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 .بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

هلل وصالة وشالموً ظذ خر خؾؼ اهلل، وظذ آفف وصحبف ومـ اتبع هداه،  احلؿد

 :أمو بعد

 "أيب ادعويل اجلقيـل "ادجؾس إول ذم ذح ـتوب افقرؿوت إلموم احلرمغ

 يقشػ بـ حمؿد افغػقص "رمحف اهلل تعوػ دعويل صقخـو افشقخ افدـتقر 

 : ؼال اداتن رمحه اهلل تعاىل

 .دني وصّل اهلل عذ سقدكا حمؿد وآؾه وصحبه أمجعنياحلؿد هلل رب اؾعا

_______________________________________________________ 

و حمؿددد وآفددف احلؿدد هلل رب افعددودغ، وصدؾ  اهلل وشددؾؿ ظددذ ظبدده ورشددقفف كبقـد

 .وصحبف وشؾؿ تسؾقاًم 

ذم هذه افرشوفي وهق إموم احلرمغ دو اصتفر بف مـ افعبودة  ؿول أبق ادعويل اجلقيـل

وافشفرة افعؾؿقي، وهق مـ ؾؼفوء افشوؾعقي وأئؿتفؿ ذم إصقل، وُيعد أبو ادعويل 

اجلقيـل مـ ادتؽؾؿغ افؾذيـ ـتبقا ذم ظؾؿ افـظر وظؾؿ افؽالم، وـذفؽ صـػ 

رجدقع ظدـ افؽ در مدـ ذم ؾؼف افشوؾعقي، وداؾع ظـ ظؾؿ افؽالم زمـًو، ثؿ ؿدرر اف

ذفؽ وٓشقام مو ذـره ذم افرشوفي افـظومقي، وبغ أن مدـفٍ افسدؾػ هدق اددذهى 

احلؼ، وفؽـ ـالمف هـوفؽ ـالٌم ؾووؾ وفؽـف ُُمؿؾ مو ؾصؾف تػصقاًل، ؾفذا مـ 

ادؼوموت احلسـي ظـده وإن ـون ؾقفو إمجول، إكام ادؼصدقد أن أبدو ادعدويل مدـ أئؿدي 

 مذهى اإلموم افشوؾعل، وإذا ص َّ  افؼقل جدوز فـدو أن إصقل، أصقل افػؼف ذم
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إن أبو ادعويل ُيعد مـ إصدقفقغ : كؼقل، إذا ص َّ  هذا افتؼسقؿ، جوز فـو أن كؼقل

افؾذيـ ـتبقا ذم إصقل بػفٍؿ ثوؿى، ؾنن بعض مـ ـتى ذم إصقل، ـتبقا ذم 

ذم معوكقدف، إصقل وهؿ ظذ درجدي مدـ افػفدؿ فؽدـفؿ فقسدقا ظدذ بؼقدٍؼ بدغ  

ـام أكؽ تتصقر افتؼؾقد ذم افػؼف، ويعـل يؼع فؽ متققز افػؼقف ادحؼؼ : بؿعـك آخر

ظـ ادؼؾد، ـذفؽ يؼع افتؿققز بغ إصقيل ادحؼؼ وإصقيل ادؼؾد، ؾلبو ادعدويل 

ُيعتُز مـ ادحؼؼغ، وـتوبف ذم إصقل، فف ـتى ذم إصقل أصفرهو وأؿقاهو مو 

إلمدوم احلدرمغ  "افزهدون "ـتدوب "افزهدون "مو ـتبف ذم ـتوبفمجعف ذم ـتوبف، أو 

اجلقيـل، هق ـتوٌب حمؼؼ ذم إصقل وإن ـون بـوه ظذ ضريؼي ظؾؿ افؽالم، ؾفذا 

صلٌن شبؼ افتـبقف إفقف ذم ذح افرضوري ذم أصقل افػؼف ٕيب افقفقدد بدـ رصدد، 

وهدل  "ل افػؼدفورؿوت ذم أصق"وـتى أيب ادعويل هذه افرشوفي ادختكة شامهو

مـ أجقد ادختكدات مدـ جفدي افتعريدػ بلوائدؾ هدذا افعؾدؿ، يعـدل مدـ جفدي 

افتعريػ بلوائؾ هدذا افعؾدؿ افؼديػ وهدق ظؾدؿ إصدقل افػؼدف ادعدر  بلدفدي 

افتؼيع وادعر  بوفدٓٓت وادعر  بوٓجتفدودات وصدػي ادجتفدد، هدذا هدق 

فددو، ومعدرٌ  بوفدددٓٓت ظؾدؿ أصددقل افػؼدف، ؾنكددف معدرٌ  بلدفددي افتؼديع، وُرتب

وأكقاظفو ومؼوموهتو، ومعرٌ  بوٓجتفود وصػي ادجتفد، ؾؿـ ؾؼف مدـ إصدقل 

هذا، ؾؼد ؾؼف ظؾؿ إصقل، وإٓ صور ؾقف جومعًو وحوؾظًو، ومؼؾدًا فقس ؾؼقفدًو، 

ؾرتبتف افعوفقدي ظدـ هدذا افعؾدؿ أن يؽدقن ؾؼفدًو مددرـًو فقحصدؾ تطبقؼدف واكتظدوم 

فقحصؾ تطبقؼف وفقتلتك اكتظوم تطبقؼف ذم مسدوئؾ افػؼدف،  تطبقؼف ذم مسوئؾ افػؼف،
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فؽـ ربام ممو أؽؾؼ هذا صقئًو ظذ ـ ٍر مـ إذهون أن مجفقر ـتى إصقل افتدل 

تبً بؾغِي ظؾؿ افؽالم أو أثرت ؾقفو فغي ظؾدؿ  ـُ ـتبً ذم مو بعد اإلموم افشوؾعل، 

ن مسدتـد هدذا افؽالم، ؾصدوروا يـصدقن ذم مبتددأ تصدـقػفؿ يدـُص ـ دٌر مدـفؿ أ

افعؾدؿ مُجددؾ أو أصددقل، و عؾدقن ظؾددؿ افؽددالم مـفددو وُيريددون بددف ظؾددؿ أصددقل 

 .افديـ

ؾؼد أثر ظؾؿ افؽالم مـ ِجفي افصقوؽي افؾػظقي، وـذفؽ أفي وهق ظؾدؿ ادـطدؼ، 

ؾنن ـ رًا مـ ادتؽؾؿغ اظتـقا بودـطؼ وجعؾقه معقدورًا ذم ـتوبدي ظؾدؿ إصدقل، 

ر وأبق حومد صدوحى ادستصدػك رمحدف اهلل ُيعدد وهمٓء درجوت مـ حقٌ افتلث

مدددـ ادتدددلثريـ بصدددقوؽي إصدددقل ظدددذ ظقدددور ادـطدددؼ، و دددذا ؽؾدددى ظدددذ 

وؿؾ  ؾقف اد ول افػؼفل ؾفق ـتوٌب كظريي وفؽـدف كظريدي هدل مدـ  "افتجريد"ـتوبف

بصقؾ أيب حومد ؾامدة افـؼؾ ؾقف، افـؼؾ افِك  ؿؾقؾدي، مدودة افـؼدؾ افِكد  ذم 

مد ؿؾقؾي، ؾلثره واشتؼرأؤه بغ  ؾقف، ـام ترى أثر واشدتؼراء افشدوضبل ـالم أيب حو

ؾامدة افـؼؾ ظـد افشوضبل يسرة، وهؽذا افؽتى، بعضدفو  "ادقاؾؼوت "ذم ـتوب

تؽقن مودة افـؼؾ ؾقفو ـ رة وبعضفو تؽقن ؿؾقؾي، وافؾذيـ ؿؾً مودهتؿ ٓ صؽ 

فتل تؼدع كؼداًل ظدـ معدغ، أهنؿ اشتػودوا ممـ شبؼفؿ فؽـ ؾرؿفؿ بغ آشتػودة ا

وبغ آشتػودة افتل تؼع موذا؟ اشتؼراء دتـقع خمتؾػ مع مو ُيضقػف إفقف اجتفدوده 

وإدراـف فؾؼيعي ؾقؽتى، ؾفذا افذي اشتؼرأ ادتـقع مدـ افؽتدى، ومدو معدف مدـ 

ظؾؿ افؼيعي وؾؼفو، ثؿ يؽتى ذم افغوفى وهذا ذم افغوفى يؽقن أـ ر بؼقؼدًو ذم 
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ذا دو امتوز ابـ ؿتقبي ذم افؾغي وصور ُيؼول أكف خطقى أهؾ افسدـي، ـؾ افعؾقم، و 

أهدق : واجلوحظ خطقى ادعتزفي فبقوكف وؿقة شبؽف، ُشئؾ ظـ هذا افبقون، ؾؼقؾ فف

هق ؿقل افسوبؼغ، ؽوض ثؿ ؾدوض ؾؾدقس هدق إيدوه وفدقس : مـ افسوبؼغ، ؾؼول

جلددوهؾقغ، هددذا ـددالم افسددوبؼغ، هددذا صددعر افعددرب، ـددالم ا: هددق ؽددره، يؼددقل

ؿرأت : وؾصوحي افػصحوء، ؽوض ثؿ ؾوض، أيـ ؽوض؟ ؽوض ذم ظؼؾف، يؼقل

صدعر افعدرب وبقدون افعدرب، وبالؽددي افعدرب، ؾغدوض ذم كػسدف وذم ظؼؾدف، ثددؿ 

ؾوض، ـتوبًي، ؾؾقس هق إيوه، وفقس هق ؽره، فقس هق مو ؿوفف ابـ افؼقس، فؽدـ 

ؾصوحي افػصحوء، مو فق مل يؼرأ صعر ابـ افؼقس، وصعر ضرؾي، وصعر افشعراء و

اشتطوع أن يؽتى هبذه افدرجي مـ افبقون وافبالؽدي، وهؽدذا ذم ظؾدؿ إصدقل، 

بعضددفؿ مسددتقظى اشددتقعوب دؿقددؼ ؾقؽتددى كظريددي دؿقؼددي، بغددض افـظددر ظددـ 

رأي افراج َّ وأكف مرجقح، وبعضفؿ يؽ ر ذم : اختال  أراء افتل ؿد ُيؼول أهنو

 ...ـالمف افـؼؾ  

ـؾ حدول، إكدام ُيشدور إفقدف ٕن افزمدون أؿدؾ، وافقؿدً ؾفذا ـؾف ظؾٌؿ ذيػ ظذ 

وافعؿر أؿؾ ممو أتق َّ مـ افعؾؿ وافؽتى، ؾقؽقن ضوفى افعؾؿ ذم ؿراءتف ذم افعؾقم 

أو ذم افعؾؿ ـؾف مـتخبًو، يؽدقن مـتخبدًو حدغ يؼدرأ، ؾودؼصدقد أن أبدو ادعدويل مدـ 

ؿددقة حمؼؼددل ظؾددامء إصددقل مددـ جفددِي ؿددقة آشددتقعوب  ددذا افعؾددؿ، مددـ جفددي 

آشتقعوب  ذا افعؾدؿ، وهدق ظدومل جؾقدٌؾ ذـدل وإن ـدون وؿدع ذم ظؾدؿ افؽدالم، 
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وضريؼي ظؾؿ افؽالم افتل أثرت ظذ ـ ٍر مدـ آرائدف مدـ مسدوئؾ أصدقل افدديـ، 

 .وهذا بوٌب أيضًو ممو يمخذ ظؾقف وهق معرو 
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 :تعريف أصول اؾػؼه

هذه ورؼاٌت ؼؾقؾة تشتؿل عذ معرػة ػصوٍل منن أصنول اؾػؼنهذ و ؾنك منمؾػفم 

اؾػؼنهذ ػاألصنل منا بـني عؾقنه : األصنولذ واؾثناي: من جنزنيني مػنردين أحند ا

معرػة األحؽنام اؾعنعقة اؾتني صريؼفنا : غرهذ واؾػرع ما ُيبـى عذ غرهذ واؾػؼه

 .االجتفاد

_________________________________________________________ 

معرؾدددي إحؽددوم، افػؼددف بؿعـدددك افػددروع وهددق افػؼدددف : إذًا ُيددراد بوفػؼددف هـددو 

بوٓصطالح، أمو افػؼف ذم اشؿ افؼيعي ؾُراد بف معرؾي افديـ ـؾف، ـام ؿول افـبدل 

 :{ افؾفؿ ؾؼفف ذم افديـ} وادراد هـو افديـ ظومي. 
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 :األحؽام وتعريػاهتا

اؾواجبذ وادـدوبذ وادباحذ وادحذورذ وادؽروهذ : واألحؽام سبعةٌ 

 ______________________________________________________.واؾصحقحذ واؾباصل

إحؽوم وبدأ هبو، وهذا أحد أوجدف افستقدى : هذا مـ اختصور أيب ادعويل، ؾؼول

هـ، ؾدنن ذم صقوؽي هذا افعؾؿ، وإن ـون ذم احلؼقؼي فقس هق افستقى ادـظؿ فؾدذ

افستقى ادـظؿ فؾذهـ، هق افبودئ بتعريػ إدفي، وتسؿقي إدفي وتعققـفدو، ثدؿ 

افـظر ذم إحؽوم، ثؿ افـظر ذم افدٓٓت، هدذا يؽدقن أـ در اكتظدوم وتصدقرًا ذم 

إحؽدوم افسدبعي ظدذ شدبقؾ : افذهـ، ؾبدأ أبق ادعويل ظدذ هدذه افطريؼدي، ؾؼدول

وم ظذ افتؼسقؿ إصقيل ادعرو  أهنو تـؼسؿ اجلؿع، وإٓ ؾفؿ ممـ ُيسؿل إحؽ

 :إػ ؿسؿغ

 .إحؽوم افتؽؾقػقي

 .وإحؽوم افقوعقي

افقاجى، وادسدتحى، : ؾفذه افسبعي افتل شامهو، اخلؿسي إوػ مـفو، افتل هل

وادحرم، وادؽروه، وادبدوح، هدذه ُتسدؿك إحؽدوم افتؽؾقػقدي، وهدل أحؽدوٌم ٓ 

واحدد، ؾدنن افقدء ٓ يؽدقن واجبدًو ومسدتحبُو ذم آٍن   تؿع إثـون مـفو ظذ حمدؾ

 واحد، أفقس ـذفؽ؟

مستحى، هذا بوٌب إودوذم، فؽدـ : إكف واجى، وؾؼقفًو يؼقل: إٓ أن ؾؼقفًو يؼقل

إكدف مسدتحى، : هذا واجدى وذم كػدس افقؿدً يؼدقل: ٓ يتصقر أن ؾؼقفًو يؼقل
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: ة ذم أصدقل افػؼدفٕن إحؽوم هـو خمتؾػي، ادؼصقد أن هذه اخلؿسي هدل ادسدام

 .إحؽوم افتؽؾقػقي

افصحق َّ وافبوضؾ، هل أخػ إحؽوم افقوعقي، وإن ـون احلؽدؿ افقودعل ٓ 

ختتص تسؿقتف بوفصحق َّ وافبوضدؾ وحدد،و، بدؾ ُيددخؾقن ؾقدف ؽدر ذفدؽ، إكدام 

افصددحق َّ وافبوضددؾ، ويؼقفددقن افػوشددد وادشددفقر ظـددد اجلؿفددقر افتسددقيي بددغ 

أصحوبف، ومدـفؿ أبدو ادعدويل ظدذ هدذه افطريؼدي، افبوضؾ وافػوشد، وافشوؾعل، و

إن افبوضددؾ مددو هنددك ظـددف افشددورع مددـ أصددؾف، : خالؾددًو فؾحـػقددي، افؾددذيـ ؿددوفقا

مو هندك ظـدف افشدورع فقصدػف، مـعفدو ظـدف افشدورع فقصدػف، اجلؿفدقر : وافػوشد

ُيسقون ذم اجلؿؾي بغ افبوضؾ وافػوشد، ُيسقون ذم اجُلؿؾي بغ افبوضؾ وافػوشدد، 

ضريؼدي افشدوؾعقي واحلـوبؾدي، وإكدام ؿقدؾ ُيسدقون ذم اجلؿؾدي ٕكدف ذم بعدض وهذه 

افػددروع افػؼفقددي، ُيػرؿددقن حتددك احلـوبؾددي ؾرؿددقا ذم بعددض افػددروع بددغ افبوضددؾ 

وافػوشد، ـام ذم بعض إكؽحدي ؾرؿدقا بدغ افبوضدؾ وافػوشدد وذم ؾسدود احلدٍ، 

ضوئػدي ـ درة مدـ  ؾرؿقا بغ احلٍ افبوضؾ، وبغ احلدٍ افػوشدد، وٓشدقام ذم رأي

إن احلـوبؾددي ٓ ُيػرؿددقن ذم اجلؿؾددي ذم : إصددحوب، ؾفددذا يسددتدظل أن تؼددقل

 .افبوضؾ وافػوشد واحد: افغوفى، فؽـ ـتلصقؾ هـ يؼقفقن

 .، هذه إحؽوم إذًا ظذ هذيـ افؼسؿغ

تؽؾقػقدي وٓ : أراد أبق ادعويل مجوع إحؽوم أهنو شبعي، ومـ حسـ ؾؼفف أكدف ؿدول

ٕكف أراد هـو آختصور واجلؿع، وهدل إحؽدوم افؼدظقي، فؽدـ  ووعقف،: ؿول
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ذم احلؼقؼي، احلؽؿ افقوعل يـػؽ ظـ احلؽؿ افتؽؾقػل، بؿعـك أكف  تؿع حؽدٌؿ 

افصدالة واجبدي، وتؽدقن : تؽؾقػل، وحؽٌؿ ووعل، أفقس ـذفؽ؟ ؾلكً تؼدقل

صددحقحي، ؾددوجتؿع حؽددامن ٕن هددذا تؽؾقػددل، وهددذا ووددعل، فؽددـ ٓ  تؿددع 

ؽؾقػقون ذم رأي ؾؼقف واحد ظذ حمٍؾ واحد، ؾقجعؾف ُمبوحدًو حمرمدًو، ظدذ حؽامن ت

كػس افصػٍي وظذ كػس ادحؾ، إٓ أن يتغر ؾقف صػي، أو يتغر ؾقدف ذط، أو مدو 

 .إػ ذفؽ

 وهؾ يؾزم مـ وجقد احلؽؿ افتؽؾقػل ثبقت مو ُيؼوبؾف مـ احلؽؿ افقوعل؟

مدـ احلؽدؿ افقودعل، ؾدنن افصدحق َّ بؿعـك مو ُيؼبؾف أو بعبورٍة أدق، مدو يـوشدبف 

 ُيـوشبف افقاجى، وُيـوشبف ادستحى، أفقس ـذفؽ؟

 وافبوضؾ ُيـوشبف ادحرم

 هؾ يؾزم مـ ـقن افقء حمرم أن يؽقن بوضـًو، أو ؾوشدا؟

افتحؼقؼ ذم إصقل أن هذا فقس بالزم وؿد يؽقن حمرمًو وهق فدقس بدوضاًل، بدؾ 

عوين اإلووؾقي افتل افرشوفي مؼومفدو يبؼك ظذ صحتف، وهذا ظذ ـؾ حول ظذ اد

آختصدور وفدقس افتػصدقؾ، وإكدام ادؼصددقد أن افدتالزم فدقس متحؼؼدُو، ؾقؽددقن 

افعؼدد صدحق َّ، وإن ـدون : ادعـك هتو إودوؾقًو، و دذا تدراهؿ ذم افعؼدقد يؼقفدقن

 حمرمًو أحقوكًو ، وهذا ممو خيتؾػ افػؼفوء ؾقف، ـوفبقع ظذ بقدع أخقدف، ؾدنن افـبدل 

 يبقع افرجؾ ظذ بقع أخل أفقس ـذفؽ؟هنك أن 
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افبقع ظدذ بقدع أخقدف حمدرم، فؽدـ هدذا افعؼدد بوضدؾ، هدذا حمدؾ خدال ، : ؾتؼقل

اجلؿفقر ٓ يرون افعؼد بوضاًل، وإن ـون مـفؿ مدـ  عؾدف مؽروهدًو، ومدـفؿ مدـ 

 . عؾف حمرمًو، وادشفقر مـ مذهى اإلموم أمحد أن افعؼد حمرم وأكف بوضؾ، كعؿ

 :رمحه اهلل تعاىل ؼال

 .ما ُيثاب عذ ػعؾهذ وُيعاؼب عذ ترؽه: بػاؾواج

مدو ُي دوب ظدذ ؾعؾدف، وُيعوؿدى ظدذ ترـدف، هدذا حدد : ؾوفقاجدى: أبق ادعويل ؿول

افقاجدى، وظبددورة إصددقفقغ ذم حددد افقاجدى ؾقفددو اخددتال  وهددق ذم اجلؿؾددي 

 .اختال  تـقع، وبعض آختال  فف معـك، فؽـف ظذ خال  ضريؼي اجلؿفقر

ـدقع ظدذ اخلال  بقـفؿ، خالٌ  فػظل، أو يت: ضريؼي اجلؿفقر مـ هذه إصقل

ؿدٍر مـ افزيودة، فؽـ فدقس ؾقدف تضدود، إٓ ظدذ ضريؼدي ؿدقٍم صدذوا ظدـ مجفدقر 

هدق مدو ُي دوب ؾوظؾدف، وُيعوؿدى تورـدف، : إصقفقغ، ؾوفقاجى ـام ؿول ادصـػ

ويستحؼ افعؼوب، وهذا شقاء ُظز بدف، أو مل ُيعدز بدف، ؾنكدف : وبعضفؿ ظز بؼقفف

موذا؟ أن ؾقف جزمًو بعؼقبتف وأمدره بدً  وُيعوؿى أن ؾقف: ُمؼدر، ؾال يرد أن ؿقفف

مشددقئي اهلل، هددذا مددو يددرد، ٕكددف إكددام ُيريدددون ادعـددك إصددقيل، تؼريددى ادعـددك 

إصقيل، وفقس اجلزم بوفعذاب مـ ظدمف، ؾفذا مل ُيرده أحدٌد ممدـ ؿدوم بتعريدػ 

 . افقاجى
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 .ما ُيثاب عذ ػعؾهذ وال ُيعاؼب عذ ترؽه: وادـدوب

ُي وب ظذ ؾعؾف، إن ؾعؾف ؾنكف يؽقن م وبًو ظـدد اهلل، وٓ ُيعوؿدى ظدذ مو : ادـدوب

ترـف، وهذا ذم اجلؿؾي مستؼر ذم افؼيعي، وإن ـون يعرض ؾقف بعدض آشدت ـوء 

ـام ذم بعض ادمـدات مـ افُســ، افتل ـره إئؿي، أو ترـدقا صدفودة مدـ أضبدؼ 

ك افُسدــ افرواتدى، وفدف ذم ظذ ترـفو، ـام ـره اإلموم أمحد ظذ اإلؿومدي ظدذ تدر

 .افشفودة ؿقٌل ذـره بعض أصحوبف

ؾفذا أمٌر يست ـك مـ هدذا ادعـدك ظدذ شدبقؾ آجتفدود ذم بعدض ادمـددات مدـ 

ادؼوظوت، فؽـ إصؾ ذم ادـدوب أن تورـدف ٓ يؽدقن مماخدذًا ظـدد اهلل، ثدؿ 

هددذا إصددؾ ذم ادسددت ـك افددذي أصددور إفقددف بعددض افعؾددامء مددـ أصددحوب أمحددد 

وؽرهؿ، إكام هق ذم أحؽوم مرتى ظؾقفو ذم افدكقو، فؽـ مل يؼؾ أمحد ذم افرواتى، 

أو ذم افقتر أو ؽدره مدـ ادـددوبوت ظـدده، وإن ـوكدً ممـددة، مل يؼدؾ أمحدد أكدف 

يؽقن موذا؟ معوؿبًو، وإكام هل ذم بعض إحؽوم افتل ُترتى، ـؿسلفي افشفودة أو 

 .كحقهو
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 .هذ وال ُيعاؼب عذ ترؽهما ال ُيثاب عذ ػعؾ: وادباح

مو ٓ ُي وب ظذ ؾعؾف، وٓ ُيعوؿى ظذ ترـف، هدذا مدـ حقدٌ إصدؾ، إذا : اُدبوح

وؿع ادبوُح وؿقظًو ُمردًا ـام ذم إؾعول افعوديي، إذا وؿع ادبوح وؿقظدًو ُمدردًا، أي 

ظذ مو هقتف افعوديي ادحضي، ادق م اًل، وإـِؾ وافؼِب، وكحقهو، ؾدنذا وؿدع 

ظذ وجف افعودي ادحض، ومتحض ادبوح ذم ظوديتف، فؽقكف ظوديدًو اشدتؼوم ظؾقدف 

أكف ٓ ُي وب ؾوظؾف وٓ ُيعوؿى تورـف، فؽدـ إذا اتصدؾ بدف مـوشدٌى مدـ افؼديعي، 

كؼؾف ظـ هذا افؼدر إػ مو هق ؾقؿف، وـذفؽؿ إذا اتصؾ بف مـوذم مـ افؼيعي كؼؾف 

 .ظـ هذا افؼدر إػ مو دوكف

وح أن ُيؾتػدً إػ هدذا ادعـدك، إػ أن مدو ذـدروه مدـ حدده، ؾدنكام هدق ٓبد ذم ادبد

بوظتبور متحضدف، إذا متحدض ذم ـقكدف ظوديدًو، ـوٕـدؾ مد اًل، فؽدـ إذا اتصدؾ بدف 

حمرك مـ افؼيعي مـوشى كؼؾف إػ مو هق إيش؟ أظدذ، ؾصدور بدف مسدتحبًو مد اًل، 

ل ظدـ ـقكدف مبوحدًو وـذفؽ إذا اتصؾ بف حمرٌك مـوذم مـ اإليرادات وكحقهدو، زا

إػ وصػ افؽراهي أو افـفل، ؾفذا بوظتبور افعورض ؾقف، فؽـ بوظتبور إصؾ أن 

ادبوح ٓ ثقاب ؾقف وٓ ظؼوب، فؽـ إذا دخؾ ظؾقف هذا افزائد ادـدوذم أو ادـوشدى 

تلثر بف مـ جفي احلؽؿ، ؾؿـ يستعغ ذم كقمف ظذ ؿقوم افؾقؾ يؽقن مدوذا؟ م وبدًو، 

وبي ريض اهلل ظـفؿ، أهنؿ راظقا هذا ادـوشى أو هدذا ادـدوذم، وهذا هق ؾؼف افصح

ـدام جددوء ذم حدديٌ أيب مقشددك ومعددوذ، ددو جددوء معددوذ إػ افدقؿـ ؿودمددًو ظددذ أيب 

أمدو أكدو : مقشك ؾتذاـر افؼقوم مـ افؾقؾ ؾؼول أحد،و ـام ذم افصحق َّ وهق معدوذ
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حتسى ذم كدقمتل مدو أمو أكو أكوم وأؿقم، وأ: ؾلكوم وأؿقم، يؼقل معوذ ٕيب مقشك

احتسى ذم ؿقمتل، أي أحتسى ذم كقمل مدو احتسدى ذم صدالم، مدع أن افـدقم 

إيش؟ مع أن افـقم مبوح، إكام هق افتػوٌت مـ معدوذ وهدق مدـ ؾؼفدوء هدذه إمدي، 

وأئؿتفددو ذم افػؼددف، إكددام هددق افتػددوٌت إػ ادحددرك، ادـوشددى مددـ افؼدديعي، ٕكددف 

وذا؟ ؿصدد أن يسدتعغ بـقمدف ظدذ أداء احتسى، وؿصد أن يستعغ بـقمف ظذ مد

صالة افؾقؾ، وم ؾف ذم بؼقي ادبوحدوت، ؾفدذا حؽؿفدو مدـ حقدٌ إصدؾ، ؾفدذه 

 .مسلفي ذم ادبوح مـ جفي حؽؿف، ومـ جفي حدة

وذم ادبوح مسلفي ثوكقي وهق أن ادبوح ظذ افصدحق َّ، وهدق افدذي ظؾقدف اجلؿفدقر 

أهدؾ إصدقل بتسدؿقتفؿ  دو ُيعد مـ إحؽوم افؼظقي، وهق مو اصطؾ َّ ظؾقدف 

إحؽددوم افتؽؾقػقددي، وأكددً تددرى أيب ادعددويل رمحددف اهلل، دددو ـددون يددذـر ذم هددذه 

افقرؿوت خالصدي مدو اكتفدً إفقدف مسدوئؾ إصدقل، وشدبؼ اإلصدورة إػ أن أبدو 

 .ادعويل ُيعد ممـ ـتى ذم إصقل وهق حمؼؼ ؾقف مدرك درامل مو ـتى

ؽوم شبعي، ؾنكام هق مجٌع فألحؽوم افؼدظقي، ؿول فؽ إن إحؽوم موذا؟ إن إح

مجٌع فألحؽوم افؼظقي، ؾلدخؾ افتؽؾقػقي ظذ افقوعقي، ومو شؿك مـ افقوعل 

إٓ افصددحق َّ وافبوضددؾ، أو افػوشددد، وافبوضددؾ وافػوشددد ظـددد افشددوؾعقي ومددـفؿ 

واحد ذم اجلؿؾي، وترك مو بعد ذفؽ، ٕن مو بعد ذفؽ مـ افقوعل ؾقدف مـوزظدي 

افقوعل، وادتبغ مـ افقوعل هق افصحق َّ وافػوشدد وافبوضدؾ،  ذم دخقفف مـ
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وهددؿ ظـددد افشددوؾعقي  عؾددقن افػوشددد وافبوضددؾ ـددام شددبؼ ظددذ معـددوه واحددد ذم 

 .اجلؿؾي، وـذفؽ ذم ادذهى ظـد احلـوبؾي رمحفؿ اهلل

اشت ـقا بعدض ادسدوئؾ ذم احلدٍ، وكحدقه،  دؿ ؾقدف متققدز بدغ افبوضدؾ وافػوشدد، 

حؽدٌؿ : ن اُدبوح ُحؽٌؿ ذظل، وإذا اشتعؿؾـو آصطالح ؿؾـوأ: افشوهد  مـ هذا

تؽؾقػل، مع أن مجؾي مـ افـظور وادتؽؾؿغ مـ ادعتزفي وؽرهؿ اشتشؽؾقا هذا، 

ؾؿـفؿ مـ أورد ظؾقف شمآً، ومـفؿ مـ جزم بلن ادبوح فقس مـ إحؽوم ٕهنؿ 

يطؾدى ؾعؾدف، ومل  ٓ يرون ؾقف تؽؾقػًو، ؾفدق ٓ تؽؾقدػ ؾقدف، حقدٌ أن افشدورع مل

ؾليـ إيش؟ أيـ افتؽؾقػ ؾقف؟ ؾؾؿ يؼع بف ضؾى، ومل يؼع بدف : يطؾى ترـف، ؿوفقا

تؽؾقػ وهذا اإليراد خطر، ٕكف تػرع فقس ظـ مقجى مـ افؼديعي، بدؾ تػدرع 

ظـ مقجى مـ آصطالح، وهذا ادقجدى مدـ آصدطالح فدقس بدالزم، وفدق 

وح حتدك ظددذ ادسددتحى، ؾددنن ضدرد ذم افتحؼقددؼ، ٓضددرد هدذا افددالزم وهددذا ادبدد

 ادستحى ٓ تؽؾقػ ؾقف، بؿعـك ٓ ظزيؿي ؾقف، أفقس ـذفؽ؟

ؾنكف مـ وجف ادستحى هق خمر بغ ؾعؾف وترـف، وفؽـف فق ؾعؾف ُأثقى، وـذفؽ 

ادؽروه، ؾنكف ٓ تؽؾقػ ؾقف، بؿعـك افعزيؿي، وافتؽؾقػ ذم افؾغي تؽقن ؾقف 

وح يرد ظـد افتحؼقؼ حتك ظذ مشؼي، وؾقف ظزم، ؾفذا افذي ورد ظذ ادب

ادستحى، ويرد ظذ ادؽروه، بؾ ويرد افقاجى أحقوكوً، ٕن بعض افقاجبوت 

ُتالؿل افطبقعي وافػطرة وادـوشبي وآختقور، ويؽقن افتؽؾقػ وادشؼي 

بوٓكػؽوِك ظـفو وفقس بنيش؟ وفقس بػعؾفو، وـذفؽؿ ادحرموت، ؾنن ؿدراً 
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ادحرموت مـوؾقي فؾػطرة واشتدظوئفو مؽؾػ  واشعًو مـفو بؾ إصؾ أن مجقع

وإذا ؽؾبً افشفقات وهقى افـػس متقز هذا ظـ هذا، وفؽـ حتك مع ؽؾبي 

افشفقات وهقى افـػس، يبؼك ؿدر مـ ادحرموت ٓ يؿؽـ أن كػسًو ختتوره ظذ 

شبقؾ افسعودة بف أو افؾذة بف أو إكس بف، أٓ ترى أن ؿتؾ اإلكسون فـػسف مـ 

فقس ـذفؽ؟ هؾ هذا ادحرم ؾقف تؽؾقػ؟ وأصوب افـوس ادحرموت، أ

وُ وهدون أكػسفؿ أن ٓ يؽتؿقن أكػسفؿ؟ ٓ، إذًا آصطالح هق افذي ؿود إػ 

هذا افؾبس، آصطالح وتسؿقتف إحؽوم افتؽؾقػقي وـون ُيؿؽـ أن مُتقز ظذ 

وح إحؽوم افقوعقي بـقع مـ افتؿققز ؽر مصطؾ َّ افتؽؾقػ، ؾودؼصقد أن ادب

مـ إحؽوم افؼظقي وفقس حؽاًم ظؼؾقًو ـام ؿول بعض ادعتزفي، بؾ اإلبوحي 

حؽٌؿ ذظل، وافدفقؾ ظذ ـقهنو حؽاًم ذظقًو سي َّ افؼرآن ؾنن اهلل جؾ  وظال 

ُم َمو َأَحؾ  اهلل ُ َفَؽ )) : ؿول ذم ـتوبف َو افـ بِله مِلَ ُبَر  وهق ذب افـبل افعسؾ، (( َيو َأُّيه

َوٓ َتُؼقُفقا دَِو )): ؾفق فقس حؽاًم ظؼؾقًو، وؿول جؾ  وظال((َأَحؾ  اهلل ُ َفَؽ )): ؾؼول

وا َظَذ اهلل ِ اْفَؽِذَب  وـام (( َتِصُػ َأْفِسـَُتُؽُؿ اْفَؽِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم فَِتْػَسُ

 ـؾ مولٍ : ) ذم احلديٌ افؼدد، ذم حديٌ ظقوض ابـ محوق، ؿول اهلل تعوػ

هذا ـؾف ُيبغ أن ادبوح مـ إحؽوم افؼظقي، أو أن ....( كحؾتف ظبدًا حالل، 

اإلبوحي حؽٌؿ ذظل، و ذا مه هدي أئؿي آجتفود اظتبور دفقؾ 

 آشتصحوب مـ إدفي افؼظقي، مـ إدفي افؼظقي هبذا ادقجى، 
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 .ما ُيثاب عذ ترؽهذ وُيعاؼب عذ ػعؾه: وادحذور

ترـف، وُيعوؿى ظذ ؾعؾف، هذا مو ـون حمرمًو أي حمذورًا وادحذور مو ُي وب ظذ 

إضالؿف إذا أضؾؼ اكك  إػ ادحرم، وإن ـون مـ حقٌ اجلؿع وآصساك ؾنكف 

 . اشؿ ادشسك ذم مو هُنل ظـف، شقاء ـون شبقؾ افعزم أو دون ذفؽ
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 .ما ُيثاب عذ ترؽه وال ُيعاؼب عذ ػعؾه: وادؽروه

ُي وب ظذ ترـف، وٓ ُيعوؿى ظذ ؾعؾف، هذا ُيسؿك مؽروهًو وهق ذم مو :  ادؽروه

بوب افـفل، ومو افػرق بغ ادؽروه، وبغ ادستحى؟ بعضفؿ جعؾ ادستحى ذم 

بوب إمر، وادؽروه ذم بوب افـفل، جعؾ هذا ذم إمر، وهذا ذم افـفل، 

ؾعؾ ادستحى  وبعض افـظور يرى أن ثؿي تالزمًو بغ هذا وهذا مـ جفي أكف إذا

ؾنكف بػعؾف ادستحى يؽقن موذا؟ م وبًو، وهؾ إذا ترك ادستحى يؽقن أتك مبوحًو 

أو أتك مؽروهًو؟ هذا مو يؼع ؾقف افتػصقؾ مـ مسلفي إوػ وخالؾف، ؾبعض 

درجوت خال  إوػ مـ ترك ادستحبوت تؽقن وجفًو مـ ادؽروه وبعضفو 

ؼقؼ أن ترك ادتسحى ٓ يؾزم ظـف ترتؼل إػ ذفؽ، بؿعـك أكف وإن ـون افتح

ؾنن هذا افالزم إذا ... افؽراهي، وأن ؾعؾ ادؽروه ٓ يؾزم ظـف ترك ادستحى 

ؿقؾ بعدِم فزومف ؾال يعـل ظدم إيش؟ ؾال يعـل ظدم وؿقظف، هؾ يؾزم مـ ترك 

ادستحى ؾعؾ ادؽروه؟  هق ٓ يؾزم فؽـف ٓ يؿـع، ؾؼد يؽقن ترـف فؾؿستحى 

مـ أؿوم ظذ ترك افسالم، بدء افسالم : دؽروه، م ول ذفؽ ؾعٌؾ إليش؟ ؾعٌؾ 

مستحى أفقس ـذفؽ؟ فؽـ مـ هجر افسالم ظذ افـوس، صور ٓ ُيبويل 

بوفسالم ظذ افـوس، هذا ظذ أؿؾ أحقافف أكف ؾعؾ إيش؟ ترك مستحبًو وؾعؾ 

مؽروهًو، فقس بدرجي مـ ظرض فف ترك ادستحى، ادؼصقد مـ هذا افتـبقف أن 

دستحى ٓ يؾزم أن يؽقن ظود إػ إيش؟ هو، مـ ُ قى؟ ٓ يؾزم أن يؽقن تورك ا

إن إؾعول، هذه إؿسوم اخلؿسي ؿوسة إمو أن يؽقن : ظود إػ ادبوح، دو تؼقل
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واجبًو، وإمو أن يؽقن ؾعؾف مستحبًو، وإمو أن يؽقن ؾعؾف مبوحًو، وإمو أن يؽقن 

 ذه أؿسوم حوصؾي، أفقس ـذفؽ؟ؾعؾف حمرمًو، وإمو أن يؽقن ؾعؾف مؽروهًو، ه

هذه أؿسوم حوصؾي، ومو ُيسؿك خال  إوػ وكحق ذفؽ هق يعقد إػ هذه 

إشامء، إوػ وخالؾف يعقد إػ ادؽروه وإػ ادستحى، يعقُد إفقف ويمول إفقف، 

ضقى، هـو ٓبد مـ إدراك هذا ادعـك ذم ادؽروه، وـذفؽ ذم ادستحى، ٓ يؾزم 

كف يعقد رضورًة ظـ ادؽؾػ إػ حؽؿ ادبوح، هذا إصؾ، مـ ترك ادستحى أ

وٓ يؾزم مـ ؾعؾ ادؽروه أو ترك ادؽروه أكف يعقد إػ إيش؟ إػ ؾعؾ ادستحى 

 . بؾ ؿد يؽقن ـذفؽ، وهق إصؾ، وؿد يؽقن دون ـذفؽ
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 .ما يتعؾق به اؾـػو  وُيعتُد به: واؾصحقح

مو يؽقن افـػقذ ٕكف ُحؽٌؿ : ومو يـػذُ وافصحق َُّ مو يتعؾؼ بف افـػقذ وُيعتُد بف، 

ووعل، ومعـك ـقكف ووعقًو أن افشورع جعؾف أمورًة ظذ افقجقد أو آكتػوء، 

و ذا ُيؼول هذا ظؼٌد صحق َّ، وهذا ظؼٌد بوضؾ، أو هذه ظبودٌة صحقحي، أو هذه 

 .ظبودٌة بوضؾي، ؾنذا تعؾؼ افـػقذ بف، ؾفذا افصحق َّ
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 .اؾـػو  وال ُيعتد بهما ال يتعؾق به : واؾباصل

  

مو ٓ يتؾؼ  بف افـػقذ وٓ ُيعتد بف، ؾقؽقن بوضاًل، وشؿقا هـو افبوضؾ وشؿقا 

افػوشد، وشبؼ اإلصورة إػ أن اجلؿفقر ذم اجلؿؾي ٓ ُيػرؿقن بغ  افبوضؾ 

وافػوشد و عؾقهنو مؼوبؾًي فؾصحق َّ، واحلـػقي ذم اجلُؿؾي ُيػرؿقن بغ افبوضؾ 

أن افبوضؾ مو هنك ظـف افشورع مـ أصؾف، أو ٕصؾف وافػوشد : وافػوشد ويؼقفقن

مو هنك ظـف افشورع فقصػف، هذا تػريؼ ظـد احلـػقي، وم ؾقا فف بقع إجـي ذم 

بطقن أمفوهتو، ؾقجعؾقهنو مـ بوب افبوضؾ، وُيؿ ؾقن افػوشد ببعض ادعومالت 

فق ؿقؾ ادحرمي ظـدهؿ وبعضفؿ جعؾ افربو مـ افػوشد، وهذا ؾقف كظر، حتك 

ظذ ضريؼي احلـػقي ؾنن ؾقف كظر، ٕن افصحق َّ أن افربو مو هقتف مـفٌل ظـفو مـ 

أصؾفو، ؾنكف إن ُؿدر اكػؽوـف ظـ افقصػ افػضؾ أو افـسقئي، مو ظود إيش؟ مو 

ظود ربو، ؾفق موهقي ؿوئؿي ظذ هذا افتؼدير، ودائاًم ذم افؼقاظد إصقفقي وافػؼفقي 

ورة متحؼؼ ظذ افؼوظدة، أو افضوبط إصقيل أو ٓ يؾزم أن يؽقن اد ول بوفرض

افػؼفل بؾ ؿد يؽقن ـذفؽ، وؿد ٓ يؽقن ـذفؽ، وهذا معـك يـبغل فطوفى 

افعؾؿ أن يؾتػً فف، ٕن افبعض أحقوكًو إذا كظر افؼوظدة، وكظر م و و وذم افغوفى 

أن اد ول أؿرب إػ مدارك افذهـ، أفقس ـذفؽ؟ أؿرب إػ اإلدراك، ؾنذا كظر 

اد ول وٓؿك م وًٓ حسـًو ذم افتصقير، وحسـًو ذم افتطبقؼ، ربام اشتحسـ افؼوظدة 

وبوفغ ذم اشتحسوهنو، وإذا ٓؿك م وًٓ وعقػًو أو ربام فقس مالؿًو فذهـف ربام 
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اشتشؽؾ افؼوظدة ومل تالؿل ذهـف، ويؽقن إمر فقس هبذا افؾزوم، بؿعـك ؿد 

 و م ول إمو أكف فقس مشفقرًا ظـد  تؽقن افؼوظدة بوفغي آكضبوط فؽـ ُذـر

ؿورئفو أو مـ ؾروع ادذهى احلـػل، افتل ؾقفو مبـل ظذ تؼدير بعض إحؽوم 

أو مو ُيسؿك افػؼف افتؼديري ؾال يؽقن مالؿقًو فذهـ افؼورئ مـ ؽرهؿ، ؾؼد 

يتقهؿ وعػًو ذم افؼوظدة، وٓ يؽقن إمُر ـذفؽ، وبوهلل افتقؾقؼ، وصؾ  اهلل 

 .ظبده ورشقفف وكبقـو حمؿدوشؾؿ ظذ 

 

 

 :ؿول ادوتـ رمحف اهلل تعوػ

 .افػؼف وافعؾؿ واجلفؾ، وافػؼف أخصه مـ افعؾؿ

تصدقر افقدء : معرؾي ادعؾقم ظذ مو هق بف ذم افقاؿع، واجلفدؾ: وافعؾؿُ 

 .ظذ خالِ  مو هق بف ذم افقاؿع

____________________________________________ 

أن افػؼدف : هذه إشامء اف الثي، افػؼف وافعؾؿ واجلفؾ، يؼدقل أبدق ادعدويل

أخُص مـ افعؾؿ، أي أخص مـ مطؾؼ افعؾؿ، ؾفق ؿددٌر مـدف، فؽـدف أخدص مـدف، 

وهق افػفؿ واإلدراك، وهدق أخدص مدـ مطؾدؼ افعؾدؿ، وأمدو افعؾدؿ ؾدنن افـُظدور 

ومدـ شدبِى ذفدؽ إكف ٓ يؼبدؾ احلدد، : اختؾػقا ذم حده، بؾ إن بعض افـظور ؿول

ٍٍ ذم ظؾدؿ افـظددر بوظتبددور أن اإلدراك، هدؾ يؽددقن بوحلددد أو  ظـددهؿ أن ثؿددي مددـف
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يعـل متققز مدو : يعـل تعقغ ادوظقي فؾقء، وافرشؿ: يؽقن اإلدراك بوفرشؿ، احلد

هقي افقء ظـ ؽره، وهذا ذم ظؾؿ افـظر وادـطؼ ضريؼتون، ؾؿـ أهؾ افـظر مدـ 

ـظر وهذه ضريؼي ـ در مدـ حمؼؼدقفؿ ـدليب حومدد يعتز ضريؼي احلد، ومـ أهؾ اف

وخيتورهو ابـ تقؿقي رمحف اهلل، اظتبور ضريؼي افرشؿ، وأن ضريؼي افرشؿ هل ادتلتقي 

افطرد، بخال  ضريؼي احلد ؾنكف ٓ يتلتك ضردهو، وفذفؽ هدؿ يؾتدزم مدـ افـظدور 

ؾ احلدد فطريؼي احلد دو جوء فؾعؾؿ اكغؾؼ ظؾقفؿ أمره حتك ؿول بعضفؿ إكف ٓ يؼبد

ٕهنؿ مو مـ ؿددٍر ُيؼدروكدف ذم احلدد ذم كظدرهؿ إٓ ويدرد ظؾقدف إذا ظرؾدقا اجلفدؾ 

افدور، ويصر هذا مػتؼٍر إػ هذا، وهذا مػتؼدر إػ هدذا، ويؽدقن دورًا ظـددهؿ، 

ؾعذ ـؾ تؼدير افػفؿ أحصه مـ مطؾؼ افعؾؿ، وافعؾؿ هق إدراك ادعؾقم ظدذ مدو 

خدال  حؼقؼتدف ؾفدق جفدؾ، وهدذا آشدؿ  هق ظؾقف، ظذ حؼقؼتف ؾنذا ـدون ظدذ

: افػؼدف، وافعؾددؿ واجلفددؾ هدل مددـ إشددامء اددذـقرة ذم افؼدديعي، وُيددراد بوفػؼددف

ٌِ  آشتبصور وُحسـ ادعرؾي بوفديـ، وهدق ظدوٌم ذم ـدالم افـبدل  ـدام ذم حددي

 }: وؿقل افـبدل  {افؾفؿ ؾؼفف ذم افديـ، وظؾؿف افتلويؾ }: ظبد اهلل بـ ظبوس

 .{ بف خرًا، ُيػؼفف ذم افديـمـ يرد اهلل

هذا افػؼف هق افػفؿ فؾؼيعي ظذ افقجف ادـوشى، وٓ خيدتص بدوفػروع  

وحدهو، حتك جوء آصطالح وافتؿققدز، ؾصدورت تسدؿقي إحؽدوم افتػصدقؾقي 

صور ُيسؿك موذا؟ صدور ُيسدؿك افػؼدف، ؾغؾدى ظؾقدف، وصدور إذا أضؾدؼ افػؼدف ذم 

كدد  إػ معرؾددي إحؽددوم افتػصددقؾقي، مددقارد افعؾددؿ، وبحددقث افعؾددؿ صددور يـ
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وصورت ؿقاظده ُتسؿك أصقل افػؼف، وإٓ ذم آشؿ افؼظل هدق ظدوم، آشدؿ 

افؼددظل، و ددذا ـددون بعددض افسددوفػغ ُيسددؿقن افػؼددف إـددز ٕصددقل افددديـ، 

وإن ـدون  "افػؼدف إـدز "وُشؿل افؽتوب افذي ُكسى فإلمدوم أيب حـقػدي ـتدوب

أيب حـقػي، فؽـ اصتفر ظـد احلـػقدي وٓ شدقام ظـدد افراج َّ أكف فقس مـ ممفػوت 

تى أيب حـقػي، وصور ُيؼع ظدذ ضريؼدِي ـ دٍر مدـ متدلخري  ـُ متؽؾؿتفؿ أكف مـ 

متؽؾؿقفؿ، وافراج َّ أكف فقس مـ ـتى أيب حـقػي، وإكام مدـ ـتوبدي بعدض ظؾدامء 

 .احلـػقي

 . افشوهد أن اشؿ افػؼف إـز ُيراد بف إصقل
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و مل يؾؼك ظـ كظٍر واشتدٓل ـوفعؾؿ افقاؿع بنحددى وافعؾؿ افرضوري م

احلقاس اخلؿس وهل افسؿع وافبكد وافشدؿ وافؾؿدس وافدذوق، أو بدوفتقاتر، 

 .وأمو افعؾؿ ادؽ ػ ؾفق مو يؼع ظـ كظٍر واشتدٓل

____________________________________________ 

كظددر وهددق مددو ٓ  تددوج إػ : كعددؿ، افعؾددؿ وجفددون، افعؾددؿ افرضددوري

واشتدٓل، وُيشر إفقف أيب ادعدويل بلكدف مدو يؽدقن مددرـًو بدوحلقاس ٕن إدراـفدو 

يؽقن ظذ افتجربي ؾدال يؼدع ظؾقدف اخلطدل ذم تسدؿقتف، أو ظدذ افتدقاتر ذم اإلدراك 

  .افعؾؿل افؼؾبل

افعؾؿ افـظري، وهق مو  تدوج : افعؾؿ ادؽتسى، وُيسؿك: وافقجف اف وين 

إفقددف إػ كظددٍر واشددتدٓل، وهؽددذا ادعرؾددي وهؽددذا افدددفقؾ ؾنكددف ظددذ هددذيـ 

افتؼديريـ، و ذا هـوك افعؾؿ افرضوري وهـوك افعؾدؿ افـظدري، وهدذا افتؼسدقؿ 

، مدـ أخصدفو مـ حقٌ ادجرد صلٌن بغ، وفؽـ اخلطل ذم افتطبقؼ يؼدع ذم وجدقه

خطًل وشؼطًو بقيؾ بعض ادسوئؾ مـ مسوئؾ افعؾؿ افرضوري أو بقيدؾ افؼددر 

مـ افعؾؿ افرضوري إػ جعؾف ظؾاًم مؽتسبًو، وتقهؿ بعض ادؽتسدى أكدف إيدش؟ 

أكددف رضوري، وهددذا ممددو دخددؾ ؾقددف ـ ددر مددـ آوددطراب ذم ضددرق ادتػؾسددػي 

وروا يسدتدفقن فدف، وادتؽؾؿغ، ؾتق،قا ذم بعدض افرضدوري أكدف مؽتسدى وصد

وربددام اشددتدفقا فددف بلدفددي صددحقحي وفؽـفددو ؿددوسة ذم آشددتدٓل، م ددؾ مسددلفي 

وجقد اهلل شبحوكف وتعوػ، ومسوئؾ مـ افربقبقي، وؿد يؼدع افتدقهؿ ظدذ خدال  
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ذفؽ، بجعؾ مسدوئؾ فؾعؾدؿ مسدتدل ظؾقدف افعؾدؿ ادؽتسدى، تدقهؿ جعؾفدو مدـ 

هندو رضوريدي ٓ بتدوج إفقدف، افعؾؿ افرضوري ؾتـؼطع ظـ مؼدوم آشدتدٓل فؽق

ؾقؼع ؾقفو افتقهؿ، وهذا افتؿققز بغ هذا وهذا، يؼع ذم افعؾؿقوت ذم اجلؿؾي، وٓ 

دمد أكف يؼع ذم افتجريبقوت ذم اجلؿؾدي افتدل مددرـفو احلدقاس افؽوصدػي، افسدؿع 

وافبِك وافؾؿس وكحق ذفؽ، وهدل افتدل ُيسدؿفو بعدض افـظدور بوفتجريبقدوت، 

تقوزهو بغ، أفقس ـذفؽ؟ ٕن مدرـفو حزد مدـ افؾؿدس ؾوفتجريبقوت مؼوم ام

أو افشؿ أو افسؿع أو اإلبصور أو كحق ذفؽ، وفؽـ افذي يؼع ؾقف افتقهؿ هق مدو 

ـون ظؾؿقًو وهق مـ بوب افرضوري أو مـ بوب ادؽتسدى، وهدؾ  هدق مدـ بدوب 

افقؼددغ أو مددـ بددوب افتددقهؿ، ؾددنن افعؾددؿ ادؽتسددى وإن ـددون بحوجددي إػ كظددر 

إٓ أكف ظذ ؿدٍر مـ آظتبور  ووز افقهؿ، ؾنن افدقهؿ هدق مدـ بدوب، واشتدٓل 

أي إشامء افتل ذـرهو ادعويل، افق،ل داخدؾ ذم إيدش؟ داخدٌؾ ذم اجلفدؾ، ؾؽدام 

يػعؾ اخلطل ذم كؼؾ ادؽتسى إػ افرضوري، أو ذم كؼؾ افرضوري إػ ادؽتسدى، 

ؾتسدؿقي اجلفدؾ ظؾداًم،  يؼع خطل أبؾغ مـف، وهق كؼؾ اجلفؾ إػ إيدش؟ إػ افعؾدؿ،

إن هدذه ادددارك يتحصدؾ هبدو أو : وهذا ـام أصور إفقف أبق حومد رمحف اهلل ددو ؿدول

 :تتحصؾ ظذ ثالثي أوجف

 .إوفقوت، وافتجريبقوت، وافق،قوت

 .هل افقؼقـقوت: وبغ أبق حومد رمحف اهلل، أن إوفقوت
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بدي، وهدذا مدـ حقدٌ ـوذ: يؼع ؾقفو آحدتامل، وأن افق،قدوت: وأن افتجريبقوت

افـظريي ادجردة ادتػؼ ظؾقف بغ افـظور مجقعًو، وافػالشػي أن افقهؿ ٓ حؼقؼي فدف، 

وأكف ـوذب، و ذا ترى أن بؾشقـي ذم ـتبف تؽؾؿ ظدـ افق،قدوت وبدغ ؾسدودهو ذم 

احلؽؿي وأكف فقس  دو حؼقؼدي، بدؾ إهندو ـوذبدي، هدذا مدـ حقدٌ افـظريدي ادجدردة 

ؽـ فقس افشلن ذم هذا، وإكام افشلن ذم تعقغ افق،ل مـ مجقعفؿ يتػؼقن ظؾقف، ف

ؽره، ؾؼد يتقهؿ مو يؽقن و،قًو ؾقتدقهؿ أكدف أويل، وهدذا كبدف إفقدف أبدق حومدد ددو 

إن مددـ أـددز مددقارد افسددخط ذم افـظددر أن يتددقهؿ، أو أن يـؼددؾ افددق،ل إػ : ؿدول

يظددـ إويل إيددش؟ إػ إويل، ؾددقظـ افددق،ل أوفقددًو، أو يظددـ إويل مددوذا؟ أو 

و،قًو، وم ؾ أبق حومد  ذا بؿ ول ٓ يقاؾؼ ظؾقف، ودائاًم ذم افؼقاظدد ٓ يـبغدل أن 

يؽقن اد وُل هق ادعر  بصحي افؼوظدة مـ ظدمفو، ؾربام ـون اد ول خطدًل، وربدام 

ـون اد وُل فقس راجحًو، وربام ـدون صدحقحًو مـوشدبًو،  فؽدـ مدـ حقدٌ اإلدراك 

ى، ٓ يصدد َّ فددؽ أن دمعددؾ معقددور افؼوظدددة ومددو ُيددذـر افػووددؾ واإلدراك إؿددق

ظؾقفو مـ م ول، هدذه فقسدً ضريؼدي فؾتحؼقدؼ وإن ـدون افدذهـ افبسدقط أحقوكدًو 

ُيـوشبف ذفؽ، أكف ُتؼق فف افؼوظدة ويتعؾؼ هبدو إذا ٓح فدف أن م وفدف م دوٌل إيدش؟ 

ؿقي أو طوهٌر، هذا فقس ـذفؽ، ؿد يبددو اد دول ؿدقي وافؼوظددة فدقس ـدذفؽ، 

د يبدو اد وُل مشؽاًل وافؼوظدة إيش؟ أؿدقى مدـ ذفدؽ، وهدذا تدرى يطدرد ذم وؿ

افؼقاظد وظؾؿ افـظر ويطدرد حتدك ذم آشدتدٓل، حتدك ذم آشدتدٓل افػؼفدل 

ؾؼد دمد ؿقًٓ ؾؼفقًو ؾُقستدل فف ظـد أصحوبف بحديٌ، ثؿ دمدد هدذا احلدديٌ ؾقدف 
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ػ، أو ٓ يص َّ ٕن ِظؾي، ؾؼد يتلتك فؽ أن هذا افؼقل وعقػ ٕن مستـده وعق

مستـده ٓ يص َّ، وفؽـدؽ إذا أمعـدً افتحؼقدؼ بدون فدؽ أن مدـ أشسدف، أو مدـ 

ابتدددأه مددـ متؼدددم افعؾددامء وؿددول بددف مددـ أئؿددي آجتفددود مل يؽددـ مددـ افرضددورة 

أن افق،قدوت : مستـدهؿ هذا آشتدٓل ادتلخر مـ بعدد أصدحوهبؿ، ؾودؼصدقد

خدتال  ؾقدف بدغ ظؾدامء افـظدر، ٓ ا: ؿد تددخؾ ظدذ إوفقدوت، وهدذا ـدام ؿؾدً

 . وافػؾسػي وفؽـ اخلال  ذم افتطبقؼ، اخلال  صلكف ذم افتطبقؼ أبؾغ
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ضؾددى افدددفقؾ، : وافـظددر وافػؽددر ذم حددوِل ادـظددقر ؾقددف، وآشددتدٓل

 .هق ادرصد إػ ادطؾقب: وافدفقؾ

__________________________________________ 

مو ُيؿؽـ افتقصؾ بصحق َّ : أو يؼقفقن هق ادرصد إػ ادطؾقب،: افدفقؾ 

 .افـظر ؾقف إػ مطؾقب، كعؿ

ظذ ؿقل أـ ر مـ افـظور  عؾقكف ذم افظـل وافؼطعل، ومـفؿ مـ ؿول، : وافدفقؾ

إن افددفقؾ إكدام هدق ذم افؼطعدل، وأمدو ذم افظـدل ؾنكدف ٓ : مـ ظؾامء افـظر مـ ؿول

افددفقؾ إذا ـدون ؿطعقدًو ُيسؿك دفقاًل، وإكام ُيسؿك أمورًة وكحق ذفدؽ، وخصصدـو 

هذا ظذ ـؾ حول اصطالح، واجلؿفقر مـ ظؾامء افـظر وإصقل ظدذ خالؾدف، 

وأن افدفقؾ ُيسؿك ذم افظـل وذم افؼطعل، وهذا افذي مه ظؾقف ضرائؼ افػؼفوء 

 . وافعؾامء، أهنؿ ُيسؿقن افدفقؾ ذم مو ـون ؿطعقًو وـون طـقوً 
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 .أمريـ أحد،و أطفر مـ أخر دمقيز: وافظـ 

 .دمقيز أمريـ ٓ مزيي ٕحد،و: وافشؽ

____________________________________________ 

هذه حدود ورشقم يذـرهو أبق ادعويل ظذ أوائؾ ادعوين، وأوائدؾ ادعدوين 

ُيعتـك هبو ذم ظؾؿ افـظر وذم افػؾسػي وذم ظؾؿ افؽالم يعتـقن هبذه إوائدؾ افتدل 

سؿقهنو بلوائؾ ادعوين ُيعرؾقن هبو، وإن ـون ذـر أيب ادعوين فدف ذم هدذه افرشدوفي يُ 

خمتكًا، ٕكف أراد أن ُيعرؾؽ بجؿؾدي افـتدوئٍ ادشدفقرة مدـ ظؾدؿ أصدقل افػؼدف، 

وهذه إوائؾ مـ ادعوين ذم افغوفى إهندو ذم ـتدى آشتػصدول، ؾفدذه فقسدً ذم 

عوين، ؾفق اشتدظك مو يؽدقن حمتدوج إفقدف ذم افـتوئٍ، إكام يبح قن ؾقفو ذم أوائؾ اد

مدو اشدتقى ؾقددف : افظدـ ـدذا، وافشدؽ ـددذا، افشدؽ: ظؾدؿ إصدقل، وؿدول فددؽ

مو ترج َّ أحد،و ظذ أخر، هذه ُتسؿك أوائؾ ادعوين، وهدل : افطرؾون، وافظـ

ٌٍ معروٌ  ظـد افػالشدػي ذم بحد فؿ، فؽدـ أوفئدؽ يبح دقن مدو هدق أوشدع،  مـف

، وتعريددػ ادؽددون، وتعريددػ افقجددقد، هددذه ـؾفددو ؾقبح ددقن تعريددػ افزمددون

ُيسؿقهنو أوائؾ ادعوين ذم ظؾؿ افـظر، وهل ذم أصؾفو مـ ضرائؼ ترتقى افػؾسػي، 

أن أول مو يعرؾقن هبذه ادجردات ادبتدئي، و دذا اختؾدػ افػالشدػي ذم تعريدػ 

افزمون مو هدق؟ وذم تعريدػ ادؽدون مدو هدق؟ وذم تعريدػ افقجدقد مدو هدق؟ وذم 

ػ افغر مو هق؟ ـؾ هذه ُيسؿقهنو ذم أوائؾ ادعوين، ويبح قن ذم ـتى ظؾدؿ تعري

افؽالم أو خُيصصدقن  دو، ُيغؾبدقن ؾقفدو بعدض افؽتدى، م دؾ مدو جدوء ذم ـتدوب 
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مُجؾًي مـ أوائؾ ادعوين، ويذـر ؾقف : اإلصورات وافتـبقفوت ٓبـ شقـو ؾنكف ذـر ؾقف

صورًة ذم أوائؾ ادعوين، وإذا ذـر افـتوئٍ افـتوئٍ افتل تتصؾ هبو بام ُيسؿقف تـبقفًو وإ

ادتؿؿي شؿك ذفؽ تتؿقاًم وتذكقبًو، ودمد أن ـتوبف ؿوم ظذ هذه آصدطالحوت ذم 

تتؿدقٌؿ وتدذكقى، ذم : تـبقدف، ويؼدقل فدؽ: افغوفى يؼقل فؽ إصورة أو يؼقل فدؽ

 "ذـددر افـتددوئٍ ظددذ هددذه إوائددؾ، وبح فددو افددرازي ذم ـتبددف، وٓشددقام ذم ـتوبددف

افذي اظتـك ؾقدف بدذـر أوائدؾ ادعدوين، ؾعدذ ـدؾ حدول افؼددر  "بوحٌ ادؼؿقياد

ادحتوج مـفو ذم ظؾؿ إصقل، ذم ظؾؿ أصقل افػؼف ذم م ؾ هذا ادعـدك ددو يؼدقل 

افدفقؾ مو هق؟ وافظـ مو هق؟ وافشؽ مو هدق؟ هدذه ـؾفدو ُيسدؿقهنو أوائدؾ  : فؽ

 . ادعوين
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 .قؾ اإلمجوِل وـقػقي آشتدٓل هبووظؾؿ أصقل افػؼف ضرؿف ظذ شب

__________________________________________ 

  



 

 

- 33 - 

__________________________________________ 

 .أبقاب أصقل افػؼف: رمحف اهلل تعوػ ادوتـ ؿول 

وأبقاب أصقل افػؼف أؿسوم افؽالم، وإمِر، وإمر وافـفل، وافعوم واخلوص، 

وادجؿؾ وادبغ، وافظوهر وادمول، وإؾعول وافـوشخ وافـسقخ، واإلمجوع 

وإخبور وافؼقوس، واحلظر واإلبوحي وترتقى إدفي، وصػي ادػتل وادستػتل، 

 .ادجتفديـوأحؽوم 

________________________________________________________ 

أمجؾ إموم احلرمغ رمحف اهلل، أمجؾ هذا افستقى، بدلبقاب أصدقل افػؼدف،  

وترى أكف بدأ بغر ترتقى إدفدي، وهدذه أحدد افطدرق ذم ترتقدى ظؾدؿ إصدقل 

ؾذـر بغ يدي هذا افظوهر وادمول، وافعوم واخلوص وإمدر وافـفدل، ثدؿ ذـدر 

بعض مو يتعؾدؼ بوفددٓٓت، ؾفدذا تؼدديٌر ُمؿدؾ وهدذا  بعد ذفؽ إدفي، ثؿ ذـر

بتسؿقي إدفي، ثؿ تسؿقي : ظذ ـؾ حول، يرجع إػ افستقى، شقاء بدأ افتصـقػ

افدددٓٓت، ثددؿ حددول ادجتفددد وآجتفددود، أو بدددأ افتصددـقػ بددذـر مؼدددموت 

إحؽدوم ثدؿ ذـدر إدفدي، ثدؿ متومدوت افددٓٓت، هدذه ضريؼدي، وهدذه ضريؼددي، 

إصددقفقغ خمتؾػددي، مددـفؿ مددـ يسددتعؿؾ هددذه افطريؼددي، ومددـفؿ مددـ وتراتقددى 

يستعؿؾ هذه افطريؼي، وإن ـون افدذي يؽدقن أـ در مـوشدبًي ذم افستقدى أن ُيبددأ 

بتسؿقي إدفي، ثؿ ُيبدأ بتسؿقي افدٓٓت، أن ُترتدى إدفدي، وافتعريدػ بوٕدفدي 

ٓٓت، هدذا ظؾدؿ تسؿقي إدفي، وُرتى إدفي، ثؿ تسؿقي افدٓٓت وُرتدى افدد
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إصقل، تسؿقي إدفي، وُرتى إدفي، ثؿ تسؿقي افدٓٓت وُرتدى افددٓٓت، 

إول ذم اجلؿؾي افؼظل، واف وين ذم اجلؿؾي فغقي، اف دوين ذم اجلؿؾدي مبـدل ظدذ 

افؾغي، ومو شامه افشورع ممو ُظدل ؾقف ظـ مطوبؼ افؾغي، وفؽـ مودة افؾغي ذم اف وين 

ف ذظقي حمضي ٕهنو مبودئ افتؼديع وهدل أدفدي افتؼديع طوهرة، وإول تسؿقت

ؾفذا مجؾي ظؾؿ إصقل، هذا مجؾي ظؾؿ أصقل افػؼف، وفؽـ يبؼك أن تؼسدقؿ أيب 

ادعويل هق تؼسقٌؿ مـ بوب افساتقى، ؾنكف جعدؾ إدفدي، أو جعدؾ تسدؿقي إدفدي 

متقشط بغ وجفغ مـ افدٓٓت، أفقس ـذفؽ؟ جعؾ تسدؿقي إدفدي تدرى أن 

أكف ذـر اإلمجوع وافؽتوب وافسـي ثؿ ذـر بعد ذفؽ احلظر واإلبوحي، وؿبؾ ذفدؽ 

يذـر افظوهر وادمول، ؾجعؾ تسؿقي إدفي متقشطًو، هدذه ضريؼدي، هدذه ضريؼدي 

ظذ ـؾ حول بوفستقى، ممو ُيشور إفقف فستقى أيب ادعويل ادجؿؾ ؿبؾ أن كدخؾ ذم 

دأ بوإلمجدوع ؿبدؾ ذـدر افؽتدوب، أفدقس تػصقؾ ـالمف، أكف دو ذـر تسؿقي إدفي بد

 ـذفؽ؟

ترى أكف ذـر اإلمجوع وبعده افؽتوب أي افؼرآن، وهذه ضريؼي فقسً مطردة ظـد  

أهؾ إصدقل ؾوفدذي ظؾقدف إـ در أهندؿ يؼقفدقن افؽتدوب وافسدـي ثدؿ يدذـرون 

اإلمجوع، وإكام ذـر أبو ادعويل ؿدم اإلمجوع ذم افذـر ٕن اإلمجوع مـ جفدي افؾدزوم 

يؼع ؾقف تردد بخال  افدفقؾ مـ افؼرآن أو افسدـي، ؾنكدف ؿدد خُيتؾدػ ذم دٓفتدف ٓ 

وإن ـون ثبقتف ؿطعقًو، ؾ بقت افؼرآن ؿطعل فؽـؽ تعؾؿ أكف ؿد خُيتؾػ ذم إيدش؟ 

ذم افدٓٓت، ؾفذا وجف، ومـ وجفٍي آخر أن اإلمجدوع ذم حؼقؼتدف كتقجدي وفدقس 
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افؼقدوس، : وـذفؽؿ إذا ؿؾًمؼدمي بخال  إذا إذا شؿقً دفقؾ افؽتوب وافسـي 

أو آشتحسون ذم إدفدي ادختؾدػ ؾقفدو، هدذه ادؼددموت، بوظتبدور ترتقدى ظؾدؿ 

هدذه أيدي : افـتدوئٍ، ؾنكدؽ تؼدقل: ادؼدموت هق: افـظر وادـطؼ، وإهنؿ يؼقفقن

مؼدمي أفقس ـذفؽ؟ مؼدمي بؿعـك  صؾ مـ افـظدر ؾقفدو افتقصدؾ إػ احلؽدؿ، 

مو يؿؽـ افتقصؾ بصحق َّ افـظر ؾقدف إػ مطؾدقب، : قاو ذا دو شؿقا افدفقؾ ؿوف

ؾؤيي ُتعطل كتقجي هق احلؽؿ، وذم ترتقى ادـطؼ ادشفقر ظـد اجلؿفقر أكف ٓبد 

 مـ مؼدمتغ حلصقل افـتقجي، اإلمجوع ـام ترى فقس مؼدمي، اإلمجوع إيش؟

 كتقجددي، ٕكددف اتػددوُق ادجتفددديـ، ؾفددق كتقجددي ذم حؼقؼتددف، و ددذا هددق بحوجددي إػ 

إن : مستـد اإلمجوع، ددو ؿدوفقا: مؼدمي، هذه ادؼدمي هل افتل شامهو أهؾ إصقل

اإلمجوع ٓبد فدف مدـ مسدتـد ؾفدذا متػدٌؼ ظؾقدف بوجلؿؾدي بدغ إصدقفقغ، فؽدـفؿ 

اختؾػقا هدؾ هدذا ادسدتـد يؽدقن معقـدًو أو ٓ يؽدقن معقـدًو، هدؾ  دقز أن تؽدقن 

ؿطعدل ذم أحدِد أظقوهندو، هدذه مبوحدٌ آحوده طـقًي أو ٓ ُ قز ذفؽ، أو ٓبد مدـ 

مقجددقدة ظـدددهؿ، وفؽددـفؿ يتػؼددقن ظددذ أن اإلمجددوع ٓبددد فددف مددـ مسددتـد ٕن 

اإلمجوع ذم افستقى ادـطؼل حؼقؼتف أكف موذا؟ أكف كتقجي وفدقس مؼدمدي، ؾؾدام ـدون 

كتقجًي ومستـده افـص، كوشى ذم ترتقدى أيب ادعدويل أن ُيؼددم اإلمجدوع، فدقس إذا 

يؼع فؽ أكف ؿدم اإلمجوع ظذ افؼرآن، ؾنكف ٓ ُيؼدم ظذ افؼرآن رء، ؿدم اإلمجوع 

مدو : فؽـ اإلمجوع إكام هق كتقجي م ؾ مو فق ؿول فؽ افؽتوب وهق وجفدون، أظداله

 .مو دون ذفؽ، وهق مو اختؾػقا ؾقف: أمجع ظؾقف، واف وين
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ؾقف ذم افقجف إول ذم إدفي، مو ُأمجع ظ: يعـل دو ؿول فؽ اإلمجوع ـلكف يؼقل

مطؾؼ آشتدٓل بوفؼرآن، وإٓ فقس هق مـ بوب تؼديؿ : أدفي افؼرآن، واف وين

اتػوق ادجتفديـ، ٕن اتػوق ادجتفديـ كتقجي هل كتقجي يتػرع ظـ موذا؟ اتػوق 

: ادجتفديـ كتقجي يتػرع ظـ مستـد ظـ مؼدمي وهل افتل شامهو إصقفقغ

د أن ادستـد يؽقن موذا؟ ٓبد أن ادستـد، وادستـد فقس ـؿطؾؼ إدفي، ٓب

ادستـد يؽقن إيش؟ ؿطعقًو، ٓبد أن يؽقن ؿطعقًو وهذا ظـد افتحؼقؼ ُمسؾٌؿ ظـد 

إصقفقغ، أن اإلمجوع افكي َّ وإٓ هؿ ُيسؿقكف،  تورًة ُيسؿقكف اإلمجوع 

افسؽقم فؽـ اإلمجوع افكي َّ وهق ادؼصقد بوفستقى، اإلمجوع افكي َّ دو ـون 

ذًا هق كتقجي ؿطعقي ذم ؿقاظد ظؾؿ افـظر، أن افـتقجي افؼطعقي ٓبد أن ؿطعقًو، إ

تتقفد ظـ مؼدمي إيش؟ ؿطعقي، ٓ ُيتصقر كتقجي ؿطعقي وادؼدمي إيش؟ طـقي، 

فؽـفؿ تـوزظقا ذم ظؾؿ إصقل، هؾ هذا افؼطع ذم مستـد اإلمجوع  ى أن 

ع ذم بعض يؽقن بدفقٍؾ معغ ؿطعل، أو يؿؽـ تصقره بآحود مـ إدفي يؼ

أحود أكف طـل، ؾفؾ ُمؿقع هذا أحود يؽقن ؿطعل؟ هذا يرجع اخلال  

بقـفؿ إػ مؼدمي أشبؼ مـ ذفؽ، وهق بام  صؾ افؼطع وبام  صؾ افظـ، وهؾ 

افتقاتر مـضبط افذي شامه ظؾامء افـظر، وهؾ أحود مـضبط؟ وهؾ أحود 

ؾفو مؼدموت ُمسؿقوت ذم ظؾؿ بوفؼراءة أن ُيػقد افؼطع وافعؾؿ أم ٓ ُيػقد، هذه ـ

افؽالم وافـظر ـام تعر  ثؿ دخؾً ظذ ظؾؿ إصقل، ظذ ظؾؿ أصقل افػؼف، 

تى ظؾؿ افـظر وافؽالم، ثؿ دخؾً ظذ  ـُ فؽـ مبتدأ تسؿقتفو، مبتدأ تسؿقتفو ذم 
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تى إصقفقغ،  ى افتلمؾ أو افتحرير ذم تطبقؼفو، فؽـ ادتلمؾ ذظًو وكظراً  ـُ

افكي َّ افؼطعل يؽقن مستـده موذا؟ يؽقن مستـده ؿوضعًو أو  أيضًو أن اإلمجوع

ٌٌ آخر هق ادؼقل ذم أوائؾ  ؿطعقًو وإن اختؾػ ذم تؼدير مو هق افؼطعل، ؾفذا بح

ادؼدموت ذم ظؾؿ افـظر، وافذي يدفؽ ظذ هذا أن مستـد اإلمجوع دو ذـروه مـ 

مو جوء ذم ؿقل افؼرآن، مـ أخص مو ذـروه دفقاًل فصحي اإلمجوع وصدؿف موذا؟ 

َ َفُف اْ َُدى َوَيت بِْع َؽْرَ َشبِقِؾ }: اهلل شبحوكف ـْ َبْعِد َمو َتَبغ  ُشقَل ِم ـْ ُيَشوِؿِؼ افر  َوَم

ِف َمو َتَقػ  َوُكْصؾِِف َجَفـ َؿ َوَشوَءْت َمِصًرا  ^[115:افـسوء]{ادُْْمِمـَِغ ُكَقف 

وع ؿطعل بوفتعبر آصطالحل، ؾنن ترى أن أيي ؾقفو إصورة إػ أن مستـد اإلمج

شبقؾ ادممـغ هق افـتقجدي، هدق  {َوَيت بِْع َؽْرَ َشبِقِؾ ادُْْمِمـِغَ }: اهلل جؾ  وظال ؿول

اإلمجددوع، اتػددوق ادجتفددديـ، ُشددؿل هـددو شددبقؾ ادددممـغ بؽؾددامت افؼدديعي، وذم 

أيدي إػ افؽؾامت آصطالحقي ُيسؿقكف إيش؟ اتػوق ادجتفديـ، متوم، أصدورت 

أن اإلمجوع ٓبد فف مـ مستـد، وأصورت إػ أن مسدتـده ؿطعدل، ذم كػدس أيدي، 

ـْ ُيَشددوِؿِؼ }: أصددورت إػ ثبددقت مسددتـده وإكددف ؿطعددل، ٕن ؿبددؾ ذفددؽ ؿددول َوَمدد

ُشقَل  ؾفذا بقون أن شبقؾ ادممـغ ـدون فدف مسدتـد وهدق مقاؾؼتدف ددو جدوء بدف  {افر 

ـْ َبْعدِ }: ادستـد طوهر وؿطعل ؾفق ؿقفف، هذا مستـده، وأمو أن هذا افـبل   {ِم

و فغر شبقؾ ادممـغ، بؾ ادشدوؿي ـؾؿدٌي مل ُيطؾؼ مشوؿي افرشقل افتل ُتسؿك إتبوظً 

فقسً هل مطؾؼ ادخوفػي، مو ُتدذـر ادشدوؿي ذم : بوفغٌي ذم ادعوكدِة وافسك، افشوؿي

ن إٓ ددـ ظدورض افؼرآن إٓ دـ ظورض سي َّ احلؼ، مو ُتدذـر ادشدوؿي ذم افؼدرآ



 

 

- 38 - 

سي َّ احلؼ، بخال  مطؾؼ ادخوفػي، فؽدـ ادشدوؿي واإلظدراض هدذه ٓ تؽدقن 

ـْ ُيَشدوِؿِؼ }: إٓ دـ خوفػ سي َّ احلؼ، و دذا جدوءت ذم ذـدر افؽػدور ؿدول َوَمد

َ َفدُف اْ ُدَدى ـْ َبْعِد َمو َتَبدغ  ُشقَل ِم ؾددل ظدذ أن اإلمجدوع افكدي َّ إكدام يؽدقن  {افر 

تبغ، وهذا مو ُيسؿقكف ذم آصطالح افددفقؾ افؼطعدل، افدذي مقرده إيش؟ ذم اد

ُيسؿقكف افدفقؾ افؼطعل، ؾال ترى أن أيدي جعؾدً مشدوؿي افرشدقل ظدذ شدبقؾ 

َ َفدُف }: اإلضالق، بؾ ؿول اهلل جؾ  وظدال ـْ َبْعدِد َمدو َتَبدغ  ُشدقَل ِمد ـْ ُيَشدوِؿِؼ افر  َوَمد

مع إيش؟ إٓ ذم ادسوئؾ ادتبقـي وأمدو إذا ؾدل ظذ أن ادشوؿي ٓ تتلتك إٓ  {اْ َُدى

ـددون دون ذفددؽ، وهددل مسددوئؾ يدددخؾفو آخددتال  وآحددتامل ؾددال ُيسددؿك 

صوحبفو، ٓ ُيسؿك مشوؿًو، و ذا رأيً إئؿي رمحفؿ اهلل ددو اختؾدػ موفدؽ مدع 

 .إوزاظل أو مع افؾقٌ أو مع أمحد أو مع افشوؾعل، أو اختؾػ أمحد معف

وإئؿي شقاء بتعوسهؿ أو بام يستى ذم ذـدر اخلدال  ظـدد  دو اختؾػ افػؼفوء 

أصحوهبؿ وإن اختؾػقا ذم افزمون، مو ُشؿك رأي افشوؾعي ظـد خموفػقف ودالفي أو 

بدظي أو هقى أو ؽر ذفؽ، دوذا؟ ٕن هذا فقس أحد افؼقفغ هق شبقؾ اددممـغ 

ؾدػ ادجتفددون ذم مطؾؼًو، فعدم إمجوظفؿ، وأيضًو فقس هذا ذم ادتبغ، وإكدام اخت

مو فقس متبويـًو، بؾ ُيعؾدؿ أن اخدتالؾفؿ ادحػدقظ يددل ظدذ ظددم ـقكدف متبويـدًو، 

وهددذا ؿددوكقن مطددرد، أن اخددتال  إئؿددي ادجتفددديـ يدددل ظددذ ظدددم افتبددغ ذم 

اجلؿؾي، إٓ إذا ـون اخلال  صوذًا، أو ـون حمػقطًو، وبؼدؼ ظـدد إئؿدي أكػسدفؿ 

بؾدقؽفؿ حدديٌ، هدذا يتؿقدز، فؽدـ ذم افغوفدى  أن بعض إظقون خوفػقا فعددمِ 
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فقس هق افسبى، وإن شؿقه بلشبوب آختال  أن يؽقن احلديٌ مل يبؾغف، هذا 

ُيسدؿقكف ذم أشددبوب آخددتال  فددف وؿددقع، فؽدـ فددقس هددق افغوفددى، افغوفددى ذم 

آختال  بغ إئؿدي ادجتفدديـ فدقس مدـ هدذا افسدبى، فدقس مدـ مدودة هدذا 

ئؿي رمحفدؿ اهلل ذم مؽوكدًو مدـ أصدقل افدديـ افكد ي افسبى، وفؽـؽ رأيً إ

افتل جوءت كصقصفو س ي وؿطعقي شؿقا خال  ذفؽ بدظًي مو شؿقه إيش؟ 

 .اجتفوداً 

أن مرتؽى افؽبدرة يؽدقن ـدوؾرًا خورجدًو ظدـ : ؾؾام ؿوفً اخلقارج م الً  

مؾي اإلشالم و ؾ دمف ويؽقن خمؾدًا ذم افـدور، مدو شدؿقا هدذا افدرأي وإن صددر 

ـ بعض ادسؾؿغ، ؾنن اخلقارج فقسقا ـػورًا  ـام شبؼ وهق مدذهى افصدحوبي ظ

وإن ـددوكقا أهددؾ بغددل وبالؽددي، فؽددـ دددو ؿددوفقا هددذا افؼددقل افددذي كددوزع سيدد َّ 

بدظًي، وهذا افدذي  مؼبقًٓ، بؾ ُشؿل هذا افؼقل  افؼيعي، مو ُشؿل هذا اجتفوداً 

ؾلشؿ افبدظي ٓ يؼع ظذ  {ؾنن ـؾ حمدثٍي بدظي  }: أشستف افؼيعي ذم ؿقل افـبل

مطؾؼ ادخوفػي وٓ قز ذظًو وٓ ؾؼفًو ذم افعؾؿ، فقس مـ افؼديعي وفدقس مدـ 

افػؼف ذم افعؾؿ أن دمعؾ رأي خموفػؽ مـ أهؾ آجتفود ذم مو  تؿؾ آجتفود ذم 

بدظددًي، هددذا ضريؼددي حمدثددي مل  ن دمعددؾ هددذا افؼددقل أو ُتسددؿقفؾددروع افؼدديعي أ

مل يستعؿؾفو افسوفػقن ومو ـوكقا ُيسؿقن آراء خموفػقفؿ مـ يستعؿؾفو افسوفػقن، 

افعؾامء بدظًي ذم مقائد ؾروع افؼيعي، وإكام شؿقا ذفؽ ذم إؿقال افتدل كوزظدً 

إن مرتؽدى افؽبدرة ـدوؾٌر، خدورٌج ظدـ مؾدي : إصقل، ـؼقل اخلقارج دو ؿوفً
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فؼيعي واوحي، اإلشالم وأكف خُمؾٌد ذم كور جفـؿ، ؾفذا افؼقل مـوزظتف ٕصقل ا

 .وإكام ُيسؿك بدظًي ذم افديـ أفقس ـذفؽ؟ ؾال ُيسؿك اجتفودًا معتزاً 
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 :أؿسوم افؽالم

 .ؾلمو أؿسوم افؽالم ؾلؿؾ مو يسـى مـف افؽالم اشامن، أو اشٌؿ وؾعؾ 

____________________________________________ 

 .يكعؿ، اجُلؿؾ إمو أن تؽقن مجاًل أشؿقي، أو مجاًل ؾعؾق 

 : هق افؾػظ ادػقد، افؽالم هق افؾػظ ادػقد ـام ؿول ابـ موفؽ ذم أفػقتف: وافؽالم

 ـالمـو فػٌظ مػقٌد ؾوشتؼؿ       واشٌؿ وؾعٌؾ ثؿ حرٌ  افؽؾؿ،

 واحده ـؾؿٌي وافؾػظ ظؿ      وـؾؿٌي هبو ـالٌم ؿد ُيمم

مجؾي ؾعؾقي هق افؾػظ ادػقد، إمو مجؾي ؾعؾقي، أو مجؾي اشؿقي، اشتؼؿ : وافؽالم

 .حمؿد حورٌض : ز بوٓشؿ ـلن تؼقلبػعؾ إمر، أو مجؾي اشؿقي ـلن خت
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 .أو ؾعٌؾ وحرٌ ، أو اشٌؿ وحر 

_________________________________________ 

آشؿ وافػعؾ واحلر ، وـُؾ واحٍد مـ هذه فف صػي ذم افؾغي، ؾنذا ـون اشاًم 

الموت آشؿ؟ إذا ؿبؾ اجلر ؾنكف يؽقن ؾنكف ُيعر  ـقكف اشاًم بعالموت، مو هل ظ

ؾنكف يؽقن إيش؟ اشاًم، إذا ( ال)اشاًم، افػعؾ ٓ يدخؾ ظؾقف حر  اجلر، إذا ؿبؾ 

ؿبؾ افـداء ؾنكف يؽقن اشاًم، ؾوفػعؾ ٓ يدخؾ ظؾقف افـداء، إذا ؿبؾ تـقيـ ؾنكف 

اشاًم، يؽقن اشاًم، ؾنن افػعؾ ٓ يدخؾف افتـقيـ، إذا أشـد إفقف افػعؾ ؾنكف يؽقن 

إذا ـون ظومالً افذي هق افػعؾ، افعومؾ ادسـد إفقف ٓبد أن يؽقن اشاًم، وافعومؾ 

أضوع زيٌد ربف، ؾزيد ٓبد أن يؽقن موذا؟ اشؿ، ٕكف أشـد إػ : هق افػعؾ، تؼقل

 :افػعؾ، ؾفذه ظالموتف، ـام ؿول ابـ موفؽ

 ققٌز حصؾبوجلِر وافتـقيـ وافـدا وال                 ومسـٌد فإلشؿ ومت

 أي دخقل حر  اجلر ظؾقف، : ابـ موفؽ يؼقل بوجلر، اجلر

 وافتـقيـ وافـدا، وال              ومسـٌد فألشؿ بتؿققٌز حصؾ

 . صؾ بف متققز مو يؽقن اشامً 

إمو أن يؽقن ؾعاًل مووقًو، أو مضورظًو، أو : افػعؾ أوجف ـام تعرؾقا 

 .موذا؟ أمرًا،
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ـٍ وظرٍض أمٍر وهن: وافؽالم يـؼسؿ إػ ل، وخٍز واشتخبور، ويـؼسؿ أيضًو إػ مت

 .وؿسؿ، ومـ وجٍف آخر يـؼسؿ إػ حؼقؼٍي وُموز

 ....ؾوحلؼقؼي مو بؼل بوٓشتعامل

____________________________________________ 

أن ؿدرًا مـ ظؾؿ إصقل تراتقى : ظذ ـِؾ حوٍل هذه تراتقى ـام ؿؾً فؽؿ

ثؿ آشؿ ُيؼسؿقكف ؾقجعؾقن مـف موذا؟ ادعرب، ومـف آشؿ : فغقيي، ؾقؼقفقن

موذا؟ ادبـل، و عؾقن صبف بوحلرو  هق افدال ظذ ـقكف مبـقًو، ؾنذا أصبف احلر  

 .ؾنكف يؽقن موذا؟ مبـقًو، وإذا مل ُيشبف احلر  ؾنكف يؽقن موذا؟ معربوً 

ب، إذا أصبف احلر  ؾفق ادبـل، وإذا مل ُيشبف احلر  ؾفق آشؿ ادعر 

 .كعؿ

 :أيضًو ذم إفػقي موفؽ رمحف اهلل يؼقل

 وآشؿ مـف معرٌض ومبـل       فشبٍف مـ احلرو  مدين

 إذا ـون مشبفوً احلر  ؾنكف يؽقن موذا؟ ؾنكف يؽقن مبـقوً، 

 وآشؿ مـف معرٌض ومبـل       فشبٍف مـ احلرو  مدين

ـوفشبف افقوعل ذم اشؿل جئتـو، وادعـقي ذم متك، وذم هـو، وــقوبي ظـ افػعؾ 

 .بال توثر وـوؾتؼور أصال

 .مو ظدا ذفؽ ؾنكف يؽقن معربوً ؾفذه أوجف آشؿ ادبـل، و
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ـٍ وظرٍض وؿسؿ ومـ وجفٍي آخر يـؼسؿ إػ حؼقؼي وُموز،  ويـؼسؿ أيضًو إػ مت

ظف، وؿقؾ مو اشتعؿؾ ذم مو اصطؾ َّ ؾوحلؼقؼي مو بؼل بوٓشتعامل ظذ مقوق

 .ظؾقف مـ ادخوضبي

مو دُمقز ظـ مقوقظف، واحلؼقؼي إمو فغقيي وإمو ذظقي، وإمو : وادجوز 

 .ظرؾقي

إمو أن يؽقن بزيودة أو كؼصون أو كؼؾ أو اشتعورة، ؾودجوز : وادجوز 

ءٌ }: بوفزيودة م ؾ ؿقفف تعوػ ِؿْ ؾِِف َرْ ـَ : م ؾ ؿقفف تعوػ وادجوز بوفـؼصونِ  {َفْقَس 

وادجوز بوفـؼؾ ـوفغوئط ذم مو خيرج مـ اإلكسون، وادجوز  {َواْشَلِل اْفَؼْرَييَ }

 .{ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َيـَؼض  }: بوٓشتعورة ـؼقفف تعوػ

___________________________________________ 

جؾسـو مسلفي احلؼقؼي وادجوز هذه مسلفي ؾقفو ضقل، وفعؾ تؽقن مبتدأ د

ادعويل  ذفؽ مـ افساتقى افتل يذـرهو أبق افؼودم بنذن اهلل تعوػ ٕ،قتفو، موظدا

رمحف اهلل، ؾفل تراتقى معروؾي ذم اصطالح أهؾ افؾغي، أمو مسلفي احلؼقؼي 

وادجوز ؾفق اصطالٌح جرى ظؾقف تردد، وجرت ؾقف مـوزظي وفذفؽ مو دخؾ ذم 

ظِؾ ؾوظٍؾ أو ادػعقل مػعقًٓ، أو ـتى أصقل افػؼف اخلال  ذم تسؿقي افػو

ظالموت آشؿ أو ظالموت افػعؾ، إػ آخره، وإكام دخؾ ذم ـتى إصقل 

وتؽؾؿقا ذم مسلفي احلؼقؼي وادجوز، ؾفذه مسلفٌي ؾقفو بحٌ، وشقلم افـظر ؾقفو 

ذم ادجؾس افؼوبؾ بنذن اهلل تعوػ، وهؾ ادجوز مـ ظقارض إفػوظ؟ أم إكف مـ 

؟ وهؾ ادـوزظي ؾقفو فػظقي أم ادـوزظي ؾقفو  و ثؿرة؟ ومـ افذي ظقارض ادعوين
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أـ ر مـ اشتعام و، ومو ظالؿتفو بتػسر افؼيعي وهؾ تػسر افؼيعي يػتؼر إػ 

 هذا افتؼسقؿ؟ أو ُيؿؽـ تػسر افؼيعي دون آفتزام هبذا افتؼسقؿ؟

  . هذا مقوقٌع ؾقف ضقٌل ـام تعر ، وفف آثور مـ جفي افتطبقؼ

 

 

 

ومددـ وجددٍف آخددر يـؼسددؿ إػ حؼقؼددي وُمددوز، : ؿددول ادددوتـ رمحددف اهلل تعددوػ

ؾدقام اصدطؾ َّ ظؾقدف مدـ : ؾوحلؼقؼي مدو بؼدل ذم آشدتعامل ظدذ مقودقظف، وؿقدؾ

 .ادخوضبي

 .مو دمقز بف ظـ مقوقظف وادجوز

 . واحلؼقؼي إمو فغقيي وإمو ذظقي وإمو ظرؾقي

كؼددؾ أو اشددتعورة، ؾودجددوز وادجددوز إمددو أن يؽددقن بزيددودة أو كؼصددون أو 

﴾، وادجدوز بوفـؼصدون م دؾ ؿقفدف  فدقس ـؿ ؾدف رء ﴿ :بوفزيودة م ؾ ؿقفف تعوػ

﴾، وادجدوز بوفـؼدؾ ـوفغدوئط ؾدقام خيدرج مدـ اإلكسدون،  واشدلل افؼريدي ﴿ :تعوػ

 .﴾ جدارًا يريد أن يـؼض ﴿ :وادجوز بوٓشتعورة ـؼقفف تعوػ

_______________________________________________ 

عويل رمحف اهلل وؿد ذـر أن افؽالم يـؼسؿ إػ أؿسوم بوظتبدورات ؿول أبق اد

ؾذـر تؼسقؿف هـو بوظتبور احلؼقؼي وادجوز، وذـر أن احلؼقؼي ُتعر   بام يؽقن ؾقدف 
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ؽدر مدو وودع افؾػظ مستعؿاًل ؾقام ووع فف، وأن ادجوز بلن افؾػظ مسدتعؿٌؾ ذم 

فف، ثؿ ذـر أن احلؼقؼدي تؽدقن حؼقؼدًي إمدو ذظقدًي وإمدو فغقيدًي وإمدو ظرؾقدي، وأن 

 .ادجوز أربعي ـذفؽ

 :  وهذه ادسلفي مـ جفي افؾغي يؼدر افـظر ؾقفو ظذ وجفغ

إمو أن هذا مـ بوب آصطالح ظذ تسؿقي بعض شقوق افعربقي احلؼقؼي، 

مـ هذه اددودة ومدـ هدذا ادؼصدقد ؾفدذا  وبعض شقوق افعربقي ُموًزا، ؾنذا ـوكً

اصطالٌح، وـام ذم افُعر  افعؾؿل أكف ٓ مشوحي ذم آصطالح ـدام أكدؽ تسدؿل 

. افػوظؾ ؾوظاًل وهذا متققز وهذا مػعقٌل مطؾؼ وهذا مػعقل ٕجؾف إػ ؽر ذفدؽ

ؾنذا ُشؿل بعض شقوق افؾغي ـوفسقوق افذي يؽقن ؾقف حذ ، وـوفسقوق افدذي 

مشسك ُشؿل هذا ُموًزا متققًزا فف واصطالًحو ظذ تسؿقتف، وُشؿل  يؽقن ؾقف فػظٌ 

 . هذا حؼقؼي ؾفذا ؾقف ادموه

وأمو إذا ـون ظذ افقجف اف دوين وأن هدذا افتؼسدقؿ مدـ ظدقارض ادعدوين، 

وأن احلؼقؼددي هددق افؾػددظ افددذي يسددتعؿؾ ؾددقام ووددع فددف، وأن ادجددوز هددق افددذي 

هذا مـ بوب ظقارض ادعدوين ٓ أكدف  يستعؿؾ ذم ؽر مو ووع فف، ؾُرتى ظذ أن

مـ ظقارض آصطالح وإفػوظ ؾحسى، ؾفذا ؾقدف كظدر، وٓ يصد َّ أن يؼدول 

إكف م ؾ ؿق ؿ هذا ؾوظٌؾ وهذا مػعقل ذم ـالم افـحدوة، بدؾ هدذا يؽدقن تكديًػو 

 . ٕحقال افؾغي، وتؼسقاًم خلطوب افؾغي ظذ تؼدير أثره ظذ ادعوين
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زفي ظذ تلويؾ افؼرآن، دو جعؾً ادجوز ظدذ وهبذا افقجف اشتطوفً ادعت

هذا افتؼددير ؾدنهنؿ ذم صدػوت اهلل شدبحوكف وتعدوػ اظتدزوا بددفقؾ ظؾدؿ افؽدالم 

افذي شؿقه دفقؾ افعؼؾ وهق دفقؾ اإلظراض ظـد مجفقر ادعتزفدي، وـدذفؽؿ ذم 

إدفددي إخددرى ـدددفقؾ افتخصددقص وكحددقه ذم ـددالم متؽؾؿددي أهددؾ اإلثبددوت، 

إدفي افؽالمقي وجعؾقهو حجًي  ؿ ظدذ ظددم إثبدوت افصدػوت  ؾوشتطوفقا هبذه

 . ومو هق مـفو

ؾؾددام ؿددرروا ذفددؽ بوٕدفددي افؽالمقددي افتددل شددؿقهو إدفددي افعؼؾقددي وهددق 

يممـقن بوفؼرآن وجدوا طوهر افؼرآن ظذ خال ، وجدوا افؼرآن ظذ خال  مو 

ؼرآن وفدف تلويدؾ، هذا هق طوهر اف: ؿه بف هذا افدفقؾ افذي شؿقه ظؼؾًقو، ؿوفقا

ؾفددؿ مسددؾؿقن يؼددرون بددوفؼرآن ؾؽقددػ أرادوا أو ـقددػ بؼددؼ  ددؿ هددذا افددـظؿ 

ؿه دفقؾ افعؼدؾ افدذي هدق ظـدد افتحؼقدؼ دفقدؾ ظؾدؿ افؽدالم : دذهبفؿ؟ ؿوفقا

ؿه بؽذا وـذا إمو افصػوت مطؾًؼو أو مو هق مـفو، ومدو يؽدقن مدـ افؼدرآن ظدذ 

ػ دٓفدي طدوهرة ودٓفدي مموفدي، خال  ذفؽ جوءوا بتؼسدقؿ افؼدرآن ذم دٓفتدف إ

 . ؾصور ظـدهؿ افظوهر يؼوبؾف موذا؟ يؼوبؾف ادمول

افظوهر افذي يؼوبؾف افبوضـ : افظوهر يؼوبؾف ادمول ـام ـون افبوضـقي تؼقل

وهؿ مع مجفقر ادسؾؿقن يعقبقن ظذ افبوضـقي هذا افتؼسقؿ فؽقكف خطًل حمًضو ذم 

ًٓ ظـ مسدؾؽ ادرشدؾغ، ؾؽدذف ؽؿ هدذا افدذي جعؾدقه وإن مل يؽدـ افديـ ووال

بدرجي والل افبوضـقي إٓ أكف ـذفؽ خطٌل ذم افديـ، ؾنن اهلل جؾ وظدال ذم ـتوبدف 
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ٓ خيوضى بؿدفقفغ متضوديـ خمتؾػغ أحد،و متبودٌر ٓ يؽدقن مؼصدقد اخلدوفؼ 

مـ ظبقده أو مـ ظبوده، واف دوين خػدل ٓ يتقصدؾ فدف إٓ بطدرٍق معتوصدٍي مغؾؼدي 

 . المقي افتل شؿقهووهل افطرق افؽ

ؾلصؾ اخلطل دو جعؾقا خطدوب افؼدرآن وخطدوب اهلل شدبحوكف وتعدوػ ذم 

أحد،و طوهرة وإخرى : ـتوبف وـذفؽ افـبل، دو ؿوفقا إن ؾقف دٓفتغ متؼوبؾتغ

إصددؾ افعؿددؾ : أيدش؟ مموفددي، شددؿقا إوػ حؼقؼددي واف وكقددي ُمدوًزا، ثددؿ ؿددوفقا

افدٓفدي ظدـ افعؿدؾ بوحلؼقؼدي إػ افعؿدؾ بوحلؼقؼي إٓ إذا ؿهد صدور  بكد  

بدليش؟ بوفدٓفدي ادجوزيدي افدع يسددؿقهنو افدٓفدي ادموفدي، وتق،دقا أن هدذا هددق 

اِشدُخقَن ذِم اْفِعْؾدِؿ  }: افتلويؾ افذي ذـره اهلل بؼقفف ٓ  اهلل ُ َوافر  َوَمو َيْعَؾدُؿ َتْلِويَؾدُف إِ

 : ، وهذا خطٌل مـ جفتغ^[7:آل ظؿران]{

ٓ  اهلل ُ  }: أن افراج َّ ذم افقؿػ ظذ ؿقففمـ جفي   .{َوَمو َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِ

ؾنن هذا فقس هق افتلويؾ ادذـقر ذم افؼرآن أصاًل، ؾنكف : ومـ جفٍي ثوكقي

مبـل ظذ ؿدر مـ افستقى وادعـك إذا تلمؾتف بون مـوؾوة هدذا افستقدى فؾؼديعي، 

افؼددرآن مددوذا؟ دٓفتددغ متؼددوبؾتغ  مددو هددق هددذا افستقددى؟ أن جعؾددقا فميددي مددـ

متضودتغ، أو ظذ أؿؾ تؼدير إن مل تؽـ متـوؿضًي أو متضودة ؾفل خمتؾػدي، ٕكدؽ 

تعؾؿ أن افدٓٓت إمو أن تؽقن متـوؿضدي، أو تؽدقن متضدودة، أو تؽدقن أيدش؟ 

 . خمتؾػي، أو متامثؾي
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روا هوتغ افددٓفتغ ظدذ وجدٍف مدـ افتؼوبدؾ إمدو بصدػي افتـدوؿض أ و ؾؼد 

افتضود أو ظذ أدكك تؼدير أهنام أيش؟ خمتؾػتون، وذم اجلؿؾي أهنام ٓ خيرجون ظدـ 

افضديـ، ذم افغوفى أكف مـ بوب افضديـ، يعـل ٓ يص َّ اجتامظفام، وأكً ترى 

طوهرهدو افتشدبقف، ؾدنذا ؿقدؾ  دؿ ؾدام حؽدؿ افتشدبقف تشدبقف : أكف ذم صػي اهلل ؿوفقا

ؼ بودخؾقق ـػر، وصدؿقا ذم هذا أن تشبقف تشبقف اخلوف: اخلوفؼ بودخؾقق؟ ؿوفقا

اخلوفؼ بودخؾقق ـػٌر ظـدد أهدؾ افسدـي وؽدرهؿ، مل يؼدؾ أحدد ويؾتدزم أحدد مدـ 

ادسؾؿغ بتصحق َّ افتشبقف ؾؽقػ يؼول إن افؼرآن فف دٓفٌي مبتدئدي هدل طدوهره؟ 

وهذه افدٓفي افعؿؾ هبو أو مؼتضدوهو مدوذا؟ أيدش؟ ومؼتضدوهو ـػدر، هدذا وجدف 

ا تلمؾتف وجدتف ؽريًبو ظذ افؼيعي وظدذ خطدوب اهلل، ـقدػ يتدقهؿ ؿقفـو إن هذ

 هذا ذم افؼرآن؟ 

أهنؿ مو اشتطوظقا افتحقل، فقسً : وافدفقؾ ظذ أن هذه افدٓفي متبودرة

هذه دٓفي متق،ي، فق ـوكً متق،دي ددو احتدوجقا إػ ترتقدى افتحدقل ظـفدو ظدز 

دفقؾ افعؼؾ ودفقؾ ظؾؿ افؽالم وافصور ، طوهره ذفؽ، ـقػ يؿؽـ أن يؽدقن 

إػ موذا؟ ثؿ يتحقل  طوهر ـتوب اهلل مو هق ـػر بنمجوع ادسؾؿغ؟ ثؿ يتحقل ظـف

ظـف بطرٍق متؽؾػي ذم افعؼؾ تسؿك دفقؾ افعؼؾ وهل دفقؾ ظؾؿ افؽالم، هذا بغ  

افسؼط واخلطل، وبغ  افضالفي ذم أن مو شؿقه تشبقًفو وإٓ ؾوفتشبقف ـػٌر، فؽـ مو 

شؿقه تشبقًفو ؾفق فقس تشبقًفو، ؾنن إثبدوت صدػوت اهلل وـدامل اهلل ووصدػ اهلل 

افؽامل ظذ افقجف افالئؼ بف ادـزه ظـ مشوهبي خؾؼف ؾدنن هدذا جؾ وظال بصػوت 
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ٌء  }: حددٌؼ وـددامل وفددقس هددق افتشددبقف افددذي ُكػددل بؼددقل اهلل ِؿْ ؾِددِف َرْ ـَ َفددْقَس 

 . ^[11:افشقرى]{

هددذا ظددذ ـددؾ حددول بحددٌ ذم مسددوئؾ أصددقل افددديـ، فؽددـ ؾددقام يتعؾددؼ 

م ُكظور ادعتزفي، ٕهنؿ دو بؿسلفي احلؼقؼي وادجوز أهنو اشُتدظقً هبذه افؼقة ذم ـال

ؿرروا بؿقجى دفقؾ ظؾؿ افؽالم افع شؿقه دفقؾ افعؼؾ تلويدؾ افصدػوت وهدؿ 

يممـدقن بددوفؼرآن و ؾددقن افؼددرآن بوظتبددورهؿ مسددؾؿغ، ـقددػ ُيتعومددؾ مددع هددذا 

هدذا طدوهره، وكحتدوج إػ أيدش؟ إػ تلويؾدف، افؼدرآن : اخلطوب ذم افؼرآن؟ ؿوفقا

دظقً افؾغي وُرتى ذم ترتقى افؾغي مو ُيعر  بوحلؼقؼدي كزل بؾسوٍن ظريب، هـو اشتُ 

ٓ أحدد . وأيش؟ وادجوز، وأن افؾغي ؾقفو حؼقؼٌي وؾقفو ُموز، وهدذا ٓ وجدقد فدف

يعز بجؿؾٍي واحددة ويؽدقن فدف مدـ ظبورتدف، يؽدقن فدف مدوذا؟ يؽدقن فدف مدرادان 

فتؾبدقس متضودان، يؽقن فف مرادان بقـفام تضود، هذا ٓ يؼع إٓ إذا ـدون يؼصدد ا

ؾقستعؿؾ مـ اخلطوب ادشؽؽ وادضطرب وهذا ممو ُيـدزه ظـدف خطدوب إكبقدوء 

 . ؾضاًل ظـ مو كزل مـ ظـد اهلل وهق افؼرآن

ؾنًذا افػتـي حصؾً ذم ـالم افبوضـقي افظدوهر وافبدوضـ وؿدع ظـدد هدمٓء 

خطل صور أـ ر صققًظو مـ والفي افبوضـقي وإن ـدون ؿدقل افبوضـقدي أبؾدغ ودالفًي 

سقؿ خطوب افؼرآن إػ طوهر وأيش؟ وممول، هذا صور ؾقدف ؾتـدٌي ـ درة وهق تؼ

ذم افعؾؿ، حتك افتبس ظذ ـ ٍر مـ افػضالء مـ متؽؾؿي أهؾ اإلثبوت افذيـ  ؿ 

مؼوٌم معروٌ  ذم ظؾؿ افؼيعي وؾؼففو وأصدق و وهدل مسدلفي افظدوهر واددمول، 
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د خطدوب ؾقددف هدذا افتؼسدقؿ ؽريدى ظدذ افؾغدي وؽريددى ظدذ افؼديعي، ٓ يقجد

 . معـقون خمتؾػون

أمو أكؽ تسؿل بعدض شدقوق افؾغدي مدو ـدون ؾقدف إ دوز وحدذ ، حدذ  

َواْشدَلِل  }ادضو  وإؿومي ادضو  إفقف مؼومف معرو  ذم افؾغدي، أفدقس ـدذفؽ؟ 

ادؼصقد واشلل أهؾ افؼريدي، ُحدذ  ادضدو  وُأؿدقؿ  ^[82:يقشػ]{اْفَؼْرَيَي 

ذ  ادضدو  وإؿومدي ادضدو  إفقدف مؼومدف ادضو  إفقف مؼومف، هذا إذا شؿقً ح

شؿقً هذا افـقع مـ افسقوق ُموًزا فؽ ذفؽ أو فقس فؽ ذفؽ؟ فؽ ذفؽ، هدذا 

ٓ إصؽول ؾقف، واحلذ  مو هق مقجقد ذم فغي افعرب؟ مقجدقد ذم ـدؾ فغدي بـدل 

آدم، وفق أن افـوس يتؽؾؿقن بؽؾ ادػردات افتل ُيرـى مـفو احلوفي وافسقوق دّؾ 

 ص َّ؟ ... عًضو، أفقس ـذفؽ؟ افـوس بعضفؿ ب

هذا فقس ذم فغي افعرب وحدهو، ؾفذا مقجقد ذم ـؾ فغوت افـوس أهندؿ 

يتؽؾؿقن بودؼتصد ادػقد مـ افؼقل، افؽالم هق افؾػظ، افؽالم هـو ـدام ؿدول ابدـ 

اشدتؼؿ أكدً، أفدقس ـدذفؽ؟ مدع أن : ـالمـو فػٌظ مػقٌد ـوشتؼؿ، مو ؿدول: موفؽ

وظؾ هـو مؼّدر، وحدذ  ادعؾدقم ـدام هدق بددهل ذم اشتؼؿ مجؾي ؾعؾقي وافػ: تؼقل

زيدٌد بعدد مدـ ظـددـام، وذم جدقاب ـقدػ : افؾغي حذ  مو ُيعؾؿ جوئٌز ـدام تؼدقل

 . زيٌد اشُتغـل ظـف إذا ُظر : زيٌد؟ ؿؾً

فق ُشؿقً هذه افسدقوؿوت ُمدوًزا ددو صدور ؾقفدو مـوزظدي ـتسدؿقي افػوظدؾ 

، وافتؿققز متققًزا، فؽـ ًٓ أن يؼول اخلطوب مدـ اهلل أو مدـ أهدؾ  ؾوظاًل، واحلول حو
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افؾغي يلم افسقوق ؾقف دٓفتون متضدودتون أو ظدذ أدكدك تؼددير خمتؾػتدون أحدد،و 

ادتبودرة، واف وكقي هل ادؼصقدة وهل فقسً ادتبودرة وكحتوج إػ دفقؾ، ؾنذا ؿقؾ 

افدفقؾ دفقؾ افعؼؾ، دفقؾ اإلظراض، دفقؾ افتخصقص، دفقدؾ : مو افدفقؾ؟ ؿوفقا

ظراض افذي جعؾقه دفقؾ افعؼؾ مع أن أئؿي افؽالم ـدليب احلسدـ إصدعري اإل

هذا دفقٌؾ بوضٌؾ بنمجوع ادسؾؿغ بوظتبور فقازمدف، : ذم رشوفتف إػ أهؾ اف غر يؼقل

 . مو هل أدفي مصححي أصاًل 

أبق احلسدـ ذم رشدوفتف إػ أهدؾ اف غدر حؽدك اإلمجدوع ظدذ بطدالن دفقدؾ 

في، وـون خبًرا بف، وإن ـون ذم احلؼقؼي مل يـػدؽ اإلظراض افذي هق ظؿدة ادعتز

ظـف وصور أصحوبف يػنون اإلظراض بام يعدرض ويدزول وٓ يبؼدك زمـًقدو وأن 

 . هذا كػقا مو شؿقه حؾقل احلقادث

افشوهد أن هذا ؽريى ظذ افؼيعي أن ُ عؾ خلطوب افؼرآن هذا افتؼوبؾ 

افؼدرآن كدزل بؾسدون افعدرب مـ افدٓٓت، هذا ُرتى بوشؿ كظريي أيش؟ دو ـون 

ًٓ بؼددقل اهلل  }: ُرتددى بددليش؟ بددً كظريددي احلؼقؼددي وادجددوز، ويرضددبقن فددف م ددو

، مـ ؿول أكف يتبودر إػ ظؼؾ أحد؟ ومـ ؿول إن احلؼقؼي ادتبدودرة {َواْشَلِل اْفَؼْرَيَي 

جددران افؼريدي، هدؾ : أي {َواْشَلِل اْفَؼْرَيدَي  }: فق احتجـو إػ سؾفو أن ادؼصقد

هذا حمتؿؾ واحد بودؾققن؟ كعؿ هذه درجدي آحدتامل ؾقدف صدػر، أحدد يػفدؿ إن 

اشددلل اجلددران، وٓ دددو يؿ ؾددقن ذم بعددض افؽتددى  {َواْشددَلِل اْفَؼْرَيددَي  }ادؼصدقد 

رأيددً أشددًدا خيطددى، مددو أحددد يعـددل درجددي آحددتامل أن : ادتددلخرة ذم افبالؽددي
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ا مدـ كظدوم افؾغدي هدذا ؾقدف ادؼصقد احلققان صػر، فؽـ ددو يؼدرر هدذا وـدلن هدذ

هدذا مدـ بدوب احلؼقؼدي وادجدوز أُّيدؿ ادؼصدقد هدؾ : إُّيوم، ؾصدور مبدوًذا يؼدول

 . احلؼقؼي؟ مو هق افصور ؟ ٓ، هذا افبوب مغؾؼ مـ أصؾف

إذا ُجعؾ ادجوز واحلؼقؼدي مدـ ظدقارض إفػدوظ وآصدطالح ؾفدذا ٓ 

ويتػددرع ظـددف كتقجددي أن  مشددوحي ؾقددف، وأمددو إذا ُأدخددؾ ظددذ أكددف ترتقددٌى ذم ادعددوين

خطوب اهلل فف دٓفتون متؼوبؾتون وكحتوج إػ هذا افتلويؾ وؿدوكقن افتلويدؾ، هدذا 

يـوذم مو جوء ذم ـتوب اهلل مـ أكف بقـوٍت مـ ا دى وافػرؿون ويـوذم أصؾ افؽالم، 

. فق تلمؾً أصؾ ـالم بـدل آدم افعدرب وؽدر افعدرب مدو ظـددهؿ هدذا افتؼسدقؿ

ون ؾضاًل ظـ ـالم اخلوفؼ جدؾ وظدال، أفدقس إصدؾ أن أفقس إصؾ أن اإلكس

اإلكسون يتؽؾؿ بوجلؿؾي ويريد هبو معـك هق افذي ذم كػسف؟ متك يدلم افتدقهؿ ذم 

 تردد افدٓٓت؟ 

إذا ـون وعقػ افبقون وؾقف ظٌل ذم بقوكف أو هق يؼصد افتؾبدقس، ومعؾدقٌم 

م مددـ؟ أن هددذا وهددذا ؽددر متصددقر ذم ـددالم أؽؾددى افعؼددالء ؾضدداًل ظددـ ـددال

ادسؾؿغ، ؾضاًل ظـ ـالم إكبقوء وادرشدؾغ، ؾضداًل ظدـ ـدالم اهلل ادـدزل ظدذ 

أكبقوئف ورشؾف، هذا فقس فف صلٌن معتز وهل بدظٌي حصؾً ذم اإلشدالم وترتدى 

ظؾقفو مسلفي افظوهر وادمول، وهذا ؽريٌى ظذ افؼديعي ـغرابدي مسدلفي افظدوهر 

ػ صورت افػتـي هبو أـ در ددو ؾقفدو مدـ وافبوضـ وإن ـوكً دوهنو، فؽـ مع إش
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آصتبوه بخال  افظوهر وافبدوضـ ؾدنن آصدتبوه ؾقدف بعقدد، ٓ يؼدع ؾقدف اصدتبوه، 

 . ؾصور افـػرة ظـف أبؾغ ٓشتحؽومف ذم افضالفي

ؾودؼصقد أن هذا افتؼسقؿ ؾقف كظر، أمو تسؿقي بعض شقوؿوت افؾغي ؾفذا 

ؿقن ادشدسك أو يسدؿقن واشٌع وهدذا معدرو ، وإذا كظدرت وجددت أهندؿ يسد

إ دوز احلددذ  ُمددوًزا، ؾفددذا إذا ُشددؿل ادشدسك أو إ ددوز احلددذ  ُمددوًزا ظددذ هددذا 

آصدطالح صدد َّ ـوصددطالح افؾػدظ، وأمددو إذا ابُتؾقددً بدف افـصددقص ظددذ هددذا 

افتؼدير وهدذا افستقدى وُجعدؾ  دو هدذه افددٓٓت ادتؼوبؾدي ؾفدذا ؽؾدٌط وشدؼٌط 

 . تصون ظـف كصقص افؽتوب وافسـي
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 إمر: ؿول ادوتـ رمحف اهلل تعوػ

 .اشتدظوء افػعؾ بوفؼقل ممـ هق دوكف ظذ شبقؾ افقجقب وإمر

اؾعؾ، وهدل ظـدد اإلضدالق وافتجدرد ظدـ افؼريـدي : وصقغتف افدافي ظؾقف

 . بؿؾ ظؾقف، إٓ مو دل افدفقؾ ظذ أن ادراد مـف افـدب أو اإلبوحي ؾُقحؿؾ ظؾقف

تؼتيض افتؽرار ظذ افصحق َّ، إٓ مو دل افدفقؾ ظذ ؿصدد افتؽدرار،  وٓ

 .وٓ تؼتيض افػقر

وإمر بن ود افػعؾ أمر بف وبام ٓ يتؿ افػعؾ إٓ بف، ـوٕمر بوفصالة أمدٌر 

 .بوفطفورة ادمديي، وإذا ُؾعؾ خيرج ادلمقر بف ظـ افعفدة



 

 

- 56 - 

 .ادممـقن: يدخؾ ذم خوضى اهلل تعوػ

_____________________________________________ 

هـو مو يتعؾؼ بوٕمر وبغ  أن إمر إكام هق افطؾى إذا  ذـر اإلموم اجلقيـل

مـ ادؼوم إظذ، وهذا ؿقٌد يدذـره : ـون مـ إظذ، ضؾى افػعؾ مـ إظذ أي

ـ ٌر مـ افـّظور أن إمر يؽقن هؽذا، وهذا معـك فقس فف كتقجدي ٓزمدي ٕكدف ذم 

فددذه صددػتف، حدؼ افؼدديعي إكددام هددق ـددذفؽ، ؾددنكام هددق مددـ اخلددوفؼ فؾؿخؾددقق، ؾ

إكدف إذا ـدون مدـ ادسدووي ٓ يسدؿك أمدًرا ذم افؾغدي وهدذا حمدؾ : وفؽـفؿ يؼقفقن

 . بحٌ، إكام أمر افؼيعي بغ  

ـَ  } إمو أن يؽقن بوفصقغي افكد ي وهدل اؾعدؾ،: وصقغتف دِذي َدو اف  َيدو َأُّيه

ـْ َؿدبْ  ـَ ِم ِذي تَِى َظَذ اف  ـُ اَم  ـَ َقوُم  تَِى َظَؾْقُؽُؿ افص  ـُ ـُقا  ، ^[183:افبؼدرة]{ؾُِؽْؿ آَم

ُؽُؿ  } َو افـ وُس اْظُبُدوا َرب  ، ؾفذا أمٌر وهذا أمدر، فؽدـ هدذا ^[21:افبؼرة]{َيو َأُّيه

دَقوُم  }: جوء بصقغي افػعؾ اؾعؾقا اظبدوا اهلل، وهذا جوء بؼقفف تِدَى َظَؾدْقُؽُؿ افص  ـُ

} ،{  ًِ ٍه اْفَبْقدد ، هددذا ـؾددف داخددٌؾ ذم ^[97:آل ظؿددران]{َوهللِ ِ َظددَذ افـ ددوِس ِحدد

إمر، ذم أمر اهلل شبحوكف وتعوػ ؾال خيتص بصقغي اؾعؾ وإن ـوكً هل إصؾ 

 . ؾقف

ؾؽؾ مو ؿضً افؾغي بلن هدذا يدراد بدف إمدر افدذي يػقدد افقجدقب ؾفدق 

إن هذه افصقغ كصػ افقجقب بخال  صقغي اؾعدؾ، : ـذفؽ، بؾ فؽ أن تؼقل

ٍه  }: ؾؼقفف ًِ  َوهللِ ِ َظَذ افـ وِس ِح إن ): ، وؿدقل افـبدل^[97:آل ظؿدران]{اْفَبْق
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ـام ذم افصحق َّ ظـ أيب هريرة، هدذه افصدقغ  (اهلل ؼد ػرض عؾقؽم احلج ػحجوا

تِدَى َظَؾدْقُؽُؿ  }مـ افؼرآن وافسـي هل كدٌص ذم افقجدقب،  ـُ ـَ آَمـُدقا  دِذي َدو اف  َيدو َأُّيه

َقوُم  اؾعدؾ، أفدقس  هذا كٌص ذم افقجقب ومل يؼع بصدقغي ^[183:افبؼرة]{افص 

، وؿد اتػؼقا ظذ أن صقغي اؾعدؾ ـذفؽ؟ ؾصقغي اؾعؾ ذم حؼقؼتفو صقغٌي مطؾؼي

يؼع هبو مـ خطوب افشورع مو يؽقن كدًبو، ويؼع هبو مـ خطوب افشورع مو يؽقن 

 . إبوحًي، ويؼع هبو مـ خطوب افشورع مو يؽقن وجقًبو

ُؽدُؿ  }أمو افقجقب ؾظوهر،  َدو افـ دوُس اْظُبدُدوا َرب   ^[21:افبؼدرة]{َيو َأُّيه

صؾقا ؿبؾ ادغرب، ؾنن هذا : هذا ظذ شبقؾ افقجقب وافػرض، ومو يؽقن كدًبو

، ^[2:ادوئددة]{َوإَِذا َحَؾْؾدُتْؿ َؾوْصدَطوُدوا  }أمٌر وهق فؾـدب، ومو يؽقن إبوحدي 

 . هق مبوح ؾفذا افصقد بوإلمجوع أكف فقس مؼوًظو ذم افـسؽ وإكام

وإكام اختؾػقا بعد ذفؽ ؾفذا يػقد أن صقغي اؾعؾ إصؾ ؾقفدو اإلضدالق 

ظـد اجلؿفقر مـ أهدؾ إصدقل، إصدؾ ؾقفدو اإلضدالق، وهدذا اإلضدالق هدق 

افذي شؿقه افتجرد، ؾوٕصؾ ظـدهؿ أهنو صقغٌي مطؾؼي، ؾنذا اتصدؾ هبدو افتؼققدد 

ٌ مل يؼع افتؼققد اككدؾً ؿه افتؼققد بلن إمر فالشتحبوب أو فإلبوحي، وحق

ظـددد إـ ددر مددـ أهددؾ إصددقل إػ مددوذا؟ إػ أيددش؟ إػ افقجددقب، وهددذا هددق 

 : ادبحٌ إدق ذم أحؽوم إمر، وهذا ذم اجلؿؾي ؾقف كظران

 . مـ حقٌ افـظريي: افـظر إول
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أحددد،و مدـ حقددٌ : مدـ حقددٌ افتطبقدؼ، وؾقددف وجفدون: وافـظدر اف ددوين

 .  بقؼافـظر، وأخر مـ حقٌ افتط

ؾنن إصقفقغ أصحوب افؼقاظد اختؾػدقا ذم هدذه : أمو مـ حقٌ افـظر

ادسلفي ظذ أؿقاٍل ـ رة وهل مو شؿقه إمر إذا دمرد ظـ افؼرائـ، هؾ يدل ظذ 

 ًٓ و أو مدوذا؟ وذـددروا ؾقدف أؿددقا ـً افقجدقب أو ظدذ آشددتحبوب أو يؽدقن مشددس

صددقل وافؼقاظددد إػ ـ ددرة حتددك زادت ذم افتؼسددقؿ، وأوصددؾفو بعددض أهددؾ إ

مخسي ظؼ ؿقٍل ـام ذـر ذفؽ ابـ افؾحوم ذم افؼقاظد ؾنكف ذـر مو يؼورب اخلؿسي 

ًٓ أو مخسي ظؼ  . ظؼ ؿق

ؾوفؼصد أهنؿ زادوا ذم تعدداد هدذه إؿدقال، وإن ـدون اجلدومع مدـ هدذه 

إؿقال ادذـقرة ذم ـالم إصقفقغ ؿؾقؾ وٓ يصؾ إػ هدذا افعددد، فؽدـ ظدذ 

وظذ، وهذا يدفؽ ظذ أن ادسلفي صور ؾقفو ـ ٌر مـ ادحوـدوة افـظريدي، افتؼسقؿ 

وفؽـ افذي ُ ؽك ظـ اجلؿفقر مـ أهؾ إصقل أن إصؾ ذم إمدر إذا دمدرد 

أكف يػقد موذا؟ أكف يػقد افقجقب إٓ بؼريـدي، وفدؽ أن تؼدقل أن إمدر أن صدقغي 

ذا ُؿقدددت بددام يػقددد اؾعددؾ مطؾؼددي ؾحقددٌ مل ُتؼقددد ؾنهنددو تدددل ظددذ افقجددقب، ؾددن

آشددتحبوب واإلبوحددي تؼقدددت بددف، وهددذا ظددذ ـددؾ حددول مبـددل ظددذ مؼدددموت 

إكددف فؾقجددقب، وفؽـددف مبـددل ظددذ مؼدددموت بعضددفو ظؾقددف : واجلؿفددقر يؼقفددقن

ًٓ ظذ هذه افطريؼي مـ أصؾفو  . شمآت تقرد إصؽو
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مـ جفي افتطبقؼ، ؾدنذا صدححً مدـ ضريؼدي اجلؿفدقر أو : افـظر اف وين

إذا صححً افطريؼي افتل ُكسبً فؾجؿفقر وهدق أن إمدر ادجدرد : أدقبعبورٍة 

يدل ظذ افقجقب إٓ فصورؾف فؼريـي أو فتؼققد ؾنن افػؼف افقاشع، إذا صدححً 

هددذه ادؼدمددي مددع أهنددو مؼدمددي ظؾقفددو شددمآت، فؽددـ إذا صددححتفو ؾددنن فددقس 

افسددمآت ظددذ حؽؿفددو ؾؼددط، افسددمآت ظددذ تصددقرهو ؿبددؾ احلؽددؿ، وهددذا 

وقع ؾقف ضقل وافرشوفي افتل كؼحفو رشوفي خمتكة، وفعؾف يلم ؾقام بعد ذم مق

 . إصقل ادطقفي افبحٌ ؾقفو أوشع... بعض 

افشوهد أن افـظرة اف وكقي تتعؾؼ بلكدؽ إذا صدححً هدذا افتصدقر وهدذا 

احلؽؿ ادـسدقب فؾجؿفدقر وأن إمدر ادجدرد يؽدقن فؾقجدقب إٓ فصدورٍ  أو 

فؽ، ؾنن افػؼف افقاشع هق ذم ؾفدؿ أيدش؟ ذم ؾفدؿ افصدور  ؿريـٍي أو مؼقد ظـ ذ

وؾفؿ افؼريـي، ؾفذا هدق افدذي يؼدع ؾقدف ودقٌؼ ـ در، ويؼدع ؾقدف فدبٌس ـ در، ٕن 

بعض افـوطريـ ذم هذا افستقى إصقيل يتطؾى ذم افصدور  أن يؽدقن صدورًؾو 

ؾصقًحو بق ـًو ويؽقن كًصو وهذا فدقس بوفرضدورة أن يؽدقن ـدذفؽ، ؿدد ٓ يؽدقن 

افصور  كًصو معقـًو وإكام اظتبوٌر بؽٌع ذم افؼيعي، أو اظتبور بوشتصدحوب أصدؾ 

 . أو مو إػ ذفؽ

وأكً تعر  أن افؼيعي مبـقي ظذ افؼقاظدد، وافؼقاظدد هدل مبـدك ـ در 

مـ إدفي ادسدتـبطي ادخَتؾدػ ؾقفدو، وإذا ـدون افتعقدغ يدِرد ذم إدفدي ادسدتـبطي 

ذم دفقؾ ادصؾحي ادرشؾي ودفقدؾ آشتصدحوب ـدفقؾ افؼقوس ؾوفؼقاظد وردت 
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ومو إػ ذفؽ، ؾفذا ممو يـبغل فطوفى افعؾؿ وافـوطر أن يػؼفف ؾؼًفو واشًعو حمؽداًم، 

وافؼقل افذي ُكسى فؾجؿفقر مـ افػؼفوء أن إمر فؾقجقب ذم إصؾ هذا ـام 

ؿؾددً افشددلن ذم ُحسددـ تطبقؼددف، وؾفددؿ ادؼصددقد مددـ افؼريـددي وادؼصددقد مددـ 

  .افصور 

محؾددف ظومددي أهددؾ افعؾددؿ ظددذ أكددف  وفددذفؽ تددرى أمددًرا مددـ أمددر افـبددل 

فالشتحبوب مع أكدؽ فدق ضؾبدً صدورًؾو ظدذ شدبقؾ افدـص مدو وجددت صدورًؾو 

ؿو و ثالًثدو، ( صؾوا ؼبل ادغرب)سً و ظذ شبقؾ افـص م ؾ مو جوء ذم حديٌ 

أشنق ألمنرهتم ؾوال أن )، ؾفذا سي َّ ذم أن هذا إمر (دن شاء): ؿول ذم اف وف ي

ؾُعؾؿ أن افسدقاك مدلمقٌر بدف فؽـدف فدقس ظدذ شدبقؾ افقجدقب، وهدذا  (باؾسواك

ممو اشتـد إفقف ـ ر مـ أهدؾ إصدقل أن إمدر  (ؾوال أن أشق ألمرهتم)احلديٌ 

، هذا ظذ ـؾ حول يِرد ظؾقف مو يِرد (ألمرهتم): يدل ظذ افقجقب ٕن افـبل ؿول

 . ٕن افسقاك ملمقٌر بف

ُحسـ تصقر ادسوئؾ ؿبدؾ افـظدر ذم أحؽومفدو، ُحسدـ افتصدقر ادفؿ هق 

فؾؿسلفي ؿبؾ افـظر ذم حؽؿفو، هذا هدق ادفدؿ ذم ادقودقع، ددوذا؟ حتدك ٓ يؼدع 

هذا أمدر وٓ أظؾدؿ فدف : ضوفى افعؾؿ ذم افتطبقؼ ؾقتقهؿ ذم ـ ٍر مـ إمر ويؼقل

هدر مدـ صورًؾو، وإمر يدل ظذ أيدش؟ يددل ظدذ افقجدقب، ثدؿ يدرى أن اجلام

افػؼفوء افذيـ مذاهبفؿ ُرتبً أصقفًقو، ُرتبً مدذاهبفؿ أصدقفًقو ظـدد أصدحوهبؿ 

ظذ أهنؿ يؼقفقن إمر فؾقجقب، ــتقجي مـطؼقي دوذا همٓء اجلامهر مو أظؿؾقا 
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ؿوظدددهتؿ؟ ؾلكددً أخددذت ؿوظدددهتؿ ثددؿ دددو جئددً تطبؼفددو أكددً ضبؼتفددو وهددؿ مل 

 . يطبؼقهو

احتؿددؾ، فؽددـ إذا رأيددً اجلامهددر هددذا إذا ظددرض ذم مسددلفي حمددؾ كددزاع 

افدذيـ كسدبً افؼوظدددة إفدقفؿ أن إمددر فؾقجدقب خيوفػقكددؽ ذم افتطبقدؼ ؿوضبددًي 

معـدوه أن ثؿددي خؾداًل ذم ؾفددؿ هددذا افعدورض ظددذ ؿددقل اجلؿفدقر ذم ؾفؿددف دعـددك 

 . افؼريـي وافصور  وادؼقد وكحق ذفؽ

 إكو كؼقل ذم ادسدوئؾ وفدق: وـام ؿول اإلموم افزهري رمحف اهلل
ٍ
س ـدؾ رء

كجد ؾقف اإلشـود، افؼيعي بتوج إػ شعي ؾفدؿ وشدعي ؾؼدف ذم معرؾدي ؿقاظددهو، 

ومعرؾدي مؼوصدددهو، ومعرؾدي دٓفددي افـصدقص ادعقـددي وافـصدقص ادطؾؼددي ظددـ 

ادؼقددة، وافعددوم ظددـ اخلددوص إػ آخددره ممدو هددق معددرو  ذم تراتقددى آشددتدٓل 

ى افعؾؿ ذم بعض إمر وضرق آشتدٓل، هذا ـؾف مؼصقد حتك ٓ يتقهؿ ضوف

ظدذ شدبقؾ افتحدريؿ، : إكف ظذ شدبقؾ افقجدقب، وبعدض افـفدل ؾقؼدقل: ؾقؼقل

ويرى أن افعوم مـ أهؾ افعؾؿ ظذ خال  ذفؽ، ؾفذا يددل إمدو ظدذ أن إصدؾ 

 . ظـدك ؽر صحق َّ، وإمو ظذ أن افتطبقؼ أيش؟ ؽر صحق َّ

ذا احتؿدؾ أمو فق ؿؾً ذم مسلفي إهنو فؾتحريؿ واخلدال  ؾقفدو مشدفقر هد

أهنؿ متـوزظقن ذم وؿقع افصور  مـ ظدمف، فؽدـ إذا وجددت افعومدي مطبؼدقن 

ٓ كعؾدؿ ؾقدف : ظذ خال  ذفؽ حتدك ربدام يؼدقل بعدض حمؼؼدقفؿ مدـ ادتدلخريـ
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خالًؾو، ودمد أن مـ تسؿك هبدذا افؼدقل اف دوين إكدام هدق كدذر ظدذ أصدقٍل خمتصدي 

 . ـوفظوهريي ؾحسى، ؾوختص بف افظوهريي

ًٓ ظذ أصٍؾ ظـد افظوهريدي وهدق تدرك افؼقدوس فق أكؽ ؿؾً  رجحً ؿق

م اًل وأكً ترى ترك افؼقوس فصور مـسجاًم وإن ـون مـ حقٌ افتصدحق َّ فدقس 

صقاًبو، فؽـ مـ حقٌ آكسدجوم افعؾؿدل ؾقدف كدقع مدـ آكسدجوم، فؽدـ أكدؽ 

هددذا أصددؾ اجلؿفددقر، واودد َّ؟ هددذا أصددؾ اجلؿفددقر ثددؿ تلخددذ بؼددقل : تؼددقل

إكف يؼقل ضريؼدي احلـػقدي ذم افؼقدوس ويؿـدف : يؼقل أحقوًكو افظوهريي، هذا م ؾ مـ

ضريؼي افظوهريدي، ثدؿ إذا جدوء فػدرع مبـدل ظدذ هدذا افتؼعقدد راح يصدقب ؿدقل 

ظؿاًل بدفقؾ افؼقوس ـام رجحف ابـ حزم، هذا مو يلم، ٕن ابدـ : افظوهريي يؼقل

 حزم هـو ظذ خال  أصؾؽ إٓ أن يؽدقن ملخدذ تدرجق َّ ؿدقل افظوهريدي معتدز

 . آخر

أن مسلفي إمدر فؾقجدقب وافـفدل فؾتحدريؿ هدذا ؾقدف تصدقر : ؾوفشوهد

وؾقف حؽؿ وؾقف أيش؟ وؾقف تطبقؼ، أؿؾفو ظـويي افبحدٌ بوفتصدقر، ذم تصدقر مدو 

احلؽؿ مو هق؟ إمدر ادجدرد يددل ظدذ، إمدر . معـك إمر ادجرد؟ هذا تصقر

فؼريـددي أو  ادجددرد يؼتيضدد افقجددقب، يؼتيضدد افقجددقب هددذا هددق احلؽددؿ، إٓ

 . فصور 

افتطبقؼ  ذه افؼوظدة، ؾلحقوًكو يػقتؽ افتحؼقؼ ذم ؾفدؿ افتصدقر : اف وفٌ

افصحق َّ أو ؾفؿ احلؽؿ أو ؾفؿ تطبقؼ احلؽؿ، ؾفذا مو يتعؾؼ بؿبحٌ إمر، ثؿ 
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ذـر أبق ادعويل أن إمر ٓ يػقد افتؽدرار وٓ افػدقر، وهدذه مسدلفي خدال ، هدؾ 

 ذ افػقر أو فقس ـذفؽ؟ إمر يدل ظذ افتؽرار ويدل ظ

ؾوفرجحون ؾقفو بغ  أن إمر ٓ يدل ظذ افتؽرار مـ : أمو مسلفي افتؽرار

أهينا اؾـناس ؼند ): ـدام ذم افصدحق َّ وؿدول حقٌ هق مطؾؼ، و ذا دو ؿوم افـبل 

أـؾ ظوٍم يو رشقل اهلل؟ ؾفذا افرجؾ شلل : ؿول رجؾ وؿول (ُػرض عؾقؽم احلج

. فدق ؿؾدً كعدؿ فقجبدً وددو اشدتطعتؿ: ؼول افـبلظـ افتؽرار، أفقس ـذفؽ؟ ؾ

 . فق ؿؾً كعؿ فقجبً، دل ظذ أن إمر ادطؾؼ إول مل يػد افتؽرار: ؾؼقفف

 . وأمو مسلفي افػقر ؾفذه فقس ؾقفو إضالق

هوتون ادسلفتون مـ حمؾ اخلال  بغ أهؾ إصقل، ؾؿدـفؿ : وذم اجلؿؾي

ر، ومـفؿ مو هق مدذهى افشدوؾعقي إمر يؼتيض افتؽرار ويؼتيض افػق: مـ يؼقل

وادشفقر ظـد ـ ٍر مـ أهؾ إصدقل أو أـ درهؿ أكدف ٓ يػقدد افتؽدرار وٓ يػقدد 

ؾدنن افشدورع أمدر بدف أمدًرا : افػقر، ورتبقا ظذ هذا افـظر ذم مسدلفي احلدٍ، ؿدوفقا

مطؾًؼو ؾال يؽقن، ـام أكف ٓ يؽقن تؽراًرا وهذا بغ  ذم افؼيعي وإكدام ؾرودف مدرًة 

 . حدةوا

إكف ٓ يؽقن ظدذ افػدقر بدؾ يؽدقن ظدذ : ؿول ضوئػٌي ذم مذاهبفؿ افػؼقفي

 .افساخل، هذا ظذ ـؾ حول مـ مبوحٌ ومسوئؾ افػؼف
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وإمر بن ود افػعؾ أمٌر بف وبدام ٓ يدتؿ افػعدؾ : رمحف اهلل تعوػ ادوتـ ؿول

 .إٓ بف، ـوٕمر بوفصالة ؾنكف أمٌر بوفطفورة ادمديي، وإذا ُؾعؾ خرج ظـ افعفدة

 .ادممـقن وافسوهل وافصبل وادجـقن: يدخؾ ذم خوضى اهلل تعوػ

_______________________________________________ 

في مـ مسوئؾ إمر، ؿد تؽؾؿ أبق ادعدويل رمحدف اهلل ظدـ مسدوئؾ هذه ادسل

إمر ومو يؼتضقف مـ افػقر أو افتؽرار ـام شبؼ، ومو يؼتضقف مـ حقٌ إصؾ، 

هذا مسوئؾ شبؼ بح فو، ثدؿ ذـدر هـدو مسدلفي أن مدو ٓ يدتؿ افقاجدى إٓ بدف ؾفدق 

افطفدورة، ؾدنن واجى، مو ٓ يتؿ افقاجى إٓ بف ؾفق واجى، وم  ؾ فذفؽ بؿ ول 

أمدٌر بوفطفدورة ٕن افصدالة ٓ تصد َّ وٓ ُتؼدع وٓ  دقز : إمر بوفصالة يؼدقل

افدخقل ؾقفو إٓ بطفورة، ؾحقٌ ُأمر بوفصالة ؾفدق أمدٌر بوفطفدورة ٕكدف ٓ يتدلتك 

 . هذا افقاجى إٓ هبذا افقاجى

وهذا افؼدر مـ افـظر وادسلفي ؿدٌر مسؾؿ وإن ـون افدرجي مـ آتصول 

غ هذا افذي ُيؼدر مـػًؽو وُيؼدر ذًضو أو واجًبو ذم هذا افقاجى افذي وؿع مـ ب

بف اخلطوب، هذا مـ حقٌ افتطبقؼ يؼع ظؾقف اختال ، واد دول افدذي ذـدر م دول 

مسؾؿ أن إمر بوفصالة ٓبد ؾقف مـ إمدر بوفطفدورة، ٕن افصدالة ٓ تصد َّ إٓ 

 . بًعو ٕن افصالة ٓ تؼع إٓ ـذفؽهبو، ؾنذا ُأمر بوفصالة تضؿـ إمر بوفطفورة ت
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وافؼوظدة ذم مجؾتفو ؿوظدة مسؾؿي أن إمر بوفقء أمٌر بام ٓ يدتؿ إٓ بدف، 

أو مو ٓ يتؿ افقاجى إٓ بف ؾفق واجدى، فؽدـ هدذا آشدتدظوء وهدذا آتصدول 

ٓبدد أن يطبددؼ ظددذ ؾؼدٍف صددحق َّ وهددل ؿوظددة ؾقفددو إمجددول، هدل ؿوظدددة فقسددً 

 .  توج إػ ُحسـ ؾؼف ذم تطبقؼفوؾصقحي ؿوظدة ُمؿؾي ب
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ادممـقن وافسوهل وافصدبل وادجـدقن ؽدر : يدخؾ ذم خطوب اهلل تعوػ

 . داخؾغ ذم اخلطوب

_______________________________________________ 

افصددبل : اخلطددوب ذم خطددوب اهلل ادددممـغ خيددرج ظـددف يؼددقل أبددق ادعددويل

وفقس فف أهؾقي إداء، ؾنذا ـون اخلطدوب وكحقه، ٕن افصبل فف أهؾقي افقجقب 

ظدذ شدبقؾ إداء وهددق فدقس داخدداًل ذم افتؽؾقدػ وفدقس مؽؾًػددو، وهدذه ضريؼددي 

كظريي حمؾ خال  بغ افـظور مـ أهؾ إصقل، هؾ افصبل وادجـقن يدخؾ ذم 

خطوب ادممـغ أو ٓ يددخؾ؟ وهدذا ذم اجلؿؾدي بحدٌ كظدري، وأمدو مدـ حقدٌ 

 . و أحؽوم معروؾي، ٕن افتؽؾقػ مـ ذضف افبؾقغإحؽوم افتطبقؼقي ؾنهن
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 .وافؽػور خموضبقن بػروع افؼيعي، وبام ٓ تص َّ إٓ بف، وهق اإلشالم

______________________________________________ 

هذه مـ مسوئؾ اخلال  بغ أهدؾ إصدقل، واختؾػدقا ؾقفدو ـ دًرا  أيًضو

هؾ افؽػور خموضبقن بػروع افؼيعي أم ٓ؟ : وحؽقا ظـ إئؿي ذم ذفؽ اختالًؾو

وأكً تعؾؿ أن افػرع مـ افؼظقي فق ؾعؾف افؽوؾر مـ ص َّ مـدف، أفدقس ـدذفؽ؟ 

يدامن ٕن مـ ذط ـؾ ذيعدي دون إصدؾ أن يؽدقن هدذا مبـًقدو ظدذ أصدؾ اإل

وأصؾ افديـ وأصؾ افتقحقد، وإكام هؾ هؿ خموضبقن بػدروع افؼديعي أو فقسدقا 

خموضبغ؟ بعضدفؿ رتدى ظدذ ذفدؽ مدـ جفدي أحؽدوم احلددود، ٕن اخلدال  ذم 

إكف خالٌ  فػظل فقس فف ثؿرة، وبعضدفؿ رتدى : ادسلفي مشفقر وبعضفؿ يؼقل

 .  فف ثؿرة ـام ذم مسوئؾ احلدود
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 .﴾ مل كؽ مـ ادصؾغ: ؿ ذم شؼر؟ ؿوفقامو شؾؽؽ ﴿ :فؼقفف تعوػ

 .وإمر بوفقء هنٌل ظـ وده

_____________________________________________ 

هدؾ إمدر بوفقدء : أيًضو هذه مـ ادسوئؾ افـظريي افتل ـُ ر ؾقفدو افـدزاع

مـفؿ مـ يؼقل إن : هنل ظـ وده أو فقس هنًقو ظـ وده؟ وؾقفو ضريؼتون فؾـظور

فقء هنٌل ظـد وده وهذا هق ادشفقر ظـد أـ در ادتؽؾؿدغ، ومدـفؿ مدـ إمر بو

 .  إن إمر بوفقء ٓ يستؾزم افـفل ظـ وده وهذا ؿقل ضوئػي مـ افـظور: يؼقل
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 .وافـفل ظـ افقء أمر بضده

 افـفل

 .وافـفل اشتدظوء افسك بوفؼقل ممـ هق دوكف

_____________________________________________ 

اكتفك أبق ادعويل مـ ِذـدر مسدوئؾ إمدر ثدؿ ذـدر افـفدل وأحؽومدف، كعدؿ 

 .وافـفُل 
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 .وافـفل اشتدظوء افسك بوفؼقل ممـ هق دوكف ظذ شبقؾ افقجقب

______________________________________________ 

دـ هق أظذ مـدف، ؾقؽدقن إمدر : دـ هق دوكف ـام شبؼ ذم إمر ؾنكف ؿول

ًٓ بلمر افسقد فعبده ؾنكدف يسدؿك أمدًرا ظدذ مـ إظذ  إػ إدكك، ورضب فف م و

شبقؾ افقجقب، وظذ شبقؾ افؾدزوم وهدذا هدق إصدؾ ذم افـفدل، و دذا جعدؾ 

إصؾ ؾقف أن افـفل يؼتيض افتحريؿ، أن افـفل مـ حقٌ إصؾ ظـد اجلؿفدقر 

 .  يؼتيض افتحريؿ
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 .ويدل ظذ ؾسود ادـفل ظـف

______________________________________________ 

هؾ افـفل يدل ظذ افػسود؟ أيًضو هذه مسلفي ؾقفدو خدالٌ  مشدفقٌر بدغ 

أن افـفل ٓ يددل ظدذ افػسدود، أو بعبدورٍة أدق تؼدقل مدوذا؟ أن  واؾراجحافـظور، 

أن افـفل ٓ يسدتؾزم افػسدود، وؿدد يؼدع افـفدل اؾراجح افـفل ٓ يستؾزم افػسود، 

 . يؽقن ؾوشًدا ويؼع افـفل وٓ يؽقن ؾوشًداو

َبدددو  }: ومدددـ م وفدددف ؿدددقل اهلل جدددؾ وظدددال َم افر  َوَأَحدددؾ  اهلل ُ اْفَبْقدددَع َوَحدددر 

، ؾوفربو مـفٌل ظـدف أفدقس ـدذفؽ؟ وافعؼدد ؾقدف ظؼدٌد ؾوشدد، ^[275:افبؼرة]{

دالِة إَِذا ُكدقِدَي  }وفؽـؽ إذا جئً إػ ظؼد افبقع بعد افـداء مـ يقم اجلؿعدي  فِؾص 

ـْ َيْقِم اجْلُُؿَعِي  ؾعؼد افبقع، ؾعؼد اإلجورة واإلجورة كدقٌع مدـ  ^[9:اجلؿعي]{ِم

هق وؿع ذم افـفدل : كؼقلافبقع، ؾفؾ يؽقن هذا افعؼد صحقًحو أو يؽقن ؾوشًدا؟ 

أفقس ـذفؽ؟ هدق خدوفػ ووؿدع ذم افـفدل ؾدلتك ادحظدقر، فؽدـ اختؾػدقا هدؾ 

واجلؿفقر ظذ صحي افعؼد، وم ؾدف هندل  يؽقن افعؼد صحقًحو أو يؽقن ؾوشًدا؟

افـبل ظؾقف افصالة وافسالم أن يبقع افرجؾ ظذ بقع أخقف، ؾػقدف هندل ومل يسدتؾزم 

إن افـفدل ثوبدً ذم حؼددف، : ظـدد اجلؿفدقر مدوذا؟ افػسددود، بدؾ اجلؿفدقر يؼقفددقن

 . وفؽـ افعؼد ظؼٌد صحق َّ

 .  ؟ أكف ٓ تالزم بغ افـفل وافػسود ؾوفـتقجي موذا
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 .قغي إمر وادراد بف اإلبوحي أو افتفديد أو افتسقيي أو افتؽقيـوترد ص

______________________________________________ 

 }: تلم افصقغي ذم إمر ويراد بف اإلبوحي، م ؾ مو ذم ؿقل اهلل جؾ وظدال

 .  ؾفذا إمر ويراد بف اإلبوحي ^[2:ادوئدة]{َوإَِذا َحَؾْؾُتْؿ َؾوْصَطوُدوا 
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 . افعوم واخلوص

___________________________________________ 

 . افعوم واخلوص: ؿول ادوتـ رمحف اهلل تعوػ

ظؿؿدً زيددًا وظؿدرًا : مو ظؿ صقئغ ؾصوظدًا، مدـ ؿقفدفوأمو افعوم ؾفق 

  .س بوفعطوءبوفعطوء، وظؿؿً مجقع افـو

ادعدر  آشدؿ افقاحدد ادعدر  بدوفالم، واشدؿ اجلؿدع : وأفػوطف أربعدي

وإشامء ادبفؿي، ـؿـ ؾقؿـ يعؼؾ، ومدو ؾدقام ٓ يعؼدؾ، وأي ذم اجلؿدع،  بوفالم،

ادؽددون، ومتددك ذم افزمددون، ومددو ذم آشددتػفوم واجلددزاء وؽددره، وٓ ذم  وأيددـ ذم

 .ٓ رجَؾ ذم افدار: افـؽرات ـؼقفؽ

وٓ  قز دظقى افعؿقم ذم ؽره مـ افػعؾ . وافعؿقم مـ صػوت افـطؼ

 .راهومو  ري ُم

 .مواخلوص يؼوبؾ افعو

متصدؾ ومـػصدؾ، : وافتخصقص متققدز بعدض اجلؿؾدي، وهدق يـؼسدؿ إػ

  .ؾودتصؾ آشت ـوء

______________________________________________ 

ذـر أبق ادعويل هـو مو يتعؾؼ بوفعؿقم، وترى أكف ذـر ادذهى افذي ظؾقدف 

اجلؿفقر مـ أهؾ إصقل وهق افؼقل بقجقد افعؿقم وثبقتف وإن ـون أصور إػ 

أن افعؿقم مـ ظقارض إفػوظ، وهذه مسلفي خالؾقي بدغ إصدقفقغ هدؾ هدق 
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فدراج َّ أو ادختدور مـ ظقارض إفػوظ أو مـ ظقارض ادعدوين؟ وبدغ  هـدو أن ا

ظـده هق اظتبور افعؿقم وهذا ؾقف مذاهى ٕهؾ افـظر وظؾامء افـظر وإصدقل، 

 : وادشفقر ؾقف ثالثي مذاهى

 . مـ يؼقل بنثبوت افعؿقم وهؿ اجلؿفقر

ومـ يؼقل بلكف ُ ؿدؾ ظدذ أدكدك اجلؿدع وٓ يؽدقن زائدًدا ظدـ ذفدؽ إٓ 

 . بدفقؾ

ـون ممو شامه أصحوب افعؿقم  ومـفؿ مـ يؼقل بوفتقؿػ ذم هذا، وأن مو

ظؿقًمو  عؾقكف مدـ ادشدسك، ؾقؽدقن ؾقدف ظدذ هدذا افتؼددير ؿددر مدـ اإلمجدول، 

و ـً  . ؾقجعؾقكف مشس

ظـدد اجلؿفدقر مدـ أهدؾ واؾنراجح ؾفذه ثالثي مذاهى مشدفقر فؾـظدور، 

هق اظتبور افعؿؾ بوفعؿقم، وأكدف ثوبدً مدـ حقدٌ إفػدوظ، وبعضدفؿ  إصقل

 . رض ادعوين ـذفؽ عؾ افعؿقم مـ ظقا

ثؿ ذـر أبق ادعويل افصدقغ اجلومعدي فؾعؿدقم، ؾدذـر ادعدر   بدلل، آشدؿ 

َؿدْد  }: ادعر   ؾنن هذا يؽقن مـ صقغ افعؿقم ـدام ذم ؿدقل اهلل شدبحوكف وتعدوػ

ـُقَن  ؾفدذا يددل ظدذ افعؿدقم، وذـدر مدو ـدون مدـ  ^[1:ادممـدقن]{َأْؾَؾ ََّ ادُْْمِم

شامء ادقصقفي ـؿـ ذم افعوؿؾ ومدو ذم ؽدر افعوؿدؾ ؾدنن إشامء ادبفؿي وهل إ

 . هذا يدل ظذ افعؿقم ـذفؽ، و و صقٌغ مػصؾي ذم ـتى إصقل
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ثددؿ ذـددر اخلددوص وافتخصددقص، ويددراد بوخلددوص مددو ؿوبددؾ افعددوم، يددراد 

بوخلوص ذم تؼريى ادسوئؾ وبسقط ادسوئؾ مدو ؿوبدؾ افعدوم، ويدراد بوفتخصدقص 

إخراج بعض أؾراده، ؾنن إصؾ هق افعؿؾ بجؿقع أؾراد : ختصقص افعؿقم أي

ؽدقن افعوم، وأن احلؽؿ افذي ورد افعؿقم ؾقدف يؽدقن متعؾًؼدو بجؿقدع أؾدراده، ؾق

افتخصقص خمرًجو بعض أؾراد افعدوم، ومدـ يؼدقل بدوفعؿقم يتػؼدقن ظدذ ورود 

افتخصقص ظذ افعوم، وإن ـون افتخصقص هـو ظؾقف بعض ادسوئؾ ادحؽؿي أو 

ؾقدف بعدض ادسدوئؾ ادحؽؿدي وؾقدف بعدض ادسدوئؾ افتدل ؾقفدو ؿددر مدـ آصددتبوه 

 . وآختال 

فعؿقم افؾػظددل ؾفددق أن يؽددقن افتخصددقص بددوفـص، ؾددو: أمددو ادحؽددؿ

خيصصف افـص وافؾػظ افكي َّ، وهذا فف كظوئر ذم افؼيعي ومـف آشت ـوء ظـدد 

بعضفؿ، وبعضفؿ  عؾ آشت ـوء فقس مـ بوب افتخصقص أصاًل وهدذا كظدر، 

وإن ـون بعدض مدو . وفؽـ إذا وؿع افتخصقص بوفـص ؾفذا مقرٌد ٓ خُيتؾػ ؾقف

وفؽدـ خُيتؾدػ ذم ـقكدف أيدش؟  يسؿك ختصقًصو بوفـص ٓ خُيتؾدػ ذم ـقكدف كًصدو

 . ختصقًصو ـوٓشت ـوء م اًل 

وادسوئؾ افتل يرد ؾقفو بعض افسدد ذم مسوئؾ افتخصقص فؾعؿقم م دؾ 

هدؾ يؿؽدـ أن يؽدقن : مسلفي، ادسوئؾ افتل يسدؿقفو أهدؾ إصدقل م دؾ مسدلفي

افتخصقص خمرًجو أـ ر أؾراد افعوم أو ٓ يؿؽـ؟ هذه حمدؾ خدال ، هدؾ يؿؽدـ 
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تخصقص خُيرج أـ ر أؾراد افعوم أو أن افتخصقص ٓبد أن يؽقن بدام أن يؽقن اف

 دون ذفؽ بوٕؿؾ مـ أؾراد افعوم وفقس بوٕـ ر؟ 

إن افتخصقص ٓ يِرد ظذ إـ ر، وم ؾ هذه افؼوظدة : اجلؿفقر يؼقفقن

إذا اظُتزت ذم ؾفؿ افدٓٓت يبغ أحقوًكو أن بعض افرأي مدـ بعدض افػؼفدوء ذم 

ص يدِرد ظؾقدف اإلصدؽول، ـقدػ يدِرد ظؾقدف اإلصدؽول؟ ٕكدف تػسر بعض افـصدق

يتػرع ظـ أن هذا افـص افعوم مُحؾ ظدذ أدكدك أؾدراده ؾحسدى، وهدذا فدف بعدض 

إم ؾي ذم مسوئؾ يذـرهو افػؼفوء افذيـ ؿد  ؿؾقن بعض ادسوئؾ ظذ وجٍف مدـ 

هدؾ : افتخصقص بصػي ؾقتػرع ظـ تصدحق َّ هدذا ادعـدك ذم إصدقل وهدق أكدف

يؽقن افتخصقص مػرًؽو افعوم مـ أـ ر أؾدراده أو ٓ يؿؽدـ؟ افدراج َّ  يؿؽـ أن

 . خال  ذفؽ، وأن افتخصقص يؽقن بام دون ذفؽ، ٓ يؽقن بوٕـ ر

مسدوئؾ اخلدوص وافعدوم، : ادسوئؾ افتل هل مدـ مدقرد افبحدٌ أي ومـ

هؾ افتخصقص يؾؼك بام دون افـص ـوفتخصدقص بوفؼقدوس مد اًل وافتخصدقص 

بودصؾحي ادرشدؾي؟ هدذه أيًضدو مدـ ادبوحدٌ، وافدراج َّ أن افتخصدقص ٓ يؼدع 

هبددذه، ٓ يؼددع افتخصددقص بددام هددق مددـ آشتصددالح أو ادصددؾحي ادرشددؾي وٓ 

مو يص َّ مـ ادعوين يؽقن ظـد افتحؼقؼ مل ي بً افعؿقم ذم هذا ادحؾ بوفؼقوس، و

افذي وؿع معتًزا ذم ادصؾحي ادرشؾي، ٕن ادصؾحي ادرشؾي ـام تعدر  تؼدديرهو 

بوظتبدور : ظـد مـ ي بتفو ادصؾحي افتل مل يشفد  و افشورع بوظتبدوٍر وٓ إفغدوء، أي

وئػي مـ أهؾ إصدقل ـدليب احلسدـ ادعغ وٓ إفغوء ادعغ، وهق افذي يسؿقف ض
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دؿقا ادـوشدى إػ أربعدي أؿسدوم  أمدي وؽره يسؿقكف ادـوشدى ادرشدؾ، ددو ؿس 

 . ادـوشى ادمثر، وادـوشى ادالئؿ، وادـوشى ادرشؾ، وادـوشى ادؾغك: ؾجعؾقا

ؾودـوشدى ادددمثر وهددق أؿقاهدو، وـددذفؽ ادـوشددى ادالئدؿ وهددق مددو ـددون 

اجلـس، هذا افـقع وهذا افـقع  عؾقهنو مودة افؼقدوس افدع هدق اؿتضوؤه بوفـقع و

مـ إدفي ادشفقرة ذم إصقل ـام تعر ، و عؾقكف افددفقؾ افرابدع بعدد مدوذا؟ 

بعد افؽتوب وافسـي واإلمجدوع ظـدد أـ درهؿ، وبعدض ظؾدامء احلـػقدي يؼدقي هدذا 

 . ة إدفيافدفقؾ أـ ر مـ ذفؽ، وبعض إصقفقغ يـؼؾ افؼقوس أصاًل ظـ دائر

بعض إصقفقغ يعتز بوفؼقوس فؽـف يـؼؾف ظـ كظوم آشدتدٓل أصداًل 

أو كظوم إدفي  عؾف ذم آشدتـبوط ـدام صدـع أبدق حومدد ذم ادستصدػك، ؾنكدف مدو 

إن : جعؾ افؼقوس ودؿـ إدفدي ادرتبدي ظـدده ـستقدى أدفدي مبتدظدي، إكدام يؼدقل

صحقًحو بوفًغو وفؽـف مـ حقدٌ افؼقوس هق ذم آشتـبوط، ؾفق يصح َّ افؼقوس ت

افستقى جعؾ فف ترتقًبو خمتؾًػدو، وجعدؾ أصدقل إدفدي أظـدل أبدو حومدد افؽتدوب 

وافسـي واإلمجوع وآشتصحوب، ثؿ تؽؾؿ ؾقام زاد ظذ ذفؽ وشامه مقهقًمو، ثؿ 

 . صح َّ افؼقوس وجعؾف ذم آشتـبوط

افدـص،  ؾودؼصقد أن افتخصقص ٓ يؼع إٓ بوفـص، أو مو ـون ذم دٓفدي

أمو مو دمرد أو متحض ظذ أكف وجدٌف مدـ افؼقدوس وـؾؿدي افدـص هـدو ٓ يدراد هبدو 

افـص افذي يؼوبؾف افظدوهر ومدو دوكدف، إكدام يدراد بدوفـص مدو ؿوبدؾ افؼقدوس وهدق 

ادصؾحي ادرشؾي ذم هذا افسقوق، ؾودصؾحي ادرشؾي ٓ ختصص افعؿقم، وتعر  
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ٓشتصدالح ؾقدف جددٌل بدغ ظؾدامء أن هذا ادبحٌ افذي هق ادصدؾحي ادرشدؾي وا

 . افـظر وإصقل مـ جفي برير موهقتف ؿبؾ افـظر ذم حؽؿف

وهؽذا ـ ٌر مـ ادسوئؾ اف وكقي ذم إصقل، اجلدل أو اخلال  متجدف إػ 

افتحرير ؿبؾ أن يؼول ذم احلؽؿ حتك ٓ تؼع ادعوين ذم اإلثبوت وافـػل ظذ أوجف 

أراده أيش؟ افـدوذم، ؾدنذا ـدون ـدذفؽ، إذا ـدون خمتؾػي، ؾقؽقن اد بً ٓ يريد مو 

اد بً ٓ يريد مو أراده افـوذم مو برر أن اخلال  خالٌ  ظدذ احلؼقؼدي، ٓ يؽدقن 

اخلال  خالًؾو ظذ احلؼقؼي إٓ إذا ـون ادعـدك بدغ اد بدً وافـدوذم معـدًك واحدًدا 

ٓشددؿ ؾامظدددا وهددذا أثبتددف وهددذا كػددوه، وإٓ إذا ـددون آصددساك بقددـفام إكددام هددق بو

اخلدالُ  خالًؾدو، ؾؾفدذا اخُتؾدػ ذم بريدر ادصدؾحي ادرشدؾي، واخُتؾدػ بتحريددر 

آشتحسون، واخُتؾػ بتحرير آشتصحوب، وأخذوا مـ أؿقال أئؿتفؿ احلؿؾ 

 . ظذ ادعـك آصطالحل ؾتقشعقا ذم ذفؽ

أشتحسدـ ظـدد دخدقل : ؾبعض أصدحوب أمحدد ددو وجددوا أمحدد يؼدقل

إكف يؼقل بدفقؾ آشتحسدون : أو ذم أرض افسقاد ـذا، ؿوفقا احلامم ـذا، وجدوا

ظذ معـوه افذي هق افعدول ظـ دفقٍؾ إػ دفقؾ، وجعؾقا أن آشتحسون مؼًظو 

ـَ َيْسددَتِؿُعقَن اْفَؼددْقَل َؾَقت بُِعددقَن َأْحَسددـَُف  }: ظـددد م بتتددف بددوفـص فؼددقل اهلل ددِذي اف 

ـَ َيْسدَتِؿُعقَن اْفَؼدْقَل َؾَقت بُِعدقَن اف   }، وهذا بعقد ٕن ادؼصقد ^[18:افزمر]{ ِذي

 ؼؼقن افعؿؾ، ٕن افؼقل : موذا؟ ؾقتبعقن أحسـف أي^ [18:افزمر]{َأْحَسـَُف 

ـَ  }هـو ذم أيي مو هق؟ افؼقل افؼظل افدذي هدق وحدل اهلل أو ـتدوب اهلل،  دِذي اف 
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ؾفدق ذم شدقوق  ^{َل َيْسَتِؿُعقَن اْفَؼقْ  }و ذا مو ؿول يسؿعقن، ^ {َيْسَتِؿُعقَن 

، ؾوشتامظفؿ افؼقل بؼقؼ افعؾدؿ، اشدتامع افؼدقل ^ {َؾَقت بُِعقَن َأْحَسـَُف  }إيامهنؿ 

 . هذا بؼقؼ أيش؟ افعؾؿ، و ذا مل يؼؾ يسؿعقن

، أي مـ اهلل ؾقام أكزفف أو مـ ^{َيْسَتِؿُعقَن اْفَؼْقَل  }: ذـر ؾعؾفؿ بؼقفف

، ـقػ يتبعقن أحسـف؟ إذا ضوبؼ افعؾؿ ^ {َؾَقت بُِعقَن َأْحَسـَُف  }افـبل ؾقام يؼقفف، 

أيش؟ افعؿؾ، أو تبع افعؿؾ افعؾؿ، حؼؼقا افعؾؿ وافعؿدؾ، هدذا مدو ؿدول اإلمدوم 

بوب افعؾؿ ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ، بؼقؼ افعؿؾ هق ؿقفف، فقس ادؼصقد : افبخوري

ـَ َيْسددَتِؿُعقَن اْفَؼدْقَل َؾَقت بُِعددقَن  } دِذي أهندؿ يسددتؿعقن  ^[18:افزمددر]{َأْحَسدـَُف اف 

افؼقل مـ ؿقل اهلل أو ؿقل كبقف ؾقختورون ويـتخبقن مـف، هذا يدِرد وٓ مدو يدِرد؟ 

 هؾ هذا ادعـك يص َّ محؾ أيي ظؾقف؟ 

أبدق بؽدر : أي  ؼؼقكدف، و دذا تؼدقل ^ {َؾَقت بُِعقَن َأْحَسدـَُف  }ٓ يص َّ، 

لخدذ افؼدرآن ويسدتؿعف مدـ ٓ يتبدع اشتؿع افؼدقل افؼدرآن ؾدوتبع أحسدـف، وؿدد ي

أحسـف فؽقكف موذا؟ مؼتصًدا ؾقف، وؿد يسؿع افؼرآن ويستؿعف مـ ٓ يتبع أحسـف 

ـَ اْصدَطَػْقـَو  }: ؾقؽقن طودًو فـػسف، ـام ؿول اهلل جؾ وظال ِذي َتوَب اف 
ُثؿ  َأْوَرْثـَو اْفؽِ

ـْ ِظَبوِدَكددو  افتحؼقددؼ ذم  ؾفددمٓء أخددذوا افؼددقل فؽددـ دددو جددوء ^[32:ؾددوضر]{ِمد

اِت  }: افعؿددؾ، ؿددول َؾِؿددـُْفْؿ َطددومِلٌ فِـَْػِسددِف َوِمددـُْفْؿ ُمْؼَتِصددٌد َوِمددـُْفْؿ َشددوبٌِؼ بِددوخْلَْرَ

 . ^[32:ؾوضر]{
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 }ؾؤيي مو تدل ظذ تشػقع دفقؾ آشتحسون هبدذه افطريؼدي، ٕن أيدي 

أي  ؼؼدقن افعؿدؾ  ^ {َؾَقت بُِعدقَن َأْحَسدـَُف  }، واود َّ؟ ^ {َؾَقت بُِعقَن َأْحَسدـَُف 

فقس أهنؿ يـتخبقن مـ دفقٍؾ إػ دفقؾ، وإكام يؼول آشتحسون ثوبدً ذم افؼديعي 

وأصؾف ذم افؾغي معرو ، وـام ص َّ افؼقدوس دون أن يؽدقن حرؾدف ذم افؼدرآن أو 

 . اشؿف ذم افؼرآن، ؾفذا ٓ مشوحي ؾقف مـ حقٌ هق

احلـػقددي أظددذ  إكددام ادفددؿ هددق افتحريددر دودتددف وادددذاهى ؾقددف ـددام تعددر 

ادذاهى ذم آشتحسون ذم إثبوتف، وافشوؾعقي أؿك ادذاهى ذم إثبوتدف، وادوفؽقدي 

واحلـوبؾي بقـفام، ومو ـون مـ افتقشط ظـد ادوفؽقي واحلـوبؾي هق ذم اجلؿؾي وجقدف 

فؽـ ذم بعض معوين احلـػقي مـ آمتقوز وافتحؼقؼ مو ُيعؾؿ بف أن مذهى احلـػقي 

ذم هذا إصؾ مـ مذهى افشوؾعقي، ؾفق كػٌس بوفغ افتحؼقؼ ذم  أبؾغ ذم افتحؼقؼ

افػؼف إذا اكضبط ظذ أوجٍف مـوشبي، مع أن بعض ظؾامء احلـػقي تقشعقا ؾقف حتدك 

جعؾقا مـ آشتحسون إذا ظددل ظدـ ادـسدقخ إػ افـوشدخ شدؿقا هدذا افعددول 

عدددول إذا ظددل ظدـ افعدوم إػ اخلدوص شدؿقا هدذا اف: أيدش؟ اشتحسدوًكو، ؿدوفقا

اشتحسوًكو وهذا ٓ يتجف، ٕن كسى افعؿؾ بوفـوشخ، ٕن افعؿؾ بوفـوشخ كسبتف 

إػ كص افؼيعي أؿقى وأذ  مـ كسبتف إػ أيش؟ إػ اشؿ آشتحسدون اشدؿ 

 . اصطالحل

أن افذي يصع إػ افؽعبدي، ادسدؾؿقن مجقًعدو يصدؾقن إػ افؽعبدي، هدؾ 

َؾَقل  َوْجَفدَؽ  }هذا ظؿؾ بوفـص كؼقل هذا ظؿٌؾ مـفؿ بدفقؾ آشتحسون؟ ٓ، 
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، وإن ـون ؿد ُظزل ظـ افصالة إػ بقً ^[144:افبؼرة]{َصْطَر ادَْْسِجِد احْلََراِم 

ادؼدس ؾؾقس أي كسٍخ أو اكتؼوٍل مـ افعؿقم إػ اخلصقص كسدؿقف اشتحسدون، 

إكام آشتحسون ظـد افتحؼقؼ ظـد ظؾامء احلـػقي هق ظدول ادجتفد ظـ دفقٍؾ إػ 

 . قٍؾ آخردف

دعـدك يـؼددح ذم كػسدف، وهدذا افتعبدر مدـ بعدض كظددور : بعضدفؿ يؼدقل

احلـػقدي وؾؼفدوئفؿ هدق افدذي أثدور ـ در مدـ افشدوؾعقي ظؾدقفؿ، وجعدؾ بعضددفؿ 

إن هذا مدـ افؼدقل بدليش؟ بدو قى، وافؼدقل بدو قى بوضدٌؾ ذم افؼديعي، : يؼقل

ف، ٓ يؿؽـف افتعبدر وهذا دمقز ذم افعبورة، حتك ؿول بعضفؿ ٓ يؿؽـف افتعبر ظـ

أي ٓ يؿؽـددف أن يعقـددف، وإٓ ادعددوين افتددل ذـرهددو احلـػقددي ذم آشتحسددون : ظـددف

معوين وجقفي ذم آشتدٓل وـلكف ٓ يـػؽ ؾؼقف حتدك ؾؼفدوء افشدوؾعقي وٓشدقام 

ادحؼؼقن مـفؿ مو يـػؽقن ظـ اشتعامفف وإن ـوكقا ٓ يسدؿقكف اشتحسدوًكو، فؽدـ 

ال  فػظددٌل بقدـفام، ؾالصدؽ أن ذم افتطبقؼدوت افشددوؾعقي هدذا ٓ يؼدقد إػ أن اخلد

 . تتحوصك مودة آشتحسون، واحلـػقي تبتغل مودة آشتحسون ذم تطبقؼفو

هذا ي بً بف، مو شبؼ تؼريره ي بً بف أن ؿدًرا مـ اخلال  فػظدل وفؽدـ 

اخلدال  فدقس ظدذ إضالؿدف فػظًقدو بدؾ فدف جدقهر، وفدف حؼقؼدي، ومدـ ؾؼدف دفقددؾ 

ذا مـ دؿقؼ افػؼدف، مدـ دؿقدؼ افػؼدف هدق وافػؼدف افددؿقؼ فؼوظددة آشتحسون ؾف

ادصؾحي ادرشؾي، فؽـ ؾؼففو ؾؼف دؿقؼ، ؾبؼدر مو هل مػقدة ذم ؾؼف افػؼقدف إٓ أن 

مـ مل يدرك ؾؼففو مـ حقٌ افتصقر إصقيل افدؿقؼ وُحسـ افتطبقؼ تقؿعدف ذم 
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وهددق فددقس ـ ددٍر مددـ افتددقهؿ، ؾقتددقهؿ أن هددذا مددـ بددوب افعؿددؾ بوٓشتحسددون 

 . ـذفؽ

ًٓ حدز ددو ذـدر ادصدـػ شدمر افسدبوع  وؿد ذـركو ذم درس افػؼف فدف م دو

شمر شبوع افبفوئؿ ـوفـؿر وإشد : شبوع افبفوئؿ وافطر، ذـركو أن احلـػقي ؿوفقا

ؿددً : شددمرهو كجددس، وأهنددؿ ؿددوفقا إن شددمر افطددر ـوفـندد أيددش؟ ضددوهر، وؾر 

ظؿدداًل بدددفقؾ : شددبع، ؿددوفقا احلـقػددي بددغ هددذا وهددذا مددع أن هددذا شددبع وهددذا

ر ُمرًدا مدو صد َّ  آشتحسون، وهق ظدوٌل ظـ ؿقوٍس جع إػ ؿقوٍس خػل فق ُؿد 

افعدول إفقف، فؽـ  قط بودجتفد مـ إوصو  وافؼرائـ مو  عدؾ اف دوين افدذي 

وهدذا إذا . هق ظـد تؼديره ُمرًدا أدكك رتبًي يؽقن هبذه افتل احتػً بف أظدذ رتبديٍ 

  هذا افتؼدير وجدت أكف هق مـ بؼقؼ ؾؼف افؼيعي، دوذا؟ كظرت إفقف ظذ

ٕكؽ تعؾؿ أن افؼيعي فقسً ؿوكقًكو ووعقًو، فقسً ؿوكقًكدو ريوودًقو، ٓ 

إذا كظرت ذم دفقؾ ٓ أكظر ذم افدفقؾ أخر، بؾ حتدك ذم افـصدقص افتدل : تؼقل

ذم  هل أبؾغ مـ آشتـبوط  ى افـظر ذم افـصقص ـوؾي، بؾ فق وجددت احلؽدؿ

افؼرآن مسؿك تـظر ذم افسـي، ؾدنن افسدـي ؿدد تؽدقن مؼقددًة أو خمصصدًي أو مبقـدًي 

فدرجي إمر أهق فؾقجقب وآشتحبوب، وؿد ُيذـر ذم افؼرآن مؼوم دون ادؼدوم 

ُروا اهلل َ ِظـْدَد ادَْْشدَعِر  }: اف وين م ؾ مو ذم ؿدقل اهلل ـُ ـْ َظَرَؾدوٍت َؾدوْذ َؾدنَِذا َأَؾْضدُتْؿ ِمد

 . ^[198:افبؼرة]{اِم احْلَرَ 
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ُروا اهلل َ ِظـَْد ادَْْشَعِر احْلََراِم  }: بعضفؿ ؿول ـُ هق ادبقً بؿـدك أو  ^{َؾوْذ

ُروا اهلل َ ِظـْددَد ادَْْشددَعِر احْلَددَراِم  }: ادبقددً بودزدفػددي، ؾددنذا ؾنددت ؿقفددف ـُ  ^{َؾددوْذ

بودبقً ذم ادزدفػي ادمف اخلطوب يعـل مل يِرد اإلصؽول مدـ وجدف، ٕن أيدي ؾقفدو 

ُروا اهلل َ ِظـْدَد ادَْْشدَعِر احْلَدَراِم  }: ترتقٌى فألرـون وافقاجبوت، فؽـ مـ يؼقل ـُ َؾوْذ

صدذ افػجدر ثدؿ  هق ِذـر اهلل افذي يؽقن بعد صالة افػجدر، ٕن افـبدل  ^{

وصؾ إػ ادزدفػي كوم، أفدقس ـدذفؽ؟ ثدؿ صدذ افػجدر  جؾس يذـر اهلل، أول مو

 . بغؾس وذـر اهلل إػ أن أصػر جًدا، ثؿ دؾع ؿبؾ أن تطؾع افشؿس

مـ محؾ افِذـر ذم أيي ظذ هذا اف وين ؾنكام هق مستحى أفدقس ـدذفؽ؟ 

ؾخقضى بف ذم أيي بعد اإلؾووي مـ ظرؾوت، ؾددفً افسدـي ظدذ أن ذفدؽ ظدذ 

افذي ؿوفف افعومي، ٓ ـام ؿول ابـ حزم ددو أخدذ بدام شدامه شبقؾ آشتحبوب وهق 

طوهر أيي أن هذا ظذ شبقؾ افقجقب ٕن أيي ترتى أظامل افـسدؽ افقاجبدي، 

 . ؾفذا فقس ـذفؽ

هق إمو أن ُ ؿؾ ظذ ادبقً بودزدفػي وهق مـ ِذـر اهلل، ومتوم هدذا افدِذـر 

افػجدر ؾفدذا داخدٌؾ ذم ِذـدر اهلل، أن يصع افػجر بودزدفػي ويذـر اهلل بعد صدالة 

وإذا مُحؾ ظذ افتويل ؿقؾ أيي ؾقفو افتػوت إػ افتـبقف ظذ افؽدامل، ؾدنن افؽدامل ذم 

ادزدفػي مو هق؟ أن يصؾ بؿبقتف إػ أن يدذـر اهلل بعدد صدالة افػجدر ظـدد ادشدعر 

 . ذم ادزدفػي، ادزدفػي ـؾفو مشعر حرام: احلرام أي
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َوإَِذا  }افؼدرآن وم ؾدف ـدام شدبؼ اإلصدورة إفقدف  أكدؽ إذا كظدرت: ادؼصقد

دالِة إِْن ِخْػددُتْؿ َأْن  ـَ افص  دوا ِمدد ْبدُتْؿ ذِم إَْرِض َؾَؾددْقَس َظَؾدْقُؽْؿ ُجـَددوٌح َأْن َتْؼُكُ رَضَ

َػُروا  ـَ ـَ  ِذي ، ومع ذفؽ دو كظركدو افسدـي وجددكو أن ^[101:افـسوء]{َيْػتِـَُؽُؿ اف 

س ـذفؽ؟ ؾنذا ـدون ُيـظدر ذم إدفدي افـصدقي افؼك فقس مـ ذضف اخلق ، أفق

مدع أن افدـص ذم إصدؾ يػصد َّ بدوحلؽؿ، وفؽدـ ُيـظدر ذم إدفدي إخدرى مدـ 

افؽتددوب وافسددـي، وُ ؿددع أيددي إػ ؽرهددو مددـ أيددوت وافسددـي إػ ؽرهددو مددـ 

افسددــ، وأيددي إػ افسددـي وهؽددذا، ؾؿددـ بددوٍب أوػ أن يؼددورن بددغ مددوذا؟ بددغ 

 . اشتـبوط افدٓٓت افتل هل

ؾددنذا ـددون افددـص ؿددد ٓ يؽددقن مددتؿاًم احلؽددؿ إٓ إذا ُوددؿ إفقددف دٓفددي 

افـصقص إخرى ادتؿؿي فدٓفتف أو ادػنة فدٓفتف ؾؽدذفؽؿ إذا ـدون ذم بدوب 

آشتـبوط ؾفق أوػ، ؾؾقس إذا وؿػدً ظدذ ؿقدوٍس جدع ودوكدف ؿقدوٌس أؿدؾ مـدف 

هددذه ادسددلفي يؼددقي افؼقددوس أؿدددم اجلددع وأدع اف ددوين وأكددً مل بددط بددلن : تؼددقل

إدكك ؾقفو أكف يتصؾ بودصؾحي ادرشؾي، أو يتصؾ بؿؼوصد افؼديعي، أو يتصدؾ 

بوشتصددحوب أو يتصددؾ بؼددرائـ مددـ دٓٓت إفػددوظ أو ؽددر دٓٓت إفػددوظ 

 عؾ هذا اف وين افذي هق أدكك  عؾف أيش؟  عؾف موذا؟  عؾف أظذ، ؾفق حؼقؼًي 

 . ؾقف ؾؼفٌ 

شددي ظؾددامء احلـػقددي ظددذ مسددوئؾ افددرأي وتؼؾقددى آشددتـبوط وفؽ ددرة ممور

ؾ ظـدهؿ هذا افتـدقع ذم دفقدؾ افؼقدوس افدذي  وشعي ؾفؿفؿ فدفقؾ افؼقوس بص 
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شؿقه اشتحسوًكو، ؾنن جقهر دفقؾ آشتحسدون ظـدد احلـػقدي هدق ذم صدقر مدـ 

أخصفو افعدول ظـ ؿقوٍس جع إػ ؿقوٍس دوكف دقجى، أي يزيد  قط بوفؼقدوس 

 . ين مو  عؾف ذم هذا افسقوق ادعغ أو ذم هذا آشتدٓل ادعغ أؿقىاف و

ٌٌ وبرير ظذ ـؾ  .حول هذه مسوئؾ ؾقفو بح

  

 

 

 

 متصٍؾ ومـػصؾ، ؾودتصؾ آشت ـوء: وهق يـؼسؿ إػ: ؿول رمحف اهلل تعوػ: ادؼدم

 . وافؼط وافتؼققد بوفصػي

 .أظد شطريـ أو ـذا ؿبؾ: افشقخ

وٓ دمقز دظقى افعؿدقم ذم ؽدره مدـ . وافعؿقم مـ صػوت افـطؼ: ؿول: ادؼدم

 .افػعؾ ومو  ري ُمراه

  .واخلوص يؼوبؾ افعوم

متصدؾ ومـػصدؾ، ؾودتصدؾ : وافتخصقص متققز بعض اجلؿؾي، وهدق يـؼسدؿ إػ

 .وافتؼققد بوفؼط وافتؼققد بوفصػي آشت ـوء

_______________________________________________ 
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ؿول اجلقيـل رمحف اهلل تعوػ ذم خمتكه وهق يبغ ادؼصقد بوفعؿقم، وبغ  

أكف ذم افـطقق وٓ يؽقن ذم إؾعول، وإؾعول ظـده ٓ تػقدد افعؿدقم وهدذا هدق 

وبددّغ أن افعؿددقم يؼوبؾددف أو أن افعددوم يؼوبؾددف . افددذي ظؾقددف أـ ددر أهددؾ إصددقل

ج ظـددف بعددض أؾددراده إٓ اخلددوص، وأن افعؿددقم إصددؾ افعؿددؾ بددف وٓ خُتددرَ 

بوفتخصدددقص، ثدددؿ اختؾػدددقا هدددؾ افتخصدددقص يؽدددقن بدددوفـص وحدددده أو أن 

 افتخصقص يتعدى إػ مو هق ؾقق ذفؽ؟ 

أمو مو ـون بوفـص ؾفذا ذم اجلؿؾدي حمدؾ اتػدوق ظـدد م بتدي افعؿدقم، ظـدد 

م بتي افعؿقم يرون افتخصقص بوفـص وهدذا ظدذ شدبقؾ آتػدوق، وأمدو مدو زاد 

ص بوفؼقوس م اًل ؾفذا حمؾ خال ، هذا ؾقف خالٌ  مشدفقر ظذ ذفؽ ـوفتخصق

وادعتزفدي أكػسدفؿ أؿدقا ؿ ؾقدف خمتؾػدي مل . بغ افـظور مـ ادعتزفي وأهؾ إصقل

يتػؼقا ؾقف ظذ ؿقٍل واحدد، ٕن افدبعض يطؾدؼ تدورًة أن ادعتزفدي أضؾؼدً ذفدؽ، 

ػدقن ذم هدذه وافقاؿع ظـد ادعتزفي خال  ذفؽ، ادعتزفدي كػسدفو أو أكػسدفؿ خمتؾ

 .ادسلفي

مـددف مددو هددق متصددؾ ومـددف مددو هددق : ثددؿ بددّغ أن افتخصددقص ظددذ ؿسددؿغ

مـػصددؾ، وشددؿك ادتصددؾ أكددف مددو ـددون بوٓشددت ـوء ومددو ـددون بوفؼددط ومددو ـددون 

بوفصػي، ؾنذا وؿدع ظدذ هدذه إوجدف اف الثدي ُشدؿل ختصقًصدو وفؽـدف ختصدقٌص 

فؼدط أو وؿدع ظدذ متصؾ، إذا وؿع ظدذ شدبقؾ آشدت ـوء أو وؿدع ظدذ شدبقؾ ا

 .  شبقؾ افصػي ؾنكف يسؿك ختصقًصو متصاًل 
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يصد َّ بؼدط أن يبؼدك مدـ  وآشت ـوء إخراج مو فقٓه فدخؾ ذم افؽدالم، وإكدام 

 .ومـ ذضف أن يؽقن متصاًل بوفؽالم. ادست ـك مـف رء

_____________________________________________ 

ٓ يؽقن مـؼطًعو، وأمو إذا ـون آشت ـوء مـؼطًعو ؾدنن ادسدت ـك ٓ يؽدقن 

 .  مـ جـس ادست ـك مـف
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و دقز آشدت ـوء مدـ اجلدـس ومدـ ، و قز تؼديؿ آشدت ـوء ظدذ ادسدت ـك مـدف

 .ؽره

 .وافؼط  قز أن يتلخر ظـ ادؼوط، و قز أن يتؼدم ظـ ادؼوط

دطؾددؼ ـوفرؿبددي ُؿقدددت بددوإليامن ذم بعددض وادؼقددد بوفصددػي ُ ؿددؾ ظؾقددف ا

 .ُأضؾؼً ذم بعض، ؾقحؿؾ ادطؾؼ ظذ ادؼقدوادقاوع 

_______________________________________________ 

ُ ؿؾ ادطؾؼ ظذ ادؼقد ـام ُ ؿؾ اخلدوص ظدذ افعدوم ؾدرد بعدض أؾدراد 

افعوم بوفتخصقص وخترج ظـ حؽؿ افعوم، ـذفؽ ادطؾؼ ُ ؿؾ ظذ ادؼقدد، وإن 

ـون اد ول افذي أصور إفقف إموم احلدرمغ فدق م  دؾ بغدره ذم ادطؾدؼ وادؼقدد فؽدون 

ْحِريددددُر َرَؿَبددددٍي ُمْمِمـَددددٍي َؾتَ  }أوػ، ٕن أيددددي افتددددل ذـددددرت ذم ظتددددؼ افرؿبددددي 

إهندو آيدٌي مؼقددة، وُؿقددت افرؿبدي بلهندو أيدش؟ مممـدي، : يؼدقل ^[92:افـسوء]{

أراد بذفؽ أكف ٓ يؽقن  ُ ؿؾ ادطؾؼ افذي ؾقف إمر بنظتوق افرؿبي: وهذا ؾقؼقل

ـوؾًرا، فقس ادراد ظـده أكف ٓ يؽقن مسؾاًم وفؽـف ٓ يسؿك مممـًو، إكام أراد أكدف ٓ 

 .  يؽقن ـوؾًرا
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و قز ختصقص افؽتوب بوفؽتوب، وختصقص افؽتوب بوفسـي، وختصقص افسـي 

 .وختصقص افسـي بوفسـي بوفؽتوب،

______________________________________________ 

افتخصقص يِرد ذم هدذه اددقارد ـؾفدو، أن افؽتدوب يؽدقن ؾقدف ختصدقٌص 

فؾسـي، أو أن افسـي ختصص افؽتوب، وذم هذه ادقارد افتل ذـرهو ـؾفو يؼع ؾقفدو 

افتخصقص، وهذا ـؾف ذم افتخصقص بوفـص، وهذا ذم اجلؿؾي طوهر مدـ حقدٌ 

ادعدويل وهدق احلؽؿ، إكام ؿد يؼع ؾقف افسدد مدـ جفدي افتسدؿقي هدؾ مدو ذـدره أبدق 

يتقشع ذم ذـره ذم ـتبف ادػصؾي وأصحوب إصقل ذم ـتبفؿ ادطقفي مو ـون مـ 

 . دائرة افـص ـقن هذه إؾراد خرجً ظـ حؽؿ افعوم

هذا مـ حقٌ هق حؽؿ ٓ خال  ؾقف، فؽـ يبؼك اخلال  هؾ هدذا ـؾدف 

يسؿك ختصقًصو أو ٓ يسؿك ختصقًصو؟ هؾ مقرد افـزاع، بعضفؿ يصدح َّ هدذا 

رج هذا ظـ هذا ـام ذم افؼط م اًل، فؽـ ٓ  عؾ ذفؽ مـ بدوب، ٓ  عؾدف ؾُقخ

مـ اشؿ افتخصقص، فؽـؽ إذا كظرت إػ احلؽؿ ٓ يؽدقن ؾقدف هدذا اإلصدؽول، 

إكام رجع اإلصؽول ؾدقام إذا ـدون افتخصدقص يعدقد إػ افـصدقص كػسدفو يرجدع 

ؽدؿ، إكدام افدذي آختال  أحقوًكو إػ موذا؟ إػ افتسؿقي ؾحسى، ٓ يعدقد إػ احل

افتخصددقص بددام بعددد افددـص ـوفتخصددقص : يعددقد اخلددال  ؾقددف فؾحؽددؿ حؼقؼدديً 

بوفؼقوس، وهذه مسلفي مسامة ظـد مجوظي مـ ظؾدامء إصدقل وؾقفدو خدالٌ  بدغ 

 . افـظور ادعتزفي وكظور أهؾ افسـي ـذفؽ، وكظور ادتؽؾؿغ بعومي
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وبعضفؿ يذـر مسلفي افتخصقص بودصؾحي ادرشدؾي، ادصدؾحي ادرشدؾي 

ختصص أو ٓ ختصص، وهذه أؿؾ مـ مسلفي افتخصدقص بوفؼقدوس، ويدذـرون 

أشدؼط شدفؿ ادمفػدي ؿؾدقهبؿ مدع أكدف  إن ظؿدر :  و بعض إم ؾدي، ويؼقفدقن

حي وأشؼطف بودصؾحي ادرشؾي ظؿاًل مـف بودصؾ: مـصقٌص ظؾقف ذم افؼرآن، ؿوفقا

ادرشدددؾي، وافدددذي يظفدددر أن ادصدددؾحي ادرشدددؾي ٓ خُيصدددص هبدددو افدددـص، ٕن 

 . افتخصقص ـام شبؼ معـو مـ ظقارض إفػوظ هبذا آظتبور

إًذا هق متعؾؼ بصقٍغ مـ إفػوظ تدل ظذ أؾراد خرج بعض أؾراده، ؾنذا 

هدق أظدتف إػ ادعـك ؾقؽقن مو وؿع مـ هذه اد وٓت شقاء ذم ادصؾحي ادرشؾي و

 أبغ أو حتك ذم مودة افؼقوس ٓ يؽقن مـ بوب افتخصقص أصاًل، ٕن ظؿدر 

ُ ؿؾ مو جوء ظـف ذم شدفؿ ادمفػدي ؿؾدقهبؿ ُ ؿدؾ ظـدف إػ أن افسدفؿ ادـصدقص 

ظؾقف ذم افؼرآن هق ذم ادمفػي ؿؾقهبؿ، أفقس ـذفؽ؟ هق ذم ادمفػي ؿؾقهبؿ، وهدؿ 

ى أن ادؼصدقد بودمفػدي ؿؾدقهبؿ ظـده ذم تؾؽ احلول فقسقا مـ أهؾ افتلفقػ، ؾدر

هدق معـددك أصددب َّ ظـددده هددذا ادعـددك مـتػًقددو، ؾددام دخؾددقا ذم أيددش؟ مددو دخؾددقا ذم 

 . آشؿ

ٕن ادمفػي ؿؾقهبؿ ـام تعر  بدغ افػؼفدوء رمحفدؿ اهلل اخدتالٌ  مشدفقر 

وإن ـوكقا ُمؿعدغ ظدذ إثبدوت أمدرهؿ فؽدـفؿ خمتؾػدقن ذم دروهبدؿ، و دذا ذـدر 

ذم ادغـل أهنؿ أدرب وذـر اخلال  ذم هدذه إدرب هدؾ ادمفػدي ادقؾؼ رمحف اهلل 

ؿؾقهبؿ هؿ حدثوء افعفد مـ ادسؾؿغ أم يدخؾ ؾقفؿ بعض افؽػور؟ وإذا دخدؾ 
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ؾدقفؿ بعددض افؽػددور ؾددام أوصددو  افؽػددور افددذيـ يدددخؾقن هددؾ هددق مددـ ُيرجددك 

 إشالمف، أو ممـ ُيدؾع ذه يدخؾقن ذم تلفقػ افؼؾقب؟ 

عؾامء مـفؿ مـ افتػً إػ طوهر افتسؿقي وجعؾفدو هذه حمؾ خالٍ  بغ اف

أي افزـوة ذم هذا افصـػ إكام هق ذم مـ ادؼصقد مـ افشورع أن يدخؾ اإلشالم، 

إن مـ مؼصقد هذا افسدفؿ ذم : وبعضفؿ وشعفو إػ مو هق أوشع مـ ذفؽ وؿول

 }: افؼيعي هق أن تؽقن افزـوة أن تؽقن ـام ـوكً ذم اجلفود ادذـقر ذم ؿقل اهلل

، ؾنن مـ مؼصقدهو أن تؽقن حػًظدو، أن تؽدقن ^[60:افتقبي]{َوذِم َشبِقِؾ اهلل ِ 

أيش؟ حػًظو ٕهؾ اإلشالم ظـ تسؾط أظدائفؿ ٕكف ذم حول اجلفدود ـدام تعدر  

فقس بوفرضورة أن حول ادسؾؿغ ذم شوئر ادقارد تؽقن مـوشدبي فؾجفدود، أفدقس 

 ـذفؽ؟ 

 در، ؿدد تؽدقن حددو ؿ ؿدد تؽدقن حدو ؿ أودعػ مدـ حددول ظددوهؿ بؽ

أوعػ وهذا شوئر ذم إمي ـ ًرا وحتك ذم زمـ افـبدقة حدول افـبدل ـوكدً ظدذ 

تورًة ـون ادسؾؿقن ـام ذم مؽي ؽؾى ظذ احلول ادؽقي أن حدول ادسدؾؿغ : حوفغ

أوعػ، وؽؾى ظذ حول ادديـي أن حول ادسؾؿغ أيش؟ أؿقى، ؾؼدقي أمدرهؿ 

 . ػدو مؽـفؿ اهلل بف شبحوكف وتعو

ؾودؼصقد أهنؿ يؾتػتقن إػ هدذا ادعـدك و عؾقهندو أوشدع، و عؾقهندو ذم 

ُ ؿدؾ ؿقفدف ظدذ  رء مـ افدرء فؾؽػور إذا بؼؼ هبو ذفؽ، ادؼصقد أن ظؿدر 

هذا، فقس أن هذا مـ بوب افتخصقص بليش؟ بودصؾحي ادرشدؾي، ؾدنًذا إذا ؿقدؾ 
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هددؾ ادصددؾحي ادرشددؾي تؽددقن خمصصددًي فؾعؿددقم أو فقسددً خمصصددًي فؾعؿددقم؟ 

ؾودبودرة إػ اإلضالق بوإلثبوت وافـػل هذا يـبـل ظذ ادؼصقد بودصؾحي ادرشؾي 

وأكً تعر  أن بريرهو حمدؾ كدزاع بدغ إصدقفقغ وإن شدؿقهو بوشدٍؿ ظدوم أو 

وٓ إفغوء معغ ٓ تـػل برير  افتل مل يشفد  و افشورع بوظتبورٍ : بحٍد ظوم دو ؿوفقا

 . ادؼصقد هبو خال  ادشفقر

وإذا ـون ـذفؽ مو اكضبط أن ظؿر خصص افعؿقم بودصدؾحي ادرشدؾي، 

هذا درجي مـ افػفؿ ذم اجتفود ظؿر، إكام ظؿر يرى أن هذه افصدػي زافدً ظدـفؿ 

ومدو ـدوكقا ممفػددي ؿؾدقهبؿ ؾقجعددؾ افتدلفقػ مدـ إوصددو  أيدش؟ ادتحرـددي ذم 

ال وفددقس وصددًػو ثوبًتددو، دددو متؽددـ افـددوس ومتؽددـ اإلشددالم وطفددرت إحددق

افػتقحوت إػ آخره يرى أن افتلفقػ هـو مو أصب َّ أحٌد ُيرجك ذم افتدلفقػ، هدذا 

مددو ُكؼددؾ ظددـ ظؿددر ذم هددذا آجتفددود ـتقجقددف وإٓ يبؼددك أن إصددؾ أن ادمفػددي 

إكدام يؽقكدقا ؿؾقهبؿ ٓ يزال شفؿفؿ بوؿل ذم افؼرآن حتك وفق طفر ادسدؾؿقن، و

 .  ذم حمٍؾ دون حمؾ
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وختصددقص افـطددؼ بوفؼقددوس، وكعـددل بددوفـطؼ ؿددقل اهلل شددبحوكف وتعددوػ وؿددقل 

 .افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

 . ادجؿؾ وادبغ

______________________________________________ 

ف وهذا تـبقف إػ أن افؼقاظد اف وبتي ٓ ُيػفدؿ ظدـ افصدحوبي ؾفدؿ ُتؼكد بد

بعددض افؼقاظددد، بددؾ افصددحوبي ريض اهلل ظددـفؿ  تفدددون ويصددقبقن وخيطئددقن 

وُ ؿؾ اجتفودهؿ ظذ وجٍف مـوشى ٓ يستؾزم موذا؟ ٓ يسدتؾزم ـند افؼوظددة، 

ؾنن ؿقل افصحويب ـام تعر  فقس حجًي ظذ ـؾ حول وإذا ـون ـذفؽ مـ جفي 

ؾ ذم تـزيدؾ رأي ـقكف حؽاًم ؾؿـ بوٍب أوػ ذم افتؼعقدد افدذي ضدرأ، ؾقؽدقن اخلؾد

ظذ تسؿقي هذا مصؾحًي خصصً افـص، وهذا فقس ـذفؽ، وفق ُؾت َّ  ظؿر 

هذا افبوب بلن ادصؾحي ادرشؾي افتل ُيؼدرهو ادجتفد ختصدص كدص افشدورع مدو 

اكضبط كظوم آشتدٓل ذم افؼيعي، بؾ يؼول إكف يتخؾػ ذم هذه احلول يتخؾدػ 

 .  افقصػ
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إخراج افقدء مدـ حقدز اإلصدؽول إػ حقدز  افبقونمو اؾتؼر إػ افبقون، و وادجؿؾ

 .افتجع، وافـص مو ٓ  تؿؾ

______________________________________________  

ادبدِغ فدف، وافـصدقص ؾقفدو مدو هددق : ادجؿدؾ يؼوبؾدف ادبدَغ أو ادبدِغ أي 

َدو }: ُمؿؾ ـوٕمر ادجؿؾ بنؿومي افصالة ومـف مو هق مػصؾ ـؼقفف ـَ  َيدو َأُّيه دِذي اف 

دالِة َؾوْؽِسدُؾقا ُوُجدقَهُؽْؿ َوَأْيدِدَيُؽْؿ إَِػ ادََْراؾِدِؼ َواْمَسدُحقا  ـُقا إَِذا ُؿْؿُتْؿ إَِػ افص  آَم

، وهذا مـ افـصقص ادػصؾي ^[6:ادوئدة]{بُِرُءوِشُؽْؿ َوَأْرُجَؾُؽْؿ إَِػ اْفَؽْعَبْغِ 

ظدذ هدذا اإلمجدول هدق افدذي  ادبقـي، وإمر بوفطفورة مطؾًؼدو أو بوفصدالة مطؾًؼدو

 .  يسؿك ُمؿاًل 
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 .مو ٓ  تؿؾ إٓ معـك واحداً  وافـص 

_____________________________________________ 

ثؿ ذـر درجي افدٓٓت ؾدذـر افدـص، وأراد بدوفـص هـدو مدو  تؿدؾ إٓ 

معـًك واحًدا، ؾدام تؽدقن افدٓفدي ؾقدف دٓفدًي ؿوضعدًي بؿعـدك واحدد، وهدذا أؿدقى 

 . فدٓٓت إذا ـوكً افدٓفي دٓفي كصا
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 .افؽرد مو تلويؾف تـزيؾف، وهق مشتٌؼ مـ مـصي افعروس وهق: وؿقؾ

 .مو احتؿؾ أمريـ أحد،و أطفر مـ أخر وافظوهر

______________________________________________ 

 مو احتؿؾ معـقغ هق ذم: افظوهر، ؿوفقا: شؿقا بعد افـص افدرجي اف وكقي

: أحد،و أطفر أي أرج َّ، مو احتؿؾ أمدريـ هدق ذم أحدد،و أرجد َّ، ـدلن تؼدقل

  }: افؼدددرء اددددذـقر ذم ؿقفدددف اهلل
ٍ
ـ  َثالَثدددَي ُؿدددُروء ـَ بَِلكُػِسدددِف ْصددد ب  َؼدددوُت َيَسَ َوادَُْطؾ 

افطفر واحلقض، وهدق ـدذفؽ ٕكدف ذم افؾغدي :  تؿؾ أمريـ ^[228:افبؼرة]{

دوذا؟ فؽذا وـذا مـ آشتدٓل ظـد مـ  اشؿ مشسك، وفؽـف ذم احلقض أرج َّ،

يرج َّ أن ادؼصقد بف احلقض، ؾقؽقن ترجقحف هدذا ظؿداًل بدَؿ؟ ظؿداًل بدوٕطفر 

ذم  (إن اهلل ؼد ػرض عؾقؽم احلنج ػحجنوا)وفقس ظؿاًل بوفـص، فؽـ إذا جئً 

ًِ  }: ؿقل افـبل ظؾقف افصالة وافسالم، أو ذم ؿقل اهلل ٍه اْفَبْقد َوهللِ ِ َظَذ افـ دوِس ِحد

 . ؿؾً هذه دٓفي كص ذم أن احلٍ ؾريضي ^[97:آل ظؿران]{
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 .ويمول افظوهر بوفدفقؾ، ويسؿك طوهرًا بوفدفقؾ

_______________________________________________ 

هددذا مسددلفي أن افظددوهر يؼوبؾددف ادددمول، هددذه مسددلفي مددـ ادسددوئؾ افتددل 

 . ظؾؿ افؽالم تػرظً ظـ
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_______________________________________________ 

 األػعال: ؿول ادوتـ رمحف اهلل تعوػ

إمو أن يؽقن ظذ وجف افؼربي وافطوظي أو : ؾعؾ صوحى افؼيعي ٓ خيؾق

ؽر ذفؽ، ؾنن دل دفقدؾ ظدذ آختصدوص بدف  ؿدؾ ظدذ آختصدوص، وإن مل 

أشقة حسدـي  ﴿ فؼد ـون فؽؿ ذم رشقل اهلل: تعوػ ؿوليدل ٓ خيتص بف، ٕن اهلل 

  ؿدؾ: ﴾، ؾقحؿؾ ظذ افقجقب ظـد بعض أصحوبـو، ومـ أصحوبـو مدـ ؿدول

 .يتقؿػ ظـف: ظذ افـدب، ومـفؿ مـ ؿول

_______________________________________________ 

 . ؾعؾ صوحى افؼيعي: ؿول أبق ادعويل رمحف اهلل تعوػ

ٌٌ م إمدو أن : ، وذـر أهنو ظدذ ؿسدؿغـف ذم مسلفي أؾعول افـبل هذا بح

يؽقن ظذ وجف افؼربي، أو ٓ يؽقن ـذفؽ، ثؿ ذـر أن مو ـون ظدذ وجدف افؼربدي 

ؾنن إصؾ أكف ُ ؿؾ ظذ ظدم آختصوص بدف إٓ أن يددل افددفقؾ  مـ افـبل 

ظذ ـقكف خوًصو، ومو ذـر أبق ادعويل هق افذي ظؾقف اجلؿفقر مـ أهدؾ إصدقل 

افتعبديي وذم أؾعول مو ـون شدامه ظدذ  وهق افراج َّ أن إصؾ ذم أؾعول افـبل 

 .  وحمؾ فالؿتداءوجف افؼربي إصؾ ؾقف أكف فقس خوًصو بف، ٕكف مبؾغ ظـ اهلل

دوَن  }: وؿد ؿول اهلل جؾ وظال ـام اشتدل ادصدـػ بؼقفدف شدبحوكف ـَ َفَؼدْد 

، وإدفدي ؽدر هدذه أيدي ^[21:إحدزاب]{َفُؽْؿ ذِم َرُشقِل اهلل ِ ُأْشَقٌة َحَسـٌَي 

ـ ر، و ذا مذهى مدـ جعدؾ إصدؾ آختصدوص هدذا بعقدد، بدؾ إصدؾ أن 



 

 

- 99 - 

ف وٕمتددف يؼتدددون بددف إٓ مددو دل افدددفقؾ ظددذ تؽددقن ظومددًي فدد أؾعددول افـبددل 

فقسددً خوصددًي بددف إٓ بدددفقؾ ظددذ  افتخصددقص، ثددؿ إذا ؿؾـددو إن أؾعددول افـبددل 

 .مذهى اجلؿفقر وهق افراج َّ بؼل موذا يؼتضقف افػعؾ مـ احلؽؿ؟

مـفؿ مـ محؾف ظدذ افقجدقب، : ذـر ادصـػ ذم هذا ثالثي مذاهى، ؿول

ـ ؿول بوفتقؿػ، يتقؿػ ظـف، وُيـبف ذم ِذـر ومـفؿ مـ محؾف ظذ افـدب، ومـفؿ م

إصقفقغ فؾؿسوئؾ، ِذـر كظور إصقفقغ فؾؿسوئؾ إػ أكف فدقس بوفرضدورة أن 

اخلال  افذي يسؿقكف يؽقن حوًسا، وربام وإن ـون فقس ـ ًرا فؽدـ ربدام وؿدع 

أن إصقيل يسؿل اخلال  ظذ ؿقفغ أو ثالثي ٓ يؽقن أحد هدذه إؿدقال هدق 

 .  َّ أو ادعتز ذم ادسلفيافراج

وهذا ٓ يؽقن ظوًمو ذم شوئر ـتوبف فؽـ يؼع ذم بعض ادسدوئؾ وفدف أم ؾدي 

ـام شقلم افتحسغ وافتؼبق َّ افعؼؾقغ ؾنهنؿ يدذـرون ؾقفدو مدذهبغ مشدفقريـ، 

وهذان ادذهبون ـام هق متؼرر فقس أحد ادذهبغ هدق افصدحق َّ، ؾؽدذفؽ ؿقفدف 

بؽ ر إكدام إضدالق افؼدقل بدوفقجقب أو إضدالق  هـو وإن ـون هذه ادسلفي أخص

 : افؼقل بوفـدب هذا يػَن ظذ أحد وجفغ

إن ُأريد بوفقجقب أكف يؽقن واجًبو بوظتبور أظقون افػعؾ ؾفذا كظدر، وإن 

ُأريد بف أن مراد مـ ؿدول بدوفقجقب هدق افـددب اظتبدور إصدؾ، ؾفدذا متجدف ذم 

عويل ظذ هذا افتػسر جومًعدو فؾؼدقل تػسر ادذاهى وظؾقف يؽقن مو يذـره أبق اد

 . افراج َّ أو افؼقل ادعتز
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بوظتبور إصؾ، ـام : أكف يؽقن ظذ افقجقب أي: بؿعـك أن مراده بؼقفف

ؿوفقا ذم إمر أن إصؾ ؾقف افقجقب، وفؽـف خيرج ظـ ذفدؽ، ؾؽدذفؽ افػعدؾ 

ش؟ ظـد مـ ؿول مـ إصقفقغ بلكف ظذ افقجدقب أو ؿدول ظدذ افـددب أراد أيد

إن افػعؾ ٓ يؼع ؾقف أصٌؾ يؽدقن هدق : أراد مـ حقٌ إصؾ، ومـ تقؿػ ؾؼول

افغوفى ؾقف، وإكدام افػعدؾ ُيػند بغدره، وددو ـدون ُيػند بغدره صدور مدسدًدا بدغ 

إحؽوم تورًة يددل ظدذ اإلبوحدي، وتدورًة يددل ظدذ افقجدقب، وتدورًة يددل ظدذ 

 . افـدب

ه افطريؼددي أن افػعددؾ مددـ ؾؿددذهى مددـ يؼددقل بددوفتقؿػ معتددٌز ظددذ هددذ

صوحى افؼيعي ُيػن بغره، ؾنذا ـون ذم أظامل افُؼرب ؾفق افؼسؿ افدذي ذـدره 

 . ادصـػ هـو ؾفق ُيػن بغره إمو ظذ افقجقب أو ظذ افـدب

أن إصدؾ ذم أؾعدول : ذم هذه ادسلفي وهق افذي ظؾقدف اجلؿفدقراؾراجح 

ن افػعدؾ مدـ حقدٌ هدق ُمدرد ٓ أهنو ٓ تدل ظذ افقجقب بدذاهتو، أي أ افـبل 

يدل ظذ افقجقب، بؾ إصؾ ؾقف إذا ُأريد بؼقؼ أصؾ ذم هذه ادسلفي أو وودع 

أصددؾ ذم هددذه ادسددلفي ؾوؿتضددوئف فؾـدددب أحؽددؿ مددـ اؿتضددوءه فؾقجددقب وهددذا 

مذهى اجلؿفقر، فؽـف خيرج ظـ ـقكف فؾـدب إػ ـقكدف فؾقجدقب ددو يتصدؾ بدف 

 . ئـ، ؾام يتصؾ بف مـ افشقاهد يؽقن ـذفؽمـ افشقاهد أو مو ؿد يسؿك بوفؼرا

ددو اتصدؾ ؾعؾدف بدلمره اختؾػدقا ـ دًرا ذم مسدلفي  و ذا رأيتؿ أن افـبدل 

: ، وفؽـدو رأيـدو أن ؿقفدف(خنذوا عـني مـاسنؽؽم): افقجقب ذم احلٍ، ؾنكدف ؿدول
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ٌٌ ُمؿؾ مو ـون ذم ؾعؾ معغ، مو ؿول (خذوا عـي مـاسؽؽم) خذوا ظـل : حدي

خددذوا ظـددل : افطددقا  أو خددذوا ظـددل هددذا افػعددؾ ذم ُكسددٍؽ معددغ، إكددام ؿددول

مـوشؽؽؿ، ؾؽدون ذم مجؾدي ادـوشدؽ، وأؾعوفدف وؿعدً ذم حجتدف مػصدؾي، أفدقس 

 . ـذفؽ؟ أكف ـون يػعؾف يػعؾ حجف

ر هـوك اخلال  ذم ؾؾام وؿع ؾعؾف مػصاًل وأمره جوء ظذ هذا اإلمجول صو

بؼقؼ ادـوط وتـؼقحف بغ مو يؼتضقف إصؾ ذم افػعؾ ومو يؼتضقف افػعؾ بوظتبور 

، وصور بعض ؾعؾدف ُيػَند (خذوا عـي مـاسؽؽم): اتصول افشوهد بف وهق ؿقفف

أكف ظذ افقجقب ودمد أهنؿ  عؾقن صوهد افقجقب مو هق؟ فقس حمدض افػعدؾ 

مدـ حقدٌ إصدؾ ظـدد اجلؿفدقر يؼتيضد ٕهنؿ يؼررون ذم إصقل أن افػعدؾ 

خنذوا عـني )افـدب، ؾقجعؾقن صوهد هذا افػعؾ أكدف ارتؼدك فؾقجدقب حدديٌ 

خذوا عـي )، فؽـ ٓ دمد أن ؾؼقًفو افتزم بحديٌ أو افتزم أن حديٌ (مـاسؽؽم

 . يؼتيض وجقب ـؾ ؾعؾ (مـاسؽؽم

وهق ؿدقٌل وأمدر،  (خذوا عـي مـاسؽؽم)ٓ دمد ؾؼقًفو افتزم بلن حديٌ 

يددل ظدذ وجدقب ـدؾ ؾعدؾ مدـ أؾعدول :  دمد ؾؼقًفو افتزم بلكف يؼتيض أو تؼقلٓ

ٕهنددو مددـ  (خننذوا عـنني مـاسننؽؽم): احلددٍ، ؾددنن بعددض أؾعوفددف داخددؾ ذم ؿقفددف

افـسؽ، أفقس ـذفؽ؟ ٕهنو مـ افـسؽ ومع ذفؽ أمجعقا ظذ أهنو أيش؟ أمجعقا 

 ( رأيتؿنوي أصن صؾوا ؽام)ظذ أهنو مستحبي ٓ تؽقن واجبًي، وم ؾف ذم افصالة 

وإن ـون حديٌ افـسؽ أـ ر دٓفًي مـ حديٌ افصالة، ادؼصقد أن افدراج َّ إذا 
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ُؿرر ذم افػعؾ أصٌؾ ؿقؾ إصدؾ ؾقدف افـددب، وهدذا بقدون اددذاهى اف الثدي افتدل 

 .  ذـرهو أبق ادعويل رمحف اهلل
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وافطوظي ؾُقحؿؾ ظذ اإلبوحي ذم حؼف  ؾنن ـون ظذ وجٍف ؽر وجف افؼربي

 .حؼـوو

_______________________________________________ 

افتؼرب هلل وافتعبد وافطوظي وهدذا وصدٌػ : ؾنن ـون ظذ ؽر افؼربي أي

بقوين فؾ وين، أو ظطٌػ يريد بف أن يبغ ادؼصقد إذا ـون ظذ ؽر افؼربدي وافطوظدي 

ظؾقدف افصدالة ؾفق يؼتيض بحؼف اإلبوحي وـذفؽ ذم حؼـو ـسدوئر أؾعوفدف افعوديدي 

وافسالم دو أـؾ مـ هذا إـؾ أو فبس مـ هذا افؾبوس أو رـى هذا افـدقع مدـ 

 .  افدابي أو أظجبف هذا افطعوم أو مو إػ ذفؽ ؾفذا يؼتيض بحؼف اإلبوحي وبحؼـو
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وإؿرار صوحى افؼيعي ظذ افؼقل هق ؿقل صوحى افؼيعي، وإؿدراره 

 . ظذ افػعؾ ـػعؾف

______________________________________________ 

، أي أكدف وإؿرار صوحى افؼيعي ظذ افؼقل هق ؿقل صدوحى افؼديعي

ًٓ ذظًقدو بدنؿرار صدوحى افؼديعي فدف،  حجي إذا أؿر افؼقل صور هذا افؼدقل ؿدق

ذم أمر وأؿره ؾنكدف يؽدقن هدذا افؼدقل  و ذا إذا تؽؾؿ افصحويب بغ يدي افـبل 

ًٓ ذظًقو، فؽـ اإلؿرار فقس ظ ـد افتحؼقؼ ؾقام يظفر يل مطوبًؼو فؾسؽقت، ؾنن ؿق

افـبل ؿد يسؽً وٓ يؽقن شؽقتف ظـ كص افؼقل إؿراًرا بؿعـك أن ؾعدؾ افـبدل 

  ذم هذه افقاؿعي ادعقـي يدل ظذ ؿدٍر مـ تؼققد اإلؿدرار، وٓ يؽدقن مطوبًؼدو ددو

ؽدـ افؼبقل هبدذا افتكد ، ف ذـر ادصـػ أن إؿراره، اإلؿرار يظفر مـ افـبل 

 . افؼبقل هبذا افؼقل تورًة يؼع افسؽقت فؽـ ٓ يظفر مـ افـبل 

و ذا دمد إكف أحقوًكو مو يؼع بدغ بعدض افصدحوبي ذم مدقارد افغضدى ؿدد 

ظددـ ـؾؿددي أحددد،و، ؾددال يؼددول إن افـبددل أؿددر ؾالًكددو ظددذ هددذه  يسددؽً افـبددل 

ٓ يصد َّ إكؽ مـوؾؼ دمدودل ظدـ ادـدوؾؼغ، : افتسؿقي، م ؾ دو ؿول أحدهؿ فمخر

مو رد ظذ هذا افصحويب ومو ؿول فف إكدف فدقس مـوؾًؼدو، وأن  إن افـبل : أن كؼقل

هذا إؿرار ٓ، ٕكف ُيعؾؿ أن هذه افؽؾؿدي ـؾؿدي تغوودى وؿومدً ظدذ وجدٍف مدـ 

يؽددقن هديددف ذم افبقددون ويدددرك افصددحويب أو افصددحوبي  افغددرة، و ددذا افـبددل 
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فدؽ، يعـدل يؽدقن تعؾقؿدف ظؾقدف ادخوضبقن، و ى أن إمي مـ بعدهؿ تددرك ذ

 . افصالة وافسالم فقس بوفرضورة ظذ شبقؾ ادطوبؼي ذم افؽؾؿي فؾؽؾؿي

يدو رشدقل اهلل فدق أن : ذم حدديٌ شدعد ددو ؿدول أفسً ترى أن افـبدل 

كعدؿ، : أحدكو وجد مع امرأتف رجاًل ٓ يسؿف حتك يلم بلربعي صفداء، ؿول افـبدل

أن افـبل أؿره إؿراًرا سً و بؽؾؿي كعؿ وهذا أبؾغ مـ اإلؿرار، مدوذا ؿدول شدعد 

 ـال وافذي بع ؽ بوحلؼ إن ــً ٕظوجؾف بوفسقػ ؿبدؾ ذفدؽ، مدو: بعدهو؟ ؿول

 . رد افـبل افؽؾؿي ظذ شعد رًدا سً و، فؽـ ذم افػؼف وافتحؼقؼ أن افـبل مو أؿره

اشؿعقا إػ مو يؼقل شقدـؿ إكف فغقدقر وأكدو أؽدر مـدف واهلل أؽدر : دو ؿول

هذا هق هدي إكبقوء ٕكف مو ُبعٌ معـًػو، وشعد دو ؿوم ؽرًة أو ؿدول ؽدرًة . مـل

 يتبودر إػ ؾفؿ ضوفى افعؾؿ أن افسدؽقت بؿعـدك ؾنًذا ادسلفي أحقوًكو افسؽقت ٓ

ح بخال  افؼقل مطوبؼًي ُشؿل إؿدراًرا، ٓ، كـظدر ذم افسدقوق،  أن افـبل إن مل ُيك 

ؾؼد يظفر ذم تكؾف وؾعؾف أو ؿقفف افذي يعؼبف يؼدع ذم ؾعؾدف أو تكدؾف أو ؿقفدف 

شددؿقه ظؾقددف افصددالة وافسددالم مددو يؼتيضدد أن هددذا فددقس إؿددراًرا، و ددذا افعؾددامء 

اإلؿرار، واإلؿرار أبؾغ مـ أيدش؟ مدـ افسدؽقت، افسدؽقت ٓ يددل بوفرضدورة 

ظذ افروو، فؽـ ٓبد أكؽ ترى ذم ؾعؾ افـبل أو تكؾف أو حوفف أو ؿقفف مو يدل 

 .  ظذ حؽٍؿ ظذ هذا افؼقل
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ومو ُؾعؾ ذم وؿتف ذم ؽر ُمؾسف وظؾؿ بف ومل يـؽره ؾحؽؿف حؽؿ مو ؾعؾ 

 . ذم ُمؾسف

_______________________________________________ 

ؾفذا بّغ وفؽـ ـام شبؼ أكف ُيػفؿ ظدذ  ـذفؽ مو ُؾعؾ ذم ُمؾس افـبل 

هذا افتحؼقؼ ذم ؾفؿ خطوب افـبل وتعؾقؿف افذي ُأصر إفقف، وـذفؽ مو ُؾعدؾ ذم 

حقوتف وظؾؿف ؾنكف يؽقن ظذ هذا احلؽؿ، ـدام جدوء ذم حدديٌ ابدـ ظؿدر ددو ؿدول 

، بؾدغ افـبدل (ال يصنؾني أحند اؾعإن إال ن بـني ؼريظنة): وافسالم ظؾقف افصالة

ظؾقدف افصدالة وافسدالم تكد  افػدريؼغ أن أحددهؿ صدذ ذم افطريدؼ وأخدر 

ؾام ظـ دػ واحدًدا : ؿول ابـ ظؿر ـام ذم افصحق َّ. تلخر إػ أن صذ ذم بـل ؿريظي

 .  مـ افػريؼغ، ؾفذا يصدق ظؾقف أكف ـذفؽ
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 . افـسخ

___________________________________________ 

كسدخً : وأمدو افـسدخ ؾؿعـدوه اإلزافدي، يؼدول: ؿول ادوتـ رمحف اهلل تعدوػ

كسدخً مدو ذم هدذا : معـدوه افـؼدؾ مدـ ؿدق ؿ: افشدؿس افظدؾ أي أزافتدف، وؿقدؾ

 .افؽتوب أي كؼؾتف

اخلطوب افددال ظدذ رؾدع احلؽدؿ اف وبدً بوخلطدوب ادتؼددم ظدذ  :وحده

 .ظـف ثوبتًو مع تراخقف وجف فقٓه فؽون

 .و قز كسخ افرشؿ وبؼوء احلؽؿ

_____________________________________________ 

وأمدو افـسدخ ؾفدق اإلزافدي، هدذا معـدوه ذم : ؿول أبق ادعويل رمحف اهلل تعدوػ

َمدو  }: افؾغي، وؿقؾ افـؼؾ، وافـسخ اشٌؿ ُذـر ذم افؼرآن ـام تعر ، ؿول اهلل تعدوػ

، وظؾدامء ^[106:افبؼدرة]{ـْ آَيٍي َأْو ُكـِسدَفو َكدْلِت بَِخدْرٍ ِمـَْفدو َأْو ِمْ ؾَِفدو َكـَسْخ مِ 

 . إصقل تؽؾؿقا ذم افـوشخ وادـسقخ، وتؽؾؿ ؾقف أهؾ ظؾقم افؼرآن

وظـويي أهؾ إصقل ذم مسوئؾ افـسخ مـ جفي حدد افـسدخ ومدـ جفدي 

إوجف افتل يؼع ظؾقفو افـسخ وهل افتل أمجؾ أبق ادعوين رمحف اهلل ذـرهو ذم هذه 

افرشوفي، وهق أن افـسخ هق رؾع احلؽؿ اف وبدً بددفقٍؾ متدلخٍر ظـدف أي مساخدل 

  .ظـف فقٓه فؽون ثوبًتو، فقٓ هذا افساخل فؽون ثوبًتو
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واشتعؿؾ هذا آشؿ افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ ٕن أصؾف ذم افؼرآن ـدام 

شدددبؼ، وإن ـدددون اشدددتعامل افصدددحوبي ٓشدددؿ افـسدددخ أوشدددع مدددـ آشدددتعامل 

آصددطالحل ظـدددد إصدددقفقغ، ٕن مجفدددقر أهدددؾ إصدددقل وٓشدددقام كظدددور 

إصقفقغ مقزوا بغ افـسخ وبغ افتخصقص مع أن افتخصقص ختصقص افعوم 

أكف وجٌف مـ افـسخ مـ هذا آظتبور ذم احلد، دو تعتز أن رؾع احلؽدؿ يدخؾ ظذ 

بدفقٍؾ مساخل فقٓه فؽون ثوبًتو ؾنن افعدوم ؿبدؾ افتخصدقص مجقدع أؾدراده ـوكدً 

ؾؾام جدوء افتخصدقص . متصؾًي هبذا احلؽؿ، أفقس ـذفؽ؟ ادؼقل ذم افـص افعوم

بعضدفؿ إخدراج خرج بعض أؾراد افعوم، وهذا هق حؼقؼي افتخصقص، ؾقجعدؾ 

 . بعض أؾراد افعوم هق كسًخو فبعض أؾراده، وبعضفؿ ٓ  عؾف كسًخو

ظذ ـؾ حول هذا اصطالح، فؽـ ذم طوهر ـدالم بعدض ادتؼددمغ أهندؿ 

شؿقا هذا كسًخو مو أرادوا بف افـسخ ظذ معـك افـسخ ظـد كظور إصدقفقغ إكدام 

ٔيدي كسدخً هدذه هدذه ا: أرادوا بف وجًفو مـ افتخصدقص ـدام ؿدول ابدـ ظبدوس

أيي، مو أراد افـسخ ظذ معـوه إصقيل ظـد كظور إصقفقغ، إكدام أراد أن هدذه 

أيي خصصً هذه أيي، ؾوفـسخ مـ حقٌ اجلؿؾي ثوبً بوتػوق أهؾ إصدقل 

 .وإن ـوكقا خمتؾػغ ذم حؼقؼتف

وهذا اخلال  افذي ُّيؿ بوفـسبي  ذه افرشوفي هق افطر  أو افـتقجي ؾقف، 

  إخر مـفو، أمو افطر  إول مـفو أو بعض ادؼدموت وهذه مبـقي ظدذ افطر

خالٌ  ذم ظؾؿ افـظر وظؾؿ افؽالم بغ ادعتزفي ومجفقر ادتؽؾؿدغ، بدغ ادعتزفدي 
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ومجفقر ادتؽؾؿغ بقـفؿ خال  ذم حؼقؼي افـسخ، وهذا اخلال  بقـفؿ ذم حؼقؼي 

ف، هددذا اخلددال  مبـددل ظددذ وأن ـؾفددؿ يؼقفددقا بوفـسددخ فؽددـ اختؾػددقا ذم حؼقؼتدد

مؼدمي هؾ هلل شبحوكف وتعوػ أحؽوم معقـي ذم ـؾ ادسدوئؾ أو أن مدو يؽدقن ظؾقدف 

آجتفود يؽقن هق احلؽؿ؟ هذه أيًضو مسلفي متصؾي هبذه ادؼدمي افتل هدل حمدؾ 

خال ، هذا ؿد يـوشبف بعض ادجوفس افتل ؾقفو تقشع ذم إصقل، إن صدوء اهلل 

 . ؾقف تعوػ بعد احلد شقؽقن

 

 

 

 

 

 

إمدو أن يؽقكدو : إذا تعدورض كطؼدون ؾدال خيؾدق: ؿول ادوتـ رمحدف اهلل تعدوػ

وأخر خوصًو أو ـدؾ واحدد مدـفام ظومدًو مدـ  ظومغ أو خوصغ أو أحد،و ظوموً 

 .وجف وخوصًو مـ وجف

ؾنن ـوكو ظومغ ؾنن أمؽـ اجلؿع بقـفام مُجع، وإن مل يؿؽدـ اجلؿدع بقدـفام 

وـدذا  افتوريخ، ؾنن ُظؾؿ افتوريخ ؾقـسخ ادتؼدم بودتلخر، عؾؿؾقفام إن مل يُ  يتقؿػ

 .إذا ـوكو خوصغ
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وإن ـون أحد،و ظومًو وأخر خوصًو ؾقخص افعوم بوخلدوص، وإن ـدون 

مـفام ظومًو مـ وجف وخوصًو مـ وجف ؾقخص ظؿقم ـدؾ واحدٍد مدـفام  ـؾ واحدٍ 

 .بخصقص أخر

_______________________________________________ 

إذا تعددورض كطؼددون، وافتعبددر بؽؾؿددي : ذـددر أبددق ادعددويل رمحددف اهلل ؾؼددول

افتعورض ممو تقشع ؾقدف ـ دٌر مدـ متدلخري أهدؾ إصدقل رمحفدؿ اهلل وـلكدف ٓ 

أي مـطقؿدون ؾفدذا  إذا تعورض كطؼون:  سـ هذا افتعبر ذم إصقل، أن تؼقل

ممو جرى ؾقف افتقشع، ٕكؽ مـ حقٌ إصؾ تعؾؿ أن احلؼقؼي مـتػقي ظـدد مجقدع 

افعؾامء، أن احلؼقؼي أي حؼقؼي افتعورض فقسً واؿعًي ذم افؼيعي بوتػوق افعؾامء، 

وإذا ـون ـذفؽ ؾؿدـ حقدٌ إوصدو  ادؼددرة ٓ يسدؿك ذفدؽ، هدق تعدورض 

 . ذم مـطقق ـالم افشورع: ام أياجتفود وفقس تعورض ذم افـطؼغ كػسف

ؾال يقصػ، ٓ ُ عؾ افتعورض وصًػو فؽالم افشدورع وإكدام يقصدػ بدف 

آجتفددود هددذا مددع اإلدراك أن مددرادهؿ رمحفددؿ اهلل فددقس أن افتعددورض يؼددع ذم 

افؼيعي ؾنهنؿ متػؼقن ظذ براءة افؼيعي مـ ذفؽ، فؽـ مـ حقدٌ افتدلدب مدع 

عددورض ذم افظددقاهر افـصدددقص أو افؼدديعي يتجددووز ظددـ إحلدددوق وصددػ افت

افـصقص افتل طوهرهدو افتعدورض أو مدو إػ ذفدؽ هدذا هدق إصدؾ، فؽدـ مدـ 

إذا تعورض كطؼون ؾنكف ُيـظر ؾنمو أن يؽقكدو ظدومغ وإمدو أن : حقٌ افـتوئٍ يؼقل
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يؽقكو خوصغ وإمو أن يؽقن أحد،و ظوًمدو وأخدر خوًصدو، أو أن أحدد،و ظدوٌم 

 . ـذفؽ مـ وجف خوٌص مـ وجف وأخر

ؾنذا ـون افتعورض بغ افعؿقمغ ؾنكدف ُيـظدر ذم اجلؿدع بقدـفام، ؾدنن : ؿول

ؾنكدف يتقؿدػ إٓ أن : أمؽـ اجلؿع ؾنكف يصور إفقف وإن مل يؿؽـ اجلؿع بقدـفام ؿدول

 . ُيعؾؿ افتوريخ ؾقؽقن أحد،و كوشًخو فمخر

 أمو افؼقل بلن أحد،و يؽقن كوشًخو فمخر هذا متجف، مع أكؽ إذا ضؾبتف

مـ جفي اد ول ظذ اإلضالق أن افعوم يـسخ افعوم هذا أيًضدو  تدوج إػ بؼقدؼ ذم 

ثبقتف ذم افؼيعي أن افعوم يـسخ افعوم، إٓ أن يؽقن افعوم افالحؼ ٕصؾ احلؽؿ 

ـعؿقم افقؿً ذم أصؾ احلؽدؿ ؾفدذا ظدوٌم واؿدع فدف كسدٌخ ذم افؼديعي، فؽدـ أن 

فقصػ افالحؼ فدف ؾفدذا فدقس فدف يؽقن افعوم مـ أصؾف حلؼف كسخ ٓ مـ جفي ا

إذا ُظؾدؿ : م ول مـضبط، ؾفدذا ؾدقام يتعؾدؼ بدام ؿددره أبدق ادعدويل رمحدف اهلل ددو ؿدول

افتوريخ ؾنن أحد،و يؽقن كوشًخو فمخر، ؾنن افعؿقم إذا ـدون ُأريدد بدف إصدؾ 

ُكسخ هذا احلؽدؿ : هذا مل يؼع فف م وٌل مـ افـسخ، وأمو إذا ُأريد افقؿً ـلن تؼقل

ـُس  . خ ظؿقم افقؿً ادتعؾؼ بف هذا يتجفؾ

ومسلفي افتقؿػ ضريؼي فبعض افـظدور أكدف يتقؿدػ ؾقدف وهدذا اكؼطدوٌع ذم 

آجتفددود، هددذا فددقس مددلمقًرا بددف ذم إصددؾ، وإكددام هددق اكؼطددوٌع ذم آجتفددود، 

وافتقؿػ مل يممر بف ذم افؼع مـ حقٌ هق مؼصقٌد فؾشورع، وإكام حتك ٓ يؼدول 

، وإٓ ^[36:اإلهاء]{َوٓ َتْؼُػ َمو َفْقَس َفَؽ بِِف ِظْؾدٌؿ  } ذم افؼيعي بغر ظؾؿ
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ؾنن أحؽوم افؼيعي مقصقٌل إفقفو بوٓجتفود، و ذا ٓ يؿؽـ أن يؽقن افتقؿدػ 

مـفًجو مؼوًظو فسوئر ادجتفدديـ، ٓ يؿؽدـ أن يؽدقن، ومل يؼدع ذم افؼديعي أن 

اكؼطددوٌع ذم اجتفددود شددوئر ادجتفددديـ تقؿػددقا ذم مسددلفي، ؾفددذا ممددو يعددرض ؾفددق 

 . افبعض وفقس مـ أوصو  إحؽوم افتل ُتؼع

افدرجي إوػ هذا مدو يدِرد ظدذ ؿقفدف افتقؿدػ وهدق اكؼطدوع اجتفدود ذم 

حؼقؼتف وفقس هق ظذ افستقى افذي ؿد ُيػفؿ ظـ ـالم أيب ادعويل رمحدف اهلل، ؿدد 

ف دي وفدقس إمدر ُيػفؿ ظـف أكدف  عؾدف هدق افرتبدي اف وكقدي وافـسدخ هدق افرتبدي اف و

ـذفؽ، و ذا ذم مػصؾ ـالمف ذم افزهون يبغ أن افـسخ معتز ذم إصدؾ، وأن 

افتقؿػ حؼقؼتف ظـدهؿ هق اكؼطوع، وٓ ُيػفؿ مـدف هـدو أن افتقؿدػ هدق افدرجدي 

اف وكقي، ٕكف فق ـون افدرجي اف وكقي ٓكتفدك بدف افـظدر وددو أمؽدـ افـظدر ذم مسدلفي 

 . جتفودافـسخ، ؾنًذا هق اكؼطوع ا

أمو مو ذـره مـ ادؼوم إول وهق اجلؿع بقـفام ؾفذا ذم بودي افـظر يؽقن 

حسـًو، فؽـف ظـد افتحؼقدؼ مشدؽؾ، ذم بدودي افـظدر يؽدقن حسدـًو ٕكدف مجدٌع بدغ 

أيددش؟ بددغ ظؿددقمغ، فؽـددف ظـددد افتحؼقددؼ مشددؽؾ، بؿعـددك أكددف إذا ؾروددً أن 

ع تعددورض، بؿعـددك أن ادـطددقؿغ تعوروددو ثددؿ مجعددً بقددـفام ؾؿعـددوه أكددف مل يؼدد

افتعورض هـدو أيدش؟ ـدون مؼددًرا ظدذ حمدٍؾ خمتؾدػ، أن افتعدورض ـدون مؼددًرا 

 . وحؼقؼتف أن ادحؾ خمتؾػ، ؾنكف فق بؼؼ افتعورض مو أمؽـ اجلؿع
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إذا بؼدؼ افتعدورض بدغ افشدقئغ مدو أمؽدـ : مـ حقٌ إحؽوم افعؼؾقي

تعددورض ـددون تقً،ددو، اجلؿددع، ؾؿعـددوه أن افتعددورض إذا بؼددؼ اجلؿددع ُظؾددؿ أن اف

تؼددديره وتسددؿقف ذم هددذا ادحددؾ مل يؽددـ حمؽدداًم ٕكددف فددق ـددون افتعددورض متحؼًؼددو 

وافؼيعي بريئٌي مـ ذفؽ وٓصؽ، فؽـ ادؼصقد أكف ٓح فف أي فؾؿجتفد أن بغ 

افـطؼغ أو ادـطقؿغ ـام ؿد يسدؿك أكدف بدغ افـطؼدغ أن بقدـفام تعورًودو ثدؿ مجدع 

 . ٌؾ ظذ اكتػوء أيش؟ ظذ اكتػوء افتعورضبقـفام، ؾجؿعف بقـفام دفق

أول مو يصور إفقف ظـد افتعدورض واجلؿدع حؼقؼتدف أن اجلؿدع : ؾؾام تؼقل

يرؾع أيش؟ يرؾع افتعورض، أفقس ـذفؽ؟ وهذا هق إصؾ ذم افؼيعي ممو يبغ 

ًٓ مدع  أن مو يسؿك تعورًوو هق تؼديٌر ذم آجتفود، وإٓ فق بؼؼ افتعدورض جدد

ًٓ مو أمؽـ اجلؿع، ؾنكف ٓ يؿؽـ براءة افؼيع ي مـ ذفؽ، فق بؼؼ افتعورض جد

اجلؿع بغ ادتعوروغ، وإذا ُس  أحد،و ظذ معـك وأخدر ظدذ معـدك ُظؾدؿ 

 . اكتػوء افتعورض ـام ذم صالة بقي ادسجد م اًل 

إذا دخدؾ أحددـؿ : ذم صالة بقي ادسجد بعدد افعكد ؾدنن افشدورع ؿدول

يرـدع رـعتدغ ـدام ذم حدديٌ أيب ؿتدودة، وهندك ـدام ذم ادسجد ؾدال  ؾدس حتدك 

حديٌ ابـ ظبوس وؽره ظـ افصالة بعد افعك أفقس ـذفؽ؟ ؾفذا ظوٌم وهذا 

ظوم، ؾنذا ؿقؾ هذا ممو يؽقن فف شدبى أو ؿقدؾ هدذا ذم افػدرائض أو مدو إػ ذفدؽ، 

وصورت افـتقجي بعدد ذفدؽ أن بقدي ادسدجد ٓ ُتصدذ اظتبدوًرا بدوفـفل أو ُتصدذ 

ظتبوًرا بوٕمر ظذ اختال  ادذاهى افػؼفقي ذم هذا كتٍ مـ حقٌ إصدقل أكدف ا
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مل يؼع بغ افـصغ ظذ احلؼقؼي تعورض، وٓ يؼع ـام هق مسدتؼر ٓ يؼدع ذفدؽ ذم 

ؾودؼصددقد أن مددو يددذـره إصددقفققن رمحددف اهلل حقددـام يؼقفددقن . حؼقؼددي افؼدديعي

أول ادراتى ٕكدف يعؿدؾ ؾقدف  افتعورض ثؿ يذـرون اجلؿع و عؾف ـ ٌر مـفؿ هق

بوفـصقص مع أن هذا ظؾقف بعض إشئؾي، ؾؼد يِرد أن افـسخ يسبؼف، وفق أمؽـ 

اجلؿع بغ افـصقص ٕكف ؿد ُيـسخ بعض احلؽؿ دون بعض ؾفذا ظذ ـؾ حدول 

حمؾ مراجعي مـ جفي افستقى، فؽدـ ادؼصدقد أن اجلؿدع يػقدد بدلن افتعدورض مل 

إًذا إذا تعورض كطؼون أي ٓح فؾؿجتفد هدذا افؼددر يؼع ـام هق إصؾ ادستؼر، 

 .  مـ تؼدير افتعورض بقـفام وهق ذم حؼقؼتف ٓ وجقد فف
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ؾفق اتػوق ظؾامء افعك ظذ حؽؿ احلودثي، وكعـل بدوفعؾامء  وأمو اإلمجوع

 .افػؼفوء، وكعـل بوحلودثي احلودثي افؼظقي

 «:ظؾقف وآفف وشدؾؿوإمجوع هذه إمي حجي دون ؽرهو، فؼقفف صذ اهلل 

 .، أخرجف افسمذي»ٓ دمتؿع أمتل ظذ والفي

_______________________________________________ 

اإلمجوع مـ إصقل، مـ أصقل إدفي، وأصقل إدفدي ظـدد اجلؿفدقر 

افؽتوب وافسـي واإلمجوع، ثدؿ بعددهو إدفدي ادختؾدػ ؾقفدو وتبددأ بددفقؾ : ثالثي

ومو بعده، وبعض أصحوب أيب حـقػي  عؾقن أصقل إدفي افؼقوس ظـد إـ ر 

افؽتوب وافسـي واإلمجوع وافؼقوس وهذا ؾقف كظر، ٕن إصقل : أربعي ؾقؼقفقن

افؽتدوب وافسدـي : ادستؼرة وافتل تتػرع إدفدي ظـفدو هدل هدذه إصدقل اف الثدي

 . واإلمجوع

ق معقدور ؾنن دفقؾ افؼقوس يتػرع ظـ افؽتدوب وافسدـي ؾفدق اشدتـبوٌط، هد

اشتـبوط ذم افؽتوب، وـذفؽ ادصؾحي ادرشؾي أو آشتحسون أو آشتصحوب 

أو حتك ؿدقل افصدحويب إكدام هدق معقدوٌر مدـ آشدتـبوط، ٕكدؽ إذا تلمؾدً هدذه 

افؽتوب وافسـي واإلمجوع وهل أصق و، : إدفي افتل تستعؿؾ ذم افػؼف وافتؼيع

رشددؾي وآشتصددحوب ؿددقل أو مددو بعدددهو افؼقددوس وآشتحسددون وادصددؾحي اد

مـ ؿبؾـو إػ آخره أو ظؿؾ أهؾ ادديـي ظـد موفؽ، ... افصحويب، ويزيد مـ يزيد 

 : وجدهتو مـ حقٌ افـظر تـؼسؿ إػ ؿسؿغ
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ؾبعضفو مؼدموت وبعضفو كتوئٍ، ؾنن افؽتوب وافسـي مؼدمدي، وافددفقؾ 

ؾنكدف ذم  ترتقبف ترتقى ادؼدموت أي يستدل بدف ويمخدذ احلؽدؿ مـدف، أمدو اإلمجدوع

حؼقؼتف كتقجي، و ذا ؿوفقا ذم اإلمجوع أكف ٓبد فف مـ أيش؟ مدـ مسدتـد، ؾقؽدقن 

متػرًظو ظـ افؽتوب وافسـي وهبذا بؼل حمػقًطو ذم ـتوب اهلل مو تقاتر ذم افؼرآن أن 

مِلَ مل ُيدـص ظدذ : آشتجوبي هل آشتجوبي هلل وفرشقفف، أفقس ـذفؽ؟ ؾنن ؿقؾ

 ذ آشتجوبي هلل ورشقفف؟ اإلمجوع بؼدر مو ُكص  ظ

ٕكف هق مـ بؼقؼ آشتجوبي هلل وفرشقفف ٕكدف ٓ يؽدقن إمجدوظفؿ : ؿقؾ

أي أهؾ آجتفود إٓ دستـٍد مـ افـصقص يؽقن بقوكدف أبدغ مدـ بعدض ادسدوئؾ 

افتل ؾقفو شــ خػقً ظذ بعضفؿ، و ذا صور خموفػ اإلمجوع أظظؿ مـ خموفػ 

ؾقفدو مدـ أهدؾ آجتفدود، صدور خمدوفػ بعض افسدــ افتدل خدوفػ مدـ خدوفػ 

 . اإلمجوع أظظؿ

ؾددنًذا اإلمجددوع كتقجددي فؽـددف متػرًظددو ظددـ مددوذا؟ ظددـ أصددؾ مسددتؼر وهددق 

ادستـد، وافؼقوس مؼدمٌي أو كتقجي؟ افؼقوس أيش؟ مؼدمي، وهق معقدور اشدتـبوٍط 

مـ افؼرآن إلحلوق افػدرع بوٕصدؾ فعؾدٍي جومعدٍي بقدـفام، وآشتحسدون ـدذفؽ، 

وأمو ؿقل افصحويب ؾنكدف ـدام . درشؾي ـذفؽ، وآشتصحوب ـذفؽوادصؾحي ا

ؿد يبدو ذم بودي افـظر أكف أيش؟ كتقجي، أفقس ـذفؽ؟ ؾنكف جزٌء مـ آجتفدود، 

 . ؾفق ؿقٌل فبعض أهؾ آجتفود وم ؾف ظؿؾ أهؾ ادديـي
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وأكددً تعؾددؿ أن افصددحويب مددـ حقددٌ هددق فددقس مؼددًظو، وضوئػددٌي مددـ 

ؾ ادديـي هؿ ضوئػدٌي مدـ أهدؾ اإليدامن ٓ يؼدع افتؼديع ادممـغ وهق مو يسؿك أه

بػعؾفؿ، وفقس هدق اإلمجدوع افدذي  دى أن يؽدقن فدف مسدتـد، ؾفدذان أي ؿدقل 

افصحويب وظؿؾ أهؾ ادديـدي ،دو كتقجدي، ممدو ُيعؾدؿ بدف أن ؿدقل افصدحويب افدذي 

ُصح َّ ظـد ـ ٍر مـ أهؾ افعؾدؿ وآجتفدود وخوصدًي أهدؾ احلدديٌ ٓ يريددون 

صحويب ؿقل افصحويب مـ حقٌ هدق كتقجدٌي حمضدي، بدؾ ؿدقل افصدحويب بؼقل اف

 . افذي تقفد ظـ مؼدموت

ويسؿقن هذه ادؼدموت ببعض إوصو  ـلكدف يصدػف بلكدف ممدو ٓ يؼدول 

بوفرأي وإٓ مل يؼؾ أحد مـ إئؿي مـ ادحدثغ ؾضاًل ظـ أهؾ افرأي بدلن ؿدقل 

وهذا خال  اإلمجوع،  افصحويب مـ حقٌ هق دفقؾ، ؾنن افصحويب فقس مؼًظو

وأمجعددقا ظددذ تددرك بعددض آراء افصددحوبي إذا خددوفػفؿ ؽددرهؿ مددـ افصددحوبي، 

 . ؾوفصحويب مـ حقٌ هق بوإلمجوع فقس مؼًظو

ؾنًذا مو يصح َّ ويؽقن دفقٌؾ مـ أؿقا ؿ هق كتقجٌي تـبـدل ظدذ مؼددموت 

هل معقوٌر مدـ آشدتدٓل ـدام صدح َّ موفدؽ رمحدف اهلل وجعدؾ أهدؾ ادديـدي، أو 

ؾ ؿددقل أهددؾ ادديـددي ؿبددؾ مؼتددؾ ظدد امن حجددي ٕكددف تػددرع ظددـ مؼدمددٍي مددـ جعدد

آشتـبوط مدـ افؽتدوب وافسدـي، أي أهندؿ مؼقؿدقن ظدذ ُشدـي وٓبدد، ومدـ هـدو 

ؾرض هذا افتؼدير ظذ هذه افـتقجي، ؾؾؿ تؽـ كتقجدًي حمضدي ظـدد موفدؽ أو ظـدد 

 . أو ظـد موفؽ ذم ظؿؾ أهؾ ادديـي  أمحد ذم ؿقل افصحويب،
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 .واإلمجوع حجي ظذ افعك اف وين

_______________________________________________ 

واإلمجوع ـام ؿول أبق ادعويل هق إمجوع افػؼفوء، وكصدف ظدذ ِذـدر افػؼفدوء 

هذا وجقٌف ذم اجلؿؾي بوظتبور أكف يراد بوفػؼفوء أهؾ آجتفود ذم افؼيعي، فؽـ إذا 

طالحقي افتل شدؿً أهدؾ احلدديٌ وأهدؾ افػؼدف مُحؾ افػؼفوء ظذ افتسؿقي آص

وأهؾ افرأي، وذم أهؾ احلديٌ ـبور ادحددثغ وؾؼفدوء ادحددثغ ومل يددخؾقا ذم 

اإلمجوع هذا ٓ يص َّ، هذا افتؼدير ٓ يص َّ، وهذا ٓ يظفر أكدف مؼصدقٌد فدف، وإن 

ـددون بعددض ادتددلخريـ مددـ أصددحوب إئؿددي مددـ افػؼفددوء مل يسددؿقا ـبددور أهددؾ 

وئؾ افػؼف، هذا كؼٌص ذم ادـفٍ وإٓ ؾنن أهؾ احلدديٌ هدؿ ؾؼفدوء احلديٌ ذم مس

ذم افروايددي أو هددؿ ظؾددامء ذم افروايددي ؾؼفددوء ذم افدرايددي، وإن ـددوكقا متػووددؾغ 

 . ـتػووؾ افػؼفوء ذم ذفؽ، فؽـ ؾقفؿ ادحؼؼقن ذم افػؼف

و ذا ُظر  ؾؼفوء ادحدثغ بؿذاهبفؿ، بؾ إكؽ إذا كظدرت إػ اددذاهى 

ت وهل ادذاهى إربعي ؾنن موفًؽو حمدث وهق ؾؼقف، واإلمدوم أمحدد افتل اشتؼر

ـذفؽ حمدث وهق ؾؼقف، وافشوؾعل فف مؼدوٌم أيًضدو معدرو  ذم ظـويتدف بوحلدديٌ 

وإن مل يؽـ برتبتفام، وأبق حـقػي ؽؾى ظؾقف افػؼف ممو ُيعؾؿ بف أن افػؼدف ٓ خيدتص 

أئؿدي إمصدور ـدوكقا بلهؾ افرأي، بؾ ؾؼدف ادحددثغ ؾؼدٌف معدرو ، وـدون ـبدور 

حمدثغ وؾؼفوء، ؾؽون إوزاظل ذم افشوم وهق حمدث، وـون افؾقٌ بـ شدعد ذم 
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مك وهق حمدث، وـون اف قري شدػقون بدـ شدعقد اف دقري وهدق حمددث وهؾدؿ 

 . جر

ؾفذا ممو ؽال ؾقف بعض أهؾ افدرأي وبعدض افػؼفدوء ذم تدلخر رتبدي أهدؾ 

عـدك بلهدؾ احلدديٌ هـدو ـبدور احلديٌ ظـ مسدوئؾ افػؼدف وهدذا ؾقدف تؽؾدػ، ويُ 

ادحدثغ مدـ ادتؼددمغ وهدمٓء  دؿ ؾؼدٌف مشدفقر بدؾ هدؿ ذم اجلؿؾدي أؿدرب إػ 

افســ وأثور وافعؾؿ هبو، و ذا ذـر ابدـ تقؿقدي رمحدف اهلل أن اإلمدوم أمحدد فسدعي 

أكدف تلمدؾ ادسدوئؾ، : إكف أي صقخ اإلشدالم يؼدقل ظدـ كػسدف: ظؾؿف بؤثور يؼقل

افســ أكف افراج َّ إٓ ويؼع فإلموم أمحد ؾقدف روايدي ذم اجلؿؾدي  وأن مو طفر فف مـ

 .  وإن مل تؽـ ادشفقر ظـد أصحوبف
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واإلمجددوع حجددي ظددذ افعكدد اف ددوين، وذم أي ظٍكدد ـددون، وٓ يشددسط 

 .ظذ افصحق َّ اكؼراض افعك

______________________________________________ 

اإلمجددوع : اإلمجددوع حجددي، واإلمجددوع يسددؿك ذم إصددقل ظددذ مؼددومغ

افكددي َّ وهددق ادؼصددقد ذم أصددقل إدفددي ويسددؿك مددـ جفددي احلؽددؿ بددوفؼطعل 

ؾحؽؿف ؿطعل، اإلمجوع افكي َّ هق اتػوق ادجتفديـ ظذ حؽٍؿ ذظل، ودوكف 

مو يسؿك بوإلمجوع افسؽقم أو مـ حقدٌ احلؽدؿ يسدؿك بوإلمجدوع افظـدل وهدذا 

ذم ـقكف حجًي أم ٓ، وافراج َّ أن اإلمجدوع افسدؽقم حجدي وفؽـدف حجدٌي  خمتؾٌػ 

طـقددي ـددام يسددتعؿؾ دفقددؾ افؼقددوس وآشتحسددون إػ آخددره يسددتعؿؾ اإلمجددوع 

 . افسؽقم وهق حجٌي طـقي

أمو اإلمجوع افكي َّ ـنمجوظفؿ ظذ وجقب صقوم رمضدون وافصدؾقات 

 اإلمجوع، وظومي أهؾ اخلؿس ؾفذا إمجوٌع ؿطعل مـ جفي احلؽؿ، وهق إصؾ ذم

افعؾؿ ظذ إثبوت، ظومي أهؾ افعؾؿ وافـظر ظذ إثبوت اإلمجوع وهق طوهر مذهى 

ُشقَل  }: افصحوبي ريض اهلل تعوػ ظـفؿ، وذم ؿقل اهلل جؾ وظال ـْ ُيَشوِؿِؼ افر  َوَم

َ َفدددُف اْ ُدددَدى َوَيت بِدددْع َؽدددْرَ َشدددبِقِؾ ادُْدددْمِمـَِغ كُ  ـْ َبْعدددِد َمدددو َتَبدددغ  دددِف َمدددو َتدددَقػ  ِمددد َقف 

 . ^[115:افـسوء]{

داَط ادُْْسدَتِؼقَؿ  }ؾدل ظذ أن شبقؾ اددممـغ ُيتعبدد بسدؾقـف،  َ اْهدِدَكو افك 

ًَ َظَؾدْقِفْؿ  }^[6:افػوبي]{ ـَ َأْكَعْؿد ِذي اَط اف  ، وؾقدف ؿدقل ^[7:افػوبدي]{ِسَ
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ـَ  }: اهلل ظددـ افصددحوبي ددِذي ـَ َوإَكَصددوِر َواف  ـَ ادَُْفددوِجِري ُفددقَن ِمدد ددوبُِؼقَن إَو  َوافس 

َبُعقُهْؿ بِنِْحَسوٍن  ، ؾؽؾ هذه إدفي تدل ظذ أن اإلمجدوع إذا ^[100:افتقبي]{ات 

اشتؼر واكعؼد ؾفدق حجدٌي واجبدي اإلتبدوع ٕكدف ٓبدد فدف مدـ مسدتـٍد سيد ٍَّ مدـ 

كؽ إذا ؿؾً أكف ؿطعل ؾبوفرضورة أن دفقؾف افـصقص، ٓ يؽقن مستـده طـًقو، ٕ

شقؽقن أيش؟ ؿطعًقو، ؾال يتقفد افؼطعل مـ افظـل، وهق ؿطعل مـ جفي ثبقتدف 

 .ومـ جفي دفقؾف، هذا ذم اإلمجوع افكي َّ، وخوفػ ؾقف بعض أهؾ افـظر

وممدـ اصددتفرت خموفػتددف ذم اإلمجددوع وشددؿقه ذم ـتددى إصددقل افـّظددوم، 

خدوفػ ؾقدف افـّظدوم، : قل إذا ذـدروا اإلمجدوع ؿدوفقاؾتجد أن ـ ًرا مـ أهؾ إص

ويذـرون بعض افطقائدػ، وادؼصدقد أن افـّظدوم هدق مدـ أظقدون كظدور ادعتزفدي 

خوفػ ذم اإلمجوع مـ جفي تعذر اكعؼود اإلمجوع، و ذا صور افـظوم ذم بعدض مدو 

 َّ  إن اإلمجوع مو ص: ُكؼؾ ظـف ـام ذـر أبق حومد، صور افـّظوم ذم بعض ؿقفف يؼقل

دفقؾف، أمو اإلمجوع افذي يتؽؾؿقن ظـف ؾنكف مل يؼؾ بف ٕكف ٓ يرى إمؽون اكعؼدوده، 

: ؾفق اظساوف أظـل افـّظدوم ظدذ موهقدي اإلمجدوع، هدق اتػدوق ادجتفدديـ ؾقؼدقل

 ـقػ بّصؾ هذا آتػوق؟ وـقػ ُيعؾؿ؟ 

يرى أن اكعؼوده متعذر، وهذا مبـٌل ظذ افتجريد، هذا مبـٌل ظـدد افـّظدوم 

ظذ افتجريد، ؾنكف دو اشتعؿؾ ضريدؼ افتجريدد افعؼدع ٓح فدف هدذا آظدساض، 

وإٓ فق اشتعؿؾ افتطبقؼ ادستػقض ذم افؼيعي فبون أكف متحؼؼ، ؾنكؽ فدق ؿؾدً 

إن مجقع ُمتفدُّيو ؿد اتػؼقا ظذ وجقب افصدؾقات : ٔحود افـوطريـ ذم افؼيعي
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ـدذفؽ؟ ممدو ُيؼطدع بصدحتف اخلؿس فؽون هذا ممو ُيؼطع بليش؟ بصحتف أو فدقس 

ويسؿك موذا؟ ويسؿك إمجوًظدو وإن ـدون ٓ يؾدزم  دذا افؼطدع ذم م دؾ افصدؾقات 

اخلؿس أن يؽقن دائٌر ؿد دار ـدؾ واحدٍد مدـ ادجتفدديـ ؾسدلفف ظدـ افصدؾقات 

 . اخلؿس أفقس ـذفؽ؟ مع أهنو إمجوٌع ؿطعٌل وٓبد

فـدوس افدذيـ وم ؾف ذم إمقر احلسقي فق ؿقؾ بلن افشؿس ضوفعٌي وأمجع ا

هؿ ظـدهؿ افـفور ظذ ضؾقع افشؿس ٓ يؾدزم فؾؼطدع بدذفؽ أن كؼدقل ٓ كجدزم 

بنمجوظفؿ حتك يدور دائدٌر ؾقسدلل ـدؾ واحدٍد مدـفؿ، ؾفدذا مدـ مدو ٓ معـدك فدف، 

ؾوفـّظوم وهق مـ ادعتزفي اشدتعؿؾ افتجريدد افعؼدع أو افتجريدد افؽالمدل ادبـدل 

إن اإلمجدوع ٓ يؿؽدـ بؼؼدف، مدـ  :ظذ ؿقاظد ظؾؿ افـظدر وظؾدؿ افؽدالم، ؾؼدول

افذي دار افـوس وادجتفديـ وحػظ ؿقل ـؾ واحد؟ ومو افدذي يددريؽ أكدف إذا 

أخذ ؿقل هذا وذهى إػ هذا ربام تغدر اجتفدود إول ؿبدؾ أن يسدتتؿ أيدش؟ أن 

 . يستتؿ ادجتفديـ، ؾؼد يرجع بعضفؿ ؿبؾ اشتتاممفؿ

إلمجدوع يتعدذر وؿقظفدو، ؾؾؿ ؾ هذا اإليرادات افعؼؾقي وجد أن حؼقؼدي ا

هذا مـ بوب افتجريد ـام شبؼ، و ذا ادمف أن يؼول إن اإلمجوع ادسؿك مـف مو هدق 

إمجوٌع سي َّ ومـف مو هق إمجوٌع شؽقم، ادمف ذفؽ وادمف ترتقى احلؽؿ ظؾقف بدلن 

هذا حجي ؿطعقي وهذا حجدي طـقدي، ؾودؼصدقد أن اإلمجدوع معتدز وهدق اإلمجدوع 

ادبـل ظذ افتجريدد افدذي ؾرودف افـّظدور، و دذا مجفدقر افؼظل وفقس اإلمجوع 

ادعتزفي خدوفػقه، فؽدـ افـّظدوم معدروٌ  ذم آرائدف افؽالمقدي بؽ درة افتجريدد ظدذ 
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ادسوئؾ، وفف ذم ذفؽ آراء ـؼقفف بوفطػرة م اًل، وهق خموفٌػ ظـدد مجفدقر ادعتزفدي 

 .ؾضاًل ظـ شقاد افـّظور مـ ؽرهؿ ؾضاًل ظـ أهؾ افػؼف واحلديٌ
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اكؼراض افعك ذٌط يعتز ؿقل مـ : ؾنن ؿؾـو: ؿول ادوتـ رمحف اهلل تعوػ

وصدور مدـ أهدؾ آجتفدود ؾؾفدؿ أن يرجعدقا ظدـ ذفدؽ  وفدد ذم حقدوهتؿ وتػؼدف

 . احلؽؿ

واإلمجوع يص َّ بؼق ؿ وبػعؾفؿ وبؼقل افبعض وبػعؾ افبعض واكتشور 

 . ذفؽ وشؽقت افبوؿغ ظـف

افقاحد مـ افصحوبي فقس بحجي ظدذ ؽدره ظدذ افؼدقل اجلديدد،  وؿقل

 .وذم افؼقل افؼديؿ حجي

_______________________________________________ 

ذـر أبق ادعويل اجلقيـل رمحف اهلل مجؾي مسوئؾ، ؾذـر ذم مسلفي اإلمجوع أكف 

ؼدراض يشسط ؾقف اكؼراض افعك، ثؿ ؾدرض ظدذ مدو يدذـره إصدقفققن ذم اك

افعك ؾرض مسلفًي وهق أكف فق وفد ذم أثـوء افؼدرن وذم أثـدوء افعكد مقفدقٌد ثدؿ 

تعؾؿ وتػؼف وصور فف اجتفود ؾفؾ يؿؽـف خموفػتفؿ؟ وهؿ ظـد إمجدوظفؿ ذم ذفدؽ 

افعك مل يؽـ ُمتفًدا ؾؼقًفو، وفؽـف أدرك آجتفود ؿبؾ اكؼدراض افعكد، وهدؾ 

  قز أن يعتز؟ 

قددد، ٕن ادؼصددقد بوفعكدد هـددو وؿددً هددق ؾددرض صددحي ذفددؽ وهددذا بع

اإلمجوع وفقس ضروء ُمتفٍد بعد ثبقت اإلمجوع، فؽـ ادؼصقد بوفعك بؿعـك فق 

أن ُمتفًدا مـ أهؾ افعكد مدو دخدؾ ذم إمجدوظفؿ، مدو بؾغدف إمجدوظفؿ ثدؿ ُظؾؿدً 

خموفػتف وهق حول اإلمجدوع مدـ أهدؾ آجتفدود ؾفدذا يؽدقن مدمثًرا، يعـدل فدق أن 
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إمصدور مدو دخؾدقا ذم هدذا اإلمجدوع ثدؿ بوكدً خمدوفػتفؿ  بعض ظؾامء مٍكد مدـ

 . وظدم مقاؾؼتفؿ اإلمجوع صدق أن هذا فقس أيش؟ فقس إمجوًظو

فؽـ ادسلفي افتل ؾروفو أبق ادعويل هـو أكف فق ـون مجقع ظؾامء افعك مـ 

ادجتفديـ اتػؼقا، ووؿً اتػوؿفؿ مل يؽـ ثؿي ظدومل خيدوفػفؿ بدؾ أمجعدقا، وفؽدـ 

ثؿ بؾغ رتبي آجتفود مع أن هذا تؼديره مـ حقٌ افقؿقع مو فف أم ؾي  وفد مقفقدٌ 

 واؿعي، ثؿ ضرأ فف خموفػتفؿ ؾفؾ خموفػتف تـؼض اإلمجوع؟ 

طوهر ـالمف أكف ـذفؽ، ٕكف مل يتحؼؼ هذا افرــ ـام يسؿقف افبعض، أو 

افؼط ـام يسؿقف افبعض أخر وهق اكؼراض افعك وهذا بعقدد، ٕن اإلمجدوع 

ذم افؼيعي بوظتبور أن إمي ٓ دُمؿع ظدذ ودالفي، اإلمجدوع مصدح َّ ذم  مصح َّ

ترتقدى افؼديعي بوظتبددور أن إمدي ٓ دُمؿددع ظدذ أيدش؟ ظددذ ودالفي، وإن ـددون 

افروايي افتل وردت هبذا افؾػظ ؾقفو وعػ بغ  فؽـدف معتدز بدوفؼرآن ومعتدز بدام 

 . ذم افصحقحغ وؽر،و »ال تزال صانيػة من أمتي عذ احلق«تقاتر ذم افسـي 

ؾنذا ـون هذا هق ادتحؼؼ ذم اظتبور افؼيعي، إذا تبقـدً هدذا، إذا تبقـدً 

وظرؾً أن ترتقى افؼيعي أن إمي ٓ دُمؿع ظذ والفي ؾتؼدير صحي خموفػتدف، 

خموفػي مـ وفد بعد إمجوظفؿ وفؽـدف أدرك آجتفدود ذم أثـدوء ظكدهؿ يؾدزم مـدف 

ٕمي ؿبؾ هذا ادؼدر صلكف وادػروض صدلكف وإن ـدون ٓ فزوًمو سً و طوهًرا أن ا

وؿقع فف أن إمي أمجعً أيش؟ ظذ ودالفي، وجدوز ظؾقفدو اخلطدل، بخدال  فدق 

ؿدرت أن بعض ادجتفديـ أثـوء افعك هؿ افذيـ خوفػقا، ؾال يؿؽـ تؼددير أن 
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ق إمي أمجعً ظذ والفي ٕهنؿ وؿً إمجوظفؿ مو ـوكقا مجقًعو ظؾامء، هدذا افػدر

 . بغ افتؼديريـ

فق أهنؿ طـقا اإلمجوع وفـ تبغ أن بعض ظؾدامء بؾدد ـدذا ـدوكقا خمدوفػغ، 

: ؾفذا ٓ يؾزم ظؾقف أن إمي ؿبؾ افعؾؿ بؿخوفػتفؿ أمجعً ظذ والفي، بؾ كؼقل

يؾزم ظؾقف أكف مل يؽـ ثؿي إمجوع، أفقس ـذفؽ؟ ومـ هـو تعتز ادخوفػي وٓ يص َّ 

ره  أبق ادعويل مـ صبٍل يقفد ثؿ يبؾغ إػ آخدره، ؾفدذا وإن اإلمجوع، بخال  مو ؿد 

 . ـون مـ حقٌ افقؿقع ـام أذت فقس فف م ول، فؽـ هق ٓ يص َّ أيًضو

ثؿ بغ  أبق ادعدويل رمحدف اهلل أن اإلمجدوع يؽدقن بدوفؼقل ويؽدقن بوفػعدؾ، 

ويؽقن بؼقل مجقعفؿ أو بؼقل بعضدفؿ وشدؼقط افدبعض أخدر، ؾلمدو إذا ـدون 

ًٓ فبعضدفؿ وشدؽً افدبعض جلؿقعفؿ ؾف ق اإلمجوع افكي َّ، وأمدو إذا ـدون ؿدق

ؾفذا تورًة يؽقن مـ مودة مو يسؿك ظـد إصدقفقغ بوإلمجدوع افسدؽقم، : أخر

وتورًة مـ مودة مـ اإلمجوع افكدي َّ، فؽـدف فدقس فظفدقره واشتػوودتف فدقس ممدو 

ذ معـدك يؾزم ِذـره ظـ مجقع إظقون، واإلمجوع افسؽقم مـ هذا افقجدف هدق ظد

 . اإلمجوع افكي َّ

أمو اإلمجوع افسؽقم ظذ معـوه ادخصص ظـد إصقفقغ ؾفدق مدو دون 

وٓ يؼدع . ذفؽ، و ذا اخُتؾػ ذم حجقتف، وافراج َّ أكف حجي وفؽـفو حجي طـقي

اإلمجددوع بؼددقل افددبعض وخموفػددي افددبعض أخددر، وٓ يؼددع اإلمجددوع افكددي َّ 

 . بسؽقت افبعض ذم مقارد افؼقل



 

 

- 027 - 

و يتعؾددؼ بددرأي افصددحوبي ريض اهلل تعددوػ ظددـفؿ، ومددذهى ثددؿ ذـددر مدد

افشدوؾعل رمحددف اهلل ؾقدف خددال ، ؾدذـروا ذم مذهبددف خدالٌ  بددغ مذهبدف اجلديددد 

ومذهبف افؼديؿ، وافراج َّ أن افصحويب يعتز افعؿؾ برأيف إذا اظتؿد بؿؼورن، أمو 

رأي افصحويب مـ حقٌ هق ؾرض ؾؾقس بحجي، فؽـ إذا اظتؿد بؿؼدورن شدقاء 

هذا ادؼورن وصًػو أو ـون هذا ادؼدورن ؽدر ذفدؽ، يعـدل إذا ـدون وصدًػو ذم ـون 

ًٓ فؾؼوئؾ هبو ؾفذا وهذا ـؾف مـ ادؼورن ادمثر ذم اظتبور حجقدي  ادسلفي أو ـون حو

 . ؿقل افصحويب

ادؼورن إذا ـون وصًػو م دؾ إذا ـدون ؿدقل افصدحويب ممدو ٓ يؼدول بدوفرأي 

جتفود افكد ي، ؾفدذا رتبتدف دون رتبدي مدو وهذا وصٌػ ممثر بخال  مقارد آ

يغؾى ظذ افظـ أكف فقس ممو يؼول بوفرأي، وأمو ادؼورن مدـ حقدٌ احلدول وفدقس 

إذا ؿدول . افقصػ ـؽقن افصحويب يؼقل بؼقل هدذا مجؾدٌي أخدرى مدـ افصدحوبي

ًٓ ومل يشتفر خموفػتفؿ أو ـون ؿقل همٓء اجلؿؾي يؼتضدقف  مجوظٌي مـ افصحوبي ؿق

ؿد هذا هبذا، ؾصور ممو يستعؿؾ ذم آحتجوج، وفؽـ ؿقل افصحويب افؼقوس اظت

ذم شوئر مقارده حتك مع مو ُؿقد بف فؽقكف حجي إكام هق مدـ احلجدٍ افظـقدي فدقس 

مـ احلجٍ افتل تؾزم، إكام هق حجي طـقي فقس حجي ؿوضعي ٓزمي ظذ ادخوفػ، 

 . فؽـ فقس ادؼصقد أن ؿقل افصحويب حجي ظذ اإلضالق

ض ادتدلخريـ رمحفدؿ اهلل تقشدعقا ذم حؽويدي اخلدال  ذم ؿدقل وهذا بعد

افصحويب، وبعضفؿ أضؾؼ أن ؿقل افصحويب حجي، وهذا ٓ أطـ أن ظودًو يؼدقل 
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بف مـ إئؿي افسوبؼغ، ٕن افصحويب فقس مّؼدًظو، ؾفدؿ ٓ يؼصددون أن ؿدقل 

ي افصحويب ـقػام اتػؼ وحق ام وؿع ؾقؽقن أيش؟ حجي ـام تؼقل ؿقل افـبدل حجد

إن ؿقل افصحويب حجي ٓبدد أن  عدؾ فدف : ظذ ادسؾؿغ، إكام ٓبد فؽؾ مـ ؿول

أيش؟ أن  عؾ فف موذا؟ مؼورن، إمو أن يؽقن مل يظفر فف خموفػ، وإمدو أن يؽدقن 

 . ممو ٓ يؼول بوفرأي، يؼقدون

أمو إذا ـون ؿقل افصحويب بذاتف حجي ذاتقدي هدذا ممتـدع ذم افؼديعي ٕكدف 

يؾزم ظؾقف أيش؟ تعدورض احلجدٍ، ددوذا تعدورض احلجدٍ؟  يؾزم ظؾقف تعورض،

ٕن افصحوبي موذا؟ خيتؾػقن، أفقس ـذفؽ؟ ؾؾق ـون ؿقل افصحويب مدـ حقدٌ 

هق ؿقل فصحويب، يعـل ـقكف كطؼ بف صحويب يصب َّ حجي ظدذ إمدي فؾدزم مدـ 

ذفؽ أن اجتفود افصحويب حجي واجتفدودهؿ خيتؾدػ، وهدذا ٓ ؿوئدؾ بدف، هدذا مل 

وم، ؾام أضؾؼف بعض ادتلخريـ ٓ يص َّ ؾفؿف ظذ هدذا افتؼددير، ُيػفدؿ يؾتزم بف إم

ٓبدد فدف : ؿقل افـبدل حجدي ٓ بتدوج إػ أن تؼدقل: ظذ أكف فف هق، أمو أكً تؼقل

مـ مستـد أو ٓبد فف مـ مؼورن، أفدقس ـدذفؽ؟ ؿدقل إكبقدوء حجدي، ٕهندؿ ٓ 

 إٓ بام أوحك اهلل إفقفؿ، فؽـ افصحويب 
ٍ
قس حجًي ذم ذات ؿقفدف ف يلتقن بقء

وإٓ فؾزم افتضود بدغ احلجدٍ، بدؾ افتـدوؿض أحقوًكدو بدغ احلجدٍ ٕن افصدحوبي 

إن حجددٍ افؼدديعي أيددش؟ : خيتؾػددقن، ؾددنذا اختؾػددقا فددزم مددـ ذفددؽ أن تؼددقل

 . تضودت، هذا ٓ أحد يؼقل بف
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ؾنًذا ؿقل افصحويب ظـد مجفقر إصقفقغ وظـد مجفقر إئؿي مدـ ؿبدؾ 

حويب معتز، وفؽـ م ؾ مو كؼقل افؼقوس معتدز وفؽدـ اختؾػدقا معتز، ؿقل افص

ذم رتبي افؼقوس أفقس ـذفؽ؟ ؾرتبدي افؼقدوس ظـدد أيب حـػقدي فدقس ـرتبتدف ظـدد 

أمحد، ـذفؽ أؿقال افصحوبي  و اظتبور ظـد ظومي إئؿدي ومجدوهر إئؿدي، فؽدـ 

ذم  بقـفؿ اخدتال  ذم مدوذا؟ ذم تؼددير هدذه افرتبدي، وبعضدفؿ أوشدع مدـ بعدض

 . تؼدير أؿقال افصحوبي

وإٓ ؾنن اإلمدوم أمحدد ـدام هدق مشدفقر وـدذفؽ افشدوؾعل وـدذفؽ أبدق 

حـقػي وـذفؽ موفؽ ؾفمٓء إئؿي إربعي ادشوهر ـؾفؿ يعؿؾقن بدام هدق مدـ 

إن مجقدع إئؿدي إربعدي يعؿؾدقن بدام هدق مدـ : أؿقال افصحوبي، ـام أكدؽ تؼدقل

ل هذا فؾؼقوس فقس ـرتبي هذا، ؾؽذفؽ افؼقوس أفقس ـذفؽ؟ فؽـ رتبي اشتعام

أؿقال افصحوبي، ؾؽذفؽ آثور افصحوبي أبؾغ إئؿي إربعي ظؿاًل بآثور افصحوبي 

 .اإلموم أمحد

 

   

وأمو إخبور ؾوخلز مدو يددخؾ افصددق وافؽدذب، : -رمحف اهلل تعوػ–ؿول 

آحدوٌد ومتدقاتر، ؾدودتقاتر مدو ُيقجدى افعؾدؿ وهدق أن : واخلز يـؼسدؿ إػ ؿسدؿغ

يروي مجوظٌي ٓ يؼع افتقاضم ظذ افؽذب مـ م ؾفؿ إػ أن يـتفل إػ ادخز ظـدف، 
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أحددود هدق افددذي ويؽدقن ذم إصددؾ ظدـ مشددوهدٍة أو شدامٍع ٓ ظددـ اجتفدود، و

 .ُيقجى افعؿؾ وٓ ُيقجى افعؾؿ، ويـؼسؿ إػ مرشٍؾ ومسـد

مددو اتصددؾ إشددـوده، وادرشددؾ مددو مل يتصددؾ إشددـوده، ؾددنن ـددون مددـ : ؾودسددـد

مراشقؾ ؽر افصحوبي ؾؾدقس ذفدؽ ُحجدٌي إٓ مراشدقؾ شدعقد بدـ ادسدقى ؾنهندو 

 .ؾشً ؾقجدت مسوكقد ظـ افـبل 

 .وإذا ؿرأ افشقخ  قزوافعـعـي تدخؾ ظذ إشـويد، 

 

إن إخبدور هدق : ذم ذـر إخبدور -رمحف اهلل تعوػ–ؿول أبق ادعويل اجلقيـل 

: مو  تؿؾ افصدق وافؽذب، هذا بوظتبدور أصدؾ افتؼسدقؿ ذم افؾغدي، ددو يؼقفدقن

اخلز واإلكشوء، وفؽـ إخبور ذم فسون أهؾ احلديٌ يريدون هبو افروايوت ظدـ 

، ؾقدخؾ ؾقفو مو ُيسؿك ذم افبالؽدي وافؾغدي خدًزا، ومدو ُيسدؿك إكشدوًء ذم افـبل 

أي مو جوء ظـف مـ افروايي، ويدخؾ ذم  أخبور افـبل : بوب إمر وافـفل، ُيؼول

 .ذفؽ مو ـون أمًرا

وظذ هذا دو ؿسؿفو إػ متقاتر وآحدود  -أي ادرويوت–إن إخبور : ثؿ ؿول

ـدذفؽ؟ ويددخؾ ذم ادرويدوت مدو ـدون خدًزا أي بغ أكدف ُيريدد ادرويدوت أفدقس 

 تؿؾ افصدق وافؽذب مـ حقٌ ادوهقي، ومو ـون مـ بوب إمر و افـفل وهق 

 .مو ُيسؿقكف اإلكشوء
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إهندو إمدو متدقاتر وإمدو آحدود، هدذا افتؼسدقؿ تؼسدقؿ افروايدي إػ متدقاتٍر : ؿول

ذم ـتدى  وآحود ُوجدد ذم ـتدى ظؾدامء أصدقل افػؼدف، وُوجدد ذم ـتدى ادتؽؾؿدغ

 .أصقل افديـ، وُوجد ذم ـتى مصطؾ َّ احلديٌ وتؽؾؿ بف أهؾ احلديٌ

ادتقاتر وأحود اُشتعؿؾ ذم فسون أهؾ : ؾفذا آصطالح مـ حقٌ اجلؿؾي

احلديٌ، وصدوع ذم ادتدلخريـ هدذا افتؼسدقؿ ذم متدلخري أهدؾ احلدديٌ ادتدقاتر 

ون اشددؿ خددز وأحددود، وأمددو ادتؼدددمقن ؾددنهنؿ يددذـرون اشددؿ افتددقاتر، ويددذـر

افقاحد وروايي افقاحدد، وأمدو ذم ـتدى ظؾدؿ افـظدر أو ـتدى ظؾدؿ افؽدالم ؾفدذا 

 .تؼسقٌؿ أيًضو ُمسؿك، وُشؿل ذم ـتى أصقل افػؼف، ؾُقـظر ذم افؾػظ وادعـك

ؾتؼسقؿ افروايي إػ متقاتر وآحود مـ حقٌ هذا يرجع : أمو مـ حقٌ افؾػظ

، ؾفق مـ حقٌ ادبددأ افؾػظدل إػ ؿوظدة أكف اصطالح وٓ مشوحي ذم آصطالح

فقس مشؽاًل، إكام ادشؽؾ مدو هدق أحدود أو مدو هدق ادتدقاتر مدـ افسدـي ومدو هدق 

أحود ادشؽؾ هق احلد وفقس أصؾ افتؼسقؿ، أصدؾ افتؼسدقؿ اصدطالًحو، وهدق 

اُشتعؿؾ حتك ظـد بعض متؼدمل أهؾ احلديٌ مو هق مـف، إكام ادشؽؾ احلد، مدو 

حد أحود، وافـتقجي ادرتبي ظدذ احلدد مدـ حقدٌ افعؾدؿ هق حد ادتقاتر ومو هق 

 .وافعؿؾ

أن : ؾوفذي صوع ظـد ادتلخريـ مـ أهؾ إصقل وأهدؾ مصدطؾ َّ احلدديٌ

ادتقاتر هق مو رواه مجوظٌي ظـ مجوظي يستحقؾ تقاضمهؿ ظذ افؽدذب، ومدو ؿوبدؾ 

، وربددام ادتدقاتر ؾفدق آحدود، وُيؼسدؿقن أحددود تدورًة إػ ؿسدؿغ وتدورًة إػ ثالثدي
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متقاتر، وآحود، و عؾقن ؿسداًم ثوفً دو ٓ  عؾقكدف : ؿسؿقا افروايي إػ ثالثي أؿسوم

 .وؿـ أحود

شقاء ُؿسؿً إػ ؿسؿغ أو إػ ثالثي، ادشؽؾ هـدو احلدد ـدام : ظذ ـؾ حول

ادتددقاتر مددو رواه مجوظددٌي ظددـ مجوظددي يسددحقؾ تقاضددمهؿ ظددذ : ؿؾددً، إذا ؿددوفقا

ػقًدا افعؾؿ وافؼطع، وجعؾقا مو ؿوبؾ ادتقاتر آحوًدا أو افؽذب، وجعؾقا ادتقاتر م

أـ ر مـ ؿسؿ أحود أحدد،و، و عؾدقن مدو ؿوبدؾ ادتدقاتر شدقاء ُجعدؾ ؿسداًم أو 

أـ ر  عؾقكف موذا؟ ٓ ُيػقد موذا؟ افعؾؿ، ثؿ ُيرتبقن ذم ـتدى ظؾدؿ افؽدالم أكدف ٓ 

أخبدور أحدود ٓ ُ دتٍ  ُ تٍ ذم أصقل افديـ وافعؼوئد إٓ بام ُيػقد افعؾدؿ وظؾقدف

 .هبو

ثؿ إذا كظرت ذط افتدقاتر افدذي شدؿقه: وجدتدف ذًضدو كظرًيدو فدقس مدـ 

صـعي أئؿي افروايي واحلديٌ، وإكام هق مـ صـعي كظور ادتؽؾؿغ، ؾفذا يؼع ظؾقف 

 .إصؽوٌٓت ـ رة

إن : ؾنًذا افتػصقؾ ذم هذه ادسلفي ؿد ٓ يؽقن افقؿً ـوؾًقو فدف، وفؽدـ ُيؼدول

ز ذم تسؿقي افتقاتر وخز افقاحد هق مـفٍ ادحدثغ وبخوصي متؼدمل أهؾ ادعت

احلديٌ، ٕن ادتلخريـ مـ احلػوظ ؿؾدوا ذم هذه ادسدلفي بعدض أصدحوهبؿ مدـ 

إصقفقغ افـوؿؾغ ظـ ـتى ادتؽؾؿغ، وهدذا ممدو ُيتـبدف فدف، فدقس إذا ذـدر هدذا 

أو أهنؿ كؼؾدقه ظدـ ـبدور  بعض أهؾ احلديٌ ادتلخريـ دل ظذ أن هذا ممو اشتؼر

ادحدثغ افسوبؼغ ٓ، هذا واود َّ أكدف تدداخؾ ظؾدقفؿ مدـ ـدالم أهدؾ احلدديٌ 
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ومـ ـالم أصدحوهبؿ اددقاؾؼغ  دؿ ذم ؾدروع افؼديعي، وادؼؾدديـ  دؿ ذم ـتدى 

أصقل افػؼدف، وهدل متػرظدي بعدض ـدالم كظدور إصدقفقغ ظدام ـتبدقه ذم ظؾدؿ 

ي أظـدل ظدذ هدذا افتؼسدقؿ افؽالمدل ذم افؽالم، ويستى ظؾقف آثوٌر ؽدر مصدحح

 .احلد

ثؿ ذـدر أن أحدود إمدو أن يؽدقن مسدـًدا وإمدو أن يؽدقن مرشداًل، وبدغ أن 

مراشقؾ افصحوبي مؼبقفي، وهذا ظذ مدو هدق مؼبدقل ذم مدذهى افشدوؾعل، وأمدو 

 . مراشقؾ افتوبعغ ؾذـر مـفو مو ُيروى ظـ شعقد بـ ادسقى
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حدثـل أو : وإذا ؿرأ افشقخ  قز فؾراوي أن يؼقل: -تعوػرمحف اهلل –ؿول 

أخزين وٓ يؼقل حدثـل، وإن أجوزه : أخزين، وإذا ؿرأ هق ظذ افشقخ ؾقؼقل

 .أجوزين أو أخزين إجوزةٍ : افشقخ مـ ؽر ؿراءةٍ ؾقؼقل

 

هذا مـ افتتامت افتل يذـرهو ظؾامء إصقل، وُيشرون إػ بعض هذه ادسوئؾ 

ـوإلجوزة وافعـعـي وآتصول وآكؼطوع ذم مسوئؾ : لحؽوم افرواييادتعؾؼي ب

تػصقؾف ذم ـتى  -رمحف اهلل–افروايي، وهذا افؼقل ادجؿؾ افذي ذـره أبق ادعويل 

 .احلديٌ
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ؾفق رد افػرع إػ إصؾ ذم احلؽؿ بعؾٍي دمؿعفام، وهق يـؼسؿ إػ : وأمو افؼقوس

 :ثالثي أؿسوم

 .إػ ؿقوس ظؾي

س مـ إدفي افؼظقي ادلخقذة مـ افؽتوب وافسـي، ؾفق متػرع ظـ كعؿ، افؼقو

دفقؾ افؽتوب وافسـي، وادؼصقد ظـده ذم افتسؿقي هق ؿقوس افتؿ قؾ، وهق إحلوق 

افػرع، وإصؾ، وافعؾي، : افػرع بوٕصؾ فعؾٍي مجوظٍي بقـفام، ؾلرـوكف أربعي

 .واحلؽؿ

 .ُيؼصد بف ادسؽقت ظـف: افػرع

 .ف احلؽؿ اُدسؿك ادـطقق ؾقف بوفؼيعي ادسؿك حؽاًم ُيؼصد ب: وإصؾ

 .شقاء ـون وجقًبو أو برياًم أو ؽر ذفؽ: واحلؽؿ

هل ادقجى فإلحلوق، وهل أظـك هذا افرــ افع هق افعؾي هق أدق أي : وافعؾي

افقصػ افظوهر ادـضبط، ـذا تعريػ ظؾامء إصقل فف، فؽـ مبحٌ افعؾي هق 

وس، وهق أظؼد مسوئؾ دفقؾ افؼقوس، وإٓ مـ حقٌ جقهر افػؼف فدفقؾ افؼق

اجلؿؾي يتصقر دفقؾ افؼقوس أو بؿ وٍل فف، هذا مـ افبغ افقاو َّ، وافؼقوس 

ُحجي ظـد اجلؿفقر مـ أهؾ افعؾؿ وافػؼف، وهق مذهى إئؿي إربعي 

 .واجلامهر مـ افسؾػ واخلؾػ

احلول ٓ يسؾؿ  وخوفػ ؾقف ممـ ُيعتز خالؾف أهؾ افظوهر، وإن ـون ذم حؼقؼي

ؾؼف افظوهريي ممو هق مـ مودة افؼقوس، فؽـفؿ مل  عؾقه ذم أصق ؿ، وُيبقـقن 
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ؾنكف أطفر  -رمحف اهلل–كػقفو، وٓشقام ذم مو جوء ذم ضريؼي أيب حمؿد بـ حزم 

 .إطفوًرا بقـًو ترك افعؿؾ بوفؼقوس

شتدٓل وأن آ: وفؽـ مو هق معروٌ  ظـد ظؾامء افظوهريي ذم ضريؼي آشتدٓل

يؽقن بوفـص ودفقؾ افـص، ثؿ  عؾقن دفقؾ افـص صقًرا شبًعو، ؾنذا تلمؾً، 

وجدت أن هذه افصقر افسبع بعضفو ؾقف مـ مودة افؼقوس، وهذا م ؾ كػل 

افشوؾعقي فدفقؾ آشتحسون، ثؿ بعض أوجف آشتحسون معتزة ذم افػؼف 

 .افشوؾعل، ؾفذا يؼع ؾقف بعض افتػووت

افظوهريي ٓ يرون افعؿؾ وٓ : ؾُقؼول: ر ذم تسؿقي إدفيفؽـ إذا اظتزت افـظ

ُحجقي دفقؾ افؼقوس، فؽـ ُيـبف بوفتـبقف افذي شبؼ، ؾنذا بون وُظؾؿ أن ادخوفػ ذم 

افؼقوس دخؾ ظؾقف ذم ؾؼفف مودًة مـف، أو ادخوفػ ذم آشتحسون دخؾ ظؾقف ذم 

 ؾؼفف مودٌة مـف: دل هذا ظذ ؿقة هذا افدفقؾ، حتك إن مـ خ
ٍ
وفػ ؾقف اكطبع بقء

 .مـف وإن ـون ٓ ُيسؿقف موذا؟ ؿقوًشو أو ٓ يسؿقف اشتحسوًكو

وفذفؽ بغ افؼقوس وآشتحسون ذم بعض أوجف آشتحسون بقـفام اتصوٌل 

ترك افعؿؾ : بغ، ٕن مـ أوجف آشتحسون ادشفقرة ظـد احلـػقي وؽرهؿ

قوشغ وتؼؾى بغ افؼقوشغ، بوفؼقوس اجلع إػ افؼقوس اخلػل ؾفق تطؾٌى بغ افؼ

ؾفذا مـ آتصول بدفقؾ افؼقوس، وإن ـوكقا يذـرون مـ أوجف آشتحسون مو 

يؽقن بعقًدا ظـ دفقؾ افؼقوس، ٕن أوجف آشتحسون حتك ظـد أخص مـ تبـوه 

 .وهؿ احلـقػي فقسً مـضبطي بصقرٍة واحدة
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جًفو، وبعضفؿ بؾ بعض ظؾامء احلـػقي افؽبور ذـر أن آشتحسون اثـك ظؼ و 

يذـره وجفغ، ؾفذا يدفؽ وحتك بعضفؿ  عؾ مـ آشتحسون افـوشخ 

وادـسقخ م اًل، هذا ُيعؾؿ بوإلمجوع أن افشوؾعل ٓ يـػقف، وهق صوحى افـوشخ 

مو ظرؾـو افـوشخ : وادـسقخ وافعور  بوفـوشخ وادـسقخ، حتك ؿول اإلموم أمحد

 .ف بطرق افـسخ وأوجف افـسخوادـسقخ إٓ دو جوفسـو افشوؾعل فسعي ظؾؿ

ادؼصقد هـو أن افؼقوس مـ إدفي ظـد مجفقر افعؾامء هق مذهى : ؾعذ ـؾ حول

وادذاهى إربعي بقـفؿ  -أظـل إئؿي إربعي –إئؿي إربعي، وإن ـوكقا 

ًٓ فف احلـػقي، وُيؼدمقكف ظذ ـ ٍر مـ  تػووت ذم إظامل هذا افدفقؾ، ؾلـ رهؿ إظام

 .سامة بوٕدفي ادختؾػ ؾقفوإدفي اد

فؽـ مجقع افػؼفوء وحتك ؾؼفوء ادحدثغ يعؿؾقن بام هق مـ دفقؾ افؼقوس، فؽـ 

يتػووتقن ذم إظامل هذا افدفقؾ، ؾفذا مجؾي دفقؾ افؼقوس، وافشوهد ٓظتبوره ذم 

إدفي وـقكف ُحجي مـ افؼرآن وافسـي، ؾنن افؼيعي ٓ ُتػرق بغ ادتامثالت 

و وافـظر ؾقفو، وإن ـوكً هذه وافؼيعي معؾؾي ـام تؼتضقف كصقصفو ودٓئؾف

ادؼدمي مـ ادؼدموت افتل ؾقفو جدل ظـد أهؾ افـظر ذم تعؾقؾ افؼيعي وابـ 

حزم ٓ يرى تعؾقؾ افؼيعي مـ هذا افقجف واإلحوضي بعؾي افؼيعي، وهؾ افعؾي 

ثوبتي ذم  كػس إمر وفؽـ ٓ يؿؽـ افعؾؿ هبو، أو أن افؼيعي ؽر معؾؾي؟ هذا 

ًٓ بؿسوئؾ افربقبقي ذم مـ مقارد ظؾؿ ا فـظر، وبعضفؿ  عؾ  ذه ادسلفي اتصو

 .وتؼيعف ـذفؽ تعؾقؾ أؾعول افرب 
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أن افؼيعي ُمعؾؾي، وافؼظي ٓ ُتػرق بغ ادتامثالت، : ؾوفصقاب ظؼاًل وذًظو

واهلل بغ أن افؼرآن ُيصدق بعضف بعًضو وافؼيعي ُيصدق بعضفو بعًضو، وإذا 

 .ؾي افعؼؾقي، ؾؿـ بوب إوػ إم ؾي افؼظقي، كعؿـون افشورع يذـر إم 
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 .إػ ؿقوس ظؾٍي وؿقوس دٓفيٍ : وهق يـؼسؿ إػ ثالثي أؿسوم

إػ ؿقوس ظؾي، وؿقوس دٓفي، وؿقوس صبف، : وهق يـؼسؿ إػ ثالثي أؿسوم: ؿول

أن : هذا افتؼسقؿ فدفقؾ افؼقوس فقس مضطرًدا ظـد مجقع ظؾامء إصقل، بؿعـك

غ ختتؾػ وإن ـون هذا آختال  ذم اجلؿؾي هق مـ افتـقع ذم ضرق إصقفق

ضريؼي تؼسقؿفؿ فدفقؾ ٕوجف افؼقوس أو ٕكقاع افؼقوس، ؾفـو ادصـػ ذـر 

هذه افطريؼي، وأكً إذا رجعً إػ ـتى إصقفقغ: وجدت أوجًفو خمتؾػي، 

 .بؿعـك متـقظي بغ ظؾامء إصقل
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 .ًي فؾحؽؿمو ـوكً افعؾي ؾقف مقجب: وؿقوس افعؾي

 .ؿقوس افعؾي مو ـوكً افعؾي مقجبًي فؾحؽؿ بحقٌ ٓ ُيؼدر اكػؽوـف ظـفو
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 .هق آشتدٓل بلحد افـظريـ ظذ أخر: وؿقوس افدٓفي

مع تؼدير اكػؽوـف ظـفو هذا افػرق بغ افدٓفي وادقجى ؿقوس افعؾي وؿقوس 

 .ظـفو، وؿقوس افدٓفي ُيؼدر اكػؽوـف ظـفو افدٓفي، أن إول ٓ ُيؼدر اكػؽوـف
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 .وهق أن تؽقن افعؾي دافًي ظذ احلؽؿ وٓ تؽقن مقجبًي فؾحؽؿ

 .تؽقن دافي فؽـ ُيؼدر اكػؽوـف إيش؟ ظـفو ؾال تؽقن مقجبيً 
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 .هق افػرع ادسدد بغ أصؾغ، وٓ ُيصور إفقف مع إمؽون مو ؿبؾف: وؿقوس افشبف

ؿبؾف مـ إؿسوم ٕكف أؿؾ مـ حقٌ افؼقة، أؿقى وٓ ُيصور إفقف مع إمؽون مو 

رمحف –مـف ؿقوس افعؾي، وبعده ؿقوس افدٓفي، وأدكوهو ظـده ذم ـالم أيب ادعويل 

ؿقوس افشبف إذا تردد افػرع بغ أصؾغ أي بغ حؽؿغ، بغ أصؾغ بؿعـك  -اهلل

ؾنذا إحلوق ؾرٍع بلصؾ، : بغ مسلفتغ مسامه حؽؿفام ذم افؼيعي، ٕكؽ تؼقل

ـون افػرع أي ادسؽقت ظـف تردد بغ أصؾغ أي بغ حؽؿغ فقس ادؼصقد 

 .بوٕصؾ هـو افؼوظدة افؽؾقي أو افدفقؾ افؽع، إكام بغ أصؾغ أي بغ حؽؿغ

وـام أذت إػ أن هذا كقٌع مـ افتؼوشقؿ ويقجد تؼوشقؿ أخرى، وم ؾف إذا 

شى ادمثر وادـوشى ادرشؾ، ادـوشى ادالئؿ وادـو: تؽؾؿقا ذم ادـوشى ؿوفقا

يؼسؿقن ادـوشى بؿ ؾ هذا افتؼسقؿ، وبعضفؿ  عؾ ادـوشى ادرشؾ هق 

حؼقؼتف مو ُيسؿك دفقؾ ادصؾحي ادرشؾي، و عؾ مودة افؼقوس وأن ادـوشى 

مـوشى مالئؿ وممثر وإيش؟ ومرشؾ، و عؾ مودة دفقؾ افؼقوس افع هق : ثالثي

ثر، و عؾ اف وفٌ هق ادحصؾ فدفقؾ ادصؾحي ؿقوس افتؿ قؾ ذم ادالئؿ وادم

ادرشؾي، وبعضفؿ يرى أن هذا افتداخؾ بغ ادـوشى ادرشؾ وادصؾحي ادرشؾي 

 .فقس مسؾاًم 

ؾفذا ظذ ـؾ حول مبوحٌ مطقفي ذم ظؾؿ إصقل، ومو بغ يديـو خمتك،  

فو افػصؾ كبدأ ؾق -إن صوء اهلل–ذم ادجوفس افتل كبدأ ؾقفو  -إن صوء اهلل–وفعؾف 

ذم  -بنذن اهلل تعوػ–كؼرأ ذم هذا ادقرد  "افتحرير ذم ـتى إصقل"افؼودم 
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بعض ـالمفؿ ذم مسلفي ادـوشى وذم مسلفي افعؾي، ٕهنو مـ ؾؼف هذا افبوب، 

 .ؾفذا هق افػؼف احلؼقؼل أو افػؼف افضوبط فدفقؾ افؼقوس

ؿسوم ـام أصور إفقفو معرؾي هذه إ: وفؽـ ممو ُيستػود ذم افتعؾقؼ ظذ ادختكات

ادصـػ، أو مو هق مـ كظوئرهو ذم افتؼوشقؿ إخرى، وهق أيًضو ُيعطل افـوطر 

أن افؼقوس فقس وجًفو واحًدا، و ذا ذم : وضوفى افعؾؿ كتقجي ُمؿؾي وهل

 -ـام ترى–آشتدٓل يـبغل أن ُتعرض مراتبف، ٕن مبـوه ظذ افعؾي، وافعؾي 

ظؾي مـصقصي وظؾي : ر اف بقت م اًل ؾقؼقفقنُيؼسؿقهنو إػ أؿسوم، بوظتبو

مستـبطي، ويتػرع ظـ افعؾي ادستـبطي أوجف، ؾفذا افتؼسقؿ فؾعؾي وهذا افتؼسقؿ 

ٓشؿ ادـوشى أو بوشؿ أؿسوم افؼقوس هذا ـؾف يػقد إػ أن افؼقوس ؾقف تـقع وؾقف 

 اختال  وؾقف مراتى أفقس ـذفؽ؟

 :وأن هذه افـتقجي افؽؾقي تػقد حؽؿغ

إن بعض : أن افؼقوس بعضف أؿقى مـ بعض، وفذفؽ ؿد ُيؼول: احلؽؿ إول

افؼقوس أؿقى مـ بعض أؿقال افصحوبي، وذم مسلفي أخرى كجعؾ ؿقل 

افصحويب أؿقى مـ بعض افؼقوس، ؾال يؼع اوطراد بلن ؿقل افصحويب ُيؼدم 

ق ظذ افؼقوس مطؾًؼو، وٓ أن افؼقوس ُيؼدم ظذ ؿقل افصحويب مطؾًؼو، وهذا ه

ٕكف ؿد ُيؼدم بعض  -رمحفؿ اهلل–افػؼف افصحق َّ، وهذا افذي مه ظؾقف إئؿي 

مودة افؼقوس ظذ مو هق مـ ؿقل افصحويب، وؿد ُيؼدم بعض ؿقل افصحويب ظذ 
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مو هق مـ افؼقوس بوظتبور أن أؿقال افصحوبي مراتى، وبوظتبور أن افؼقوس 

 .مراتى، ؾفذا ممو يتػطـ فف

هؿ ؾقظـ أن هذا دفقؾ إكام هق وجٌف واحد افؼقوس، وأن وأمو أن ضوفى افعؾؿ يتق

ؿقل افصحويب إكام هق ؿقٌل واحد: ؾفذا خطل وٓ ُيػقد ذم افػؼف، ؾالبد مـ ؾؼف 

دفقؾ افؼقوس، فقس ؾؼفف بؿعـك أن تعر  افتعريػ وم ول فف، إكام افػؼف ذم 

ؿرس ادؼصقد بوفعؾي وأوجف افعؾي وأؿسوم افؼقوس وافػحص ذم هذا افـقع وافت

ظذ هذا بحقٌ يتؿؽـ ذم تؼدير ادسوئؾ افتل ُيـوشبفو دفقؾ افؼقوس ظـ ادسوئؾ 

 .افتل يـوشبفو ؿقل افصحويب

ؾنذا ؿدرت أن افؼقوس مراتى، وأن ؿقل افصحويب مراتى، وأن آشتحسون 

مراتى ؾفـو يؽقن آكتزاع بغ هذه ادراتى، وهذا هق افػؼف افدؿقؼ فعؾؿ 

 .إصقل

أن يؽقن ضوفى : قي أو احلؽؿ اف وين ادستػود مـ هذه افـتقجي افؽؾقيافػوئدة اف وك

افعؾؿ ظذ تروي ذم تسؿقي افؼقوس ذم ادسلفي فقجعؾف دفقاًل ظؾقفو، ٕكف ؿد يتقهؿ 

أن هذا مـ افؼقوس ادعتز وهق فقس مـ افؼقوس ادعتز، ٕن فقس افؼقوس افذي 

ؾوشد آظتبور يسؿقكف ذم  فقس معتًزا هق ؾؼط مو خوفػ افـص أو اإلمجوع،

 :افؼقوس افػوشد آظتبور ـام ؿول افعراؿل

 ومو خوفػ افـص أو إمجوٌع دظو       ؾوشد آظتبور ـؾ مـ وظك
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افذي خوفػ افـص أو خوفػ اإلمجوع ؿقوس ؾوشد آظتبور هذا بغ، فؽـ ؿد 

بخال  يؽقن ٓ خُيوفػ كًصو وٓ إمجوًظو وفؽـف ذم حؼقؼتف فقس ؿقوًشو صحقًحو 

افذي يؼوبؾ كًصو ؾفذا ُيتػطـ فف أفقس ـذفؽ؟ افذي ُيؼوبؾ كًصو ُيتػطـ فف، وذم 

أهنؿ ٓ  عؾقن ؿقوًشو مؼوباًل فؾـص، ٕكف ٓ أحد ُيصح َّ هذه ادؼدمي، : اجلؿؾي

أي مؼدمي؟ ٓ أحد ُيصح َّ أن افؼقوس ذم مؼوبؾي افـص، ؾفذا ُمؿع ظؾقف حتك 

ؽقؾي واحلـػقي مـ بعدهؿ ٓ أحد مـفؿ أربوب افؼقوس مـ أهؾ افرأي وأهؾ اف

 .ُيؼدم افؼقوس ظذ افـص، إٓ إذا ظرض ذم افـص ذم اف بقت أو ذم افدٓفي رء

: وفذفؽ هذا مـ ادعوير افتل  ى افتػطـ ذم ؾؼففو حقـام يؼقل كوطر ذم مسلفي

إن هذا ؿقوس ُيسك ٕكف ذم مؼوبؾ افـص، ٓبد مـ بؼقؼ ـقن افؼقوس ذم مؼوبؾ 

وبؾ افـص أو ٓ؟ أو أن ذم افـص مو يستدظل تصحق َّ افؼقوس هـو فعدم هؾ ؿ

وؿقع افدٓفي ظذ حمؾ افؼقوس، ؾدٓفي افـص فقسً هل افدٓفي افتل هل حمؾ 

افؼقوس، ؾقؽقن تقهؿ أن ادحؾ واحد، ومـ هـو جعؾ هذا مؼوباًل  ذا، وإٓ فق 

 .دٓفتف ذم حمٍؾ آخربون فف افػرق: فبون أن افـص ذم حمؾ دٓفتف، وأن افؼقوس 

ؾفذه افتػوريؼ أو افػروق هل حمقر افػفؿ فعؾؿ أصقل افػؼف، وفقس ادعرؾي 

 .ادجؿؾي وكحق ذفؽ

ؾنًذا هذا بؿعرؾي افـتقجي افؽؾقي كعر  حؽؿغ مـ حقٌ ترتقى إدفي، ومـ 

حقٌ آكتبوه فؾتقهؿ حتك ٓ يؼع ضوفى افعؾؿ وافبوحٌ ذم افتقهؿ: ؾُقؼقي 

 .قوس، وٓ يؽقن ذم حؼقؼتف مـ بوب افؼقوس أصاًل هذا بحجي أكف ؿ
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 .أن يؽقن مـوشًبو فألصؾ: ومـ ذط افػرع

 

ومدـ : ذم رشدوفتف ذم إصدقل -رمحدف اهلل تعدوػ–ؿدول أبدق ادعدويل اجلدقيـل 

ذط افػرع أن يؽقن مـوشًبو فأًلصؾ، هذا ذم افؼقوس، وظرؾدً أن افؼقدوس ؾقدف 

 .ؾرٌع وأصؾ وظؾٌي وحؽؿ

ومـ ذط افػدرع احلؽدؿ ادسدؽقت ظـدف ـدام ُيسدؿك ذم آصدطالح، : ؿول

احلؽؿ ادسؽقت ظـف مع أكف ذم احلؼقؼي فدقس ثؿدي حؽدؿ مسدؽقت ظـدف، فؽدـفؿ 

 .أرادوا هـو أكف مل ُيكح بذـره بذـر حؽؿف

أن يؽقن مـوشًبو فألصدؾ، وهدذه ادـوشدبي تؽشدػفو : ومـ ذط افػرع: ؿول

ؾدي فُتبدغ هدذه ادـوشدبي بدغ افػدرع وإصدؾ، ؾحقدٌ افعؾي، و ذا إكام ـوكدً افع

اكتػً ادـوشبي بغ افػرع وإصؾ: ؾقعـل اكتػوء افعؾي، ؾال يص َّ افؼقوس، ومدـ 

ذط إصؾ أن يؽدقن ثوبًتدو بددفقٍؾ متػدٍؼ ظؾقدف بدغ اخلصدؿغ، هدذا ذم مدقارد 

 .آحتجوج ذم اخلال 

 .ؾفق يطرد مو يؽقن ثوبًتو ظـده: مـ حقٌ آشتدٓل افؼظل وفؽـ
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 .أن تطرد ذم معؾقٓهتو ؾال تـتؼض فػًظو وٓ معـك: ومـ ذط افعؾي

كعؿ افعؾي  و ذوط تؽقن وصًػو طدوهًرا مـضدبًطو، ؾدنذا خؾدً مدـ ذفدؽ: 

ؾفدذا يؽددقن بددف تددلخر فدرجددي افعؾددي، أو ارتػدوع  ددو، وهددذا فددف تػصددقؾ ذم ـتددى 

ذم افقصدػ ادالئدؿ وافقصددػ ادـوشدى، ادـوشدى ادرشدؾ وادـوشددى إصدقل 

ادالئؿ، وادـوشى ادمثر، بعضدفؿ ُيؼسدؿفو إػ ثالثدي أؿسدوم، وبعضدفؿ إػ ؽدر 

 .ذفؽ، ُيػرؿقن بغ مو يسؿقكف مالئاًم ومو يسؿقكف ممثًرا ومو يسؿقكف مرشاًل 
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 .أن يؽقن م ؾ افعؾي ذم افـػل واإلثبوت: ومـ ذط احلؽؿ

أن يؽقن، وظـدك و افعؾدي هدل اجلوفبدي فؾحؽدؿ، ذط : ـ ذط احلؽؿوم

 .أداء
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 .ومـ ذط احلؽؿ أن يؽقن ـوفعؾي ذم افـػل واإلثبوت

بحقٌ أكف إذا اكتػدً افعؾدي: اكتػدك احلؽدؿ ؾقؽدقن تبًعدو  دو، ٕن احلؽدؿ ذم 

إصددؾ، وافػددرع، : أرـددون افؼقددوس أربعددي: افستقددى وإن ُشددؿل رــًددو ؾقؼقفددقن

جلومع افقصػ افظوهر ادـضبط إػ آخره، واحلؽؿ، احلؽؿ هدق افـتقجدي، وافعؾي ا

ؾوحلؽؿ تبٌع فؾعؾي، ؾحقٌ ارتػعً افعؾي: ارتػع إيدش؟ احلؽدؿ، وحقدٌ ٓ ظؾدي 

 .ؾال ؿقوس

هدق مبحدٌ افعؾدي، ٕكدف هدق : و ذا أبؾدغ مبوحدٌ دفقدؾ افؼقدوس ـدام شدبؼ

 .ادقجى فؾحؼ
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 .قب فؾعؾيوافعؾي هل اجلوفبي فؾحؽؿ، واحلؽؿ هق ادجؾ

افعؾي هل اجلوفبي فؾحؽؿ، هل افتل هبدو يؼدع احلؽدؿ، ؾفدل ادقجبدي فقجدقد 

احلؽؿ، واحلؽؿ هق ادجؾقب وهق افـتقجي، وهق مسبٌى ظـ افسبى إذا اظتزتدف 

 .ظذ افستقى افعؼع ؾوفعؾي شبى واحلؽؿ مسبى
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إن إصدقوء ظدذ احلظدر إٓ مدو : وأمو احلظر واإلبوحي ؾؿـ افـوس مـ يؼقل

بوحتف افؼيعي، ؾنن مل يقجد ذم افؼيعي مو يدل ظذ اإلبوحي: يتؿسؽ بوٕصدؾ أ

وهق أن إصدؾ ذم إصدقوء أهندو ظدذ : وهق احلظر، ومـ افـوس مـ يؼقل بضده

 .اإلبوحي إٓ مو حظره افؼع، ومـفؿ مـ ؿول بوفتقؿػ

هدذه ثالثدي مددذاهى ذـرهدو أبددق ادعدويل ذم إًصدؾ، هددؾ إصدؾ احلظددر أو 

اإلبوحددي أم افتقؿددػ؟ وهددذه ثالثددي مددذاهى مشددفقرة ٕهددؾ إصددقل  إصددؾ

 .وفؾـظور مـ ادتؽؾؿغ افذيـ ـتبقا ذم هذه ادسوئؾ

بلن هدذه ادسدلفي فدقس ؾقفدو إضدالق : وؿد يؼول ـام ذـر ذفؽ بعضفؿ أيًضو

 .ظذ ـؾ تؼدير، وبتؿؾ افؼقل ادؼقد وٓ بتؿؾ افؼقل ادطؾؼ
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صددحى إصددؾ ظـددد ظدددم افدددفقؾ أن يست: ومعـددك اشتصددحوب احلددول

 .افؼظل

ومعـدددك اشتصدددحوب احلدددول، هدددذا معـدددك اشتصدددحوب احلدددول أن : ؿدددول

إصؾ ظـد ظدم افددفقؾ افؼدظل، فؽـدؽ إذا كظدرت ووجددت أن  يستصحى

افؼيعي أظطً أحؽوًمو ـؾقي رجع ذفؽ إػ أن هدذا آشتصدحوب فألصدؾ هدق 

اشتصحوب فؾحؽؿ افؼظل، فؽـ أصب َّ احلؽؿ افؼظل هـو حؽاًم ـؾًقو ـدام ذم 

ادطعقموت م اًل ذم افطعوم ؾنن افؼيعي أظطدً ؾقدف حؽداًم وفؽـدف ـدع، ٕكدف ذم 

ُؿدْؾ ٓ َأِجدُد ذِم َمدو ُأوِحدَل إيَِل  }: افؼيعي ظذ اإلبوحي أفقس ـذفؽ؟ ذم ؿدقل اهلل

ٓ  َأْن َيُؽقنَ  ًمو َظَذ َضوِظٍؿ َيْطَعُؿُف إِ ، هذا افؼيعي أظطً أن [145: إكعوم]{حُمَر 

 .إصؾ ؾقف اإلبوحي

ؾؽددؾ واحددٍد مددـ أؾددراد هددذا إصددؾ افؽددع يؽددقن داخدداًل ذم هددذا احلؽددؿ 

فؼظل، وظؾقف ؾؽقػ يستى أهنو أحؽوم مبتدئدي ؿبدؾ ورود افؼدع، وهدذا ـدام ا

 .شبؼ اإلصورة إفقف ذم بعض ادسوئؾ تؽقن مبـقي ظذ أوائؾ مؼدموت ُمـوزع ؾقفو
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ؾُقؼدم اجلع مـفو ظدذ اخلػدل، وادقجدى فؾعؾدؿ ظدذ ادقجدى : وأمو إدفي

 .فؾظـ

دفدي، وـدذفؽ ذم افددٓٓت، وأمدو ذم إ: كعؿ، هذا ذم ترتقى إدفدي، ؿدول

جفدي اف بدقت، وجفدي إيدش؟ افدٓفدي، : شقاء أكً تعر  أن افدفقؾ ؾقف جفتدون

جفي اف بقت إمو أن تؽدقن ذم ظقـدف وإٓ ذم أصدؾف، ـؼقدوس ادعدغ ؾفدؾ هدق مدـ 

افؼقوس ادعتز أم فقس مـ افؼقوس ادعتدز؟ ـؼقدوس معدٍغ ذم ؾدرع، ؾفدذا ثبدقت 

ردة، ؾلكدً تبحدٌ ذم ثبدقت هدذه افروايدي مدـ افعغ، أو ـذفؽ حديٌ روايي ؾد

 .ظدم ثبقهتو

أصدؾ دفقدؾ آشتحسدون هدؾ هدق ُحجدي أو : ـلن تؼقل: أو يؽقن ذم أصؾف

أكف حجي بح ً ذم رتبتدف، هدؾ ُيؼددم ظدذ ؿدقل : فقس إيش؟ حجي، ثؿ إذا ؿؾً

افصحويب أو ظذ ادصؾحي ادرشؾي أو مو إػ ذفؽ، وظؾدؿ ترتقدى إدفدي هدق مدـ 

إصقل، ظؾؿ ترتقى إدفي وترتقدى افددٓٓت، بدؾ هدذا هدق ؾؼدف جقهر ظؾؿ 

 .ظؾؿ إصقل

أمددو تسددؿقي إدفددي وتسددؿقي افدددٓٓت ابتددداًء ؾفددذا ذم افغوفددى أكددف مؼدمددي 

افؼقوس ُحجي، وآشتحسون ُحجي وادصؾحي ادرشؾي ُحجدي، : شفؾي، ـلن تؼقل

ـدذفؽ؟ فؽدـ  ؾقفو خال  وافراج َّ أن هذا ُحجي، هذا تسدؿقي أفدقس: أو تؼقل

ويـ افػؼف إبؾدغ ذم مدوذا؟ ذم افستقدى، ترتقدى اجلدـس أو ترتقدى افعدغ، ـدلن 
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ؿدقل افصدحويب ُيؼددم ظدذ : افؼقوس ُيؼدم ظدذ ؿدقل افصدحويب، أو تؼدقل: تؼقل

 .افؼقوس، هذا ترتقى ذم إصؾ

إن ؿقل افصحويب ُيؼدم ظذ دفقدؾ افؼقدوس، أو : ثؿ إذا رتبً إصؾ وؿؾً

وس ُيؼدم ظذ ؿقل افصحويب، تبحٌ ذم مقودقع آودطراد افؼق: ؿؾً افعؽس

ُيؼدم ؿقل افصحويب ظذ افؼقوس، : مـ ظدمف، و ذا ذم طوهر مذهى اإلموم أمحد

 .و ذا ـ ر مـ ادتلخريـ إذا شؿقا مذهبف شؿقه هؽذا مـ أصحوبف وؽرهؿ

إن افؼقدوس : ُيعتد بوفؼقوس، وبعضدفؿ يؼدقل: وذم مذهى اإلموم أيب حـقػي

ظذ أؿقال افصحوبي ذم مدذهى أيب حـقػدي مدـ أصدحوبف وؽدرهؿ، وفؽدـ  مؼدم

ظـد افتحؼقؼ وافبحٌ دمد أن هذا وإن اُظتز أو أمؽـ ظبورة أدق أمؽـ اظتبدوره 

ـلصٍؾ ذم أحد ادذهبغ، إٓ أكف ٓ يؾزم أن ُيػرع ظؾقف، ؾؼد ُيؼورن ؿقل افصحويب 

ؿقوًشو فؼقل صحويب، وؿد ُيؼورن مـ احلول افعؾؿقي ادعتزة ظـد أيب حـقػي مو يدع 

افؼقوس مـ آؿتضوء افؼظل مو ُيؼدم اإلموم أمحد وجًفدو مدـ افؼقدوس ظدذ أثدٍر 

 مـ بعض افصحوبي، ؾفذا افتػصقؾ أيًضو ٓ ختؾق مـف ادسوئؾ، واو َّ يو إخقان؟

افستقدى بدغ : ؾفذا ممدو  سدـ تتبعدف، م ؾدف ؾؼدف افددٓٓت، ددو تؼدقل مد اًل 

ادـطددقق ُحجددي وادػفددقم : ادـطددقق وادػفددقم، ؾددنذا ؿؾددً: لافدددٓٓت أن تؼددق

تؾدؽ افصدقر : تعرؾقن هق صقر، بعضفؿ  عؾفو شبًعو وؾقفو خال ، ؾنذا ؿؾً

مـ ادػفقم معتزة، ؾجعؾً ادـطقق ُحجي وبوًبو مـ ادػفقم ُحجي، بؼقـدو هـدو ذم 

 .ادـطقق مؼدم ظذ موذا؟ ادػفقم: افستقى، ؾتؼقل
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ـطقق مؼدم ظذ ادػفدقم هدل ُمؼدمدي شدفؾي، فؽدـ افشدلن ذم هذه اجلؿؾي اد

موذا؟ افشلن ذم ادؼدموت افتل بؼقً، هؾ هذا بوفػعؾ أكدف مـطدقق  دذا احلؽدؿ، 

 .وإٓ هق مـطقق حلؽٍؿ آخر

أحقوًكددو يددلم مـطددقق ومػفددقم يبددغ أن إول مـطددقق وأن اف ددوين إيددش؟ 

ن إول مـطدقق واف دوين مػفقم، وهذا هدق افدذي يقؿدع افتدقهؿ، ٕكدف إذا بدون أ

مػفقم: تبودر إػ افذهـ مبوذًة أن ادـطقق ُيؼدم ظدذ إيدش؟ ادػفدقم، مدـ أيدـ 

 لء افتقهؿ ذم م ؾ هذا؟  لء افتقهؿ ذم م ؾ هذا أكف مـطدقق وفؽـدف فدقس ذم 

 .حمؾ احلؽؿ، حمؾ افبحٌ

إن ادناء »: بئدر ُبضدوظي حدديٌ أيب شدعقد اخلددري ذم افسدــ: م ؾ حدديٌ

إ ا بؾن  »: ، مع حديٌ ابـ ظؿر ادشفقر بحديٌ افؼؾتغ« ُيـجسه يءصفوٌر ال

إ ا بؾن  ؼؾتنني مل حيؿنل »: ، حديٌ ابدـ ظؿدر مـطقؿدف«اداء ؼؾتني مل حيؿل اخلبث

أن مو دون افؼؾتغ  ؿؾ اخلبٌ هذا مػفقمدف، إذا جوءكدو حمدؾ : مػفقمف ذ«اخلبث

ظفدر أثرهدو بوٕوصدو  احلؽؿ مو هق؟ إذا جوءك مسلفي ورود افـجوشي افتدل مل ي

 ؿؾقددؾ دون افؼؾتددغ، ؾدنن أظؿؾـددو مػفددقم حددديٌ 
ٍ
اف الثدي ظـددد افػؼفددوء ظدذ مددوء

افؼؾتغ ؿؾـو إيش؟ يؽدقن كجًسدو، ٕكدف طفدرت ؾقدف افـجوشدي هدذا بوإلمجدوع أكدف 

 ؿؾقددؾ دون افؼؾتددغ ظددذ هددذا افؼصددد ذم افتصددقير 
ٍ
كجددس، فؽددـ افؽددالم ذم مددوء

ذـدرهؿ فؾؼؾقدؾ، وردت ظؾقدف كجوشدي،  فؾؿسلفي، وهدق ادؼصدد ذم اددذهى ظـدد

 .ظذ حديٌ افؼؾتغ مـ حقٌ دٓفي ادػفقم يؽقن إيش؟ كجًسو: تؼقل
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، مـطقؿدف «إن اداء صفور ال ُيـجسنه يء»: إن حديٌ بئر ُبضوظي: ؿد ُيؼول

 .ُيػقد أكف ٓ يـجس إٓ بوفتغر، وافتغر ُمؿع ظؾقف وسي َّ ذم افؼيعي

ؾقؼقل فؽ إيش؟ افراج َّ أكف ٓ يـجس ؾتؽقن كتقجي افبحٌ فدى افبعض 

مو دام مو طفر ظؾقف أحد إوصدو  اف الثدي، أكـدو كسدتدل هـدو بحدديٌ ادـطدقق 

يؼوبؾف مػفقم، أو كسدتدل بدودـطقق مؼوبدؾ ادػفدقم، وإذا تعدورض ـدام ُيعدز وإن 

 .ـون افتعبر ؾقف مو ؾقف، ادـطقق وادػفقم ؾودؼدم ادـطقق ظذ إيش؟ ادػفقم

ئر ُبضوظي هق مـطقق، فؽـف فقس مـطقًؿو ذم إيش؟ حمدؾ احلؽدؿ، وحديٌ ب

ادـطدقق مؼددم ظدذ : فقس مـطقًؿو ذم حمؾ احلؽؿ، ؾنًذا فدقس افشدلن ذم أن تؼدقل

ادػفقم، هذا صلٌن يسر، وفؽـ افشلن أن تتبغ أن هذا مـطقق أو فقس مـطقًؿدو، 

 .م ادعتز أم ٓوهذا مػفقم أو فقس إيش؟ مػفقًمو، وادػفقم هؾ هق مـ ادػفق

ثؿ إذا بؼؼ أكف مـطقق وهذا مػفقم: تـتؼؾ إػ مؼدمي ثوكقي وهل موذا؟ هؾ 

ادـطقق هذا ذم حمؾ احلؽؿ أو فقس ذم إيش؟ حمؾ احلؽؿ، وهؽذا يتسؾسؾ افـظر 

 .حتك يص َّ ــتقجي ذم إخر أكؽ ؿدمً ادـطقق ظذ إيش؟ ادػفقم

صددقص، ؾفدذا فؾستقدى بددغ افعددوم ادحػدقظ وافعدوم ادخ: وم ؾدف إذا ؿؾدً

افعدوم ادحػدقظ ُيؼددم ظدذ افعدوم ادخصدقص مد اًل افدذي : افدٓٓت، يؼقفدقن

دخؾف افتخصدقص، ؾفدذا أيًضدو  تدوج إػ مؼددموت وإٓ هدق ـجؿؾدي ُتسدؿك أو 

 .يسفؾ تسؿقتفو
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وم ؾف ذم إؿقسي، وربام ظدفف ظـ اجلع إػ اخلػل، وفذفؽ ـلن ذم ـالم أيب 

إصورة إػ تدرك افعؿدؾ بددفقؾ آشتحسدون، ٕن مدـ أخدص  -رمحف اهلل–ادعويل 

ترك افعؿؾ بوفؼقوس اجلع إػ ؿقوٍس خػل، ؾفدق : أوجف آشتحسون ظـد احلـػقي

وأمو إدفي ؾُقؼدم اجلع مـفو ظدذ اخلػدل، هدذا هدق إصدؾ ٓ صدؽ، : هـو يؼقل

أكدف  فؽـ هؾ ُيعدل ظـف بام ُيسؿك ظـد إحـو  وؽرهؿ آشتحسون؟ افدراج َّ

ُيعدل ظـف، ويؽقن هذا اخلػل إكام أثر ظؾقف تسؿقتف، وإٓ هدق ذم حؼقؼدي إمدر ذم 

 .افؼيعي أؿقى مـ اف وين ظـد تؼديؿف ظؾقف، فؽـ أثر ظؾقف موذا؟ تسؿقتف

ؾنذا خطر ظدذ افعؼدؾ إول أكدف خػدٌل ومدو ُيؼوبؾدف جدع: ؿدد يتبدودر حؽدؿ 

ؽدـ هدذا تدقهٌؿ ؾرودف آشدؿ إن اجلع أوػ، أفقس ـذفؽ؟ ف: افعؼؾ هـو ؾقؼقل

أكف ُشؿل هذا جؾًقو وُشؿل هذا إيش؟ خػًقو، وإٓ هق ذم حؼقؼي إمدر وذم كػدس 

إمر ذم م ول افؼقوس اجلع وافؼقوس اخلػل ومو يؽدقن ظدذ دفقدؾ آشتحسدون 

مـفام هذا اجلع ذم حؼقؼتف فقس جؾًقو ذم هذا ادحؾ، وذفؽ اخلػل فدقس خػًقدو ذم 

 .خلػوء اإلووذم افذي ترتى ظذ هذا ادصطؾ َّذفؽ ادحؾ، فؽـف ا

وادقجى فؾعؾؿ ظدذ ادقجدى فؾظدـ، ؾقؼددم اإلمجدوع افؼطعدل : وم ؾف ؿول

 .ظذ بعض إدفي افظـقي وهذا مضطرد ذم إحؽوم

ومدـ ذط ادػتدل أن يؽدقن ظودًدو بوفػؼدف : ذوط ادػتدل: -رمحف اهلل–ؿول 

أصاًل وؾرًظو خالًؾو ومذهًبو، وأن يؽقن ـومؾ أفي ذم آجتفود ظورًؾو بام ُ تدوج 
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إفقف ذم اشدتـبوط إحؽدوم مدـ افـحدق وافؾغدي ومعرؾدي افرجدول وتػسدر أيدوت 

 .افقاردة ذم إحؽوم، وإخبور افقاردة ؾقفو

ومـ ذط ادػتل أن يؽقن ظودًدو : -رمحف اهلل تعوػ–أبق ادعويل اجلقيـل ؿول 

بوفػؼف أصاًل وؾرًظو، خالًؾو ومدذهًبو، أن يؽدقن ظورًؾدو بوفػؼدف أصداًل أي بلصدقل 

افػؼف، وؾرًظو أي برؤوس ادسوئؾ وؾروع ادسوئؾ افػؼفقدي، وأن يعدر  اخلدال  

ظورًؾدو بوفػؼدف أصداًل أي  وادذهى، ادذهى افدذي كسدٍ ظدذ أصدقفف، أن يؽدقن

 .بلصقل افػؼف أو أصقل ادذهى ادعغ

يؽقن ظورًؾو بػروع ادذهى وظورًؾدو بدوخلال ، ثدؿ ذـدر ذم صدػتف : ومذهًبو

أن يؽددقن ـومددؾ أفددي ذم آجتفددود، ظورًؾددو بددام ُ تددوج إفقددف ذم اشددتـبوط : أيًضددو

إحؽوم مـ افـحق وافؾغي ومعرؾي افرجول وتػسر أيدوت افدقارد ذم إحؽدوم 

ذم  -رمحدف اهلل–بدق ادعدويل وإخبور افقاردة ؾقفو، هذه إوصدو  افتدل ذـرهدو أ

صػي أو ذم ذط ادػتل، ُيريد بدذفؽ ادػتدل بؿعـدك ادجتفدد، أمدو ادػتدل بؿعـدك 

افـوؿؾ فؾػتقى وادؼرب فؾػتقى ؾال يؾزم ؾقف هذه افؼوط، وإٓ ٓكغؾدؼ إيدش؟ 

بوب افػتقى، ٓكغؾؼ بوب افػتقى، ٕن بوب افػتقى أصؽؾ مـ بوب آجتفدود، 

 .ضوئػٌي بنؽالق بوب آجتفودٕكف ؿوفقا أو ؿوفً 

فؽدـ بدوب  -إن صدوء اهلل–ؾفذه مسلفي ظذ ـؾ حدول  دو بحدٌ ـدام شدقلم 

افػتقى مشؽؾ ظذ هدذا، ٕكدؽ إذا أؽؾؼدً بدوب افػتدقى ـقدػ ُيػتدك افـدوس؟ 

وفعؾ ادخرج ذم هذا مـ حقٌ ادخرج بؿعـك افتػسر افعؾؿدل ددو يدرد ذم ـدالم 
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هـددو ويددذـره ؽددره مددـ  -رمحددف اهلل–دعددويل ظؾدامء إصددقل، ـؽددالم اإلمددوم أيب ا

بددغ مؼددوم افػتددقى أو ادػتددل : ؾددرٌق بددغ مؼددومغ: إصددقفقغ ـددذفؽ، أن كؼددقل

بؿعـك افذي هدق ظدذ صدػي آجتفدود ذم افػتدقى، ؾفدذا هدق ادجتفدد وإذا ـدون 

ادجتفددد ؾؾددف ذوط آجتفددود، وٓ يؽددقن ؽريًبددو أن يؽددقن ظودًددو بوفػؼددف أصدداًل 

و، وأن يؽدقن ظورًؾدو بوفؾغدي إػ آخدره، ٕن ادػتدل هـدو هدق بؿعـدك وؾرًظو ومذهب

 .إيش؟ ادجتفد

وأن يؽدقن : وأبق ادعويل أراد ذفؽ، وأكً ترى أكف ذم اجلؿؾ موذا ؿول؟ ؿول

ـومؾ أفي ذم آجتفود، إًذا هق أراد بودػتل هـو موذا؟ ادجتفد، وٓ صؽ أن هذا 

 افػتقى بؿـ دوكف؟ هق ادػتل إظذ رتبًي، فؽـ هؾ تص َّ 

كعؿ يقجد مـ دوكف ممـ ٓ يؽقن مؼؾًدا، ٕهنؿ  عؾقن ظدذ افتؼوبدؾ : كؼقل

ادػتل وادستػتل، وادجتفد وادؼؾد، هق دون درجي ادػتل ظذ معـك ادجتفد هـو 

مـ يؽقن كوؿاًل فؾػتقى، وهذا افـؼدؾ ظدذ أوجدف، ؿدد يؽدقن كؼداًل ُمدرًدا، ـؿدـ 

متؼـًو فػروع موفؽ، فؽـف فدقس ظؾدقاًم  -رمحف اهلل–ؽ يؽقن ظذ مذهى إموٍم ـامف

بآفي آشتـبوط وأوجف آجتفدود أو اإلحوضدي أو اجلؿدع فؾغدي، ومدو إػ ذفدؽ ممدو 

 .ذـر هـو

أو يذـر ؽره مو هق أـ ر مـدف أيًضدو، فؽدـ يؽدقن ظورًؾدو بعدض ادػتدغ مدـ 

فقدف اددذهى افـقع اف وين يؽقن ظورًؾو بػروع موفؽ ومسوئؾ موفدؽ، ومدو اكتفدك إ

ظـد موفؽ أو ظـد أيب حـقػي أو ظـد أمحد أو ظـد افشوؾعل، ؾفق مـ أهدؾ افعؾدؿ، 
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فؽـف مو بؾغ رتبي آجتفود، ؾنذا شلفف افعومي وادستػتقن، إذا شلفقه ظدـ ادسدوئؾ 

وهق ذم مٍك صوؾعل أو ذم مٍك حـػل أو ذم مٍك حـبع يعـل ذم بؾدٍد حـدبع أو 

 .اإلموم موفؽ موفؽٍل، أؾتوهؿ بام ظؾقف

يؽقن ؿبؾ افسدالم، ٕكدف : متك يؽقن شجقد افسفق؟ ؿول  ؿ: ؾنذا ؿوفقا فف

: إكدام يػتدقفؿ بؿددذهى اإلمدوم افشددوؾعل وهدق صدوؾعل، وذاك احلـػددل يؼدقل  ددؿ

إصؾ ؾقف أكف ؿبؾ : شجقد افسفق بعد افسالم، وهذا احلـبع إذا ؿوفقا فف ؿول  ؿ

ظـددكو مدو ـدون : د افسدالم، واددوفؽل يؼدقلافسالم إٓ مو ثبً ظـ افـبدل أكدف بعد

 .زيودًة: ؾبعد، ومو ـون كؼًصو: ؾؼبؾ م اًل 

وؿد ُ سـ آشتدٓل ظذ وجٍف مـ ذفؽ، ويؽقن حؼقؼي آشتدٓل فدقس 

تلشقًسدو وإكددام هددق كؼدٌؾ فالشددتدٓل، ؾؽددام كؼدؾ افؼددقل ظددـ موفدؽ، كؼددؾ إيددش؟ 

و اشدتدل  دذه ادسدلفي آشتدٓل، ؾرى أن أصحوب موفؽ اشتدفقا أو أن موفؽد

أو تؾؽ بدفقؾ، أو أن أصحوبف اشتدفقا دذهبف، ؾُقحدث ادستػتل بؼقل موفؽ أو 

 .افشوؾعل أو كحق همٓء وبدفقؾف

ؾفذا ذم حؼقؼتف ظـده ؿدر مـ آجتفود مـ جفي ادعـدك ادجدرد فالجتفدود، 

فؿ وإن ـون ٓ يتػؼ وادعـك اخلوص افذي يؼصد إفقدف ظؾدامء إصدقل ذم تسدؿقت

ادجتفد ادطؾؼ، ؾال يـطبدؼ ظؾقدف هبدذا افتؼددير، وفؽـدف أيًضدو فدقس مدـ افعومدي، 

حول ـ ر مـ افـوطريـ ذم افعؾؿ أفقس ـذفؽ؟ ؾعـدهؿ مودٌة  -ـام تعؾؿ–وهذه 

مددـ آجتفددود يعرؾددقن هبددو متققددز ادسددوئؾ، ورد ادسددوئؾ إػ مـوزظفددو، ووددبط 
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، وكؼدؾ آشدتدٓل كؼداًل مذاهى أئؿدتفؿ أو مدذاهى ادجتفدديـ وافـؼدؾ ظدـفؿ

حمؽاًم، ومتققز إوجف، ـؾ هذا مل يصؾقا بف ظذ ترتقى افـظور مدـ إصدقفقغ أو 

 .ؽر افـظور أيًضو إػ رتبي ادجتفد إيش؟ ادطؾؼ

فؽـ أيًضو ٓ صؽ أهنؿ دمووزوا بدف رتبدي افعومدي، ومؼدوم مدـ رتبدي افتؼؾقدد، 

ٌد مدـ وجدف، وإذا اظتدزت مدو ؾصور  ؿ تؼؾقٌد مـ وجف، وصور  ؿ إيش؟ اجتفو

ُيذـر ذم بعض ـتى إصقل أيًضو، أو ظـد ضوئػٍي مـ ظؾامء إصقل وهق ؿدقٌل 

–وهق أن آجتفود يتجدزأ، وهدذا هدق افظدوهر مدـ حدول افصدحوبي : ؾقف وجوهي

أن آجتفود يتجزأ، وافدفقؾ أهنؿ تقؿػقا تقؿػ ـبور ُمتفدُّيؿ  -ريض اهلل ظـفؿ

 أن آجتفود يتجزأ ٕكف فقس هق كبقة ٓبد أن يؽدقن ذم بعض ادسوئؾ، ؾدل ظذ

 .، ؾودجتفد ُيصقى وخيطئهـوك احلؽؿ مـ افـبل 

أن مو ذـره هدق هـدو هدق ذم ذط ادػتدل بؿعـدك ادجتفدد، وتؼدع : ؾودؼصقد

إكدف يصد َّ حتدك ٓ : افػتقى ممـ دوكف، وفؽـ افـقع اف وين مـ افػتقى افدذي ؿؾـدو

أكف ٓ ُيػتل إٓ مـ هق مـ أهؾ آجتفدود ادُطؾدؼ : تتعطؾ إيش؟ افػتقى، فق ؿقؾ

افذي ـون ظذ ؿدر اإلموم موفؽ، أو ؿدر اإلموم أمحد: فتعطؾً ـ ر مـ افػتدقى 

 .{ؾوشلفقا أهؾ افذـر}: ؿول بودسؾؿغ أفقس ـذفؽ؟ واهلل 

إن افقجف اف وين شوئغ، إٓ أن مـ اشتعؿؾف وصور مـ أهؾ : وفؽـ مع ؿقفـو

و أكدف ُمؼؾدًدا مدـ وجدف، وإن ـدون  ـً افػتقى ظذ افرتبي اف وكقي:  ى أن يؽقن ُمددر

ظـده مودة آجتفود، وفزوم هذا ادعـك ذم كػسف أن ضريؼتف ؾقفو مودة مـ افتؼؾقدد 
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يؽدقن ؾقفدو ؿددر مدـ شدعي احلرـدي ٓ يـػؽ ظـفو هدل افتدل ُتؾجدؿ افدـػس افتدل 

بودسوئؾ، ؾال يتقهؿ هدذا افـدوطر ظدذ هدذه افرتبدي أكدف صدور مدـ أهدؾ آجتفدود 

 .ادطؾؼ

هدؿ مدـ أهدؾ : و ذا دمدون أن ـبور ادحؼؼغ افذيـ هؿ ربام يتجف أن ُيؼدول

آجتفود ادطؾؼ، فؽدـفؿ مدـ كوحقدٍي أو مدـ وجدٍف آخدر افتزمدقا بلصدؾ مدذهى، 

هؾ مـ افتزم مـ افعؾدامء بلصدقل مدذهى مدـ اددذاهى : شمالوهذا يريد ظؾقف 

إربعي يعـل أكف دمرد ظـ رتبي ادجتفدد ادطؾدؼ؟ افتـظدر ادشدفقر يؼدقل ذفدؽ، 

وفؽـ هذا ؾقف كظر، ؾال يؽقن شؾقك رتبي آجتفود ادطؾؼ إٓ بدسك افتؿدذهى، 

فدف  -اهلل رمحدف–اإلموم ابدـ تقؿقدي : وهذا فقس ـذفؽ، ٕكف ومـ م ول ذفؽ م اًل 

صػي آجتفود ذم بعض ادسوئؾ مـ افؼيعي افتل أصبف مو تؽدقن بدوفـقازل افتدل 

وؿعً، ؾصور فف ؾقفدو ؿدقٌل وبؼقدؼ، فؽـدف ؾدقام جدرى ظؾقدف وهدل افغوفدى مدـ 

ادسوئؾ ؾقام جرى ظؾقف مـ افؼقل وهل أؽؾى ادسوئؾ إكام هق ُيػرع ظـ مدذاهى 

طؾؼ، وإن ـون إصدؾ أكدف مدوذا؟ وإن افػؼفوء، ؾقعرض فف مؼوم مـ آجتفود ادُ 

ـون إصؾ أكف كؼؾ ظـ ؽره مـ أهؾ افعؾؿ، فؽـ هؾ كؼؾدف ـدون كؼداًل ُمدرًدا أم 

أكف كؼؾ ُمتفد وؾقف مدودة اجتفدود ذم افسجدق َّ وكظدر إدفدي وافددٓٓت؟ أفدقس 

 .ـذفؽ؟ ؾفذه مودة مـ آجتفود

إمؽون اجلؿدع بدغ وٓ يـضبط فؽ ادعـك ظذ افتحؼقؼ وافتطبقؼ إٓ بتؼدير 

مودة مدـ افتؼؾقدد ومدودة مدـ آجتفدود ذم كظدر ادجتفدد واجتفدوده وظؼؾدف، ؾفدق 



 

 

- 066 - 

مرـٌى مـ آجتفود، ومرـٌى مـ مودة مـ افتؼؾقد، أمدو أن ُيتدقهؿ أن آجتفدود 

وافتؼؾقد بقـفام متوكع بحقٌ أن ادجتفد يـػدؽ ظدـ افتؼؾقدد مدـ ـدؾ وجدف، أو أن 

ؾ وجدف: ؾفدذا ؾدرٌض مدـ ؾدروض افعؼدؾ فدقس ادؼؾد يـػؽ ظـ آجتفود مـ ـ

إٓ، فؽـ إذا جئً افتطبقؼ مو مـ إموٍم إٓ وفف شؾػ، وؿد ؿول اإلموم أمحد وهدق 

 .ٓ تؼؾ ذم مسلفي إٓ وفؽ ؾقفو إموم: مـ أئؿي آجتفود

ؾفذا ظذ ـؾ حول مـ ادسوئؾ افتدل ٓ تضدطرد ظدذ مطؾدؼ افتؼددير، فؽدـ 

تقى  ى أن يؽقن حُموًضو هبذا افؼددر مدـ احلدول أن افـقع اف وين مـ افػ: ادؼصقد

حول افـػس، حتك ٓ يتؼحؿ ادسوئؾ تؼحؿ ادجتفديـ، وٓ ُيتقهؿ أيًضدو أن مدـ 

أراد افدخقل ذم آجتفود ادطؾؼ إكام بغ يديف أن دمدرد مدـ مدذهٍى معدغ، ؾفدذا 

دطؾدؼ مدو افتجرد ٓ ُيػقده صقًئو ذم افعؾؿ، وفذفؽ مو ذـروا أكف ذم ذط ادجتفد ا

ذـروا ذم ذضف وصػتف أن ٓ يؽقن ظورًؾو بؿذهى إمدوم، أو بـدو ظدذ أصدقفف أو 

 .كحق ذفؽ

بؾ إصؾ أكف ٓ يسؿك إػ ذفؽ إٓ إذا اظتز هبذه ادؼدموت مـ ؿبؾ، ؾفدل 

ُرتبي ٓ يـزع إفقفو كزًظو، وإكام يسؿك إفقفو ترؿًقدو، فقسدً ضػدرة آجتفدود فقسدً 

ام آجتفددود بؿعـددك ضػددرة افـظددوم، افـظددوم ـددون يؼددقل ضػددرة ـطػددرة افـظددوم، إكدد

بوفطػرة ـام ظقى ظؾقف ذم ظؾؿ افـظر، وهق أكف ؿد يـتؼؾ مـ رؿدؿ واحدد إػ رؿدؿ 

 .ثالثي دون أن يؿر برؿؿ اثـغ، هذه مسلفي بعقدة ظـو
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أكددف ـددذفؽ ذم آجتفددود ٓ تقجددد ضػددرة أن اإلكسددون ؾجددلة : فؽددـ افؼصددد

أكف ٓ يـتسى دذهى، ؾنذا مل يـتسى ددذهٍى مدـ  يتحقل إػ إيش؟ ُمتفد بشعور

ادذاهى إربعي ُشؿل إيش؟ ُمتفًدا، وؽره أظؾؿ مـف، فؽـ دو اكتسى ددذهى: 

 .ُشؿل ُمؼؾًدا، افعؾؿ ٓ ُيمتك هؽذا

 .ومـ ذط ادستػتل، كعؿ: -رمحف اهلل–ؿول 
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 .ومـ ذط ادستػتل أن يؽقن مـ أهؾ افتؼؾقد ؾُقؼؾد ادػتل ذم افػتقو

ومـ ذط ادستػتل أن يؽقن مـ أهؾ افتؼؾقد، وهذا خدرج بدف أن ادجتفدد 

ٓ ُيؼؾد ُمتفًدا، وهذه ؾقفو مودٌة مـ اخلال ، أمو مـ فقس ُمتفًدا، ؾال يشدؽ أكدف 

ُيؼؾد، ادؼؾد ُيؼؾد ادستػتل، فؽـ ادجتفد هؾ يسقغ فف فؾؿجتفد أن ُيؼؾدد ُمتفدًدا 

 .إن تضويؼ افقؿً ومو أمؽـف آجتفودإٓ : آخر؟ اجلؿفقر ظذ ادـع، ؿوفقا

–وفقس فؾعومل أن ُيؼؾدد، مدع أن هدذه مجؾدي ُمؿؾدي ذم ـدالم أيب ادعدويل : ؿول

ؾام ادؼصقد بوفعومل؟ هؾ افعومل بؿعـدك افـوؿدؾ واُدحدرر افدذي مل يصدؾ  -رمحف اهلل

رتبي آجتفود ادطؾؼ؟ ٕن مـ ُيضو  إػ هذا آشؿ ذم افعودة ؿدد يؽدقن كدوؿاًل 

ـده مؼوٌم مـ افتحرير، وؿد يؽقن كوؿاًل وظـده مؼوٌم أبؾدغ مدـ افتحريدر، وؿدد وظ

درجوت مدو وصدؾ هبدو  -ـام ترى–يؽقن كوؿاًل وظـده مؼوٌم مـ آجتفود، وهذه 

 .رتبي ادجتفد ادطؾؼ

وافتؼؾقد ؿبقل ؿدقل افؼوئدؾ بدال ُحجدي، وهدذا فدقس بدالزم، ٕن اشدؿ : ؿول

ع  دو حدٌد ذم ابتدداء افؼديعي، وٓشدقام أهندؿ افتؼؾقد فقس مـ إشامء افتدل ُوود

ؿوبؾقا بغ موذا؟ بدغ آجتفدود وإيدش؟ وافتؼؾقدد، ؾدنذا ؿبدؾ افؼدقل بُحجدي هدؾ 

ُيسؿك ُمتفًدا؟ ٓ يسؿقكف إيش؟ ٓ يسؿقكف ُمتفًدا، ؾددل ظدذ أن اشدؿ افتؼؾقدد 

أوشع مـ ذفؽ، وهؿ  عؾقن أصحوب موفدؽ ذم اجلؿؾدي وأصدحوب أيب حـقػدي 

ـ ادؼؾدددة ٕيب حـقػددي أو دوفددؽ أو ٕمحددد إػ آخددره، وهددؿ يعرؾددقن  عؾددقهنؿ مدد
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أؿقال أئؿتفؿ بحجي، وفذفؽ ُيرجحقن وؿد يسـقن ادذهى ذم بعدض ادسدوئؾ 

 .أو ُيرجحقن بغ اختال  ادذهى

ؾدنذا ـدون : وافتؼؾقد ؿبقل ؿقل افؼوئؾ بال ُحجدي، كؼدقل: -رمحف اهلل–ؾؼقفف 

ا هدذا آجتفدود إػ أكدف تؼؾقدد وفؽدـ ُبحجدي، بُحجي ؾامذا ُيسؿك؟ ُشؿل اجتفدودً 

أن ادجتفدد ـدام شدقلم ذم : وهق يؼقل -رمحف اهلل–وهذا مو ٓ يؼقل بف أبق ادعويل 

صػتف فف ذوط مطقفي، إٓ أن يعتدز ادصدطؾ َّ افدذي تقشدط بدف بعدض افعؾدامء 

إصقل وافؼقاظد وهق أهنؿ شؿقا بغ ادجتفد ادطؾؼ وبغ ادؼؾدد شدؿقا بقدـفام 

مـ ُيسؿقكف ادجتفد ذم ادذهى، أو ادجتفد فؾؿذهى، وهق ُمتفٌد إووذم وفقس 

تفًدا مطؾًؼو، ؾقسؿقن افؼويض أبك يعذ احلـبع م اًل يسؿقكف ُمتفدًدا فؾؿدذهى ُم

ٕكف يستدل، ويسؿقن مـ دون افؼويض مـ احلـوبؾي ُمتفًدا ذم ادذهى ٕكف ُ رر 

ذم آراء اإلموم وإن ـون ٓ يستدل، ؾفذه رتى شامهو بعضدفؿ اجتفدوًدا، وهدذا ٓ 

 .مشوحي ؾقف

مدـ آجتفدود ومدودٌة مدـ افتؼؾقدد، وفدقس هدذا  ٕكف ظـد افتحؼقؼ هل مودةٌ 

ادجتفد ادطؾؼ، يصد َّ : آشؿ يستؾزم ادامكعي  ذا مـ ـؾ وجف، وـام أكؽ تؼقل

ادؼؾد ادطؾؼ، ادؼؾد ادطؾؼ هق افعومل، فؽـ إذا ترؿك ظـ ذفؽ ـؽ ر : أن تؼقل

ُتسدؿقف؟  مـ افػؼفوء أو افبوح غ افذيـ ٓ يصؾقن إػ درجي ادجتفد ادطؾؼ ؾامذا

هق ترؿك ظـ ادؼؾد ادطؾؼ إػ مؼؾٍد مؼقد، أو كزل ظـ ادجتفدد ادطؾدؼ إػ ُمتفدٍد 
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مؼقد، وذم حؼقؼتف افعؾؿقي أكف ظـده مودةٌ  مـ آجتفود، وظـده مدودٌة مدـ إيدش؟ 

 .مـ افتؼؾقد

ؾدنذا كظدرت مدد اًل ذم أيب ظؿدر بددـ ظبدد افددز مدـ أصددحوب موفدؽ، ٓ أحددد 

افز هق مؼؾٌد حمض، ويصدق ظؾقف احلد افذي ؿقدؾ ذم  إن أبو ظؿر بـ ظبد: يؼقل

وٓ أظؾدؿ : افتؼؾقد ؿبقل ؿدقل افؼوئدؾ بدال إيدش؟ ُحجدي، وهدق يؼدقل ذم مسدوئؾ

دوفؽ، وهق موفؽل، وٓ أظؾؿ دوفؽ ُحجدًي ذم هدذه ادسدلفي، هدذا مدو صدور مؼؾدد 

يؼبؾ افؼقل بال ُحجي أفقس ـذفؽ؟ وم ؾف ـ در ذم أصدحوب موفدؽ وأصدحوب 

ػي ؾال يتلتك أن ُتسؿل م اًل أبو افقؾوء ابـ ظؼقؾ ظدذ شدعي ذـوئدف وظؾؿدف أيب حـق

 .أكف مؼؾٌد حمض، حؼقؼتف يؼبؾ ؿقل افؼوئؾ بال ُحجي

ٓ كؼقل أكف يريدد ذفدؽ، فدقس افبحدٌ أن ذم  -رمحف اهلل–ضبًعو أبق ادعويل 

فتؼؾقدد، إفزام أيب ادعويل هبذه، إكام ادؼصقد أن تضد َّ ادعدوين، معدوين آجتفدود وا

وأن بدغ أظدذ رتبددي ذم آجتفدود وأدكددك رتبدي ذم افتؼؾقدد بقددـفام إيدش؟ بقددـفام إن 

صحً افعبورة مػوزة، أن بغ ادجتفدد ادطؾدؼ ـامفدؽ أو ـلمحدد أو ـدليب حـقػدي 

وبغ ادؼؾد افعومل بقـفام مػوزة أفقس ـذفؽ؟ هذه ادػوزة موذا ُكسؿقفو؟ افتل إػ 

و حمًضو وترؿك ذم افعؾؿ درجوت، فؽـف مدو بؾدغ رتبدي أن هق بقل مـ ـقكف ظومقً 

آجتفود، ؾفذا ظذ ـدؾ تؼددير ٓبدد أن ُيالحدظ حتدك ٓ ُيتدقهؿ إؽدالق افعؾدؿ 

 .ؾعذ هذا: بؿسلفي افتؼؾقد أو إؽالق آجتفود، ؿول
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ُيسدؿك  ؿبقل ؿقل افؼوئؾ بال ُحجي، ؾعذ هذا ؿبقل ؿقل افـبل : وافتؼؾقد

 .تؼؾقًدا

إن صدحً –هذا فقس بالزم، وإن ـون اشؿ افتؼؾقد مـ إشامء افتدل ؾقفدو 

ُيسؿك ؿبقل ؿدقل افـبدل : حمويدة، فؽـ أذ  مـف اشؿ افتؼؾقد أن ُيؼول -افعبورة

  إتبوًظو واؿتداًء وُأشقًة واهتداًء وكحق ذفؽ مدـ إشدامء، ؾفدذه أشدامء ذظقدي

 .أوػ مـ اشؿ افتؼؾقد

ؾعدذ هدذا : ذم ادـطدؼ متامكدع ذم ادـطدؼ، يؼدقل وـقػ ُيؼول هق متامكع ترى

ؾؼبقل ؿقل افـبل ُيسؿك تؼؾقًدا، ٕكف افتؼؾقد ظـده ؿبقل ؿقل افؼوئؾ بدون إيش؟ 

ُحجي، ضقى هق ؿقفف ُحجي أفقس ـذفؽ؟ وهق إكام ؿؾده ٕكف يعؾؿ أكف إيش؟ أكف 

قد، فؽدـ كبٌل مـ ظـد اهلل ورشقٌل مـ ظـد اهلل، ؾؼقفف ُحجي، ؾام صدق اشؿ افتؼؾ

ـؾؿي افتؼؾقد ذم أصؾفو ـؾؿي حُمويدة فقسدً مدـ افؽؾدامت افتدل تددل ظدذ : كؼقل

أوفئدؽ }افذم ادطؾؼ وٓ ظذ اددح ادطؾؼ بخدال  آؿتدداء ؾفدق اشدؿ ذظدل 

 .{افذيـ هدى اهلل ؾبفداهؿ اؿتده
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 .افتؼؾقد ؿبقل ؿقل افؼوئؾ وأكً ٓ تدري مـ أيـ ؿوفف: ومـفؿ مـ ؿول

 .هذا وجف مـ افتؼؾقد وفؽـ فقس هق مودة افتؼؾقد مطؾًؼو
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ـدون يؼدقل بوفؼقدوس، ؾقجدقز أن ُيسدؿك ؿبدقل ؿقفدف  إن افـبل : ؾنن ؿؾـو

 .تؼؾقًدا

هذا ظذ افتؼدير اف وين، وهذا أيًضو ٓ يص َّ، ٓ يص َّ مـ جفي افساتقى ـام 

يدـ ؿوفدف ـدال ؿقل ادؼؾد ؿبقل افؼقل بال ُحجي أو ٓ تدري مدـ أ: شبؼ ٕن ؿقفف

ٓ تددري مدـ أيدـ ؿوفدف، كددري : ٕكؽ ٓ تؼدقل افؼقفغ ٓ يصدق ظذ افـبل 

، تؼحدؿ بعدض {إن هدق إٓ وحدٌل يدقحك* ومو يـطؼ ظـ ا دقى }مـ أيـ ؿوفف 

وؾرودقا أن افـبدل  اشدتعؿؾ افؼقدوس، وهدذه  -رمحفدؿ اهلل–افـظور إصدقفقغ 

س اشدتعؿؾ افؼقدوس؟ هدذا مسلفي خالؾقي، ـتى إصقل هؾ افـبل يؼقل بوفؼقو

 تقهؿ، افؼقوس هق مـ صـعي ادجتفديـ بعده، و ذا هق دفقؾ طـل، أمو افـبل 

 .ؾال ُيسؿك هذا مـ بوب افؼقوس بؾ هذه شـتف

أكدف رد بقوًكدو، : إكف رد ؿقوًشو، وإكام كؼقل: ؾنذا رد افـبل إػ ـتوب اهلل ٓ كؼقل

ٕحؽوم، أمو افؼقوس افدذي ظـدوه ؾفق ُيبغ ُمؿؾ افؼرآن، ومو تضؿـف افؼرآن مـ ا

إصقيل إحلوق إصؾ بوفػرع فعؾٍي جومعٍي بقدـفام، ؾدام يدرد ظدـ افـبدل أظدذ مـدف 

رتبي وهق أكف شـي، أكف ُيسؿك شـي ومو يسؿك ؿقوًشو، وفذفؽ يؽقن ُحجًي وٓبد، 

 .ويؽقن صقاًبو وٓبد بخال  ؿقوس ادجتفد ؾقؼع ؾقف افصقاب واخلطل
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آجتفددود، وأمددو آجتفددود ؾفددق بددذل افقشددع ذم بؾددقغ : -رمحددف اهلل–ؿددول 

 .افغرض

وأمو آجتفود ؾفدق بدذل افقشدع ذم بؾدقغ افغدرض، هدذا ذم : آجتفود ؿول

ذم حدديٌ ظؿدرو  افؾغي، وآجتفود مـ إشامء افؼظقي، ـام جوء ظـ افـبدل 

إ ا حؽم احلاؽم ػاجتفد ثم أصاب ػؾه أجران وإ ا »: بـ افعوص ذم افصحقحغ

 .مـ إشامء افؼظقي، ؾوٓجتفود «م ػاجتفد ػلخطل ػؾه أجرٌ حؽ
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ؾودجتفد إذا ـون ـومؾ أفي ذم آجتفود ؾنن اجتفد ذم افػروع ؾلصوب ؾؾف 

 .أجران، وإن اجتفد ؾقفو ؾلخطل ؾؾف أجٌر واحد

إن اجتفد ؾلصوب: ؾؾف أجران أجر اإلصوبي وأجدر آجتفدود، وإذا اجتفدد 

إن : ؿول -رمحف اهلل–ق أجر آجتفود، وفؽـ أيب ادعويل ؾلخطل ؾؾف أجٌر واحد وه

ـون ـومؾ أفي، بؿعـك أكف إكام دخؾ وهق أهٌؾ  دذا افددخقل، أمدو إذا تؼحدؿ مدو 

فقس فف بف ظؾؿ: ؾفق مذمقم، ؾؿـ ؿول ذم افؼيعي بغر ظؾدؿ: ؾفدق مدذمقم وفدق 

 .أصوب

ـ حؽؿ مدـ ؾؾق أن ُأكوًشو مسوؾريـ شلفقا صخًصو وهق ٓ يعر  وشلفقه ظ

ؾعؾؽددؿ : إحؽددوم ؾلؾتددوهؿ، ثددؿ دددو رجعددقا إػ بؾدددهؿ شددلفقا ظودًددو ؾؼددول  ددؿ

صحق َّ، فؽـ ذاك افذي أخزهؿ إكام ؿوفف ظـ اجتفوٍد وآفقٍي ذم آجتفود أو فقس 

وٓ }إكف مذمقٌم وفق أصوب ٕن افؼيعي ٓ ُيؼول ؾقفو إٓ بعؾدؿ : ـذفؽ؟ ؾـؼقل

 .{تؼػ مو فقس فؽ بف ظؾؿ
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 .ـؾ ُمتفٍد ذم افػروع مصقى: مـ ؿول ومـ

 .هذه مسلفي إصقل وافػروع وفؽـ  و بحقٌث مطقفي
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ـددؾ ُمتفددٍد ذم إصددقل افؽالمقددي مصددقى، ٕن ذفددؽ : وٓ  ددقز أن ُيؼددول

 .ُيمدي إػ تصقيى أهؾ افضالفي مـ افـصورى وادجقس وافؽػور وادؾحديـ

افصددقاب ؾقفددو  أن ـددؾ ُمتفددد اجتفددد ذم مسددوئؾ إصددقل ؾددنن: افصددقاب

واحد، وأن مدـ اجتفدد ذم مسدوئؾ افػدروع ؾؽدذفؽ افصدقاب ؾقفدو واحدد، ٕن 

وهق ديـف وذظف هق درجوت، وهق داخٌؾ ذم اشؿ اإليامن وافدديـ  حؽؿ اهلل 

، ـدام ذم افصدحقحغ «اإلينامن بضنٌع وسنبعون»: وـام ؿدول افـبدل  -ـام شبؼ–

ػلعالهنا ؼنول ال »: ، جوء ذم روايي اإلموم مسدؾؿ«بضٌع وسبعون شعبة»وؽر،و 

، ؾوفديـ واحد شقاًء ـدون أصداًل أو «إؾه إال اهلل وأدكاها إماصة األ ى عن اؾطريق

 .ؾرًظو

فؽـ إصقل دو ـون دفقؾفو متقاتًرا مستػقًضو مو احتؿؾدً اخلدال  ؾصدور 

تـبطي ادخددوفػ مددذمقًمو ؾقفددو، ودددو ـددون ـ ددر مددـ افػددروع هددق مددـ إدفددي ادسدد

أحؽومفو مـ إدفي ادستـبطي اتسع ؾقفو اخلال  وجوء ؾقفو أكف إن اجتفد ؾلخطل 

ؾؾف أجر، ٕهنو يعرض ؾقفو بعض افسدد مـ جفي إدفدي ادسدتـبطي افتدل يؿؽدـ 

 .إمجو و بلكف إمو طـل ذم افدٓفي أو طـل ذم اف بقت

آجتفدود أن ـؾ ُمتفٍد ذم افػروع مصدقى فدقس ـدذفؽ، إكدام : إكام افراج َّ

ادصقى ذم افديـ واحد شقاًء ـدون أصداًل أو ؾرًظدو، فؽدـ ذم افػدرع ٓ ُيعؾدؿ وٓ 

: ُيؼطع مـ ادصقى، ٕن افدفقؾ موذا؟  تؿؾ، وظدذ هدذا ؿدول اإلمدوم افشدوؾعل

ؿقيل صقاب  تؿؾ اخلطل، هذا آحتامل وارد ظذ ـؾ أؿقال افػؼفوء ذم اجلؿؾي، 
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ـي خػقددً ظددذ ؾؼقددف، ؾفددذه فقسددً هددل إٓ ذم مسددوئؾ كددذر اشتػووددً ؾقفددو شدد

افغوفى ظذ ادسوئؾ، هذه مجؾٌي ؿؾقؾي مدـ ادسدوئؾ، فؽدـ أؽؾدى مسدوئؾ افػدروع 

ادختؾػ ؾقفو افراج َّ ؾقفو ُيسؿك راجًحو وٓ يؼول صقاًبو، إكام إن ُشدؿل صدقاًبو 

ؾفق دمقز، ؾفق راج َّ وحمتؿؾ و تؿدؾ أن يؽدقن افصدقاب ذم افؼدقل أخدر أو 

 . َّ،  تؿؾ ذم هذا و تؿؾ ذم هذاذم افؼقل افراج

ؾنن هؽذا مـ بوب أوػ ادصقى ؾقفو واحدد، : وأمو ذم مسوئؾ أصقل افديـ

فؽـ ُذم ادخوفػ ؾقفو ٓشتػووي إدفي، ؾودخوفػ يؼع ذم مودة مدـ افتؼصدر ذم 

مسدوئؾ  -رمحدف اهلل–اجلؿؾي، وٓشقام إذا اكتظؿ ذفدؽ، وفدذفؽ اتؼدك أبدق ادعدويل 

إصددقل افؽالمقددي، يريددد ادـسددقبي إػ ظؾددؿ : ظـفددو بؼقفددف إصددقل افتددل ظددز

 .افؽالم
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منن » :فدقس ـدؾ ُمتفدٍد ذم افػدروع مصدقًبو ؿدقل افـبدل : ودفقؾ مدـ ؿدول

: ووجدف افددفقؾ، «اجتفد ػلصاب ػؾه أجران ومن اجتفد ػلخطل ػؾه أجنٌر واحند

 .خطل ادجتفد تورة وصقبف أخرى أن افـبل 

فقس ـدؾ ُمتفدٍد ذم افػدروع مصدقًبو، ثدؿ ذـدر آشدتدٓل : ودفقؾ مـ ؿول: ؿول  

إ ا حؽم احلاؽم ػاجتفد ثم أصاب ػؾه أجران وإ ا »: بحديٌ ظؿرو بـ افعوص

ذـر خطًئو وصقاًبو، ؾدل ظذ  ؾنن افـبل : ، ؿول«حؽم ػاجتفد ػلخطل ػؾه أجر

ٕكدف ُمددح اف دوين وهدق : أن ادصقى إيش؟ فدقس واحدًدا وهدذا ذم افػدروع، ؿدول

 .خمطئ فؽقكف فف أجر آجتفود ومل ُيؿدح خطئف

وترى أن أبو ادعويل ددو ذـدر هدذا ووجدف افددفقؾ ومدو اشدتدرك ظؾقدف مدع أن 

ؾنكدف  -رمحدف اهلل–ادشفقر ظـدد ـ دٍر مدـ أصدحوب هدق إول، وهدذا مدـ أدبدف 

هدذا  ابتدئ بوفؼقل افدذي هدق مشدفقٌر ظـدد أصدحوبف، وفؽدـ ـدلن ذم كػسدف مدـ

إن ـؾ ُمتفٍد ذم افػروع مصدقى، ذم كػسدف مـدف رء ؾتعؼبدف، : افرأي افذي يؼقل

رمحفدؿ –ودو تعؼبف ذـر احُلجي ذم افتعؼى، وذـر افدفقؾ وهذا مـ فطػ افػؼفوء 

 .وحسـ أدهبؿ مع أصحوهبؿ -اهلل

 ذم اإلدراك 
ٍ
ؾنن افعوؿدؾ افعدور  افعدومل أو مدـ دون ذفدؽ وفؽـدف ذو صدػوء

ٕول ظؾقف بعدض افتدلخر مدـ جفدي هدذا افدذي ُيعورودف أفدقس يػفؿ أن افؼقل ا

ـذفؽ؟ ومو فزمف أن يـتصى فتخطئي أصحوبف ختطئًي صحقحي، وفؽـف أصور فؽ 

إصورٍة فطقػي وهذا مـ إدب افذي  سـ فطوفى افعؾؿ أن يؼتػل ضريؼتفؿ ؾقدف 
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وود َّ ؾقام ٓ يؽقن ؾقف فبًسو فؾحؼ بوفبوضؾ، وإٓ ؾؼدد تؼتيضد ادسدلفي افبقدون إ

 .وافتكي َّ إوو َّ، فؽـ هذا بحسى ؿدر ادسلفي، وبحسى ضريؼي افتـبقف

إن هذا افؼدقل ؾقدف كظدر أو إكدف مرجدقح أو : فق أن أبو ادعويل ؿول: وربام ؿقؾ

خال  افصقاب، دو أتك بنؾودٍة ظؾؿقي بؼدر إؾودتف افتدل ذـرهدو بوفطريؼدي اف وكقدي 

افتل ـتبفو هـو أبؾغ مـ افزهون فدق أفقس ـذفؽ؟ ؾنن افزهون ذم افطريؼي اف وكقي 

هذا ٓ برهون ؾقف، وإكام هدق : إن هذا ؿقٌل مرجقح أو ٓ يص َّ، بؾ ؿد يؼول: ؿول

حؽٌؿ مل ُيذـر دفقؾف، ؾفدذا ممدو  سدـ أن افتـبقدف يؽدقن فدقس ظدذ ضريؼدي افعؾدق، 

وهذا مـ إدب فطوفى افعؾؿ أكف إذا اشتدرك ظذ ؽره مـ أهدؾ افعؾدؿ، وم ؾدف 

ي افعؾؿ أن وافدظوة، إذا اشتدرك بعضفؿ ظذ بعض يؽقن ظدذ معـدك بغ ضؾب

، ٓ يؽقن ظؾًقا ذم إرض، وهذا ُيبوفغ ذم افؽؾامت ـلهنو تشفر ذم {وفقتؾطػ}

إيدش؟ ـلهندو تشدفر بدودخطئ، وؿدد يؽددقن هدق مل يػفدؿ هدذا أو ؿدد يؽدقن هددذا 

يتجدرد ظـفدو، ادقوقع ٓ  توجف، إكام كزظدي افعؾدق هدذه  دى أن ضوفدى افعؾدؿ 

ويؽددػ صددلهنو، ٕن صددػي افعؾددق ذم إرض مددـ صددػي ادددممـغ، إكددام مددـ صددػي 

، {وٓ هتـقا وٓ بزكقا وأكتؿ إظؾقن إن ــتؿ مممـغ}: ادممـغ افعؾق اإليامين

 .ؾنيامهنؿ

حسـ إدب ذم افعؾؿ، وحسـ افتلم ذم افعؾؿ، أمدو افعؾدق ذم : ومـ اإليامن

وطفر ومتقدز، ؾفدذا فدقس مدـ افشدلن، وفدذفؽ مدو إرض وهق أن يؽقن اكتك 

وأكدتؿ }ذـر اهلل افعؾق ذم إرض مدًحو، إكام يذـر افعؾق اإليامين بوشدؿف ادعدر  
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إن }: ، إكددام افعؾددق ذم إرض ُأوددقػ إػ مددـ؟ ُأوددقػ إػ ؾرظددقن{إظؾددقن

 .{ؾرظقن ظال ذم إرض

يدي وافسدداد، فـو وفؽـ افعؾدؿ افـدوؾع وافعؿدؾ افصدوف َّ وا دا كسلل اهلل 

خوفصدي ًفقجدف افؽدريؿ  وهبذا كختؿ هذه ادجوفس ذم هذا افػصؾ جعؾفدو اهلل 

 .وحده ٓ ذيؽ فف، وبوهلل افتقؾقؼ

 

 

 

 


