَ َيحح ُُروَف َأنه  َما ِف الده ِف اْلح

َ َوالنهَكَرُة ِف َسَياَق الشهرحَط لَلحُعُموَم ََنحُو َمنح ََيحَتَِن ِبَال  ُأَجازََه َفََل  َمنح ََتحِت لَتَ نحَصيَص الحُعُموَم قَالَ  ََرَمنيح إَماُم اْلح
لشُُّموَل ََنحُو َقدح َتُكوُن لَ ََيحَتصُّ ِبَا قَاَل الحُمَصنَ ُف ُمرَاُدُه الحُعُموُم الحَبَدَلُّ ََل الشُُّموَلُّ َأيح َبَقرَيَنَة الحَمثَاَل أَُقوُل وَ 

ُهمح.  َتَجاَرك َفَأَجرحُه{ َأيح ُكلُّ َواَحد  َمن ح رََكنَي اسح  }َوَإنح َأَحٌد َمنح الحُمشح
َوحََل َوالحُمَساَوي َعَلى ق َ )      َميحَه اْلح ُهوَم الحُمَوافَ َقَة َبَقسح َوى( َأيح َمفح ُظ ُعرحفاا َكالحَفحح وحل  تَ َقدهَم َوَقدح يُ َعمهُم اللهفح

َلَهَما الحُعرحُف إََل ََنح  يَُة قَ بحَل نَ قح َواَل الحيَ َتاَمى{ اِلح { }إنه الهَذيَن ََيحُكُلوَن أَمح يَع  ُو }َفََل تَ ُقلح َْلَُما ُأف   َُتحرمََي َجََ
َميحَه َخََلَف َما  ُهوَم الحُمَوافَ َقَة َبَقسح َوى َعَلى َمفح تحََلفَاَت َوَإطحََلُق الحَفحح يَذاَءاَت َواْلحَ ُوََل َمنحُه اْلحَ َم أَنهُه َلْلح تَ َقده

( نَ َقَلُه الحُعرحُف َمنح َُتحرميَ  َ إََل َُتحرمََي َصَحيٌح أَيحضاا َكَما َمَشى َعَليحَه الحبَ يحَضاَويُّ )َوُحر ََمتح َعَليحُكمح أُمهَهاُتُكمح  الحَعنيح
َتاَعاَت الحَمقحُصوَدَة َمنح النَ َساَء َمنح الحوَ  َتمح يَع اََلسح َماتََه َوَسَيأحِت قَ وحٌل إنهُه ُُمحَمٌل )َأوح َعقحَلا َكََّتحتَيَب َجََ َء َوُمَقدَ  طح



َم َكَما َسَيأحِت ِف الحَقَياَس فَ ُيَفيُد الحُعُمومَ  َم َعَلى الحَوصحَف( فََإنهُه يَُفيُد َعَليحَه الحَوصحَف لَلحُحكح ُكح  َِبلحَعقحَل َعَلى اْلح
دَ َمعحََن أَنهُه ُكلهَما ُوجَ  ُم َفيَه لَلحُعُموَم َوََل َعهح رََم الحَعاَلُ )إَذا َلَح َُتحَعلح الَله ( َدتح الحَعلهُة ُوَجَد الحَمعحُلوُل َمثَالُُه ُأكح

َظ َعَلى َأنه َما َعَدا الحَمذحُكوَر َِبَََلَف حُ  ُهوَم الحُمَخاَلَفَة َعَلى قَ وحل  تَ َقدهَم َأنه َدََلَلَة اللهفح مَ وََكَمفح َه َِبلحَمعحََن كح
َم َعمها َعَداُه َلَح َيُكنح َلذَكح  ُكح َل َوُهَو أَنهُه َلوح َلَح يَ نحَف الحَمذحُكوُر اْلح رََه فَاَئَدٌة َكَما ِف َحَديَث الحُمَعَبهَ َعنحُه ُهَنا َِبلحَعقح

ََه )َواْلحَ  َ }َمطحُل الحَغَِنَ  ظُلحٌم{ َأيح َِبَََلَف َمطحَل َغْيح ُهوَم ُمطحَلقاا )ََل ُعُموَم الصهَحيَحنيح ََلُف ِف أَنهُه( َأيح الحَمفح
َمَيَة َأيح َهلح ُيَسمهى َعامًّا َأوح ََل بََناءا َعَلى َأنه الحُعمُ  َظ َأوح التهسح وَم َمنح َعَواَرَض َلُه َلفحَظيٌّ( َأيح َعاَئٌد إََل اللهفح

َلحَفاَظ فَ َقطح  َلحَفاَظ َوالحَمَعاِن َأوح اْلح  َوأَمها َمنح َجَهَة الحَمعحََن فَ ُهَو َشاَمٌل َِلََميَع ُصَوَر َما َعَدا الحَمذحُكوَر ِبَا تَ َقدهَم اْلح
َوى َِبلحُعرحَف َوالحُمَخاَلَفَة َِبلح  ََلُف )ِف َأنه الحَفحح َل تَ َقدهَم ِف َمنح ُعرحف  َوَإنح َصاَر َبَه َمنحطُوقاا َأوح َعقحل  )َو( اْلَح َعقح

َ َعَلى قَ وحل  َوَلوح قَاَل َبَدَل َهَذا َفيَهَما َعَلى قَ وحل  َكمَ َمبححَ  ُهوَم( نَ بهَه َِبََذا َعَلى َأنه الحَمثَاَلنيح ا قُ لحُت َكاَن َث الحَمفح
َتث حَناءُ َمنحُه ِمها ََل حَ  َتث حَناُء( َفُكلُّ َما َصحه اََلسح َصَر َوَأوحَضَح )َوَمعحَياُر الحُعُموَم اََلسح َر َفيَه فَ ُهَو َعامٌّ لَُلُزوَم َأخح صح

ََه ِمها تَ َقدهَم َمنح الصَ يَ  َع الحُمَعرهَف َوَغْيح َمح َتث حَناُء َمنح اِلح تَ ثحََن َوَقدح َصحه اََلسح َغ ََنحُو َجاَء الر ََجاُل إَله تَ َناُولََه لَلحُمسح
َتث حَناءَ  ا َوَمنح نَ َفى الحُعُموَم َفيَها جَيحَعُل اََلسح َع الحُمَنكهَر  َزيحدا َمح َتث حَناُء َمنح اِلح َها َقرَيَنةا َعَلى الحُعُموَم َوَلَح َيَصحه اََلسح َمن ح

ا َمن حُهمح َكَما ن َ  َقَلُه الحُمَصنَ ُف إَله َأنح َُتَصَ َص فَ يَ ُعمُّ َفيَما يَ َتَخصهُص َبَه ََنحُو قَاَم رََجاٌل َكانُوا ِف َدارَك إَله َزيحدا
ٌة إَله َوَيَصحُّ َجاَء رََجاٌل إَله َزيحٌد َِبلرهفحَع َعَلى َأنه إَله َصَفٌة ِبَعحََن َغْيحَ َكَما ِف }َلوح َكاَن َفيَهَما آْلََ  َعنح النَُّحاةَ 
ُ َلَفَسَدَتَ   {اّلِله

ث حَباَت ََنحُو َجاَء َعَبيٌد لََزيحد  )لَ )      َع الحُمَنكهَر( ِف اْلحَ َمح ََصحُّ َأنه اِلح َع َواْلح َمح َمُل َعَلى أََقلَ  اِلح ( فَ ُيحح يحَس َبَعام  
ُدُق َِبََميعَ  َ َْلَنهُه الحُمَحقهُق َوَقيَل إنهُه َعامٌّ َْلَنهُه َكَما َيصحُدُق ِبَا ذَُكَر َيصح نَ ُهَما َثََلثَةا أَوح اث حَننيح َف حرَاَد َوِبَا بَ ي ح  اْلح

ت َ  َف حرَاَد َوُيسح يَع اْلح َمُل َعَلى َجََ َوَط َما َلَح ََيحَنعح َماَنٌع َكَما ِف رَأَيحت رََجاَلا فَ َعَلى أََقلَ  فَ ُيحح َحح ا َِبْلح ذا ثحََن َمنحُه َأخح
َلَمنَي )َثََلثٌَة ََل اث حنَاَن( َوُهوَ  َع( َكرََجال  َوُمسح َمح ََصحُّ )َأنه أََقله ُمَسمهى اِلح َع َقطحعاا. )َو( اْلح َمح َخُر  اِلح الحَقوحُل اِلح

َصُة َولَيحَس َْلَُما إَله قَ لحبَ َوأَق ح  اَن. َوُأَجيَب َوى أََدلهَتَه }إنح تَ ُتوَِب إََل اّلِلَه فَ َقدح َصَغتح قُ ُلوُبُكَما{ َأيح َعاَئَشُة َوَحفح
َن َوالدهاَعي إ هح َ ُدوََّنَُما إََل الذَ  يََة َكرَاَهُة ِبََنه َذَلَك َوََنحَوُه َُمَاٌز لَتَ َباُدَر الزهاَئَد َعَلى اََلث حَننيح ََل الحَمَجاَز ِف اِلح

َء الحَواَحَد َِبَََلَف ََنحَو َجاَء َعبحَداكُ  َنَه َوُهَا َكالشهيح َ ِف الحُمَضاَف َوُمَتَضمَ  َ تَ ثحَنيَ َتنيح َع َبنيح َمح َبَِن َعَلى اِلح َما َويَ ن ح
َصَ  ََلَف َما َلوح أَقَ ره َأوح َأوحَصى َبَدرَاَهَم لََزيحد  َواْلح َتَحقُّ َثََلثَةا َلَكنه َما َمث هُلوا َبَه َمنح ََجحَع الحَكث حَرَة اْلَح حُّ أَنهُه َيسح

ََلُف ِف ََجحَع الحقَ  طحَباَق النَُّحاَة َعَلى َأنه أَقَ لهُه َأَحَد َعَشَر فََلَذَلَك قَاَل الحُمَصنَ ُف اْلَح لهَة َوَشاَع ِف َُمَاَلٌف َْلَ
َع الحُمَنكهَر ِف ََجحَع الحَكث حَرَة الحُعرحَف إطحََلُق َدرَاهَ  َمح ََلُف ِف ُعُموَم اِلح َنحَديُّ اْلَح َم َعَلى َثََلثَة  َكَما قَاَل الصهَفيُّ اْلح

َتعحَمالََه َفيَه, ََنحُو قَ وحَل الرهُجلَ  ُدُق َعَلى الحَواَحَد َُمَازاا( ََلسح َع )َيصح َمح ََصحُّ )أَنهُه( َأيح اِلح أَتََه َوَقدح ََلمحرَ  )َو( اْلح
َع ِف َكرَاَهَة التهََبَُّج َلُه َوَقيلَ  َمح َتَواَء الحَواَحَد َواِلح ُدُق َعَليحَه َوَلَح  َتََبهَجتح لََرُجل  أَتَ َتََبهَجنَي لَلر ََجاَل ََلسح ََل َيصح

ُع ِف َهَذا الحَمثَاَل َعَلى َِببََه َْلَنه َمنح بَ َرَزتح  َمح تَ عحَملح َفيَه َواِلح ََصحُّ )تَ عحَميُم ُيسح ََه َعاَدةا. )َو( اْلح ُُز لََغْيح  لََرُجل  َتَبح



ُه َعامٌّ آَخُر( َلَح ُيَسقح َلَذَلكَ   إذح َما َسيَق َلُه ََل الحَعامَ  ِبَعحََن الحَمدحَح َوالذهمَ ( ِبََنح َسيَق َْلََحَدَهَا )إَذا َلَح يُ َعاَرضح
نَ ُهَما َوَقيَل ََل يَ ُعمُّ ُمطحَلقاا َْلَنهُه َلَح يُ َناِف تَ عحَميَمُه فََإنح َعاَرَضُه ا لحَعامُّ الحَمذحُكوُر َلَح يَ ُعمه َفيَما ُعوَرَض َفيَه ََجحعاا بَ ي ح

ََه َويُ نحظَُر َعنحَد الحُمَعاَرَضَة إََل الحُمَرجهَح, َمثَالُهُ  َعاَرَض }إنه  َوََل مُ ُيَسقح لَلت هعحَميَم )َوََثلَثُ َها يَ ُعمُّ ُمطحَلقاا( َكَغْيح
{ َوَمَع الحُمَعاَرَض }َواَلهَذيَن ُهمح لَُفُروَجَهمح َحاَفظُونَ  َب حرَاَر َلَفي نََعيم  َوَإنه الحُفجهاَر َلَفي َجَحيم  إَله َعَلى  اْلح

َاَُّنُمح{ فََإنهُه َوَقدح َسيَق لَلحَمدحَح يَ ُعمُّ َبظَاَهرََه اْلحُ  َ ِبَلحَك الحَيَمنَي ََجحعاا َوَعاَرَضُه ِف أَزحَواَجَهمح َأوح َما َمَلَكتح أَيح َتنيح خح
َعَهَما ِبَلحَك الحَيَمنَي  َ{ فََإنهُه َوَلَح ُيَسقح لَلحَمدحَح َشاَمٌل َِلَمح َتنيح ُخح َ اْلح َوهُل َعَلى َذَلَك }َوَأنح ََتحَمُعوا َبنيح َفُحَمَل اْلح

تَ ُووَن( َغْيحَ َذَلَك ِبََنح َلَح يُ َردح تَ َناُولُُه َلُه  ََصحُّ )تَ عحَميُم ََنحَو ََل َيسح َأوح أُرَيَد َوُرجَ َح الثهاِن َعَليحَه َِبَنهُه ُُمَر ٌَم. )َو( اْلح
َتَوي َأصحَحاُب النهاَر َوَأصح  تَ ُووَن{ }ََل َيسح َحاُب َمنح قَ وحله تَ َعاََل }أََفَمنح َكاَن ُمؤحَمناا َكَمنح َكاَن فَاَسقاا ََل َيسح

َنهةَ  َدر  ُمَنكهر  اِلح يُ َها لََتَضمَُّن الحَفعحَل الحَمنحَفيَ  َلَمصح َكَن نَ فح َتَواَء الحُممح يَع ُوُجوَه اََلسح َي َجََ َوَقيَل ََل يَ ُعمُّ  { فَ ُهَو لَنَ فح
َّتَاُك َمنح بَ عحَض الحُوُجوَه َوَعَلى الت هعحَميَم يُ  َتَواَء الحَمنحَفيه ُهَو اََلشح ُوََل َأنه َنظَراا إََل َأنه اََلسح يََة اْلح تَ َفاُد َمنح اِلح سح

مَ يَ  َوَخاَلَف ِف الحَمسح  َتُل َِبلذَ  َلَم ََل يُ قح َد النَ َكاَح َوَمنح الثهانََيَة َأنه الحُمسح ََنَفيهُة.  الحَفاَسَق ََل يََلي َعقح َ اْلح  أَلََتنيح
ََصحُّ تَ عحَميُم ََنحَو )ََل َأَكلحت( َمنح قَ وح )      َي َو( اْلح يَع الحَمأحُكوََلَت بَنَ فح َي َجََ َلك َوَاّلِلَه ََل َأَكلحت فَ ُهَو لَنَ فح

َن الحُمتَ َعلَ َق َِبَا )َقيَل َوَإنح َأَكلحت( فَ َزوحَجَِت طَاَلٌق َمَثَلا فَ ُهَو لَلح  َل الحُمَتَضمَ  َكح يَع أَف حرَاَد اْلح يَع َجََ َمنحَع َمنح َجََ
َ َِبلنَ يهَة َوَيصحُدُق ِف إرَاَدتََه َوقَاَل أَبُو َحَنيَفَة ََل تَ عحَميَم الحَمأحُكوََلَت فَ َيَصحُّ ََتحَصيصُ  أَلََتنيح  بَ عحَضَها ِف الحَمسح

َل َوَإنح َلزََم َمنحُه الن ه  َكح َي َوالحَمنحَع َْلََقيَقَة اْلح َصيُص َِبلنَ يهَة َْلَنه الن هفح ُي َوالحَمنحُع ِلََ َفيَهَما َفََل َيَصحُّ التهخح َميَع فح
َا َعَبهَ الحُمَصنَ ُف ِف الثهانََيَة َبَقيَل َعَلى خَ  َها ات ََفاقاا َوَإَّنه وَيََة ابحَن الحَمأحُكوََلَت َحَّته ََيحَنَث َبَواَحد  َمن ح ََلَف َتسح

نَ ُهَما َلَما َفَهَمُه َمنح َأنه ُعُموَم النهَكرََة ِف َسَياَق الشهرح  ََه بَ ي ح َاَجَب َوَغْيح ُر اْلح َمح َط َبَدَلٌّ َكَما تَ َقدهَم َعنحُه َولَيحَس اْلح
َتقَ  َر الضهاَد َوُهَو َما ََل َيسح يُم َمنح الحَكََلَم َكَما ُفَهَم َداَئماا َلَما تَ َقدهَم َمنح ُمََيَئَها لَلشُُّموَل )ََل الحُمقحَتَضي( َبَكسح

َتَضى بَ  َديَر َأَحَد أُُمور  ُيَسمهى ُمقح يعاا ََلنحَدفَاَع الضهُروَرَة ِبَََحَدَها َوَيُكوُن إَله بَتَ قح َفتحَح الضهاَد فََإنهُه ََل يَ ُعمُّ َجََ
َنَد َأخَ  َاَل َوَمثَالُُه َحَديُث ُمسح ُ َِبلحَقرَيَنَة َوَقيَل يَ ُعمَُّها َحَذراا َمنح اْلحََجح نَ َها يَ تَ َعنيه ِت ِف ُُمحَمَلا بَ ي ح ي َعاَصم  اِلح

َديَر الحُمَؤاَمبحَحَث الحمُ  َتَقيُم الحَكََلُم َبُدوَن تَ قح َياُن{ فََلُوُقوَعَهَما ََل َيسح طَأُ َوالنَ سح َمَل }رَُفَع َعنح أُمهَِت اْلَح َخَذَة َأوح جح
يُعهَ  َمَها ُعرحفاا َمنح َمثحَلَه َوَقيَل يُ َقدهُر َجََ ا. )َوالحَعطحُف َعَلى الحَعامَ ( الضهَماَن َأوح ََنحَو َذَلَك فَ َقدهرحََن الحُمَؤاَخَذَة لََفهح

َتَضيَه َلُوُجوَب ُمَشارََكَة الحَمعحطُوَف َعَليحَه ِف اْلحُ  َتَضي الحُعُموَم ِف الحَمعحطُوَف َوَقيَل يَ قح َم َوَصَفَتَه قُ لحَنا فََإنهُه ََل يَ قح كح
ََه }ََل يُ قح  َدَه{ َقيَل يَ عحَِن ِف الصَ َفَة َِمحُنوٌع َمثَالُُه َحَديُث َأَب َداُود َوَغْيح د  ِف َعهح َلٌم َبَكاَفر  َوََل ُذو َعهح َتُل ُمسح

. )َوالح  ُر َِبَرحَب   َاَع قُ لحَنا ََل َحاَجَة إََل َذَلَك َبلح يُ َقده َرحَبَ  َِبْلحََجح َفعحُل الحُمث حَبُت( َبُدوَن َبَكاَفر  َوُخصه َمنحُه َغْيحُ اْلح
َوهَل َحَديُث َبََلل  َكاَن )َوََنحُو َكاَن جَيحَمُع ِف   السهَفَر( ِمها اقحََّتََن َبَكاَن َفََل يَ ُعمُّ أَقحَساَمُه َوَقيَل يَ ُعمَُّها َمثَاُل اْلح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم َصلهى َداَخَل الحَكعحَبَة َرَواُه الشهيحَخاَن. َوالثهاِن َحَديُث أََنس   ِبه َصلهى  }َأنه النه َأنه النهِبه َصلهى اّلِله
َوهلُ  َ ِف السهَفَر{ َرَواُه الحُبَخارَيُّ َفََل يَ ُعمُّ اْلح َ الصهََلَتنيح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َكاَن جَيحَمُع َبنيح َل َوََل الثهاِن  اّلِله الحَفرحَض َوالن هفح



ثَ َر َمنح  ُظ ِبََكح َهُد اللهفح َدمَي َوالتهأحَخَْي إذح ََل َيشح َتَحيُل ُوُقوُع الصهََلَة  ََجحَع الت هقح َصََلة  َواَحَدة  َوََجحع  َواَحد  َوَيسح
َقَهَما بَ  ماا َلَصدح َ َوَقيَل يَ ُعمهاَن َما ذَُكَر ُحكح ُع الحَواَحُد ِف الحَوق حَتنيح َمح َميح الحَواَحَدَة فَ رحضاا َونَ فحَلا َواِلح ُكل   َمنح َقسح

تَ عحَملُ  َع َوَقدح ُتسح َمح َاَعيَل َعَليحَه الصهََلُة الصهََلَة َواِلح رَاَر َكَما ِف قَ وحله تَ َعاََل ِف َقصهَة إسح  َكاَن َمَع الحُمَضارََع لَلتهكح
رَُم الضهيحَف َوَعَلى َذلَ  َلُه َِبلصهََلَة َوالزهَكاَة{ َوقَ وحُْلُمح َكاَن َحاَِتٌ ُيكح ََل َك َجَرى الحُعرحُف )وَ َوالسهََلُم }وََكاَن ََيحُمُر أَهح

( يَ ُعمُُّه )َقَياساا( وَ  َقيَل يَ ُعمُُّه َلفحظاا َمثَالُُه َأنح الحُمَعلهُق َبَعلهة ( فََإنهُه ََل يَ ُعمُّ ُكله َُمَل   ُوَجَدتح َفيَه الحَعلهُة )لَفحظاا َلَكنح
َكر  َلفح  َكارََها َفََل يَ ُعمُّ ُكله ُمسح ُر َْلَسح َمح َر الحَعلهَة َفَكأَنهُه قَاَل َحرهَمتح يَ ُقوَل الشهارَُع ُحر ََمتح اْلح ظاا َوَقيَل يَ ُعمُُّه َلذَكح

َتَضي َوَما بَ عحَدُه َكَما تَ َقدهَم.  َكَر )َخََلفاا لَزَاَعَمي َذَلَك( َأيح الحُعُموَم ِف الحُمقح  الحُمسح
َاَل )ي َ )      َتفحَصاَل( ِف َحَكايََة اْلح ََصحُّ )َأنه تَ رحَك اََلسح نحزَُل َمنحزََلَة الحُعُموَم( ِف الحَمَقاَل َكَما ِف }قَ وحلََه َو( اْلح

َوة  أَمحَسكح أَرحب َ  َر َنسح َلَم َعَلى َعشح ُ َعَليحَه َوَسلهَم لََغيحََلَن بحَن َسَلَمَة الث هَقَفيَ  َوَقدح َأسح عاا َوفَارَقح َسائََرُهنه{ َصلهى اّلِله
ُُه فَإَ  مَ َرَواُه الشهاَفَعيُّ َوَغْيح ُكح تَ فحَصلح َهلح تَ َزوهَجُهنه َمعاا َأوح ُمَرت َباا  فَ َلوحََل َأنه اْلح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َلَح َيسح  يَ ُعمُّ نهُه َصلهى اّلِله

َتاَج إلَيحَه َوَقيَل ََل  َصيَل الحُمحح َتَناَع اْلحَطحََلَق ِف َموحَضَع الت هفح َ َلَما أُطحَلَق الحَكََلُم ََلمح َاَلنيح  يَ نحزَُل َمنحزََلَة الحُعُموَم َبلح اْلح
ََنَفيهَة أَمحَسكح َِبب حَتَدئح َنَكاَح أَرحَبع  َمن حُهنه ِف الحَمعَ  َرحَبَع َيُكوُن الحَكََلُم ُُمحَمَلا َوَسَيأحِت ََتحَويُل اْلح َتَمره َعَلى اْلح يهَة َواسح

ََصحُّ )َأنه ََنحوَ  َُوَل ِف الَّتهحتَيَب )َو( اْلح  }ََي أَي َُّها النهِبُّ اتهَق اّلِلهَ{ َو }ََي أَي َُّها الحُمزهمَ ُل ُقمح اللهيحَل{ )ََل يَ تَ َناَوُل اْلح
ٌر َْلَ  َوَة أَمح َر الحُقدح َتَصاَص الصَ يَغَة بََه َوَقيَل يَ تَ َناَوُْلُمح َْلَنه أَمح ُم ََلخح ُكح ُمهَة( َمنح َحيحُث اْلح َكَما   ت حَباَعَه َمَعُه ُعرحفاااْلح
. َوُأَجيَب ِبََنه َهَذا َفيَما يَ تَ َوقهُف الحَمأحمُ  ََمَْي َبَفتحَح بَ َلد  َأوح َردَ  الحَعُدوَ  َر السُّلحطَاَن اْلح وُر بََه َعَلى الحُمَشارََكَة ِف أَمح

مَ  ََصحُّ َأنه )ََنحَو ََي أَي َُّها النهاُس َيشح ُل الرهُسوَل َعَليحَه الصهََلُة َوالسهََلُم َوَإنح َوَما ََنحُن َفيَه لَيحَس َكَذَلَك )َو( اْلح
ََه )َوََثلَثُ َها ال َمُلُه ُمطحَلقاا َْلَنهُه َوَرَد َعَلى َلَسانََه لَلت هبحَليَغ لََغْيح َصيُل( إنح اقحََّتََن َبُقلح َفََل اقحََّتََن َبُقلح( َوَقيَل ََل َيشح ت هفح

َمُلُه َلظُُهورََه ِف الت هبحَليغَ  ََصحُّ )أَنهُه( َأيح ََنحَو ََي أَي َُّها النهاُس )يَ ُعمُّ الحَعبحَد( َوَقيَل ََل َيشح َمُلُه )َو( اْلح  َوَإَله َفََل َيشح
قَاَت َضيَق الحَعَباَداَت )َوالحَكاَفَر( َوَقيلَ   َعَلى َعَدَم ََل بََناءا  يَ ُعمُُّه َلَصرحَف َمَناَفَعَه إََل َسيَ َدَه َشرحعاا قُ لحَنا ِف َغْيحَ َأوح

( َوَقيَل يَ تَ َناَوُْلُمح أَيح  َليَفَه َِبلحُفُروَع )َويَ تَ َناَوُل الحَموحُجوَديَن( َوقحَت ُوُروَدَه )ُدوَن َمنح بَ عحَدُهمح ضاا َلُمَساَواَِتَمح َتكح
َاعَ  تَ َنُد اْلحََجح َاعاا قُ لحَنا َبَدلَيل  آَخَر َوُهَو ُمسح َمَه إَجح ََصحُّ )َأنه َمنح الشهرحَطيهَة  لَلحَموحُجوَديَن ِف ُحكح ََل َمنحُه. )َو( اْلح

َنِب   َجاَز رَ  رَأٌَة ِف بَ يحَت َأجح ََنَث( َوَقيَل ََتحَتصُّ َِبلذُُّكوَر َوَعَلى َذَلَك َلوح َنظََرتح امح ََصحَ  تَ تَ َناَوُل اْلحَ يُ َها َعَلى اْلح مح
َلم  }َمنح َتطَلهَع ِف بَ يحَت قَ وح  َنُه{ َوَقيَل ََل جَيُوُز َْلَنه الحَمرحأََة َْلََديَث ُمسح َقُئوا َعي ح م  َبَغْيحَ إذحََّنَمح فَ َقدح َحله َْلُمح َأنح يَ فح

ُخُل َفيَه النَ َساءُ  َلَمنَي )ََل َيدح ( َكالحُمسح ََصحُّ )َأنه ََجحَع الحُمذَكهَر السهاَلََ َها )َو( اْلح َتََّتُ َمن ح َا  ََل ُيسح ظَاَهراا( َوَإَّنه
ُخلحَن َفيَه ظَاَهراا َْلَنهُه َلمها َكثُ َر ِف الشهرحَع ُمَشارَكَ يَ  ُخلحَن َبَقرَيَنة  تَ غحَليباا لَلذُُّكوَر َوَقيَل َيدح تُ ُهنه لَلذُُّكوَر ِف دح

 . َكاَم َعَليحَهمح َحح َر اْلح َكاَم ََل يَ قحَصُد الشهارَُع َِبَطَاَب الذُُّكوَر َقصح َحح  اْلح
َُه )َعاَدةا َو( اْلحَ )      ََه )َوَقيَل يَ ُعمُّ( َغْيح اُه( إََل َغْيح أََلة  )ََل يَ تَ َعده م  ِف َمسح ( َصحُّ )َأنه َخطَاَب الحَواَحَد( َِبُكح

َع َفيَما يَ َتَشارَُكوَن َفيَه قُ لحَنا َُمَاٌز ََيحَتاجُ  َمح  الحَقرَيَنَة. )َو( إََل  َِلََرََيَن َعاَدَة النهاَس َِبَطَاَب الحَواَحَد َوَإرَاَدَة اِلح



َل الحَكَتاَب ََل  َل الحَكَتاَب(, ََنحُو قَ وحله تَ َعاََل }ََي أَهح ََديَث بََيا أَهح ََصحُّ )َأنه َخطَاَب الحُقرحآَن َواْلح تَ غحُلوا ِف  اْلح
َمُلُهمح َفيَما يَ َتَشارَُكوَن َفيَه )َو( اْلحَ  ُمهَة( َوَقيَل َيشح َمُل اْلح َر الطهاَء َديَنُكمح{ )ََل َيشح َصحُّ )َأنه الحُمَخاَطَب( َبَكسح

ء  َعَليٌم{ َوُهَو ُسبحَحانَُه َوتَ َعاََل عَ  ُ َبُكلَ  َشيح اَلٌ َبَذاتََه )َداَخٌل ِف ُعُموَم َخطَاَبَه إنح َكاَن َخََباا(, ََنحُو }َوَاّلِله
سَ  َسُه َوَصَفاتََه )ََل أَمحراا( َكَقوحَل السهيَ َد لََعبحَدَه َوَقدح َأحح َمَر نَ فح ُه لَبُ عحَد َأنح يُرَيَد اِلح رَمح َسَن إلَيحك َفَأكح َن إلَيحَه َمنح َأحح

ُخُل ُمطحَلقاا لَبُ عحَد َأنح يُرَ  َظ َوَقيَل ََل َيدح ُخُل ُمطحَلقاا َنظَراا َلظَاَهَر اللهفح َبَ َوَقيَل َيدح يَد الحُمَخاَطُب َِبَََلَف الحُمخح
َسُه إَله َبَقرَيَنة   ُُصوَل َوَصحهَح نَ فح ََصحُّ َعنحَد َأصحَحابََنا ِف اْلح َضَة إنهُه اْلح َوقَاَل الن هَوَويُّ ِف َكَتاَب الطهََلَق َمنح الرهوح

ََصحُّ )َأنه ََنح  َ )َو( اْلح َر ِف َمبحَحَثَه َِبََسَب َما َظَهَر َلُه ِف الحَموحَضَعنيح َمح  َمنح َو }ُخذح الحُمَصنَ ُف الدُُّخوَل ِف اْلح
َذ َمنح نَ وحع  َواَحد  )َوتَ َوقهفَ  َخح ( َوَقيَل ََل َبلح ََيحَتَثُل َِبْلح َذ َمنح ُكلَ  نَ وحع  َخح َتَضي اْلح َواَْلَمح{ يَ قح َمَديُّ( َعنح أَمح  اِلح

َوالَ  َمح يَع اْلح َوهُل ََنَظٌر إََل َأنه الحَمعحََن َمنح َجََ َ َواْلح   َوالثهاِن إََل أَنهُه َمنح َُمحُموَعَها.تَ رحَجيَح َواَحد  َمنح الحَقوحَلنيح
 

 التخصيص
َخُر َويَ       ُر الحَعامَ  َعَلى بَ عحَض أَف حرَاَدَه( ِبََنح ََل يُ رَاَد َمنحُه الحبَ عحُض اِلح َدُر َخصهَص ِبَعحََن ُخصه )َقصح ُدُق َمصح صح

َياتََه َْلَنه َهَذا َِبلحَعامَ  الحُمرَاَد َبَه اْلحُُصوُص َكالحَعامَ  الحَمخح  َاَجَب ُمَسمه ُصوَص َوَعَدَل َكَما قَاَل َعنح قَ وحَل ابحَن اْلح
د ( َلفح  ٌم ثَ َبَت َلُمتَ َعدَ  َصيَص )ُحكح َف حرَاَد )َوالحَقاَبُل َلُه( َأيح لَلتهخح ظاا َأوح َمعحَنا ُمَسمهى الحَعامَ  َواَحٌد َوُهَو ُكلُّ اْلح

ُهوَم نَ بهَه َِبََذا عَ  ُدوَد َكالحَمفح ُم َوَأنه الحُمرَاَد َِبلحَعامَ  ُهَنا َما ُهَو أََعمُّ َمنح الحَمحح ُكح ََقيَقَة اْلح ُصوَص ِف اْلح َلى َأنه الحَمخح
مَ يُّ َوََنحُوُه َوَمعحَنا كَ  رََكنَي{ َوُخصه َمنحُه الذَ  تُ ُلوا الحُمشح ُد َلفحظاا, ََنحُو }فَاق ح ُهومَ ِبَا َسَبَق فَالحُمتَ َعدَ  }َفََل تَ ُقلح َْلَُما  َمفح

يَذاَء َوُخصه َمنحُه َحبحُس الحَوَلَد َبَديحَن الحَواَلَد فََإنهُه َجائٌَز َعَلى َما َصحه  { َمنح َسائََر أَن حَواَع اْلحَ ُُه ُأف   َحُه الحَغزَاَلُّ َوَغْيح
َصيَص )إََل َواَحد  إنح َلَح َيُكنح لَفحظُ  قُّ َجَوازُُه( َأيح التهخح ََلَف )َواْلَح َرُد الحُمَحلهى َِبْلح  الحَعامَ  ََجحعاا( َكَمنح َوالحُمفح

َلَماَت )َوَقيلَ  َلَمنَي َوالحُمسح َ )إنح َكاَن( ََجحعاا َكالحُمسح َع( َثََلثَة  أَوح اث حَننيح َمح َم )َوَإََل أََقلَ  اِلح ( جَيُوُز إََل َواَحد  َوالَله
َع إََل أَ  َمح ََه )َوَشذه الحَمنحُع( إََل َواَحد  )ُمطحَلقاا( َِبَنح ََل جَيُوَز إَله إََل )ُمطحَلقاا( َنظَراا ِف اِلح نه أَف حرَاَدُه آَحاٌد َكَغْيح

َع ُمطحَلقاا )َوَقيَل َِبلحَمنحَع إَله َأنح يَ ب حَقى َغْيحُ َُمحُصور ( فَ َيُجوُز َحيَنَئذ  )َوَقيَل إَله َأنح  َمح يَ ب حَقى َقرَيٌب َمنح  أََقلَ  اِلح
ُصوُص  ََخْيَاَن ُمتَ َقارََِبَن )َوالحَعامُّ الحَمخح َصيَص فَ َيُجوُز َحيَنَئذ  َواْلح ُلولََه( َأيح الحَعامَ  قَ بحَل التهخح ُعُموُمُه ُمرَاٌد َمدح

ُم َنظَراا لَلحُمَخصَ َص )َو( الحَعامُّ  ُكح َمُلُه اْلح َف حرَاَد ََل َيشح ماا( َْلَنه بَ عحَض اْلح )الحُمرَاُد بََه اْلحُُصوُص  تَ َناُوَلا ََل ُحكح
ا َوََل تَ َناُوَلا )َبلح( ُهَو )ُكلَ يٌّ( َمنح َحيحُث إنه َلُه أَف حرَاداا َِبََسَب اْلحَ  ما َل لَيحَس( ُعُموُمُه )ُمرَاداا( ََل ُحكح صح

َها )َوَمنح َثه( َأيح َمنح ُهَنا َوُهَو أَنههُ  ( َأيح فَ رحد  َمن ح تُ عحَمَل ِف ُجزحَئي   َل   )اُسح تُ عحَمَل ِف ُجزحَئي   َأيح َمنح َأجح ُكلَ يٌّ اُسح
ُزحئَيهَة َمثَالُُه قَ وحله تَ َعاََل }الهَذيَن قَاَل َْلُمح النها ُعود  َذَلَك )َكاَن َُمَازاا َقطحعاا( َنظَراا َْلَيحَثيهَة اِلح ُس{ َأيح نُ َعيحُم بحُن َمسح

َجَعيُّ لََقَياَمَه َمَقاَم َكَثْي  ِف  َشح َياَن َوَأصحَحاَبَه }أَمح ََيحُسُدوَن النهاَس{ اْلح  تَ ثحَبيَطَه الحُمؤحَمَننَي َعنح ُمََلقَاَة َأَب ُسفح
ََميَلَة َوَقيَل النه  َصاَل اِلح َعَه َما ِف النهاَس َمنح اْلَح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َِلَمح ُوََل َأيح َرُسوَل اّلِلَه َصلهى اّلِله يََة اْلح اُس ِف اِلح



َمُه َمنح  ُلوَل الحَعامَ  َوفحٌد َمنح َعبحَد الحَقيحَس َوِف الثهانََيَة الحَعَرُب َوَتَسمهَح ِف قَ وحلََه ُكلَ يٌّ َعَلى َخََلَف َما َقده َأنه َمدح
 ُكلَ يهٌة. 
َبُه( أَنهُه )َحَقيَقٌة( ِف الحب َ )       َشح ُصوُص )اْلح َوهُل( َأيح الحَعامُّ الحَمخح َصيَص )َوفَاقاا َواْلح عحَض الحَباَقي بَ عحَد التهخح

َثَر الشهافَ  ََنَفيهَة َوَأكح ََنابََلَة وََكَثْي  َمنح اْلح َماَم( َواَلَد الحُمَصنَ َف )َوالحُفَقَهاَء( اْلح َظ لَلشهيحَخ اْلحَ َعيهَة َْلَنه تَ َناُوَل اللهفح
َصيَص َكتَ َناُولَهَ   لَُه َبََل ََتحَصيص  َوَذَلَك الت هَناُوُل َحَقيَقيٌّ ات ََفاقاا فَ لحَيُكنح َهَذا الت هَناُوُل لَلحبَ عحَض الحَباَقي ِف التهخح

ََنَفيهَة َحَقيَقٌة )إنح َكاَن الحَباَقي َغْيحَ ُمنحَحَصر (  ر  الرهازَيُّ َمنح اْلح لَبَ َقاَء َخاصهَة َحَقيَقيًّا أَيحضاا )َوقَاَل( أَبُو َبكح
َتث حَناء  َْلَنه َما ََل الحُعُموَم َوإَ  َتَقلُّ( َكَصَفة  َأوح َشرحط  َأوح اسح َتَقلُّ َله َفَمَجاٌز )َوقَ وحٌم( َحَقيَقٌة )إنح ُخصه ِبَا ََل َيسح َيسح

َ َحَقيَقٌة َوَُمَاٌز َِبعح  ََرَمنيح َتَبارَيحَن تَ َناُولََه َواََلقحَتَصاَر ُجزحٌء َمنح الحُمَقيهَد بََه فَالحُعُموُم َِبلنهظََر إلَيحَه فَ َقطح َو )إَماُم اْلح
َخة  ِبَ  عحَتَبارَي   َبََل نُون  َعَليحَه( َأيح ُهَو َِبعحَتَباَر تَ َناُوَل الحبَ عحَض َحَقيَقٌة َوَِبعحَتَباَر اََلقحَتَصاَر َعَليحَه َُمَاٌز َوِف ُنسح

ثَ ُر َُمَاٌز ُمطحَلقاا( ََلسح  َكح َسُن )َواْلح َتعحَمالََه ِف بَ عحَض َما ُوَضَع َلُه أَوهَلا َوالت هَناُوُل َْلََذا الحبَ عحَض ُمَضافاا َوُهَو َأحح
تُ ثحَِنَ َمنحهُ  َخَر )َوَقيَل( َُمَاٌز )إنح اُسح َا َكاَن َحَقيَقيًّا َلُمَصاَحَبَتَه لَلحبَ عحَض اِلح ُ َحيحُث ََل ََتحَصيَص إَّنه ( َْلَنهُه يَ تَ َبنيه

َتث حَناَء الهَذي ََها فََإنه  َِبََلسح َتث حَناَء َمنح الصَ َفَة َوَغْيح تَ ثحََن َِبَََلَف َغْيحَ اََلسح رَاُج َما َدَخَل أَنهُه أُرَيَد َِبلحُمسح ُه ُهَو إخح
( َكالحَعقحَل َِبَ  َهُم ابحَتَداءا َأنه الحُعُموَم َِبلنهظََر إلَيحَه فَ َقطح )َوَقيَل( َُمَاٌز )إنح ُخصه َبَغْيحَ َلفحظ  َظ فَالحُعُموُم ََل يُ فح َف اللهفح

ََلَل الصهَحابََة بَهَ  َتدح ثَ ُر ُحجهةا( ُمطحَلقاا ََلسح َكح َمنح َنَكْي .  َِبلنهظََر إلَيحَه فَ َقطح )َو( الحَعامُّ )الحُمَخصَ ُص قَاَل اْلح
رََكنَي{ إَله أَ  تُ ُلوا الحُمشح َهَم, ََنحُو إَله بَ عحَضُهمح )َوَقيَل إنح ُخصه ِبَُعنيه (, ََنحُو َأنح يُ َقاَل }اُق ح مهَة َِبَََلَف الحُمب ح َل الذَ  هح

رََج. َوُأَجيَب َِبَنهُه يُ عحَمُل بََه إََل َأنح يَ ب حَقى فَ رحدٌ  َوَما اق حَتَضاُه َكََلُم  إذح َما َمنح فَ رحد  إَله َوجَيُوُز َأنح َيُكوَن ُهَو الحُمخح
ََه َمنح اََلت ََفاَق  َمَديَ  َوَغْيح ََلَف َفيَه َمَع اِلح ََه اْلَح َل ابحَن بَ رحَهان  َوَغْيح ُفوٌع بَنَ قح َهَم َغْيحُ ُحجهة  َمدح َعَلى أَنهُه ِف الحُمب ح

( َكالصَ َفَة َلَما تَ َقدهَم  ِف أَنهُه َحيَنَئذ   نه  َحَقيَقٌة َمنح أَ تَ رحَجيَحَه أَنهُه ُحجهٌة َفيَه )َوَقيَل( ُحجهٌة إنح ُخصه )ِبُتهَصل 
َفَصَل فَ َيُجوُز َأنح َيُكوَن َقدح ُخصه بََه َغْيحُ َما َظَهَر فَ ُيشَ  كُّ ِف الحَباَقي الحُعُموَم َِبلنهظََر إلَيحَه فَ َقطح َِبَََلَف الحُمن ح

رََكنَي{ فَ  تُ ُلوا الحُمشح َرحَبَ  لَتَ َباُدَر )َوَقيَل( ُهَو ُحجهٌة ِف الحَباَقي )إنح أَن حَبأَ َعنحُه الحُعُموُم(, ََنحُو }فَاق ح َإنهُه يُ نحَبُئ َعنح اْلح
رََج َِبَََلَف َما ََل يُ نحَبُئ َعنحُه الحُعُموُم, ََنحُو }َوالسهارَُق َوالسهارََقةُ  مَ يَ  الحُمخح َن إلَيحَه َكالذَ  هح فَاقحطَُعوا أَيحَديَ ُهَما{  الذَ 

َر رُبَُع  ا َعنح َحرحز  َمثحَلَه َكَما ََل يُ نحَبُئ َعنح السهارََق لََغْيحَ َذَلَك فََإنهُه ََل يُ نحَبُئ َعنح السهارََق لََقدح َديَنار  َفَصاَعدا
َصيَل إَله َمنح الشهارََع فَالحَباَقي ِف ََنحَو َذَلَك ُيَشكُّ َفيَه ِبَ  رََج إذح ََل يُ عحَرُف ُخُصوُص َهَذا الت هفح َتَماَل الحُمخح حح

ُكوٌك َفيَه َوقَ )اعحَتَباَر قَ يحد  آَخَر  َ َْلَنهُه الحُمتَ يَ قهُن َوَما َعَداُه َمشح َع( َثََلثَة  َأوح اث حَننيح َمح يَل( ُهَو ُحجهٌة )ِف أََقلَ  اِلح
َصيُص إََل أََقله  َتَماَل َأنح َيُكوَن َقدح ُخصه َوَهَذا َمبحَِنٌّ َعَلى قَ وحل  َقدح تَ َقدهَم إنهُه ََل جَيُوُز التهخح َقلَ   َمنح أَ ََلحح

َتَماَل َأنح َيُكوَن َقدح ُخصه َبَغْيحَ َما َظَهَر يُ  َع ُمطحَلقاا  )َوَقيَل َغْيحُ ُحجهة  ُمطحَلقاا( َْلَنهُه ََلحح َمح َشكُّ َفيَما يُ رَاُد اِلح
ََلُف إنح َلَح نَ ُقلح إنهُه َحَقي ُ إَله َبَقرَيَنة  قَاَل الحُمَصنَ ُف َواْلَح ُتجه بََه َجزحماا َمنحُه َفََل يَ تَ َبنيه َقٌة فََإنح قُ لحَنا َذَلَك اُحح

َث َعنح الحُمَخصَ َص( ات َفَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم قَ بحَل الحَبحح اقاا َكَما قَاَلُه )َويُ َتَمسهُك َِبلحَعامَ  ِف َحَياَة النهِبَ  َصلهى اّلِله



َحاَق اْلسفراييِن )وََكَذا بَ عحَد الحوَ  َتاُذ أَبُو إسح ُسح ( َوَمنح تََبَعُه ِف قَ وحلََه ََل يُ َتَمسهُك َبَه اْلح فَاَة َخََلفاا ََلبحَن ُسَريحج 
َتَماُل ُمن حَتف  ِف َحَياَة ا َل َعَدُمُه َوَهَذا اََلحح َصح َتَماَل الحُمَخصَ َص. َوُأَجيَب ِبََنه اْلح َث ََلحح لنهِبَ  َصلهى قَ بحَل الحَبحح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم َْلَ  َلَه َمنح الحَوقَاَئَع َوُهَو َقطحَعيُّ الدُّخُ اّلِله وَل نه التهَمسَُّك َِبلحَعامَ  إذح َذاَك َِبََسَب الحَواَقَع َفيَما َوَرَد َْلَجح
ُُه َمنح اََلت ََفاَق َعَلى َما قَاَلُه ابحُن سُ  َمَديُّ َوَغْيح َثَر َكَما َسَيأحِت َوَما نَ َقَلُه اِلح َكح ُفوٌع َِبََكايََة رَ َلَكنه َعنحَد اْلح يحج  َمدح
ُُه وَ  َماُم الرهازَيُّ َوَغْيح ََلَف َفيَه َوَعَليحَه َجَرى اْلحَ َحاَق الشَ ْيَازَيَ  اْلَح َتاَذ َوالشهيحَخ َأَب إسح ُسح َماَل إََل التهَمسَُّك اْلح

ُُه َوتََبَعُهمح الحُمَصن َ  َتاَرُه الحبَ يحَضاَويُّ َوَغْيح َث َواخح َماَم الرهازَيُّ قَ بحَل الحَبحح ُف َوُهَو قَ وحُل الصهْيحَِفَ  َكَما نَ َقَلُه َعنح اْلحَ
َث َعلَ  ُُه ِف الن هقحَل َعنح الصهْيحَِفَ  َعَلى ُوُجوَب اعحَتَقاَد الحُعُموَم قَ بحَل الحَبحح َمَديُّ َوَغْيح َتَصَر اِلح ى الحُمَخصَ َص َواخح

َتَياطاا َوَعَلى قَ وحَل ابحَن ُسَريحج  َلوح اق حتَ  َث َهلح يُ عحَمُل َِبلحُعُموَم احح َضى الحَعامُّ َعَمَلا ُمَؤق هتاا َوَضاَق الحَوقحُت َعنح الحَبحح
َضاَق الحَوقحُت ُثه َأوح ََل َخََلٌف َحَكاُه الحُمَصنَ ُف َعنح َحَكايََة ابحَن الصهبهاَغ َوذََكَرُه ُهَنا َأوهَلا َبَقوحلََه َوََثلَثُ َها إنح 

َث( َعَلى قَ وحَل ابحُن ُسَريحج  )الظهنُّ(تَ َر  َفي ِف الحَبحح أََلَة )ُثه َيكح َل الحَمسح َِبَنح ََل  َكُه َْلَنهُه لَيحَس َخََلفاا ِف َأصح
ِن َ ِف قَ وحلََه ََل بُده َمنح الحَقطحَع قَاَل َوََيحُصُل بَ  ر  الحَباَقَله َث َُمَصَ َص )َخََلفاا لَلحَقاَضي( َأَب َبكح رَيَر النهظََر َوالحَبحح َتكح

ُهمح َُمَصَ صاا.  َئَمهَة َمنح َغْيحَ َأنح َيذحُكَر َأَحٌد َمن ح َتَهاَر َكََلَم اْلح  َواشح
َسَه َمنح مَ )      َتَقلُّ بَنَ فح َوهُل الحُمتهَصُل( َأيح َما ََل َيسح َماَن( )اْلح َصيَص )َقسح نح الحُمَخصَ ُص( َأيح الحُمَفيُد لَلتهخح

َتث حَناُء( ِبَعحََن الدهالَ  َعَليحَه )َوُهَو( َأيح  َظ ِبََنح يُ َقارََن الحَعامه )َوُهَو َُخحَسٌة( َأَحُدَها )اََلسح ُسُه  اللهفح َتث حَناءُ نَ فح اََلسح
َدى َأَخَواَِتَا(, ََنحُو َخََل َوَعَدا َوَسَوى َصاَدرا  د  )ِبَََله َأوح إحح رَاُج( َمنح ُمتَ َعدَ  رََج )اْلحَخح رَاُج َمَع الحُمخح ا َذَلَك اْلحَخح

ََه َجاَء الر ََجالُ  ا َعَقَب قَ وحَل َغْيح َتث حَناٌء َعَلى الثهاِن  َمنحُه )َمنح ُمَتَكلَ م  َواَحد  َوَقيَل ُمطحَلقاا( فَ َقوحُل الحَقاَئَل إَله َزيحدا اسح
َوهَل َوَلوح قَاَل النهِبُّ َصلهى اّلِلهُ  تُ ُلوا  َلغحٌو َعَلى اْلح له تَ َعاََل }فَاق ح مهَة َعَقَب نُ ُزوَل قَ وح َل الذَ  َعَليحَه َوَسلهَم إَله أَهح

ُب اتَ صَ  . )َوجيََ َتث حَناءا َقطحعاا َْلَنهُه ُمبَ لَ ٌغ َعنح اّلِلَه َوَإنح َلَح َيُكنح َذا قُ رحآَنا رََكنَي{ َكاَن اسح َتث حَناَء الحُمشح الُُه( َأيح اََلسح
( جيَُ ِبَعحََن الده  تَ ثحََن َمنحُه )َعاَدةا( َفََل َيُضرُّ انحَفَصالُُه بَتَ نَ فُّس  أَوح ُسَعال  )َوَعنح ابحَن َعبهاس  وُز الَ  َعَليحَه الحُمسح

ا( رََواََيٌت َعنحُه )َوَعنح َسَعيَد بحَن ُجَبْيح ( جَيُوُز انحَفَصالُ  ر  َوَقيَل َسَنةا َوَقيَل أََبدا  )إََل أَرحبَ َعَة هُ انحَفَصالُُه )إََل َشهح
َلَس َو( َعنح )ُُمَاَهد ( جَيُوُز انحَفَصالُُه إََل )سَ  َسَن( جَيُوُز انحَفَصالُُه )ِف الحَمجح ُهر  َوَعنح َعطَاء  َواْلَح َ َوَقيَل( َأشح نَ َتنيح

َط َأنح يُ ن حَوى ِف الحَكََلَم( َْلَنهُه ُمرَاٌد َأوهَلا جَيُوُز انحَفَصالُُه )َما َلَح ََيحُخذح ِف َكََلم  آَخَر َوَقيَل( جَيُوُز انحَفَصالُُه )َبَشرح 
ءٌ فَ ُهَو ُمرَاٌد َلُه  ( َْلَنهُه تَ َعاََل ََل يََغيُب َعنحُه َشيح ََه )َوَقيَل( جَيُوُز انحَفَصالُُه )ِف َكََلَم اّلِلَه فَ َقطح َأوهَلا َِبَََلَف َغْيح

َتَوي الحَقاَعُدوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي{ َوَقدح ذََكَر الحُمَفسَ ُروَن َأنه قَ وحله  تَ َعاََل }َغْيحُ أُوَل الضهَرَر{ نَ َزَل بَ عحَد }ََل َيسح
رو َوَغْيحُ  َتث حَناَء َكَما قَ رَأَُه أَبُو َعمح ُُه َِبلنهصحَب َأيح َعَلى اََلسح َلَس َوقَ رَأَُه ََنَفٌع َوَغْيح ُه َِبلرهفحَع َأيح َعَلى إَلَح ِف الحَمجح

ء  الص َ  ُل َفيَما ُرَوَي َعنح ابحَن َعبهاس  َوََنحوََه َكَما ُرَوَي َعنحُه قَ وحله تَ َعاََل }َوََل تَ ُقوَلنه َلَشيح َصح إِن َ فَاَعٌل  َفَة َواْلح
ُ َومَ  ُ َواذحُكرح َربهك إَذا َنَسيت{ َأيح إَذا َنَسيت قَ وحَل إنح َشاَء اّلِله ا إَله َأنح َيَشاَء اّلِله َتث حَناءُ َذَلَك َغدا ث حُلُه اََلسح

َييد  بَ  رَاُء َفيَه َعَلى َما تَ َقدهَم َمنح َغْيحَ تَ قح تَ َلَفتح اِلح ح َوق حتاا فَاخح َيان  تَ َوسُّعاا فَ َقوحلُُه َوَتذَكهرحَت فَاذحُكرحُه َوَلَح يُ َعنيَ  َنسح



َتث حَناءُ )الحُمن ح  تَ ثحََن }َواذحُكرح َربهَك{ َأيح َمَشيَئَة رَبَ َك. )أَمها( اََلسح تَ ثحََن َفيَه بَ عحُض الحُمسح َقَطُع( ِبََنح ََل َيُكوَن الحُمسح
اَر َأَحٌد إَله  ُم َعنحَد اْلحَطحََلَق, ََنحُو َما ِف الده َس الحُمتهَصَل السهاَبَق الحُمنحَصَرَف إلَيحَه اََلسح َماَر َمنحُه َعكح  اْلَح

تَ  ُظ اََلسح َق حَواَل َلفح نَ ُهَما َأيح )فَ ثَالَثُ َها( َأيح اْلح ََّتََك بَ ي ح َر الحُمشح ث حَناَء )متواطئ( َفيَه َوِف الحُمتهَصَل َأيح َموحُضوٌع لَلحَقدح
ََصحُّ  َوهُل اْلح َ َواْلح تََينيح َّتَاَك َوالحَمَجاَز اِلح َدى َأَخَواَِتَا َحَذراا َمنح اََلشح َع أَنهُه َُمَاٌز ِف الحُمن حَقطَ  الحُمَخاَلَفَة ِبَََله َأوح إحح

َصحلُ  َا اْلح َن َوالثهاِن أَنهُه َحَقيَقٌة َفيَه َكالحُمتهَصَل َْلََّنه هح ََه َأيح الحُمتهَصَل إََل الذَ  َتعحَماَل َوَُيَدُّ  لَتَ َباُدَر َغْيح ِف اََلسح
رَاج  َوَهَذا الحَقوحَل ِبَعحََن قَ وحلََه )َوالره  نَ ُهَما فَ ُهَو ُمَكرهٌر إَله َأنح يُرَيَد َِبلحُمَخاَلَفَة الحَمذحُكورََة َمنح َغْيحَ إخح ََّتٌَك( بَ ي ح اَبُع ُمشح

َقَطَع َُمَاٌز ِف الحُمتهَصَل َوََل قَاَئَل َبَذَلَك َفيَما َعَلمحت ) َاَمُس الحَوقحُف( َِبلحَمطحَويَ  الثهاِن أَنهُه َحَقيَقٌة ِف الحُمن ح َواْلح
َرى أَُهَو َحَقيَقٌة َفيهَ  نَ ُهَما َوَلمها َكاَن ِف الحَكََلَم َأيح ََل يُدح ََّتََك بَ ي ح َر الحُمشح َما أَمح ِف َأَحَدَهَا أَمح ِف الحَقدح

تَ ثحََن َمنحُه ُثه يُ ن حَفى َصرَياا َن الحُمسح تَ ثحََن ِف َضمح َتث حَناَئيَ  َشبحُه الت هَناُقَض َحيحُث يَ ث حُبُت الحُمسح وَُكلُّ َذَلَك َأظحَهُر  اََلسح
 َعَدَد لَُنُصوَصيهَتَه ِف آَحاَدَه َدَفَع َذَلَك َفيَه بَبَ َياَن الحُمرَاَد َبَه َبَقوحلََه.ِف الح 
َاَجَب َأنه الحُمرَاَد َبَعَشَرة  ِف قَ وحَلك( َمَثَلا لََزيحد  َعَليه )َعَشَرٌة إَله ثَ )      ََصحُّ َوفَاقاا ََلبحَن اْلح ََلثََة الحَعَشَرُة َواْلح
َنَد إََل الحبَ َِبعحَتبَ  رََجتح َثََلثٌَة( َبَقوحلََه إَله َثََلثَةا )ُثه ُأسح يَعَها )ُثه ُأخح َحاَد َجََ َف حرَاَد( َأيح اِلح َعٌة اَر اْلح اَقي( َوُهَو َسب ح

راا( َفَكأَنهُه قَ  رَاَج الثهََلثََة )ذَكح َلُه( َأيح قَ بحَل إخح َناُد )قَ ب ح َديراا َوَإنح َكاَن( اْلحَسح اَل َلُه َعَليه الحَباَقي َمنح َعَشَرة  )تَ قح
ثَ ُر ا َكح َي َأصحَلا َفََل تَ َناُقَض )َوقَاَل اْلح ث حَباُت َوََل نَ فح َها َثََلثٌَة َولَيحَس ِف َذَلَك إَله اْلحَ رََج َمن ح لحُمرَاُد( َبَعَشَرة  َفيَما ُأخح

( َثََلثٌَة )َقرَيَنٌة( َلَذَلَك بَ ي ه  َعٌة َوَإَله ر  ذَُكَر )َسب ح َم الحُكلَ  َُمَازاا )َوقَاَل الحَقاَضي( أَبُو َبكح ُزحَء َِبسح َنتح إرَاَدَة اِلح
َعٌة )َوُمرَكهٌب( َوهُ  َرٌد( َوُهَو َسب ح َ ُمفح ِنُّ )َعَشَرٌة إَله َثََلثَةا( َأيح َمعحَناُه ِبََزَاَء )اسحَنيح َو َعَشَرٌة إَله َثََلثَةا َوََل الحَباَقَله

َي أَيحضا  َوهَل َأنه َفيَه تَ وحَفَيةا ِبَا تَ َقدهَم َمنح َأنه اََلسح نَ فح ُه َتصحَحيَح اْلح َ َفََل تَ َناُقَض َوَوجح رَاٌج ا َعَلى الحَقوحَلنيح َتث حَناَء إخح
تَ ثح  تَ ثحََن الحُمسح تَ غحرََق الحُمسح تَ غحرَُق( َِبَنح َيسح َتث حَناُء )الحُمسح َم َِبَََلَفَهَما. )َوََل جَيُوُز( اََلسح ُكح ََن َمنحُه َأيح ََل أَثَ َر َلُه ِف اْلح

َخَل فَ َلوح قَاَل َلُه َعَليه َعَشَرٌة إَله َعَشَرةا َلزََمُه َعَشَرٌة )َخََلفاا َلُشُذوذ ( َأَشاَر َبَذَلَك إََل َما نَ َقَلُه ا لحَقرَاِفُّ َعنح الحَمدح
َرأَتََه أَنحَت طَا َ َوَلَح َيظحَفرح ََلبحَن طَلحَحَة َفيَمنح قَاَل ََلمح َلٌق َثََلَثا إَله َثََلَثا أَنهُه ََل يَ َقُع َعَليحَه َطََلٌق ِف َأَحَد الحَقوحَلنيح

َمَديَ  )َقيَل َوََل( جَيُو  َماَم الرهازَيُّ َواِلح تَ غحَرَق َكاْلحَ َتَناَع الحُمسح َاَع َعَلى امح ثَ ُر( َمنح َبَذَلَك َمنح نَ قحَل اْلحََجح َكح ُز )اْلح
ثَ رُ الح  َكح ََقلَ  )َوَقيَل( ََل اْلح )َوََل الحُمَساَوي(  َباَقي, ََنحُو لَُه َعَليه َعَشَرٌة إَله َستهةا َفََل جَيُوُز َِبَََلَف الحُمَساَوي َواْلح

تَ ثحََن َمنحهُ  تَ ثحََن َوالحُمسح ثَ ُر )إنح َكاَن الحَعَدُد( ِف الحُمسح َكح ََقلَ  )َوَقيَل( ََل اْلح  )َصرَياا(, ََنحُو َما تَ َقدهَم َِبَََلَف اْلح
ثَ ُر َكَذا َحَكى الحَقوحَل ِف َشرحَحيحَه كَ  َثَر َِبَََلَف َغْيحَ الصهرَيَح, ََنحُو ُخذح الدهرَاَهَم إَله الزُّيُوَف َوَهَي َأكح َكح ََه ِف اْلح َغْيح

ٌد َصَحيٌح(, ََنحُو لَُه َماَئٌة إَله َوَإنح َشَََلتح الحَعَباَرُة ُهَنا َحَكايَ َتُه ِف الحُمَساَوي )َوَقيلَ  تَ ثحََن َمنح الحَعَدَد َعقح  ََل ُيسح
َعةا.  تَ ثحََن َمنحُه )ُمطحَلقاا( وقَ وحله تَ َعاََل }فَ َلَبَث َفيَهمح أَلحَف َسَنة  إَله َُخحَسنَي )َعَشَرةا َِبَََلَف إَله َتسح َوَقيَل( ََل ُيسح

َمَه  َعاماا{ َأيح َزَمناا َطوَيَلا َكَما رَائََه َوفَ هح َتقح تَ عحَجُلك اصحَبح أَلحَف َسَنة  وَُكلُّ قَاَئل  َِبََسَب اسح تَ ُقوُل َلَمنح َيسح
َثَر ُمطحَلقاا َوَعَليحَه ُمعحَظُم الحُفَقَهاَء إذح قَاُلوا َلوح قَاَل َلُه َعَليه َعَشَرٌة إَله  َكح ََصحُّ َجَواُز اْلح َعةا َلزََمُه َواَحٌد.َواْلح   َتسح



َوهَل فَ َقطح  َس  َخََلفاا َْلََب َحَنيَفَة( َفيَهَما َوَقيَل ِف اْلح َي إث حبَاٌت َوَِبلحَعكح َتث حَناُء َمنح الن هفح فَ َقاَل إنه )َواََلسح
ا َوقَاَم الحَقوحُم إَله  ُو َما قَاَم َأَحٌد إَله َزيحدا ُكوٌت َعنحُه فَ َنحح ُم َمسح ُكح تَ ثحََن َمنح َحيحُث اْلح َوهُل َعَلى  الحُمسح ا َيُدلُّ اْلح َزيحدا

ُكوٌت َعنحُه َمنح َحيحُث الحَقَياُم وَ  َيَه َعنحُه َوقَاَل ََل َوَزيحٌد َمسح َعَدُمُه َوَمبحََن إث حَباَت الحَقَياَم لََزيحد  َوالثهاِن َعَلى نَ فح
ُم َُمحرٌَج َمنح الح  ُكح تَ ثحََن َمنح َحيحُث اْلح ََلَف َعَلى َأنه الحُمسح ُخُل ِف نََقيَضَه َمنح َقَيام  َوَعَدَمَه اْلَح ُكوَم َبَه فَ َيدح َمحح

ء  دَ  َم إذح الحَقاَعَدُة َأنه َما َخرََج َمنح َشيح ُخُل ِف نََقيَضَه َأيح ََل ُحكح َم فَ َيدح ُكح َخَل ِف نََقيَضَه َمَثَلا َأوح َُمحرٌَج َمنح اْلح
ث حَباُت ِف َكَلَمَة الت هوحَحيدَ  َبُعرحَف الشهرحَع َوِف الحُمَفرهَغ, ََنحُو َما قَاَم إَله َزيحٌد َِبلحُعرحَف الحَعامَ .)َو(  َوُجَعَل اْلحَ

َوهَل, ََنحُو لَُه َعَليه عَ  َوهَل( َأيح َفَهَي َعاَئَدٌة َلْلح َدُة إنح تَ َعاطََفتح فََلْلح َتث حَناَءاُت )الحُمتَ َعدَ  َشَرٌة إَله أَرحبَ َعةا َوَإَله اََلسح
َها َعاَئٌد )َلَماثَ  َ فَ يَ لحَزُمُه َواَحٌد فَ َقطح )َوََل( َأيح َوَإنح َلَح تَ تَ َعاَطفح )َفُكلٌّ( َمن ح يََليَه َما َلَح  ََلثَةا َوَإَله اث حَننيح

تَ غحرَقحُه(, ََنحُو َلُه َعَليه َعَشَرٌة إَله َُخحَسةا إَله أَرحبَ َعةا إَله َثََلثَةا فَ يَ لحَزُمُه َستهةٌ  َرحبَ َعَة يَ ب حَقى َيسح  َْلَنه الثهََلثََة ََتحرُُج َمنح اْلح
تَ غحَرَق ُكله َما يَ  َسَة يَ ب حَقى أَرحبَ َعٌة ََيحرُُج َمنح الحَعَشَرَة تَ ب حَقى َستهٌة فََإنح اسح َمح َليَه َبَطَل الحُكلُّ َوَإنح َواَحٌد ََيحرُُج َمنح اْلح

َوهَل, ََنحُو َلهُ  تَ غحَرَق َغْيحَ اْلح تَ ثحََن َمنحُه فَ يَ لحَزُمُه َواَحٌد  اسح َ إَله َثََلثَةا إَله أَرحبَ َعةا َعاَد الحُكلُّ لَلحُمسح َعَليه َعَشَرٌة إَله اث حَننيح
َوهُل, ََنحُو َلُه َعَليه َعَشَرٌة إَله َعَشَرةا إَله أَرحبَ َعةا َقيَل يَ لحَزُمُه َعَشَرةٌ  تُ غحرََق اْلح َوهَل َوالثهاِن لَبُ  فَ َقطح َوَإنح اُسح طحََلَن اْلح

َوهَل َوَقيَل َستهٌة اعحَتَباراا لَلثهاِن ُدوَن  َتث حَناَء الثهاِن َمنح اْلح َتث حَناءُ تَ بَ عاا َوَقيَل أَرحبَ َعٌة اعحَتَباراا ََلسح َوهَل. )َو( اََلسح اْلح
(  )الحَوارَُد بَ عحَد َُجَل  ُمتَ َعاَطَفة ( َعاَئٌد )لَلحُكلَ ( َحيحثُ  َصَلَح لَُه َْلَنهُه الظهاَهُر ُمطحَلقاا )َوَقيَل إنح َسيَق الحُكلُّ لََغَرض 

َواَل َوَسب هلحت َسَقاَيَِت  َتاِن َعَلى َأخح ُت َدارَي َعَلى أَعحَماَمي َوَوقَ فحت ُبسح َِلَْيَاِن َواَحد  َعاَد لَلحُكلَ , ََنحُو َحَبسح
َبسح َدََيَرك َعَلى أَقَارََبك َوأَعحَتقح َعَبيَدك إَله  إَله َأنح ُيَساَفُروا َوَإَله َعادَ  رَمح الحُعَلَماَء َواحح , ََنحُو َأكح ََخْيََة فَ َقطح َلْلح

ََخْيََة َوَعلَ  ُهمح )َوَقيَل إنح ُعَطَف َِبلحَواَو( َعاَد لَلحُكلَ  َِبَََلَف الحَفاَء َوُثه َمَثَلا فََلْلح َمدَ الحَفَسَقَة َمن ح يُّ ى َهَذا اِلح
أََلَة ِف الحَعطحَف َِبلحَواَو.  َحيحُث فَ َرَض الحَمسح

     ( َ ََّتٌَك( َبنيح ََخْيََة( فَ َقطح َْلَنهُه الحُمتَ يَ قهُن )َوَقيَل ُمشح َماُم( الرهازَيُّ )َلْلح َعوحَدَه لَلحُكلَ   َوقَاَل أَبُو َحَنيَفَة َواْلحَ
َتعحَمالََه ِف كُ  ََخْيََة ََلسح َرى َما َوَعوحَدَه َلْلح ََقيَقُة )َوَقيَل َِبلحَوقحَف( َأيح ََل يُدح َتعحَماَل اْلح َصحُل ِف اََلسح ُهَما َواْلح ل   َمن ح

ََلُف َكمَ  ََخْيَيحَن َِبلحَقرَيَنَة َوَحيحُث ُوَجَدتح ان حتَ َفى اْلَح ُ الحُمرَاُد َعَلى اْلح ُهَما َويَ تَ َبنيه ََقيَقُة َمن ح ا ِف قَ وحله تَ َعاََل اْلح
يَع َما تَ َقده }َواَ  ُعوَن َمَع اّلِلَه إَْلاا آَخَر{ إََل قَ وحلََه }إَله َمنح ََتَب{ فََإنهُه َعائٌَد إََل َجََ َمُه قَاَل لهَذيَن ََل َيدح

َا َجزَاُء الهَذيَن َُيَارَبُوَن اّلِلهَ َوَرُسولَُه{ إََل قَ وحلَهَ  }إَله الهَذيَن ََتبُوا{ فََإنهُه  السَُّهيحَليُّ َبََل َخََلف  وقَ وحله تَ َعاََل }إَّنه
َاعاا وقَ وحله تَ َعاََل }َوَمنح قَ َتَل ُمؤحَمناا َخطَأا{ إََل قَ وحلَهَ  َعاِن َ إَجح ََميَع قَاَل ابحُن السهمح }إَله َأنح  َعاَئٌد إََل اِلح

يََة ُدوَن الحَكفهارَ  ََخْيََة َأيح الدَ  َصَناَت َيصهدهُقوا{ فََإنهُه َعاَئٌد إََل اْلح َة َقطحعاا أَمها قَ وحله تَ َعاََل }َواَلهَذيَن يَ رحُموَن الحُمحح
ََخْيَةَ  َوهَل ُثه َلَح ََيحُتوا َِبَرحبَ َعَة ُشَهَداَء{ إََل قَ وحله تَ َعاََل }إَله الهَذيَن ََتبُوا{ فََإنهُه َعاَئٌد إََل اْلح  َغْيحُ َعاَئد  إََل اْلح

َلحَد َقطحعاا َْلَ  ََل َأيح اِلح ُقُط َِبلت هوحبََة َوِف َعوحَدَه إََل الثهانََيَة َأيح َعَدَم قَ ُبوَل الشهَهاَدَة اْلَح ُف نهُه َحقُّ آَدَمي   َفََل َيسح
( ََنحُو َتَصدهقح َعَلى  َرَدات  َتث حَناءُ )الحَوارَُد بَ عحَد ُمفح لحُفَقرَاَء َوالحَمَساَكنَي اَفَعنحَدََن نَ َعمح َوَعنحَد َأَب َحَنيَفَة ََل. )َو( اََلسح



ُهمح )َأوحََل َِبلحُكلَ ( َأيح َبَعوحَدَه لَلحُكلَ  َمنح الحَوارََد بَ عحَد َُجَل   ََلَل َوأَب حَناَء السهَبيَل إَله الحَفَسَقَة َمن ح َتقح  لََعَدَم اسح
َ َلفحظاا( ِبََنح تُ عحطَ  َلَتنيح ُمح َ اِلح َرَداَت )أَمها الحَقرَاُن َبنيح وَيََة( الحُمفح َتَضي التهسح َرى )َفََل يَ قح ُخح َداُهَا َعَلى اْلح َف إحح

َداُهَا َمنح َخاَر  َم الحَمعحُلوَم َْلَحح ُكح ماا( َأيح َفيَما َلَح يُذحَكرح َمنح اْلح نَ ُهَما )ِف َغْيحَ الحَمذحُكوَر ُحكح ج  )َخََلفاا َْلََب بَ ي ح
 ) ََنَفيهَة )َوالحُمَزِن َ وَيََة ِف َذَلَك َمثَالُُه َحَديُث َأَب َداُود }ََل يَ ُبوَلنه يُوُسَف( َمنح اْلح َتَضي التهسح ُمَناِف قَ وحْلَََما يَ قح

ُسُه َبَشرحَطَه َكَما هُ  ََنابََة{ فَالحبَ وحُل َفيَه يُ َنجَ  ائََم َوََل يَ غحَتَسلح َفيَه َمنح اِلح َو َمعحُلوٌم َوَذَلَك َأَحدُُكمح ِف الحَماَء الده
مَ  َم لَ َحكح ُكح نَ ُهَما َوَوافَ َقُه َأصحَحابُُه ِف اْلح َي قَاَل أَبُو يُوُسَف َفَكَذا اََلغحَتَساُل َفيَه لَلحَقرَاَن بَ ي ح َدلَيَل َغْيحَ ُة الن ههح

تَ عحَمَل ِف ا َفي الحَقرَاَن َوَخاَلَفُه الحُمَزِنُّ َفيَه َلَما تَ َرجهَح َعَلى الحَقرَاَن ِف َأنه الحَماَء الحُمسح ٌس َوَيكح ََديَث طَاَهٌر ََل نََ ْلح
َي َذَهاُب الطهُهورَيهَة.  َمَة الن ههح  ِف َحكح

ُسُه )َما يَ لحَزمُ )      َمنح  الثهاِن( َمنح الحُمَخصَ َصاَت الحُمتهَصَلَة )الشهرحُط( ِبَعحََن َصيَغَتَه )َوُهَو( َأيح الشهرحُط نَ فح
َوهَل َمنح الحَماَئَع فََإنهُه ََل يَ لحَزُم َمنح َعَدَمَه الحَعَدُم َوََل يَ لحزَ  ََّتََز َِبلحَقيحَد اْلح  ُم َمنح ُوُجوَدَه ُوُجوٌد َوََل َعَدٌم َلَذاتََه( احح

ٌء, َوَِبلثهاِن َمنح السهَبَب فََإنهُه يَ لحَزُم َمنح ُوُجوَدَه الحُوُجوُد َوَِبلثهاَلَث َمنح ُمَقاَرنََة ال َط لَلسهَبَب فَ يَ لحَزُم شهرح َعَدَمَه َشيح
َوحَل الهَذي ُهَو َشرحٌط َلُوُجوَب الزهَكاَة َمَع النَ َصاَب الهَذي ُهَو َسَبٌب لَلحُوُجوَب, وَ  َمنح الحُوُجوُد َكَموحُجوَد اْلح

يحَن َعَلى الحَقوحَل َِبَنهُه َمانٌَع َمنح ُوُجوَب الزهَكاَة فَ ي َ  لحَزُم الحَعَدُم فَ ُلُزوُم الحُوُجوَد َوالحَعَدَم ِف َذَلَك ُمَقاَرنََتَه لَلحَماَنَع َكالده
ََياَة لَلحَعلحَم َوَشرحَعيٌّ َكالطهَهارَ  َة لَلصهََلَة َوَعاَديٌّ َلُوُجوَد السهَبَب, َوالحَماَنُع ََل َلَذاَت الشهرحَط ُثه ُهَو َعقحَليٌّ َكاْلح

ُهمح َكَنصحَب السُّلهَم َلُصُعوَد السهطحَح َولُ  َاَئنَي َمن ح رَمح َبَِن ََتَيم  إنح َجاُءوا َأيح اِلح َغَويٌّ َوُهَو الحُمَخصهُص َكَما ِف َأكح
ُر )َوُهَو( َأيح  َمح تَُثَل اْلح رَاُم الحَمأحُموُر َِبنحَعَداَم الحَمَجيَء َويُوَجُد َبُوُجوَدَه إَذا اُمح َعَدُم اْلحَكح الشهرحُط الحُمَخصَ ُص فَ يَ ن ح

ِت َلَما تَ َقدهَم َمنح َأنه َأصح )َكاََلسح  ََصحَ  اِلح ُم َعَلى اْلح ََلُف الحُمتَ َقدَ  ( َفَفي ُوُجوبََه ُهَنا اْلَح َلُه ِف إنح َتث حَناَء اتَ َصاَلا
ُب اتَ َصاُل الشهرحَط ات ََفاقاا َوَعَليحَه اق حَتَصَر الحُمَصنَ ُف ِف  ُ َوُهَو َصَفُة َشرحط  َوَقيَل جيََ َهاَج َحيحُث َشاَء اّلِله  َشرحَح الحَمن ح

َُمَل الح  َتث حَناَء )َِبلحَعوحَد إََل الحُكلَ ( َأيح ُكلَ  اِلح َمَة َعَليحَه ََنحُو قَاَل: ََل نَ عحَلُم ِف َذَلَك نَزَاعاا )َوَأوحََل( َمنح اََلسح ُمتَ َقدَ 
َلعح َعَلى ُمَضَر  َسنح إََل َربَيَعَة َواخح رَمح َبَِن ََتَيم  َوَأحح ََصحَ ( َوَقيَل: يَ ُعوُد إََل الحُكلَ  ات ََفاقاا, َأكح إنح َجاُءوك )َعَلى اْلح

َتث حَناَء َوُضعَ َف َِبَنهُه  َديراا َِبَََلَف اََلسح ٌم تَ قح ُر الحَكََلَم فَ ُهَو ُمَقده َا يَ تَ َقدهُم َعَلى َوالحَفرحُق َأنه الشهرحَط َلُه َصدح إَّنه
ثَ رَ الحُمَقيهَد َبَه فَ َقطح )َوجيَُ  رَمح َبَِن ََتَيم  إنح َكانُوا ُعَلَماَء, َوَيُكوُن ُجههاُْلُمح َأكح َثَر َبَه َوفَاقاا( ََنحُو َأكح َكح رَاُج اْلح  وُز إخح

َثَر َبَه َخََلٌف تَ َقدهَم, َوِف َحَكايََة الحوَفَاَق َتَسمٌُّح َلَما َقده  َكح رَاَج اْلح َتث حَناَء َفَفي إخح َمنح الحَقوحَل َمُه َِبَََلَف اََلسح
َتث حَناءَ  ُلوَل الحَعامَ  إَله َأنح يُرَيَد َوفَاَق َمنح َخاَلَف ِف اََلسح . َِبَنهُه ََل بُده َأنح يَ ب حَقى َقرَيٌب َمنح َمدح  فَ َقطح

رَمح َبَِن ََتَيم  الحُفَقَهاءُ )      َتث حَناَء الثهاَلُث( َمنح الحُمَخصَ َصاَت الحُمتهَصَلَة )الصَ َفُة( ََنحُو َأكح , َوَهَي )َكاََلسح ُُهمح  َغْيح
( ََنحُو َوقَ فحت َعَلى َأوحََلَدي َوأَ  ََصحَ  )َوَلوح تَ َقدهَمتح َد َعَلى اْلح وحََلَدَهمح ِف الحَعوحَد( فَ تَ ُعوُد إََل ُكلَ  الحُمتَ َعدَ 

َتاَجنَي, َوَوقَ فحت َعَلى ُُمحَتاَجي َأوحََلَدي َوَأوحََلَدَهمح فَ يَ ُعودُ  َوهَل َمَع َأوحََلَدَهمح, َوِف الحُمحح َوهَل إََل اْلح  الحَوصحُف ِف اْلح
َوحََلَد َوَقيَل: ََل )أَمها الحُمتَ َوسَ طَُة( ََنحُو َوقَ فحت َعَلى َأوحََلدَ  َوحََلَد َمَع اْلح َتاَجنَي الثهاِن إََل َأوحََلَد اْلح ي الحُمحح



َتَصاُصَها ِبَا َولَيَ تحُه( َوَُيحَتَمُل َأنح يُ َقاَل: َوَأوحََلَدَهمح قَاَل الحُمَصنَ ُف بَ عحَد ق َ  َتاُر اخح وحلََه: ََل نَ عحَلُم َفيَها نَ قحَلا )فَالحُمخح
رَمح َبَِن ََتَيم   َخرََج   إََل َأنح يَ عحُصواتَ ُعوُد إََل َما َولَيَ َها أَيحضاا )الرهاَبُع( َمنح الحُمَخصَ َصاَت الحُمتهَصَلَة )الحَغايَُة( ََنحُو َأكح

َمَها عَ  َتث حَناَء ِف الحَعوحَد( فَ تَ ُعوُد إََل ُكلَ  َما تَ َقده َرُموَن َفيَه, َوَهَي )َكاََلسح َياََّنَمح َفََل ُيكح ََصحَ  ََنحُو َحاُل َعصح َلى اْلح
َسنح إََل َربَيَعَة َوتَ َعطهفح َعَلى ُمَضَر إََل َأنح يَ رحَحُلوا )َوالح  رَمح َبَِن ََتَيم  َوَأحح َمَها ُعُموٌم َأكح ُمرَاُد( َِبلحَغايََة )َغايٌَة تَ َقده

} َمُلَها َلوح َلَح ََتحَت َمثحُل( َما تَ َقدهَم, َوَمثحُل قَ وحله تَ َعاََل }قَاتَُلوا الهَذيَن ََل يُ ؤحَمُنوَن ِبََّلِلَه إََل قَ وحلََه )}َحَّته  َيشح
َا َلوح َلَح ََتحَت َلقَ  َزحيََة{( فََإَّنه َزحيََة أَمح ََل )َوأَمها َمثحُل( قَ وحله تَ َعاََل }َسََلٌم َهَي َحَّته يُ عحطُوا اِلح اتَ لحَناُهمح أَعحَطوحا اِلح

َلَة َحَّته  َر لَيحَس َمنح اللهي ح َلَها فََإنه طُُلوَع الحَفجح َملحَها ُعُموُم َما قَ ب ح َر{ َمنح َغايَة  َلَح َيشح َمَلُه َمطحَلَع الحَفجح  َتشح
َقيَق ا َصيَص )وََكَذا( قَ وحُْلُمح )ُقَطَعتح )فََلَتحح يََة ََل لَلتهخح زَاَئَها ِف اِلح َلَة َْلَجح َلَها َكُعُموَم اللهي ح  لحُعُموَم( َفيَما قَ ب ح

َقيَق الحعُ  َر َأوهْلَََما َوََثلََثَهَما فََإنه الحَغايََة َفيَه لََتحح َنحَصَر إََل الحَبنحَصَر( َبَكسح يُعَها ُمو َأَصاَبُعُه َمنح اْلح َم َأيح َأَصاَبُعُه َجََ
َاَم َكَما ِبح َنحَصَر إََل اْلحَ َ َقطحَعيحَهَما َوَأوحَضُح َمنح َذَلَك َمنح اْلح َعَبهَ بََه ِف َشرحَحيح  ِبََنح ُقَطَع َما َعَدا الحَمذحُكوَريحَن َبنيح

َهاَج َوَعَدَل َعنحُه إََل َما ُهَنا َلَما َفيَه مَ  َتَصَر َوالحَمن ح َم الحُمخح َقيَق ِف فَ هح َع َمَع الحَبََلَغَة الحُمَحو ََج إََل التهدح نح السهجح
َاَمسُ  َوهَل.)اْلح َ ; َْلَنه الحَغايََة ِف الثهاِن َمنح الحُمَغيها َِبَََلَفَهَما ِف اْلح ( َمنح الحُمَخصَ َصاَت الحُمرَاَد, َوذََكَر َمثَاَلنيح

ثَ ُروَن, الحُمتهَصَلَة )َبَدُل الحبَ عحَض  َكح رَمح النهاَس الحُعَلَماَء )َوَلَح َيذحُكرحُه اْلح َاَجَب ََنحُو َأكح َمنح الحُكلَ ( َكَما ذََكَرُه ابحُن اْلح
َماُم( َواَلُد الحُمَصنَ َف ; َْلَنه الحَبَدَل َمنحُه ِف نَيهَة الطهرحَح َفََل َُتَقَُّق َفي  ََيحرُُج َمنحُه َفََل َه َلَمَحل   َوَصوهَِبُمح الشهيحُخ اْلحَ

 ََتحَصيَص َبَه. 
ََه َوَبَدأَ ِبَ )      َسَه َمنح َلفحظ  َأوح َغْيح َتَقلُّ بَنَ فح َفَصُل( َأيح َما َيسح ُم الثهاِن( َمنح الحُمَخصهَص )الحُمن ح لحَغْيحَ لََقلهَتَه الحَقسح

( َكَما ِف قَ وحله تَ عَ  سَ  َصيُص َِبْلَح ء { َأيح فَ َقاَل )جَيُوُز التهخح اََل ِف الر َيَح الحُمرحَسَلَة َعَلى َعاد  }تَُدمَ ُر ُكله َشيح
َمَْي َفيَه َكالسهَماَء )َوالحَعقحُل( َكَما ِف قَ وح  سَ  َأيح الحُمَشاَهَدَة َما ََل َتدح رَُك َِبْلَح ُ َخاَلُق ُِتحَلُكُه فََإَنه نُدح له تَ َعاََل }اّلِله

رَ  ء { فََإَنه نُدح َسَه )َخََلفاا َلُشُذوذ ( َمنح النهاَس ِف  - تَ َعاََل  -ُك َِبلحَعقحَل َضُروَرَة أَنهُه ُكلَ  َشيح لَيحَس َخالَقاا لَنَ فح
َم الحَعامَ  َعنحُه َلَح يَ تَ َناَولحُه الحَعامُّ  َل َقائََلنَي إنه َما نَ َفى الحَعقحُل ُحكح َصيَص َِبلحَعقح َصحُّ إرَاَدتُُه ; َْلَنهُه ََل تَ َمنحَعَهمح التهخح

َل ََل َتصَ  َميَ َتُه ََتحَصيصاا( َنظَراا إََل َأنه َما ََتَصهَص َِبلحَعقح ُ َعنحُه )َتسح ( َرَضَي اّلِله َم )َوَمَنَع الشهاَفَعيُّ ُكح حُّ إرَاَدتُُه َِبْلح
َمَيُة َلََل  َظ, َوالتهسح ََلُف )َلفحَظيٌّ( َأيح َعاَئٌد إََل اللهفح َل َفيَما نَ َفى َعنحُه )َوُهَو( َأيح اْلَح ت ََفاَق َعَلى الرُُّجوَع إََل الحَعقح

, َوَعنحَدُهمح ََل َوََيحِت َمثحُل َذَلَك كُ  ُيُه َلَذَلَك ََتحَصيصاا َفَعنحَدََن نَ َعمح َم الحَعامَ  َوَهلح ُيَسمهى نَ فح َصيَص ُحكح لَ َه ِف التهخح
ََصحُّ َجَواُز ََتحَصيَص الح  سَ  )َواْلح َ َِبْلَح َر لَتُ َبنيَ  َكَتاَب َبَه( َأيح َِبلحَكَتاَب َوَقيَل ََل لََقوحلََه تَ َعاََل }َوأَن حزَلحَنا إلَيحك الذ َكح

َصيُص بَ يَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َوالتهخح  اٌن َفََل ََيحُصُل إَله لَلنهاَس َما نُ ز ََل إلَيحَهمح{ فَ وهَض الحبَ َياَن إََل َرُسوَل اّلِلَه َصلهى اّلِله
َن َِبَن حُفَسَهنه َثََلثََة قُ ُروء { ا َصيَص قَ وحله تَ َعاََل }َوالحُمطَلهَقاُت َيََّتَبهصح لشهاَمُل َْلُوََلَت َبَقوحلََه لََنا الحُوُقوُع َكَتخح

َاَل َأَجُلُهنه َأنح َيَضعحَن َِححَلُهنه{ فََإنح قَا َِحح َاَل َبَقوحلََه تَ َعاََل }َوأُوََلُت اْلح َِحح َل الحَمانَُع: جَيُوُز َأنح َيُكوَن اْلح
ُ َعَليحَه َوَسله  ُل َعَدُمُه, َوبَ َياُن الرهُسوَل َصلهى اّلِله َصح َصيُص َبَغْيحَ َذَلَك َمنح السُّنهَة قُ لحَنا: اْلح ُدُق َِبلحبَ َياَن التهخح َم َيصح



ء { )َوالسُّنهُة َِبَا( َأيح ِبَا نَ َزَل َعَليحَه َمنح الحُقرحآَن, َوَقدح قَاَل تَ َعاََل: }َونَ زه  َياَنا َلُكلَ  َشيح لحَنا َعَليحك الحَكَتاَب تَب ح
َ لَلنهاَس َما نُ ز ََل إلَيحَهمح{ فَ قَ  َر لَتُ َبنيَ  َصَر بَ َيانَُه َعَلى الحُقرحآَن لََنا َِبلسُّنهَة َوَقيَل ََل لََقوحلََه تَ َعاََل }َوأَن حزَلحَنا إلَيحك الذ َكح

ُر{ َِبََديَثَهَما }لَيحَس َفيَما ُدوَن َُخحَسَة الحُوُقوُع كَ  َ }َفيَما َسَقتح السهَماُء الحُعشح َصيَص َحَديَث الصهَحيَحنيح َتخح
 َأوحُسق  َصَدَقٌة{ 

َ لَلنهاَس َما نُ ز ََل إلَيحَهمح{ َجَعَلهُ )       ُمبَ يَ ناا لَلحُقرحآَن َفََل َو( السُّنهُة )َِبلحَكَتاَب( َوَقيَل ََل لََقوحلََه تَ َعاََل }لَتُ َبنيَ 
َُما َمنح َعنحَد اّلِلَه قَاَل تَ َعاََل: }َوَما يَ نحَطُق َعنح  َيُكوُن الحُقرحآُن ُمبَ يَ ناا لَلسُّنهَة قُ لحَنا: ََل َمانََع َمنح َذَلَك ; َْلََّنه

ََواَز قَ وحله تَ َعاََل }َونَ زهلحَنا َعَليحك الح  ََوى{, َوَيُدلُّ َعَلى اِلح ء { َوَإنح َخصه َمنح ُعُموَمَه َما اْلح َياَنا َلُكلَ  َشيح ُقرحآَن تَب ح
ِت إنه  َخصه َبَغْيحَ الحُقرحآَن )َوالحَكَتاُب َِبلحُمتَ َواتََرَة( َوَقيَل: ََل جَيُوُز َِبلسُّنهَة الحُمتَ َواتََرَة الحَفعحَليهةَ  بََناءا َعَلى الحَقوحَل اِلح

ُهوَر( ُمطحَلقاا, َوَقيَل: ََل َفعحَل الرهُسوَل ََل َيَُ  ُمح صَ ُص. )وََكَذا( جَيُوُز ََتحَصيُص الحَكَتاَب )َِبَََبَ الحَواَحَد َعنحَد اِلح
َصيَص َدََلَلُة الحَعامَ , َوَهَي ظَنَ يهةٌ  َ َأوحََل َمنح , َوالحَعَمُل َِبلُمطحَلقاا, َوَإَله َلََّتََك الحَقطحَعيه َِبلظهِنَ َ , قُ لحَنا: َُمَلُّ التهخح ظهنهنيح

َل َلَضعحَف َدََللََتَه َحيَنئَ  ( َكالحَعقح ذ  َِبَََلَف َما َلَح إلحَغاَء َأَحَدَهَا )َوََثلَثُ َها( قَاَل ابحُن َأَِبَن جَيُوُز )إنح ُخصه بََقاَطع 
َم َأنه َما خُ  , َوَهَذا َمبحَِنٌّ َعَلى قَ وحل  تَ َقده , َأوح ُخصه َبَظِنَ    َظ َحَقيَقٌة, قَاَل الحُمَصنَ ُف ): َوَعنحَدي َُيَصه صه َِبللهفح

َ الحَقطحَعيَ  َوالظهِنَ َ : جَيُوُز إنح ُخصه َبَظِنَ    ; َْلَنه  َبَغي َأنح يُ َقاَل َحيحُث فُ ر ََق َبنيح ُسُه( َأيح يَ ن ح  الحُمَخرهَج َعكح
امُّ َلَح يَ تَ َناَولحُه فَ يُ لحَحُق ِبَا َلَح َُيَصه )َوقَاَل الحَكرحَخيُّ( جَيُوُز إنح ُخصه َِبلحَقطحَعيَ  َلمها َلَح َتَصحه إرَاَدتُُه َكاَن الحعَ 

( َقطحَعي   َأوح َظِنَ    َلَضعحَف َدََللََتَه َحيَنَئذ  َِبَََلَف َما َلَح َُيَصه َأوح ُخصه ِبُتهَصل  فَالح  ُعُموُم ِف الحُمتهَصَل )ِبُن حَفَصل 
َتَقلُّ َحَقيَقٌة )َوتَ َوقهَف الح َِبلنهظَرَ  ُصوَص ِبَا ََل َيسح َم َأنه الحَمخح , َوَهَذا َمبحَِنٌّ َعَلى قَ وحل  تَ َقده َقاَضي( أَبُو  إلَيحَه فَ َقطح

َصيَص قَ وحله تَ َعاََل }يُوَصي ََواَز َوَعَدَمَه لََنا الحُوُقوُع َكَتخح ِنُّ َعنح الحَقوحَل َِبِلح ر  الحَباَقَله ُ ِف َأوحََلدَُكمح{ إَلَح َبكح ُكمح اّلِله
َلَم{ وَ  َلُم الحَكاَفَر َوََل الحَكاَفُر الحُمسح َ }ََل يََرُث الحُمسح ََلُف ِف الشهاَمَل لَلحَوَلَد الحَكاَفَر َِبََديَث الصهَحيَحنيح ََيحِت اْلَح

ِن َ ُثه الحبَ يحَضاَويَ  زَََيَدةا َعَلى إَماَمَه. )َو( ََتحَصيَص الحُمتَ َواتََرَة َِبَََبَ الحَواَحَد َكَما يُ ؤحَخُذ َمنح َكََل  َم الحَقاَضي الحَباَقَله
َتَنَد إََل َنص   َخاص   َوَلوح َكاَن َخََبَ َواَحد  )َخََل  َصيُص َلَكَتاب  أَوح ُسنهة  )َِبلحَقَياَس( الحُمسح َماَم( جَيُوُز التهخح فاا َلْلحَ

ٌل لَُه ِف الرهازَيُّ ِف َمنحَعَه َذلَ  َدمَي الحَقَياَس َعَلى النهصَ  الهَذي ُهَو َأصح َك )ُمطحَلقاا( بَ عحَد َأنح َجوهزَُه َحَذراا َمنح تَ قح
( َأَب َعَلي   ِف َمنحَعَه َذَلَك )إنح َكاَن( الحَقَياُس )َخَفيًّا( َلَضعحَفَه َِبَََلَف اِلحَ  َلَة )َولَلحُجبهاَئيَ  ُمح تََياَن, َليَ  َوَسَيأح اِلح

ُبهاَئيُّ الحَمنحُع ُمطحَلقاا َوَقدح َمَشى الحُمصَ  َصيُل َمن حُقوٌل َعنح ابحَن ُسَريحج  َوالحَمن حُقوُل َعنح اِلح نَ ُف َعَلى َذَلَك َوَهَذا الت هفح
ََللََتَه َحيَنَئذ , َوَقدح َأطحَلَق ِف َشرحَحيحَه )َوََلبحَن َأَِبَن إنح َلَح َُيَصه ُمطحَلقاا( َِبَََلَف َما ُخصه فَ َيُجوُز َلَضعحَف دَ 

ََواَز ُهَنا, َوقَ يهَدُه ِف َخََبَ الحَواَحَد َِبلحَقاَطَع َكَما تَ َقدهَم ; َْلَنه الحَقَياَس َعنحَدُه أَق حَوى َمنح خَ  ََبَ الحَواَحَد َما َلَح اِلح
( ِف َمنحَعَهمح )إ)َيُكنح رَاَويَه َفَقيهاا  ُل الحَقَياَس َوُهَو الحَمَقيُس َعَليحَه َو( َخََلفاا )لََقوحم  ُلُه( َأيح َأصح نح َلَح َيُكنح َأصح

( َِبَنح َلَح َُيَصه َأوح ُخصه َمنحُه َغْيحُ  ا َمنحُه )بََنص   َل الحَقَياَس  )َُمَصهصاا( َبَفتحَح الصهاَد )َمنح الحُعُموَم( َأيح َُمحَرجا َأصح
صَ  َلَه َفَكَأنه التهخح ( َِبَنح َلَح َُيَصه َأوح ُخصه َِبَََلَف َأصح ( ِف َمنحَعَه )إنح َلَح َُيَصه ِبُن حَفَصل  يَص بََنصَ َه )َولَلحَكرحَخيَ 



َ( َعنح الحَقوحَل  ََرَمنيح َفَصَل َلَضعحَف َدََلَلَة الحَعامَ  َحيَنَئذ  )َوتَ َوقهَف إَماُم اْلح ََواَز َوَعَدَمهَ ِبُتهَصَل َِبَََلَف الحُمن ح  لََنا َِبِلح
َ َأوحََل َمنح إلحَغاَء َأَحَدَهَا, َوَقدح ُخصه َمنح قَ وحله تَ َعاََل }الزهانََيُة َوالزهاِن  لَيَلنيح َلُدوا ُكله َواَحد  َأنه إعحَماَل الده فَاجح

َها َنصحُف َذَلَك َبَقوحلََه تَ َعاََل }فََإَذا ُأحح  ََمُة فَ َعَلي ح ُهَما َمائََة َجلحَدة { اْلح َ َبَفاَحَشة  فَ َعَليحَهنه َنصحُف َمن ح َصنه فََإنح أََتنيح
َصيصُ  ََمَة النَ صحُف أَيحضاا.)َو( جَيُوُز التهخح َصَناَت َمنح الحَعَذاَب{ َوالحَعبحُد َِبلحَقَياَس َعَلى اْلح  َما َعَلى الحُمحح

ُهوَم الحُمَوافَ َقَة َوَإنح قُ لحَنا: الدهََلَلُة  َوى( َأيح َمفح َعَليحَه َقَياَسيهٌة َِبَنح يُ َقاَل: َمنح َأَساَء إلَيحك فَ َعاَقبحُه, ُثه )َِبلحَفحح
ُهوُم الحُمَخاَلَفَة جَيُوُز ال طَاَب( َأيح َمفح َصيُص َبَه يُ َقاَل: إنح َأَساَء َلك زَيحٌد َفََل تَ ُقلح َلُه ُأف   )وََكَذا َدلَيُل اْلَح تهخح

َرحَجَح( َوَقيَل ََل ; َْلَنه  ُهوَم, )ِف اْلح ُهوُم َِبلحَمنحطُوَق َوُهَو ُمَقدهٌم َعَلى الحَمفح  َدََلَلَة الحَعامَ  َعَلى َما َدله َعَليحَه الحَمفح
ٌم َعَليح  ُهوُم ُمَقده َم َعَليحَه َمنحطُوٌق َخاصٌّ ََل َما ُهَو َمنح أَف حرَاَد الحَعامَ  فَالحَمفح اَل َه ; َْلَنه إعحمَ َوجُيَاُب ِبََنه الحُمَقده

ََه }الحَماُء ََل يُ َنجَ ُسُه َشيح  َ َأوحََل َمنح إلحَغاَء َأَحَدَهَا َوَقدح َخصه َحَديُث ابحَن َماَجهح َوَغْيح لَيَلنيح ٌء إَله َما َغَلَب الده
ََه }إَذا بَ َلَغ الحَماُء قُ له  ُهوَم َحَديَث ابحَن َماَجهح َوَغْيح ََبَث{. )َوجَيُوُز َعَلى رَََيَه َوطَعحَمَه َوَلوحنََه{ ِبَفح َ َلَح ََيحَملح اْلح َتنيح

ََصحَ ( َفيَهَما, َكَما َلوح قَاَل: الحَوصَ  َصيُص َبَفعحَلَه َعَليحَه( الصهََلُة َو )السهََلُم َوتَ قحرَيرََه ِف اْلح اُل َحرَاٌم َعَلى التهخح
َلم  ُثه فَ َعَلُه َأوح أَقَ ره َمنح فَ َعَلُه َوَقيَل: ََل  َل َتَساَوي ُكلَ  ُمسح َصح َم الحَعامَ  ; َْلَنه اْلح  َُيَصَ َصاَن َبلح يَ نحَسَخاَن ُحكح

َ )َواْلحَ  لَيَلنيح َصيَص َأوحََل َمنح النَُّسَخ َلَما َفيَه َمنح إعحَمال الده َم. َوُأَجيَب َِبَنه التهخح ُكح َصحُّ َأنه َعطحَف النهاَس ِف اْلح
( َوَعكح  َاصَ  َاصَ  الحَعامَ  َعَلى اْلح ُهوُر )ََل َُيَصَ ُص( الحَعامه َوَقيَل َُيَصَ ُصُه َأيح يَ قحُصرُُه َعَلى َذَلَك اْلح َسُه الحَمشح

َم َوَصَفَتَه قُ لحَنا ِف الصَ َفَة َِمحُنوٌع  ُكح َ الحَمعحطُوَف َوالحَمعحطُوَف َعَليحَه ِف اْلح َّتَاَك َبنيح َس َلُوُجوَب اََلشح َمثَاُل الحَعكح
َدَه{ يَ عحَِن َكاَفٌر َحرحَبٌّ َلْلحََجحَ َحَديُث أَ  د  ِف َعهح َلٌم َبَكاَفر  َوََل ُذو َعهح َتُل ُمسح ََه }َوََل يُ قح اَع َعَلى َب َداُود َوَغْيح

َّتََ  َرحَبُّ ِف الحَمعحُطوَف َعَليحَه َلُوُجوَب اََلشح ُر اْلح : يُ َقده ََنَفيُّ َرحَبَ  فَ َقاَل اْلح َ ِف َصَفَة قَ تحَلَه َبَغْيحَ اْلح َ الحَمعحطُوَفنيح اَك َبنيح
َتلُ  َوهَل َأنح يُ َقاَل: ََل يُ قح , َوَمثَاُل اْلح مَ يَ  َلَم َِبلذَ  َم َفََل يُ َناِف َما قَاَل بََه َمنح قَ تحَل الحُمسح ُكح مَ يُّ َبَكاَفر  َوََل اْلح  الذَ 

َوهَل اْلحَ  َلُم َبَكاَفر  فَالحُمرَاُد َِبلحَكاَفَر اْلح َرحَبُّ أَيحضاا َلُوُجوَب الحُمسح : َوالحُمرَاُد َِبلحَكاَفَر الثهاِن اْلح ََنَفيُّ رحَبُّ فَ يَ ُقوُل اْلح
تَ  أََلَة: إنه الحَعطحَف َعَلى الحَعامَ  ََل يَ قح ََديَث َلَمسح َثيُل َِبْلح َم التهمح َّتَاَك الحَمذحُكوَر, َوَقدح تَ َقده َضي الحُعُموَم ِف اََلشح

.الحَمعحطُ  ََصحَ   وَف َعَلى اْلح
ََصحُّ َأنه )ُرُجوَع الضهَمَْي َأوح الحبَ عحَض( َأيح بَ عحَض الحَعامَ  ََل َُيَصَ ُصُه َأيح يَ قحُصرُُه َعَلى َذَلَك )      َو( اْلح

اَلَفَة لََقرَيَنة  َمثَالُُه قَ وحله تَ َعاََل الحبَ عحَض َحَذراا َمنح َُمَاَلَفَة الضهَمَْي َلَمرحَجَعَه. َوُأَجيَب َِبَنهُه ََل َُمحُذوَر ِف الحُمخَ 
َن َِبَن حُفَسَهنه{ َمَع قَ وحلََه بَ عحَدُه }َوبُ ُعولَتُ ُهنه َأَحقُّ َبَردَ َهنه{ َفَضَمُْي ب ُ  َعيهاَت }َوالحُمطَلهَقاُت َيََّتَبهصح ُعولََتَهنه لَلرهجح

َمُل قَ وحلُُه َوالحُمطَلهَقاُت َمَعُهنه الحبَ وَ  ََصحُّ َأنه َوَيشح ُم الحبَ َواَئَن َمنح َدلَيل  آَخَر )َو( اْلح اَئَن َوَقيَل ََل َويُ ؤحَخُذ ُحكح
( َكاَن )َصَحابَيًّا( َوَقيَل َُيَصَ ُصُه ُمطحَلقاا َوَقيلَ  َهَب الرهاَوي( لَلحَعامَ  َِبَََلَفَه ََل َُيَصَ ُصُه )َوَلوح  إنح َكاَن )َمذح

َهَب الصهَحاَبَ  َغْيحُ الرهاَوي لَلحَعامَ  َِبَََلَفَه َُيَصَ ُصُه أَيحضاا َأيح يَ قحُصرُُه َعَلى َما َعَدا َُمَله َصَحابَيًّا َوَقيَل إنه َمذح 
َر َولَيحَس  َمح , قُ لحَنا: ِف َظنَ  الحُمَخاَلَف ََل ِف نَ فحَس اْلح ُدُر َعنح َدلَيل  َا َتصح َا إَّنه ََه الحُمَخاَلَفَة ; َْلََّنه ات ََباُعُه ; َْلَنه لََغْيح



ا َكَما َسَيأحِت, َمثَالُُه َحَديُث الحُبَخارَيَ  َمنح رََوايََة ابحَن َعبهاس  }َمنح  َتَهَد ََل يُ َقلَ ُد ُُمحَتَهدا َبدهَل َديَنُه الحُمجح
َتُل, َوَُيحَتَملُ  َة ََل تُ قح تُ ُلوُه{ َمَع قَ وحلََه: إنح ثَ َبَت َعنحُه َأنه الحُمرحَتده  أَنهُه َكاَن يَ َرى َأنه َمنح الشهرحَطيهَة ََل تَ تَ َناَوُل فَاق ح

َم الحَعامَ  )ََل َيَُ  َر بَ عحَض أَف حرَاَد الحَعامَ ( َِبُكح ََصحُّ َأنه )ذَكح َم.)َو( اْلح صَ ُص( الحَعامه, الحُمَؤنهَث َكَما ُهَو قَ وحٌل تَ َقده
ُهوُم اللهَقَب َوَقيَل: َُيَصَ ُصُه َأيح يَ قحُصرُُه َعَلى َذلَ  رََه إَله َذَلَك قُ لحَنا َمفح ُهوَمَه ; إذح ََل فَاَئَدَة َلذَكح َك الحبَ عحَض ِبَفح

َتَماَل ََتحَصيَصَه َمنح الحَعامَ  َمثَالُُه َحَديُث الَّتَ حَمَذيَ   ُي احح َر الحبَ عحَض نَ فح َا لَيحَس َِبُجهة , َوفَاَئَدُة ذَكح ََه }أَيُّ َوَغْيح
َتة  فَ َقاَل: َهَله َأخَ إَهاب  ُدبَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َمره َبَشاة  َمي ح َلم  }أَنهُه َصلهى اّلِله ُِتح َغ فَ َقدح َطُهَر{ َمَع َحَديَث ُمسح ذح

ُلَها{. َوَرَوى ُمسح  َا ُحر ََم َأكح َتٌة فَ َقاَل: إَّنه َا َمي ح َوهَل بََلفحَظ }: إَذا إَهاَِبَا َفَدبَ غحُتُموُه فَان حتَ َفعحُتمح بََه فَ َقاُلوا: إَّنه َلٌم اْلح
َلم   تَ عحُتمح ِبَََهاَِبَا{ إَلَح َوَلُمسح َتمح َهاُب فَ َقدح َطُهَر{ َوالحُبَخارَيُّ الثهاِنَ بََلفحَظ }َهَله اسح ََصحُّ  ُدَبَغ اْلحَ ََنحُوُه )َو( اْلح

َض الحَمنحَهيَ  َعنحُه َبَصيَغَة الحُعُموَم )َُتَصَ ُص( الحَعامه َأيح تَ قحُصرُُه )َأنه الحَعاَدَة َبََّتحَك بَ عحَض الحَمأحُموَر( بََه َأوح َبَفعحَل بَ عح 
ُ َعَليحَه َوَسلهَم( ِبََنح َكاَنتح ِف  ُعوَل )إنح أَقَ رهَها النهِبُّ َصلهى اّلِله ُوَك َأوح الحَمفح  َزَمانََه َوَعَلَم َِبَا َوَلَح َعَلى َما َعَدا الحَمَّتح

رَيُر َأوح يُ نحَكرحَها )أَ  ََقيَقَة الت هقح , َوالحُمَخصَ ُص ِف اْلح َاُع( ِبََنح فَ َعَلَها النهاُس َمنح َغْيحَ إنحَكار  َعَليحَهمح َاُع وح اْلحََجح  اْلحََجح
َها ; َْلَنه َفعحَل الحَفعحَليُّ َِبَََلَف َما لَيحَستح َكَذَلَك َكَأنح َلَح َتُكنح ِف َزَمانََه َعَليحَه الصهََلُة َوالسهََلُم َوَلَح   جُيحَمُعوا َعَلي ح

َ إطحََلَق بَ عحَضَهمح  َماَم الرهازَيُّ َوَمنح تََبَعُه َبنيح َصيَص َنظَراا  النهاَس لَيحَس َِبُجهة  ِف الشهرحَع, َوَهَذا تَ َوسٌُّط َلْلحَ التهخح
َاٌع َفعحَليٌّ, َوبَ عحَضَهمح َعَدَمُه َنظَراا إََل  َا إَجح  َأنه َفعحَل النهاَس لَيحَس َِبُجهة . إََل َأَّنه

ََصحُّ )َأنه الحَعامه ََل يُ قحَصُر َعَلى الحُمعحَتاَد, َوََل َعَلى َما َورَاَءُه( َأيح َورَاَء الحُمعحَتاَد )َبلح تُ )      طحرَُح لَُه( َأيح َو( اْلح
َوهُل لَلحَعامَ  ِف الثهاِن )الحَعاَدُة السهاَبَقُة( َعَليحَه فَ َيجح  َ, َوَقيَل: يُ قحَصُر َعَلى َما ذَُكَر اْلح َمنيح رَي َعَلى ُعُموَمَه ِف الحَقسح

نحَسَه ُمتَ َفاَضَلا َفَقيَل: يُ قحَصُر  الطهَعاُم َعَلى الحَُبَ  َكَما َلوح َكاَن َعاَدُِتُمح تَ َناُوَل الحَُبَ  ُثه ََّنَى َعنح بَ يحَع الطهَعاَم َِبَ
نحَسَه ُمت َ الحُمعحَتاَد, َوالثه  َفاَضَلا َفَقيَل: اِن َكَما َلوح َكاَن َعاَدُِتُمح بَ يحَع الحَُبَ  َِبلحَُبَ  ُمتَ َفاَضَلا ُثه ََّنَى َعنح بَ يحَع الطهَعاَم َِبَ

ََصحُّ )َأنه ََنحَو( ََصحُّ ََل َفيَهَما )َو( اْلح ُ  يُ قحَصُر الطهَعاُم َعَلى َغْيحَ الحَُبَ  الحُمعحَتاَد, َواْلح قَ وحَل الصهَحاَبَ  أَنهُه َصلهى اّلِله
ٌظ ََل يُ عحَرفُ  َثنَي ُهَو َلفح ََه َمنح الحُمَحدَ  َعَة لَلحَجاَر( قَاَل الحُمَصنَ ُف َكَغْيح ُرُب َمنحُه َما َعَليحَه َوَسلهَم )َقَضى َِبلشُّفح  َويَ قح

َسَن قَاَل }َقَضى النهِبُّ صَ  َواَر{ َوُهَو ُمرحَسٌل )ََل يَ ُعمُّ( ُكله َجار  َرَواُه النهَساَئي  َعنح اْلَح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َِبِلَح لهى اّلِله
ٌل َعاَرٌف َِبللَُّغَة َوالحَمعحََن فَ َلوح  َثَر( َوَقيَل: يَ ُعمُّ َذَلَك ; َْلَنه قَائََلُه َعدح َكح َم َوََنحَوُه )َوفَاقاا َلْلح ُكح ََل ظُُهوُر ُعُموَم اْلح

َاَر قُ لحَنا:  ِمها َصَدرَ  َكايََة َلُه بََلفحظ  َعام   َكاِلح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َلَح ََيحَت ُهَو ِف اْلَح ظُُهوُر ُعُموَم َعنح النهِبَ  َصلهى اّلِله
َم َِبََسَب ظَنَ َه, َوََل يَ لحَزُمَنا ات ََباُعُه ِف َذَلَك, َوََنحُو َقَضى إَلَح قَ وحُل َأَب ُهَري حَرةَ  ُكح ُ َعَليحَه  اْلح }إنه النهِبه َصلهى اّلِله

َلٌم َفَقيَل يَ ُعمُّ ُكله َغَرر .   َوَسلهَم ََّنَى َعنح بَ يحَع الحَغَرَر{ َرَواُه ُمسح
َتَقلَ  ُدونَُه( َأيح ُدوَن السَُّؤاَل )ََتَبٌع لَلسَُّؤاَل ِف ُعُموَمَه( وَ )      أََلٌة َجَواُب السهاَئَل َغْيحَ الحُمسح ُخُصوَصَه, َمسح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم ُسَئَل َعنح بَ يحَع الرُّطَ  ََه }َأنه النهِبه َصلهى اّلِله َر, فَ َقاَل: الحُعُموُم َكَحَديَث الَّتَ حَمَذيَ  َوَغْيح َب َِبلتهمح
{ فَ يَ ُعمُّ ُكله بَ يحع  لَلرُّ  َر, َواْلحُُصوُص َكَما }قَاَل أَيَ ن حُقُص الرَُّطُب إَذا يََبَس قَالُوا: نَ َعمح قَاَل َفََل إَذنح َطَب َِبلتهمح



َر فَ َقاَل جُيحزَيَك{ َفََل يَ ُعمُّ َغْيحَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َقاَئٌل: تَ َوضهأحت َمنح َماَء الحَبحح َتَقلُّ( ُدوَن لَلنهِبَ  َصلهى اّلِله ُه )َوالحُمسح
( َمنحُه )َجائٌَز إَذا أَمحَكَنتح  ََخصُّ ُ َعَليحَه َوَسلهَم: السَُّؤاَل )اْلح ُكوَت( َمنحُه َكَأنح يَ ُقوَل النهِبُّ َصلهى اّلِله َمعحرََفُة الحَمسح

َذا َعَليحَه }َمنح َجاَمَع ِف ََّنَاَر َرَمَضاَن فَ َعَليحَه َكفهاَرٌة{ َكالحُمظَاَهَر ِف َجَواَب َمنح أَفحطََر ِف ََّنَاَر َرَمَضاَن َما
َهُم َمنح قَ وحلََه: َوَ  فَ يُ فح ُكوَت َمنح اِلح َماَع ََل َكفهاَرَة َفيَه فََإَذا َلَح َُتحَكنح َمعحرََفُة الحَمسح فحطَاَر َبَغْيحَ اِلَح اَب َجاَمَع َأنه اْلحَ

َاَجَة )َوالحُمَساَوي َواَضٌح( َكَأنح يُ َقاَل: َمنح َجاَمَع ِف ََّنَاَر  َرَمَضاَن فَ َعَليحَه َفََل جَيُوُز لََتأحَخَْي الحبَ َياَن َعنح َوقحَت اْلح
ِف ََّنَاَر َكفهاَرٌة َكالظَ َهاَر ِف َجَواَب َماَذا َعَلى َمنح َجاَمَع ِف ََّنَاَر َرَمَضاَن, وََكَأنح يُ َقاَل َلَمنح قَاَل: َجاَمعحت 

ََعمُّ ذََكَرُه ِف قَ وحلََه )َوا : َعَليحك َكفهاَرٌة َكالظَ َهاَر. َواْلح ( ِف َرَمَضاَن َماَذا َعَليه لحَعامُّ( الحَوارَُد َعَلى )َسَبب  َخاص  
َظ, َوَقيَل: ُهَو َمقحُصوٌر َعَلى ال َثَر( َنظَراا َلظَاَهَر اللهفح َكح ََه )ُمعحَتََبٌ ُعُموُمُه َعنحَد اْلح سهَبَب َلُوُروَدَه َفيَه, ُسَؤال  َأوح َغْيح

ََه َعنح َأَب سَ  ٌر َمثَالُُه َحَديُث الَّتَ حَمَذيَ  َوَغْيح رَيَ  }َقيَل ََي َرُسوَل اّلِلَه أَتَ تَ َوضهأُ َمنح بَئحَر ُبَضاَعَة َوَهَي بَئ ح ُدح َعيد  اْلح
ٌء{ َأيح ِمه  ُ ؟ فَ َقاَل: إنه الحَماَء َطُهوٌر ََل يُ َنجَ ُسُه َشيح ََيُض َوُْلُوُم الحَكََلَب َوالنهْتح ُُه, يُ لحَقى َفيَها اْلح ا ذَُكَر َوَغْيح

َدُر( َأيح َأوحََل َِبعحتَ َوَقيَل: ِمه  ( َأيح ُوَجَدتح )َقرَيَنُة الت هعحَميَم َفَأجح ََه )فََإنح َكاَنتح َباَر ا ذَُكَر, َوُهَو َساَكٌت َعنح َغْيح
 نُ ُزولََه َعَلى َما َقيَل الحُعُموَم ِمها َلوح َلَح َتُكنح َمثَالُُه قَ وحله تَ َعاََل }َوالسهارَُق َوالسهارََقُة فَاقحطَُعوا أَيحَديَ ُهَما{ َوَسَببُ 
َواَن َفذََكَر السهارََقَة َقرَيَنةا َعَلى أَنهُه َلَح يُرَدح َِبلسهارََق َذَلَك الرهُجَل فَ َقطح   وقَ وحله تَ َعاََل }إنه َرُجٌل َسَرَق رََداَء َصفح

َلَها{ نَ َزَل َكَما ََماََنَت إََل أَهح َتاَح الحَكعحَبَة َلمها َأَخَذُه َعَليٌّ  اّلِلهَ ََيحُمرُُكمح َأنح تُ َؤدُّوا اْلح قَاَل الحُمَفسَ ُروَن ِف َشأحَن َمفح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم يَ وحَم الحفَ  َر النهِبَ  َصلهى اّلِله راا َِبَمح ُ َعنحُه َمنح ُعثحَماَن بحَن طَلحَحَة قَ هح تحَح لَُيَصلَ َي َفيَها َفَصلهى َرَضَي اّلِله

َ, َوخَ  َعَتنيح يَُة فَ َردهُه َعَلى ُعثحَمارَكح َقايََة فَ نَ زََلتح اِلح َدانََة إََل السَ  َتاَح لََيُضمه السَ  َن بَُلطحف  رََج َفَسأََلُه الحَعبهاُس الحَمفح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم َلُه َبَذَلَك فَ تَ َعجهَب ُعثحَماُن َمنح َذَلَك فَ َقرَأَ َلُه َعلَ  َر النهِبَ  َصلهى اّلِله يََة َفَجاَء إََل النهِبَ  َِبَمح يٌّ اِلح
َع َقرَيَنٌة َعَلى إرَاَدَة الحُعُموَم.  َمح ََماََنَت َِبِلح ُر اْلح َلَم َفذَكح ُ َعَليحَه َوَسلهَم َفَأسح  َصلهى اّلِله

َها الحَعامُّ )َقطحَعيهُة الدُُّخوَل( َفيَه )َعنحدَ )      َثَر( َمنح الحُعَلَماَء َلُوُروَدَه َفيَها  َوُصورَُة السهَبَب( الهَِت َوَرَد َعَلي ح َكح اْلح
ََه: َهَي )ظَنَ يهٌة( َكغَ  َماُم( َواَلُد الحُمَصنَ َف َكَغْيح َتَهاَد, َوقَاَل الشهيحُخ اْلحَ ( َمنحُه )َِبََلجح ََها فَ َيُجوُز )َفََل َُيَصُّ ْيح

َتَهاَد َكَما َلزََم َمنح قَ وحَل أَ  رَاُجَها َمنحُه َِبََلجح َرَشَة ََل يَ لحَحُق َسيَ َدَها َما َلَح إخح تَ فح ََمَة الحُمسح َب َحَنيَفَة: إنه َوَلَد اْلح
ََهَا }الح  َ َوَغْيح رَاُجُه َمنح َحَديَث الصهَحيَحنيح ق حرَاُر إخح َصحَل ِف اللهَحاَق اْلحَ َربحُه َنظَراا إََل َأنه اْلح َوَلُد لَلحَفرَاَش{ يَ قح

ُ َعَليحَه َوسَ الحَوارََد ِف ابحَن أَ  َعَة َوَسعحُد بحُن َأَب َوقهاص  َوَقدح قَاَل َصلهى اّلِله َتَصَم َفيَه َعبحُد بحُن َزمح َعَة الحُمخح لهَم ُهَو َمَة َزمح
َعَة َوِف رََوايََة َأَب َداُود ُهَو َأُخوك ََي َعبحُد )قَاَل( َواَلُد الحُمَصنَ َف أَيحضاا ) َها( َأيح َلك ََي َعبحَد بحَن َزمح ُرُب َمن ح َويَ قح

َم( َأيح  َم الحُقرحآَن  َمنح ُصوَرَة السهَبَب َحَّته َيُكوَن َقطحَعيه الدُُّخوَل َأوح ظَنَ يهُه )َخاصٌّ ِف الحُقرحآَن َتََلُه ِف الرهسح َرسح
ُلُه ِف الن ُُّزوَل )َعامٌّ لَلحُمَناسَ  ُلوَ  َكَما ِف قَ وحله تَ َعاََل }أَلَح تَ َر ِبَعحََن َوَضَعُه َمَواَضَعُه, َوَإنح َلَح يَ ت ح َ التهاَل َوالحَمت ح َبَة( َبنيح

ُل الت ه  َبحَت َوالطهاُغوَت{ إَلَح فََإنهُه َكَما قَاَل أَهح َسَْي: إَشاَرٌة إََل إََل الهَذيَن أُوُتوا َنَصيباا َمنح الحَكَتاَب يُ ؤحَمُنوَن َِبِلح فح
َرَف َوََنح  َشح رََكنَي َعَلى َكعحَب بحَن اْلح ر  َحرهُضوا الحُمشح وََه َمنح ُعَلَماَء الحيَ ُهوَد َلمها َقَدُموا َمكهَة َوَشاَهُدوا قَ ت حَلى َبدح



َدى َسَبيَلا ُُمَمه  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َفَسأَُلوُهمح َمنح أَهح َذ بَثَأحرََهمح َوُُمَاَربََة النهِبَ  َصلهى اّلِله َخح أَمح ََنحُن ؟ ٌد َوَأصحَحابُُه اْلح
ُ َعَليحَه َوَسلهَم الحُمنحطَبَ  َذ الحَمَواثَيَق فَ َقاُلوا: أَن حُتمح َمَع َعلحَمَهمح ِبَا ِف َكَتاَِبَمح َمنح نَ عحَت النهِبَ  َصلهى اّلِله َق َعَليحَه َوَأخح

ُتُموُه َفَكاَن َذَلَك أََمانَةا ََلزََمةا َْلُمح َوَلَح  ا َعَليحَهمح َأنح ََل َيكح َدى َسَبيَلا َحَسدا يُ َؤدُّوَها َحيحُث قَاُلوا لَلحُكفهاَر: أَن حُتمح أَهح
يَُة َمَع َهَذا الحَقوحَل الت هَوعَُّد َعَليحَه الحُمَفي ُ َعَليحَه َوَسلهَم َوَقدح َتَضمهَنتح اِلح َتَمَل لَلنهِبَ  َصلهى اّلِله َر ِبَُقابََلَه الحُمشح َمح َد َلْلح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم ِبََفَاَدتََه أَنهُه الحَموحُصوُف ِف   َعَلى إرَاَدةَ  ََمانََة الهَِت َهَي بَ َياُن َصَفَة النهِبَ  َصلهى اّلِله َكَتاَِبَمح, َوَذَلَك اْلح
َلَها{ فَ َهذَ  ََماََنَت إََل أَهح ا َعامٌّ ِف ُكلَ  أََمانَة , َوَذَلَك َخاصٌّ ُمَناَسٌب لََقوحلََه تَ َعاََل }إنه اّلِلهَ ََيحُمرُُكمح َأنح تُ َؤدُّوا اْلح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم َِبلطهرَيَق السهاَبَق َوالحَعامُّ ََتل  لَلحخَ  َم ُمََّتَاخ  َعنحُه َِبََمانَة  َهَي بَ َياُن َصَفَة النهِبَ  َصلهى اّلِله اصَ  ِف الرهسح
 َ ُة َما َبنيح َا  ِف الن ُُّزوَل َبَستَ  َسَننَي ُمده ر  ِف َرَمَضاَن َمنح السهَنَة الثهانََيَة َوالحَفتحَح ِف َرَمَضاَن َمنح الثهاَمَنَة َوَإَّنه َبدح

َها َكَذا ; َْلَنهُه َلَح يُرَدح الحَعامه َبَسَبَبَه َِبَََلَفَها.  ُرُب َمن ح  قَاَل َويَ قح
َاصُّ َعنح الحَعَمَل( ِبَ )      أََلٌة إنح ََتَخهَر اْلح َبَة َمسح َاصُّ )الحَعامه( َِبلنَ سح لحَعامَ  الحُمَعاَرَض لَُه َأيح َعنح َوقحَتَه )َنَسَخ( اْلح

طَاَب َِبلحَعامَ  ُدوَن الحَعَمَل َأوح ََتَخهَر الحعَ  َاصُّ َعنح اْلَح ( َِبَنح ََتَخهَر اْلح َاصَ  ُمطحَلقاا َلَما تَ َعاَرَضا َفيَه )َوَإَله امُّ َعنح اْلح
َاصُّ الحَعامه )َوَقيَل إنح تَ َقاَرََن تَ عَ َأوح تَ َقا َخَر َأوح ُجَهَل ََترَيُُهَما )َخصهَص( اْلح اَرَضا ِف َرََن َِبَنح َعَقَب َأَحُدُهَا اِلح

َتاُج الحَعمَ  َ فَ َيحح َتَلَفنَي َِبلنُُّصوَصيهَة َِبَنح َيُكوََن َخاصهنيح َ( َأيح َكالحُمخح َاصَ  َكالنهصهنيح َر اْلح َاصَ  إََل ُمَرجَ ح  َقدح ُل َِبْلح
َاصُّ أَق حَوى َمنح الحَعامَ  ِف الدهََلَلَة َعَلى َذَلَك الحبَ عحَض ; َْلَنهُه جَيُوُز َأنح ََل يُ رَاَد مَ  نح الحَعامَ  َِبَََلَف َلُه قُ لحَنا اْلح

ََنَفيهُة َوَإمَ  َاصَ  َفََل َحاَجَة إََل ُمَرجَ ح  َلُه. )َوقَاَلتح اْلح َسَه اْلح َاصَ  )ََنَسٌخ( لَُه َكَعكح ُر( َعنح اْلح َ الحُمَتَأخَ  ََرَمنيح اُم اْلح
َر ََل يُ لحَغي الحَعامه َِبَََلَف الحَعكحسَ  َاصَ  الحُمَتَأخَ  َاصُّ أَق حَوى َمنح َِبَاَمَع التهَأخَُّر قُ لحَنا: الحَفرحُق َأنه الحَعَمَل َِبْلح  َواْلح

ََلَلَة ف َ  ُهَما الحَعامَ  ِف الده نَ ُهَما )فَالحَوقحُف( َعنح الحَعَمَل َبَواَحد  َمن ح َدَيُُه َعَليحَه قَاُلوا )فََإنح ُجَهَل( التهارَيُخ بَ ي ح َوَجَب تَ قح
ا ُهَما َعنحَدُهمح َْلَنح َيُكوَن َمنحُسوخا َتَماَل ُكل   َمن ح َمَه َِبحح  )َأوح التهَساُقُط( َْلَُما قَ وحََلَن َْلُمح ُمتَ َقارََِبَن ََلحح َتَماَل تَ َقدُّ
مهَة َوإَ  َل الذَ  تُ ُلوا أَهح َاصُّ َأنح يُ َقاَل: ََل تَ قح رََكنَي{ َواْلح تُ ُلوا الحُمشح َخَر َمثَاُل الحَعامَ  }فَاق ح ُهَما َعَلى اِلح نح َكاَن( ُكلٌّ َمن ح

نَ ُهَما َمنح َخارَج   ه  )فَالَّتهحَجيُح( بَ ي ح ه ( َخاصًّا َمنح َوجح َواَجٌب لَتَ َعاُدَْلََما تَ َقاَرََن أَوح ََتَخهَر َأَحُدُهَا )َعامًّا َعَلى َوجح
َم َمثَاُل َذَلَك َحَديُث الحُبَخارَيَ  }َمنح َبدهَل َديَنُه فَ  ُر ََنَسٌخ( لَلحُمتَ َقدَ  ََنَفيهُة: الحُمَتَأخَ  تُ ُلوُه{., َوَحَديُث )َوقَاَل اْلح اق ح

ُ َعلَ  َ }أَنهُه َصلهى اّلِله َل الصهَحيَحنيح َوهُل َعامٌّ ِف الر ََجاَل َوالنَ َساَء َخاصٌّ َِبَهح يحَه َوَسلهَم ََّنَى َعنح قَ تحَل النَ َساَء{ فَاْلح
َرحبَيهاَت َوالحُمرحَتدهاَت.  الر َدهَة َوالثهاِن َخاصٌّ َِبلنَ َساَء َعامٌّ ِف اْلح

 
 املطلق واملقيد

َمَديُّ َوابحُن َهَذا َمبحَحثُ ُهَما )الحُمطحَلُق  يأَ       ََها )َوَزَعَم اِلح َدة  أَوح َغْيح الدهالُّ َعَلى الحَماَهيهَة َبََل قَ يحد ( َمنح َوحح
َدةَ  تََيَة َوََنحوََها )َعَلى الحَوحح َثَلَة اِلح َمح َاَجَب َدََللََتُه( َأيح َدََللََة الحُمَسمهى َِبلحُمطحَلَق َمنح اْلح الشهائََعَة( َحيحُث  اْلح

َنَهَما أَنهُه َهَي ; َْلََّنهَ َعرهفَ  َهَما َأيح ِف َذهح َاُه النهَكَرَة( َأيح َوَقَع ِف َوهَح ُهَما )تَ َوهه َدَة اُه ِبَا ََيحِت َعن ح ا َدالهٌة َعَلى الحَوحح



َمح  ف حرَاَد إََل الت هثحَنَيَة َأوح اِلح َصحَل َمنح اْلحَ َع, َوالحُمطحَلُق َعنحَدُهَا َكَذَلَك أَيحضاا ; إذح الشهائََعَة َحيحُث َلَح ََتحرُجح َعنح اْلح
ث حَباَت َوالثهاِن ِبَا َدله َعَلى َشاَئع  ِف َجنحَسَه َوَخرََج الده  َوهُل َِبلنهَكَرَة ِف َسَياَق اْلحَ الُّ َعَلى َشاَئع  ِف َعرهَفُه اْلح

ُُصولَيَ نَي وََكَذا نَ وحَعَه ََنحُو َرقَ َبة  ُمؤحَمَنة  قَاَل الحُمَصنَ ُف  ُلوٌب الحَمنحَطَقيَ نَي َواْلح َ الحُمطحَلَق َوالنهَكَرَة ُأسح َوَعَلى الحَفرحَق َبنيح
رَأَتََه: إنح َكاَن َِححُلك ذََكراا َفأَنحَت طَاَلٌق َفَكاَن ذََكَريحَن, قَ  تَ َلُفوا َفيَمنح قَاَل ََلمح يَل: ََل َتطحُلُق الحُفَقَهاُء َحيحُث اخح

َنحَس ا ه. َوَمنح ُهَنا يُ عحَلُم َأنه اللهفح َنظَرا  َعَر َِبلت هوحَحيَد, َوَقيَل: َتطحُلُق َِححَلا َعَلى اِلح َظ ِف الحُمطحَلَق ا لَلت هنحَكَْي الحُمشح
َظ َدََللَُتُه عَ  نَ ُهَما َِبََلعحَتَباَر إنح اُعحُتَبَ ِف اللهفح َلى الحَماَهيهَة َبََل قَ يحد  ُسَ َي ُمطحَلقاا َوالنهَكَرَة َواَحٌد, َوَأنه الحَفرحَق بَ ي ح

َمَديُّ َوابحُن اْلحَ  َدَة الشهائََعَة ُسَ َي َنَكَرةا َواِلح َم َجنحس  أَيحضاا َكَما تَ َقدهَم َأوح َمَع قَ يحَد الحَوحح َوهَل َواسح رَاَن اْلح اَجَب يُ َنكَ 
تَيَ  َثَلَتَه اِلح ََهَا ِف ُمَسمهى الحُمطحَلَق َمنح أَمح َدَة الشهائََعَة َوَعنحَد َغْيح َة َوََنحوََها َوجَيحَعََلنََه الثهاِنَ فَ َيُدلُّ َعنحَدُهَا َعَلى الحَوحح

َدُة َضُرورَيهٌة ; إذح ََل ُوُجوَد لَلحَماَهيهَة الحَمطحُلوبََة َِبََقله َمنح وَ  َوه َعَلى الحَماَهيهَة َبََل قَ يحد , َوالحَوحح ُل ُمَواَفٌق اَحد  َواْلح
َمَيُة َعَليحَه َِبلحُمطحَلَق َلُمَقابَ َلَة الحُمَقيهَد َوُعُدوُل الحُمَصنَ َف ِف  َل الحَعَربَيهَة َوالتهسح َمَديَ  َوابحَن َلَكََلَم أَهح الن هقحَل َعنح اِلح

َاَجَب َعمها قَاََلُه َمنح الت هعحرَيَف إََل ََلزََمَه السهاَبَق لَيَ بحَِنَ  َلُه َوَإنح َلَح يَ تَ َعرهَضا لَلحَبَناَء. )َوَمنح َثه( َأيح  اْلح َعَليحَه قَ وح
َل َذَلَك )قَاََل: َدَة الشهائََعَة َأيح َمنح َأجح ُر ِبُطحَلَق  َوَمنح ُهَنا, َوُهَو َما َزَعَماُه َمنح َدََلَلَة الحُمطحَلَق َعَلى الحَوحح َمح اْلح

( َمنح ُجزحئَيهاَِتَا َكالضهرحَب َبَسوحط  َأوح َعصاا َأوح َغْيحَ َذَلَك ; َْلَنه الحَماَهيهَة( َكالضهرحَب َمنح  ٌر َِبُزحَئي   َغْيحَ قَ يحد  )أَمح
ُر َِبَا أَمحراا َِبُ  َمح َا تُوَجُد ُجزحئَيهاُِتَا فَ َيُكوُن اْلح ا )َولَيحَس( قَ وحُْلَُما زحَئي   ْلََ الحَمقحُصوَد الحُوُجوُد, َوََل ُوُجوَد لَلحَماَهيهَة, َوَإَّنه

َا ُجزحُؤُه َوُجزحُء الحَموحُجوَد َموحُجوٌد )وَ  ء ( َلُوُجوَد الحَماَهيهَة َبُوُجوَد ُجزحئَيهاَِتَا ; َْلََّنه ٌر )َبُكلَ  َذَلَك )َبَشيح َقيَل( أَمح
َييَد َِبلت هعحَميَم )َوَقيَل: إَذنح فَ  َعاَر َعَدَم الت هقح ( َْلَا َْلَشح َدَة ُجزحَئي   َعَل َوََيحرَُج َعنح الحُعهح يَه( َأيح ِف ُكلَ  ُجزحَئي   َأنح يَ فح

 َبَواَحد . 
أََلة)      َييُد الحُمطحَلَق َبهَ ٌ: َمسح ( َفَما َجاَز ََتحَصيُص الحَعامَ  َبَه جَيُوُز تَ قح َاصَ  َوَما ََل   الحُمطحَلُق َوالحُمَقيهُد َكالحَعامَ  َواْلح

يَ  هُ َفََل جَيُوُز تَ قح َييَدَهَا َِبلحَقَياَس َوالحَمفح َ َوَفعحَل يُد الحَكَتاَب َِبلحَكَتاَب َوَِبلسُّنهَة َوالسُّنهَة َِبلسُّنهَة َوَِبلحَكَتاَب, َوتَ قح وَمنيح
َهَب الرهاَوي, َوذََكَر بَ عحَض ُجزحئَيه  ََصحَ  ِف النهِبَ  َعَليحَه الصهََلُة َوالسهََلُم َوتَ قحرَيرََه َِبَََلَف َمذح اَت الحُمطحَلَق َعَلى اْلح

َيَم َأيح  َر اِلح ُمُهَما َوُموَجبُ ُهَما( َبَكسح َُما إنح اُتهََد ُحكح ََميَع )َو( يَزَيُد الحُمطحَلُق َوالحُمَقيهُد )َأَّنه  َسبَ بُ ُهَما )وََكاََن اِلح
َ( َكَأنح يُ َقاَل ِف َكفهارََة الظَ َهاَر: أَعحَتقح َرقَ بَ  ةا ُمؤحَمَنةا )َوََتَخهَر الحُمَقيهُد َعنح َوقحَت الحَعَمَل َِبلحُمطحَلَق فَ ُهَو( َأيح ُمث حبَ َتنيح

( ِبََنح ََتَخهَر َعنح َوقحتَ  َقَه َبَغْيحَ الحُمَقيهَد )َوَإَله َبَة إََل َصدح طَاَب َِبلحُمطحَلَق ُدوَن  الحُمَقيهُد )ََنَسٌخ( لَلحُمطحَلَق َِبلنَ سح اْلَح
َل الحُمطحَلُق َعَليحهَ  الحَعَملَ  ( َأيح َعَلى َأوح ََتَخهَر الحُمطحَلُق َعنح الحُمَقيهَد ُمطحَلقاا َأوح تَ َقاَرََن أَوح ُجَهَل ََترَيُُهَما )ِحَُ

َ )َوَقيَل: الحُمَقيهُد ََنَسٌخ( لَلحُمطحَلَق )إنح ََتَخهَر( َعنح َوقحَت ا لَيَلنيح َ الده طَاَب َبَه َكَما َلوح ََتَخهَر الحُمَقيهَد ََجحعاا َبنيح ْلَح
َر الحُمَقيهَد َعنح َوقحَت الحَعَمَل َبَه َِبَاَمَع التهأحَخَْي )َوَقيَل: َُيحَمُل الحُمَقيهُد َعَلى الحُمطحَلَق( ِبََنح يُ لحَغَي الحَقيحدَ   ; َْلَنه ذَكح

ٌر َِلُزحَئي   َمنح الحُمطحَلَق َفََل يُ َقيَ ُدُه َكَما َأنه  نَ ُهَما َأنه ذَكح َر فَ رحد  َمنح أَف حرَاَد الحَعامَ  ََل َُيَصَ ُصُه, قُ لحَنا: الحَفرحُق بَ ي ح  ذَكح
ُهوَم اللهَقَب الهَذي ذَُكَر َفيَه فَ رح  ُهوَم " الحَقيحُد ُحجهٌة " َِبَََلَف َمفح ُهوَم الحَقيحَد ُحجهٌة َِبَََلَف َمفح ٌد َمنح الحَعامَ  َمنحُه َمفح



َ ََنحَو: ََل جُيحزَُئ َعتحُق َكَما تَ قَ  َهيهنيح َ َأوح ُمن ح َ َمنحَفيهنيح َ( يَ عحَِن َغْيحَ ُمث حبَ َتنيح ُمَكاَتب  ََل جُيحزَُئ دهَم )َوَإنح َكاََن َمنحَفيهنيح
ُهوَم( أَ  ُهوَم َعتحُق ُمَكاَتب  َكاَفر  ََل تُ عحَتقح ُمَكاتَ باا ََل تُ عحَتقح ُمَكاتَ باا َكاَفراا )فَ َقاَئٌل الحَمفح يهَة َمفح يح الحَقاَئُل َِبُجَ 

أََلُة َحيَنَئذ  )َخاصٌّ الحُمَخاَلَفَة, َوُهَو الرهاَجُح )يُ َقيَ ُدُه َبَه( َأيح يُ َقيَ ُد الحُمطحَلَق َِبلحُمَقيهَد ِف َذَلَك )َوَهَي( َأيح الحمَ  سح
َي َوََنِف الح  ُهوَم يُ لحَغي الحَقيحَد َوجُيحرَي الحُمطحَلَق َعَلى إطحََلَقَه. َوَعامٌّ( لَُعُموَم الحُمطحَلَق ِف َسَياَق الن هفح  َمفح

َخُر ََّنحياا( ََنحُو أَعحَتقح َرقَ َبةا, ََل تُ عحَتقح َرقَ َبةا َكاَفَرةا, أَعحَتقح َرقَ َبةا ُمؤحَمَنةا, ََل تُ عح  َوَإنح َكاَن َأَحُدُهَا)      َتقح أَمحراا, َواِلح
َيَاَن, وَ َرقَ َبةا )فَالحُمطحَلُق مُ  َوهَل ُمَقيهٌد َِبْلحَ َتَمَعا فَالحُمطحَلُق ِف الحَمثَاَل اْلح ِف الثهاِن َقيهٌد َبَضدَ  الصَ َفَة( ِف الحُمَقيهَد لََيجح

َم َكَما ِف قَ وحله تَ َعاََل ِف َكفهاَرةَ  ُكح تَ َلَف السهَبُب( َمَع اُتَ َاَد اْلح َر )َوَإنح اخح رَيُر َرقَ َبة {  ُمَقيهٌد َِبلحُكفح الظَ َهاَر }فَ َتحح
رَيُر َرقَ َبة  ُمؤحَمَنة   َتََلَف { )َوِف َكفهاَرَة الحَقتحَل }فَ َتحح فَ َقاَل أَبُو َحَنيَفَة: ََل َُيحَمُل( الحُمطحَلُق َعَلى الحُمَقيهَد َذَلَك ََلخح

َظ الحُمَقيهَد َمنح َغْيحَ السهَبَب فَ يَ ب حَقى الحُمطحَلُق َعَلى إطحََلَقَه )َوَقيَل: َُيحَمُل(  َعَليحَه )َلفحظاا( َأيح ِبَُجرهَد ُوُروَد اللهفح
ُ َعنحُه َُيحَمُل َعَليحَه )َقَياساا( َفََل بُده َمنح َجاَمع  بَ ي ح  ( َرَضَي اّلِله نَ ُهَما, َوُهَو ِف َحاَجة  إََل َجاَمع  )َوقَاَل الشهاَفَعيُّ

ُمُهَما( َكَما  الحَمثَاَل الحَمذحُكوَر ُحرحَمةُ  تَ َلَف ُحكح َسَبَبَهَما َأيح الظَ َهاَر َوالحَقتحَل. )َوَإنح اُتهََد الحُموَجُب( َفيَهَما )َواخح
يحَديُكمح إََل ِف قَ وحله تَ َعاََل ِف الت هَيمَُّم }فَامحَسُحوا َبُوُجوَهُكمح َوأَيحَديُكمح{ َوِف الحُوُضوَء فَاغحَسُلوا َبُوُجوَهُكمح َوأَ 

َل الحُمَقيهَد الحَمرَاَفَق الح  َح الحُمطحَلَق َوَغسح َم َمنح َمسح ُكح َتََلُف اْلح ََدُث, َواخح َواَضٌح )فَ َعَلى َمرَاَفَق, َوالحُموَجُب َْلَُما اْلح
ََلَف( َمنح أَنهُه ََل َُيحَمُل الحُمطحَلُق َعَلى الحُمَقيهَد, َأوح َُيحَمُل َعَليحَه َلفحظاا َأوح َقَياساا َاَمُع اْلَح , َوُهَو الرهاَجُح, َواِلح

َ )ِبُتَ َناَفيَ  َمَها )َوالحُمَقيهُد( ِف َموحَضَعنيح َّتَاُكُهَما ِف َسَبَب ُحكح نَ ُهَما ِف الحَمثَاَل الحَمذحُكوَر اشح َ( َوَقدح َأطحَلَق ِف بَ ي ح نيح
َم َرَمَضاَن }َفعَ  َريحَن َموحَضع  َكَما ِف قَ وحله تَ َعاََل ِف َقَضاَء َأَيه م  ُأَخَر{ َوِف َكفهاَرَة الظَ َهاَر }َفَصَياُم َشهح ٌة َمنح َأَيه ده

تَ غحَِن  َعة  إَذا َرَجعحُتمح{ )َيسح جَ  َوَسب ح م  ِف اْلَح َ{ َوِف َصوحَم التهَمتَُّع }َفَصَياُم َثََلثََة َأَيه ( َفيَما َأطحَلَق َفيَه ُمتَ َتاَبَعنيح
ُهَما إنح َلَح َيُكنح أَ  َتَناَع )َعن ح َخَر َقَياساا( َكَما ِف الحَمثَاَل الحَمذحُكوَر ِبََنح بََقَي َعَلى إطحََلَقَه ََلمح وحََل ِبَََحَدَهَا َمنح اِلح

ُب ِف َقَضاَء َرَمَضاَن تَ َتابُ  َحَه َفََل جيََ ُهَما ََلنحَتَفاَء ُمَرجَ  َييَدَه َِبََما لَتَ َناَفيَهَما َوَبَواَحد  َمن ح رَيٌق أَمها إَذا  ٌع َوََل تَ قح تَ فح
َ مُ  َنُه َوَبنيح َاَمُع بَ ي ح َخَر َمنح َحيحُث الحَقَياُس َكَأنح ُوَجَد اِلح َييَد ِبَََحَدَهَا َمنح اِلح َخَر َكاَن َأوحََل َِبلت هقح َقيهَدَه ُدوَن اِلح

َل َقَياَسيٌّ فََإنح َقيَل: َمح  َلفحَظيٌّ َفََل  قُ يَ َد َبَه بََناءا َعَلى الرهاَجَح َمنح َأنه اْلح
 

 الظاهر واملؤول

َتَمُل َغْيحَ ذَ       ( َعَلى الحَمعحََن )َدََلَلةا ظَنَ يهةا( َأيح رَاَجَحةا فَ َيحح َلَك الحَمعحََن َأيح َهَذا َمبحَحثُ ُهَما )الظهاَهُر َما َدله
ََّتََس َمرحُجوٌح ِف  َيَ َواَن الحُمفح ََسَد رَاَجٌح ِف اْلح َارََج َمرحُجوحاا َكاْلح الرهُجَل الشَُّجاَع  َوالحَغاَئَط رَاَجٌح ِف اْلح

َذَر لَلحُعرحَف َمرحُجوٌح ِف الحَمَكاَن الحُمطحَمَئنَ  الحَموحُضوَع َلُه لَُغةا َأوهَلا َوَخرََج النهصُّ َكَزيح  تَ قح د  ; َْلَنه َدََللََتُه الحُمسح
َل( َعَليحَه )َلَدلَيل  َفَصَحيٌح, َأوح َلَما يَُظنُّ َقطحَعيهٌة )َوالتهأحَويُل َِححُل الظهاَهَر عَ  َتَمَل الحَمرحُجوَح فََإنح ِحَُ َلى الحُمحح

ء  فَ َلَعٌب ََل ََتحَويٌل( َهَذا ُكلُُّه ظَاَهٌر ُثه  ( َولَيحَس َبَدلَيل  ِف الحَواَقَع )فَ َفاَسٌد َأوح ََل َلَشيح التهأحَويُل َقرَيٌب َدلَيَلا



َها َوبََعيٌد ََل َبََّتحَجيح  عَ  ُتمح َعَلى الحَقَياَم إلَي ح ُتمح إََل الصهََلَة{ َأيح َعَزمح  َيََّتَجهُح َلى الظهاَهَر َِبَدحََن َدلَيل  ََنحُو }إَذا ُقمح
( أَرحبَ عاا )َعَلى َعَلى الظهاَهَر إَله َِبَق حَوى َمنحُه َوذََكَر الحُمَصنَ ُف َمنحُه َكَثْياا فَ َقاَل )َوَمنح الحَبَعيَد ََتحَويُل أَ  محَسكح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم لََغيحََلَن بحَن َسَلَمَة الث هَقَفيَ  وَ  َلُه َصلهى اّلِله ََنَفيهَة }قَ وح ( َأيح ََتحَويُل اْلح َر اب حَتَدئح َلَم َعَلى َعشح َقدح َأسح
َوة  أَمحَسكح أَرحبَ عاا َوفَارَقح َسائََرُهنه{ َرَواُه الشهاَفَعيُّ َرضَ  ُهنه َنسح ُُه َعَلى اب حَتَدئح َنَكاَح أَرحبَ َعة  َمن ح ُ َعنحُه َوَغْيح َي اّلِله

َرحَبَع اْلحَ  َسُك اْلح َلَم َِبَََلَف َنَكاَحَهنه ُمَرت هباا فَ ُيمح ُه بُ عحَدَه َفيَما إَذا َكاَن َنَكَحُهنه َمعاا لَُبطحََلنََه َكالحُمسح َواَئَل َوَوجح
َبقح َلُه بَ َياُن ُشُروَط النَ َكاَح َمَع َحاَجَتَه إََل َذَلَك, َوَلَح يُ ن حَقلح َأنه الحُمَخاَطَب ِبََحلَ هَ  ََلَم َلَح َيسح د  َِبْلحَسح  َقرَيُب َعهح

َلَه َلوح  ََه َمَع َكث حَرَِتَمح َوتَ َوفَُّر َدَواَعي َِحََلَة الشهرَيَعَة َعَلى نَ قح   َوَقَع.ََتحَديُد َنَكاح  َمنحُه, َوََل َمنح َغْيح
َكيناا{ )َعَلى َستَ نيَ )     َكيناا( َمنح قَ وحله تَ َعاََل }فََإطحَعاُم َستَ نَي َمسح  ُمدًّا( َو( َمنح الحَبَعيَد ََتحَويُلُهمح )َستَ نَي َمسح

َكني   َكيناا, َوُهَو َستُّوَن ُمدًّا, فَ َيُجوُز إعحطَاُؤُه َلَمسح َر ُمَضاٌف َأيح طََعاُم َستَ نَي َمسح َواَحد  ِف َستَ نَي  ِبََنح يُ َقده
َاَجةَ  َد ِبََعحطَائََه َدفحُع اْلح َكيناا ِف يَ وحم  َواَحد  ; َْلَنه الحَقصح َوَدفحُع َحاَجَة  يَ وحماا َكَما جَيُوُز إعحطَاُؤُه َلَستَ نَي َمسح

ُه ب ُ  تَ نَي ِف يَ وحم  َواَحد , َوَوجح عحَدَه أَنهُه اُعحُتَبَ َفيَه َما َلَح يُذحَكرح َمنح الحَواَحَد ِف َستَ نَي يَ وحماا َكَدفحَع َحاَجَة السَ 
ََماَعَة, َوبَ رََكَتَهمح َوَتظَافُ  ُدُه لََفضحَل اِلح َر قُ ُلوَِبَمح َعَلى الحُمَضاَف َوأُلحَغَي َما ذَُكَر َمنح َعَدَد الحَمَساَكنَي الظهاَهَر َقصح

َسَن )َو( َمنح الحَبَعيَد ََتحَويلُ  َسَها َبَغْيحَ إذحَن الدَُّعاَء لَلحُمحح رَأَة  َنَكَحتح نَ فح َا امح ََه }أَيُّ ُهمح َحَديَث َأَب َداُود َوَغْيح
ُر َمثحَلَها{ ِبَا َأَصاَب َمن ح  َهَقي  }فََإنح َأَصاَِبَا فَ َلَها َمهح َها )َعَلى الصهَغْيََة َولَيَ َها فََنَكاُحَها َِبَطٌل{ َوِف رََوايََة الحبَ ي ح

ََمَة الح  َسَها َعنحَدُهمح َكسَ َواْلح ائََر َتَصرُّفَاَِتَا ُمَكاتَ َبَة( َأيح َِحََلُه أَوهَلا بَ عحُضُهمح َعَلى الصهَغْيََة َلَصحهَة تَ زحَويَج الحَكَبْيََة نَ فح
َم اللَ َساَن َفَحَمَلُه بَ عحٌض آَخُر َعَلى اْلحَ  رَأَةا ِف ُحكح َمَة فَاعحَُّتََض َبَقوحلََه: فَ َلَها فَاعحَُّتََض ِبََنه الصهَغْيََة لَيحَستح امح

رَيَهمح َعَلى الحُمَكاتَ َبَة فََإنه الحَمهح  ََمَة َلَسيَ َدَها َفَحَمَلُه بَ عحُض ُمَتَأخَ  َر اْلح ُر َمثحَلَها فََإنه َمهح ُه بُ عحَدَه َعَلى َمهح َر َْلَا َوَوجح
ٌر لَلحَعامَ  الحُمؤَكهَد ُعُموُمُه ِبَا َد الشهارََح ُعُموَمُه َِبَنح َُتحَنَع الحَمرحأَُة  ُكل   أَنهُه َقصح َعَلى ُصورَة  ََنَدرَة  َمَع ظُُهوَر َقصح

ََلُْلَا بََه )َو( َمنح الحَبعَ  َتقح ََلَْلَا َِبلنَ َكاَح الهَذي ََل يََليُق ِبََحاَسَن الحَعاَداَت اسح َتقح يَد ََتحَويُلُهمح َحَديَث ُمطحَلقاا َمنح اسح
ُُه بََلفحَظ }َمنح َلَح يُ بَ يَ تح الص َ }ََل َصَيا { َأيح لَلصَ َياَم َمنح اللهيحَل َرَواُه أَبُو َداُود َوَغْيح َياَم َمنح اللهيحَل َم َلَمنح َلَح يُ بَ يَ تح

ر  َمنح الن هَهاَر َعنحَدُهمح َوَوجح  ََهَا بََنذح َر( َلَصحهَة َغْيح ُه بُ عحَدَه أَنهُه َقَصَر لَلحَعامَ  النهصه َفََل َصَياَم{ )َعَلى الحَقَضاَء َوالنهذح
َبَة إََل الصهوحَم َِبلحُمَكلهَف ِف َأصحَل الشهرح  َر َِبلنَ سح َرَة الحَقَضاَء َوالنهذح َع )َو( َمنح الحَبَعيَد ِف الحُعُموَم َعَلى ََنَدر  لَُندح

ََه  َبيَه َأيح ََتحَويُل َأَب َحَنيَفَة َحَديَث ابحَن َحبهاَن َوَغْيح ََننَي ذََكاُة أُمَ َه{( َِبلرهفحَع َوالنهصحَب َعَلى التهشح )}ذََكاُة اِلح
يُّ َْلُرحَمَة الحَميَ َت َعنحَدُهمح َوَأَحلهُه َصا ََننُي اْلَح ُه َمثحَل ذََكاَِتَا َأوح َكذََكاَِتَا فَ َيُكوُن الحُمرَاُد اِلح َحَباُه َكالشهاَفَعيَ  َوَوجح

طه بُ عحَدَه مَ  ُفوظَُة َكَما قَاَلُه اْلَح تَ غحََن َعنحُه أَمها َعَلى رََوايََة الرهفحَع َوَهَي الحَمحح َديَر الحُمسح ُُه َمنح ا َفيَه َمنح الت هقح اَبُّ َوَغْيح
ََننَي ذَكَ  ََننَي َخََباا َلَما بَ عحَدُه َأيح ذََكاُة اِلح ََديَث فََبَأنح يُ عحَرَب ذََكاَة اِلح اٌة َيُدلُّ َعَليحَه رََوايَُة الحبَ ي حَهَقي  َِحََلَة اْلح

ََننَي ِف ذََكاَة أُمَ َه{ َوِف رََوايَة  َبذََكاَة أُمَ َه َوأَمها َعَلى رََوايََة النهصحَب إنح ثَ بَ َتتح فَ  َبَأنح جُيحَعَل َعَلى }ذََكاُة اِلح
َس َأيح َوقحَت طُ  ََننَي َحاَصَلٌة َوقحَت ذََكاَة أُمَ َه الظهرحَفيهَة َكَما ِف َجئ حُتك طُُلوَع الشهمح ُلوَعَها, َوالحَمعحََن ذََكاُة اِلح



ََننَي الحَميَ َت, َوَأنه ذََكاةَ  َها َوُهَو ُمَواَفٌق َلَمعحََن رََوايََة الرهفحَع الهَذي ذََكرحََنُه فَ َيُكوُن الحُمرَاُد اِلح َها َأَحلهت ح  أُمَ َه الهَِت َأَحلهت ح
َبلَ تَ بَ عاا ْلََ  ََديَث َمنح }قَ وحَل السهائََلنَي: ََي َرُسوَل اّلِلَه إَنه نَ نحَحُر اْلحَ َبُح  ا يُ َؤيَ ُد َذَلَك َما ِف بَ عحَض طُُرَق اْلح َوَنذح

ََننَي أَفَ نُ لحَقيَه, َأوح ََنحُكُلُه فَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِلهُ   َعَليحَه َوَسلهَم: ُكُلوُه إنح الحبَ َقَر َوالشهاَة فَ َنَجُد ِف َبطحَنَها اِلح
ُتمح فََإنه ذََكاتَُه ذََكاُة أُمَ َه{ َفظَاَهٌر َأنه ُسَؤاَْلُمح َعنح الحَميَ َت ; َْلَنهُه َُمَلُّ الشهكَ  َِبَََلفَ  َكَن الذهبحَح َشئ ح يَ  الحُممح  اْلَح

ََواُب َعنح الحَميَ َت لَُيطَاَبَق السَُّؤاَل.َفَمنح الحَمعحُلوَم أَنهُه ََل َيََلُّ إَله َِبلتهذحَكَيةَ    فَ َيُكوُن اِلح
َا الصهَدقَاُت( لَلحُفَقرَاَء َوالحَمَساَكنَي{ إَلَح )َعلَ )       ى بَ َياَن َو( َمنح الحبُ عحَد ََتحَويُلُهمح َكَماَلك  قَ وحله تَ َعاََل )}إَّنه

ُ الحَمصحَرَف( َأيح َُمَلَ  الصهرحَف َبَدلَيَل َما ق َ  ُهمح َمنح يَ لحَمُزَك ِف الصهَدقَاَت{ إَلَح َذمهُهمح اّلِله َلُه }َوَمن ح  -تَ َعاََل  -ب ح
َا الصهَدقَاُت لَلحُفقَ  َلَها َبَقوحلََه }إَّنه َ أَهح َليهَتَها ُثه َبنيه رَاَء{ إَلَح َأيح َهَي َْلََذَه َعَلى تَ َعرَُّضَهمح َْلَا َْلُُلو ََهمح َعنح أَهح

نَ  َصح ُه بُ عح اْلح ُهمح, َوَوجح َفي الصهرحُف َْلَيَ  َصنحف  َمن ح , َولَيحَس الحُمرَاُد ُدوَن بَ عحَضَهمح أَيحضاا فَ َيكح ََهمح َدَه اَف ُدوَن َغْيح
َناَف لََغْيحَ ُمَناف  لَُه ; إذح بَ َياُن الحَمصحَرفَ  َصح َتيَعاَب اْلح َظ َعنح ظَاَهرََه َمنح اسح  ََل يُ َناَفيَه َلَما َفيَه َمنح َصرحَف اللهفح

َناَف إَله إَذا فَُقَد الحَباَقي لَلضهُروَرَة َحيَنَئذ  )وَ  َصح َفي الصهرحُف لَبَ عحَض اْلح ( َمنح الحَبَعيَد فَ لحَيُكوََن ُمرَاَديحَن َفََل َيكح
( َُمحَرم   َرحبَ َعَة )}َمنح َمَلَك َذا َرَحم   فَ ُهَو ُحرٌّ{ َوِف رََوايََة النهَساَئي  َوابحَن ََتحَويُل بَ عحَض َأصحَحابََنا َحَديَث السَُّنَن اْلح

َا يُ عحَتُق ِبَُجرهَد ا ُُصوَل َوالحُفُروَع( َلَما تَ َقرهَر َعنحَدََن َمنح أَنهُه إَّنه ُه َماَجهح َعَتَق َعَليحَه )َعَلى اْلح لحَملحَك َما ذَُكَر, َوَوجح
ُُصوَل بُ عحَد َما َفيَه َمنح َصرحَف الحَعامَ  َعنح الحعُ  َي الحَعتحَق َعنح َغْيحَ اْلح ُموَم لََغْيحَ َصاَرف  َوتَ وحَجيُه َما تَ َقرهَر َأنه نَ فح

ُُصوَل َْلَدَ  َصحُل ِف اْلح َل الحَمعحُقوَل, َوُهَو أَنهُه ََل َعتحَق َبُدوَن إعحَتاق  ُخوَلَف َهَذا اْلح َصح َلم  َوالحُفُروَع َلْلح يَث ُمسح
ََّتَيَُه فَ يُ عحَتَقُه{ َأيح َِبلشَ رَاَء َمنح َغْيحَ َحاَجة  إََل َصيَغَة اْلحَ }ََل جَيحزَي َوَلٌد وَ  ا فَ َيشح َدُه َِمحُلوكا عحَتاَق, اَلَدُه إَله َأنح جيََ

َرُموَن{ َدله عَ  ا ُسبحَحانَُه َبلح َعَباٌد ُمكح َتَماَع َوِف الحُفُروَع لََقوحلََه تَ َعاََل }َوقَاُلوا اَتهََذ الرهِححَُن َوَلدا َي اجح َلى نَ فح
ََديُث  ُمنحَكٌر, َوالَّتَ حَمَذيُّ ََل يُ َتاَبُع َضُمَرُة َعَليحَه, َوُهَو َخطهاٌء َعنحَد  -قَاَل النهَساَئي   -الحَوَلَديهَة َوالحَعبحَديهَة, َواْلح

َرحبَ َعُة َمنح َغْيحَ طَرَيَق َضُمَرَة أَيحضا  ََديَث نَ َعمح َرَواُه اْلح َل اْلح َاَكُم, َوقَاَل الَّتَ حَمَذيُّ: الحَعَمُل َعَليحَه أَهح ا َوَصحهَحُه اْلح
ََنَفيهَة, َوَقدح يُ َقاُل: َيَُ  َتاُج ََنحُن َحيَنَئذ  إََل بَ َياَن َُمَصَ ص  َلُه َِبَََلَف اْلح َل الحَعلحَم فَ َنحح صَ ُصُه الحَقَياُس َعَلى َعنحَد أَهح

َا َتََُب َعنح  رَُق الحبَ يحَضَة( َأيح َوَمنح الحَبَعيَد ََتحَويُل ََيحََي بحَن الن هَفَقَة, فََإَّنه ُُصوَل َوالحُفُروَع )َوالسهارَُق َيسح َدََن لََغْيحَ اْلح
رَُق اْلحَ  َطُع َيُدُه, َوَيسح رَُق الحبَ يحَضَة فَ تُ قح ُ السهارََق َيسح َ }َلَعَن اّلِله ََه َحَديَث الصهَحيَحنيح َثَم َوَغْيح َطُع َيُدُه{ بحَل فَ ت ُ َأكح قح

ََديُد( َأيح الهَِت فَ وحَق رَأحَس الحُمَقاَتَل, َوَعَلى َحبحَل السهَفيَنَة لَيُ َواَفَق َأَحاَديَث اعح  َتَباَر النَ َصاَب )َعَلى( بَ يحَضة  )اْلح
َظ َعمها يَ تَ َباَدُر َمنحُه َمنح ب َ  ُه بُ عحَدَه َما َفيَه َمنح َصرحَف اللهفح َبحَل الحَمعحُهوَد َغالَباا ِف الحَقطحَع َوَوجح يحَضَة الدهَجاَجَة َواْلح

 َوتَ رحتَيَب الحَقطحَع َعَلى الحُمَؤيهَد إرَاَدتُُه َِبلت هوحبَيَخ َِبللهعحَن َِلََرََيَن ُعرحَف النهاَس بَتَ وحبَيَخ َسارََق الحَقَليَل ُدوَن الحَكَثْيَ 
ََذاَن( َأيح َوَمنح الحَبَعيَد َسرََقَة َذَلَك َِلَر ََها إََل َسرََقَة َغْيحَ  َفُع اْلح َطُع َفيَه, َوَهَذا ََتحَويٌل َقرَيٌب )َوَبََلٌل َيشح َها ِمها يُ قح

ُ َعلَ  َ }أَُمَر َبََلٌل َأيح أََمَرُه َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله يحَه َوَسلهَم{ ََتحَويُل بَ عحَض السهَلَف َحَديَث أََنس  ِف الصهَحيَحنيح
تُ  َكَما عاا َْلََذاَن ابحَن أُمَ  َمكح قَاَمَة{ )َعَلى َأنح جَيحَعَلُه َشفح ََذاَن َويُوتََر اْلحَ َفَع اْلح ( ِبََنح يُ َؤذَ َن ِف النهَساَئي  }َأنح َيشح وم 



َلُه لَلصُّبحَح َمنح اللهيحَل َكَما ُهَو الحَواَقُع َوََل يَزَيُد َعَلى إقَاَمَتَه َِحََلُه َعَلى َذلَ  َك َما قَالَُه َمنح إف حرَاَد َكَلَماَت قَ ب ح
ََذاَن  َظ َعمها يَ تَ َباَدُر َمنحُه َمنح تَ ثحَنَيَة َكَلَماَت اْلح ُه بُ عحَدَه َما َفيَه َمنح َصرحَف اللهفح ََذاَن, َوَوجح َوَإف حرَاَد َكَلَماَت اْلح

قَاَمَة َأيح الحُمَعظهَم َفيَهَما الحُمَؤيهَد إرَاَدتُُه ِبَا  قَاَمَة َأيح اْلحَ َ أَيحضاا َمنح زَََيَدة  إَله اْلحَ ِف رََوايَة  َْلََنس  ِف الصهَحيَحنيح
. َا تُ َثَنه  َكَلَماَِتَا فََإَّنه

  

 اجململ
      ُ َمُل ; إذح ََل َدََلَلَة لَُه, َوالحُمَبنيه ََلتَ َضاَح َدََللََتَه )َفََل )َما َلَح تَ تهَضحح َدََللَُتُه( َمنح قَ وحل  َأوح َفعحل  َوَخرََج الحُمهح

َاَل ِف آيََة السهرََقَة( َوَهَي }السهارَُق َوالسهارََقُة فَاقحطَُعوا أَيحَديَ ُهَما{ ََل ِف الحَيَد, َوََل ِف الحقَ  طحَع, َوَخاَلَف إَجح
ََنَفيهَة قَاَل: َْلَنه الحَيَد ُتطحَلُق َعَلى الحَعُضَد إََل الحُكوَع  َوَإََل الحَمرحَفَق َوَإََل الحَمنحَكَب, َوالحَقطحُع يُطحَلُق َعَلى بَ عحُض اْلح

ُرحَح يُ َقاُل َلَمنح َجرََح َيَدُه َِبلسَ كَ نَي فَ َقطََعَها َوََل ظُُهوَر َلَواَحد  َمنح َذَلَك, وَ  َِبنََة, َوَعَلى اِلح َإَِبنَُة الشهارََع َمنح اْلحَ
ٌ َلَذَلَك قُ لحَنا: َو إََل الحَمنحَكَب,  الحُكوَع ُمَبنيَ  ََل ُنَسلَ ُم َعَدَم الظُُّهوَر َلَواَحد  َمنح َذَلَك فََإنه الحَيَد ظَاَهٌر ِف الحُعضح

ٌ َأنه الحُمرَاَد َمنح الحُكلَ  َذَلَك الح  َِبنََة, َوَإَِبنَُة الشهارََع َمنح الحُكوَع ُمَبنيَ  ر ََمتح بَ عحُض )َوََنحُو }حُ َوالحَقطحُع ظَاَهٌر ِف اْلحَ
َاَل َفيَه َوَخاَلَف الحَكرحَخيُّ َوبَ عحُض َأصح  َتُة{ َأيح ََل إَجح َحابََنا قَاُلوا: َعَليحُكمح أُمهَهاُتُكمح{( َك }ُحر ََمتح َعَليحُكمح الحَمي ح

َا يَ تَ َعلهُق َِبلحَفعحَل َفََل بُده مَ  َ ََل َيَصحُّ أَنهُه إَّنه رمََي إََل الحَعنيح َناُد التهحح َديرََه, َوُهَو ُُمحَتَمٌل َْلُُمور  ََل َحاَجَة إََل إسح نح تَ قح
َح لَبَ عحَضَها َفَكاَن ُُمحَمَلا قُ لحَنا: الحُمَرجَ ُح َموحُجوٌد, َوُهَو الحُعرحُف فََإنهُه قَاض  ِبََ  يَعَها, َوََل ُمَرجَ  نه الحُمرَاَد ِف َجََ

ء  وَ  َتاَع َبَوطح َتمح َوهَل َُتحرمَُي اََلسح َاَل اْلح َل, َوََنحُوُه )}َوامحَسُحوا َبُرُءوَسُكمح{( ََل إَجح َكح ََنحوََه, َوِف الثهاِن َُتحرمَُي اْلح
َح الشهارََع النهاَصَيةَ  َح الحُكلَ  َوالحبَ عحَض َوَمسح َ َمسح َدُُّد َبنيح ََنَفيهَة قَاَل: الَّته ٌ َلَذَلَك قُ لحَنا: َفيَه, َوَخاَلَف بَ عحُض اْلح  ُمَبنيَ 

َح الصهاَدَق َِبََقلَ  َما يُطحَلُق َعَليحَه اََل  َا ُهَو َلُمطحَلَق الحَمسح َ َذَلَك, َوَإَّنه ُح ََل ُنَسلَ ُم تَ َردَُّدُه َبنيح ََه, َوَمسح ُم َوَبَغْيح سح
ُهُ  {( َصحهَحُه الَّتَ حَمَذيُّ َوَغْيح َاَل َفيَه َوَخاَلَف الحَقاَضي  الشهارََع النهاَصَيَة َمنح َذَلَك )}ََل َنَكاَح إَله َبَوَل   ََل إَجح

ُي لََنَكاح  َبُدوَن َوَل   َمَع ُوُجوَدَه َحسًّا َفََل بُده َمنح  ِنُّ فَ َقاَل: ََل َيَصحُّ الن هفح ر  الحَباَقَله ء  َوُهَو أَبُو َبكح َديَر َشيح  تَ قح
َح َلَواحَ  َ الصَ حهَة َوالحَكَماَل َوََل ُمَرجَ  ُح ُمََّتَدَ ٌد َبنيح َليَم َما ذَُكَر الحُمَرجَ  َديَر َتسح ُهَما َفَكاَن ُُمحَمَلا قُ لحَنا: َعَلى تَ قح د  َمن ح

ُتُه ََل يُ عحَتدُّ بََه فَ َيكُ  َي الذهاَت, فََإنه َما ان حتَ َفتح َصحه َي الصَ حهَة َموحُجوٌد, َوُهَو قُ رحبُُه َمنح نَ فح وُن َكالحَمعحُدوَم لَنَ فح
َالَ َِبَََلَف َما ان حتَ فَ  رَُهوا َعَليحَه{ ََل إَجح ُتكح َياُن َوَما اُسح طَأُ َوالنَ سح َفيَه  ى َكَمالُُه فَ َقدح يُ عحَتدُّ بََه }رَُفَع َعنح أُمهَِت اْلَح

ََنَفيهَة قَاُلوا: ََل َيَصحُّ َرفحُع الحمَ  َ َوأَبُو َعبحَد اّلِلَه َوبَ عحُض اْلح َن أَبُو اْلحَُسنيح ذحُكورَاَت َمَع ُوُجوَدَها َوَخاَلَف الحَبصحرَيه
َح لَب َ  يَعَها, َوََل ُمَرجَ  َ أُُمور  ََل َحاَجَة إََل َجََ ء , َوُهَو ُمََّتَدَ ٌد َبنيح َديَر َشيح عحَضَها َفَكاَن َحسًّا َفََل بُده َمنح تَ قح

ُح َموحُجوٌد, َوُهَو الحُعرحُف فََإنهُه يَ قحَضي َِبَنه ا , قُ لحَنا: الحُمَرجَ  َظ ُُمحَمَلا ََديُث َِبََذا اللهفح لحُمرَاَد َمنحُه َرفحُع الحُمَؤاَخَذ, َواْلح
ََلَفيه  َهَقيُّ ِف اْلَح َاَفُظ أَبُو الحَقاَسَم الت هيحَميُّ الحَمعحُروُف ِبَََخي َعاَصم  ِف َسَنَدَه َوالحبَ ي ح اَت َوَرَواُه ابحُن َماَجهح َرَواُه اْلح

َظ إنه اّلِلهَ وَ  ُُه بََلفح َاَل َفيَه, َوَخاَلَف َوَغْيح َضَع إََل آَخَر َما تَ َقدهَم )}ََل َصََلَة إَله َبَفاَُتََة الحَكَتاَب{( ََل إَجح



ََديُث ِف  { َواْلح ِنُّ, َوالحَكََلُم َفيَه َكَما تَ َقدهَم ِف }ََل َنَكاَح إَله َبَوَل   ر  الحَباَقَله َ الحَقاَضي أَبُو َبكح  الصهَحيَحنيح
َم بَ َيانُُه )بََلفحظَ  رَأح َفيَها َبَفاَُتََة الحَكَتاَب{ )َلُوُضوَح َدََلَلَة الحُكلَ ( َكَما تَ َقده َوَخاَلَف قَ وحٌم(  }ََل َصََلَة َلَمنح َلَح يَ قح

َ الطُّهح  َاُل ِف َمثحَل الحَقرحَء( ُمََّتَدَ ٌد َبنيح َا اْلحََجح َم بَ َيانُُه )َوَإَّنه ََميَع َكَما تَ َقده نَ ُهَما ِف اِلح َّتَاَكَه بَ ي ح َيحَض ََلشح َر َواْلح
َرحَض لَ  ُم( َصاَلٌح لَلسهَماَء َواْلح سح ه  )َواِلَح َس لََتَشاِبََُهَما َبَوجح َتَماثَُلَهَما )َوَمثحُل )َوالنُّوُر( َصاَلٌح لَلحَعقحَل, َونُوُر الشهمح

ُعوَل( ِبََ  َ الحَفاَعَل َوالحَمفح َتاَر َلََّتَدَُّدَه َبنيح ُتوَحَة أَلَفاا )وقَ وحله تَ َعاََل }َأوح الحُمخح ُسورََة َأوح الحَمفح عحََللََه َبَقلحَب ََيئََه الحَمكح
َ الزهوحَج َوالحَوَلَ  َقدح َِحََلُه الشهاَفَعيُّ َعَلى َدُة النَ َكاَح{( َلََّتَدَُّدَه َبنيح  الزهوحَج َوَماَلٌك َعَلى الحَوَل َ  يَ عحُفَو الهَذي بََيَدَه ُعقح

َل ِبَعحَناُه قَ بحَل نُ ُزوَل ُمبَ يَ َنَه َأيح }ُحر ََمتح عَ  َتُة{ إَلَح َلَما قَاَم َعنحَدُهَا )}إَله َما يُ ت حَلى َعَليحُكمح{( لَلحَجهح َليحُكمح الحَمي ح
َن حَعاَم{ )}وَ  تَ ثحََن َمنحُه َأيح }ُأَحلهتح َلُكمح َِبَيَمُة اْلح َاُل إََل الحُمسح رَي اْلحََجح ُ َوالرهاَسُخوَن َوَيسح َما يَ عحَلُم ََتحَويَلُه إَله اّلِله

َ الحَعطحَف َواََلبحَتَداَء, َوَِحََلُه اِلحُ  َظ " الرهاَسُخوَن " َبنيح ُهوُر َعَلى اََلبحَتَداَء ِف الحَعلحَم يَ ُقوُلوَن آَمنها َبَه{ َلََّتَدَُّد َلفح مح
, َوَعَليحَه َما َقدهمَ  أََلَة ُحُدوَث الحُموَضَعاَت اللَُّغوَيهَة َمنح َأنه الحُمَتَشابََه َما َلَما قَاَم َعنحَدُهمح ُه الحُمَصنَ ُف ِف َمسح

ُُهَا )}ََل  ُ َبَعلحَمَه )َوقَ وحلُُه َعَليحَه( الصهََلُة َو )السهََلُم( َفيَما َرَواُه الشهيحَخاَن َوَغْيح َتأحثَ َر اّلِله نح  ََيحَنُع َأَحدُُكمح َجاَرُه أَ اسح
ََحَد َوتَ َردهَد ال َاَر, َوَإََل اْلح َ َعوحَدَه إََل اِلح شهاَفَعيُّ ِف الحَمنحَع َيَضَع َخَشَبةا ِف َجَدارََه{( َلََّتَدَُّد َضَمَْي َجَدارََه َبنيح

ََديُد الحَمنحُع َْلََديَث ُخطحَبَة َحجهَة الحَوَداَع }ََل َيََلُّ ََلمحرَئ  َمنح َما َل َأَخيَه إَله َما أَعحطَاُه َعنح َطيَب َلَذَلَك, َواِلح
َفرٌَد ِف بَ عحَضَه وَ  ُهَما ُمن ح َ ِف ُمعحَظَمَه, وَُكلٌّ َمن ح َناد  َعَلى َشرحَط الشهيحَخنيح َاَكُم ِبََسح { َرَواُه اْلح َوهَل نَ فحس  َخَشَبةا ِف اْلح

َع ُمضَ  َمح ثَ ُر َِبِلح َكح , َواْلح ف حرَاَد ُمنَ وهَنا َ ُرُجوَعَه إََل طََبيب  ُرَوَي َِبْلحَ افاا )َوقَ وحُلك زَيحٌد طََبيٌب َماَهٌر( َلََّتَدَُّد َماَهر  َبنيح
 َ يَع َصَفاِتََ  َوَإََل َزيحد  َوََيحَتَلُف الحَمعحََن َِبعحَتَبارََهَا )الثهََلثَُة َزوحٌج َوفَ رحٌد( َلََّتَدَُّد الثهََلثََة َفيَه َبنيح زَاَئَها َوَجََ يَع َأجح ا, َجََ

َصَ  َق الحُمَتَكلَ َم َبَه ; إذح َِححُلُه َعَلى الثهاِن يُوَجُب َكَذبَُه )َواْلح َوهُل َنظَراا إََل َصدح َ اْلح حُّ ُوُقوُعُه( َأيح َوَإنح تَ َعنيه
ُهَما َونَ َفاُه َداُود َوَُيحَكنُ  َثَلَة السهاَبَقَة َمن ح َمح َمَل )ِف الحَكَتاَب َوالسُّنهَة( َلْلح َوهَل  الحُمجح َها َِبَنه اْلح َفَصَل َعن ح َأنح يَ ن ح

ََّتٌَن ِبَُفسهرََه. َوالثهاَلُث: ُهَو ظَاَهٌر ِف   اََلبحَتَداَء َوالرهاَبُع ظَاَهٌر ظَاَهٌر ِف الزهوحَج ; َْلَنهُه الحَماَلُك لَلنَ َكاَح, َوالثهاِن ُمقح
ََحَد ; َْلَنهُه َُمَطُّ الح   َكََلَم.ِف َعوحَدَه إََل اْلح

( َلُه ِف ُعرحَف الشهرحعَ )      ( الحُمَسمهى )اللَُّغَويَ  َظ )َأوحَضُح َمنح ( اللهفح ََصحُّ )َأنه الحُمَسمهى الشهرحَعيه  ; َْلَنه َو( اْلح
َمُل َعَلى الشهرحعَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم بَُعَث لَبَ َياَن الشهرحَعيهاَت فَ ُيحح َي فَ َقاَل الحَغزَاَلُّ: النهِبه َصلهى اّلِله  َوَقيَل: ََل ِف الن ههح

ُظ إمها َحَقيَقٌة أَ  أََلَة: اللهفح َمَديُّ َُيحَمُل َعَلى اللَُّغَويَ  )َوَقدح تَ َقدهَم( َذَلَك ِف َمسح وح َُمَاٌز, َوذَُكَر ُهَنا ُهَو ُُمحَمٌل َواِلح
َر( الحُمَسمه  َظ )َحَقيَقةا َفُْيَدُّ إلَيحَه بََتَجوُّز ( ُُمَاَفظَةا َعَلى الشهرحَعيَ   َما تَ وحَطَئةا لََقوحلََه )فََإنح تَ َعذه ى الشهرحَعيُّ لَلهفح

َ الحَمَجاَز الشهرحَعيَ  َوالحُمَسمهى اللَُّغَويَ  )َأوح َُيحَمُل َعَلى  ( ُهَو )ُُمحَمٌل( َلََّتَدَُّدَه َبنيح َكَن )َأوح َدَياا أَمح ( تَ قح اللَُّغَويَ 
َوهَل, َمثَالُ لَلح  ََه اْلح َتَصَر َكَغْيح َها الحُمَصنَ ُف ِف َشرحَح الحُمخح َتاَر َمن ح ُه َحَديُث َحَقيَقَة َعَلى الحَمَجاَز )أَق حَواٌل( اخح

َر َفيَه  ََه }الطهَواُف َِبلحبَ يحَت َصََلٌة إَله َأنه اّلِلهَ َأَحله َفيَه الحَكََلَم{ تَ َعذه ُمَسمهى الصهََلَة َشرحعاا َفُْيَدُّ الَّتَ حَمَذيَ  َوَغْيح
, َوُهَو إلَيحَه بََتَجوُّز  َِبَنح يُ َقاَل: َكالصهََلَة ِف اعحَتَباَر الطهَهارََة َوالنَ يهَة َوََنحوََهَا, أَوح َُيحَمَل َعَلى  الحُمَسمهى اللَُّغَويَ 



َتَماَل الطهَواَف َعَليحَه َفََل ت ُ  َتاُر َأنه الدَُّعاُء َِبَْيح  ََلشح َريحَن )َوالحُمخح َمح َ اْلح راا, َوُهَو ُُمحَمٌل َلََّتَدَُّدَه َبنيح عحَتََبُ َفيَهَما ذَكح
َرى َعَلى السه  َ لَيحَس َذَلَك الحَمعحََن َأَحَدُهَا( ََترَةا ُأخح تَ عحَمَل َلَمعحَنا ََتَرةا َوَلَمعحنَ َينيح َظ الحُمسح َواَء, َوَقدح أُطحَلَق اللهفح

ثَ ُر فَائََدةا )فَ )ُُمحمَ  َ, َوَقيَل: َيََّتَجهُح الحَمعحنَ َياَن ; َْلَنهُه َأكح َ الحَمعحََن َوالحَمعحنَ َينيح َإنح َكاَن( َذَلَك الحَمعحََن ٌل( َلََّتَدَُّدَه َبنيح
َدُّدَ  َخُر( لَلَّته َفيَه َوقَاَل يُ عحَمُل َبَه أَيحضاا ; َْلَنهُه  )َأَحَدُهَا فَ يُ عحَمُل بََه( َجزحماا َلُوُجوَدَه ِف اَلستعمالني )َويُوَقُف اِلح

َييُد َبَقوحلََه: لَيحَس إَلَح ِمها َظَهَر لَُه َكَما قَاَل: َوالظهاَهُر أَنهُه ُمرَاُدُهمح  ثَ ُر فَاَئَدةا, َوالت هقح َوهَل َحَديُث َأكح أَيحضاا َمثَاُل اْلح
رَُم َوََل يُ نحكَ  َلم  }ََل يَ نحَكُح الحُمحح َل َعَلى ُمسح َء, فََإنهُه إنح ِحَُ َد َوالحَوطح َ الحَعقح ََّتٌَك َبنيح ُح{ بََناءا َعَلى َأنه النَ َكاَح ُمشح

َُه  رََم ََل َيطَأُ, َوََل يُوطَأُ َأيح ََل َُيَكَ ُن َغْيح ُتَفيَد َمنحُه َمعحَنا َواَحٌد, َوُهَو َأنه الحُمحح َء اُسح  َمنح َوطحَئَه, َوَإنح ِحَُلَ الحَوطح
َسهَ  رََم ََل يَ عحَقُد لَنَ فح ََّتٌَك, َوُهَو َأنه الحُمحح ٌر ُمشح نَ ُهَما َقدح ُتَفيَد َمنحُه َمعحنَ َياَن بَ ي ح َد اُسح ََه, َعَلى الحَعقح , َوََل يَ عحَقُد لََغْيح

َسَها َمنح َولَيَ َها{ َأيح َِبَنح ت َ  َلم  }الث هيَ ُب َأَحقُّ بَنَ فح َسَها َأوح ََتحَذَن َلَولَيَ َها فَ يَ عحَقَد َوَمثَاُل الثهاِن َحَديُث ُمسح عحَقَد لَنَ فح
َسَها أَبُو َحَنيَفَة وََكَذَلَك بَ عحُض َأصحَحابََنا َلَكنح إَذا َكانَ  َدَها لَنَ فح تح ِف َمَكان  ََل َْلَا َوََل جُيحَبََها, َوَقدح قَاَل َبَعقح

ُ َعنحُه.َوَله َفيَه َوََل َحاَكَم َونَ َقَلُه يُوُنُس بحُن عَ  َعحَلى َعنح الشهاَفَعيَ  َرَضَي اّلِله  بحَد اْلح
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ت حَيا      َكاَل إََل َحيَ َز التهَجلَ ي( َأيح اََلتَ َضاَح فَاْلحَ َء َمنح َحيَ َز اْلحَشح رَاُج الشهيح ُن َِبلظهاَهَر َمنح ِبَعحََن الت هبحَينَي )إخح
َكال  ََل ُيَسمهى بَ يَ  َكَل )ات ََفاقاا َْلَاَجَتَه( إلَيحَه َِبَنح َغْيحَ َسبحَق إشح ُمُه( الحُمشح ُب( الحبَ َياُن )َلَمنح أُرَيَد فَ هح َا جيََ اَنا )َوَإَّنه

ََصحُّ أَنهُه( َأيح الحبَ َياَن )َقدح َيُكوُن الحَفعحُل( َكالحَقوحلَ  ََه )َواْلح َِتَ َبَه َخََلُف َغْيح طُوَل , َوَقيَل: ََل لَ يَ عحَمَل َبَه أَوح يُ فح
َكاَن تَ عحَجيَلَه َِبلحَقوحَل, َوَذَلَك ِمُحَتَنٌع قُ لحَنا: ََل ُنَسل َ  ََصحُّ َزَمَن الحَفعحَل فَ يَ َتَأخهُر الحبَ َياُن بََه َمَع إمح َتَناَعُه )َو( اْلح ُم امح

ُ الحَمعحُلوَم( َوَقيَل: ََل ; َْلَنهُه ُدونَُه, َفَكيحَف جُيح  َعُل ِف َُمَلَ َه َحَّته َكأَنهُه الحَمذحُكوُر َبَدلَُه, قُ لحَنا )َأنه الحَمظحُنوَن يُ َبنيَ 
َ ِف  َنُه َمنح الحَقوحَل َوالحَفعحَل( الحُمتهَفَقنيح َم, َوَإنح َجَهلحَنا َعي ح ََصحُّ )َأنه الحُمتَ َقدَ  الحبَ َياَن )َوُهَو الحبَ َياُن(  َلُوُضوَحَه )َو( اْلح

َخُر ََتح  ُ, َواِلح َء ََل َأيح الحُمَبنيَ  َكيٌد لَُه, َوَإنح َكاَن ُدونَُه ِف الحُقوهَة, َوَقيَل: إنح َكاَن َكَذَلَك فَ ُهَو الحبَ َياُن ; َْلَنه الشهيح
َبَل َفََل, َأََل  تَ قح َبَل, أَمها َِبلحُمسح تَ قح َلَة تُ ؤَكهُد تَ َرى َأنه  يُ ؤَكهُد ِبَا ُهَو ُدونَُه, قُ لحَنا: َهَذا ِف التهأحَكيَد َبَغْيحَ الحُمسح ُمح  اِلح

َتَضى الحَقوح  َلة  ُدوََّنَا )َوَإنح َلَح يَ تهَفقح الحبَ َياََنَن( الحَقوحُل َوالحَفعحُل َكَأنح زَاَد الحَفعحُل َعَلى ُمقح َل )َكَما َلوح طَاَف( َِبُمح
َتَمَلةَ  جَ ( الحُمشح ُ َعَليحَه َوَسلهَم )بَ عحَد( نُ ُزوَل آيََة )اْلَح َ, َوأَُمَر َبَواَحد  فَالحَقوحُل( َأيح  َصلهى اّلِله َعَلى الطهَواَف )َطَواَفنيح

ٌب َأوح َواَجبٌ  َتَضى قَ وحلََه )َندح ُ َعَليحَه َوَسلهَم الزهاَئُد َعَلى ُمقح ( ِف َحقَ َه ُدوَن أََمَتَه فَالحبَ َياُن الحَقوحُل )َوَفعحُلُه( َصلهى اّلِله
ماا( َكاَن الحَقوحُل عَ  َ( الحَبصحرَيُّ الحبَ َياُن ُهَو )ُمتَ َقدَ  َ )َوقَاَل أَبُو اْلحَُسنيح لَيَلنيح َ الده َلى الحَفعحَل )َأوح ُمَتَأخَ راا( ََجحعاا َبنيح

ُم الحَفعحَل َكمَ  ُم الحَقوحَل َفُحكح َم ات ََفاَقَهَما َأيح فََإنح َكاَن الحُمتَ َقدَ  ُهَما َكَما ِف َقسح ُم( َمن ح َأوح الحَفعحَل  ا َسَبَق,)الحُمتَ َقدَ 
تَ  َضى الحَقوحَل َكَأنح طَاَف فَالحَقوحُل ََنَسٌخ لَلزهاَئَد َمنحُه, قُ لحَنا: َعَدُم النَُّسَخ ِبَا قُ لحَناُه أَوحََل, َوَلوح نَ َقَص الحَفعحُل َعنح ُمقح

َم لََنا َأنه الحبَ َياَن الحَقوحُل, َ َفَقَياُس َما تَ َقده ُ َعَليحَه  َواَحٌد, َوأَُمَر َِبث حَننيح َونَ قحُص الحَفعحَل َعنحُه ََتحَفيٌف ِف َحقَ َه َصلهى اّلِله



ُم فَإَ  َ َأنه الحبَ َياَن الحُمتَ َقدَ  ُم الحَفعحَل َوَسلهَم ََتَخهَر الحَفعحُل َأوح تَ َقدهَم, َوَقَياُس َما تَ َقدهَم َْلََب اْلحَُسنيح نح َكاَن الحَقوحَل َفُحكح
 الحَفعحَل َفَما زَاَدُه الحَقوحُل َعَليحَه َمطحُلوٌب َِبلحَقوحَل.َكَما َسَبَق, أَوح 

أََلةٌ )      َمل  َأوح ظَاَهر  َلَح يَرَدح ظَاَهرُُه َبَقرَيَنَة َما َسَيأحِت )َعنح  :َمسح ,  ََتحَخُْي الحبَ َياَن( َلُمجح َوقحَت الحَفعحَل َغْيحُ َواَقع 
ََه َوَإنح َجاَز( ُوُقوُعُه َعنحَد أَئَمهتَ  َسُن َكَما قَاَل َمنح قَ وحَل َغْيح َليَف َما ََل يُطَاُق, َوقَ وحلُُه: الحَفعحُل َأحح َنا الحُمَجو َزَيَن َتكح

َحاَق اْلسفراييِن ََلئََقٌة َِبلحُمعحَتزََلَة الحَقائََلنَي ِبََنه  َتاُذ أَبُو إسح ُسح َا َكَما قَاَل اْلح َاَجُة ; َْلََّنه اَجةا إََل َِبلحُمؤحَمَننَي حَ  اْلح
طَاَب )إََل َوقحَتَه( َأيح  َتثَاَل )َو( ََتحَخُْي الحبَ َياَن َعنح َوقحَت اْلَح َتَحقُّوا الث هَواَب َِبََلمح َليَف لََيسح الحَفعحَل َجائٌَز  التهكح

َمَل َكَعام    َ ظَاَهٌر( َوُهَو َغْيحُ الحُمجح ُهوَر َسَواٌء َكاَن لَلحُمَبنيه ُمح ُ  )َواَقٌع َعنحَد اِلح ُ ََتحَصيَصُه, َوُمطحَلق  يُ َبنيَ  يُ َبنيَ 
ُ َأَحَد َمعحنَ يَ يحهَ  ََّتَك  يُ َبنيَ  َمُل َكُمشح َخُه )أَمح ََل( َوُهَو الحُمجح ُ َنسح م  يُ َبنيَ  َييَدُه, َوَدال  َعَلى ُحكح , َوُمتَ َواَطئ   تَ قح َمَثَلا

, َوَقيَل ََيحَتَنُع ََتح  ُ َأَحَد َما َصَدقَاتََه َمَثَلا طَاَب )َوََثلَثُ َها( َأيح يُ َبنيَ  َم الحُمرَاَد َعنحَد اْلَح ََللََه َبَفهح َخْيُُه ُمطحَلقاا َْلَخح
مَ  يَقاَعَه الحُمَخاَطَب ِف فَ هح َمَل, َوُهَو َما لَُه ظَاَهٌر( َْلَ َق حَواَل )ََيحَتَنُع( التهأحَخُْي )ِف َغْيحَ الحُمجح َغْيحَ الحُمرَاَد َِبَََلَفَه  اْلح

َاَلَ  َفيَما لَُه ظَاَهٌر( َمثحُل َهَذا الحَعامُّ ََمحُصوٌص ِف الح  َمَل )َورَاَبُعَها ََيحَتَنُع ََتحَخُْي الحبَ َياَن اْلحََجح َوَهَذا الحُمطحَلُق ُمجح
َاَلَ  دُ  َلُه ِف ََتحَخَْي اْلحََجح ُذوُر قَ ب ح ُم َمنحُسوٌخ َيُدلُّ الحُوُجوُد الحَمحح ُكح َاَلَ  ُمَقيهٌد, َوَهَذا اْلح َصيَليَ  َلُمَقاَرنََة اْلحََجح وَن الت هفح

َاَلَ  َكالت ه  ََّتََك َوالحُمتَ َواَطَئ( ِمها لَيحَس لَُه ظَاَهٌر فَ َيُجوُز ََتحَخُْي بَ َياََّنََما اْلحََجح َصيَليَ  َكَأنح يَ ُقوَل: )َِبَََلَف الحُمشح فح
َ َمَثَلا ِف الحُمشح  ُذوَر السهاَبَق الحُمرَاُد َأَحُد الحَمعحنَ َينيح ََّتََك َوَأَحُد الحَماَصاَدقَاَت َمَثَلا ِف الحُمتَ َواَطَئ ََلنحَتَفاَء الحَمحح

َظ َِبَََلَف النه  َم الحُمرَاَد َمنح اللهفح ََللََه بََفهح َخ( َْلَخح َخ ; َْلَنهُه َرفحٌع )َوَخاَمُسَها( ََيحَتَنُع التهأحَخُْي )ِف َغْيحَ النهسح سح
 َم َأوح بَ َياٌن ََلنحَتَهاَء أََمَدَه َكَما َسَيأحِت.لَلحُحكح 
َم َعنحُه َلَما ذَُكَر )وَ )      ََلَل َِبلحَفهح َخ ات ََفاقاا( ََلنحَتَفاَء اْلحَخح َساَدُسَها ََل َوَقيَل جَيُوُز ََتحَخُْي( الحبَ َياَن ِف )النهسح

( َمنح الحبَ َياَن )ُدوَن بَ عحض   َم َأنه الحُمَقدهَم جَيُوُز ََتحَخُْي بَ عحض  ( ; َْلَنه ََتحَخَْي الحبَ عحَض يُوَقُع الحُمَخاَطَب ِف فَ هح
ََواَز ِف الحُكلَ  َأيح َقيَل: َعَليحَه ََل جَيُوُز  يُع الحبَ َياَن َوُهَو َغْيحُ الحُمرَاَد َوَهَذا ُمَفرهٌع َعَلى اِلح ِف الحبَ عحَض َلَما ذَُكَر َجََ

َوَ  ََصحُّ اِلح ُتمح َمنح شَ َواْلح َا َغَنمح أََلَة َعَلى الحُوُقوَع قَ وحله تَ َعاََل }َواعحَلُموا أَّنه ء  َفَأنه اُز َوالحُوُقوُع َوِمها َيُدلُّ ِف الحَمسح يح
َ }َمنح قَ َتَل قََتيَلا َلهُ  َعَليحَه بَ يَ َنٌة فَ َلُه َسَلُبُه{  ّلِلََه ُُخَُسُه{ إَلَح فََإنهُه َعامٌّ َفيَما يُ غحَنُم ََمحُصوٌص َِبََديَث الصهَحيَحنيح

ََديَث َكَما قَاَل الحُمَصنَ ُف أَنهُه َكاَن ِف َغزحَوَة ُحَننيح   َل اْلح َل أَهح يََة لَنَ قح ٌر َعنح نُ ُزوَل اِلح َلُه َوُهَو ُمَتَأخَ  يََة قَ ب ح  َوَأنه اِلح
ر  وقَ وحله تَ َعاََل }إنه اّلِلهَ ََيحُمرُُكمح  وَبََة ِف َغزحَوَة َبدح َييَدَها ِبَا ِف َأجح َ تَ قح َا ُمطحَلَقٌة ُثه َبنيه َِبُوا بَ َقَرةا{ فََإَّنه َأنح َتذح

ََليَل َعَليحَه ا , َوَفيَه ََتحَخُْي بَ عحَض الحبَ َياَن َعنح بَ عحض  أَيحضاا وقَ وحله تَ َعاََل َحَكايَةا َعنح اْلح َئَلَتَهمح لصهََلُة َوالسهََلُم َأسح
َخُه  }ََي ُبَِنه  َ َنسح َر َبَذبحَح ابحَنَه ُثه َبنيه َمح َبَقوحلََه تَ َعاََل إِن َ أََرى ِف الحَمَناَم َأِن َ أَذحَِبُك{ إَلَح فََإنهُه َيُدلُّ َعَلى اْلح

َتاَر أَنهُه جَيُوُز لَلرهُسو  { )َوَعَلى الحَمنحَع( َمنح التهأحَخَْي )الحُمخح ُ َعَليحَه َوَسلهَم ََتحَخُْي }َوَفَدي حَناُه َبَذبحح  َعَظيم  َل َصلهى اّلِله
ُذوَر السه  َاَجَة( إلَيحَه ََلنحَتَفاَء الحَمحح ََه إََل َوقحَت )اْلح اَبَق َعنحُه َوَقيَل: ََل الت هبحَليَغ( َلَما أُوَحَي إلَيحَه َمنح قُ رحآن  َأوح َغْيح

غح َما أُنحزََل إلَيحك َمنح َربَ ك{ َأيح َعَلى الحَفوحَر ; َْلَنه ُوُجوَب الت هبحَليَغ جَيُوُز لََقوحلََه تَ َعاََل }ََي أَي َُّها الرهُسوُل بَ ل َ 



َر بََه إَله الحَفوحُر قُ لحَنا: فَاَئَدتُُه ََتحيَيٌد لَلحَعقحَل ِبَ  َمح َماَم الرهازَيُّ َمعحُلوٌم َِبلحَعقحَل َضُروَرةا َفََل فَائََدَة َلْلح  لن هقحَل وََكََلُم اْلحَ
َتَضي الحَمنحَع ِف الحُقرحآَن َقطحعاا ; َْلَنهُه ُمتَ َعبهٌد بََتََلَوتََه َوَلَح يُ َؤخَ رح َصلهى اّلِلهُ  َمَديَ  يَ قح  َعَليحَه َوَسلهَم تَ بحَليَغُه َِبَََلَف َواِلح

َم فَ ُيَجيُب ََتَرةا ِمه  ُكح َأُل َعنح اْلح ََه َلَما ُعَلَم َمنح أَنهُه َكاَن ُيسح ُي.َغْيح َرى إََل َأنح يَ نحزََل الحَوحح  ا َعنحَدُه َويََقُف ُأخح
َتاُر َعَلى الحَمنحَع أَيحضاا )أَنهُه جَيُوُز َأنح ََل يَ عحَلَم( الحُمَكلهُف )الحَموحُجوَد( َعنحَد ُوُجوَد الحمُ )      َخصَ َص َو( الحُمخح

ََل يَ عحَلَم َبَذاَت الحُمَخصهَص, َوََل َبَوصحَف أَنهُه َُمَصهٌص َمَع  َِبلحُمَخصهَص َوََل َِبَنهُه َُمَصهٌص َأيح جَيُوُز َأنح 
ُ لَُه الحَعلحَم َبَذَلكَ  َوَقيَل ََل جَيُوُز  َُمَصهص  َمَع َعلحَمَه َبَذاتََه َكَأنح َيُكوَن الحُمَخصَ ُص َلُه الحَعقحَل ِبََنح ُيَسبَ َب اّلِله

َعي َ  ُذوُر ََتحَخُْي الحبَ َياَن َوُهَو ُمن حَتف   َذَلَك ِف الحُمَخصهَص السهمح َلَما َفيَه َمنح ََتحَخَْي إعحََلَمَه َِبلحبَ َياَن قُ لحَنا الحَمحح
مَ ُهَنا َوَعَدُم َعلحَم الحُمَكلهَف َِبلحُمَخصهَص ِبََنح َلَح يَ بحَحثح َعنحُه تَ قحَصٌْي أَمها الحَعقحَليُّ فَات هَفُقوا َعلَ  َع ى َجَواَز َأنح ُيسح

ُ الحُمَكلهَف الحَعامه َمنح َغْيحَ َأنح يُ عحَلَمُه َأنه ِف الحَعقحَل َما َُيَصَ ُصُه وُُكوَلا إََل َنظَرََه َوَقدح  َوَقَع َأنه بَ عحَض الصهَحابََة اّلِله
ُهمح فَاَطَمُة بَنحُت َرُسوَل اّلِلهَ  َعيه إَله بَ عحَد َحني  َمن ح َمعح الحُمَخصهَص السهمح ُ َعَليحَه َوَسلهَم طََلَبتح َلَح َيسح  َصلهى اّلِله

ُ ِف  ُ َعَليحَه َوَسلهَم لَُعُموَم قَ وحله تَ َعاََل }يُوَصيُكمح اّلِله َتجه َمْيَاثَ َها ِمها تَ رََكُه َرُسوُل اّلِلَه َصلهى اّلِله  َأوحََلدَُكمح{ فَاحح
ُ َعنحُه ِبَا رَ  ر  َرَضَي اّلِله َها أَبُو َبكح َناُه َصَدَقٌة{ َعَلي ح ُ َعَليحَه َوَسلهَم }ََل نُوَرُث َما تَ رَكح َواُه َْلَا َمنح قَ وحلََه َصلهى اّلِله

َمعح َُمَصهَص الحَمُجوَس َمنح قَ وحله تَ َعاََل }فَاق ح  ُ َعنحُه َلَح َيسح ُهمح ُعَمُر َرَضَي اّلِله َرَجُه الشهيحَخاَن َوَمن ح تُ ُلوا َأخح
رََكنَي{ َحيحُث ذَ  َلُه الحُمشح َنُع َأيح َفيَهمح فَ َرَوى لَُه َعبحُد الرهِححََن بحُن َعوحف  قَ وح , فَ َقاَل: َما أَدحرَي َكيحَف َأصح َكَرُهمح

ُ َعنحُه. َورَ  َل الحَكَتاَب{ َرَواُه الشهاَفَعيُّ َرَضَي اّلِله ُ َعَليحَه َوَسلهَم }ُسنُّوا َِبَمح ُسنهَة أَهح  َأنه ُعَمَر َوى الحُبَخارَيُّ َصلهى اّلِله
ُ عَ  َزحيََة َمنح الحَمُجوَس َحَّته َشَهَد َعبحُد الرهِححََن بحُن َعوحف  َأنه َرُسوَل اّلِلَه َصلهى اّلِله َليحَه َوَسلهَم َأَخَذَها َلَح ََيحُخذح اِلح

 َمنح َُمُوَس َهَجَر. 
 

 النسخ
َم )َأوح بَ يَ        تَُلَف ِف أَنهُه َرفحٌع( لَلحُحكح َخ قَ بحَل التهَمكَُّن )اُخح َوهُل َلُشُمولََه النهسح َتاُر( اْلح اٌن( ََلنحَتَهاَء أََمَدَه )َوالحُمخح

( َأيح َمنح َحيحثُ  َم الشهرحَعيه ُكح َوهَل أَنهُه رََفَع )اْلح تَ َعلُُّقُه َِبلحَفعحَل  َوَسَيأحِت َجَوازُُه َعَلى الصهَحيَح, َوالحُمرَاُد َمنح اْلح
َليهَة َأيح الحَمأحُخوَذ َمنح الحَعقح )َِبَطَاب   َصح َِبَحَة اْلح َل, َوَِبَطَاب  ( َفَخرََج َِبلشهرحَعيَ  َأيح الحَمأحُخوَذ َمنح الشهرحَع َرفحُع اْلحَ

َاَع َوذََكَرُهَا لَيُ نَ بَ َه َعلَ  َلَة, وََكَذا َِبلحَعقحَل َواْلحََجح ُُنوَن َوالحَغفح َل الرهفحُع َِبلحَموحَت َواِلح َخ َِبلحَعقح ى َما َفيَهَما َبَقوحلََه )َفََل َنسح
ٌل َأيح  ُخوٌل( َأيح َفيَه َدخح ُلُهَما( ِف َطَهارَتََه )َمدح ََلُه ُنَسَخ َغسح َماَم( الرهازَيُّ )َمنح ُنَسَخ رَجح  َعيحٌب َوقَ وحُل اْلحَ

َل َلُسُقوَط َُمَلَ هَ  َل َِبلحَعقح ا فََإنهُه َُمَاَلٌف َلََلصحَطََلَح وََكوحنُُه تَ َوسهَع َفيَه )َوََل(  َحيحُث َجَعَل َرفحَع ُوُجوَب الحُغسح َنسحخا
ُ َعَليحَه َوَسلهَم َكَما َسَيأحِت ; إ َعَقُد بَ عحَد َوفَاتََه َصلهى اّلِله َا يَ ن ح َاَع( ; َْلَنهُه إَّنه َخ )َِبْلحََجح ذح ِف َحَياتََه اْلحُجهُة ِف َنسح

َمَعنَي لَلنهصَ  َفيَما َدله َعَليحَه )تَ َتَضمهنُ قَ وحلََه: ُدوََّنُمح  َخ بَ عحَد َوفَاتََه )َو( َلَكنه )َُمَاَلَفتَ ُهمح( َأيح الحُمجح  َوََل َنسح
ا أَوح أَ  ما ُخ بَ عحَض الحُقرحآَن َتََلَوةا َوُحكح َاَعَهمح )َوجَيُوُز َعَلى الصهَحيَح َنسح تَ َنُد إَجح ُهَا َحدَ ََنَسخاا( لَُه َوُهَو ُمسح



ُخ التَ ََل  َمَع َعَليحَه, َوَقيَل: ََل جَيُوُز ِف الحبَ عحَض َنسح ُخ بَ عحَضَه َكُكلَ َه الحُمجح ( َوَقيَل: ََل جَيُوُز َنسح َوَة ُدوَن فَ َقطح
َر انحَتَفاُء َأَحَدَهَا َلزََم انحتَ  َظ فََإَذا ُقدَ  ُلوُل اللهفح َم َمدح ُكح ُس ; َْلَنه اْلح َم َوالحَعكح ُكح َا يَ لحَزُم إَذا اْلح َخَر قُ لحَنا: إَّنه َفاءُ اِلح

َظ لَيحَس يُ  َم ُدوَن اللهفح ُكح ُلوَلا ُروَعَي َوصحُف الدهََلَلَة, َوَما ََنحُن َفيَه َلَح يُ رَاَع َفيَه َذَلَك فََإنه بَ َقاَء اْلح وَصُف َكوحنُُه َمدح
ُلوٌل َلَما َدله َعَلى بَ َقائَهَ  َا ُهَو َمدح , فََإنه َدََللََتُه َلُه, َوَإَّنه ُلوَلا َظ لَيحَس َبَوصحَف َكوحنََه َمدح َم ُدوَن اللهفح ُكح  َوانحَتَفاَء اْلح

َقحَساُم الثهََلثَُة َرَوى َا يَ رحَفُع النهاَسُخ الحَعَمَل بََه َوَقدح َوَقَع اْلح َعيهٌة ََل تَ ُزوُل, َوَإَّنه َلٌم َعنح َعاَئَشَة َرَضَي  َعَليحَه َوضح ُمسح
َن َِبَمحس  َمعحُلوَمات  فَ َهَذا َمنحُسوُخ التَ ََل ا ُر َرَضَعات  َمعحُلوَمات  فَ ُنَسخح َها َكاَن َفيَما أُنحزََل َعشح ُ َعن ح َم ّلِله ُكح َوَة َواْلح

ُ َعنحُه َلوحََل َأنح يَ ُقوَل النهاُس زَاَد ُعَمُر ِف  ُُه َعنح ُعَمَر َرَضَي اّلِله َكَتاَب اّلِلَه َلَكتَ بحتَها الشهيحُخ   َوَرَوى الشهاَفَعيُّ َوَغْيح
ُ َعَليحَه َوالشهيحَخُة إَذا َزنَ َيا فَارحَُجُوُهَا أَلحبَ تهَة, فََإَنه َقدح قَ رَأحََنَها فَ َهَذا َمنحُسوُخ التَ ََلَوَة ُدوَن اْلحُ  َم َْلَمحرََه َصلهى اّلِله كح

َ َرَواُه الشهيحخَ  َصَننيح َم الحُمحح َم ُدوَن التَ ََلَوَة َكَثٌْي َمنحُه َوَسلهَم َبَرجح ُكح اَن َوُهَا الحُمرَاُد َِبلشهيحَخ َوالشهيحَخَة, َوَمنحُسوُخ اْلح
ُهر   َن َِبَن حُفَسَهنه أَرحبَ َعَة َأشح راا{ لََتَأخُّرَهَ  قَ وحله تَ َعاََل }َواَلهَذيَن يُ تَ َوف هوحَن َمنحُكمح َوَيَذُروَن أَزحَواجاا َيََّتَبهصح  ِف َوَعشح

َسَْي, َوَإنح تَ َقدهَمُه ِف التَ ََلَوَة.  ُل الت هفح َوهَل َكَما قَاَل َأهح  الن ُُّزوَل َعنح اْلح
ُتُه أَوح َدَخَل َوَلَح ََيح )      ُخلح َوق ح ُخ الحَفعحَل قَ بحَل التهَمكَُّن( َمنحُه َِبَنح َلَح َيدح َض َمنحُه َما َو( جَيُوُز َعَلى الصهَحيَح )َنسح

َليَف فَ يَ ن حقَ َيسح  َل التهكح َخ ُوُجوُد َأصح َفي لَلنهسح َليَف قُ لحَنا: َيكح رَاَر التهكح َتقح َطُع َبَه, َوَقدح َعُه, َوَقيَل: ََل جَيُوُز لََعَدَم اسح
ََليَل أَُمَر َبَذبحَح ابحَنَه َعَليحهَ  بَيَح, فََإنه اْلح ُخ قَ بحَل التهَمكَُّن ِف َقصهَة الذه َما الصهََلُة َوالسهََلُم لََقوحلََه تَ َعاََل َوَقَع النهسح

َأِن َ أَذحَِبُك{ إَلَح ُثه ُنَسَخ َذِبحُُه قَ بحَل التهَمكَُّن َمنحُه لََقوحلََه تَ َعاََل  َحَكايَةا َعنحُه }ََي ُبَِنه إِن َ أََرى ِف الحَمَنامَ 
َتَماُل َأنح َيُكونَ  { َواحح َنحَبَياَء ِف  }َوَفَدي حَناُه َبَذبحح  َعَظيم  ُخ َفيَه بَ عحَد التهَمكَُّن َخََلُف الظهاَهَر َمنح َحاَل اْلح النهسح

َر َمنح ُمَباَدَرَِتَمح إََل َفعحَل الحَمأحُموَر َبَه َوَإنح َكاَن ُمَوسهعاا َمح َتثَاَل اْلح   .امح

ُخ َبُقرحآن  لَُقرحآن  َوُسنه )      ُخ السُّنهَة َِبلحُقرحآَن لََقوحلََه تَ َعاََل َو( جَيُوُز َعَلى الصهَحيَح )النهسح ة ( َوَقيَل: ََل جَيُوُز َنسح
َ لَلنهاَس َما نُ ز ََل إلَيحَهمح{ َجَعَلُه ُمبَ يَ ناا لَلحُقرحآَن َفََل َيُكوُن ا َر لَتُ َبنيَ  لحُقرحآُن ُمبَ يَ ناا لَلسُّنهَة, قُ لحَنا: }َوأَن حزَلحَنا إلَيحَك الذ َكح

ََوى{ َوَيُدلُّ َعَلى ََل َماَنعَ  ُ تَ َعاََل }َوَما يَ نحَطُق َعنح اْلح َُما َمنح َعنحَد اّلِلَه تَ َعاََل قَاَل اّلِله ََواَز  َمنح َذَلَك ; َْلََّنه اِلح
ء { َوَإنح ُخصه َمنح ُعُموَمَه َما ُنَسَخ بَ  َياَنا َلُكلَ  َشيح  َغْيحَ الحُقرحآَن. قَ وحله تَ َعاََل }َونَ زهلحَنا َعَليحَك الحَكَتاَب تَب ح

ُخ )َِبلسُّنهَة( ُمتَ َواتَرَةا أَوح آَحاداا )لَلحُقرحآَن( َوَقيَل: ََل جَيُوُز لََقوحلَهَ )       تَ َعاََل }ُقلح َو( جَيُوُز َعَلى الصهَحيَح النهسح
ُخ َِبلسُّنهَة تَ بحدَ  َلُه َمنح تَلحَقاَء نَ فحَسي{ َوالنهسح َسَه َما َيُكوُن َل َأنح أَُبدَ  يٌل َمنحُه قُ لحَنا لَيحَس تَ بحَديَلا َمنح تَلحَقاَء نَ فح

َ لَلنهاَس َما نُ ز ََل إلَيحَهمح{ )َوقَ  ََواَز قَ وحله تَ َعاََل }لَتُ َبنيَ  ََوى{ َويَُدلُّ َعَلى اِلح ُخ }َوَما يَ نحَطُق َعنح اْلح يَل ََيحَتَنُع( َنسح
َحاَد( ; َْلَنه الحُقرحآَن مَ  ُم َوَدََلَلُة الحُقرحآَن َعَليحَه ظَنَ يهٌة الحُقرحآَن )َِبِلح ُكح َخ اْلح َحاُد َمظحُنوٌن قُ لحَنا َُمَلُّ النهسح قحطُوٌع, َواِلح

َحاَد َكَحَديَث الَّتَ حَمَذيَ  َوغَ  ُخ الحُقرحآَن )إَله َِبلحُمتَ َواتََرَة( َوَقيَل َوَقَع َِبِلح قُّ َلَح يَ َقَع( َنسح ََه }ََل َوَصيه )َواْلَح َة ْيح
{ فََإنهُه ََنَسُخ لََقوحلََه تَ َعاََل }ُكَتَب َعَليحُكمح إَذا َحَضَر َأَحدَُكمح الحَموحُت إنح تَ َرَك َخْيحاا الحوَ  َصيهُة لَلحَواَلَديحَن َلَواَرث 

َاَكمَ  َتَهَديَن اْلح َق حَرَبنَي{ قُ لحَنا: ََل ُنَسلَ ُم َعَدَم تَ َواتَُر َذَلَك َوََنحوََه لَلحُمجح َخ لَُقرحَِبَمح َمنح َزَماَن النهِبَ  َواْلح نَي َِبلنهسح



ُخ الحُقرحآَن )َِبلسُّنه  ُ َعنحُه )َوَحيحُث َوَقَع( َنسح ( َرَضَي اّلِله ُ َعَليحَه َوَسلهَم )قَاَل الشهاَفَعيُّ َة َفَمَعَها قُ رحآٌن( َصلهى اّلِله
ُ تَ َواُفَق الحَكَتاَب َوالسُّنهةَ  ُ تَ َواُفَق الحَكَتاَب َعاَضٌد َْلَا يُ َبنيَ  ُخ السُّنهَة )َِبلحُقرحآَن َفَمَعُه ُسنهٌة َعاَضَدٌة َلُه تُ َبنيَ  ( َنسح  )َأوح

ُ َعنحُه ِف الر ََساَلَة ََل يَ نحَسُخ َكَتا ُثه َب اّلِلَه إَله َكَتابُُه َوالسُّنهَة( َهَذا َفَهَمُه الحُمَصنَ ُف َمنح قَ وحَل الشهاَفَعيَ  َرَضَي اّلِله
ُ َعَليحَه َوَسلهَم ََل يَ نحَسُخَها إَله ُسنَ ُنُه  ُ ِف أَمحر  َغْيحَ َما , قَاَل: َوَهَكَذا ُسنهُة َرُسوَل اّلِلَه َصلهى اّلِله َدَث اّلِله َوَلوح َأحح

َ لَلنهاَس َأنه لَ  ُ َحَّته يُ َبنيَ  َدَث اّلِله ُه ُسنهةا ََنَسَخةا َلُسنهَتَه َأيح ُمَوافَ َقةا لَلحَكَتاَب َسنه َفيَه َرُسولُُه َلَسنه َرُسولُُه َما َأحح
َدَس ا َخ الت هَوجَُّه ِف الصهََلَة إََل بَ يحَت الحَمقح لثهاَبَت َبَفعحَلَه النهاَسَخ َْلَا  إذح ََل َشكه ِف ُمَوافَ َقَتَه َلُه َكَما ِف َنسح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم َبَقوحلََه تَ عَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َصلهى اّلِله َرَاَم{ َوَقدح فَ َعَلُه َصلهى اّلِله َجَد اْلح َهك َشطحَر الحَمسح اََل }فَ َولَ  َوجح
َم ُُمحَتاٌج إََل بَ َياَن وُ  َوهُل َُمحُموٌل َعَليحَه ِف الحَفهح َم َوالحُوُجوَد, َواْلح ُم ظَاَهٌر ِف الحَفهح ُد ُجوَدَه, َوَيُكوُن الحُمرَاَوَهَذا الحَقسح

ُخ  الحَكَتاَب إَله َِبلحَكَتاَب َوَإنح َكاَن َثه ُسنهٌة ََنَسخَ  َر َكََلَم الشهاَفَعيَ  أَنهُه َلَح يَ َقعح َنسح ُخ َمنح َصدح ٌة َلُه َوََل َنسح
ُخ َلُكل    , َوَمَعُه َمثحُل  السُّنهَة إَله َِبلسُّنهَة, َوَإنح َكاَن َثه َكَتاٌب ََنَسٌخ َْلَا َأيح َلَح يَ َقعح النهسح َخَر إَله ُهَما َِبِلح َمن ح

ُُه َمنح الحَمنحُسوَخ َعاَضٌد لَُه, َوَلَح يُ َباَل الحُمَصنَ ُف ِف َهَذا الهَذي َفَهَمُه, َوَحَكاُه َعنحُه َبَكوحنََه َخََلَف َما حَ  َكاُه َغْيح
َصحَحاَب َعنحُه َمنح أَنهُه ََل تُ نحَسُخ السُّنهُة َِبلحَكتَ  َ, َوََل الحَكَتاُب َِبلسُّنهَة, َقيَل َجزحماا, َوَقيَل اْلح اَب ِف َأَحَد الحَقوحَلنيح

َل فَ َلمح جَيُزح ؟ َوقَاَل بَ  , َأوح َِبلحَعقح َع فَ َلمح يَ َقعح تَ َلُفوا َهلح َذَلَك َِبلسهمح َ ُثه اخح ُهَما بَ عحٌض ِف َأَحَد الحَقوحَلنيح ُكل   َمن ح
تَ عحَظَم َذلَ  َخَر َكَما تَ َقدهَم, َوَما َفَهَمُه الحُمَصنَ ُف َعنحُه َداَفٌع َلَمَحلَ  َوبَ عحٌض اسح ُهَما َِبِلح َخ ُكل   َمن ح َك َمنحُه َلُوُقوَع َنسح

َخ الحُقرحآَن َِبلحُقرحآَن فَ َيُجوُز نَ  َخ السُّنهَة َِبلسُّنهَة لَلحَعلحَم َبَه َمنح َنسح َتعحظَاَم َوَسَكَت َعنح َنسح ُخ ااََلسح لحُمتَ َواتََرَة ِبَثحَلَها سح
َخ الحُقرحآ َحاَد َعَلى الصهَحيَح َكَما تَ َقدهَم ِف َنسح َحاَد ِبَثحَلَها وِبملتواترة وََكَذا الحُمتَ َواتََرُة َِبِلح َحاَد َوَمنح َواِلح َن َِبِلح

ُ عَ  َلم  }أَنهُه َصلهى اّلِله ُخ َحَديُث ُمسح َخ السُّنهَة َِبلسُّنهَة َنسح رَأَتََه َوَلَح َُيحَن َنسح َليحَه َوَسلهَم َقيَل َلُه الرهُجُل يَ عحَجُل َعنح امح
َرح  َ ُشَعَبَها اْلح َ }إَذا َجَلَس َبنيح َا الحَماُء َمنح الحَماَء{ َِبََديَث الصهَحيَحنيح ُب َعَليحَه فَ َقاَل إَّنه َبَع ُثه َجَهَدَها َماَذا جيََ

ُل{ زَاَد مُ  ُُه فَ َقدح َوَجَب الحُغسح َوهَل َلَما َرَوى أَبُو َداُود َوَغْيح { لََتَأخَُّر َهَذا َعنح اْلح َلٌم ِف رََوايَة  }َوَإنح َلَح يُ نحزَلح سح
َصٌة  َيا الهَِت َكانُوا يَ ُقوُلوَن: الحَماُء َمنح الحَماَء ُرخح ُ َعنحُه }َأنه الحُفت ح ُل اّلِلَه َرخهَصَها َرُسو َعنح ُأَبَ  بحَن َكعحب  َرَضَي اّلِله

َخ الحُقرحآَن َِبلح  َل بَ عحَدَها{ َوَمنح َنسح ََلَم ُثه أََمَر َِبلحُغسح ُ َعَليحَه َوَسلهَم ِف َأوهَل اْلحَسح ُقرحآَن َما تَ َقدهَم َمن  َصلهى اّلِله
ُهر  َوعَ  َوحَل{ َبَقوحلََه تَ َعاََل }أَرحبَ َعَة َأشح َخ قَ وحله تَ َعاََل }َمَتاعاا إََل اْلح راا{.َنسح  شح

َتَناَدَه إََل النهصَ  َفَكأَنهُه النهاَسُخ, َوَقيَل:)      ُخ لَلنهصَ  )َِبلحَقَياَس( ََلسح ََل جَيُوُز  َو( جَيُوُز َعَلى الصهَحيَح النهسح
َلَة )َوََثلَثُ َها ُمح َدمَي الحَقَياَس َعَلى النهصَ  الهَذي ُهَو َأصحٌل لَُه ِف اِلح ( جَيُوُز )إنح َكاَن( الحَقَياُس )َجَليًّا( َحَذراا َمنح تَ قح

ََفيَ  َلَضعحَفَه )َوالرهاَبُع( جَيُوُز )إنح َكاَن( الحَقَياُس )ِف َزَمَنَه َعَليحَه( الصهََلُة )َوالسهََلمُ   َوالحَعلهُة َمنحُصوَصٌة( َِبَََلَف اْلح
َبطٌَة َلَضعحَفَه َوَما ُوجَ  تَ ن ح َخ َحيَنَئذ  قُ لحَنا َِبَََلَف َما َعلهُتُه ُمسح ُ َعَليحَه َوَسلهَم ََلنحَتَفاَء النهسح ر  َمنح النهِبَ  َصلهى اّلِله َد َبُعذح

ُخ الحَقَياَس( الحَموحُجوَد )ِف َزَمنَ  َ َبَه َأنه َُمَالََفُه َكاَن َمنحُسوخاا. )َو( جَيُوُز َعَلى الصهَحيَح )َنسح َه َعَليحَه الصهََلُة تَ َبنيه
َتَنٌد إََل َنص   فَ َيُدوُم َبَدَواَمَه, قُ لحَناَوال ُخُه ; َْلَنهُه ُمسح : ََل ُنَسلَ ُم لُُزوَم سهََلُم( بََنص   َأوح َقَياس  َوَقيَل: ََل جَيُوُز َنسح



َم النهصَ  ِبََنح يُ نحَسَخ )َوَشرحُط ََنَسَخَه إنح َكاَن َقَياساا َلى( َمنحُه )َوفَاقاا  َدَواَمَه َكَما ََل يَ لحَزُم َدَواُم ُحكح َأنح َيُكوَن َأجح
َوُن َجزحماا ََلنحَتَفاءَ  َدح َفي اْلح َتَفائََه َِبلحُمَساَوي َفََل َيكح َمَديَ  ِف اكح َماَم( الرهازَيُّ َوَخََلفاا َلْلح  الحُمَقاَوَمَة, َوََل َلْلحَ

مَ  َح, َوجَيُوُز َأنح يَ ُقوَل اِلح َديُّ: ََتَخُُّر َنصَ َه ُمَرجهٌح ; إذح ََل بُده َمنح ََتَخَُّر َنصَ  الحَقَياَس الحُمَساَوي ََلنحَتَفاَء الحُمَرجَ 
 النهاَسَخ َعنح َنصَ  الحَقَياَس الحَمنحُسوَخ َبَه َوَعنح النهصَ  الحَمنحُسوَخ َبَه َكَما ََل ََيحَفى.

ُهوَم الحُمَوافَ َقَة )      َوى( َأيح َمفح ُخ الحَفحح َلَه( َأيح الحَمنحطُوَق َو( جَيُوُز )َنسح َوهَلَ  َوالحُمَساَوي )ُدوَن َأصح َميحَه اْلح بََقسح
ُلوََلَن مُ  َلُه َمدح َوى َوَأصح َوى ُدونَُه )َعَلى الصهَحيَح( َفيَهَما ; َْلَنه الحَفحح َل الحَفحح َخ َأصح َسَه( َأيح َنسح تَ َغاَيرَاَن )َكَعكح

َدُه كَ  ُهَما َوحح ُخ ُكل   َمن ح َخ َُتحرمََي َضرحبَ َفَجاَز َنسح َس, َوَقيَل: ََل َفيَهَما ;  َنسح الحَواَلَديحَن ُدوَن َُتحرمََي التهأحَفيَف َوالحَعكح
ن َ  َخَر َلُمَنافَاَة َذَلَك اللُُّزوَم بَ ي ح ُهَما َبُدوَن اِلح َلَه َفََل يُ نحَسُخ َواَحٌد َمن ح َوى ََلزٌَم َْلَصح َتارَ َْلَنه الحَفحح ُه ُهَما, َوَقيَل َواخح

زََم َِبَََلَف الثهاِن َِلََوازَ  َي الَله َتَناَع بَ َقاَء الحَملحُزوَم َمَع نَ فح َوهُل ََلمح َاَجَب ََيحَتَنُع اْلح زََم َمَع نَ فحي  ابحُن اْلح بَ َقاَء الَله
َبيَه ُدوَن وَ  يُ ؤحَخُذ ِمها َسَيأحِت  اَو الحَعطحَف َلَكنح الحَملحُزوَم, َولَُقوهَة َجَواَز الثهاِن أََتى َفيَه الحُمَصنَ ُف َبَكاف  التهشح

َلَه فَ َيُجوُز ات ََفاقاا َوى َمَع َأصح ُخ الحَفحح َس الثهاَلَث أَمها َنسح   .َحَكايَُة قَ وحل  َبَعكح

َمَديُّ ات ََفاقاا, وَ )      َماُم الرهازَيُّ َواِلح َوى قَاَل اْلحَ ُخ َبَه( َأيح َِبلحَفحح َحاَق َو( جَيُوُز )النهسح َحَكى الشهيحُخ أَبُو إسح
ثَ ُر َأنه  -َكَما قَاَل الحُمَصنَ ُف   -الشَ ْيَازَيُّ  َكح الحَمنحَع بََه بََناءا َعَلى أَنهُه َقَياٌس, َوَأنه الحَقَياَس ََل َيُكوُن ََنَسخاا )َواْلح

تَ لحزَمُ  َلَه َأَيًّ َكاَن )َيسح َوى َوَأصح َخ َأَحَدَهَا( َأيح الحَفحح َلَه َوََتَبٌع  َنسح َوى ََلزٌَم َْلَصح َخُه ; َْلَنه الحَفحح َخَر( َأيح َنسح اِلح
تَ لحزَُم َرفحَع التهاَبَع َوَقيَل ََل يَ  ُبوَع َيسح تَ لحزَُم َرفحَع الحَملحُزوَم, َوَرفحُع الحَمت ح زََم َيسح َخَر ; َلُه َوَرفحُع الَله ُهَما اِلح تَ لحزَُم َواَحٌد َمن ح سح

ُخ الحَفحح َْلَنه َرفحَع  زََم, َوَقيَل: َنسح تَ لحزَُم َرفحَع الَله ُبوَع, َوَرفحُع الحَملحُزوَم ََل َيسح تَ لحزَُم التهاَبَع ََل يَ لحَزُم َرفحَع الحَمت ح َوى ََل َيسح
تَ لحزَُم َنظَراا إ َصحَل ََل َيسح ُخ اْلح َصحَل, َوَقيَل: َنسح َخ اْلح َخ َنظَراا إََل أَنهُه ََتَبٌع َِبَََلَف َنسح ََل أَنهُه َكَملحُزوم  َِبَََلَف َنسح

َخ ُكل   مَ  َخَر يُ َناِف َما َصحهَحُه َمنح َجَواَز َنسح ُهَما َلْلح َخ ُكل   َمن ح َتلحزَاَم َنسح َوى, َواعحَلمح َأنه اسح ُهَما ُدوَن الحَفحح ن ح
ََوازُ  َتلحزَاَم, َواِلح َتَناَع َمبحَِنٌّ َعَلى اََلسح َخَر, فََإنه اََلمح ََواَز اِلح َاَجَب َعَلى اِلح  َمبحَِنٌّ َعَلى َعَدَمَه, َوَقدح اق حَتَصَر ابحُن اْلح

نَ ُهَما َكأَنهُه َمأحُخوٌذ َمنح قَ وحَل اِلح  َتلحزَاَم َوََجََع الحُمَصنَ ُف بَ ي ح تَ َلُفوا ِف َمَع ُمَقابََلَه َوالحبَ يحَضاَويُّ َعَلى اََلسح َمَديَ  اخح
َصحَل دُ  َخ اْلح َخ َجَواَز َنسح َل يَُفيُد َنسح َصح َخ اْلح ثَ َر َعَلى َأنه َنسح َكح َصحَل َغْيحَ َأنه اْلح َوى ُدوَن اْلح َوى, َوالحَفحح وَن الحَفحح

َن الحُمَصنَ َف َمنح َغْيحَ ََتَمَُّل َأنه  َس أَيحضاا َفَكأَنهُه َسَرى إََل َذهح َتَمَل َعَلى الحَعكح َوى إَلَح الحُمشح ََلَف الثه  الحَفحح اِنَ اْلَح
َوهَل الحُمَفيَد َأنه اْلحَ  َوهَل, َولَيحَس َكَذَلَك َبلح ُهَو بَ َياُن الحَمأحَخَذ اْلح ََواَز َمنح اْلح َتَناَع ُمَفرهٌع َعَلى اِلح ثَ َر َعَلى اََلمح كح

 فَ لحيُ َتَأمهلح. 
َلَها( أَ )      ُخ الحُمَخاَلَفَة, َوَإنح ََتَرهَدتح َعنح َأصح ُخ َو( جَيُوُز )َنسح َلَها َوَبُدونََه )ََل( َنسح ُخَها َمَع َأصح يح جَيُوُز َنسح

َ َلُه ; َْلَ  َتَماَلنيح َنحَديُّ َمنح احح َظحَهَر( َكَما قَالَُه الصهَفيُّ اْلح َصحَل ُدوََّنَا( َأيح َفََل جَيُوُز )ِف اْلح َا ََتَبَعٌة لَُه َفََّتحَتَفُع )اْلح َّنه
َها َمَعُه ََل َمنح َحيحُث َِبرحتََفاَعَه َوََل يَ رحَتَفُع هُ  َظ َعَلي ح َو َِبرحتََفاَعَها, َوَقيَل: جَيُوُز تَ َبَعي هتُ َها لَُه َمنح َحيحُث َدََلَلُة اللهفح

َا الحَماءُ َمنح الحَماَء{ فََإنه الحَمنحُسوَخ َوُهوَ  َخ َحَديَث }إَّنه َخَها ُدوَن َما تَ َقدهَم َمنح َنسح هُ َذاتُُه َمثَاُل َنسح وُمُه َوُهَو  َمفح



َخَهَما َمعاا َأنح يَ نحَسَخ ُوُجوَب الزهَكاَة ِف السهاَئَمَة َون َ  ن حَزاَل, َوَمثَاُل َنسح َل َعنحَد َعَدَم اْلحَ َيُه ِف الحَمعحُلوَفَة َأنح ََل ُغسح فح
ُر ِف الحَمعح  َمح ُهوَم َويَ رحَجُع اْلح ََديُث السهاَبُق ِف الحَمفح اَل َعَليحَهَما اْلح لَيُل الده ُلوَفَة إََل َما َكاَن قَ بحُل ِمها َدله َعَليحَه الده

َفَعةا َكَما يَ رحجَ  ُع ِف السهاَئَمَة إََل َما الحَعامُّ بَ عحَد الشهرحَع َمنح َُتحرمي  لَلحَفعحَل إنح َكاَن َمَضرهةا َأوح إَِبَحةا لَُه إنح َكاَن َمن ح
أََلَة إَذا ُنَسَخ ا ُخ َِبَا( َأيح َِبلحُمَخاَلَفَة َكَما قَالَُه ابحُن تَ َقدهَم ِف َمسح ََواَز إَلَح. )َوََل( جَيُوُز )النهسح َي اِلح لحُوُجوُب بَنَ فح

ََوازُ  َحاَق الشَ ْيَازَيُّ: الصهَحيُح اِلح , َوقَاَل الشهيحُخ أَبُو إسح َعاِن َ َلَضعحَفَها َمنح ُمَقاَوَمَة النهصَ  َا ِف  السهمح ; َْلََّنه
 َمعحََن النُّطحَق. 

َظ الحَقَضاَء( َوَخاَلَف بَ عحُضُهمح َفيَه لََقوحلََه: إنه الحَقَضاَء إ)      ( َكاَن )بََلفح نحَشاَء َوَلوح ُخ اْلحَ َا َو( جَيُوُز )َنسح َّنه
ُه{ َأيح  تَ عحَمُل َفيَما ََل يَ تَ َغْيهُ ََنحُو }َوَقَضى َربَُّك َأنح ََل تَ عحُبُدوا إَله إَيه ََبَ( ََنحُو ُيسح َظ )اْلَح ( بََلفح  أََمَر )َأوح

َن َِبَن حُفَسَهنه, َوَخاَلَف الدهقها َن َِبَن حُفَسَهنه َثََلثََة قُ ُروء { َأيح لََيََّتَبهصح ُق ِف َذَلَك َنظَراا إََل }َوالحُمطَلهَقاُت َيََّتَبهصح
ََه َمثحَل صُ  َظ )َأوح قَ يهَد َِبلتهأحبَيَد, َوَغْيح َتيَم, اللهفح َخ لَلتهأحبَيَد َوالتهحح ا ُصوُموا َحتحماا( َوَقيَل ََل َلُمَنافَاَة النهسح وُموا أََبدا

ُ َبُوُروَد النهاَسَخ َأنه الحُمرَاَد اف حَعُلوا إََل ُوُجوَدَه َكَما يُ َقاُل ََلزَ  ا َأيح إََل قُ لحَنا: ََل ُنَسلَ ُم َذَلَك َويَ تَ َبنيه مح َغرَََيك أََبدا
َتَمرٌّ أَ  َأنح  ََلَف الهَذي ذََكرحََنُه )وََكَذا الصهوحُم َواَجٌب ُمسح قه َوَأَشاَر الحُمَصنَ ُف بََلوح إََل اْلَح ا إَذا قَاَلُه يُ عحَطَي اْلَح َبدا

َلُه َمنح  َخُه ُدوَن َما قَ ب ح َاَجَب( ِف َمنحَعَه َنسح ُخُه )َخََلفاا ََلبحَن اْلح ا َوالحَفرحُق َِبَنه إنحَشاءا( فََإنهُه جَيُوُز َنسح  ُصوُموا أََبدا
ُُه ِبََ  رَاَر ََل أَثَ َر َلُه, َوَلَح ُيَصر َحح َغْيح َتمح َلُه لَلحَفعحَل, َوَفيَه لَلحُوُجوَب َواََلسح ا قَالَُه, وََكأَنهُه َفَهَم َمنح التهأحبَيَد َفيَما قَ ب ح

ََلَف, َوتَ قح  رََه َمنحَع َكََلَمَهمح أَنهُه لَيحَس َمنح َُمَلَ  اْلَح نحَشاَء ُهَو ُمرَاُدُه, َوَإنح َلَح ُيَصر َحح َبَه َلذَكح َييُد الحُمَصنَ َف لَُه َِبْلحَ
ََبَ بَ عحَد َذَلَك.  َخ اْلَح  َنسح

َباَر بَ )      َباَر بََنَقيَضَه( َكَأنح يُوَجَب اْلحَخح ء  )ِبََجَياَب اْلحَخح َباَر َبَشيح ُخ( إجَياَب اْلحَخح َقَياَم زَيحد  ُثه َوجَيُوُز )َنسح
َباَر َبَقَياَمَه َِلََواَز َأنح يَ تَ َغْيهَ َحالُُه َمنح الحَقَياَم إََل َعَدَمَه فََإنح َكانَ  ََبُ َبَه ِمها ََل يَ تَ َغْيهُ بَ عحَد َقَياَمَه قَ بحَل اْلحَخح  الحُمخح

ُعو َكُحُدوَث الحَعاَلََ َفَمنَ َعتح الحُمعحَتزََلُة َما ذَُكَر َفيَه ;  َليٌف َِبلحَكَذَب فَ يُ نَ زهُه الحَبارَي َعنحُه, قُ لحَنا: َقدح َيدح َْلَنهُه َتكح
ُب َفيَها الح  َليُف َفيَه نَ قحصاا َوَقدح ذََكَر الحُفَقَهاُء أََماَكَن جيََ َكَذُب إََل الحَكَذَب َغَرٌض َصَحيٌح َفََل َيُكوُن التهكح

َها إَذا طَالََبُه ظَاَلٌ َِبلحَودَ  رََه َمن ح ََلُف َعَليحَه َوَإَذا ُأكح يَعَة َأوح ِبَظحُلوم  َخبهَأُه َوَجَب َعَليحَه إنحَكارُُه َذَلَك, َوَجاَز لَُه اْلح
ُلولََه َفََل جَيُوُز َوَإنح َكاَن ِمها يَ تَ َغْيهُ ; َْلَنهُه يُ  ََبَ( َأيح َمدح ُخ )اْلَح َب َأيح وَهُم الحَكذَ َعَلى الحَكَذَب, َوَجَب )ََل( َنسح

َء ُثه بََنَقيَضَه َوَذَلَك ُُمَاٌل َعَلى اّلِلَه تَ َعاََل  َن َحيحُث َُيحَبُ َِبلشهيح َم َأيح الذَ هح )َوَقيَل( ِف الحُمتَ َغْيَ َ يُوَقُعُه ِف الحَوهح
رُُه قَاَل تَ عَ  َو ّلِلََه َفيَما يُ َقدَ  ( َِلََواَز الحَمحح َبل  تَ قح ُ َما َيَشاُء َويُ ثحَبُت{ )جَيُوُز إنح َكاَن َعنح ُمسح اََل }ََيحُحو اّلِله

, َوَعَلى َهَذا الحَقوحَل الحبَ يحَضاَويُّ َوَقيَل: جَيُوُز َعنح الحمَ  ََبَ َعنح َماض  بَ ُعُه َِبَََلَف اْلَح َباُر يَ ت ح َخح اَضي أَيحضاا َِلََواَز َواْلح
ُ لََبَث نُوٌح ِف قَ وحَمَه أَلحَف َسَنة   ُثه يَ ُقوُل: لََبَث أَلحَف َسَنة  إَله َُخحَسنَي َعاماا, َوَعَلى َهَذا الحَقوحَل َأنح يَ ُقوَل اّلِله

َمَديُّ وََكأَنهُه َسَقَط َمنح ُمبَ يهَضَة الحُمَصنَ َف َلفحظَُة, َوَقيَل بَ عحُد: جَيُوُز الحمُ  َماُم الرهازَيُّ َواِلح َلَها َحيَنَئذ  اْلحَ َفيُد َما قَ ب ح
 َْلََكايََتَه. 



ل  )      َلَحَة ِف اََلنحَتَقاَل َمنح َسهح ُخ بََبَدل  أَث حَقَل( َوقَاَل بَ عحُض الحُمعحَتزََلَة: ََل ; إذح ََل َمصح ر   َوجَيُوُز النهسح  إََل ُعسح

 َ َيَْي َبنيح َخ التهخح َلَحَة, َوَقدح َوَقَع َكَنسح َليَم رََعايََة الحَمصح يََة بَتَ عحَينَي قُ لحَنا: ََل ُنَسلَ ُم َذَلَك بَ عحَد َتسح  َصوحَم َرَمَضاَن َوالحَفدح
) ُخ )َبََل َبَدل  يٌَة{ إَلَح. )َو( جَيُوُز النهسح ُ تَ َعاََل }َوَعَلى الهَذيَن يَُطيُقونَُه َفدح َوقَاَل بَ عحُض  الصهوحَم َكَما قَاَل اّلِله

َلَحَة ِف َذَلَك قُ لحَنا: ََل ُنَسل َ  ُ َعنحُه َوَقيَل الحُمعحَتزََلَة ََل إذح ََل َمصح ( َرَضَي اّلِله ُم َذَلَك )َلَكنح َلَح يَ َقعح َوفَاقاا لَلشهاَفَعيَ 
ُتمح  ُ َعَليحَه َوَسلهَم }إَذا ََنَجي ح َدمَي الصهَدَقَة َعَلى ُمَناَجاَة النهِبَ  َصلهى اّلِله َخ ُوُجوَب تَ قح الرهُسوَل{ إَلَح إذح ََل  َوَقَع َكَنسح

لَيُل الحَعامُّ َمنح َُتحرمي  لَلحَفعحَل إنح َكاَن َمضَ َبَدَل َلُوُجوبََه  َلُه ِمها َدله َعَليحَه الده ُر إََل َما َكاَن قَ ب ح َمح رهةا َأوح فَ َرَجَع اْلح
ََواُز الصه  َفَعةا, قُ لحَنا: ََل ُنَسلَ ُم أَنهُه ََل َبَدَل لَلحُوُجوَب َبلح َبَدلُُه اِلح َِبَحَة إَِبَحةا لَُه إنح َكاَن َمن ح اَدُق ُهَنا َِبْلحَ

َباَب.  َتحح  َواََلسح
َوَ )      َلَمنَي( َوَخاَلَفتح الحيَ ُهوُد َغْيحَ الحَعيَسوَيهَة بَ عحَضُهمح ِف اِلح ُخ َواَقٌع َعنحَد ُكلَ  الحُمسح أََلٌة النهسح اَز, َوبَ عحَضُهمح َمسح

َفَهاِن َ الحُمعحََّتَُفوَن بَبَ عحَثَة نََبيَ َنا َعَليحَه أَفحَضُل ِف الحُوُقوَع َواعحََّتََف َِبََما الحَعيَسوَيهُة َوُهمح  َصح َأصحَحاُب َأَب َعيَسى اْلح
َفَهاِنُّ  َصح ( اْلح َلم  َاَعيَل َخاصهةا, َوُهمح الحَعَرُب )َوَسهاُه أَبُو ُمسح  َمنح الحُمعحَتزََلَة الصهََلَة َوالسهََلَم َلَكنح إََل َبَِن إسح

َخاَص )ََتحَصيصا  َشح َصيَص ِف اْلح َزحَماَن َكالتهخح َزحَماَن فَ ُهَو ََتحَصيٌص ِف اْلح َم َعَلى بَ عحَض اْلح ٌر لَلحُحكح ا( ; َْلَنهُه َقصح
َمَديُّ َوغَ  ُلحُف( الهَذي َحَكاُه اِلح ُهوَر )فَاْلح َه الحَمشح ُهُ )َفَقيَل: َخاَلَف( ِف ُوُجوَدَه َحيحُث َلَح َيذحُكرحُه َِبسَح َعنحُه َمنح  ْيح

َمَيَتَه ََتحَصيصاا الهَذي َفَهَمُه الحُمَصنَ ُف َعنحُه الحُمَتَضم َ  َيَه ُوُقوَعُه )َلفحَظيٌّ( َلَما تَ َقدهَم َمنح َتسح ُن ََلعحَّتَاَفَه َبَه إذح ََل نَ فح
ُ َعَليحَه َوَسلهمَ  َلُه َفَهَي َعنحَدُه ُمَغيهاٌة  يََليُق َبَه إنحَكارُُه َكيحَف َوَشرَيَعُة نََبيَ َنا َصلهى اّلِله َُمَالََفٌة ِف َكَثْي  َلَشرَيَعَة َمنح قَ ب ح

ُ َعَليحَه َوَسلهَم وََكَذا ُكلُّ َمنحُسوخ  َفيَها ُمَغيًّا َعنحَدُه ِف َعلحَم اّلِلهَ   تَ َعاََل إََل ُوُروَد إََل ُمََيَء َشرَيَعَتَه َصلهى اّلِله
َخ ََتحَصيصاا َوَصحه أَنهُه َلَح َُيَاَلفح ِف ُوُجوَدَه َأَحٌد َمنح ََنَسَخَه َكالحُمَغيها ِف ا َمَيُة النهسح َظ فَ َنَشأَ َمنح ُهَنا َتسح للهفح

ُم الحَفرحَع( ََلنحَتَفاَء الحَعلهَة اله  َصحَل ََل يَ ب حَقى َمَعُه ُحكح َم اْلح َخ ُحكح َتاُر َأنه َنسح َلَمنَي. )َوالحُمخح َِبَا َِت ثَ َبَت الحُمسح
ََنَفيهُة: يَ ب حَقى ; َْلَنه الحَقَياَس ُمظحَهٌر َلُه ََل ُمثحَبٌت َوُسلَ َم ِف  َصحَل, َوقَاَلتح اْلح َم اْلح  قَ وحلََه ََل يَ ب حَقى َمنح َِبنحَتَفاَء ُحكح

َتاُر )َأنه ُكله ُحكح  َم الحَفرحَع. )َو( الحُمخح ٌخ َْلُكح َخ( فَ َيُجوُز التهَسمَُّح ِف قَ وحَل بَ عحَضَهمح َنسح َبُل النهسح م  َشرحَعي   يَ قح
يَع التهَكالَ  َخ َجََ َكاَم َوبَ عحَضَها َأيه بَ عحض  َكاَن )َوَمَنَع الحَغزَاَلُّ( َكالحُمعحَتزََلَة )َنسح َحح ُخ ُكلَ  اْلح يَف( لَتَ َوقَُّف الحَعلحَم َنسح

َديَر ُوُقوَعَه َعَلى َمعح  ُخَها قُ لحَنا َبَذَلَك الحَمقحُصوَد َمنحُه بَتَ قح َليَف َوََل يَ َتأَتهى َنسح َخ َوالنهاَسَخ َوَهَي َمنح التهكح رََفَة النهسح
ُد بَ  َليٌف َوُهَو الحَقصح ُدُق أَنهُه َلَح يَ بحَق َتكح َليُف َِبَا فَ َيصح َتَهي التهكح يَع ُمَسلهٌم َذَلَك َلَكنح َِبُُصوَْلَا يَ ن ح َخ َجََ َنسح

َا َعنحَدهُ التهَكالَيَف َفََل نَزَ  َخ ُوُجوَب الحَمعحرََفَة( َأيح َمعحرََفَة اّلِلَه ; َْلََّنه مح اَع ِف الحَمعحََن )َو( َمنَ َعتح )الحُمعحَتزَلَُة َنسح
َسُن الذهاِتُّ  َخ قُ لحَنا اْلَح ُمُهَما النهسح َبُل ُحكح َاُع َعَلى ِبَ  َحَسَنٌة َلَذاَِتَا ََل تَ تَ َغْيهُ بَتَ َغْيَُّ الزهَماَن َفََل يَ قح َطٌل )َواْلحََجح

َتاُر َأنه النهاَسَخ ق َ  يَع التهَكالَيَف َوُوُجوَب الحَمعحرََفَة )َوالحُمخح َخ َجََ بحَل تَ بحَليَغَه َصلهى َعَدَم الحُوُقوَع( َلَما ذَُكَر َمنح َنسح
( لََعَدَم َعلح  ُمهَة ََل يَ ث حُبُت ِف َحقَ َهمح ُ َعَليحَه َوَسلهَم اْلح  َمَهمح َبَه اّلِله



َتثَاَل( َكالنهائََم َوقحَت الصهََلَة َوبَ عح )      مهَة ََل( ِبَعحََن )اََلمح َتقحرَاَر ِف الذَ  َد الت هبحَليَغ يَ ث حُبُت َوَقيَل يَ ث حُبُت ِبَعحََن اََلسح
ُلغحُه ِمهنح ََتَكهَن َمنح َعلحَمَه فََإنح  ( ِف َحقَ  َمنح بَ َلَغُه َوَمنح َلَح يَ ب ح ََلَف )أَمها الز َََيَدُة َعَلى النهصَ  َلَح يَ َتَمكهنح فَ َعَلى اْلَح

َيَاَن َأوح َجلحَدات  ِف َجلحَد َحد   فَ َليح  َعة  َأوح رُُكوع  َأوح َصَفة  ِف َرقَ َبَة الحَكفهاَرَة َكاْلحَ خ  لَلحَمزَيَد َكزَََيَدَة رَكح َستح بََنسح
ََلُف َما يُ َقاُل )َهلح َعَليحَه )َخََلفاا لَلحَحَنَفيه  ٌخ  )َوَمثَارُُه( َأيح الحَمَحلُّ الهَذي ََثَر َمنحُه اْلَح َا َنسح َة( ِف قَ وحَْلَمح: إَّنه

َمحرَ  خ  َوَعنحَدُهمح نَ َعمح َنظَراا إََل َأنه اْلح ماا َشرحَعيًّا َفَعنحَدََن ََل فَ َليحَستح بََنسح ( الز َََيَدُة ُحكح ا اق حَتَضى  ِبَا ُدوَّنََ َرفَ َعتح
ُهُ  َتَضي لَلَّتهحَك َغْيح َتَضى قُ لحَنا ََل ُنَسلَ ُم اقحَتَضاَء تَ رحَكَها َوالحُمقح  َوبَ نَ وحا َعَلى َذَلَك أَنهُه ََل تَ رحَكَها َفَهَي رَاَفَعٌة َلَذَلَك الحُمقح

َحاَد ِف زَََيَدَِتَا َعَلى الحُقرحآَن َكزَََيَدَة الت هغح  َباَر اِلح ُر يُ عحَمُل ِبََخح َ }الحَبكح َلحَد الثهابََتَة َِبََديَث الصهَحيَحنيح رَيَب َعَلى اِلح
َ َوالرهُجَل  { َوزَََيَدَة اعحَتَباَر الشهاَهَد َوالحَيَمنَي َعَلى الرهُجَلنيح َر َجلحُد َمائَة  َوتَ غحرَيُب َعام  َ الثهابََتَة َِبلحَبكح َوالحَمرحأََتنيح

َلم  َوَأَب دَ  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َقَضى َِبلشهاَهَد َوالحَيَمنَي{ بََناءا َعَلى َأنه الحُمتَ َواتََر ََل َِبََديَث ُمسح ََه }َصلهى اّلِله اُود َوَغْيح
َق حَواَل الحُمَفصهَلَة َوالحُفُروَع الحُمبَ ي هَنَة( َأيح  َحاَد )َوَإََل الحَمأحَخَذ( الحَمذحُكوَر )َعوحُد اْلح  بَ ي هنَ َها الحُعَلَماءُ الهَِت  يُ نحَسُخ َِبِلح

َها َما تَ َقدهَم َمنح زَََيَدَة الت هغحرَيَب َوالشهاَهَد َوالحَيمَ  ٌخ, َأوح ََل َمن ح َق حَواَل َحاَكَمنَي َأنه الز َََيَدَة َفيَها َنسح نَي َمنح اْلح
َعة  ِف الحَمغحَرَب الحُمَفصهَلَة َأنه الز َََيَدَة إنح َغْيهَتح الحَمزَيَد َعَليحَه َِبَيحُث َلوح  َنافُُه َكزَََيَدَة رَكح َتئ ح اق حَتَصَر َعَليحَه َوَجَب اسح

َها َأنه الز َََيَدَة إنح اتهَصَلتح َِبلحمَ  ٌخ, َوَإَله َكزَََيَدَة الت هغحرَيَب ِف َحدَ  الز َََن َفََل َوَمن ح زَيَد َعَليحَه اتَ َصاَل اُتَ َاد  َفَهَي َنسح
عَ  ََلُف ِف َكزَََيَدَة رَكح َف َفََل )وََكَذا اْلَح رَيَن َجلحَدةا ِف َحدَ  الحَقذح ٌخ, َوَإَله َكزَََيَدَة َعشح َ ِف الصُّبحَح َفَهَي َنسح ( َتنيح

ٌخ َْلَا َفَقيَل: نَ َعمح إ َعة  َأوح نَ قحَص الحُوُضوَء َهلح ُهَو َنسح َذَلَك ََل نَ قحَص )ُجزحَء الحَعَباَدَة أَوح َشرحَطَها( َكنَ قحَص رَكح
ُخ لَلحَجزَ  ُهوُر َمنح الشهاَفَعيهَة: ََل َوالنهسح ُمح اَء َوالشهرحَط فَ َقطح ; َْلَنهُه النهاَقَص َِلََوازََه َأوح ُوُجوبََه بَ عحَد َُتحرَيََه, َوقَاَل اِلح

ٌخ َِبَََلَف نَ قحَص الشهرحَط, َوََل فَ رح  َزَاَء َنسح َُك, َوَقيَل: نَ قحُص اِلح َباَل الهَذي ُيَّتح َتقح َفَصَلَه َكاََلسح َ ُمتهَصَلَه َوُمن ح َق َبنيح
خ  ات ََفاقاا.   َوالحُوُضوَء َوَقيَل نَ قحُص الحُمن حَفَصَل لَيحَس بََنسح

 
 خامتة للنسخ

َاُع( َِبَنح       َء )بََتَأخُّرََه( َعنحُه )َوطَرَيُق الحَعلحَم بََتَأخُّرََه اْلحََجح ُ النهاَسُخ لَلشهيح ٌر َلَما يَ تَ َعنيه  جُيحَمُعوا َعَلى أَنهُه ُمَتَأخَ 
( َهَذا )بَ عحَد َذَلَك, َأوح ُكنحت ) قَاَم َعنحَدُهمح َعَلى ََتَخُّرََه َأوح  ُ َعَليحَه َوَسلهَم َهَذا ََنَسٌخ( َلَذَلَك )َأوح قَ وحلُُه: َصلهى اّلِله

َلم  }ُكنحُت َّنََ  ُتُكمح َعنح زَََيَرَة الحُقُبوَر فَ ُزوُروَها{ )َأوح النهصُّ َعَلى ََّنَيحت َعنح َكَذا فَاف حَعُلوُه( َكَحَديَث ُمسح ي ح
َء َعَلى َخََلَف َما ذََكَرُه َفيَه َأوهَلا )َأوح قَ وحُل الرهاَويَ  َهَذا َسا َوهَل( َأيح َأنح َيذحُكَر الشهيح َبٌق( َعَلى َذَلَك َخََلَف اْلح

َليهُة ِف َأنح َيُكوَن ُمَتَأخَ راا َعنح فَ َيُكوُن َذَلَك ُمَتَأخَ راا )َوََل َنظَ  َصح َصحَل( َأيح الحََبَاَءُة اْلح َ َلْلح َر َلُمَوافَ َقَة َأَحَد النهصهنيح
َل َُمَاَلَفُة الشهرحَع َْلَا فَ َيُكوُن الحُمَخالَ  َصح اَبَق ُف ُهَو السه الحُمَخاَلَف َْلَا َخََلفاا َلَمنح َزَعَم َذَلَك َنظَراا إََل َأنه اْلح

َ ِف الحُمصحَحَف بَ عحَد اْلحُ  يَ َتنيح َدى اِلح َس )َوثُ ُبوُت إحح َرى( َأيح َعَلى الحُمَواَفَق قُ لحَنا: ََل يَ لحَزُم َذَلَك َِلََواَز الحَعكح خح
َل ُمَوافَ َقُة الحوَ  َصح َع لَلن ُُّزوَل, قُ لحَنا: َلَكنهُه َغْيحُ ََلزَم  ََل أَثَ َر َلُه ِف ََتَخَُّر نُ ُزوَْلَا َخََلفاا َلَمنح َزَعَمُه َنظَراا إََل َأنه اْلح ضح



ََلَم الرهاَوي( َأيح ََل أَثَ َر لَهُ  َة الحَوفَاَة )َوََتَخَُّر إسح ِف ََتَخَُّر َمرحَويَ َه َعمها  َِلََواَز الحُمَخاَلَفَة َكَما تَ َقدهَم ِف آَيَِتح َعده
ََلَم َعَليحَه خَ  ُم اْلحَسح َليَمَه َغْيحُ َرَواُه ُمتَ َقدَ  َديَر َتسح ََلفاا َلَمنح َزَعَم َذَلَك َنظَراا إََل أَنهُه ُهَو الظهاَهُر قُ لحَنا َلَكنهُه َعَلى تَ قح

َخ بَهَ  َس )َوقَ وحلُُه( َأيح الرهاَوي )َهَذا ََنَسٌخ( َأيح ََل أَثَ َر لََقوحلََه ِف ثُ ُبوَت النهسح نح َزَعَمُه َخََلفاا َلمَ  ََلزَم  َِلََواَز الحَعكح
َتَهاد  ََل يُ َواَفُق َنظَراا إََل أَنهُه لََعَدالََتَه ََل يَ ُقوُل َذَلَك إَله إَذا ثَ َبَت َعنحَدُه قُ لحَنا: ثُ ُبوتُُه َعنحَدُه جَيُوُز َأنح َيكُ  وَن َِبجح

نهُه َمنحُسوٌخ َوَلَح يَ عحَلمح ََنَسُخُه فََإنه لَُه أَثَ راا ِف َعَليحَه )ََل النهاَسُخ( َأيح ََل قَ وحُل الرهاَويَ  َهَذا النهاَسُخ َلَما ُعَلَم أَ 
َم بَ َياُن َذَلكَ  ََخَْي, َوَقدح تَ َقده ََثَر َلَما َعَدا اْلح  .  تَ عحَينَي النهاَسَخ )َخََلفاا لَزَاَعَميَها( َأيح زَاَعَمي اِلح

 (لسنةِت اِلزء اْلول, ويليه اِلزء الثاِن وأوله: الكتاب الثاِن ِف ا

 

 

 

 

 


