
 

 
 
 
 

 
 

 

 ملعايل الشيخ 

  بن عبد العزيز آل الشيخصاحل 

 -حفظه اهلل تعاىل-

 
 ( أشرطة مفرغة[50]) 

 
 

 مالحظة: تفريغ األشرطة ال يعني االستغناء عنها.



 الرحمن الرحيم اهلل بسم
 

 )معنى أصول الفقه(
 مفردين. جزأين  , من أصول الفقه, وذلك مؤلف منهذه ورقات تشتمل على فصول

 صل: ما بني عليه غيره. الفرع: ما يبنى على غيره.فاأل
 .والفقه: معرفة األحكام الشرعية التي طريقها االجتهاد.

 (أنواع األحكام)
 , والمكروه، والصحيح, والباطل.رواألحكام سبعة: الواجب, والمندوب, والمباح, والمحظو 

 فالواجب: ما يثاب على فعله, ويعاقب على تركه.
 على فعله, وال يعاقب على تركه. والمندوب: ما يثاب

 والمباح: ما ال يثاب على فعله, وال يعاقب على تركه.
 والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.

 والمكروه: ما يثاب على تركه, وال يعاقب على فعله.
 والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

 والباطل: ما ال يتعلق به النفوذ, وال يعتد به.
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (هذه ورقات تشتمل على أصول من أصول الفقهقال اجلويين ) 
وال ميااا حو  ماااا يقولاااو  أو ماااا  ،ومااان  ااالة الألماااال أ ااام يقللاااو  شااان  ماااا ي ت اااو   لااا  أ فساااهم ،لتقليلهاااا (ورقذذذاتهذذذذه ) ،

ااوأيضااا ي   ،لأاا ص حااف ا ا ؛تقلاايحل مهمهااا( هذذذه ورقذذات)فهاا ا قااال  ،ي ت ااو  هبااا مااا أ ااا ىنااا ا تاا  بااأ  اه    اات  ملااأ أ ااأ لااي     ر أ  ش 
  .الألمال بأ ه ت ريسا وتنليفا وشرحا

يأاين ماا اشاتملل  لاع مياا مساال  أحاول  (أصول من أصذول الفقذه( )هذه ورقات تشتمل على أصول من أصول الفقه)
شاهورم مان مساال  أحاول الفقاأ يشا   ليهاا يأين  لع مسال  ملهاا؛ اسساال  الحالية اس ؛اشتملل  لع فصول ملها هاول ل ؛الفقأ

  شارم.
جذذزأين مؤلذذف مذذن ) ،يأااين أحااول الفقااأ (ذلذذك) ،( يأااين بااأ أقاار  مشااار  ليااأ وفااو أحااول الفقااأوذلذذكمث قااال بأاا  )لاا  ) 

 ا   فهام و أارع تأريا  ف ،“فقذه”ومان  “أصذول”مؤلفة من  ،مفرصين جزأين مؤلفة من  “أصول الفقه”( يأين كلمة مفردين



  ،“فقذه”كلماة مان  و  “أصذول”وفاي مرك اة مان مفارصين كلماة  ،تركي هاا  فقأ, اسأ  االحطحلحي اخلاا  البا  أ   أارع أحول ال
 .وحار هلا مأ  احطحلحي, ح   فهمها  نخ  ك  كلمة  لع ح ا ،فصار هلا تركيب  ضايف، “أصول الفقه”مث أضيفل فقي  

 
 ( الحا  واحا  الحاول، فاألصذلقال )”مذا بنذي  :األصذلأراص أ  يوضا  )لا  فقاال ) ،حاول ماا أحا أ “أصذول الفقذه

َمذذَثالك َكَلَمذذةك طًَيبَذذةك  ﴿قااال جاا  و ااحل  ،أحاا  الشااهرم جاا ورفا وجاا  ها ال ااف  ،قااال أحاا  الاا ار يأااين أ ا ااا اي ،(.عليذذه غيذذره
أحااحل ل ااأ بااين  ليااأ غاا ه وفااو بقيااة الشااهرم, أحااول أ اافلها  مسّااع[42] باارافيم ﴾َكَشذذَرَر ط طًَيبَذذةط َأَصذذَلَها ٌَابَذذْر َوفَذَرَعَهذذا َفذذي الس ذذَماءَ 

 ، ل ااأ ي اا   ليهااا اإل ااحل ؛ أحااول اإل ااحل  اخلمسااة ي اا   ليهااا اإل ااحل , أحااول اإلميااا  اسسااال  الاا  ي اا   ليهااا اإلميااا  ؛اإل ااحل 
 ،رو  تتفار  مان أحا  واحا فاالف ،( الح  جمتما الفارو .ما يبنى على غيره :والفرع .ما بني عليه غيره :فاألصلقال ) ،وف  ا

 اين  لياأ الفار , والفار      لع غ ه, ي    لع أي شيل؟ ي    لع الحا , الحا  يل اين  لياأ الفار , الحا  ي  هل ا حار الفر  ي  
اجتهااص هلا أحوال بليال  ليهاا وأ اأ ك ت ان مان طريا   أ ّ  ،الفرو  ال  في مسال  الفقأ  أ ّ     لع الح , يري  ب ل  أ  ي ِّي ي  

كماا أ    ،فالحاول تل اين  ليهاا الفارو  ،(أصذول)ف ا فو اسراص من قولأ  ،وهلا برافيلها ،وهلا أصلتها ،اب  هلا أحوهل   ؛لي  لأ مستل 
حااول و ااو )لاا , فاا ا ال ، ومث  فاارو فاارو ال وهلاا ا يف مؤلفاااع الألمااال لااري  الفاارو  ماان الحااول ومث   ، اا   لااع الحااولالفاارو  ت  

 ل.اجلزل الو 
 

 ( معرفذذة األحكذذام الشذذرعية التذذي طريقهذذا االجتهذذاد :والفقذذهالثاااق قااال)، (معرفذذة األحكذذام الشذذرعية)   ّاان الفقااأ  اا  
ل ان  قاول  ؛ فارب بيلهاا وباّي الألامواسأرفاة مث   .وتاارم يأا   لاأ باسأرفاة ،وتارم يأ   لأ بالفهم ،  لأ بالألمَ  أ  والفقأ تارم يا   ،باسأرفة

 .يف تفصي  يضي  اسقاا   ان بيا اأ ،كا  الألم بحل ش  أشرع وأ ظم من اسأرفة  و     .اسأرفة في الألم   ّ   ا اسقا تسهيحل يف ف 
 يأاااااااااين الألااااااااام بالح اااااااااا  الشااااااااار ية, (والفقذذذذذذذذذه معرفذذذذذذذذذة األحكذذذذذذذذذام الشذذذذذذذذذرعية)فقولاااااااااأ  ،يأاااااااااين الألااااااااام (معرفذذذذذذذذذة)ل ااااااااان قولاااااااااأ 

    الح ا  الشر ية قسما  
 

 ملها أح ا  خ ية.   
 ا أح ا   مليةومله. 

 
مثاا   ،ىنثاا  حاافاع اهلل جاا  و ااحل ،يأااين مسااال  اال تقاااص و ااو )لاا  ؛فااي الاا  ال ياا خلها االجتهاااص  الخبريذذةاألحكذذام 

؟ . فا  فا ا ماراصه يف الفقاأيأاين ليسال ما ار اجتهااص باّي الألماال ؛فا ه مساال  خ ياة ،الغي ياع وما يتأل  بالر االع و و )ل 
َهَم طَاٌََفذْة لََيتَذَفق َهذوا َفذي الذًدينَ ﴿الألم والفهم  الفقأ يف الح  يطل   لع يشام  الفقاأ  [244]التوباة ﴾فَذَلَواَل نَذَفذَر َمذَن َكذًل َفَرقَذةط َمذنذَ

معرفذذذة األحكذذذام )قاااال  ،م مااان صخاااول اخل يااااعفِ و  فلاااا قيااا  ساااا تا ااا ،ومأرفاااة الح اااا  الأملياااة ،مأرفاااة التوحيااا  ؛مأرفاااة الأقالااا فااا ا 
الفقذه هذو معرفذة األحكذام )يأاين لتلا  فيهاا أ ظاار الألماال, فا ا الفقاأ,  (طريقها االجتهذاد) ،(قها االجتهادالشرعية التي طري

ر اا اختلفال فيهاا أ ظاار با  ليسال مسانلة مقطاو  هباا  ، لاع اللظار ؛يأاين تل اين  لاع االجتهااص (الشرعية التي طريقهذا االجتهذاد
 الألمال.



اآل   سااتطيا أ   “الفقذذه”و “األصذذول” مأاا  اجلاازلّي بااّّي  ؛سااا  اارع اجلاازلّي لااع فاا ا  ؟“أصذذول الفقذذه” )  مااا تأرياا  
 (معرفذذة األحكذذام الشذذرعية التذذي طريقهذذا االجتهذذاد :الفقذذه) (،مذذا بنذذي عليذذه غيذذره :األصذذل)قااال  ، ركااب تأريفااا لحااول الفقااأ

    ّ  فلستطيا أ   قول بلال  لع كحلمأ
 
   .عرفة األحكام الشرعية التي طريقها االجتهادى عليها منَ بذَ هي األصول التي يذَ   أحول الفقأ 

  .عليها معرفة األحكام الشرعية التي طريقها االجتهاد يَ نَ المساٌل التي بَ   أحول الفقأ ؛الحول لأو تقو 
ية ال   منا يتأل  بنحول يل ين  ليها مأرفة الح ا  الشر  ؛ال ي خ  فيها الح ا  اخل ية ؛ )  ال ي خ  يف أحول الفقأ الأقال 

طرب   أحول الفقأ مألافا ،في طرب اال تل اط  ف ه الحول في طرب اال تل اط  أطيها بأ ارم أخرى ،طريقها االجتهاص
 طرب اال تل اط في أحول الفقأ. ،؟كي  تستل ط  ؛قها االجتهاصياال تل اط؛ طرب ا تل اط الح ا  الشر ية ال  طر 

 
 ؟ف ه أح ا  ( أي  األحكام سبعةبأ  )ل  قال ) 
 واألحكذام، فقاال )(معرفة األحكام الشرعية التي طريقها االجتهاد)وفي ال  )كرفا يف قولأ  ،الح ا  ال  )كرفا من ق   

 (الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل :سبعة -يأين الح ا  الشر ية ال  طريقها االجتهاص-
والألماال مان بأا   ،ف ا التقسيم خاا  باأ ،لشر ية ال  طريقها االجتهاص يأين الح ا    أةف ا التقسيم يف كو  الح ا  ا 

  يقسمو  الح ا   ىل قسمّي
 
 ىل أح ا  ت ليفية .  
 و ىل أح ا  وضأية. 

   يقولو  
   وفاي اخلمساة  ،لت ليفياةفا ه تسامع الح اا  ا ،الأ اص هباا    لِ يأين ق  ك   ؛وطة بالت لي ل  الح ا  الشر ية  ما أ  ت و  م

   .واحملضور ،واس روه ،واس اح ،واسل و  ،الواجب  اس كورم فلا
 
   الح ااا  الوضااأيةبمسااوا فاا ا القساام ماان الح ااا   ،ساات ل هبااا  لااع أح ااا  الشاار و ماا أ  ت ااو  أح امااا فااي  حلماااع ي، 

 .ح ا  الت ليفيةلاماع  لع الشار   حل  ص هايأين  ؛يأين الح ا  ال  وضأها ؛مأ  الح ا  الوضأية
 
 ،الح اا  الت ليفياة ةساة وأ ّ  ،الح ا  قسما  أح ا  ت ليفية وأح ا  وضأية أ ّ  ؛القسمة اسشهورم  ل  أف  الألم ا هلو  

   .والح ا  الوضأية أيضا ة 
شاروط الصاحلم ملهاا  ؛فلقاول فا ا مان شاروطأ ؛. الشارطالشارط, السا ب, اساا ا، الصا ي , ال اطا  ما في الح ا  الوضأية؟

ل ان كلا   ؟ألاي  ح ماا شار يا (الش ذَمسَ  َدَلوك), [87]اإل ارال ﴾َأَقَم الص اَلَ  َلَدَلوَك الش َمسَ ﴿صليلأ قولأ تأاىل  ،صخول الوقل
أاا  ج   ،أاا  أمااارمج  يأااين  ؛فهااو ح اام لااي  ح مااا ت ليفيااا و منااا فااو ح اام وضااأي ؟أاا   حلمااة ك ي لاا  الأ اااص بااأالأ اااص بااأ أ  ج  



 (َأَقذَم الص ذاَل َ ) ،يأاين ووال الشام  شارط لوجاو   قاا  الصاحلم (َأَقَم الص اَلَ  َلَدَلوَك الش ذَمسَ ) افلا الشارطوف ا يسمع ف ،لةصال
  .ف ا ح م وضأي ،في و  ال لوك شرطا ؛  )ا صل ل،الصحلم واج ة  لي   )ا والل الشم 

 
وك يفاااارب بااااّي الت ليفااااي  ،فااااو جألهااااا  اااا أة .لهااااا ةسااااةوالوضااااأي م ،الت ليفااااي ملهااااا ةسااااة  أي حااااارع الح ااااا   لاااا  ا

والصا ي   ،ل  من ق      ف ا احاطحلح خاا  لاأ وكما قلل   ،وجأ  الس ب والشرط واسا ا لي  من ف ه الح ا  ،والوضأي
   .القسمة

 ل ّ  لااي  ح مااا، سااا؟ (الواجذذب) , لااو تنملاال مأااي لوجاا ع أ ّ ...(  ىل آخاارهالواجذذب والمنذذدوب :األحكذذام سذذبعة)قااال 
ا    ؛الواجب حافة يوحا  هباا الشايل ام ام فاو  يصا  أ   قاول   ّ  فاام م الا ي أتاع مان الشاار  فا  ،الصاحلم بن اا واج اة    ص 

والاتحلو   ،و لجا  اسحلوماةهلا ا يقاول الألماال    فا ه الأ اارم وفاي كثا م  لا  الحاوليّي فيهاا شايل مان التهاوّ  ؛؟ ال يصا الواجاب
ح ااام  ،ح ااام الشاااار  اإلباحاااة ،ح ااام الشاااار  فاااو اللااا   ،ح ااام الشاااار  فاااو اإل ااا   وفاااو أ ّ أال ؛بااّي الواجاااب وماااا  ااان)كره

فاا ا أمااا الواجااب  ،سااا قااا  بااأ اإل ااا ، اإل ااا  ح اام واحاا  أمااا الواجااب فهااو وحاا    .ح اام الشااار  ال رافااة ،الشااار  امظاار
ل اان  ؟ مااا يسااتقيم؛ل فيهااا ح اام بواجااب الصااحلم قااو ( َأَقذذَم الص ذذاَل َ )ف  اام اهلل  -؟ألااي  كاا ل - ،وحاا  سااا تألاا  بااأ اإل ااا 
ذرَ ﴿كا ل    ،فا ا حا ي  ،فيها ح ام بجي اا  الصاحلم فا ا فياأ ح ام بلا   فأا  اخلا  أو بجي اا  فأا   [88]اما  ﴾َوافَذَعلَذوا اَلَخيذَ

فيهااا احملاار ؟  )  فلاااك فاارب بااّي  ل اان  قااول ؛رظ اافيهااا ام   ،فيهااا الت اارم [،24]اللسااال ﴾اَل تَذَقَربَذذوا الص ذذاَلَ  َوَأنَذذذَتَم َسذذَكاَر ﴿ ،اخلاا 
والصاا ة والاا طحل  يف الح ااا   ،فاا ه الح ااا  السااالفة، ح اام الشااار  الاا ي فااو اإل ااا  واللاا   واإلباحااة وامضاار وال رافااة

 .و )   قول ف ه الأ ارم فيها جتوّ  .الوضأية ظافر ف ا؟
 

 قاول او  , الواجاب غا  اإل اا  جتو  (قب علذى تركذهويعا ،ما يثاب على فعله :الواجب)ب أ يشرح ف ه الح ا  الس أة فقال 
 ي و  من اهلل ج  و حل من الح ا ما تأل  بأ اإل ا , اإل ا  ال ي )كرتأ ل  ال ي  ،الواجب يأين ما تأل  بأ

لااي  وحاافا  ،واسأاق ااة  لااع الاا ك ،( الثااوا   لااع الفأاا ويعاقذذب علذذى تركذذه ،مذذن األحكذذام مذذا يثذذاب علذذى فعلذذه :الواجذذبقااال )
  الواجاب ،ماا يثاا   لاع فألاأ, يثاا  مان؟ يثاا  الفا ا   لاع فألاأ  يأاين الواجاب ؛ول لأ أثار تألا  الواجاب  ان فألاأ ؛للواجب

 ،يثاا   لاع فألاأ ويأاقاب  لاع تركاأ ؛الأم  ال ي يثا  فا لأ  لع فألأ ويأاقب تاركأ  لاع تركاأ,  )  تألا  بالفا ا  فا ا  تيهاة
اا أل لاا ،فاا ا  تيهااة ماان اللتااال  و لجاا  أ  فاا ه ا يف الواقااا الصاا ي  للواجااب, ل اان  اان  نخاا  )لاا   لااع  اا ي  التهااوّ    لااي  ح 

يأاين بن اه  ماا  ؛بنبساط ماا يا ل  لياأ ع الشايل  رِ أ اتا   ،الورقاع كما )كرع ل  من الر ال  السهلة اسيسورم يف  لام أحاول الفقاأ
ومان تركاأ  ،أ  مان فألاأ أثياب  يف الواجاب شاينا ( فااجتما ويعاقذب علذى تركذه ،ما يثاب على فعلذه :الواجبي ل  ليأ، قاال )

ماا ال  ألاي  كا ل ؟ أخارج أيضاا ،وفو ما يأاقب  لع فألأ وفاو احملار  أو احملظاور ،أخرج غ  )ل  (ما يثاب على فعله) . وقب
ألاأ فاجي    اأ  )ا فو  ،( فا ا وحا  للتيهاة فأا  الواجابما يثذاب علذى فعلذه ويعاقذب علذى تركذه,  )  )يثا   لع فألأ وفو اس ااح

   .أثيب  لع فألأ و وقب  لع تركأ حار واج ا
؟ فا ا واجاب هبا ا التأريا  يف ال  يا أو يف اآلخرم؟ يأين كيا   فهام مان اللصاو  أ ّ  ،الثوا   لع الفأ  واسأاق ة  لع ال ك

يهااا اساارل يف ص ياااه وال ماان ال مااال مااا يثااا   ل ل ّ  ؛لااي  اسقصااوص ملااأ الثااوا  الاا  يوي ،الثااوا   لااع الفأاا  اسقصااوص ملااأ الجاار
 ليهاا  قوبااع كو ياة و او   )  تقاامان جال  ال ماال اسفتلفاة  ،ويأاقب  لع تركها لج  ال  يا وال يسمع واج ا ،ع واج ايسمّ 



فألااأ يف الاا  يا  أ؛ تااركتركاا      ،فألااأ يف الاا  يا أثيااب  ليااأ يااو  القيامااة    يثااا   لااع فألااأ ويأاقااب  لااع تركااأ يااو  القيامااة   .)لاا 
   .وقب  ليأ يو  القيامة ف ا فو الواجب 

وقا  ي كاأ  ،ل اأ قا  يفألاأ وال يثاا  -ماا بقياة الشاروط-اساراص ملهماا ماا  اا  الشاروط الفأا  والا ك فاا فلاا أ ّ  الحظ فلاا أ ّ 
لع مثاا  لااو حاا ،ل اان مااا أتااع ب قيااة الشااروط ،حااورتأ حااورم الواجااب ل ّ  ؛قاا  يفأاا  الشاايل الواجااب وال يثااا   ليااأ ،وال يأاقااب

لو ترك أصال واجاب لأاارإ  ماا جلها  أو  ،ل أ حلع  لع غ  طهارم ؛ب و  طهارم, الصحلم يف  فسها واج ة ل لأ ال يثا   ليها
اار  فهااو تا   ،ساارإ أو خلطاان أو لأاا ر  كااا  يف الصااورم تاركااا للواجااب؛  و     وال يأاقااب  ليااأ ،أ لأااارإ فهاا ا ال يساامع تاركااا للواجاابك 

وفاا ا القياا  مهاام  ،ي ااو  تركااأ حااّي تاارك بليااة اسفالفااة وأ    ، يااة التقاار  فألااأ حااّي فألااأ بليااة الفأاا ؛ ي ااو     ل ااأ الباا  ماان قياا  أ
  فيم ن أ   قول يف كحل  اساتن ،ج ا

 .  . ف ا قي  مهمتركه قاصدا , ويعاقب على تركه إنَ -ه قاصدالَ عَ فذَ إَن يعني -ما يثاب على فعله قصدا  :فالواجب
 

كماا قاال   ،(, اسلا وباع أ اوا , واللا   فاو الا  ال لفأا  شايلوال يعاقذب علذى تركذه ،ى فعلذه: ما يثاب علوالمندوبقال )
 الشا ر 

 ا لع ما قال برفا ل اع م       يف اللاهب     ل  ليسنلو  أخافم حّي يا  
مار باأ أمارا ل اأ ك ي ان ال ؛ي  ىل فألأ, ل لأ لاي  يف صرجاة الواجاب   يأين حّي ي  وفم, فاسل و  فو ال ي ص   “حّي يل هبم”

مذا يثذاب علذى )أ تو    ل  اسفالفة, هل ا قال مألي   ،و منا كا  المر بأ حثا وترغي ا ،ي  أ أ تو   من تركأ بالأقا حب ،جاوما
وفا ا   ،يف الصا قاع وغ فاا ،والزكاام ،يف الصاحلم ؛من جل  أ وا  اسسلو اع اسفتلفة يف الأ اصاع ،(وال يعاقب على تركه ،فعله

 ل   الفا  تيهة للفأ .كما )كرع 
 

(, وفلاا أيضاا   اوو  يف اس ااح؛ فا  اس ااح مان أ اوا  الح اا  الشار ية؟ وال يعاقب على تركذه ،المباح: ما ال يثاب على فعله)
ك اسرل وشن أ فياأ ك ااطاب فياأ بان  ر  أ ت  مأ  )ل  أ ّ  ؟ف ي  حار ح ما (،ال يثاب على فعله وال يعاقب على تركه) )ا كا  

 ،فصااار م احااا ،وك حياا   لااع الفأاا  وك حياا   لااع الاا ك ،لااأ افأاا  وك يقاا  لااأ أتاارك    ق ااوك ااطااب فيااأ باان  ياا ك؛ فلاام يا   ،يفأاا 
فااو  ليااأ وك مااا  لااع  ياس اااح باااق  وقااالوا ،هلاا ا كثاا  ماان الألمااال  اااو وا يف كااو  اس اااح ح مااا شاار يا ؟ ياا  حااار ح مااا شاار ياف

  .أمر من الشار  ينع  
ولاوب ل اي ااطاب  ،يف فا ه الا  يا ولاوب لأ ااصم اهلل جا  و احل اإل ساا ساا؟ ل   ،با    اأ مارصوص ؛إ لي  بوجيأوف ا ا  ا

فهااال ام اام ماان  ،كااا  الساا وع صلاايحل  لااع جااواو اختياااره للفأاا  أو للاا ك  ،ل  لااأ   فااجي  ك ااطااب بشاايل و  اا ،واللهااي المرباا
كمااا جااال يف   ،والاا ك سااا ترياا  فاا ا  ااو  ماان الح ااا   ت اا   وفاا ا الاا ك خل   ،ف كاا  واا ا ،الشااار   اا ل  لااأ أ ّ  ؛حياا  التفياا 

ذغَ  ،مَ َكذلَ  رََحَمةك  اءَ يَ شَ أَ  نَ عَ  رَ كَ سَ ا، وَ وهَ دَ تَ عَ تذَ  الَ ا فَ ودك دَ حَ  د  حَ ا، وَ وهَ عَ يذً ضَ تَ  الَ ، فَ ضَ اٌَ رَ فذَ  ضَ رَ اهلل فذَ  ن  إَ »ام ي    الَ ، فَذانط يَ َسذنَ  رَ يذَ
ل   ؛ألاي  كا ل ؟ حاارع اإلباحاة ح ماا شار يا .حاار السا وع مقصاوصا ، ا وع  ان ام ام ،فا ا  ا وع «اَهذنذَ وا عَ ثَ حَ بَ تذَ 

واطاب فياأ  أ  فا ا الفأا  أ ال  با ال يف ف ا بّي الفأ  وال ك بالس وع  ن ِ  فجي)ا خ   ،اسرل ما ي ك فواه يف ال  يا الب  ااطب
 .بفأ  أو ترك حار )ل  الس وع و)اك التفي  ح ما شر يا



, احملظور ال ي فو احملار  ؛ يثاا   لاع تركاأ مثا  الول  قاول يثاا  (, ويعاقب على فعلهمحظور: ما يثاب على تركهالقال )
رَبذ نَذا اَل ﴿ ،ل اأ البا  مان القصا  ؛يأاقاب  لع تركأ قص ا , ويأاقب  لع فألاأ قصا ا , ل ان    فألاأ غا  قاحا  فا  يأاقاب؟ ال

يَمذذذذاَن َوَلَكذذذذَن َمذذذذَن َشذذذذَرَح بَذذذذاَلَكَفَر  ﴿وقااااال  ،[472]ال قاااارم ﴾نَذذذذاتَذَؤاَخذذذذَذنَا َإَن َنَسذذذذيَنا َأَو َأَخ َ َ  َإال  َمذذذذَن َأَكذذذذرََه َوقَذَلبَذذذذَه َمَ َمذذذذََِن بَاَنَ
 .قص  الفأ  ؛فحلب  من القص  ،[252]الل   ﴾َصَدركا

يف الاا  يا قاا   ،ورظااول اان يف الاا  يا فا اا  احمل ،خاارمالثااوا  والأقااا   لااع أي شاايل؟  لااع فاا ا الفأاا  و لااع الاا ك يف اآلط أااا 
     قول ،ا  قسم فا فلا اسسنلة  ىل قسمّيوهل  ،يأاقب ولو كا  غ  قاح 

 
   اسرل فيها وصيلأ ما ربأ ج  و حل ك  ر  تا  يأين يا   ؛الت ين   ارم  ل  أف  الألم-ن ي     ق   فيها التَ أح ا  ي-.  
  فاو ك يقصا   ،فماثحل فمان قتا   فساا خطان ،ي و او )لا المر واللها ... ؛وراع يتأل  هبا الأقا   ل  القاضيظفلاك حمو
؛ ال ياة  او  مان الأقوباة, ألاي   لياأ  ة؟  لياأ ال ياةي ال ان ألاي   لياأ ص   ،مثحل فو يقص  يرمي ط ا فرماع آصمياا ،قت  اخلطن ،اجللاية

 .  من الأقوبةيأين فجي  ك    حا  شهرين متتابأّي ف ا  و  ؛؟  ليأ كفارم أ  يأت  رق ة أو يصو كفارم أ  يصو 
 ، أشايال يأاقاب  ليهاا يف الا  يا و   ك يقصا مث   وأ ّ  ، اأ البا  مان قيا  القصا أ ىل  (يعاقذب علذى فعلذه)فجي)   قسم فلاا قولاأ 

 ظافر؟ خروي.فت و  ف ه التأريفاع اسراص هبا الثوا  والأقا  ال   ،ل لأ يف اآلخرم مأ ور
 
, واس اروه (المنذدوب: مذا يثذاب علذى فعلذه) ل  ؛فيقابا  اسلا و  (علذهوالمكروه: ما يثاب على تركه, وال يعاقذب علذى ف)

  .يراص بأ فلا اس روه االحطحلحي ال ي فو قسيم ال وا  السابقة (المكروه) ،يثا   لع تركأ
 

اللصاو  ماا  ب  أكثر ما جاال يف ال رافاة يف  ؛ل أ ق  ي و  اس روه حمرما ؛واس روه يف القرآ  ويف السلة أ م من ف ا التأري 
اسااال و ااو وأخاا  سااا )كاار اهلل جاا  و ااحل احملرماااع وال  ااالر يف  ااورم اإل اارال ماان الز ااا وقتاا  الاالف  بغاا  اماا   ،وراظااكااا  حمرمااا حم

َكذذذذلل َذلَذذذذَك َكذذذذاَن َسذذذذًيََِه َعَنذذذذَد رَبًذذذذَك ﴿ويف قرالتلااااا  ،يف قاااارالم  [47]اإل اااارال ﴾ةَكذذذذلل َذلَذذذذَك َكذذذذاَن َسذذذذًيِ﴿قااااال بأاااا  )لاااا   ،)لاااا 
ذذامَ  ذذا)ل اان قااال  ،مااا أ ااا حمرماااع [47]اإل اارال ﴾َكَروهك فاا ل  لااع أ  ال رافااة يف  صااو  القاارآ  والساالة قاا   ،(َعَنذذَد رَبًذذَك َمَكَروهك

 .ت و  للت رم
الاا   ،احااطحلح الألمااال استاانخرو  الاا ين  ألااو  ال رافااة  منااا فااي كرافااة التلزيااأ ؛ومااراصه فلااا مااا جاارى  ليااأ احااطحلح الفقهااال

   .(يثاب على تركه وال يعاقب على فعله)لأ وحفها بقو 
 
 ،وقا  ت او  للت ارم كماا )كارع لا  يف اآلياة ،«كذره لكذم قيذل وقذال»ال رافة يف اللصو  كرافة تلزياأ ىنثا  قولاأ  ت و  ق 

  .حمر  لي  كرافة تلزيأ (إضاعة المال), «كره لكم قيل وقال وإضاعة المال»وكما يف قولأ 
  فا ت أ لأ  ىل أ أ ال يراص بأ ما احطل   ليأ الفقهال والحاوليو  مان فا ا التأريا  الا ي  ارع فجي)  لفظ ال رافة يف اللصو 

   (والمكروه: ما يثاب على تركه, وال يعاقب على فعله.)بأ اساتن حي  قال 
 

 ..(والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل: ما ال يتعلق به النفوذ, وال يعتد بهقال )



وحلع اهلل و لم  لع  ،وأ نل اهلل ج  و حل يل ول م التوفي  والس اص ،يا  للص ي  وال اط   ىل غ     شال اهلل  ك ال 
   يلا حمم .

 
 

 :ةذذذذذذاألسِل
؟ولمذاذا لذم يقذل المصذنف: األصذول الثالٌذة وأدلتهذا ؟يقول ما إعراب ٌالٌة األصذول وأدلتهذا ،هذا سؤال ل يف 

 وما هي العبار  األصح؟
 

اا؛ ليألمهاا الصا يا  والصاغار تلا  الشي خ رمحأ اهلل تأاىل لأ ر الة أخرى بألوا  الحول الثحلثة ر الة حغ م أق  من فا ه  لم 
يقال هلا الحول الثحلثة, وأما ثحلثة الحول فهي ف ه ال   قرأفا، وي ثر اخللط بّي التساميتّي، ر اا قيا  هلا ه ثحلثاة الحاول، أو 

 ميتها اسأروفة أ ا ثحلثة الحول وأصلتها.الحول الثحلثة، ل ن تس
 وأصلتها  الحول     را  ثحلثة    

   خ  س ت أ حم وع تق يره ف ه )ف ه ثحلثة( خ  مرفو  باالبت ال و حلمة رفأأ الضّمة الظافرم  لع آخره وفو مضاع.ثالثة
   مضاع  ليأ جمرور بالت أية و حلمة جره ال سرم الظافرم  لع آخره.األصول

    اطفة.الواو
 مة الظافرم  لع آخره وفو مضاع.ض  مأطوع  لع ثحلثة مرفو  بالت أية, ت أية الأط  و حلمة رفأأ الأدلةُ 

 .باإلضافة  ضم  متص  م ين  لع الس و  يف حم  جر ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. 
 تد به.والباطل: ما ال يتعلق به النفوذ, وال يع

 
   .امم  هلل ر  الأاسّي

الصاا ي   (.والصذذحيح: مذذا يتعلذذق بذذه النفذذوذ ويعتذذد بذذه. والباطذذل: مذذا ال يتعلذذق بذذه النفذذوذ, وال يعتذذد بذذهقااال اجلااويين فلااا )
 ،ال ؟  بااأ, ي لاا  بشاايل حاا ي لَاا    حلمااة ال مي اان للمساالم أ  ي   ؛ل  الصاا ي  وحاا  ؛وال اطاا  ماان أقسااا  ام اام الوضااأي

 .يأين الح ا  ال  جألل  حلمة  لع ما يري ه الشار  ؛ منا ف ا من الح ا  الوضأية ؟ل باط ي ل  ب ك شي
  يأين شر ا. ؛اللفو) ويأت  بأ  فو) أو الص ي  شيل يتأل  بأ يأين أ ّ  (ما يتعلق به النفوذ ويعتد به)الص ي  قال 
 ، )ا وحا  الشايل  ىل غايتاأ ؛   ف اواللفاو) مان  ا   ، ليأ اللفاو)يأين ي تب  ليأ يأين ي تب  (يتعلق)؟ مأ  (يتعلق)أوال ما مأ  

لفاأ  لياأ وفيااأ اوفاا ا التأريا  مان اجلاويين ىناا خ ،أتا  باأ شار ايأاين ماا ي تااب  لياأ الغاياة ملاأ وي   ،يأاين وحا   ىل غايتاأ ؛قاالوا  فا 
 ،م ي او  باّي الحااوليّي خاحلع يف تأريفااأوكالأاااص ،أاارع  لا  الحاوليّيوتاارم ي   ،ع  لا  الفقهااالأارّ فالصا ي  تااارم ي   ،الحاوليو 
ا الأ ااصاع فاحل أّما ،( وفا ا  مناا تا خ  فياأ الأقاوصعتد بهوالصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويَ لا  ىل تأري  اجلويين قال )ظ  ل ن  )ا م   

 أثاار   ب  ت اار  أاارع بن ااأ تا  الصاا ي  ي   ّ   هلاا ا قااال ما ااة ماان الحااوليّيو  ،ل  الأ اااصاع مااا يتألاا  هبااا  فااو) ؛تاا خ  يف فاا ا التأرياا 
أماا الفقهاال فالفقهاال فاجي م  ألاو  الصا ي   .ساا؟ ل  فا ا  ماا ماا يتألا  باالأقوص وماا يتألا  بالأ ااصاع . لياأ    أ اف   ن  م   مطلو   

    والص ي  يف الأقوص واسأامحلع لأ تأري  آخر ،يف الأ اصاع لأ تأري 
و ااقط  اان حاااح ها  ،  اااصم أجاازع يأااين .ويسااقط مأااأ القضااال ،جاازالفااو مااا حيصاا  بااأ اإل  الصاا ي  يف الأ اااصاع  لاا فمف
 .ف ه تسمع ح ي ة ولو ك ي ن منجورا  ليها ،فا بأ  أصالهالقضا

 .و ل فم تأري  للص ي  يف اسأامحلع والأقوص
–ب فااو ترتاا -مااا )كاارع ل اام ماان ق اا -الصاا ي    م   ّ وفااو قااوهل ،ل اان التأرياا  اجلاااما فااو مااا )كااره طالفااة ماان الحااوليّي

   .أثر مطلو  من فأ   ليأ -الص ي  أو الص ة
 لَا ، وقا  ي او  الطلاب قا  ي او  الطلاب مان اس ،وفا ا الثار مطلاو  مان فأا  ،فالص ي   )  تأل  بأ ال تاب؛ ترتاب أثار

ر مااثحل الصااحلم  )ا ترتااب الثااا ،ل  الأ اااصم توحاا  بالصااا ة ؛مااان فأاا   ليااأ، وفاا ا يشااام  الأ اااصاع ،؛ ماان اس لِاا ماان الشااار 
   .و    مطال ة فا لها بالقضال ،و قوط الت لي  هبا ،فاؤ اسطلو  من الفأ   ليها وفو  جزا

 (مذا يتعلذق بذه النفذوذ ويعتذد بذه شذرعا)يقاول  ؛صماا فاو الثار اس تاب  لياأ, تأريا  حااحب الورقااع مساتقيم ماا الأقاو  الأقا 
 .اللفااو) يأاين الثار اس تااب  لاع الأقا  ماان ا تقاال الشاايلماا فا ا  ،فاجي)ا تألا  اللفااو) بأقا  ماا وحاا  بن اأ حا ي  ويأتاا  باأ شاار ا

كاااا    وأحااا   اسالااا  اجل يااا  لاااأ التصااارع فيهاااا, بأااا  أ    ،؛ ا تقاااال فااا ه الأاااّي مااان اسالااا  الول  ىل اسالااا  الثااااقاماااثحل يف ال يااا
وفاااو  ؛تألااا  باااأ اللفاااو) مااا ؟  )ا ،فاااال يا ماااثحل يوحااا   قااا ه بالصااا ة .استصااارع فيهاااا فاااو الول حاااار استصااارع فيهاااا فاااو الثااااق

لاو  ،بياا احملرمااعمثا   ؛أت  بأ شار ا فاحل يوحا  بالصا ةل أ ق  يتأل  بأ اللفو) وال ي   ؛أت  بأ شر اوي   وحياوم الثاق لأ،اال تقال 
 ؛ساا؟ ل اأ ال يأتا  باأ شار ا ،ال يوحا  الأقا  بن اأ حا ي  ؟فه  بيا اخلمر يوح  الأق  بن اأ حا ي  ،با    سا   ىل آخر ةرا



ويلتقاا  ماان  ،تااا  اللاااك )لاا  ول اان قاا  ي ،ال يوحاا  بن ااأ  قاا  حاا ي بيأهااا , ال يااا  احملرمااة لاخلماار مااثحل ليساال  ااا ل ّ  (1)
 مااثحل هلاا ا لااو وحاالل ،فااحل يساامع ا تقاهلااا ماان الول  ىل اآلخاار حاا ي  شاار ا ،ل  فاا ه الشاايال واجااب  تحلفهااا ؛الول لآلخاار

ست ايأاا  يقاول الول أو يقاول الثااق لاوول أو الول للثااق أو يقاوال  للقاضاي ت ايألاا يان  ا ،للقاضي لقال ف ا  ق  غا  حا ي 
ل لااأ يف الشاار  ال يوحاا   ،فااجي  الأقاا  و   كااا  يف  رف مااا بيل مااا حاا ي  ،ولااو رضاايتما  فيقااال .برضااا ا فاا ا راضااي وأ ااا راإ

يوحاا  بالصاا ة و    فااجي)  ك ،ف التااايل ال يتألاا  بااأ  فااو) وأيضااا  )ا كااا  ال يأتاا  بااأ شاار ا ،أتاا  بااأ شاار اسااا؟ ل ااأ ال ي   .بالصاا ة
 ؛هلا ا ال تلتقا  اسل ياةو  ،ل أ غ  مأت  باأ شار ا ؛ل لأ سا ك ي ن ح ي  شر ا حار ال يتأل  بأ  فو) ؛تأل  بأ  فو) يف  رف ما

وال يوحا  مل ااأ لااأ  ،حاا ي ا لااو باا  رجاا  شاينا حماار  الول أحااحل لاي  مال ااا لاأ مل ااا شار يا ،مل ياة احملرماااع ماا تلتقاا  شار ا
 .والثاق أيضا ال يوح  مل أ بالص ة ،بالص ة

  )  خنلص من ف ا  ىل أ  الص ة تلقسم  
 ح ة يف الأ اصاع. 
 وح ة يف الأقوص. 

 يأاين الصا ي  ؛ماا أ تا  باأ شار ا  اا ل  الصا ة يف الأ ااصاع  مناا ي قاال  ؛ما )كاره اسااتن فا ا يتألا  بالصا ة يف الأقاوص وأ ّ  
ماا   أو .ما ترّتب  لياأ أثار الفأا  شار ا  ل أ ال يتأل  بأ  فو)، أو كما  رفل التأري  اآلخر ؛من الأ اصاع فو ما ا ت  بأ شر ا

 .ترتب  ليأ اإلجزال واإل فاط القضالي و و )ل 
 .أ اصاع فجيمنا في يف اال ت اص فقطأما ال ،اثلّي صاال ت او فجي)  الأقوص تأل  هبا اللفو)  

 ؛قلي  يف اللصاو  جا ا “ال يص ”  نب“ال يق  ” ،يف اللصو  “ال يق  ”  ن     الص ة بأ   الق  ول، أّ  ارم ي  فلاك ت
   .ب  ت اص ت و  من ا تأماالع  لمال الحول والفقأ

ال يَذَقبَذَل اهلل َصذاَلَ  »، [12 مارا   ]آل﴾فَذَلَن يَذَقَبَل َمَن َأَحَدَهَم َمَلَء اأَلََرَض َذَهبكا َوَلَو افَذَتَد  بَهَ ﴿ “ال ي ق ا ”يف الشر  ي ثر 
مذن أتذى كاهنذا فسذ له عذن شذيء لذن تقبذل لذه »، «مذن شذرب الخمذر لذن تقبذل لذه صذال  أربعذين صذباحا»، «حاٌَضط َإالّ َبَخمارط 

  .«صال  أربعين صباحا
و   كاا  الق اول  ، ة فاي الق اول ال يأاين  فاي الصا أ ّ   فه  الق ول و في الق ول؛ ف   فاي الق اول فاو  فاي الصا ة؟ اجلاوا 

ل ان  فاي الق اول ال يأاين  فاي  ،يأين الق اول، قا   أا   ان الشايال الصا ي ة باسق ولاة واسق ولاة بالصا ي ة ؛والص ة ق  ي اصفا 
  ما  في  لأ الق ول  لع قسمّي يف اللصو  و)ل  ل ّ  ،الص ة

    الَ يَذَقبَذذذَل اهلل َصذذذاَلَ  »لياااأ الصاااحلم والساااحل  مثااا  قولاااأ   ،وفااا ا فاااو اساااراص بلفاااي الصااا ة ،فاااي الق اااول  أااا  اإلجااازال
ََ َحتّذى يَذتَذَوّضذ َ  ال يَذَقبَذَل اهلل َصذاَلَ  حذاٌَضط َإالّ » ،فا ا الق اول،  ا   الق اول  أا   ا   الصا ة «أَحدََكم إَذا أَحذَد

 ( يأااينَذَهبكذذا َولَذذَو افَذتَذذَد  بَذذهَ  فَذلَذذَن يَذَقبَذذَل َمذذَن َأَحذذَدَهَم َمذذَلَء اأَلََرضَ ) ،فاا ا  اا   الق ااول  أاا   اا   الصاا ة «َبَخمذذارط 
 ف ا قسم. ، أ  الص ة

   و)لا  مثا  قولاأ  ،لفع الق ول ويراص ملأ  في الثوا  ما بقال الأ اصم ح ي ة  ل  الفقهاال والحاوليّيالقسم الثاق ي
 مذذن أتذذى كاهنذذا»، وماان مثاا  قولااأ  ليااأ الصااحلم والسااحل  «مذذن شذذرب الخمذذر لذذن تقبذذل لذذه صذذال  أربعذذين صذذباحا»

 ،أماا الألماال  لاع أ  مان شار  اخلمار وحالع أربأاّي حا احا «يومذافس له عذن شذيء لذن تقبذل لذه صذال  أربعذين 
                                                 

 ا تهع الوجأ الول من الشريط الول(1)



 ، فاي الق اول فلاا  أا   فاي الثاوا  وهلا ا قاالوا   ّ  ،ومن أتع كافلا فسنلأ وحلع أربأّي ح احا أ أ ال ياؤمر بالأ ااصم
 الشر ية. أما الص ة فالأ اصم يف  فسها ح ي ة  )ا ا ت ملل شروطها

يأاااين الفااارب باااّي اللصاااو  الااا  فيهاااا  ااا   الق اااول  أااا   ااا   -  مي ااان أ  تضااا ط اسسااانلة -أحااا  الألماااال-قاااال ابااان الأراقاااي 
مي ن أ  تض ط بن أ  )ا اقا   ماا  ا   الق اول يف الالص )كار   قال -الص ة والخرى ال  فيها أ      الق ول  أ      الثوا 

، و   ك يقاا   بالأ اااصم مأصااية - أاا  أ ااأ ال يثااا   ليهااا والأ اااصم حاا ي ة-ول  أاا   اا   الثااوا فجي ااأ ي ااو   اا   الق اا ،مأصااية
 ل أ مي ن ض ط كث  من اسسال  بأ. ،وف ا ضابط  ل ي حسن .حار مأ      الق ول     الص ة ،و منا اق   هبا شرط

   .(والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد بهف ا بأض ما يتأل  بقولأ )
( والفا ااا  مقابااا  للصااا ي  قااا  يقاااال ال اطااا ،  لاااع تأريفلاااا السااااب   رفلاااا : مذذذا ال يتعلذذذق بذذذه النفذذذوذ, وال يعتذذذد بذذذهفاسذذذدوال)

  .ب أثر مطلو  من فأ   ليأترت    الص ي  بن أ
( وفا ا بذه ما ال يتعلق به النفذوذ, وال يعتذدوفلا قاال ) .    ترتب أثر مطلو  من فأ   ليأ   )  الفا   ما)ا ي و ؟ ي و 

   .اإليراص الساب  فيما )كر ا آ فاالأ اصاع فتأريفأ ف ا  ليأ  ف   أما ،ي خ  يف الأقوص
ل  الثااار ك ي تاااب  لاااع  ؛يسااامع فا ااا ا وفااا ا يسااامع مااان الح اااا  الوضاااأية ،الفا اا   أااا  الثااار اسطلاااو  ال ي تاااب  لياااأ

ب أثاار فألااأ الاا ي فااو ي تّاا ب؛ فااو يصاالي ياارص أ   تّااا اا  يرياا  ال ّ الف الفأاا ، ماان الاا ي ك يرتااب الثاار  لااع الفأاا ؟ الشاار ، مااا أ ّ 
لفقا  أحا   . ساا؟ف ا الفأ  مل  ال ي تب  ليأ أثر  يقول ،ل ن الشار  فو ال ي حي م  لع فألأ بالفساص ،الصحلم  لع ما فأ 

   .الشروط أو  و )ل 
قاو  باّي الفا ا  وطوالا  مالهم يفرّ  ،ر الفقهاال والحاوليّيأ   لاأ بال اطا ، الفا ا  وال اطا  م اصفاا   لا  مهاو الفا   تارم ي  

 لا   -خا  يف التفصايحلع ل ان كلماة  اريأةصأريا  أ  أ ال– ،مث  املفية مثحل  ل فم الفا   شيل وال اط  شيل آخر ،وال اط 
 فها.اال ت اص راجا  ىل وحوالفا    )ا كا       ،ال اط   )ا كا  شيل راجا  ىل )اع الأ اصم املفية أ ّ 

، ملهااا يف اماا  ،ب الفقهااال بااّي ال اطاا  والفا اا  يف الفقااأ يف مسااال  مأروفااةوفاارّ  ، لاا  اجلمهااور أ  ال اطاا  والفا اا  م اصفااا 
  لاا فم  اارع خااا  باان ّ  ، سااا؟ ل ااأوال يقولااو    اااح باطاا  ،مثاا  الل اااح بااحل ويل يقولااو  فاا ا   اااح فا اا  ،وملهااا يف الل اااح

 )ا كااا  فلاااك اتفاااب  لااع بطحل ااأ مسااوه  ،وه باااطحل اتفاااب  لااع بطحل ااأ مسَاافااجي)ا كااا  مث   ،بطحل ااأ فاا   لااعتَ الفا اا  فااو الاا ي ك يا  
ل اان فاا ا  منااا جااال يف  اا ص ماان  ، )ا كااا  فلاااك اخااتحلع يف حاا تأ وفساااصه وبطحل ااأ مسااوه فا اا ا، فاا ا احااطحلح خااا  ،باااطحل

 اسسال  حمصورم مأروفة.
مأرفاة  ،مأرفاة اسلا وباع ،يأين مأرفاة الواج ااع ؛لفقأ  )  فو مأرفة ف ه الح ا وا .هب ا يلتهي ما )كره من الح ا  الس أة

 .مأرفة الفا   ،مأرفة الص ي  ،وراعظمأرفة احمل ،مأرفة اس روفاع ،اس احاع
    تتماع مهمة ،فلاك تتماع متألقة باسسال  السابقة ال  مرر ا  ليها بالم 

الواجذب مذا يثذاب اسؤلا  )كار قاال ) أ ّ  - اأ بأاض الخاوم  لاع )لا  جازاه اهلل خا اقا   –ملها  ا يتأل  بالواجب أ اأ )كار 
يأاقاب  لاع تركاأ  )ا  ال  ،فا ا مألا  بشاروط أ ّ  (ويعاقب على تركه)وأ ا )كرع ل م أ  قولأ  ،(على فعله ويعاقب على تركه

وحيساان أ   ،مغفاارم )لاا  الاا  ب ال يأاقااب فااجي  شااال اهلل جاا  و ااحل ،ال يشااال اهلل جاا  و ااحل أ  يغفاار لااأ، وماان الشااروط أالشااروط
 “  بالأقاا   لاع تركاأِ او  ماا تا  ”( باايعاقذب علذى تركذهو)  “باالثوا   لاع فألاأ      اماا و  ” ىل  نغيرهذا( مذا يثذاب علذى فعلذهيقال )

   .وكما تألمو  أ  ف ا التأري  أثر؛  تيهة لي  بتأري  للواجب أو لإل ا   منا فو أثر للتقريب



 ال  مهمة ملها يتص  بالواجب مس
اااو  ا    ألفاااا الواجاااب ماااا فاااي؟ فاا  فاااي وتصاااة باااأوال  ااو  أ   ،ب  ج  أ  اا م   ااااراع،  ااا م ألفااااا يساااتفاص لاااال, الواجاااب  فقاااط؟ ،ب  ج 

   .الوجو  ملها
   ف ه يستفاص ملها الوجو  [274]ال قرم ﴾يَاَأيذلَها ال َذيَن آَمَنوا َكَتَب َعَلَيَكَم الًصَيامَ ﴿أوال ك ت ب.  
   ف ر.    إ 
 ،   وج ل  ليأ ؛ام ي ، ل ز    يأين من لزمتأ «ومن لزمته بنر مخاض»يا ل ز     ل ز.   
  لَيَذَقَضذذوا ﴿ال  الماار  ﴾ٌَذذم  لَيَذَقَضذذوا﴿ل تا ف أ اا  مثاا  قولااأ تأاااىل  ؛، أو بااالحل جماارصم ماان الااحل  افا أ اا وملهااا حاايغة الماار

 .[41]ام  ﴾ا بَاَلبَذَيَر اَلَعَتيقَ تَذَفثَذَهَم َوَلَيوَفوا نََذوَرَهَم َوَلَي  و َفو 
 َوقَذذذَرآَن ﴿مثاا  قولااأ تأاااىل  ،  اان الأ اااصم الواج ااة باا أض أجزالهاااأااَ  ي   الصاايا الاا   سااتف  ملهااا الوجااو  أ    هااا ماانومل

 ،ة وفارإ، القارالم يف الصاحلميست ل الألمال هبا ه اآلياة  لاع أ  القارالم واج ا [،87]اإل رال ﴾اَلَفَرَر َإن  قَذَرآَن اَلَفَرَر َكاَن َمَشَهودكا
 (َوقَذذَرآَن اَلَفَرذرَ )ل لاأ قاال و وأراص الصاحلم فا ،الوجاو  يساتفاص مان التأ ا   ان الأ ااصم با أض أجزالهاا أ ّ  ؟من أين جال اال تل اط

زل لاأ ح ام الحا  فا ل  لاع أ  فا ا اجلا ،  ان الصاحلم با أض أجزالهاافأاّ   (َإن  قَذذَرآَن اَلَفَرذَر َكذاَن َمَشذَهودكا)يأين حاحلم الفهار 
 وفو الوجو .

  من اسسال  استألقة بالواجب اسهمة
اب فياأ الفأا   ىل أ ّ   ،اواجاب موّ ا  الواجب يلقسام  ىل أقساا  با ت ااراع وتلفاة فتاارم يلقسام باللسا ة  ىل الازمن الا ي و ج 

 .والواجب اسضي  قسم آخر  ،الواجب اسضي  قسم . وواجب مضيّ 
حاحلم  ،مثا  أوقااع الصالواع ،ب ال ي ومن جواو فأ  الأ اصم فيأ أو ا من م م الأ ااصمفو الواج  الواجبُالموسع .2

فوقل الظهر من ووال الشام   ىل مصا  ظا  كا  شايل مثلاأ، فها ا الوقال أطاول مان  ،الظهر ال تستغرب وقل الظهر
 فه ا يسمع واجب مو ا. ،وقل أصال الصحلم

ُمضيقفلاك   .4  ،مثا  الصايا  مان طلاو  الفهار  ىل مغياب الشام  ،ل الأ ااصموفو  )ا كا  الوقال مسااويا لوقا  واجب
صى فيااأ ؤ ل  فاا ا الوقاال فااو الاا ي تاا ؛، مضااي بواجااب مو ااا مضااي  لااي  بواجااب مو ااا فاا ا واجااب مضااي  لااي 

   .الأ اصم مث  شهر رمضا  و و )ل 

 .(2)ف ا قسم من القسا 
وواجاب كفاالي وفاو اسسامع  ،اسسامع فارإ  اّي ياين، واجاب  الواجب يلقسم  ىل واجب  يين وواجب كفاالي أ ّ  (3)سم آخرق

 .فرإ كفاية
ُالواجررربُالييأرررل .2 فااا ا الواجاااب الأياااين؛   أمث، ك يفألاااأ اس لَااا   فاااو الفأااا  أو القاااول الااا ي     الفرررالُالييأرررلُأو

مثااا  الصاااحلم، كااا  م لااا   ،وفاااو ماااا خوطاااب كااا  م لااا  بأيلاااأ بنصالاااأ، كااا  م لااا  واطاااب باااالصالالفااارإ الأياااين، 
 فه ا واجب  يين. ،الصحلم اسفروضة واطب بنصال

                                                 
 يقص  تقسيم من التقسيماع. ( 2)
 آخر. يقص  تقسيم (4)



  والواجاب ال فاالي فلااك تأريا  مشاهور لاأ وفاو ماا  )ا قاا  باأ الا أض  اقط اإلمث  ان واجبُكفرائلالقسم اآلخر  .4
والحساان ملااأ أ  يقااال الواجااب ال فااالي فااو مااا خوطااب اس لفااو   همااو هم بنصالااأ ال  ،ل اان فاا ا فيااأ  ظاار ،ال اااقّي

    فرص بأيلأ.ب

وأماا الواجاب الأياين فاسقصاوص  حا اث الفأا  مان الفا ا   ،الواجب ال فالي أ  حي ث الفأ  صو   ظار  ىل فا لاأ اسقصوص من
هاام مي اان أ  تضاا ط بااأ مسااال  الواجااب ال فااالي، الواجااب ال فااالي يف الشاار  مقصااوص ملااأ  يقااا  الفأاا  صو  موفاا ا فاارب  ،اسأااّي

ل ااأ واجااب  ؛اللظاار  ىل ماان فأاا  ا ت ااارين اسقصااوص ملااأ  يقااا  الفأاا  مااا الواجااب الأياا ؛خبااحلع الواجااب الأيااين ، ظاار  ىل ماان فأاا 
  .تأّي  لع واح  بأيلأ

 ف ا تقسيم با ت ار آخر.
 .وواجب م هم أو و  ،واجب مأّي  وفو أ  الواج اع تلقسم  ىل ،فلاك تقسيم ثال  با ت ار ثال 

 ب أ  تلفا  فا ا الواجاب  ،  ل  االختيار فيألي ؛مأّي ،الزكام ،الصحلم ،  مث  أكثر الواج اعالواجبُالميين .2
 بأيلأ.

ُالمبهُ  .4  .ولي  متألقا بالصل   ،وجو  متأل  بالب   ،فو ال ي خ ع فيأ  مالواجب

مثحل  ت  رق ة مؤملة فجي  ك    فصيا  شهرين متتابأّي، فا ا  تا  الرق اة واجاب بأيلاأ  )ا ك  ا ه  ،مث  كفارم القت  اخلطن 
أ  ىل حااو  شااهرين متتااابأّي    ك  اا  توّجاا -لااي  لااأ أ  اتااار حااو  شااهرين متتااابأّي ، وااص خبصوحااأفاا ا واجااب مأااّي يأااين–

 .صو  غ فا، ف ا يسمع واجب مأّي ال م هم
  ّ َأَهَلذيَكَم  َفَكف ارَتَذَه َإَطَعذاَم َعَشذَرَ  َمَسذاَكيَن َمذَن َأَوَسذَ  َمذا َتَ َعَمذونَ ﴿ ، فيها الأ   مث  كفاارم اليماّي ماثحلفلاك واج اع ا 

، فا ا يسامع واجاب وا ، فا  الواجاب  طأاا   شارم مسااكّي؟ ال، فا  الواجاب كساوم [71]اسالا م ﴾َأَو َكَسَوتَذَهَم َأَو َتَحرَيذَر رَقَذبَذةط 
خبطاااا  للم لااا  أ اااأ وجاااب  لياااأ أحااا  الثحلثاااة فهاااو  ، شااارم مسااااكّي؟ ال، فااا  الواجاااب  تااا  الرق اااة؟ ال، الواجاااب واحااا  ملهاااا

   .ع واجب م همف ا يسم ،باخليار
 ف ا التقسيم الثال  با ت ار ثال .فجي)  

    اسل و  يتأل  بأ مسال  أيضا
 ملها الصيا ال  يستفاص ملها الل   

غا   احارع بصاارع فصاار أمار  اوق  ي او  أمار  ،المر غ  اجلاو  ق  ي و  من أوامر اآلصا و حيغة المر غ  اجلاو ،   أوال
 و و )ل .  ،جاو 

 لاا  الفقهااال أيضااا،  “يل غااي”ملهااا كلمااة  ، لاا  الفقهااال “ االة”، ملهااا كلمااة “ساات بي  ”اع اللاا   كلمااة أيضااا ماان   ااار 
   .ن و و )ل س  ي   ؛يأين يست ب، يل غي يستأم  الألمال كلمة يل غي، يل غي يأين يل  

 ساتفي  ملهاا  الصايا الا فا ه كلهاا مان  ،، و او )لا “يل غاي”  ،“ملا و ”يف احطحلح الحاوليّي  “ لة”فجي)   ل  ا 
 الل  . 

 )ا جااالع يف  “يل غااي” )ا جااالع يف اللصااو  شاايل متنكاا  جاا ا باااختحلع احااطحلح الفقهااال،  “يل غااي”ل اان الحااظ 
اَوَمذا يَذَنَبَغذي لَلذر َحمَ ﴿وأكثر ما جاال ملفياا كماا يف قولاأ ،اللصو  فهي  أ  الشيل استنك  ج ا لاي  [ 14]مارم ﴾َن َأَن يَذت َخذَذ َولَذدك



فااجي)  فااي يف  ،وحمااال أشاا  اإلحالااة ،مألاااه أ ااأ ملفااي أشاا  اللفااي (َمذذا يَذَنَبَغذذي) ،لااي  مألاااه أ ااأ مي اان (َمذذا يَذَنَبَغذذي)مي اان أ مألاااه أ اا
 .االحطحلحاللصو  غ  

قاا   ، هبااا أحاا  الألماال ياا ل  لااع أ  فاا ا الفأا  أحاالأ يف الشاار ّ  فااجي)ا   ا ،تشام  الواجااب واسساات ب “ي شاار ”ي شار ، كلمااة 
سااتأم  مطلقاااا الحتماااال قاا  ي اااو  مساات  ا؛ تساااتأملها يف الواجااب بقريلاااة وتسااتأملها يف اسلااا و  بقريلااة، وقااا  ت  ي ااو  واج اااا و 

 أو لج  احتمال اللص هل ا أو )اك. ، ما  ل  است لم لش أ أو     تث تأ بن أ واجب أو مست ب ،المر
ماا مأا  غا  جااو ؟ يأاين أ اأ ماا  .بأ أمار غا  جااو  ول ن المر ،اسل و  منمور بأ ، أم  اسل و  ف  فو منمور بأ؟ اجلوا 

 تو   من تركأ بشيل.
أو أ  يا ك ام ام  لاع ح ماأ السااب ، أ  يا ك الشايل  - ا تف  ا اإلباحةِ   )ا خ  –اإلباحة تستفاص من ألفاا ملها التفي  

 ستفي  من ف ا اإلباحة.فل ،وك ي ّي فيأ ال وجو  وال الت رم وال ا ت  ا  وال كرافة ؛ لع ما كا   ليأ
مثا   ،االع ي او  أشا  اللهاير، امرمة، اللهي بحل تفأا ، اللفاي يف بأاض اماظالت رم  ستفي ه من ألفاا يف الشر  ملها ام 

ا﴿ لاو كاا    ،بجيث ااع الاواو (فَذاَل تَذَدَعواف ا  في أو  ي؟  في، ل اأ قاال ) [27]اجلن ﴾َوَأن  اَلَمَساَجَد لَل َه َفاَل َتَدَعوا َمَع الل َه َأَحدك
َوَأن  اَلَمَسذاَجَد لَل ذَه فَذاَل تَذَدَعوا َمذَع الل ذَه )  ال    كا ال فا ه الاواو واو اجلما اة فهاي حمتملاة ،ما اهلل أحا ا(  يا لصارع )فحل ت    

ا  حتتم   )ا كا ل واو اجلما ة اللهي واللفي. (َأَحدك
اأو بن اأ  ،ال رافة تستفاص من اللهي غ  اجلااو   اي  لاأ باالقول مث فألاأ  ؛ي  لاأ مطلقاا مث فألاأ اللاه  لياأ الصاحلم والساحل   

مث  أ أ  ع  ن الشار  واقفاا مث شار   لياأ الصاحلم والساحل  واقفاا فا ا يا ل  لاع أ  الشار  مان الواقا   ، ليأ الصحلم والسحل 
 و و )ل . ،م روه

الصا ي  والفا ا ، هبا ا   او  قا  ا تهيلاا مان قسامة الح اا   الوضاأية االثلاا والح اا   ،ف ه الح ا  الت ليفية اخلمساة
و اا ك فاا ه الثحلثااة لوقاال آخاار    شااال اهلل  ،إ اسؤلاا  للساا ب والشاارط واسأاا ومااا تأاارّ  ،الشاار ية  ىل أح ااا  وضااأية وت ليفيااة

 .تأاىل
 ،    ملهاا    شاال اهلل يف الغا و ق   لع اسق مة اسلطقية وفي تأريفاع الفقأ والألم والفقاأ واال ات الل واللظار و او )لا

 وحلع اهلل و لم  لع   يلا حمم .
أ ا أق ح أ  ال نلة جتما    شال اهلل تأاىل وجنيب  ليها يف وقل ي او  فياأ متساا، جنياب  لاع ال انلة ميأاا،  ال ماا    ةاااال نل

 كا  لأ حلة بال    كجييراص  ش ال أو     فهم مسنلة و و )ل .
لاو قا   كتااا  الورقااع  لااع الحاول الثحلثاة؛ ل  الورقاااع يطلاب فيااأ تركياز وو اي، وأول الوقاال  ان أكثاار فا ا يقاول اقاا اح 

 تركيزا من آخر الوقل.
امقيقة يا  خوا لا الحول ح ي  أ ا توجا الرأك بأض الشيل؛ ل ان أ   قا  ، فا ه خحلحاة لاي  فيهاا )كار لقاوال ورصوص 

ا اللااظر يف كتاب اما ي  أو يف كتاب الفقاأ، ماا أظان    شاال اهلل فياأ وجاا الارأك، أو وخحلفاع؛  منا فاي خحلحاة، فاي الا  تلفا
 أ أ شيل يطلب تركيزا. 

 ف  من اسم ن أ  تأي  قول ابن الأراقي يف ض ط التفري  بّي أ وا  الص ي  اس تب  ليأ  في الص ة أو  في الثوا . -2
بلفي الق ول مأصية في و   فاي الق اول  أا   فاي الثاوا  ال  اق       يقول ابن الأراقي    اللصو  ال  فيها  في الق ول

   فه ا فيأ  في للص ة. ك يق   هبا مأصية و منا اق   هبا شيل من الأ اصم أو من شروط الأ اصم و     ، في الص ة



صاية فا ه مثا  شار  اخلمار فمأا  )لا  أ   مث اسأ ،والأ ااصم هلاا ثاوا  ،ل  اسأصاية هلاا  مث ؛وحسان وف ا مأقول كما قلل  
 .  ...وهل ا )كرع أ أ  ،ف ا  مثأ يستمر ما حاح أ حي ط ثوا  ححلتأ أربأّي يوما أ ّ  ،أو اإلتيا  ل افن و ؤالأ

لااو تاارك الصااحلم لأوقااب بأقوبااة تااارك  ، ااب  ليااأ أ  يصاالي ،ل اان لااي  لااأ ثااوا  ،فااو واجااب  ليااأ أ  يصاالي أاام...، ال، 
 الصحلم.

 وملها الرخصة والأزمية والألة وغ فا. ،الح ا  الوضأية أح   شر ح ما ملها ما )كرمت يقول  ف ا  ؤال أيضا ملا ب -4
الألاة  ،، وفا ا أحسان ل  الرخصاة والأزمياةوالح اا  الت ليفياة ةساة ،الح اا  الوضاأية ةساة أ ا )كرع ل م من ق ا  أ ّ 

أماا الرخصاة والأزمياة فالرخصاة قا   ،ما ا أو  و )ل  أوو شرط   ب أ ما ت و    ىل أ    -ل أ )كر الرخصة والأزمية والألة-تؤول
 ،رجأاال الرخصااة والأزميااة  ىل الح ااا  الت ليفيااةف ،والأزميااة قاا  ت ااو  واجااب أخاا فا وقاا  ي ااو  مساات ب ،ت ااو  واجااب أخاا فا

رخصاة ليسال وحافا جمارصا ل  ال ؛ف ا ال ي يظهر يل، وال ين  ألوا الرخصاة والأزمياة و وفاا مان الح اا  الوضاأية فا ا فياأ  ظار
مثاا  اسسااافر يساات ب لااأ أ  يقصاار الصااحلم قصااره للصااحلم  ، منااا الرخصااة كن ااأ قااال يساات ب لاا  يف فاا ا اسوضااا أ  ت ااو  كاا ا

 .التنلي و و )ل  فهي راجأة  ىل الح ا  الت ليفية بلو  من  ،رخصة
 ف  اسل و  يقضع؟ -4

  بالصاحلم، الصاحلم اسل وباة مثا  مثِاوأ   ،وملهاا ماا قضااؤه مو اا ،لاجلوا   اسل وباع تقضع  أم، واتل  ما قضاؤه لأ وقا
فجي اأ يقضايأ مان حا احأ ماا  ،وفاتاأ تلا  الليلاة ،فجي أ  )ا كا  لأ ورص من ليلاأ يصالي ةا  ركأااع أو  ا ا ركأااع ،قيا  اللي  مثحل

كماا ث ال يف   ،وال يقضيأ يف فا ا الوقاليأين صخول وقل اللهي ق   الز  ؛قي  رم   ىل ما ق   الزوال ابّي طلو  الشم  وارتفا ه
كان إذا فاته ورده من الليل قضاه صذبيحة تلذك الليلذة اٌنتذي »ح ي  مسلم من ح ي   الشة أ  الله حلع اهلل  ليأ و لم 

 ؛فهال  اسلا وباع تقضاع ،، وك ل  الله  ليأ الصحلم والسحل  ساا فاتتاأ  الة الظهار قضاافا بأا  الأصار و او )لا «عشر  ركعة
 .ن فلاك تفصي  يف بأض اسل وباعل 

ول ااان  ألااام جااال  اسلااا وباع تقضاااع فااا ا  ،ول ااان ل ااا   اااو  ملهاااا حيتااااج  ىل تفصاااي  ،وهلااا ا ال أقاااول كااا  ملااا و  يقضاااع
 وفيأ أشيال كث م. ،يقضي )ل ، واح  فاتتأ ححلم الأي  يقضي )ل وفاتتأ الص قة مث  واح  أراص أ  يتص ب  ،ح ي 

 ا)ا ال ي خ  فيأ الأ اصاع؟تأري  اجلويين للص ي  س -2
، الا ي يأتا  باأ اللفاو) فاي الأقاوص أماا (مذا يتعلذق بذه النفذوذ ويعتذد بذه)قاال  ،ال ت خ  فياأ الأ ااصاع ل اأ جأا  أولاأ اللفاو)

أماا الأ ااصاع فتوحا   ،الأ اصاع فما توح  باللفو)، فاللفو)  ل  الفقهال و ل  الحوليّي من الوحاع ال  توح  هبا الأقوص
 بسقوط القضال، بالق ول و و )ل . ،باإلجزال ، ت اصباال

 حلع اهلل  لع  ي  ا حمم . ،  تفي هب ا الق ر
 
 
 

 

 



 ) الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك(
 

 والفقه أخص من العلم والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به. والرهل: تصور الشيء على خالف ما هو به.
م يقع عن نظر واستدالل, كالعلم الواقع بإحد  الحواس الخمس: التي هي السمع والبصر والشم والعلم الضروري: ما ل

 والذوق واللمس أو التواتر.
ف على النظر واالستدالل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، واالستدالل طلب و وأما العلم المكتسب: فهو الموق

 نه عالمة عليه.الدليل, والدليل: هو المرشد إلى الم لوب أل
 والظن: ترويز أمرين, أحدهما أظهر من اآلخر.

 والشك: ترويز أمرين ال مزية ألحدهما على اآلخر.
 , وكيفية االستدالل بها.انجمالوعلم أصول الفقه: طرقه على سبيل 

 
 

 )أبواب أصول الفقه(
 

مل, والمبين, والمؤول واألفعال, والناسخ, وأبواب أصول الفقه: أقسام الكالم, واألمر, والنهي, والعام والخاص, والمر
دلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام والمنسوخ, وانجماع, واألخبار, والقياس, والحظر, وانباحة وترتيب األ

 المرتهدين.
 
 

 .امم  هلل والصحلم والسحل   لع ر ول اهلل ،بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أما بأ   

وم احاا  أحااول الفقااأ فااي مااا )كااره بأاا  )لاا   ،ساامع  لاا  الحااوليّي اسق مااة اسلطقيااةي ،ينفاا ا الاا ي مسألاااه ماان كااحل  اجلااوي
 ،والظذاهر والمذؤول ،والمرمذل والمبذين ،والم لذق والمقيذد ،والخذاص والعذام ،إن أصول الفقه مباحثهذا األمذر والنهذي)بقولأ 

يف بياا   احتااجوال الهم  ، ه أباوا  أحاول الفقاأفا ،و او )لا  ىناا يت أهاا (وانخبذار ،وانجماع والقيذاس ،والمن وق والمفهوم
وفا ه اسقا ماع قا  يساتفاص ملهاا جمارصم يف  ،هبا  لع فهم ما  اين  مان الحاول يستأا ف ه اسق ماع  ،ف ه  ىل مق ماع مهمة

 مسال  اال تل اط، اسق ماع ال  يق   هبا الحوليو   و ا  
 .مق مة ملطقية
 .ومق مة لغوية

   يف با  المر واللهي ويف ال تا  والسلة واإلما  حب  ال تيب ل   مؤل   ا أل  بأ.مث بأ  )ل  ي خلو  



ُالمأطقية والأحلقاة باّي الألام واسأرفاة والفقاأ  ،ي كر فيها أشايال تتألا  بضا ط اما وص والتأريفااع وأ اوا  الا الالع  المقدمة
االشااا اك و ااااو )لاااا ، مقاااا ماع  ،التواطااااؤ ،الت اااااين ،الاااا اصع ،واشاااا اك اللفااااا ،واإلصراك والتصاااور والتفياااا ، صالالع اللفاااااا

 وام  وأ وا أ وما يتص  ب ل . ،ف ه تسمع مق ماع ملطقية ،متلو ة
واال اتفها   ،وحاروع اسأااق ومأا يهاا ،وحباروع الأطا  ،يأتلو  فيهاا أكثار ماا يأتلاو  بامقيقاة وا ااو  المقدماتُاللغوية

 اللغوية.و و )ل  من اس اح   ،وصالالتأ
وأخا وا مان اللغاة أشايال  اوال بال حلغاة أو الل او أو  ،يأين أ  الحوليّي أخ وا من فن اسلط  أشايال وقا موا هباا لألام الحاول

 ؛ اهلااا ، اماجاااة ااا ب )لااا  كماااا )كااارع اماجاااة ،التصاااري  أخااا وا أشااايال وجألوفاااا أيضاااا باااّي يااا ي كحلمهااام  لاااع أحاااول الفقاااأ
 ،خا ع ملاأ فا ه اسساال ل ان أ   ،وكما فو مألو  أ  اسلط  ال  اوو تألماأ وال تأليماأ ،اسلطقية فالحويل حيتاج  ىل بأض اسسال 

 ،و منااا فااي أشاايال  امااة يف مقاا ماع اسلطاا ، كاا ل  اللغااة أخاا وا ملهااا بأااض اسسااال  ،وفااي أيضااا يف اسلطاا  ليساال بنحاا  اسلطاا 
 ة والتمهي  لل خول يف فن الحول.تليها مق مة لغوية كالتوطن ،وحار  ل  الحوليّي مق مة ملطقية

ل ا فيما أرى ليسل ب اع بال  ؛وفي كما ترى منر  ليها بسر ة بجييضاح موجز ،ف ا ال ي )كره فلا من اسق ماع اسلطقية
 وأمهية.

 ان فاالألم مي ،والفقأ  و  من أ اوا  )لا  اجلال  ،سا؟ ل  الألم جل  ،( الفقأ أخص من الألموالفقه أخص من العلمقال )
؛ الألاام أقسااا  ملهااا ، تفساا احاا يثا ،لغااة ،مي اان أ  ي ااو   ااوا ،مي اان أ  ي ااو  أحااوال ،مي اان أ  ي ااو  توحياا ا ،أ  ي ااو  فقهااا

قا   ،قا  ي او   اوا ،قا  ي او  الألام أحاوال .كا  فقاأ  لام ول ان لاي  كا   لام فقهاا   هلا ا  قاول ،فالفقأ أخص من الألام ،الفقأ
ل   ؛ولاي  كا   ااك فقيهاا ،وبالتاايل ي او  كا  فقياأ  ااك ،(الفقذه أخذص مذن العلذم) ا قاال هلا ، ىل آخاره ،تفس ا ،ي و  ح يثا

 .ل ن الأاك ق  ي و   اسا بام ي  لي   اسا بالفقأ ،الفقيأ  اك بالفقأ
 .(الفقه أخص من العلم)فجي)  الألم وا ا والفقأ بأض الألم، ف ا ال ي أراصه حّي قال 

معرفذذذة ) الااا  أ)كرفااا حااّي قاارالم فاا ه الر ااالة ( ويف بأااض اللسااخهبذذة المعلذذوم علذذذى مذذا هذذو والعلذذم: معرفذذقااال بأاا  )لاا  )
في او  الألام مأرفاة اسألاو   لاع ماا فاو  لياأ يف  ،( وفا ه أوضا  ىناا فاو موجاوص فلااأو عليذه فذي الواقذع هبذالمعلوم علذى مذا هذو 

 .الواقا
ل  التفيا  لاي  فاو مأرفاة الشايل  لاع ماا  ؛ يفاارب التفيّا (4)الألام يأاين أ ّ  (معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقذع) 

فلاي  كا   ،ر اا كا ال غا  موجاوصم يف الواقاا ،ل  استفيا  يتفيا  أشايال ،يف الواقاا ؛ لاع ماا فاو يف امقيقاة ؛فو يف  فا  المار
ماثحل  )ا  ارع أ  اإل ساا   ،مار( يأاين يف  فا  العليذه فذي الواقذعمعرفة المعلوم علذى مذا هذو فلا موجوصا واقأا، قال )موجوص )  

الطياور ماثحل اميوا ااع تلا ،  ، لع ما فو يف  ف  المر وفو أ اأ  اقا  ،ل أ  رع اسألو  وفو اإل سا  ؛ف ا يسمع  لما ، اق 
ا  شاينا ليّال ن لو ليّ  ،يقال لأ  لمها ل أ  لمها  لع ما فو  ليأ يف الواقا ، )ا  رع ف ه اسألومة ،ت يض فتها    م يلاة مان ح 

  فيهااا كتابااا، فاا ا خيااال، فاا  فااو  لاام؟ فااو مثاا  مااا لياا  الشاايخ أبااو ب اار اجلزالااري م يلااة ماان حافتها كاا ا وكاا ا وألّاا ،كا ا وكاا ا
م يلاة موحاوفة بن اا م يلاة مسالمة كا  ماا فيهاا موافا  للشار ، فا ا  ،أ أ )فب  ىل م يلة ومن حفتها ك ا وك ا ؛  ف ا الشيلليَ 

                                                 
 ا تهع الشريط الول(4)



 ،م الا فنف  و  فمساتل ه تا ا ،فجي اأ  مناا ليا  فا ا لايحل وكت اأ ،سامع  لماافاحل ي   ،لي  موجوصا ؟ الواقال ن ف  ف ا موجوص يف ،خيال
  .و منا يسمع خياال وتصورا ال مستل  لأ من الواقا ،سمع  ل فم  لماوهل ا ال ي   ،جر لي  مستل ه الألم بشيل واقا يف اخلا

( العلذم: معرفذة المعلذومقولاأ ) ،  شا   لياأ  شاارم أ ّ ، ل ن  وض  ل ام أيأين يف بياإ  لع اساتن با  اإ ال  طي  فو أ     
وفاا ا يقتضااي  ،أ يفساار الألاام بشاايل حيتاااج  ىل الألاامفصااار أ ّاا ،اسألااو  فاام مااا يألاام لااي ؟ ل ّ  الااّ ور، ؛فاا ا يساات  ي التسلساا 

   .ل صقيقة كما فو ظافرور،  لع ك  حال تل يأ  لع أ أ ف ه الر الة لت سيط وتقريب  لم أحول الفقأ وليسال ّ 
والرهذذل: تصذذور الشذذيء ) -مناار بساار ة تأاا روق– (مذذا هذذو بذذه.خذذالف والرهذذل: تصذذور الشذذيء علذذى اجلهاا  مااا فااو؟ قااال )

 هبذمذا هذو خذالف علذى (، ).فذي الواقذع هعليذمذا هذو خذالف تصذور الشذيء علذى ويف  سافة أخارى ) ،(ما هو به.خالف على 
ساامع فاا ا ي  ( .فذذي الواقذذع هعليذذمذذا هذذو خذذالف تصذذور الشذذيء علذذى ) ،(الواقذذعفذذي  هعليذذمذذا هذذو خذذالف علذذى ( أو )فذذي الواقذذع

 وأفاا ا الشاايل اسألااو   ل ّ  ؛و منااا جهلااأ ،فااجي)  فااو ك يألمااأ ،فااأ  لااع شاايل خااحلع مااا فااو  ليااأر  ره بصااورم و   ل ااأ تصااوّ  ؛جهااحل
 ،واجلها   قايض الألاام ،فصاار جهاحل ، لاع خاحلع مااا فاو  لياأ ،وفا ا تصاوره بلظاره أو بغا ه ،راص الألام باأ فاو  لاع حاافةالا ي ي ا

   . ل فم ،بوجه  مركّ  ،جه  بسيط  واجله  قسما 
ُالبسيط    . )ا كا  ال يأرع الشيل أححل  فرالجهل
ُالماكُ     .أ مصيبوا تق  أ ّ  ، )ا  رفأ  لع خحلع ما فو  ليأ  بوالجهل

اافماثحل لااو قياا  لرجا  فاا   ااوو التايمم  لاا  فا   أحاا   رصّ  .ال  ااوو  وقاال آخاار . ااوو  آخاار وقاال .ال أصري  فقااال رجاا  ؟  اساالق 
أ ك يتصاور ل ّا ؛بسايط جهلأ جه    ،، ال ي قال ال أصري  اسال. يأين التيمم  ل  فق  ال  وو  واآلخر قال .ال أصري  الرجلّي قال

رفا وفاو تصاوَ  ،ح ام اسسانلة اجلاواو ل ّ  ؛ل اأ تصاور الشايل  لاع خاحلع ماا فاو  لياأ ؛والثاق جهلاأ جها  مركاب ،الشيل أححل
   فصار جهلأ مرك ا من شينّي ،بن ا غ  جالزم مأتق ا حوا   فسأ وأ أ يألم ف ه اسسنلة

   .    الألم باسسنلة  الول
  . لمأ ح ي  فيها ا تقاص أ ّ   الثاق

يقاول اسارل  وهلا ا ال يأاا  أ  ،أخص من اجله  اسركاب ف ا وهل ا يقول الألمال اجله  ال سيط ،حار جه  مركب من جهتّي
 جهحل مرك ا. حلم بغ   لم ف ا ي و  جافيت لّ  أ    ل ن ، ه  ل  من ط يأة بين آص  أ    ،ال أ لم ،ال أصري

   .(العلم قسمان العلم الضروري والعلم المكتسب)كر أقسا  الألم قال ) ،)كر الألم و قيضأ ال ي فو اجله  بأ  أ   
ا ،للمارل باالضاطرارأ حيصا  (  أا  أ ّانظذر واسذتداللما لم يقع عذن قاال ) ؟ما فو الألم الضروري  ، كو ا   ن مثا  كو اأ حياام 

رأيال فا ا  ،تشاأر بلفسا  أ ا  حاي ،سات ل أو تلظار أ ال حايتأو  ،أم  )فل ما حيتاج أ  ت   ،حيا ف ا حيص  ل  باالضطرار
 هارص  ،وفاو أ اأ أبايض ؛ ا ام امتربط شيل بشيل ح  حيص  لا  فا ف ر وأ   ما حيتاج يف )فل  أ  ت   ،الأموص و )ا لو أ أبيض

ضطر اسرل  ىل الألام باأ صو  ايأين  ؟ما مأ  كو أ ضروريا .، ف ا يسمع  لم ضروريا ضطررع  ىل الألم بن أ أبيضما  ظرع  ليأ 
فن اأ مي ان أ   سا   باالختياار،فا ا  لام حيصا  لا  باالضاطرار لاي   .حاغ  ،س  شيل  رع حهمأ ك ا  ، ظر وال ا ت الل

في صاا  لاا   ،ال لتااار ؟جاا  فاا  لتااار أ  تألاام كو ااأ طااويحل أو قصاا اتلظاار  ىل ر   ،أ لاام بااأ أو ال أ لاام بااأ ارت ااتقااول أ ااا خب   شاايل و 
   باالضطرار.ف ا الألم 

   السما وال صر اخلم ،، امواك ال وا ب كي  حيص  الألم االضطراري؟ بامواك اخلم  أو



 باالضاطرار فا ا حيصا  ،ف  فو أخوك ويا  أو اآلخار  مار ،ج  أو امرأمر  مسأل حوتا حص  ل  باالضطرار ف  فو است لم 
   .بالسما

  .أو بال صر لرؤيت  لوشيال
   .م مشمل رال ة  رفل ف  في رال ة مس  أو في رال ة شيل ملنتأو بالشّ 

  تأارع طأام حتصا  ل ا ،ر  اف  تا   ماا با و  ؛ال وب ك ل  )قل شينا  رفل ف  فو ماحل أو حلو ف ا حيص  ل  باالضاطرار
  .تأرع طأم املو ،اساحل

   .واللم  ك ل  باللم 
الشاايل الاا ي  و)لاا  أ ّ  ،و ضااافتأ وجيهااة ،فاا ا أضااافأ فااو (التذذواتر)و ،يأااين مااا حيصاا  امااواك اخلماا  ظااافر (،التذذواتر )أو

الا  الألام هباا ضاروري مان  اسسال  ،وف ا من مث  ما يقال  ل  الفقهال بن  الألم هبا ضروري ،بأ ا ت الل ص تواتر وا تشر ال حي
الصاحلم  ،ساا ؟ قا  تلاقا  اللااك )لا  باالتواتر ،حرماة اخلمار كا  مسالم يأرفهاا ،ف ا يأرفأ ك  مسلم ،مث  حرمة الزىن اإل حل أمور 

 مااا ،فااالألم حيصاا  لااأ باالضااطرار مااا حيتاااج لااأ بااالتف   ،أربااا ركأاااع يف الظهاار وحااحلم الفهاار ركأتااّي فاا ا يألمااأ اللاااك بااالتواتر
كاا ل   لاا    ،يلقاا  آالع  اان آالع  اان آالع ف صاا  التااواتر هباا ا ،اللاااك تتااابأوا  لااع )لاا  بااالتواتر ل ّ  ؛حيتاااج لااأ بااالتف  

وأ ااأ لااي  ب ااحل   ،ل  فاا ا مأااروع  لاا فم بااالتواتر ؛اسساالمّي القاارآ  كااحل  اهلل جاا  و ااحل ال حيتاااج )لاا   لاا فم  ىل ا اات الل
هبا ا  ، لام ضاروري ،فا ا  لام اضاطراري ، منا فو كحل  اهلل ج  و حل ،حل  أح  من اخلل ولي  ب  ،الر ول حلع اهلل  ليأ و لم

أ ماا أخا  ل ّا ؟ساا ، ما فياأ شا يقول القرآ  كحل  اهلل من الأامة، .القرآ  كحل  اهلل أث ل أ ّ   لو تن   ىل أح  من اللاك وتقول لأ
وف اا ا تلاقلااأ  ،ف اا ا  اارع  لاا  اسساالمّي ،يأااين بااالتواتر ؛طرارو منااا أخاا ه باالضاا ،ل ااأ لااي   لمااا م تساا ا ؛فاا ا  اان ا اات الل

كو ااأ يألاام أ ااأ كااحل  اهلل جاا  و ااحل باال اات الل فاا ا حيتاااج  ىل  لاام م تسااب   ،الجيااال  اان الجيااالباا   اآلالع  اان اآلالع،
   .اس تسب و و )ل  ؛و منا خاحة لف  الألموف ا  ،آخر

    قسما  ؛ )  الألم  و ا 
  ما حيتاج تأم  فيأ ف رك. ،ا ت الل ظر و  ن ال يقا  ،ال ي يألم باالضطرار ؛لضروريالألم ا  األول

  .الألم اس تسب فو ما ت تس أ بأ   ظر وا ت الل ؛ لم م تسب  الثانل
النظذذر هذذو قااال ) ،ومااا مأاا  اال اات الل ،حيتاااج فلااا أ  ي ااّي لاا  مااا مأاا  اللظاار –حيلمااا  اارع الألاام اس تسااب –حيتاااج فلااا 

 )ا  ظااارع يف حااافاتأ بنحوالاااأ وبتقل اتاااأ  ،لظااار يف حاااال اسلظاااور فياااأ بصااافاتأ بنحوالاااأت   ،ف ااار( التّ  فذذذي حذذذال المنظذذذور فيذذذهالفكذذذر 
والتف اار يف حااال  ،اللظاار فااو الف اار ،(االسذذتداللو ، قااال )م تسااب  اان طرياا  اللظاار ؛وفاا ا فااو اس تسااب ،فاا ا شااينا أكساا    

   اسلظور فيأ يأين طلب ال لي  من اسلظور فيأ
   .ىل آخره اللهار  ،اللي  ،القمر ،الشم  ؛طلب ال لي  من ف ه اآلية ال و ية ، )ا كا  اسلظور فيأ آية كو ية

   .حار اللظر لطلب ال لي  من اآلية استلوم ،من آياع القرآ  و و )ل  قرآ ، آيةاسلظور فيأ آية متلوم كا   )ا  
 اان  ؟ اان أي طرياا طلااب الاا لي   ،ل  اال اات الل طلااب الاا لي  ؛متقاربااا  اللظاار واال اات الل وهلاا ا قااال ما ااة ماان الألمااال   ّ 

، اآليااة اللااة ماان اآليااةيأااين طلااب وجااأ ال ِ  ،اآليااة اهو مألاام اا، الاا لي  ، واال اات الل طلااب الاا لي طرياا  التف اار يف حااال )لاا  الاا لي 
( ليسال با لي   لاع ٌَذم  َنظَذرَ ؟ )ف  في صليا  [42ثر ]اس ﴾ٌَم  َنَظرَ ﴿مثحل قولأ تأاىل  ،وق  ال ت و  صليحل ،بلفسها ق  ت و  صليحل



 ،فاا ا أماار يأااين وجااأ اال اات الل فااو أ ّ  ؛وجااأ الاا لي  ؛فاا ه صلياا   (5)﴾َوَأَقيَمذذوا الص ذذاَلَ  َوآتَذذوا الز َكذذا َ ﴿، ل اان قولااأ تأاااىل مساانلة
   .يأين وجأ اال ت الل من ف ا اللص ؛ا ال لي ر يف حال اسلظور فيأ وفو اآلية طال  َ ف  ر تا  ظ  يأين     ؛ف ا مأ  كو أ  لما م تس ا

 . الل واللظر واال ت الل متقاربا  )  ي و  الألم اس تسب  لم لي  باضطراري ول لأ موقوع  لع اللظر واال ت
( الاا لي  يف والذذدليل: هذذو المرشذذد إلذذى الم لذذوب ألنذذه عالمذذة عليذذهقااال ) ؟الاا لي  مااا فااو، طيااب اال اات الل طلااب الاا لي  

 لااع فاا ه  ل ااأ ياا لّ  ؛حااار فاا ا الرجا  صلاايحل لاا  ،   لااع م ااا قاا مل رجااحل باّي ياا ي  لياا لّ  ،مااا يرشاا   ىل اسطلااو  اللغاة فااو
 .فاسرش   ىل اسطلو  فو ال لي  ،ةالغاي

 ،والا لي  فاو القارآ  ،فاو اهلل تأااىل الا الّ   ، وهلا ا قاال اإلماا  أمحا  رمحاأ اهلل تأااىل قاالفو اللاظر من؟ من اسست ل؟ اسست ل
 ،ف ا ا قاال  ماا  أفا  السالة واجلما ااة .فا ه قوا ا  اإل احل  ،فام أفا  الألاام واسسات لّ  ، فاو الر اول حالع اهلل  لياأ و المواس اّّي 
فا ه  ،فام أفا  الألام واسسات لّ  ، فاو الر اول حالع اهلل  لياأ و المواس اّّي  ،وال لي  فاو القارآ  ،ال ال فو اهلل تأاىل  قال ،أ ي فا

الااا ا ي ياااا صليااا  امياااارى، ياااا صليااا   قاااول    لاااا شااايخ اإل اااحل  ابااان تيمياااة رمحاااأ اهللوهلااا ا حثَ  ،ال فاااو اهلل تأااااىلالااا  .قوا ااا  اإل اااحل 
وفاا ا ماان أ ظاام مااا ي ااو ،  .لي  وفااو الاا ال وفااو اسساات ل لااأ وفااو اسساات ل  ليااأ جاا  و ااحل فااو الاا ّ ل  اهلل  اميااارى، سااا؟ قااال

ف لمااة  ،ساات ل  ليااأ فاو اهلل جاا  و ااحلوالاا ي ي   ،فااو اهلل جاا  و احل والا ي صلّ  ،فالا ي ا اات ل أو أقااا  الا لي  فااو اهلل جاا  و ااحل
-واسسات ل  ، فاو الر اول حالع اهلل  لياأ و المواس اّّي  ،والا لي  فاو القارآ  ،الا ال فاو اهلل تأااىل ؛اإلما  أمح  ف ه  ظيماة صقيقاة

 .ف ه قوا   اإل حل  ،فم أف  الألم -من؟
( والشذك: ترذويز أمذرين ال مزيذة ألحذدهما علذى اآلخذر. , أحدهما أظهر من اآلخذر.والظن: ترويز أمرينبأ  )ل  قال )

    ويستأمحل   ل  الفقهال ،لفظا  يستأمحل   ل  الحوليّي الظن والش 
وحيتما  أ ااأ   ،حيتما  أ اأ كاا ا ؛، الظان شا  خااا   )ا كاا  مث حماتمحل  بشاايلالظان شا  خااا  ا اتأمال الحااوليّي أ ّ فاي ف
 )ا حاااار  ،وحيتمااا  أ  ي اااو  مااا  وةااا  و ااا أّي  ااالتم  ،مااا  و ااا أّي  ااالتم طولاااأ ي اااو     حيتمااا  أ   ماااثحل  قاااول فاااحل ،كااا ا

يف  ،با و  تارجي  أحا  االحتماالّي  لاع اآلخاار ،وقا  ي او  فا ا ،قا  ي او  فاا ا ،واهلل  لا ي ماا فياأ تارجي  ؛ةاالحتماال متسااوي
 يغلب  لاع ظاين أ اأ فاو حاار ماا  لا ي  ظان، ظللال   ،أكثر كا  أح  االحتمالّي     جيف .)فين حار ف ا ش ا لتساوي االحتمايل

ظااافر؟ فااجي)ا تساااوى االحتماااال  حااار  ،   لاا ي أ ااأ مالااة وةاا  و اا أّيلااي ؟ يأااين تاارجّ  ،أ  فحل ااا طولااأ مالااة وةاا  و اا أّي
 .ج ، ف ا  ل  الحوليّيجوحا  ا ر  وظلا مر  ،ا راج ا  ا ترج حار ظلّ  االحتمالّيو )ا ترج  أح   ،ش ا  ل فم

 فاجي   ”وتاارم يقولاو   “ظانّ  فاجي   ”تاارم يقولاو   ،الفقهاال يف كتا هم يساتوي  لا فم الظان والشا  ، يف ا تأمالأما  ل  الفقهال
   .والظن والش   ل فم  أ  واح  يف أكثر وأغلب ا تأماال م “ش 

لفقذذه: طرقذذه علذذى سذذبيل وعلذذم أصذذول اوفااي تأرياا  أحااول الفقااأ قااال ) ،يصاا   ىل  تيهااة ،هااع ماان فاا ه اسق مااةبأاا  أ  ا ت
ل   ا ي  التفصاي  غاياة الفقياأ فاو  ؛يأاين ال  لاع  ا ي  التفصاي ( انجمذالعلذى سذبيل ) ،يأين طرب الفقأ (طرقه) ،(انجمال

يأااين مطلاا   (علذذى وجذذه انجمذذال)أمااا طاارب الفقااأ  لااع وجااأ اإلمااال فااي حاالأة الحااويل،  ، لااع وجااأ التفصااي  االاا ي يأرفهاا
و او  ،لإلباحاة المار بأا  اللهاي لارص اسلهاي  لاأ  ىل ماا كاا   لياأ حجلاا ال  ،، الحا  فياأ أ اأ للت ارموجو ، المر اسطل  للمرال

   .ف ه  لع وجأ التفصي  ،ل ن تفصيحل ا مث  ف ا واجب وف ا مل و  و)اك حمر   ىل آخره ،ف ه جممحلع ،)ل 
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وكيفيذذذة  ,- لااع  ااا ي  التفصاااي  ال -جمذذذالانعلذذذى سذذذبيل  -يأاااين طااارب أحاااول الفقاااأ– وعلذذذم أصذذذول الفقذذذه: طرقذذذهقااال )

  ؟فاا ا مطلاا  كياا  تفهاام أ ّ   ؟كياا  تفهاام أ  فاا ا خااا   ؟كياا  تفهاام أ  فاا ا  ااا   ؛( يأااين طاارب اال اات الل هبااااالسذذتدالل بهذذا
 ؟ما  ي او  لاأ مفهاو  موافقاة مفهاو  والفاة؟م  ي و  لأ  ؟ م  ي و  م يلا ؟م  ي و  اللفظ جممحل ؟كي  تفهم أ  ف ا مقي 

 وأحااوال”للتأرياا  يضاااع أيضااا  ،أي حتاال فاا ا فااو  لاام أحااول الفقااأ ؛فاا ه كيفيااة اال اات الل بتلاا  الساا   ا ملااة ,و )لاا و اا
، ، وحاال اسساتف  كر حاال اسفا فجي  يف أواخر كتب الحول ي ا ،ل  ف ه من حلأة الحويل أيضا ؛“اسف  واسستف  وا ته ين

وآصا   ،اسقياااا   ىل آخااااره ،اسسااااتق  ،اسطلاااا  ا تهاااا  ؛، أقسااااا  ا تهاااا ينال ا تهاااا ين، وحااااوأص  اسفاااا  ،أص  اسسااااتف  ؛الص 
 و و )ل . االجتهاص

أصذول الفقذه علمذا هذو القواعذد التذي يمكذن بهذا اسذتنبا  األحكذام   فوا أحول الفقأ بتأري  آخر قاالوبأض الحوليّي  رّ 
)كاارع ل اام يف أول الشاارح أ  أحااول الفقااأ  لمااا مي اان أ  يأاارع أو كمااا  ،وفاا ا تأرياا  جياا  .الشذذرعية مذذن أدلتهذذا التفصذذيلية

و لاع فا ا أو )اك فنحاول الفقاأ  ،القوا   ال  ي    ليها فهام الح اا  الشار ية الفر ياة ،القوا   ال  ي    ليها فهم الفقأ  بن أ
شار ية   يستلت  ويساتل ط الح اا  ال لما فو طرب أح ا  مي ن هبا وبفهمها أ  ي و   ل  اللاظر و ل  استألم مل ة يستطيا أ

   .أرفة القوا   ت و  بأ  مأرفة أحول الفقأ   ة، ف ه اسل  الفر ية من الصلة
   .فجي)  أحول الفقأ قوا   وضوابط وأحول ي    ليها غ فا من ا تل اط الح ا  الشر ية من الصلة التفصيلية

وأبذواب أصذول الفقذه أقسذام: الكذالم,  ثأ مان أحاول الفقاأ قاال)بأ  أ  ا تهع من )لا  أخا  يأارإ جمما  لألااوين ماا  اي 
  .(واألمر, والنهي

 ل ّ  ؛ال اااحل  يلقسااام  ىل حقيقاااة وجمااااو يأاااين أ ّ  ،ل ااام مااان ا قساااا  ال اااحل   ىل حقيقاااة وجمااااو ماااا )كااارع   باااأ ( يقصااا الكذذذالم)
 الحوليّي يهتمو  كث ا با او

.   
   .حول اسهمة( المر واللهي من م اح  الواألمر والنهي)
 
ففااي الورقاااع مااا )كاار يف فاا ا  ،أ حااّي )كاار فاا ه ك ياا كر اسطلاا  واسقياا ( تحلحااظ أ ّااالعذذام والخذذاص, والمرمذذل, والمبذذين)

 مومااأ سااا؟ ل  اسطلاا   ااا ، واسقياا  خااا ، ل اان الأااا   ،تفصااي بوك يشاارح ال ااحل   لااع اسطلاا  واسقياا   ،اسوضااا اسطلاا  واسقياا 
وهلا ا يقاال يف اسطلا  واسقيا  أحيا اا أ اأ  اا   ،، واسقيا  خصوحايتأ ب لياةب يل، واخلاا  خصوحايتأ لفاراصه مشويل، واسطل   مومأ

فااحل تسااتغر  أ اأ ك يااورص حباا   اان اسطلاا   ،ياا خ  فيااأ اسطلا  واسقياا  (والعذذام والخذذاص)فهااو قولاأ فلااا  ، مومااأ باا يل ت اار أ ّ  با
 . لياا بيف الأا  واخلا  با ت ار كو   اسطل   امّ اسطل  واسقي  ي خ   ل ّ  ؟سا ،واسقي  فلا

   
   .( ا م  واس ّي ف ا يأرإ اللفظ  ماال ويأرإ لأ ال يا والمرمل, والمبينقال )

 
 ، يان   يضااحها بتفصاي      ما   لياأ الالص فا ا اساؤول، وماا حيما   لياأ الالص، ماا حي  ما يظهر من الالص( والمؤول الظاهر)

   .شال اهلل تأاىل



 
  .اللتها  لع الح ا  الشر يةوص   ،( يأين أفأال الله حلع اهلل  ليأ و لمواألفعال)
 
  .و و )ل  ،( من القرآ  والسلة وشروط اللسخوالناسخ والمنسوخ)

  ىل آخر ما )كر من اس اح  ال   تن  بتفصي .
    يف ترتيب ف ه اس اح  والحوليو  وتلفو  ،فيها ك  اس اح  ال   ي  ثها ف ه اسق مة يأرإ ل   

  . لع ف ا الل و ،بأضهم يورص ال تا  والسلة واإلما  والقياك
ا ماا   ،امقيقااة وا اااو ،الظااافر واسااؤول ،الماار واللهااي ؛مث يفصاا  يف م احاا  اللفاااا ،بأضااهم يااورص ال تااا  والساالة

مثا  قااول  ؛مث ياان  بأا  )لا   ىل الصلااة اسفتلا  فيهااا ،قيااكمث يان  لإلمااا  وال ،اسطلا  واسقياا   ىل آخاره ،الأاا  واخلااا  ،واس اّي
  .وأحوال اسف  واسستف  ،مث أح ا  ا ته ين ،صاحب و و )ل ال

 مانمث ماا يتصا   ،، تأل   صو  ال تا  والسلة بالمر واللهيبأضهم ي كر ما يتأل  بالح ا ؛ بالمر واللهي لتألقأ
   .ة وصالال الّ مث ين  للسّ  ،القياكمث  لإلما مث ين   ، و )ل اسلطوب واسفهو  وأ وا  امقال  و 

حبساب  ،ف أضاهم يقا   شايل وياؤخر شايل ،لي  هلا ترتيب واح  ؛ترتيب كتب أحول الفقأ وتلفة أ ّ  أ   تفهم أري  من ف ا
 .  ال تا اال ت ار ال ي أقامأ مصلِ 

  .   لع المر واللهي والأا  واخلا  و و )ل وال حل ،ب م الحولشال اهلل تأاىل غ ا يف و    شر      
وحلع  ،رش  ا  ىل ما حي أ ويرضاهي   وأ    ، ليلا بالأم  الصاحل مينَ  وأ    ,مين و ياكم الألم اللافاألِ ي   أ ال اهلل ج  و حل أ   
 اهلل و لم  لع   يلا حمم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )أقسام الكالم(-1



 تركب منه الكالم اسمان, أو اسم وفعل, أو فعل وحرف, أو اسم وحرف. ف ما أقسام الكالم, ف قل ما ي
 والكالم ينقسم إلى أمر, ونهي, وخبر واستخبار. وينقسم أيضا إلى تمن, وعرض, وقسم.

 ما بقي في االستعمال على موضوعه. فالحقيقة: ،ومن وجه آخر ينقسم إلى:حقيقة ومراز
 طبة.وقيل:ما استعمل فيما اص لح عليه من المخا

 غوية, وإما شرعية, وإما عرفية.عه.والحقيقة :إما لَ و والمراز ما تروز عن موض
 والمراز: إما أن يكون بزياد , أو نقصان، أو نقل، أواستعار .

 .[11]الشور :﴾لََيَس َكَمثََلَه َشَيءْ  ﴿:والمراز بالزياد :مثل قوله تعالى
 .[28]يوسف:﴾رَيَةَ وَاَسَ َل اَلقَ  ﴿:والمراز بالنقصان: مثل قوله تعالى

 .اننسانوالمراز بالنقل:كالغاٌ  فيما يخرج من 
 .[77]الكهف:﴾َجَداركا يََريَد َأَن يَنَقض   ﴿ :والمراز باالستعار :كقوله تعالى

 
 

بأضهم  ،اتل  اسصلفو  يف الحول يف )كر مساللها، اسق مة اللغوية بالح ا  يف اسق مة اللغويةف ا شرو  من اسؤل  
  .فقألل اجة  ليها يف أحول ال ،ل اللغةأ الب  أ  ت كر مسال  من أحو ل ن  تمأو  يف أ ّ  ؛بأضهم اتصر ،طلبي  

  كما قال بن مال  “فو اللفظ اسفي  فال م حيسن الس وع  ليهاال حل  ”ب أ )ل  ب كر أقسا  ال حل 
 كحلملا لفظ مفي  كا تقم

وق  ي و  مان كلماة واحا م ظاافرم وأخارى  ،ب من كلمتّي أو ثحلث أو أكثرق  ي و  )ل  ال ك   ،ال حل  ي كب من كلماع
 (ف قل ما يتركب منه الكالم اسمان, أو اسم وفعل, أو فعل وحرف, أو اسم وحرف.)قال فلا اجلويين  ،رممضم  
   من اثلّي، م ت أ وخ . ت وَ  ، كحل  تا الحول مهمة قاص ،حمم   ،م ت أ وخ  (اسمان)

، ف ا أيضا من أق  ماا ي كاب ملاأ ، مفأ  وا، ع حمم ، )فب أمح ، ف ا فأ  وفا  ، أت(؛ قا  وي ، قرأ  مرلاسم وفعأو )
وأخارى  ،فأا الأح مها ظافرم وفاي  ،فهلا أيضا كلمتا  ،أين فا لها؟ ضم  مست  وجوبا ،، كلمة واح موملأ ا تقم، ا تقم فأ 

   .اال ممضمرم وفي 
أو ي او  مان ا ام  ، ما أ  ي و  من اثلّي ؛ّي و ل  ال حلغيّي لي   ال ف ين اللو ّي السابقّييف امقيقة ال حل   ل  الل وي

   .فقط ،وفأ 
ل ان مان باا   ،ر يف  لاو  الأربياةأو اسقارَ  رِ ( فا ا ويااصم يف التقسايم ولاي  باسساتق  أو فعذل وحذرف, أو اسذم وحذرفأما قولأ )

( ماا قاا ، ماا قاا ، مان؟ ماا فعذل وحذرف، ال تا فب، )ماا قاا  (،وحذرف فعذل) ،(أو فعل وحرف, أو اسذم وحذرفالتقسيم قاال )
ل اان يف الواقااا الفأاا  فيااأ ضاام   ،حاارع وفأاا  ،مااا قااا  ،فاا ا حاارع وفأاا  .ك يقاام  قلاال   ؟  فاا  قااا  وياا قااا  فااو ، مااثحل   اانلل

أو امارع  ،أا  واال امو مناا فا ا مان باا  الف ،وهلا ا ال يصا   أ  ي او  فا ا مان باا  الفأا  وامارع ،مست  ال ي فو الفا ا 
يف ال ار أح ؟ قلل   ال أحا . ال أحا  فا ا حارع الا ي فاو )ال(   ك ل  جلوا  من قال  (االسم والحرف)أو  .والفأ  واال م
   .، فه ا حرع وا م(أح )و افية للهل  



أ وخاا  أو فأاا  ؛ م تاا ا ي ااو  ماان اثلااّي أو ماان فأاا  وا اامال ااحل  أقلااأ  مناا والصاا ي  أ ّ  ،وفاا ا كمااا )كاارع لاا  فيااأ ملاو ااة
 .ف ا تقسيم ،وفا  

يانمر  ا أ    ّما ، ا التقسايم با ت اار اسات لم باال حل فا (ينقسم إلى أمر, ونهي, وخبر واستخبار) آخر قالتقسيم آخر با ت ار 
 لااا     شاااال،ع سااامَ وفااا ا ي   )لااا ، ، و اااو ال تلهاااو، ال تساااهو، ال تغف ااا ؛يلهاااع  ااان شااايل ، و ماااا أ   اقااارأ، ا)فاااب اقااا  ، ؛بشااايل

قساايم  ؛اخلا  قسايم لومار واللهاي  اين ،ال احل  وفاو مااا  اخلا ، اإل شااليقابا   ،  شااالالمار واللهاي وأشا افها تسامع  ل حلغياّي،ا
   .لإل شال

، ال ا)فاابأو ال اا  ؛ بالصاا ب وحاافأ ق اا  ال ااحل  الاا ي ال ي   ضااابط اإل شااال فااو أ ّ  ؟ومااا ضااابط اخلاا  ،مااا ضااابط اإل شااال
 فاحل  كاا)   )  أو تقاول  ،قااص  حمما قاال   )  حمم  قاص  مي ن أ  تقول فحل  حااصب  ب ا) ،وال بصاصب  ا)فبقلل  تصفين  )  

   .يق   الوح  بال    ،يق   الوح  بالص ب ،اخل  يوح  بالص ب وال    قاص ،قال حمم  
؛ ا ا ااتف ارفاا  )فااب وياا ؟ فاا  اال ااتفها ،حقيقااة اال ااتف ار فااي طلااب اخلاا  الاا ي فااو  (واسذذتخبار)أتااع بشاايل والاا  قااال 

)فاب  ،يأاين خا  ،ملاة خ ياة ؛ا ملة مان فأا  وفا ا   )فب وي ، )فب وي  من حي  كو   طلب للف ، فيهيب اآلخر فيقول
  او  مان ّيوفاو  لا  احملققا ،فا ا يسامع ا اتف ار ،تق   أ  يقول آخر حاصب فيما أخ ك بأ أو ي و  كا)با فيما أخ ك باأ ،وي 

     ىل خ  و  شالف ه القسمة مي ن أ  حتصر يف أ  ال حل  يلقسم    أ ّ فت صَ  ،ل أ طلب للف  ؛اخل 
   .أو ب و أ ح قا وك با ،الوح  ب و أ حاصقا أو كا)با ؛ما ال يق   الص ب وال    اإلنشاء
 .ق   أ  يوح  ب و أ ح قا أو ك باما يوالخباُُ

    (موينقسم أيضا إلى تمن, وعرض, وقسبا ت ار آخر قال ) ،)كر تقسيم آخر
  ،لتمين مث  أ  يقول ليل وي ا يأوصا

 يأوص يوما ليل الش ا   
أو با ت اااار اسفاطاااب؟ ال با ت اااار اسااات لم وال با ت اااار  ؟ فااا  فاااو با ت اااار اسااات لمبا ت اااار أي شااايل ،،  اااو  مااان ال اااوا فااا ا  اااين

   .ل امف ا ال حل  مت ،، كتقسيم ثال  با ت ار ثال با ت ار ال حل   فسأاسفاطب، 
ااحلَ ؛ ماان الأاارإ الت ضاا  وفااو ملااأ .أال تنتيلااا  ، الأاارإ مثاا  أ  تقااولا ال ااحل  مأااروإفاا  لوال كااا  ماان ا، فاااآل  بأاا  ل ااو ال  وف 

 )  حاااار الأااارإ ملاااأ  ااارإ مؤكااا ، ، ؛  ااارإ مؤكااا وفاااو  ااارإ وويااااصم ،القااارو  ، فهاااحلَ جاااال القاااار  ، فااا ا يسااامع الت ضااا 
 .الت ض 

  .ف ا با ت ار ال حل   فسأ ،، باهلل لت فنب، و و )ل تلزلن  واهلل ل ،( القسم مأروعوقسمقال ) 
  فجي)  التقسيماع با ت اراع وتلفة

 .تقسيم ال حل  من جهة تركي أ  ىل ما ي و  امسّي أو فأ  وا م  ىل آخره ؛لظر  ىل تركيب ال حل  وفو الولتارم ي   
   .لظر  ىل حال است لم بال حل تارم ي   

   .است َلم بأ و و )ل لظر  ىل حال وتارم ي  
ال لمااة تلقسام  ىل حقيقااة  (ينقسذذم إلذى حقيقذذة ومرذاز) ،( وفا ا فااو اسهامنقسذم إلذذى حقيقذة ومرذذازيومذن وجذذه آخذذر قاال )

   قيقة وجماو.وك ل  ال حل  أثلال تركي أ يلقسم  ىل ح ،وجماو



شااهرم  ،قيقااة هلاا ا اميااوا  اسفاا ك اسأااروعمثاا  مااا ميثلااو  بااأ أ اا  ح ،مااا فااي امقيقااة؟ امقيقااة بقااال اللفااظ  لااع مألاااه الول
  .حقيقة يف ف ا الل ل اسأروع ف ا وضأها الول

والحاظ أ  كثا ا الطاو  باّي  ،فا ا ا ااو ،ا او فو  ق  اللفظ من مألاه الول  ىل مأ  ثاا  سلا ا ة بيلهماا أو لأحلقاة بيلهماا
   ، ا او شيل والتنوي  شيل آخر.او والتنوي فيفلطو  بّي ا  ،امقيقة وا او وبّي الظافر والتنوي 

 مثاا  أ    ،، ا اااو  قاا  اللفااظ ماان وضااأأ الول  ىل وضااا ثااا  لأحلقااة بيلهمااا، أمااا التنوياا  حاارع اللفااظ )  ا اااو  قاا  اللفااظ
 .ول  ىل مأ  ج ي اللفظ من مألاه ال    ق  لا  فا   ،ل ن تري  فحل  أ   يف الشها ة ،ي  بأ اميوا  اسف كر ال ت ،تقول فحل  أ  

باا  أكثار الألماال يف القارو  استانخرم ماا بأاا   ،الحاوليّي  لياأ جا ّ  ج  ر  كار مان ا قساا  ال ااحل   ىل حقيقاة وجمااو ص  وفا ا الا ي )  
حااارفهم آليااااع  رصّ باااو)لااا  أ اااأ ساااا احااات   لااايهم أفااا  السااالة  ،وفااا ا التقسااايم  مناااا ظهااار مااان جهاااة اسأتزلاااة ،القااار  الثالااا  اهلهاااري

فا ه ألفااا  قلال مان مألافاا الول  ىل مأا  ج يا   وأ ّ  ، اا يسامع با ااو ا ليأ من اسأاق أتو في ا اع المسال  مّ آيو الصفاع 
لغاااة  أ ّ  ؛ال يتساااا اسقااا  لتفصاااي  ال اااحل و والت قياا  يف فااا ه اسسااانلة  ،وفاااو أ اام حااارفوفا سأااا  ج يااا  ،وبالتنويااا  ،لأحلقااة بيلهماااا

وتاارم  ،حقيقاة يف اللفاظ  فارصه ؛وامقيقة  ل فم تارم ت و   فراصية ،  ل فم جماوفلي  مث   ؛قيقةالأر  ال تأرع يف ألفاظها  ال ام
   .وفي اسفهومة من تركيب ال حل  ،ت و  تركي ية

   .حيوا  مف ك ؛امقيقة اإلفراصية مث  ال   فو ال  
شاها  الالرجا    انفا ه جمااو  ،كلماة أ ا  قاال ،  أ ا يقال فاحل مث  أ    ، و  ا اوامقيقة ال كي ية في ال  اص ع فيها اس ّ 

  .أ  هبا اسأ  الولل أ ال ي  
 ،و مناااا تلظااار  ىل صاللاااة اللفااااا حاااال ال كياااب ،فلقاااول الأااار  ا اااتأماهلا ل كياااب كحلمهاااا ال تلظااار حاااّي ال كياااب  ىل اللفااااا

ماا صا  ماثحل  قاول ويا  أ ا  م اشارم  ،ول  ىل مأا  ج يا فاللفاا ت ل حال ال كيب  لع مأ  ال يلتق  مأأ ال فن من اسأا  ال
ساا و مناا م اشارم  ،مث يلتقا  ملاأ  ىل الرجا  الشاها  لقريلاة وجاوص ويا  ،قال وي  أ   ال ين  لل فن ال ا  الا ي فاو حياوا  مفا ك

، ماثحل ي فيهاا اسفاالفو  أ اا جمااو يا  وفاي الا  ،وفا ه حقيقاة تركي ياة ،أ  اسراص تش يأ وي  بال   يف شاها تأ م   ل  قال وي  أ   
يَذانَذَهَم َمذَن اَلَقَواَعذَد َفَخذر  َعلَذَيَهَم الس ذَقَف َمذَن فَذذَوَقَهَم َوَأتَذاَهَم اَلَعذَذاَب َمذَن َحَيذ﴿يف القرآ  يف قاول اهلل تأااىل  َث اَل فَذ ََتى الل ذَه بَذنذَ

يَذذانَذَهَم َمذذنَ )قااال  [42]الل ا  ﴾َيَشذذَعَرونَ  مألااو  فلااا الاا ي يت اااصر للاا فن أول مااا يسااما الساااما فاا ا ال ااحل   (اَلَقَواَعذذدَ  فَذذ ََتى الل ذذَه بَذنذَ
يَذذانَذَهَم َمذذَن اَلَقَواَعذذدَ ) يَذذانَذَهَم َمذذَن )ل ااأ قااال  ،و منااا أتااع بق رتااأ ،اس ااا  ب اتااأ (6)أ ااأ لااي   تيااا  اهلل هلاا ا (َأتَذذى الل ذذَه بَذنذَ فَذذ ََتى الل ذذَه بَذنذَ

بالا اع  اإلتياا وال مي ان أ  يفهام ملاأ أ اأ مي ان أ  ي او   ،فايفهم مان حقيقاة ال احل  فا ا اسأا  (الس َقفَ  اَلَقَواَعَد َفَخر  َعَلَيَهمَ 
وفااي الاا  أو يشاا هها الاا ي يسااميأ أولناا   ،فهاا ا يساامع حقيقااة تركي يااة ،و ااو )لاا  (َمذذَن اَلَقَواَعذذدَ )صاارع  لااأ لجاا  أ ااأ قااال في  

يأاين أك  (َإلَذى رَبًذكَ  َألَذَم تَذذرَ )يفهام  ارأ أ  اساراص  ال مي ان أ    [20]الفرقاا  ﴾َك َكَيذَف َمذد  الظًذل  َإلَذى رَبًذ َأَلَم تَذرَ ﴿قال تأاىل  ،ا او
وفا ا لاي   ،أك تار  ىل قا رم ربا  كيا  ما  الظا  (َإلَذى رَبًذَك َكَيذَف َمذد  الظًذل   َأَلَم تَذرَ )فهم من قولاأ  منا اسراص ي   ،تر  ىل )اع رب 

 ،فاي  ظهاار امقيقاة هبا ا ال احل  ؟امقيقاة ماا فاي ل ّ  ؛أا   لا  الأار  باال حل فاي الا  ت   ، امقيقاةحقيقة تركي ية و منا فو ،جماوا
وتااارم ت ااو   ،فاا ه امقيقااة تااارم ت ااو   فراصيااة يف اللفااظ ،فااال حل  كلااأ حقيقااة ،أ تظهاار بااأ حقيقااة الماارل ّاا ،فصااار ال ااحل  حقيقااة

   .  بنمثلة ين  ال حل   ليهاوفلا مثّ  ،تركي ية يف ال حل  ميأا
 .[74]يو   ﴾َواَسَ َل اَلَقَريََة ال َتي َكن ا َفيَها ﴿ل ن ف ه امقيقة  ث  قولأ تأاىل 
                                                 

 ا تهع الوجأ الول من الشريط الثاق. (6)



ااا اااو  ا   أ ّ   تأرياا  ا اااو الاا ي  رفااوه بااأ  ل ااأ  ؛وفاا ا يساامو أ ا اااو اللاااقص .ماان مألاااه الول  ىل مأاا  ثااا اللفااظ     ق 
اسسااتما هلاا ا  ل ّ  ؛جماااو مث ّ  وال  قااول أ ّ  ،فاا ا ال ااحل  مفهااو    ال ااحل  وا اانل أفاا  القريااة،  قااول أ ّ أحاا ، فل ملااأ أفاا  القريااةح اا

لساب  لياأ سانل مان يصا  أ  ي  ي   و مناا اساراص أ    ،أ لاي  اساراص اجلا را  والبلياةالقرية من حي  في ج را  وأبلية أ ّا ال حل  يألم أ ّ 
فلهاا ا ي ااو  ال ااحل  ب كي تااأ يفياا   ،يساانل؟ أفاا  القريااة ماان الاا ي يصاا  أ    (َسذذَ َل اَلَقَريَذذةَ َوا)فقولااأ  ،أ يساانل وفاام أفاا  القريااةأ ّاا

أاا  هبااا أفاا  القريااة ك ت اان ل اان لااو أتااع  فرصفااا وقياا  القريااة ي   ،سااتفاص ماان تركيااب ال ااحل فاا ه تساامع حقيقااة تركي يااة ت   ،حقيقااة
 [74]يو اا  ﴾َواَلَعيذذَر ال تَذذي َأقَذبَذَلنَذذا َفيَهذذا﴿وماان مثاا  قولااأ  ،ركي يااةول اان سااا ا ااتأملل هباا ا ال كيااب حاااع حقيقااة ت ،حقيقااة  فراصيااة
    ي أ ا جماو يف القرآ .ص  كث م أ    و و )ل  من أ وا  ،يأين أف  الأ 

لاة وفلااك ق ،فملهم من قاال بوجاوصه يف اللغاة وفام ال ثارم ال ااثرم ،ختلفوا يف وجوص ا او يف اللغةاالحوليّي   قول أ ّ  بقي أ   
   .أ حقيقةقالوا كحل  الأر  كل   ؛أفراص من احملققّي  فوا وجوص ا او يف اللغة

واخلااحلع يف   ،أث تااأ كثاا و و  ، فاااه كثاا و  ؛وفااو فاا  يف القاارآ  جماااو أ  ال؟ فلفاااه كثاا و  ،ماان فاا ا فلاااك خااحلع آخاار أخااصّ 
 ق  ي و   ق يا وق  ي و  أصبيا  كو  القرآ  فيأ جماو أ  ال،

اآليااع الا  فيهاا الأقالا  أو أ ّ  ،آيااع الصافاع فيهاا جمااو  اي أ ّ ص  ع يف قول ا او يف القرآ   ق يا  )ا أ  في و  اخلحل -
فا ا مسال   ل ّ  ، )ا أص ي أ  فيهاا جمااو حاار اخلاحلع  قا يا ؛فيها جماو أ ّ  -آياع الغيب ال  فيها اخل   ن الغيب و و )ل 

   .اس ت  ة
  فماااثحل  )ا قااارأع يف بأاااض التفا ااا  يف بأاااض  ،جمااااو يف غااا  آيااااع الصااافاع حاااار خحلفاااا أصبياااا القااارآ  فياااأ ص اااي أ ّ فاااجي  أ
يقولااو  فاا ا فيااأ  [42]اإل اارال ﴾َواَخَفذذَض َلَهَمذذا َجنَذذاَح الذذذلًل َمذذَن الر َحَمذذةَ ﴿قااال فاا ه اآليااة فيهااا جماااو يف مثاا  قولااأ تأاااىل  ،اآلياااع

في او   ،لاي  متألقاا خبا  غياه وال متألا  بأقيا م (َض َلَهَمذا َجنَذاَح الذذلًل َمذَن الر َحَمذةَ َواَخفَ ) ،ا تأارم  ثيلية وفي من أ وا  ا او
 ، ظافر؟ الصوا  أ أ لي  فافلا جماو ال،ول  ق ،اخلحلع فيأ أصبيا

ذا﴿أو (7)﴾الذر َحيم نالر َحمَ ﴿و )ا قي   حساا  أو  ان  يصاال اإل أاا  الرمحاة جمااو  ان  راصم اإل أ ّ  (8)﴾وََكذاَن الل ذَه َغَفذوركا رََحيمك
    لع أف  ال   . ص  ر  كما يا    ص  ر  ، يا  حار خحلفا  ق يا

 ،ل ان يف غا  آياااع الصافاع فا ا ي ااو  خحلفاا أصبيااا ،ماان أفا  السالة ماان قا  يقاول يف بأااض اآليااع فيهاا جماااو هبا ا جتا  أ ّ 
كااحل  الأاار  حقيقااة قاا  ت ااو    ل ّ  ؛اللغااة أحااحل أ ال جماااو يفوالحاا  أيضااا أ ّاا،  قااول الصااوا  فيااأ أ ااأ ال جماااو يف القاارآ  أحااحل

 حقيقة  فراصية وق  ت و  تركي ية، يف كحل  طوي   لع ا او لي  ف ا حم  تفصيلأ.
وفااو مااا ( مذذا اسذذتعمل فيمذذا اصذذ لح عليذذه مذذن المخاطبذذة. وقيذذل: فالحقيقذذة:ما بقذذي فذذي االسذذتعمال علذذى موضذذوعه.قااال )

 وف ا فو امقيقة اإلفراصية. ،لفظ ك يلق   لع مألاه بقي  لع وضأأ الول ؛ما بقي  لع وضأأ الولأ ل  من أ أ )كرت  
اماا وضاا لاأ و لام الو   يأاين  ان( عهو المراز ما ترذوز عذن موضذ)  ،اض اسامع  لام الو   لام ي   ،، مان  لاو  اللغاةا مان الألاو ض 

والتأريا   ،ماا وضاا لاأ  ىل شايل آخارباأ يأاين ماا جتااو باأ اسات لم  (عهو المراز مذا ترذوز عذن موضذوفلا قال ) ،يأ  هب ه المور
    ا او فو  ق  اللفظ من وضأأ الول  ىل وضا ثا   سلا  ة بيلهما.  الصب تأري  ما ة من الحوليّي حي  قالوا
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إمذا  :والحقيقذة، )...( فا ا حيتااج  ىل بساط طويا  ال أصري  نخا فا أو.ا لغويذة, وإمذا شذرعية, وإمذا عرفيذةإمذ :الحقيقةقال )
  ؤج  ف ا    شال اهلل تأاىل وحلع اهلل و لم  لع   يلا حمم .  ،( فيها تأريفاع وكحل ية, وإما شرعية, وإما عرفية.لغو 

 ،ث ال المار باأ مان الشاار  ،يشار  يأاين ث تال مشارو يتأ ؛ف  فلاك فرب بّي قول الفقهاال  اوو ويشار ؟  أام فلااك فارب ] ؤال[
شار  حتتما  أ  ف لماة ي   ،أماا  اوو فا ا يف اس احااع؛  اوو كا ا، ي ااح كا ا ،مسات  اق  ي و  واج ا وق  ي و   ،ف ا مأ  يشر 

 حمم .   يلاوحلع اهلل و لم  لع  ،أما  وو فهي خاحة باس احاع ،ي و  واج ا أو مست  ا
 

 والحقيقة :إما لَغوية, وإما شرعية, وإما عرفية.
 أواستعار .والمراز: إما أن يكون بزياد , أو نقصان، أو نقل، 

 .[11]الشور :لََيَس َكَمَثَلَه َشَيْء﴾ والمراز بالزياد :مثل قوله تعالى:﴿
 .[28]يوسف:َواَسَ َل اَلَقَريََة﴾ والمراز بالنقصان: مثل قوله تعالى:﴿

 والمراز بالنقل:كالغاٌ  فيما يخرج من اننسان.
﴾َجَداركا يَرَيَد َأَن يَنقَ  والمراز باالستعار :كقوله تعالى: ﴿  .[77]الكهف:ض 

 
 

  .صالما وأب اوحلع اهلل و لم  لع   يلا حمم   ،امم  هلل ح  مح ه
إمذذا  :والحقيقذذةأخاا  يقساام امقيقااة قااال ) ،كاار أ  ا اااو يلقساام  ىل حقيقااة وجماااواسؤلاا  يف )كاار اسقاا ماع اللغويااة سااا )   قااال

 ياوا  اسفا ك، ال ابااة للوضاأوا لفاظ ال اا   ،  وضاأها أفا  اللغااةريا  هبااا الاامقيقااة اللغوياة ي  ( .رفيذةلغويذة, وإمذا شذذرعية, وإمذا عَ 
ام الوضاا اللغاوي يأاين اللغاة ، وفاي اسسامّ فا ه تسامع حقاال  لغوياة ،من الشيلأ ، الوجأ ل   ما يواج   لع الرإ ل   ما ي  ّ 

فا ه  ،اسأا  فاو حقيقتاأ اللغوياة فا ا ،يف أح   شنم اللغة ووضا اللغاة لاأ مأا  -م لع كحلمه-ف ا اسأ   ،ل   لفظ ملها مأ 
با و   اللفاظ  لاع ماا كاا   لياأ با و   قا ؛ بقاي     ،أو  ىل شار ي ، رع خا  كما  ين ق  ين  هلا  ق   ىل  ،امقيقة اللغوية

    ل  مث  ما )كرع   ،ع حقيقة لغويةسمّ   ب  ما   ب  ريف أو   ب شر ي حار ي  
  ل  ، ما ال  ؟ اميوا  اسأروع.ا

  ؟ اميوا  اسأروع.ر ما فوامما
 ااوال أكااا  )ا رجلااّي أو كااا  ياا    لااع بطلااأ أو كااا  ياا    لااع  ،الرإ ع لاا ابااة ل اا  مااا ياا  ّ ابااة؟ ال ّ ابااة مااا فااي ال ّ ال ّ 

   .ف ا يف الوضا اللغوي ،ع صابةميس ك  ما ي  ّ  ؛أربا
  .اسال يف الوضا اللغوي، فو ف ا اسال فو اسأروع

  فو ف ا اسأروع.غوي ل  يف الوضا الاجل 
أو جمايل الشار  اإل احلمي الا ي  ،الحالية ق ا  جمايل  ارع حيا صفا ؛ال  في اسأاق اللغوية للشيلع حقال  لغوية ف ه تسمّ 
   .فاا  ىل حقال  شر يةل ق  بأض ال

َاا يأااين أ ّ  (وإمذذا شذذرعيةقااال ) وحااار فاا ا اسأاا   ، قلاال  ىل مأاا  خااا، هلااا حقيقااة لغويااة مث    ع حقيقااة شاار يةتساامَ  ة ألفاااامث 
الصاحلم  ،مثا  الصاحلم ،، باسثاال يتضا  اسقااليفل  ىل الشار  فصاارع حقيقاة شار ية؟ الشار ، فنضامن ال ي  قا  ،اخلا  حقيقة



فا  فام  (َصذًل َعلَذَيَهمَ ) [254]التوبة ﴾َوَصًل َعَلَيَهَم َإن  َصاَلَتَك َسَكْن َلَهمَ  ﴿ل أو الثلال قال ج  و حل الح  يف اللغة في ال  ا
أي أص او  (َصذًل َعلَذَيَهمَ ) ﴾َخذَذ َمذَن َأَمذَواَلَهَم َصذَدَقةك َتَ ًهذَرَهَم َوتَذذزًَكيَهَم َبَهذا َوَصذًل َعلَذَيَهَم َإن  َصذاَلَتَك َسذَكْن َلَهذمَ ﴿ال  اع؟أمو 
  البلتأ وقال ال شع ،ف ا اسأ  اللغوي ،أي أص و هلم ،هلم

 ب أأ الوحا  والوجار  جلِ  يا   ل مرحتحل    ب  تقول بل  وق  قرَ 
 ما )ا قالل؟ يا ر  جلب أأ الوحا  والوجا، فو  يسافر، قال هلا 

 هأاطجللب اسرل مض فاغتمضي          وما فجي ّ   لي  مث  ال ي حليل  
الل ذذَه َوَماَلٌََكتَذذَه  َإن  ﴿، فهاا ا امقيقااة اللغويااة يف الصااحلم أ ااا الاا  ال أو الثلااال ( يأااين مثاا  الاا ي ص ااوع لياا  مثاا  الاا ي حااليل)

َهذذَو ال ذذَذي  ﴿، الصااحلم ماان اهلل جاا  و ااحل  لااع   يااأ يأااين الثلااال، الثلااال  ليااأ يف اسااو ال لااع [02]الحاازا  ﴾َيَصذذللوَن َعلَذذى الن بَذذيً 
 ،فا ا أحالها اللغاوي ،  للثلاالال وقا  ت او  فاجي)  الصاحلم قا  ت او  للا  ،يأين يثين  لاي م [24]الحزا  ﴾َيَصًلي َعَلَيَكَم َوَماَلٌََكَتهَ 

يان  لاو قيا  لا  فاحل  حالع ماا  ،ية اسأروفاة الا  تسامع الصاحلمفوفي ف ه ال ي ، قلها الشر  من امقيقة اللغوية  ىل مأ  خا 
  .ب  ين   لع بال  امقيقة الشر ية وفي الصحلم اسأروفة ، لع بال  ال  ال
اه ره ومنّاا، وكاااه طّهااالتطهاا  واللقااال فاا ه الزكااام [254]التوبااة ﴾َتَ ًهذذَرَهَم َوتَذذذزًَكيَهَم َبَهذذا ﴿الزكااام يف اللغااة فااو الزياااصم  ،مثاا  الزكااام

أتاال يف  ،فاا ا مألافااا اللغااوي ،رفااا و قافااا و ااو )لاا قاا  أفلاا  ماان طهّ  [1]الشاام  ﴾قَذذَد َأفَذلَذذَح َمذذَن زَك اَهذذا ﴿ ،اه و ااو )لاا و ّقاا
وضااا شاار ي للااي  لوضااأأ اللغااوي ل اان  ،فاا ا مسااي وكااام ،لااع الل ااو احملصااولوفااي  خااراج اسااال   ،قلاال  ىل شاايل آخاار    ،الشاار 
 خاااراج اساااال  لاااع وجاااأ وصاااو  ب يفيااااع وصوحاااة وأو ياااة  ؛الزكاااام فاااي الزكاااام فااا ه اسأروفاااة فصاااار حقيقاااة شااار ية أ ّ  ،ج يااا 

   .ف ه تسمع حقيقة شر ية ،وصوحة  ىل آخره
فاا ه امقيقااة  ،، حااار  لاا  ا حقيقااة لغويااةفاا ا يساامع امقيقااة الشاار ية   آخاارويف الشاار  لااأ مأاا ،هوص يف اللغااة لااأ مأاا الّساا

يساامع  ،فاو الشاار     ق ااالا ي  ا   ،لقا   ىل مأاا  ج ياا وقاا  ت   ،فيصا  اللفااظ باقياا  لااع أحاالأ اللغاوي ،اللغوياة قاا  ت قاع  لااع أحاالها
   .ف ا اسأ  اجل ي  حقيقة شر ية

 .خص ملأ أو أو ا ملأأع ما فو  ليأ يف اللغة ب   ألأ رع ال  أ  اللفظ  ل( أحيا ا الأ  رفيةوإما عَ قال )
قا  ي او  يا    لاع بطلاأ أو  لاع  ، لاع وجاأ الرإ ساا يا  ّ  ا مل   ال ابة يف اللغة كما )كرع   ؛مث  مثحل ال ابة 

   .-يأين المثلة الأرفية كث م - منثّ  ،صصل ال ابة ل واع الربارع خ  ل ن يف الأ   أربا،رجلّي أو  لع 
 مااا أ ّ  ،يصاا ب  لااع الساام  ل اام ماان القاا م ماان وقاال الأاار  الل اام الال ،الل اام لااو قااال فااحل  أكلاال ممااامثاا  

ذذا َطرَي ذذا﴿قااال جاا  و ااحل  ؛الساام  ماام ماام،الساام    ،رع  قاا  الل اام  ىل شاايل خااا ل لااأ الأ اا ،[22]الل اا  ﴾لَتَذذَ َكَلوا َمَنذذَه َلَحمك
   .و )ا أراص مس ا قال أكلل مس ا ،ي خ  يف الأرع أ أ أراص مم مس  ك ،فجي)ا قال القال  أكلل مما ،وفو ما   ى السم 
فاا ه  ،أخفتاأ  اان ال ظااار طنطاان )ا أتااع فيهاا أحاا  و  ،أرإ  اولااة ،وفااو اسطماانن مان الرإ ،لفااظ الغاالط ،مثا  الغااالط
 ،ةضا)ا كا ال ملفف  ،)لا  مان اللفااا و او ،غوطاة االشاتقابملاأ و  ،ةضيأين ملفف ؛رإ ف ه غالطةالتسميها الأر  تسمي 

يأااين أحاالها اللغااوي فااو اس ااا   ،مث  قلهااا الأاارع ،شاايل آخاارأو أمااا اللغااة فمأاا  غااالط أو غاااط  ،الأاارع أحااحل فااو الاا ي  قاا 
ساا  قلهااا الأارع؟ سحلبسااة، ماا فاا ه  ،الغاالط فااو ماا ااارج مان اإل سااا  مان ال)ى ل ان الأاارع فاو الاا ي  قلهاا  ىل أ ّ  ،اسالففض
  يف ل اااكماااا تألماااو  الأااار  ك ت ااان هلاااا ك    ،اص أ  اااارج فااا ا ال)ى )فاااب  لاااع )لااا  اسااالففض مااان الرإمااان أر  أ ّ  ؟اسحلبساااة

فسامي مااا  ،وفاي الرإ اسسامام الغاالط ،حبثاوا  ان ماا يتاوارو  باأ  ان ال ظاارو فا ف وا  ،خرجاوا ،وواو مناا  )ا أراصوا أ  يتا ّ  ،بيو اا



ولااي  فاا ا جماااوا كمااا مثاا  بااأ اسؤلاا  فيمااا  ،فااو الصاا ي  اوفاا  ،رفيااةفاا ا يساامع حقيقااة   ،اااارج ماالهم يف تلاا  الرإ غالطاا
   .حقيقة  رفية اف  الص ي  أ ّ  ، ين 

ااأ ااا  ا   )  امقااال  الأرفيااة  وفاا ه  ،أو بيلااأ وبيلااأ محلبسااة ،ماان الأاارع لشاايال يف اللغااة  أاا  آخاار أخااص ماان اسأاا  الساااب     ق 
   .الثحلث مهمة

تتلاو اأ امقيقاة  ،تتلاو اأ امقيقاة اللغوياة ؛تتلاو اأ امقاال  إ اللفظ يف  صو  الشار   ىل أ    )ا فهملا مألافا  لقول ق  يتأر 
ة الألماال أ اأ  اب تقا م ؟ الا ي  لياأ  اّما ، فني امقاال  ي قا َ فجي)ا تلاو  اللفظ أكثر من حقيقة ،تتلاو أ امقيقة الأرفية ،الشر ية

 أارع  [222]فاوص ﴾َوَأَقذَم الص ذاَل َ ﴿قال جا  و احل  ،لصحلم اسراص هبا امقيقة الشر ية أرع ا ،،  )ا قللا حلع فحل    يةامقيقة الشر 
   .من اللغة  ىل شيل ج ي  قلأ  الشر  ل  ف ا اللفظ  أرع أ ّ  ؛ة الشر يةالصحلم في امقيق

   .فجي)   ب تق م امقال  الشر ية أوال  ل  التأارإ
فا  حيما   ،بأا  الشار ية الأرفياة  )ا تلااو  اللفاظ حقيقاة  رفياة ولغوياة  لفياة أ اأ يقا ثا يا ال ي  ليأ مهور الألمال خحلفاا لل 

يقا   اسلقاول  لاع  اوهلا  ،وأماا الأرفياة ملقولاة ،اللغوياة باقياة  لاع أحالها سا؟ ل ّ  ، ق   الأرفية ؟لغوية أو حيم   لع الأرفيةال لع 
ة، ، مثالاأ  قاول فاحل  أتاع  لاع صابّا  الأرفياةل  اللق ، ظافر؟  )   قا ِ او أو ف ه من ف ،ال م اللق  )  ف ه ف ،ما فو باب  لع أحلأ

  صابة يأين )واع الربا، ف ه امقيقة الأرفية.
ل ااان فااا ا لاااي  فاااو الااا ي  لياااأ مهاااور  ،ل اااا فاااي الحااا  ؛ )ا تأارضااال الأرفياااة واللغوياااة تقااا   اللغوياااة ؛املفياااة يقولاااو  ال

   .الألمال
مث  )ا تأارضال امقيقاة الأرفياة واللغوياة تقا    ،امقيقة الشر ية مق ماة  لا  التأاارإ أف  الألم أ ّ  امة   )  حتص   ل  ا أ ّ 

   ؟ما مثال )ل  ،وتق   اللغوية  ل  املفية ،الأرفية  ل  مهور الألمال
ال  اان أفاا  الشاار  فهااو وأمااا  )ا جاا ،امقيقااة الشاار ية مااا جااال  اان الشاار  وفااو أ ّ  ،تل يهااا مهمااا هباا ا اسقااا    اسثااال تاا كرع  ق  اا

 ،حاارع حقيقاة شار ية )ا جال اللق  مان الشار   ،ل  كث ين اطنو  لج      التفري  ؛ ىل ف ا القي  اسهم ا ت أ ،حقيقة  رفية
فهاا ه تساامع  ،مااا جااال ماان اهلل جاا  و ااحل وماان ر ااولأ ؛ماان غاا ه ،ماان احملاا ثّي ،وأمااا  )ا جااال اللقاا  ماان أفاا  الشاار  ماان الفقهااال

وتاااارم يقولااااو   ،الفقهاااال مااااثحل أحيا اااا يقولااااو  يف التأريفااااع وشاااار ا ، هلااا ا جتاااا  أ ّ ، أي  ااارع؟  اااارع أفااا  الشاااار يااااةحقيقاااة  رف
ساتقع مان الشار  يأاين ك يأرفاأ ي   كو )ا كاا   ،مستقع من الشار  قيا  شار الظر  )ا كا  ف ا التأري  ي   فهلا يل غي أ    ،احطحلحا

يأاين فا ا احاطل   لياأ  ،فجي اأ يقاال فياأ احاطحلحاأ من صاللة واض ة ظافرم من الالص الله حلع اهلل  ليأ و لم أو ا تقع تأريف
وتأريفاأ  لا  اسال ياة  وهل ا جت  أ أ يف ال يا ماثحل تأريا  ال ياا  لا  املابلاة اتلا   ان تأريفاأ  لا  الشاافأية ، لمال م فب مأّي

ل م ك اتلفوا يف الصاحلم ل  الصاحلم تأريفهاا شار ا فاي   ؛قيمال يست ،،  )ا كا  تأريفأ وتلفا وال   يقولو  شر ا ك او ىل آخره
  .أو أ  الصحلم شر ا حقيقة شر ية في ف ه اسأروفة ،وك ا ك ا

هلاا ا  قااول  )ا أتااع اللقاا  ماان أفاا  الشاار  حااارع  ؟، ظااافرو مااثحل م اصلااة مااال  ااال  ىل آخاارهفااجي)   قااول ال يااا احااطحلحا فاا
حار اللقا   لا  أفا  اما ي  مثا   ، ام حار بأرع الل ام حقيقة  رفية  أين هبا  رع الل ام )ا أتع اللق  من الل ،حقيقة  رفية

َولَذَن َتَسذذَتَ يَعوا َأَن تَذَعذَدَلوا بَذذَيَن الًنَسذاَء َولَذذَو َحَرَصذَتَم فَذاَل َتَميلَذوا َكذذل  ﴿ تأليا  الصاحلميف القاارآ   الا ي ،اسألا   ان أفا  اما ي 
جاال يف اما ي  قاال اما ي  اسألا   ،فلا اسألقة ف ا يف الشر  جال  لع وح  مأروع [241]اللسال ﴾َمَعل َقةَ اَلَمَيَل فَذَتَذَروَها َكالَ 

هل ا اختلا   لماال اسصاطل  تسامياع  لماال اما ي  لاأ بااسأل   نخا ه مان  يا ؟ مان تأليا  اجلا ار، مان تأليا  الطاحلب؟  فا ا 



بأاض اللفااا ي او   رفهاا  لا  أفا  الحاول غا   رفهاا  ،اما ي  ف ه تسمع حقيقاة  رفياة لفا  ، رع خا  بنف  ام ي 
   .وف  اغ   رفها  ل  الفقهال  ،غ   رفها  ل  اللغويّي ، ل  أف  الل و

و مناا  ،فا ه ال يساوأ أ  تلساب  ىل الشار  ،لمال فن ماا التأريفاع ال  احطل   ليها  لمال م فب ما أو   )  فا ت أ  ىل أ ّ 
هل ا جت  يف كثا  مان كتاب الفقاأ أ ام يقولاو  فيماا احاطل وا  لياأ  ،يأين ىنا احطل   ليأ  لمال م فب ما ،ك ا  احطحلحايقال 

و   كااا  بأااض الألمااال خاارج  ،ور ااا كا اال اللصااو  والفااة لااأ ،ل ااأ  ساا ة شاايل  ىل الشاار  ؛فاا ا  لاا ي ال يسااوأو  ،فااو شاار ا
   ، ل ن ف ا لري  لي  باجلي .رع أف  الشر يف    يأين  “وشر ا”؛ قال ؛ يأين يف  رع أف  الشر “وشر ا”قوهلم

ب وقاو  الطاحلب ملاأ  لاع مماا فهاي طاال ، فلاا رتّا لو قال قال  لزوجتأ    أكلال  مثحل  ،رإ امقال اأتيف    أوص للمثال منثّ 
وياة يقولاو  ك يقاا فأل  اجلمهور القاللّي بتقا م الأرفياة  لاع اللغ ،مم مس  يسمع يف اللغة ،أكلتأو  جالع بسم  ،أك  الل م

مماا فن ال طاال ،  أكلال   فاو قاال      ،والسام  ك يا خ  يف  ارع اسات لم ،سا؟ ل ا ك تنك  مما و منا أكلال مس اا ،الطحلب
 ،لااو قااال قالاا  المرأتااأ مااثحل أ اال  طااال  ثحلثااا ،ل ااا أكلاال ممااا والل اام يف اللغااة كاا ل  طلاا تفيقولااو   ،مو  اللغويااةواملفيااة يقاا ّ 

 ،صاا  أ اال  قال يأااين هبااا أحاالأ اللغااوي فااو يفالاا ين يقاا مو  الأرفيااة يقولااو  قولااأ أ اال   ،رجاا  المرأتااأ مااثحل أ اال  طااال  ثحلثاااقااال ال
يقاول  ،مو  الأرفياةف ا  ل  من يقا ّ  ،يف قومأ ف  ا ما يقول أ ل  يقول للمرأم أ ل  و و )ل  تأهلهأ؛  رف؛ ل  ول ن قال أ ل  

فيااأ تفصااي  آخاار، املفيااة يقولااو  ال   ال أ  ي ااو   اسااا بالأربيااة وأراص لويفهااا ،قصاا   يقااا  الطااحلبل  اسااراص باسقاحاا  فااو  ؛يقااا
 .فله ا ال يقا ب ل  الطحلب ،وفو غ  أ ل   فو قال أ ل   ،،  )  فلا  ق   اللغوية  لع الأرفيةيقا الطحلب

ذذا َوَظاَلَلَهذذَم بَاَلغَذذَدًو َواآَلَصذذالَ َولَل ذذَه َيَسذذَرَد َمذذَن َفذذي الس ذذَماَواَت َوا ﴿مااثحل يف قولااأ تأاااىل  فاا ا  [،20]الر اا  ﴾أَلََرَض َطَوعكذذا وََكَرهك
حم  خحلع باّي أفا   ؟ف  فو السهوص الشر ي أو السهوص اللغوي أو السهوص الأريف ؟السهوص حيم   لع أي  و  من السهوص

  الألم
 كيفياة  اهوص الشايال فقاال فلاا حيما  الساهوص وفلاا تأارضال ل لاا ال  أارع   ،فمن رأى أ  الح  اإلطحلب الشر ي

  . لع السهوص الشر ي
 اَدَخلَذذذذذوا اَلبَذذذذذاَب ﴿  ،يف استأاااااارع باااااّي اللااااااك وفاااااو طنطااااانم الااااارأكر ؛  ملاااااأ  لاااااع الساااااهوص الأاااااومااااالهم مااااان قاااااال ال
ا    .طنطنم الرأك [20]اللسال ﴾َسر دك

 ضو  وال ل؛ السهوص  أ  اخلضو  وال ل.، واللغوي فو اخللح ال أ فو  ؛أو قال طالفة حيم   لع اللغوي 
ويف شارح  ،رإ ل    اته  هلاا فوالا  كثا م يف الفقاأاوالتأ ،رإ بّي امقال ا يا  التألفيها  ف ه القا  م أطلل   اسقصوص أ ّ  

ل اان  ،كثاا ا مااا تط اا  فاا ه يف التفساا   ،يف التفساا  كثاارم تط يقاااع مااا ماار  لااي    ك أحصاايوماان جهاا ،ويف التفساا  ،الحاصياا 
  .ا يل غي أ  ي و   لع مأرفة وبيلةتط يقه
ية؟ ألااي  الحاا  يف سااا)ا مااا  ملهااا  لااع الشاار  [254]التوبااة ﴾َوَصذذًل َعلَذذَيَهَم َإن  َصذذاَلَتَك َسذذَكْن َلَهذذمَ ﴿ب ويف قولااأ تأاااىل طيّاا

، فماا  لايهم يأاين الصاحلم الشار ية فلماا)ا ال  قاول وحا ّ  ،الح  أ  تق   امقال  الشر ية ،، ألفاا  )ا تأارضلالصحلم الشر ية
والصاحلم  لاع اآلصماي ال  (َوَصذًل َعلَذَيَهمَ )؛  لاع امقيقاة الشار ية ل اأ قاال م   لع الصحلم الشر ية قول ال مي ن أ  حت   ؟اجلوا 

ىل مااا بأاا فا شاار ية  فاا ل  لااع اال تقااال ماان امقيقااة ال ،(َوَصذذًل َعلَذذَيَهمَ )فهاا ا ا تفااع بقريلااة قولااأ  ،ت ااو   ال  )ا ماااع وفاا ا حااي
 أاا  فلااا في ااو  الصااحلم  ،فا تقاا   ىل الخاا  وفااي امقيقااة اللغويااة ،رع؛ لااي  مث   اارع خااا  بالصااحلم، الأ ااوفااي امقيقااة الأرفيااة

 .يحلع وأمثلة خاحةوف  ا يف تفص ،ال  ال



أ يأاارع بنشاايال ل اام أ ّاا )كاارع   ( ا اااواسذذتعار . أو ،أو نقذذلأو نقصذذان، والمرذذاز: إمذذا أن يكذذون بزيذذاد , )كاار ا اااو وقااال )
فااظ ماان وضااأأ الول  ىل وضااا ثااا   لساا ب جاااما بيلهمااا أو سلا اا ة لأو  قاا  ال ،ال اللفااظ يف غاا  مااا وضااا لااأ أوالمملهااا ا ااتأ

  .بيلهما
 قسام  ىللي ؛( ا ااو يلقسام  ىل  قلاي ولغاوياستعار . أو ،أو نقلأو نقصان، إما أن يكون بزياد , و)كر فلا كتقسيم قال )

شاينا ىناا جمااو يف اللغاة ل ان   اّي  ، حا ي  أ اأ لاي  مثّ لا  ا ااو  لا  ا ، وكما قا مل  جماو  قلي و ىل جماو لغوي  ل  القاللّي بأ
    جماو  قلي وجماو لغوياسقا ؛  إليضاحيتأل  بأ 

ُاليقرلل باأ     أ او مناا ف   ،أا  اساوعفاحل  ك يف مألاو  أ ّ  ،مث  ماع فاحل  ،ظافرا ل  الفأ   ىل من ك يفألأ  )ا أ    المجاز
، الواقاا الا ي ك يفألاأ ظاافرا. أ  ال اساال الشاهرممان ، أ ال  الفأا   ىل ف ا يسامع جمااو  قلاي ،يأين الفا   لإلماتة غ ه ،اسوع

 .لااي  تقرياارا ل ااحل  احملققااّي ماان أفاا  الساالة ،فاا ا  لااع كحلمهاام ،ساامع  لاا فم جماااو  قلاايفاا ا ي   ،ل ماان؟ فااو اهلل جاا  و ااحل ااأ 
 ف ا أيضا من ا او الأقلي  ل فم، ف ا ا او الأقلي. ،ال ق  ا  يل الربأ  

 ، فااا ه تقسااايماع اسفااارص؛واسركاااب لاااأ أقساااا  ،اسفااارص لاااأ أقساااا  ،و ىل مركاااب ،يلقسااام  ىل مفااارص اللغاااويو   لغرررو الثرررانلُُ
   .واال تأارم للمركب ،ال ي فو الزياصم واللقصا  واللق يأين للمفرص 

مأا   ل ّ  ؛فلاا قاال فياأ ويااصم ال ااع( [11]الشذور :﴾لَذَيَس َكَمَثَلذَه َشذَيءْ  ﴿:مثذل قولذه تعذالى) ،(يذاد ,أن يكون بز قال فلا )
 .  لي  مثلأ شيل ف ا واح ال حل  

 وا نل أف  القرية. (.[28]يوسف:﴾َواَسَ َل اَلَقَريَةَ  ﴿)أو  قصا  
   .ارج من اإل سا  من ال)ىل فم من اسطمنن من الرإ  ىل ما     ق ،أو  ق  مث   ل فم الغالط

ط أااا فااا ه كلهااا مااان م احاا  ال حلغاااة يف  لاام ال ياااا  مااان ، ضااابط اال اااتأارم( ﴾َجذذَداركا يَرَيذذذَد َأَن يَذذذنَقض   ﴿)أو ا ااتأارم مثااا  
 ال حلغة ل  ال حلغة ثحلثة  لو  

 . لم اسأاق وفو  لم مهم ج ا ج ا  األول
 ،و لااع ال لايااة وا اااو ،التشاا يأ وياا خ  يف ا اااو كثاا ا وفااي ،لااع أشاايالوال يااا   ماااصه   ،ماان ال حلغااة ال يااا   الثررانل

 .او اال تأارم بن وا ها  ىل آخرهوي خ  يف ا 
ل اأ يساتأار  ؛ل اا  لا فم اال اتأارم مشا أ ومشا أ باأ( ﴾َجَداركا يَرَيذَد َأَن يَذنَقض   ﴿ :والمراز باالستعار :كقوله تعالىقال )

 أح .شيل بشيل آخر فو لي  لأ 
  .ف ه كلها من أقسا  ا او اللغوي ،وما ق لأ ا او اسفرص ،ركباال تأارم تركي ية، ا او اس( والمراز بالزياد ) قال
 ( .[11]الشور :﴾لََيَس َكَمَثَلَه َشَيءْ  ﴿والمراز بالزياد :مثل قوله تعالى) قال
 فهااي  قااا  ت ريااره ،ياا ع لتنكياا  ال ااحل و   ؟سااا)ا ،حاالة ؛يقولااو  فاا ه ال اااع والاا م ،ال اااع فاا ه حاا   لاا  أفاا  الساالة، 

فال ااع فاا ه وياا ع يف  ،مألاااه لااي  مثلاأ شاايل لاي  مثلااأ شاايل لاي  مثلااأ شاايل(. [11]الشذور :﴾لَذذَيَس َكَمَثَلذذَه َشذذَيءْ  ﴿) فقولاأ
أو تقااول  ،اع فاا ه حاالةال اا( لَذذَيَس َكَمَثَلذذهَ ) فلااا قااولت )  لااي  مثلااأ شاايل )لاا   )ا أ اارإ  ،مقااا  ت رياار اجلملااة ماارتّي أو أكثاار

( تلا  مثذل قول ) ،ال اع فلا وال م ؟ ال، ل ّ اعل ا م جمرور بال و (  قمثل( تقول فلا )َكَمَثَلهَ ) ،وال  أو  و )ل  حرع جر
ياا ع فااجي)  ال اااع فااا فلااا و   .ل ااأ خاا  لااي  ؛ل اان حملااأ ملصااو  ،لفظااأ جماارور ؛مقاا   ملصااو  حمااحل جماارور لفظااا (لَذذَيسَ )خاا  



، فالأرأ يفهم مان جمايل ال ااع مثلأ شيل لي  مثلأ شيل لي  مثلأ شيل مألاه لي (. لََيَس َكَمَثَلَه َشَيءْ )،  فت و  حرع وال
 .تنكي ها يف مقا  ت رير ال حل  و فلا أ 
  ّ قا   ،فا ا مأاروع يف اللغاة ،، وجمايل ال ااع  أا  مثا ، قاال لاي  مثا  مثلاأ شايلال اع فلا  أا  مثا  القول الثاق أ
ٌَذذم  َقَسذذَر قَذلَذذوبََكَم َمذذَن بَذَعذذَد َذلَذذَك َفَهذذَي َكاَلَحَرذذارََ  َأَو َأَشذذدل  ﴿قولااأ تأاااىل  ،ملااأ يف القاارآ ف ، كااحل  الأاار يفو  ، القاارآ جااال يف
ٌَذذم  )ال اااع فلااا حاارع  فاا ل  لااع أ ّ  ،مااا يأطاا   لااع حاارع ،يأطاا   لااع ا اام اال اام ، لااع ال اااع (َأَشذذدل ) طاا   ﴾َقَسذذَو ك 

وملاأ أيضاا قاول  ،مثا فاي الا   لاع اخلا    طفهاا)َأَو َأَشذدل( قاال  (َهذيَ )خا    ث ام  أاين ي (َمذَن بَذَعذَد َذلَذَك َفَهذَي َكذذ َقَسَر قَذَلوبََكمَ 
  كس فنالشا ر ال ي فو  

 ح ا لغ ك ما أتت  ر اللي لو كا  يف قله كق ر قحلمة 

فا ا  (لاو كاا  يف قلاه)ل اا   امث ا ام يصال  أ  ي او  خا   ل أ لاي  ؛  ضرورمث  ال اع فلا  أ  م   (لو كا  يف قله كق ر)قال 
   .ا م كا  ف ا (كق ر) مق    جاّر وجمرور متأل  خب

، فه  فو  في للمث ؟ أو  فاي سثا  اسثا ؟ قاال بأاض الألماال    ول الثاق ي و  لي  مث  مثلأ شيلفألع الق ، )ا تقرر )ل 
)لا   لاع فمأا   ،يوجا  اسثا  ظاافر؟ لاي  مثا  مثلاأ شايل فهام ملاأ جاواو أ   قا  ي   ،فاي مثا  اسثا و )ا     ،ف ا فيأ  في سثا  اسثا 

ل ااأ ي ااو   ؛ل   فااي مثاا  اسثاا   لاا  الأاار  أبلااا يف  فااي اسثاا  ؛قااالوا ال، لااي  فاا ا اسااراص ،يوجاا  اسثاا  فاا ا التقاا ير أ ااأ  ااوو أ 
يفهام أ   ، )ا ا اتأم  مثا  فا ا ال الو  ، الا ي يفهامفي او  لاي  مثا  مثلاأ شايل  لا  الأارأ ،بتق م اسث  الثاق  أ  ال اع

 .وف ا مشهور ،ث اع للمث  الول في و  فيأ  ،لي   فيا سث  اسث  الثاق ،مألاه لي  مث  )اتأ شيل فهو  في للمثلية الوىل
 وفي أ  ت و  ال اع حلة. والول فو الظهر البّي، ،(لََيَس َكَمَثَلَه َشَيءْ والقوال  ف ا  مشهورا   ل  أف  السلة يف )

 .وياصم م اح  لي  ف ا حم  بيا ا اسقصوص فلا
( ل  أحاا  ال ااحل   لاا فم وا اانل أفاا  .[11]الشذذور :﴾لَذذَيَس َكَمَثَلذذَه َشذذَيءْ  ﴿:والمرذذاز بالنقصذذان: مثذذل قولذذه تعذذالىقااال )

صال  أ  تسانل القرياة حاار التقا ير وا انل أفا  فلماا ك ي ، )  في ج را  وم اق و وفا ،القرية ال يص  أ  تسنل القرية لقريلة أ ّ 
 فصارع جماو  قصا . ،لقريلة     ححلحية القرية لسؤاهلا ،وصلل  ليها وجوص القرية (أف )من ال حل  كلمة  ص  ق  فل   ،القرية
ة و منااا فااو حقيقاا ،لااي  يصاا  أ  ي ااو  جماااوا فاا ا كمااا قاا مل  .( اننسذذانوالمرذذاز بالنقل:كالغذذاٌ  فيمذذا يخذذرج مذذن قااال ) 

  رفية.
للها ار  اإلراصمل اأ ا اتأار  ؛( وفام يقولاو  جمااو باال اتأارم.﴾َجذَداركا يَرَيذَد َأَن يَذنَقض   ﴿والمراز باالستعار :كقوله تعذالى )

ل ااأ أ ااار اميااام للهاا ار  ؛وفاا ا يساامع  لاا فم ا ااتأارم ،و راصتااأ أ  ياالقض ،يصاال  أ  ي ااو  حمااحل لااإلراصم ،فهأاا  اجلاا ار حيااا
 .وف ا يسمع جماو ،لله اروأ ار اإلراصم 

    ؛ و منا ف ه ميأا حقيقة، و منا ميأا حقيقةوط أا  ل  ا ك  ف ه ال يصل  أ  ت و  جماوا
ك يلقاا  شاايل  ،فااو حقيقااة يف ألفاظهااا ،( فاا ا تركيااب ظاافرلَذذَيَس َكَمَثَلذذَه َشذذَيءْ ) ،ال يصا  أ  ي ااو  جماااوا (المرذذاز بالزيذذاد )

   . ىل شيل آخر
(  أا  واسذ ل القريذةفا ه حقيقاة تركي ياة يفهام أي  ااما ملهاا )  لملا من ق   أ َ  (َواَسَ َل اَلَقَريَةَ )فلا  (والمراز بالنقصان)

 .، يأرع أ  اسراص أ  يسنل أفلهاوا نل أفلها ال ين  )فلأ أوال للقرية مث يلتق  ويف ر باللقصا 
 .يقة  رفيةف ا  لملا أ أ حق (والمراز بالنقل)



وأمااا فاا ا اسثااال خبصوحااأ  ،و منااا حقيقااة تفهاام ماان تركيااب ال ااحل  ، لاا  ا أ ااأ حقيقااة تركي يااة لااي  جماااوا (عار والمرذذاز باالسذذت)
   .اجل ار لأ  راصم ،فأل  ا أ  اجل ار لأ  راصم  لع الص ي 

بن اأ الا ي ع  لا  ا وهلا ا اجلمااص ال يصا  أ  يأارّ  ،هلاا حياام خاحاة ،وولوقاع اهلل جا  و احل الا  تسامع اجلمااصاع هلاا  راصم
فاا ا  ، لاا  ا اجلماااص فااو مااا لااي  فيااأ حركااة ظااافرم ،فاا ا تأرياا  اجلماااص ،اجلماااص تأريفااأ مااا لااي  فيااأ حركااة ظااافرم ،لااي  فيااأ حيااام

 ،وفاو ماا يلا اب كلماة مااص ،اجل ار أماملا لي  فيأ حركة ظافرم فهو ماص، خشب أماملا لي  فيأ حركة ظافرم أماملا فهاو مااص
اهلل جا  و احل أث ال أ  لله اال  ل ّ  ؛فها ا باطا  ،قاال اجلمااص ماا لاي  فياأ حياامي   ا أ   أّما ، ا   امركاة وفهي من اجلموص ال ي ف

َإن ا َعَرَضذَنا اأَلََمانَذَة  ﴿يف قولأ يف آخر  ورم الحزا  ، قال ج  و حل مثحلحيام ةسا ال يرى فيأ حرك وأ ّ  ،هر حيامللشّ  وأ ّ  ،حيام
وأيضااا قااال اللااه  ،وفاا ا اإلبااال  تيهااة  اان حيااام خاحااة ،[84]الحاازا   ﴾َض َواَلَربَذذاَل فَذذ َبَذَيَن َأَن َيَحَمَلنَذَهذذاَعلَذذى الس ذذَماَواَت َواأَلَرَ 
كا ل  اجلا   كاا  حيان ساا تركاأ  ،لأ حيام خاحاة ف ل  لع أ َ  ،أ أ حيبنث ل ف «أحد جبل يحبنا ونحبه» ليأ الصحلم والسحل  

جا   مان اجلا و  كاا  اللاه حالع اهلل  لياأ و الم  ،جا   أحا   اواري اسساه  ،الأشاار حلاّي حانّ  الر ول حلع اهلل  ليأ و الم
اا لاأ حلاّي ك لاّي الأشاار ؛حانّ  ،فلما تركأ بأ  أ    ما  لاأ اسلا  ،يستل   ليأ يف خط ة اجلمأة   ث ااعفها ا فياأ  ،حلاّي اإلبا  ؛مس 

   .و و )ل  ،ك ل  كا  يسما كحل  بأض الصفور وامصع  ليأ الصحلم والسحل   ،حيام
فيهاا  تا ل  لاع أ ّ  -يطاول لاو أرص اا أ   سارصفا طاال اسقاا  جا ا-فا ه الا  تسامع مااصاع يف الشار  أصلاة كثا م  اسقصاوص أ ّ 

 يَرَيذَد َأنَ )اجلا ار لاأ  راصم  أ ّ  ؛ نخا ه بظاافره ،اإلراصم للها ار  ث ااعفا ا فياأ  (َجذَداركا يَرَيذَد َأَن يَذنَقض  )فهلا اجلا ار ، حيام خاحة
اهلل أ لام ل  حقاال  )لا   ؟أ  أ اأ اختياار ملاأ ،يفأا  باأ )لا ل أ ف ا  ف  (9) (يَرَيَد َأَن يَنَقض  )، مث أ أ ( لأ  راصم خاحةيَنَقض  

 حمهوبة  لا.
  ، ا  أ أق أ اتأه  يف ال احل  ،اإلخوم ما الحول جتولوجوه  -ما كثرم– وجوهأوجأ، أو يأين أ ا أرى  ،  تفي هب ا الق ر

مااا أصري كياا  ي ااو  ال ااحل  القلياا  ال  ،وال باا  ماان اإليضاااح ،وال مي اان أيضااا أ ااأ منشااي كمااا يل غااي ،الوقاال ضااي  تاارو  أ ّ كمااا 
أ انل اهلل جا  و احل أ  يالفأ م ويلفأاين بن ماللاا   ،ل ان  لاع كا  حاال فاي فات  لوباوا  ،قا  يتأا  م واال اتأهاليوض  اساراص 

 لع اهلل و لم  لع   يلا حمم  و لع آلأ وح  أ.وح ،كلها يف ف ه اميام ويف ال ار الخرى
 

 
 )األمر(-4

 على سبيل الوجوب. واألمر: استدعاء الفعل بالقول, ممن هو دونه,
أو  منذذذه النذذذدب, المذذذرادإال مذذذا دل الذذذدليل علذذذى أن  .وهي عنذذذد انطذذذالق والترذذذرد عذذذن القرينذذذة تحمذذذل عليذذذه,افعلوصذذذيغته:

 صحيح,إال ما دل الدليل على قصد التكرار,وال تقتضي الفور .انباحة,وال تقتضي التكرار على ال
واألمر بإيراد الفعل أمر به, وبما ال يتم الفعذل إال بذه, كذاألمر بالصذال ن فإنذه أمذر بال هذار  المؤديذة إليهذا, وإذا فعذل يخذرج 

 الم مور عن العهد .
 )تنبيه(:

                                                 
 ا تهع الشريط الثاق.( 9)



تعالى: المؤمنون. وأما الساهي والصذبي والمرنذون فهذم  في خ اب اهلل من يدخل في األمر والنهي ومن ال يدخل: يد خل
 غير داخلين في الخ اب.

(قَذاَلوا لَذَم نَذَك 28َسَلَكَكَم َفذي َسذَقَر)﴿ ن لقوله تعالى:انسالموالكفار مخاطبون بفروع الشريعة, وبما ال تصح إال به, وهو 
 .[24-28]المدٌر:﴾َمَن اَلَمَصًلينَ 

 لنهي عن الشيء أمر بضده.واألمر بالشيء نهي عن ضده, وا
 
 
 

 ( على سبيل الوجوب. واألمر: استدعاء الفعل بالقول, ممن هو دونه,قال فلا ) ،امم  هلل
ُفررلُاللغررة َأتَذَعَربَذذيَن َمذذَن َأَمذذَر ﴿كمااا قااال تأاااىل   ،وتااارم يااراص بااالمر الفأاا  ،راص بااأ الطلااب  لااع وجااأ وصااو تااارم ي اا األمررا

 ااين  الماار  ،و ااو )لاا  ،يأااين شااينا [42]الحاازا  ﴾َإَذا َقَضذذى الل ذذَه َوَرَسذذولََه َأَمذذركا﴿ ، جاا  و ااحليأااين ماان فأاا  اهلل [84]فااوص ﴾الل ذذهَ 
  .ويراص بأ الفأ  يف بأض اللصو 

ُفرررلُُ علذذذى سذذذبيل  األمذذذر: اسذذذتدعاء الفعذذذل بذذذالقول, ممذذذن هذذذو دونذذذه,فهلاااا  رفاااأ حااااحب الورقااااع بقولاااأ ) االصرررطال أمرررا
 (بذذالقول) ، ىل فأاا  اساانمور بااأ ؛فااجي)  الماار ص ااوم  ىل الفأاا  ، اات  ال يأااين الاا  وم  ىل الفأاا ( االاسذذتدعاء الفعذذل) ،(الوجذذوب.

ال تابة  )ا كا ال مان الشاار  أو اللهاي  )ا   ل ّ  ؛وف ا فيأ  ظر ،أمرا  ل فم ر  ص  فجي)ا كا  المر بجيشارم أو ب تابة أو  و )ل  ك ي  
الفأاا   اجلميااا يشا ك يف أ ّ  و)لا  ل ّ  ،ا كا اال ظاافرم ال اللااة فجي اا مثا  القااول )أو اإلشاارم  ،ر  فجي اأ  لزلااة القاولكاا  مان الشااا

وكتاااب  ىل  ااا ص مااان ملاااوك  ،كتاااب  ىل قيصااار و ىل فرقااا   ،اللاااه حااالع اهلل  لياااأ و ااالم كتاااب  ىل المصاااار ،مااا  و  ىل اإلتياااا  باااأ
   .تابةوف ا أمر ملأ بال  ،البقا  ي  وفم  ىل اإل حل  وينمرفم باإل حل  هلل ج  و حل

ل  ال تاباة أو اإلشاارم مان الشاار   ؛لي  بصا ي  ،أ أ لي  ب قي ( بالقولف ا القي  وفو قولأ ) فجي)  الص ي  أ   قول أ ّ 
   .ست  ع هبا الفأ أ ا ت ل  لع المر  )ا كا ل ي  

و  اآلماار أ لااع ماان في اا ،و ىل جهااة اساانمور ، ىل جهااة اآلماار ر  ظ اا( فااو فلااا    اسذذتدعاء الفعذذل بذذالقول ممذذن هذذو دونذذهفااجي)  )
را و   كااا  اآلماار أصىن ماان اساانمور ملزلااة  التما ااا،لماانمور مسااي )لاا  لفااجي  كااا  اآلماار مساااويا ، اساانمور؛ اآلماار أ لااع ماان اساانمور قاا  

ول ااأ ملااا  اان ال شاار الفقاارال ، أماار ،يل اغفاار .اللهاام اغفاار يل  كمااا خناطااب اهلل جاا  و ااحل  قااول  ؛)اك  ااؤاال وطل ااا وص ااالمسااي 
فا ا لاي  ىنان فاو  فاجي ّ  ،و )ا  نلل حا يق  و )ا ا ات  يتأ  ىل الفأا  باالمر ،اسساكّي  ىل الأظيم ال لع حار  ؤاال الضأاع

 منااا الماار  ،وال ياا خ  فيااأ الاا  ال االلتماااك،فااجي)  الماار  لاا فم ال ياا خ  فيااأ  التما ااا،لاا  فيساامع  صو اا   منااا فااو ماان مساااو  
مساؤول  ما  سان يأما   ،رجا  لزوجتاأ ،لأ ا ه را من  اي همن اسش  ىنن فو صو أ ق    ا ت  ال الفأ  من قاللأ أو من ال اتب أو

 .ف ا كلها أمر ل أ ىنن فو صو أ ،و و )ل  ،وحاكم لر يتأ ،مستنجر لوج  ، ل ه
كن اأ اسؤلا    ل ّ  ؛وفا ا فياأ  ظار ،ي و  المار واج اا يأين أ    (على سبيل الوجوبوقولأ فلا ) ،(على سبيل الوجوب)قال  

األمذر اسذتدعاء  أنّ    قاول يف تأريا  المار ىل أ   و  وال   ،ال ي او  مانمورا باأ يف ظاافر المار -كماا  اين -   يرى ب ل  أ  اللّ 
مااا مألافااا؟ يأااين أ   ،علذذى وجذذه االسذذتعالءا اات  ال الفأا  ىناان فااو صو ااأ  ؟واضاا  .الفعذذل ممذذن هذذو دونذذه علذذى وجذذه االسذذتعالء



 ،الألاو حافة اآلماار ل ّ  ؛وفا ا لاي  بصاا ي  ،وبأااض  لماال الحاول يقولااو   لاع وجاأ الألااو ،جاوماا ا ي او  اآلمار يف أمااره مؤِكا
حا   ،و او )لا  ،وفياأ غلظاة ،أو فياأ شا م ،يأاين المار فياأ جاز  ؛في و   لاع وجاأ اال اتأحلل ،حفة لومر يف  فسأ واال تأحلل

 .االلتماك والسؤال و ىل آخره هاج ملار 
ال  لااع  ، لااع وجااأ اال ااتأحلل ،الماار فااو ا ات  ال الفأاا  ىناان فااو صو اأ   َ    قااول رياا  الماار يصال  أ   تأ   للااا أ ّ  )  حتَصا

 .بنمر لي  جباو ل  اسل و  منمور بأ ل ن  ؛و لع   ي  الوجو  ليسل بص ي ة ،وجأ الألو
أوال  ،( يأاين  لاع الوجاو هوهي عند انطالق والتررد عن القرينة تحمل علي) (،افعل)( حيغة المر افعل وصيغته:قال )
آ   ،أقاام الصااحلم ،اكتااب ،اقاارأ ،ا)فااب ،افأاا   حاايا الماار كثاا م فملهااا و ال فااجي ّ  ،وفاا ا تقرياار و ثياا  (فعذذلاا)ص حاايغة باافااو حاا ّ 

   (.افعل)ف ه حيغة  ،و و )ل  ،ا ت  رق ة ،تص ب ،الزكام
َوَلَيوفَذوا  ﴿ ،الاحل  ال  المار ﴾تَذَفذثَذَهَم  يَذَقَضذواٌَذم  لَ ﴿كماا قاال جا  و احل   (لتفأا )أيضا ق  ي و  من حيا المار حايغة 

ال  بأاا فا الفأاا   ،فاا ه الااحل  ال  الماار ،يأااين فلتفأاا  ؛ال  الماار [41]اماا  ﴾َوَلَي  و فَذذوا بَاَلبَذَيذذَر اَلَعَتيذذقَ  ﴿ ،ال  الماار ﴾ نَذذَذوَرَهمَ 
 .ف ا ي و  من حيا المر ،ا زو  هبا

َعلَذذَيَكَم َأنَفَسذذَكَم اَل َيَضذذرلَكَم  ﴿قاال جاا  و ااحل  ،فأاا  الا ي ياا ل  لااع المار كااا) لي ( مااثحلأيضاا ماان الصاايا اإلتياا  با اام ال
   ( ف ه من حيا المر.َعَلَيَكمَ ) ﴾َمَن َضل  َإَذا اَهَتَديَذَتمَ 

فا ا مصاا ر  (ابَ َفَضذذَرَب الًرقَذ) [،2]حمما  ﴾َفَضذذَرَب الًرقَذابَ ﴿كقولاأ تأااىل   ،كا ل  مان حايا الماار اسصا ر اللالاب  ان فألااأ
وتاارك التأ اا  بالفأاا  لااأ  ،ل اان التأ اا  باسصاا ر ،يأااين فاضااربوا الرقااا  (َفَضذذَرَب الًرقَذذابَ ) ، الااب  اان فألااأ الاا ي فااو اضااربوا ل لااأ

   .أغراإ مألومة يف  لم اسأاق
كقولاااأ تأااااىل   ،رمااان الصااايا اخلااا  الااا ي يتضااامن المااا ،-ال بااانك ب أ اااّ  بأضاااهال لهاااا مهماااة  ،الصااايا كثااا م–أيضاااا مااان الصااايا 

َواَلَم َل َقذذاَت )خاا   ،فاا ا لااي  بصاايغة أماار (َواَلَم َل َقذذاَت يَذتَذَرب َصذذنَ ) [447]ال قاارم ﴾َواَلَم َل َقذذاَت يَذتَذَرب َصذذَن بَ َنَفَسذذَهن  ٌَاَلٌَذذَة قَذذذَروءط ﴿
   . ىل غ  )ل  من الصيا (.يَذتَذَرب َصَن بَ َنَفَسَهن  ٌَاَلٌََة قَذَروءط 

 وهذذذي عنذذذد انطذذذالق) و لااا  ا  لاااع أي مااان فااا ه الصااايا الااا  )كااارع   ،الصااايغة  لاااع حااايغة افأااا   لااا ه يأاااين( وهذذذيقاااال) 
وجاااو  أي شااايل؟ وجاااو   ،الحااا  يف المااار أ اااأ يفيااا  الوجاااو  يأاااين أ ّ  ،(  لاااع الوجاااو والترذذذرد عذذذن القرينذذذة تحمذذذل عليذذذه

والترذذرد عذذن  انطذذالقوهذذي عنذذد ) ،بالأقوبااة ماان ك ميتثاا  كااا  متو اا ا  لااع  اا   االمتثااال ،االمتثااال واجااب ين أ ّ االمتثااال يأاا
ماان  اإلطااحلب ،ماان الت اارار اإلطااحلب ،ماان الصاافة اإلطااحلب ،فلااا باااإلطحلبمااا )ا يرياا   (انطذذالقعنذذد ) (،القرينذذة تحمذذل عليذذه

يتصا  ل اأ قا   ؛( فا ا احا اووالترذرد عذن القرينذةقاال) . ىل آخاره ،أو قيا  يفيا  اإلباحاة ،اإلطحلب من قيا  يفيا  اللا   ،الشرط
م   لع الوجو   ىل أمر  ،بالمر قريلة تلقلأ من كو أ أمر للوجو  ، ولاأ فق  ي و  المار لإلباحاة ،أو أمر لإلباحة ال ت  ا حي 

    يف مواضا ،المر ي و  لإلباحة لي  للوجو  وال للل   ىنا قالأ أف  الألم أ ّ مواضا، 
يَاَأيذلَهذا  ﴿كماا قاال جا  و احل   ،لا  مهاور الألماال صل  لاع اإلباحاة )ا أتع المر بأا   اي   ،ملها أ  ي و  المر بأ   يأ

َوَإَذا َحَلَلذذذَتَم ﴿وقاااال جااا  و اااحل  ، ر  فلهاااع  ااان قتااا  الصاااي  واسااارل حم  ااا [10]اسالااا م ﴾ال ذذذَذيَن آَمنَذذذوا اَل تَذَقتَذلَذذذوا الص ذذذَيَد َوَأنَذذذذَتَم َحذذذَرمْ 
 ؛المار لإلباحااة فيفياا   لا  مهااورفم أ ّ  ،لاام أمار باالحااطياص بأا  اللهااي  لاأقااال أفا  الأ ،باالحاطياصفاانمر  [4]اسالا م ﴾فَاَصذ َاَدوا

فَذَإَذا ﴿مثالأ أيضاا قولاأ تأااىل  ،ي رجا اسنمور بأ  ىل ما كا   ليأ ق   اللهيالمر بأ  اللهي  و ل  احملققّي أ ّ  ،ل أ أتع بأ  اللهي
ابَذتَذغَذوا َمذَن ) ؟فا  فاو للوجاو  (َفذي اأَلََرضَ  انَتَشَروا) [25]اجلمأاة ﴾َمَن َفَضَل الل هَ  َقَضَيَر الص اَلَ  فَانَتَشَروا َفي اأَلََرَض َوابَذتَذَغوا



أحا   ومألاو  أ ّ  ،أ لارص المار لحالأأو  لع قول احملققّي أ ّا ،ف  فو للوجو ؟ قالوا ف ا لإلباحة  لع قول اجلمهور (َفَضَل الل هَ 
   اح.يا و وه أ أ م اال تشار يف الرإ واالبتغال من فض  اهلل بال 

ي او  مان اسواضاا الا  فيهاا المار  –ل ان  ا كر أفام ماا فياأ  ؛يأين ال    ف ا حب  المر طويا  جا ا–أيضا من اسواضا 
يأااين  ااؤال لحل ااتفها   ، )ا أتااع بأاا   ااؤال للتألاايم ؛ ااؤال تألاايمأ  ي ااو  الماار أ  ي ااو  أتااع بأاا   ،بالقريلااة صال  لااع اإلباحااة

   .  المر بأ ه لإلباحة  ل  ال ث ين من الألمالفي و  ،لطلب الألم
 -م، أ  ي او  بأا   اؤال تألاي)كر اا أ  ي او  بأا   اؤال  اي–ي و  بأ   أ    ،ومن اسواضا ال  ي و  فيها المر لإلباحة

 . سيل الثال  فلاك ثحلثة أحوال،  سيتها اآل 
    و  ملفصلة( القريلة ف ه ق  ت و  متصلة وق  ت  والتررد عن القرينةقال )
 كنذتم »مر باأ، االتصاال باال حل  القريلة أ أ كا  ملهيا  لأ مث أ   [4]اسال م ﴾َوَإَذا َحَلَلَتَم فَاَص َاَدوا﴿بال حل  مث   متصلة

 ف ه قريلة متصلة. «نهيتكم عن زيار  القبور أال فزوروها
  ُمأفصلةأو  ي  الا ي يفيا  الوجاو  والقريلاة الا  تصارفأ ف ا المر يف ح ،يأين ف ه يف آية وتل  يف آية أخرى قايأة

   يف ح ي  آخر. ن الوجو  
   حل ت  ا .لت و  ملفصلة ف ه ت و   وق  ،اإلباحة  ىلالقريلة  ما أ  ت و  متصلة وف ه يف الغالب تلقلأ 

أااااىل مثالاااأ قولاااأ ت ،وقااا  ي اااو  المااار لحل ااات  ا  لقريلاااة صلااال  لاااع )لااا  ، )  فاااالمر قااا  ي اااو  للوجاااو  وفاااو الحااا 
ذذذركا﴿ ذذذَر َلَعل َكذذذَم ﴿وكااا ل  قولااأ جاا  و اااحل  ،لحل اات  ا  (َفَكذذذاتََبوَهمَ ) [44]اللااور ﴾َفَكذذاتََبوَهَم َإَن َعَلَمذذذَتَم َفذذيَهَم َخيذَ َوافَذَعلَذذوا اَلَخيذَ

فَذَعلَذذوا َوا)في ااو   ،ماان اخلاا  مااا فااو مساات ب لااي  بواجااب فاا لل القريلااة اسلفصاالة أ ّ  ،فاا ا أماار بفأاا  اخلاا  [88]اماا  ﴾تَذَفَلَحذذونَ 
رَ     .ف ا للوجو  فيما  ب فيأ واال ت  ا  فيما يست ب من أ وا  اخل  (اَلَخيذَ

 ،لو  ال احل   ليهاا يف كتاب الحاولِصاف  وأفا  الألام ال يا   ،ف ه القارالن الا  تلقا  المار مان الوجاو   ىل اال ات  ا  كثا م
فااجي)ا  ،أو أ  ياا ك الشاايل الاا ي أماار بااأ ،الشايل الاا ي  ااع  لااأم يفأاا  اللااه حاالع اهلل  ليااأ و اال ماان القاارالن أ    ّ    و مناا يقولااو 

في و  فألأ ساا  اع  لاأ  ،أو ي و  فأ  ما  ع  لأ ،المر لحل ت  ا  ركأ قريلة صلل  لع أ ّ تفي و   ،ترك الشيل ال ي أمر بأ
   .ي ل  لع أ   يأ لل رافة ولي  للت رم

 ،لااي  يف أركا ااا وال شااروطها ،يأااين فااي  ااو  اسأاملااة ؛يف اسأااامحلع اساليااة ي ااو  اخلاا  يف حاافة ماان القاارالن أ     أيضااا قااالوا
كا ل  قاالوا  )ا    ، لاع اال ات  ا  شاهاص يف ال ياا فاجي  فا ا صلّ مثا  اإل ؛مأاملةفي و  المر  )ا كا  يف حفة  ،ها منا فو يف حفت

مر باأ قريلاة كو اأ مان اآلصا  أ لو أ  فجي َ  ،و و )ل  ،آصا  التفلي ،آصا  الشر  ،مث  آصا  الك ؛ كا  المر يف أ وا  اآلصا 
  .و)كروا قرالن كث م ، تصرفأ  ن الوجو  لحل ت  ا

فاجي)ا  ،المر وجاو  االمتثاال ك يارص باالمر المار اجلااو بص ر  القريلة في ما أفاص كو  الشار  ك ي   وجممو  )ل  يتلفص يف أ ّ 
 .ا لحل ت  ا  منمر لي  للوجو  ال ص بالمر المر اجلاو  فجي أ ي و ر  ك ي  

إال مذذا دل الذذدليل علذذى أن المذذراد ) أي  لااع الوجااو  (وهذذي عنذذد انطذذالق والترذذرد عذذن القرينذذة تحمذل عليذذهقاال فلااا )
 تل .يأين بأض ف ه وبأض  ؛والقرالن ال  تفي  الل   ،( )كرع ل  القرالن ال  تفي  اإلباحةمنه الندب أو انباحة

ال تقتضذذي التكذذرار علذذى ) ،و وفااا ماان الصاايا الاا  تاا ل  لااع الماار (افعذذل)( ال تقتضااي حاايغة راروال تقتضذذي التكذذ) قااال
َوَصذًل َعلَذَيَهَم َإن  َصذاَلَتَك  ﴿اهلل ج  و حل حاّي قاال  ؟ مألاه أ ّ ما مأ  ف ا ال حل  (على الصحيح)( وف ا كما قال الصحيح



ال  ،كمااا قااال يف أولااأ  لاا  اإلطااحلب  ،يأااين  هاارصه ؛ماارم ال يقتضااي ت اارار الفأاا فاا ا الماار بفألااأ  امتثااال [254]التوبااة ﴾َسذذَكْن َلَهذذمَ 
ميمة أراص الت ارار كا  ياو  وليلاة بقولاأ كا   اا ة ضايأاين با و   ؛حيغة افأ  وما شاهبها من الصيا  ل  اإلطحلب ،تقتضي الت رار

ل  الألمااال  ؛وفاا ا فااو الصاا ي  ،ماارم ال غاا  يفياا  أ  الواجااب ،فاا ا يفياا   هاارصه  اا   الت اارار فااجي ّ  ،بقولااأ كاا   االة و ااو )لاا 
وواصع ثا يااة وثالثااة ورابأااة  ،فطلقاال  فسااها ماارم ،طلقااي  فساا  ؛فاا ا أماار ،الرجاا  لااو قااال المرأتااأ طلقااي  فساا  أمأااوا  لااع أ ّ 

وكا ل  يف  ،رارالمر ال يفيا  الت افا ،يأين مارم واحا م ؛طلقي  فس  ،المر ال يفي  الت رار ل ّ  ؛الواقا ملها واح م أ ّ  ،وخامسة
ا ﴿قولأ تأاىل  والمر بالصحلم  لع اللاه حالع اهلل  لياأ و الم يفيا   [02]الحزا  ﴾يَاَأيذلَها ال َذيَن آَمَنوا َصللوا َعَلَيَه َوَسًلَموا َتَسَليمك

 ارار كاا  مث  قريلاة ريا  التّ أ  اللهام حالي  لاع حمما  و )ا  ،بقوهلا مارم واحا م ؛االمتثال هبا ي و  بفألها ،مرم الواجب االمتثال هبا أ ّ 
(10)﴾َوَأَقذَم الص ذاَل َ  ﴿قولاأ جا  و احل   أ ّ ف اّّي  ،«خمذس صذلوات فذي اليذوم والليلذة»مثا  قولاأ  لياأ الساحل   ،تفي  الت رار

 أ ّ   
  لحا  ماال م تصا ب بريااال لااو قلال   ،مثاا  قاول القالاا  تصا ب با رفم ،ا اسفصوحاةقا او منااا يف أو  ،فا ه حاحلم م ااررم مارم واحا م

حااار االمتثااال ال  ،ل اان لااو جألاال مأهااا قريلااة تفياا  الت اارار كقااول تصاا ب كاا   ااا ة بريااال ،ال  )ا تصاا ب ماارم واحاا مز  ت اال  كااا  م  
  .بالت راري و   ال 

إال مذذا دل وهلاا ا قااال بأاا  )لاا  ) ،و منااا الماار يفياا  الت اارار بضااميمة قريلااة تاا ل  لااع الت اارار ، )  فااالت رار ال يفياا ه الماار
  .ال لي   لع قص  الت رار وجب الت رار  )ا صلّ  ،( وف ا فو الص ي قصد التكرار الدليل على

ناأفا ه فيهااا خاحلع  ل ّ  ؛(  قا  فلااوال تقتضذي الفذورقاال أيضاا ) ، حالع اهلل و الم  لااع  ىل غا     شاال اهلل تأااىل و ا ر ج 
   يلا حمم .  أم
قاال  ،الفاور (افعذل)( يريا  ال تقتضاي حايغة وال تقتضذي الفذور)قال اجلويين أثلال كحلمأ  لع المر  ،ما الحول ،امم  هلل

ال  (افعذل)يأاين  هارص حايغة  ،( يأاين وال ال اخايوال تقتضذي الفذورقاول اجلاويين ) كن اأ يقاول   ّ   ،اح يأاين وال ال اخايبأض الشارّ 
و)لا   ،لشاافأية يارو  أ  المار لل اخايوا ،اجلاويين مان الشاافأية ل ّ  ؛ل ن ف ا  ل ي فياأ  ظار ،يستفاص ملها الفورية وال ال اخي

   ؟مر الفور أ  الالالألمال اختلفوا من اللمة وأت ا هم والفقهال والحوليّي يف ف  يقتضي  أ ّ 
   .بأض املفية  ىل أّ  المر يقتضي الفورو ف فب اإلما  أمح  وأح ابأ واسال ية وبأض الشافأية 

  .ما يقتضي الفورية؛ ضي ال اخيو)فب الشافأية واملفية  ىل أ  المر يقت
 )ا قاال  ،لاي  لاأ أ  يؤجا  ،اسنمور  ب  ليأ أ  يلفا  ماا أمار باأ فاورا يأين أ ّ  ؛المر يقتضي الفورية مأ  أ ّ  ،ومأ  )ل 

فا ا فاو و  ،)لا   اا ة كاا  غا  ىنتثا  لومار    فاجي)ا أَجا ،فاورا ا)فابفه ا المار يأاين  ،بال تا  فآ  ا)فبقال  سن أمر يا فحل  
 أ لاو كاا  يفيا  ال اخاي كاا  فياأ  او  ليا  لاأ ل ؛المر يفي  الفورية أ ّ  ،وفو ال ي ي ل  ليأ ظافر القرآ  ،فهم من اللغةال ي ي  

هلا ا قاال الألماال لاو  ،واجلاز  ال يلا اب ال اخاي ،المر  )ا كا  مفي ا للوجو  فجي اأ للهاز  ومألو  أ ّ  ،اآل  أو م  شاليلف ه  أ 
   .والفا ّ   ،سي  لأ  ه أ جلب يل مال فلم ميتث  فورا   ّ   احياقال ال

وفاا ا اخلااحلع لااأ مثااراع  ، اان وقاال اخلطااا  االمتثااالؤخر ي اا يأااين للماانمور أ    ؛طالفااة ماان الألمااال ياارو  أ  الماار لل اخااي
 )ا  ال الشاروط  ؟ما  جتاب الزكاام (11)﴾الز َكذا َ  َوَأَقيَموا الص اَلَ  َوآتَوا﴿بجييتال الزكام فقال فمثحل اهلل ج  و حل أمر  ،فقهية مهمة

 لاع مان يسات قها  ايأاين أ  ارجهاا ويأطيها ؛  الزكاامؤ  اب أ  ياا ،قال ف ه أل  لاير مثحل فا ه وكاام ،وج ل، وأخرج مال الزكام
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، كا ل  جي اأ ال حارج  لياأأخار أ ا و  شاهر ف تقاول لاو ،و لع القاول بن اأ لل اخاي ،خرؤ فورا لي  لأ أ  ي ،المر بالفور القول بن ّ 
َل اَلبَذَيذذَر َمذذَن اَسذذَت َاَع َإلََيذذَه َسذذَبيالك ﴿قااال جاا  و ااحل  فاانمر بااام  وأماار بااالأمرم أيضااا يف قولااأ  [18]آل  ماارا  ﴾َولَل ذذَه َعلَذذى الن ذذاَس َحذذ

َ  َواَلَعَمَرَ  لَل هَ ﴿    متثال؟االفه  هل ا اسفاطب هب ا المر أ  يؤخر  [212]ال قرم ﴾َوَأتَملوا اَلَح
  ّ المر للفور يقول بن أ  )ا كا  مستطيأا الس ي   ىل ام  أو  ىل الأمرم فلم حي  أو ك يأتمار فجي اأ يأا  با ل   من قال أ

   . احيا
  ّ يؤخر )ل  لأ أ    ،المر لل اخي قال لأ أ  يؤخر )ل   لة  لتّي ثحلث ومن قال أ. 

ع اهلل ي يذ مذن نذذر أنَ » ،منمور بأ ؟ألي  ك ل  ،، الوفال بالل ر واجبل بأبل ر وأراص الوفا لو   ر  ا)ر ؛أيضا من الفروب
 ،يأااين فااور   لااأ ماان الوفااال بااأ ؛يااويف هباا ا اللاا ر فااورا فجي ااأ  ااب أ    ،وفااو الصاا ي  ؟هاا  القااول بالفوريااةف، فاا ا واجااب «فلي عذذه

   ي قع يف )متأ.يقال  لع القول بال اخي و 
 ب  ليأ أ  يطأم  شرم مسااكّي مان أو اط ماا  ،حل  مييلا ف ل  فيها ،ارم ميّيواح   ليأ كف ؛ك ل  أ وا  ال فاراع

فيهاب فاورا  ،حيلماا حلا  فجي اأ يتوجاأ  لياأ اخلطاا  اب الا ين يقولاو   لاع الفاور  ،يطأم أفلأ أو أ  ي ساوفم أو أ  يأتا  رق اة
   .أ  يؤصيها م  ما أراصمث  جل  أ وا  ال فاراع لأ  ،)متأيف و لع القول بال اخي ي قع  . ليأ أ  ارج

قاال جا  ا الصاحلم هبقتل مث  الوقاع ال  و   ،ال لي   لع ال اخي الص ي  أ  المر يقتضي الفورية  ال  )ا صلّ   ّ أ )ا قللا 
فها   ،أول الوقال نر  افاجي  أّخا ،ف ا أمر حيلما يص  وقال الصاحلم يتوجاأ  لاع الأ ا  أ  يصالي ،(12)﴾َوَأَقيَموا الص اَل َ ﴿و حل 

ساا؟ ل  الشاار  حيلماا خاط اأ بالصاحلم ك  أا  وقال اسفاط اة هباا  ،اجلاوا  فاو ىنتثا   )ا أصى الصاحلم يف وقتهاا ؟ىنتثا  غا       أ  يا  
،  )ا توجااأ  ىل فهااو  )ا توجااأ يف وقاال الصااحلم  ىل أولااأ كااا  واط ااا بالصااحلم يف أولااأ ،جأاا  كاا  فاا ا الوقاال وقاال خطااا  ،أوال

خره  ىل أ  يتضااي  ؤ يا ولاأ أ    ،يصالي يف أول الوقال ن   باأو  قاول فاو ااطاب بالصاحلم  ،هبا يف آخاره يف آخره كا  واط االصحلم 
  .لأ من أصال وقل الصحلم بأيلهاي قع من الوقل ما مي ِ  يأين  ىل أ    ؛وقل الصحلم

األمذذر بإيرذذاد ) ،سات ب( والماار فلااا يشاام  الواجااب واسواألمذذر بإيرذذاد الفعذذل أمذذر بذذه وبمذذا ال يذذتم الفعذذل إال بذذهمث قاال )
مذذا ال يذذتم الواجذذب إال بذذه فهذذو ”  وفاا ه فااي الاا  يسااميها الألمااال ،وأيضااا أماار بو ااال  الفأاا  ،باا ل  الفأاا  (الفعذذل أمذذر بذذه
وبمذا ( يأاين با ل  الفأا  )واألمذر بإيرذاد الفعذل أمذر بذهقاال ) ،وف ا ا .“م المستحب إال به فهو مسذتحبتواجب، وما ال ي

واللااه حاالع اهلل  ليااأ و االم أماار باانصال الصااحلم يف  [،24]ال قاارم ﴾َوارََكعَذذوا َمذذَع الذذر اَكَعينَ ﴿قااال جاا  و ااحل  ،(ال يذذتم الفعذذل إال بذذه
ماا  ،مان ال يال  ىل اسساه  اال تقاال؛ ماة الصاحلم ماا اجلما اة يف اسسااج ، اسشاي  ىل اسساه فالواجاب  قا ،اسساج  ماا اجلما اة

 ، )ا قلاال   ااأ واجااب  قاا  يقااول قالاا  ،فهاا ا اال تقااال واجااب ، اسساااج   ال باال تقااالال مي اان أ  ميتثاا   قامااة الصااحلم يف ؟ح مااأ
ا ل ّ  ؛ قاول فا ا مان رمحاة اهلل ؟فو  يلتق  فما فال م كو أ واج اا و اا  ،المار بشايل أمار باأ ل ّ  ؛ىنتثا  لواجاب ر  اساشاي ياؤجر أج 

 تيا ااأ هباا ا الباا   ويألاام أ ّ  ،الصااحلم مااا اجلما ااة واج ااة ل ّ  ؛ملصال الصااحل ،فهااو حااّي يلتقاا  ماان بيتااأ  ىل اسسااه  ،ال يااتم  ال بااأ
 قاول المار بالصاحلم  ؟ظاافر ،ع مان شاال أجاره  لاع الواج ااعياؤجر  لاف ،الصحلم ال مي ن أ  يفألهاا يف اجلما اة  ال باأ ل ّ  ؛ملأ

  .مثحل أمر هبا و ا ال تتم  ال بأ مث  الطهارم ا تق ال الق لة و و )ل 
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ماا ك ياتم الواجاب  ال باأ فهاو  يأاين يف كتاب أخار بان ّ  ؛  لاأ يف مواضاا أخارأاَ  قا  م أو فا ا ام ام الحاويل ي   )  ف ه ال
فالا ي  .وبأضأ غا  مقا ور للأ ا  ،بأضأ مق ور للأ    ما ال يتم الواجب  ال بأ  لع قسمّي يتل أ  ىل أ ّ  وفلا يل غي أ    ،واجب

واهلل جا  و احل  ،رجا  ماريض ال يساتطيا أ  يصالي قالماا ،صاخا  يف مقا ور الأ ا  يوح  بالوجو  يوح  بن أ منمور بأ ما فو
 )ا كااا  القيااا  يف  ،الصااحلم ال مي اان أ  ت ااو   اان قيااا   ال باان  يقااو  [444]ال قاارم ﴾َوَقوَمذذوا لَل ذذَه قَذذانََتينَ ﴿قااال  ،أماار بجيقامااة الصااحلم

   اا كاا  قيَاي  ل  ماا ك ياتم الواجاب  ال باأ  ؛ال ياتم الواجاب  ال باأك يص   ىنا  )ا ك ي ن يف مق وره  ،مق وره فجي  القيا  واجب
َصذذّل قَاٌَمذذاك, فَذذإَن لَذذذَم »ماارا أ  ل يف الصااحلمهلاا ا قااال  ليااأ الصااحلم والسااحل   ،يأااين  ااا يسااتطيأأ الأ اا  ؛صاخااحل حتاال مقاا ور الأ اا 

   وف ا ظافر فيما أحسب. ىل آخره،  «َتَسَتَ َع فَذَقاَعداك, فإَن َلَم َتَسَتَ َع فَذَعَلى َجَنبط 
مااا ال يااتم  ال بااأ فهااو  ؛الماار  )ا كااا  يفياا  اال اات  ا  فو اااللأ ،و اايلة الساالة  االةكاا ل  اسساات  اع و اايلة اسساات ب 

جاال   ،أو اال تقااال بساايارم ،الطرياا  اال تقااال اسشااي . االة ؛يف اسساااج  مساات ب ما ااةحااحلم الاا اوي   قامتهااا مااا اجل ،مساات ب
وهلااا ا بأاااض  ،فااا ا واجاااب أو مسااات ب؟ مسااات ب فياااؤجر  لياااأ أجااار اسسااالو اع واسسااات  اع ،ىل اسساااه اال تقاااال مااان ال يااال  

اسشارو  يشام  الواج ااع  ل ّ  ؛وفو أ م يقولو  ما ال يتم اسشرو   ال بأ فهو مشارو  ،  ن ف ه القا  م بتأ   أمش الألمال يأّ  
   .يأين فهو واجب أو مست ب ؛واج ا كا  أو مست  ا فهو مشرو فجي أ ما ال يتم اسشرو   ال بأ  ،وف ا أصب ،واسست  اع

(  )ا ف أا  اسانمور  كاألمر بالصال  فإنه أمر بال هار  المؤدية إليها وإذا فعذل يخذرج المذ مور عذن العهذد ا بقولأ )ل  فمثّ 
ماا فألاأ جمزلاا يقاال  ب با   يقااااط ا يأاين اارج  ان الت أاة فاحل ؛أا  ماا أمار باأ فاجي  اسانمور اارج  ان الأها ميأاين ف   ؛أو ف أ  المار

ااارج ماان  ،ماار شاايل ففألااأ أصال أو قضااالل اان الاا ي أ   ،أاا  فااورا أو  لااع ال اخااي؟ حبسااب اخلااحلع الاا ي  اا  .  )ا ف  امتثاا  الماار
مانمور فااو أ  ياؤصي الما اااع  ؟فال تاأ أ ااأ لاو ماااع وقا  خوطااب بانمر فمااا الا ي  ااب ؟ماا فالاا م فا ا ال ااحل  ،الأها م بأا  فألااأ

،  لا ه أما اة وك يؤصفاا  ىل أفلهااا مااع [07]اللساال ﴾َإن  الل ذَه يَذَ َمرََكَم َأَن تَذذَؤدلوا اأَلََمانَذاَت َإلَذى َأَهَلَهذا﴿قاال جا  و احل  لاع أفلهاا 
لا ه  ىل مان فااي وا الما اة الاا   صَ أ   رواله بان    ن  فاجي  فألاأ م اا ،ي قاع  ليااأ ،لام اارج ماان الأها مف ،متثا  المار أو ك ميتثا ؟ ك ميتثاا ا

تال اهل ا قال  ليأ الصاحلم والساحل  فايمن م ،ين وأ وا  ال فاراعمث  ال َ  ،  ب ل وح  و   ك يفألوا ل   ،بر  من الأه م يف ق ه ،لأ
ماان ماااع و ليااأ حاايا   مااا حاايا  مطلاا  أو حاايا   اا ر حسااب  ،«هيذذعنذذه ولام صذذمذذن مذذات وعليذذه صذذيام » ،و ليهااا حاايا  و اا ر

ف ااا  واط ااا بااأ ال ياا أ ماان  ،وفاا ا ك يااؤصه ،فهاا ا موقاال بوقاال ،ل ااأ مااا باار  ماان الأهاا م ؛صااو   لااأ وليااأاخلااحلع بااّي الألمااال ي
مااع باّي  ،تهاا طويا  مثا  الصاحلمقخباحلع الشايال الا  و  ،و ال ي او  مآخا ا با ل  ،   فألاأ مان بأا ه بار  ،الأه م ح  يفألاأ

أ لأ  لع الفور يف ف ا اجلزل مان باّي حاحلم الظهار  ىل حاّي لمر ما توجَ ا ل ّ  ؛فلي   ليأ شيل ،الظهر وك يص ِ  ،الظهر والأصر
   .وهلا أمثال كث م ،مث  اسرأم امالض يف ححل ا ،فلم يفأ  ،فيأ بقية ل أوفاتأ 

مذذذن يذذذدخل فذذذي األمذذذر والنهذذذي ومذذذن ال يذذذدخل: يذذذد خذذذل فذذذي خ ذذذاب اهلل تعذذذالى:  تنبيذذذه(:))اسقصاااوص قاااال بأااا  )لااا  
( مان تعذالى: المؤمنذون. يذدخل فذي خ ذاب اهللقاال ) ؟اسفاطب خبطا  اهلل ج  و حل يف القرآ  أو يف السلة   ن  ( م  المؤمنون.

مان فاو  فمأا  )لا  أ ّ  ،فا ا فاو الا ي يا خ  يف اخلطاا  .ال االا الأاقا  الا ي بلاا  ان الت ليا   يأاين اس لفاّي ؟فم اسؤملاو 
  (.المؤمنون)( يأين بالت لي  هلليدخل في خ اب ا) ،صو   ن ال لوأ لي  واط ا بالت لي 

مار  ان أصال ماا أ   االا ي  اه (السذاهي) ،(وأما الساهي والصبي والمرنون فهم غير داخلين فذي الخ ذاب. تث  قاال )ا
؛ غفا   ان  وملها الغفلة ،، يسهوا ه ؛، السهولها اللسيا ؛  سيوفا فلا ألفاا متقاربة ت ثر  ل  الحوليّي و ل  الفقهال م ،بأ



ل  اجلميااا مااا خااالفوا  (13) ؛والغافاا  أيضااا ال يؤاخاا  ،واللا ااي أيضااا ال يؤاخاا  ،يؤاخاا  الي ؟  أاام السااافمااا الفاارب بيلهااا، فكاا ا
رَبذ نَذذذذذذذا اَل تَذَؤاَخذذذذذذذَذنَا َإَن َنَسذذذذذذذيَنا َأَو  ﴿واهلل جااااااا  و اااااااحل يقاااااااول  ،و)اك  ا اااااااي ،و)اك غافااااااا  ،فااااااا ا  اااااااافي ،قصااااااا ا للمفالفاااااااة

   .فحل يؤاخ  اللا ي مثلأ السافي ،«قد فعلر»اهلل ج  و حل قال  لص ي  أ ّ وث ل يف ا [،472]ال قرم ﴾َأَخ ََ نَا
وهلا ا قاال بأاض الألماال  ،ساا باأ فلسايأافلام يا كره يف اماال يقاول  سايل  كا ا. كاا    ،اللسيا  ي و  لشيل     الألام باأ

   .اللسيا  متأل   ا كا 
والساهو  ،غفلاة  ماا ي او  ،ل  ان فا ا الشايل حا  حاار وكاا تقاول غفلا ،الغفلاة متألقاة  اا ي او  ،الغفلة تقابا  اللسايا 

 ا يف حاا ي  )ي الياا ين اسأااروع يف قصااة  ااهو اللااه هلاا ،ي ااو   مااا كااا  و مااا ك ي اان ،بيلهمااا ي ااو   مااا كااا  و مااا ك ي اان
هلا ا مساي  ،اهوفاو  لياأ الصاحلم والساحل   ا ؟ اول اهلل أقصارع الصاحلم أ   سايليا ر    ليأ و لم حي  قال )و الي ينحلع اهلل 

وبأاض الألماال يقاول  ،ل أ يشم  المرين ؛فلا    بالسهو ،و ما ك ي ن ،السهو ي و   ما كا  ،ل  اللسيا  ؛ هوص السهو
يأاين  ان  ؛و ن غ  ) كار ر  السهو ي و   ن ) ك   -ل  كما )كرع  -فالسافي  ،و لع الأمو  اخلطب يس  ،الغفلة تشملها ميأا

 لاأ  اه  أو ي و   لع )كر ملاأ مث  سايأ   ا ، ن أحلأما ي ري  ،يأين غف   لأ ؛ ن الشيل ا ه ،ت كر ت كر ما يل غي و ن    
اهلل جاا  و ااحل  سااا؟ ل ّ  ،كاا  فااؤالل غاا  واااط ّي  ،وأمااا السااافي ياا خ  فيااأ اللا ااي وياا خ  فيااأ الغافاا   فقولااألاا   مثاا  مااا مثلاال  

   .سوا متق لّي لومروفؤالل يف تل  امال لي ،من يتق   المر ؛خاطب من يأق 
اما ي  يف الصا ي    اأ  لياأ  ،جاال يف حا ي   لاي وغا ه اساروي يف السالن اوفا ا كما ،( الصاه فاو مان ك ي لااوالصبي)

وعذن المرنذون  ،قذال الصذبي حتذى يبلذغ وعذن الغذالم أو ،رفع القلم عن ٌالٌة عن الناٌم حتذى يسذتيق »الصحلم والسحل  قاال 
  .ي ل لا أيضا ال ي خ  يف الت يلن  من ،فه ا الصه «حتى يَفيق

 .(هم غير داخلين في الخ اب)هل ا قال  ،أيضا ال ي خ  يف الت لي  (المرنون)
اللسايا  والساهو قا  يؤاخا  باأ  ف  ك   سيا  و هو ال يؤاخ  بأ الأ ا  أ  أ ّ  ،تت ا )ل فهافلا مسال  مهمة  ، )ا تقرر )ل 

    بأ اسؤملّي  لع أقسا  ما خاطب اهلل ج  و حل فاجلوا  أ ّ  ؟الأ  
   .و و )ل  ،شرط  ب أ  يؤتع بأ ،ححلم  ب أ  تؤصى ؛ملأ ما فو أوامر  ب امتثاهلا

   .م وكاع  ب تركها واال تهال  لها ؛وملأ ما فو ملافي
 مذن نذام »لساحل  لياأ الصاحلم وا كماا قاال   ،فجي)ا ت كر وجاب  لياأ أ  يان  باأ ،ت أ  ه تأ باللسيا ك  ،فجي)ا  سي ما أمر بأ

أق حاليل  تا كرع    وبأا  الصاحلم قاال ،فاو قا  أصى الصاحلم «عن صال  أو نسذيها فليصذلها إذا ذكرهذا ال كفذار  لهذا إال ذلذك
ال  مث  ،ل اان ال ياا أ  ال بفأاا  الماار ،للطهااارم، و أاام اللا ااي غاا  صاخاا  يف اخلطااا  أ اال كلاال  اااك    فيقااال لااأ . لااع غاا  طهااارم

ل  الطهاارم مانمور أ ال هباا، فااجي)   )ا كاا  اللسايا  والساهو  اان  ؛فصاحلت  غا  حاا ي ة ،الباا  أ   تثلاأل ان المار فا ا  ، لياأ
 أ     فلاا  قاول  اب  ليا ،ميقااع اإلحارا  غا  حمار   ا ايا ،  سي تأ ى اسيقاع؛ سي الطهارم ،فجي أ ال ت أ الأه م  ال هبا ،أوامر

ماا رميال اجلمارم  ،أ ال بااب  لاع  حراما  ،اإلفاضة  ا يا ال ب  أ  تطاوعترك طواع  ،ل   منمور بأ ؛ترجا وحتر  من موقأ 
 ف ا قسم. ، ال با أ   ين  الب  أ ل واطب ب ل  ما ت كرع    سيل   ،ال  ى  سيا ا
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    واهلل جا  و احل رفاا  ،م وكااع ؛فها ه  )ا  سايها فجي اا ملهيااع ،ي كهاا القسم الثاق ملهياع طلب الشار  مان اس لا  أ
مثاال )لا  لاو ماثحل حلا  شاأره  ،فها ه  )ا تركهاا  ان  سايا  فجي اأ لاي   لياأ شايل  لاع الصا ي  ،ورفاا اإلمث  ان اللا اي ،اجللاح

ل ا   ؛وال غا هماا )ا  قاول لاي   ليا  كفاارم  ،فاحل  اب  لياأ ،مطلاو  تركاأ ، قاول فا ا مطلاو  اال تهاال  لاأ ،وفو حمر   ا يا
اللاه حالع اهلل  لياأ و الم  ،محا  يف الصاحلم اللها اة  ا ايا ،م يف الصاحلم  ا ايات لَا ،وف ا من اسلهياع ،فألل )ل   ن  سيا 

، ك ل  قاال سأاوياة بان ام ام حيلماا ت لام   أول الصحلمأ  ، فلم ي  هأ ج ي  ب ل ح    ّ  ،مح  جنا ة ال يألم ما في جافحل هبا
شذذيء مذذن كذذالم النذذاس إنمذذا هذذو التكبيذذر والتسذذبيح والتحميذذد والتهليذذل هذذذه الصذذال  ال يصذذلح فيهذذا  إن  »يف الصااحلم قااال لااأ 

 فجي أ ال جلاح  ليأ ل أ رفا  لأ. ،ا ي  )ا  سي ملهيا  لأاللّ  ا تفاص الألمال من )ل  أ ّ  باإل اصم،لم ينمره ف «وذكر اهلل
  فجي)  يف اللسيا  فلاك قسما  

فاجي)   ا   مؤاخا م اللا اي بن اأ ال  مث  ،هباا باإلتياا  ي من الأه م  ال ين  هبا ال ي أ اللا فه ه ال ب  أ     مأموراتقسم  
 من اإلتيا  بالمر. ليأ فيما ترك 

 أ أ ال يؤاخ  هبا ولي   ليأ أ  يأي  الأ اصم أو  و )ل .  الأواهل
 ،الألااامخاااحلع باااّي أفااا    فااا ا حمااا ؟فااا  مأااا  )لااا  أ اااأ ال ياااؤمر بااانصال شاايل مااان الأ ااااصاع ،الصاااه غاا  واطاااب( الصذذذبي)

فانمر الولياال أ   «مذروهم بالصذال  لسذبع»قاال  لياأ الصاحلم والساحل   ،مار فاو ولياأ مناا الا ي أ   ،الصه ك يؤمر فو والص ي  أ ّ 
ياأ؛ سان أماره لفجي)ا فأا  فاالجر لاأ ثابال ولو  ،من صو  ال لوأ فهو لو ترك ححلم فهو غ  مؤاخ  ب ل  ؛هصأما ال ،ينمروا الص يا 

 تفاحي  يضي  اسقا   لها.وف ه هلا  ،ب ل 
فمااا ح مااأ؟ احبثااوا اجلااوا  ل ااأ  ،لااو ماااع الصااه أو ماااع ا لااو  ،( أيضااا ا لااو  غاا  واطااب بااالت لي والمرنذذونقااال )

 كث م .(14) ....باقي 
واطاب  ؛وواطب ب   ما خوطاب باأ اسؤملاو  ،أوال باإل حل واطب  (الكافر)( والكفار مخاطبون بفروع الشريعةقال )

كا    ،بان  ال ينخا  الرباا ،بان  ال يشار  اخلمار ،، واطاب بان  يا ك الز ااواطب بالزكاام، واطاب اما ، واطاب بالصاو  بالصحلم،
 ،وفا ا فاو الصا ي  أ  ال فاار وااط و  ،ب ا  فار  الشاريأةو  ،أوال باإل احل فاو واطاب  ،فر  مان فارو  الشاريأة فهاو واطاب باأ

فتو ا فم باللاار هلا ا  ،فتو ا فم هبا ا الوحا  [8-2]فصالل ﴾(ال َذيَن اَل يَذَؤتَوَن الز َكذا َ 6َلَمَشرََكيَن)َوَوَيْل لَ ﴿و)ل  لقول اهلل تأااىل 
-24]اسااا ثر ﴾(قَذذذاَلوا لَذذَم نَذذَك َمذذَن اَلَمَصذذًلينَ 28َسذذَلَكَكَم َفذذي َسذذَقَر)﴿وكاا ل  قااال جااا  و ااحل  ،ل اام ال يؤتااو  الزكااام ؛الوحاا 

   .وفي من الفرو  وف  ا.[24
ويأاقااب  لااع تركااأ  ،الاا ي فااو الحاا  لإل ااحل بفاارو  الشااريأة؟ مألاااه أ ااأ يأاقااب  لااع تركااأ  واطاابال ااافر   كااو   مااا مأاا 

 لاااع بأاااض أوامااار  أقلاااأ أو حبسااان  بقااا  ي اااو  يسااات ل  ،فال اااافر  تماااا  لياااأ أ اااوا  مااان اسفالفااااع ،ل ااا  فااار  مااان فااارو  الشاااريأة
في ااو   قابااأ صو   قااا  ال ااافر  ،ال ياازق و ااو )لاا  ،ال يااراأ ، يصاا ب اماا ي  ال ي اا  ،فياان  بااالخحلب امساالة ،اإل ااحل 

   .هب ه الوامر ي ك ينع  باإل حل  وك ينع  ال 
يأااين ال يلااز   ،أمااا يف الاا  يا فااحل أثاار هلااا ،، اسفاط ااة فاا ه يظهاار أثرفااا يف اآلخاارم(الكفذذار مخذذاطبون بفذذروع الشذذريعة)فااجي)  

 ال ماا   ،و منا أثار فا ا اخلطاا  يظهار يف اآلخارم ،ال، ال ااطب ب ل  ،قال وكي ا كافر ي  قال حِ ، أأ ا كافر ي   ،ال افر بن  يصلي
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لقولذه )كار الا لي  قاال ) .فجي أ ال  وو لل افر أ  يظهر احملرماع يف صار اإل حل  كما فاو م اّي يف حملاأكا  يف با  المر واللهي 
 (. [24-28]المدٌر:﴾اَلَمَصًلينَ  (قَاَلوا َلَم َنَك َمنَ 28َسَلَكَكَم َفي َسَقَر)﴿تعالى: 

( ط أاااا المااار فااا ا يشااام  الواج ااااع ويشااام  واألمذذذر بالشذذذيء نهذذذي عذذذن ضذذذده, والنهذذذي عذذذن الشذذذيء أمذذذر بضذذذده.)قاااال
وبأاض الألماال  ،أمار لضا ه ،اس اروه أو وكا ل  اللهاي احملار  ،المر الواجب والمر اسست ب للشايل  اي  ان ضا ه ،اسست  اع

وفا ه فاي  .والنهي عن الشيء أمر ب حد أضدادهنهي عن أضداده،  األمر بالشيءيقول  ،حسن من ف اتأ   آخر فو أبيأ  
 )ا   ،أ اأ يريا  جال  الضا ما   لاع حي   (نهذي عذن ضذده)ل أ فلاا يقاول  ؛المر بالشيل  ي  ن أض اصه ميأا ؛الأ ارم الص ي ة

 )ا  اع الشاار   ان  (والنهي عن الشذيء) ،الض اص ميأا  )ا كا  لأ أض اص فجي أ  ي  ن ،كا  لأ ض  فهو  ي  ن ف ا الض 
وقاا  ي ااو   ،الشاايال كاا  شاايل يف الغالااب لااأ ضاا  ،مثااال )لاا  الماار بالشاايل  ااي  اان أضاا اصه ،شاايل فجي ااأ أماار بنحاا  أضاا اصه

، ألاااي   لقياااا  يف الصاااحلمفااا ا أمااار با [447]ال قااارم ﴾َوَقوَمذذذوا لَل ذذذَه قَذذذانََتينَ ﴿ ،«صذذذل قاٌمذذذا»ماااثحل القياااا  يف الصاااحلم  ،للشااايل أضااا اص
فلماا أمار بجيقاماة الصاحلم أو بالصاحلم  ،لاأ أضا اص كثا م .،  لاع جلاب، اال اتلقال، اجللاوك؟ ما أض اص القيا ؟ كث م  القأوصك ل 

اي  ن أصال الصحلم  لع ك  الض اص لم من )ل  أ أ   ،قياما  ،رج ضا  واحا  وفاو قا ا ، فلو قال قالا  المار بالصاحلم قالماا ا 
هبا ا  ،في او  المار بالشايل  اي  ان مياا الضا اص ،تصور أضا اصه ميأاا ،ل  المر بالشيل  ي  ن أض اصه ؛ف ا غلط  قول

ل  القا اا  و لااع جلااب ماان  «َصذذّل قَاٌَمذذاك, فَذذإَن لَذذَم َتَسذذَتَ َع فَذَقاَعذذداك, فذذإَن لَذذَم َتَسذذَتَ َع فَذَعلَذذى َجَنذذبط »قااال يف حاا ي   ماارا  
ل ان لاأ  ،أو فاجي  ك تساتطا فقا ا ا وت فاي ،لقال ح  قالماا فاجي  ك تساتطا ف ضا ه ،القيا  لأ ض  واح ولو كا   ،أض اص القيا 

فاجي   ،فاجي  ك ي ان مساتطا ا فألاع جلاب ،فجي  ك ي ن مستطا ا  ب القأوص ،اسسنلة يف الصحلم أ أ  ب القيا  ف ّي أ ّ  ،أض اص
 ك ي ن مستطا ا ف  ا وك ا.

قااال أ  اللهااي  اان الشاايل أماار بنحاا  ي   ىل أ   و  الحساان وال   وقللااا أ ّ  (ال بضذذده ن الشذذيء أمذذرالنهذذي عذذ)امااال الثا يااة قااال 
َواَل تَذَقَربَوا الًزَنى َإن ذَه َكذاَن )  ع  ن الزىن [44]اإل رال ﴾َواَل تَذَقَربَوا الًزَنى َإن َه َكاَن فَاَحَشةك َوَساَء َسَبيالك  ﴿مثالأ قال تأاىل  ،أض اصه
؟ الاازواج حا ي ؟ ماا أضا اص فأا  الز اا ، ا   غشايا أ لاأ أضا اص ،(  ا   غشايا  الز اا وفأا  الز اا والأياا) بااهللَسذاَء َسذَبيالك فَاَحَشذةك وَ 

فها  اللهاي  ان الز اا أمار  ،لهاع  ان الز ااف، مل  اليمّي اثلّي،   اح المة ثحلثة، الصيا ، اال تأفاع، الص ، لاأ أضا اص ، واح 
فها ا  ،لا  اخلياار،  ااك  ان شايل ،اللهاي  ان الشايل أمار بنحا  أضا اصه ،وهل ا قال الألمال ، لي  ك ل ،جلميا تل  الض اص

؛ أ  تساتأ  ، لا  أ  تل   أمة ، ل  أ  تتازوج، لا  أ  تصا  ،ل  (15) ...أ   ل    ،اللهي مضمن المر لح  تل  الض اص
   .والمثلة  لع ف ا كث م ،وف  ا ، أمر بنح  أض اصه، ظافر؟أ  تصو 

   .، والنهي عن الشيء أمر ب حد أضدادهاألمر بالشيء نهي عن جميع أضداده أنّ  ط ل  القا  م يض
يأين المر بالشيل  ستفي  ملأ اللهي  ان أضا اصه ميأاا ك  ساتف فا مان المار  ،ال حظ أ  ف ه اال تفاصم ليسل من اللفظ

ل ااأ مقتضااع أ ااأ أماار مقتضاااه أ ااأ يلهااع  اان أضاا اصه  ؛ماار منااا ا ااتف  اه ماان مأاا  ال ،أ  تفأاا  ، لياا  ،لتفأاا  ،ماان اللفااظ افأاا 
   .مأ  المر اللهي  ن الض اص ،ميأا

  فا ه القا ا م مساتفاصم مان وف ا تأ ا  الألماال يقولاو  ،فجي)   قول ف ه القا  م مستفاصم من مقتضع المر ال من لفظ المر
 .اسأ  ال من اللفظ
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   استو ، ما أحسن قول الشا ر فيها
 وأ ا اسأ      في م ف ن ين   ابة استل  غ ي ج  

أاهبا أو فهمهاا وتقريرفاا يوهلا ا مان فوالا  استاو  يف ا ات ،ل ن ك  كلماة هلاا تفصايحلع ؛اسنت كلماع  هلة؛ يأين كلمتّي أو ثحلث
الا فن  لاع أ  ت او   صخباحلع القارالم يف ال تاب اسطولاة فجي اا تأاوّ  ،ص ال فن  لاع ال قاة والضا طل فا أ ا تأوّ امن فو  ،شرحها أو

الألماال مان قا م يأتلاو  هباا ل   ، لا  الضا ط والت ليا  استاو  ،أيان ي تا   وماا يا ري أيان يلتهاي مان ماا يا ري ، اال ةالف ار 
 ..من فوال  الألاية هبا أ  ال فن يل ين بلال خاحا.

رحل فاا ه  )ا ش اا القصاا م،تااو  الصااغ م ل  فاا ه اس ؟سااا ،مااا جتاا  فاا ه قاارأ، ،قاارأ حاا ي  مساالم ،يقااال فااحل  قاارأ فاات  ال اااري
و )ا  ،كا  كلماة البا  هلاا مأا   ؛ ين )فلأ ل قة الخا  وصقاة التأ ا   ان اسساال ي   ، ه ا تأ اص لتق   الشرحلوكا  الطالب   ،حبقها

حا  يف  حلقاتاأ  ،وتركاأ وتفسا ه لوشايال ،صقتاأ يف  ظاره ،تف ا ه ،لساا أ ،أيضا يت ا )لا  بلاال اللساا  ،بين )فلأ  لع ف ا الفهم
لاي   ،من أجلها افتم الألمال هب ه استاو  القصا م ل  ال امن الفو ه وف  ،و ظرتأ لومور ي و   ل ه شيل من ال قة ،ما اآلخرين

الألام  ،لاي  ب ثارم ال احل الألام  ص الطالب  لع أ ّ شرحها يأوِ  ول ن لج  أ ّ  ؛ال ،فقط ل ا متو  قص م مي ن أ  تلهع بسر ة
وامما  هلل اآل   ،أي واحا  مال م ؛ اه أماا مان جهاة ال احل  فجي اأ  ،ل اوتفصيلها ي و   لع فا ا ال ،وف ه مأا يها ،كلمة  ؛زمركّ 

جتا  أ اأ  لا ه  ،ماا ي او  صقيقاا ، اا، ل ان فا ا ماا ي او  مرتّ ىن ن يقرأ با  كام  ويان  ويلقياأ ،وال تب موجوصم ،ا تشرع القرالم
، ال احل  ا تقا  ال  للأاا   قاول أ  اللهاي هلا ا باسلا ا ة ساا ،وبأضاها مان فلاا ،أضها من فلا ال ة ب ،ل ن غ  مرت ة ؛مألوماع

 في كم؟  طرين تقري ا ول لها فيها كفاية    شال اهلل. ، لع اللهي ر ا طال،  أم
  ، اللهي(النهي)
ُاللغة  ُفل ذركا َلَكذمَ انتَذَهذوا خَ ﴿أتارك  ؛ تهايا، ؛ يأاين آمارك باال كأ اك  ن ك ا ،ال ك أصله يأاين أتركاوا )لا   [282]اللساال ﴾يذَ

   .خ ا ل م
ملهااا تأرياا  حاااحب الورقاااع حياا   ،فلهاام يف تأرياا  اللهااي تأريفاااع كثاا م ،يأااين احااطحلح الحااوليّي االصررطال فررلُُ أمااا

اسذتدعاء لاأ )فاأ بقو المار  رَ  تا كرو  أ ّ  ،( مقابا  لومارلقول ممن هو دونه على سذبيل الوجذوبباالنهي: استدعاء الترك قال)
  .(لقول ممن هو دونه على سبيل الوجوببا فعلال

يطل اااأ ال لاااع مااان الصىن  لاااع  ااا ي  الوجاااو ، فااا ا تأريااا  حااااحب  ،يأاااين طلاااب الااا ك باااالقول (لنهذذذي اسذذذتدعاء التذذذركا)
   .ف ا التأري  فيأ مؤاخ م ل م يف المر أ ّ  وق  )كرع   ،الورقاع

 اا ك  ( بذذالقولفلفاارج ) .ي اسذذتدعاء التذذرك ممذذن هذذو دونذذه علذذى وجذذه االسذذتعالءالنهذذ إن    قااالي   والحساان ملااأ والحاا  أ   
 (،علذى سذبيل الوجذوب)و  ك أيضاا  ،ال تا  أو باإلشارم في ل  لع اللهي اجلاو  أو غ هبل أ ق  ي و  اللهي  (بالقول)كلمة 

  .وق  ي و  لل رافة ،لت رملل أ ق  ي و   ؛اال تأحللو قول  لع وجأ 
وفلااك حايا أخار فاي الت ا ير  ،وحايغة اللهاي اسشاهورم )ال تفأا ( (افأا )ي )ال تفأا ( ل  حايغة المار اسشاهورم حيغة اللها

نَذْة َأَو َيَصذيبَذَهَم َعذَذاْب َألَذيمْ ﴿كقولأ تأاىل   (اح ر أ  تفأ ) قاال  ،[24]اللاور ﴾فَذَلَيَحَذَر ال َذيَن َيَخذاَلَفوَن َعذَن َأَمذرََه َأَن َتَصذيبَذَهَم َفتذَ
    ل  اللهي  قيض المر مقاب  لأ ؛ا ا من مسال  اللهيو  و   مسنلة  لع ك  مسنلة من مسال  المر مث    لمال   ّ الأ

   .حيغة اللهي )ال تفأ ( (افأ )المر حيغة  ؛المر لأ حيغة اللهي لأ حيغة  فمثحل يف الصيغة
   ت  ال الفأ ، اللهي ا ت  ال ال ك.المر ا 



  .لهي أيضا يقتضي الفوروال ،المر يقتضي الفور
  .واللهي ارج  ن الأه م باال تهال  لأ ،المر ارج بفألأ  ن الأه م

يل اين  هل ا حار فهام ال احل   لاع باا  اللهاي يف الحاول ،للهيلا ا و  من مسال  المر ين  مسنلة  لع و  وف  ا ف   مسنلة 
   بلال  لع فهم مسال  المر.

 سا؟  ،اللهي مث  مسال  المر مسال  ، سا حارسا حار اللهي يقاب  المر قول  ، أومن اسسال  اجل ي م
، وفياأ ا اتأحلل وا ات  ال ،وكحلمهاا فياأ  لازا  ،ف حلمها طلاب ،وحقيقة اللهي طلب لأ   الفأ  ،ل  حقيقة المر طلب للفأ 

   .و)ل  طلب لأ   الفأ  ،ل ن ف ا طلب بالفأ  ،ال لع  ىل من فو صو أ ن  ىنن؟ م  
وفا ا حاار  اي ل ااأ  ،طلاب ملاأ الفأا فصاار فا ا أمار ل اأ ي   ،ل ان اختلفاا يف اسأا  ،ففاي امقيقاة كا  ملهاا قرياب مان اآلخار

   .هل ا ظافر ل ي  من التأري  أ أ يقاب  المر ،طلب ملأ ال كي  
ها يوفاي الا  يسام ،يماة( فا ه اسسانلة مان مساال  الحاول الأظعلى فساد المنهي عنذه) يأين اللهي( ويدليقول بأ  )ل  )

ل   ؛( وفا ا أيضاا ىناا يقابا  فياأ اللهاي المارفسذاد المنهذي عنذه. ويذدل علذىيقاول فلاا ) .اللهي يقتضاي الفسااص  الألمال بقوهلم
  .اللهي ي ل  لع فساص اسلهي  لأ أبلامق ،المر ي ل  لع ح ة اسنمور بأ

وال يلفا     كاا  ماان  ،باأ    كااا  مان الأ ااصاع    ت اأ  لهاي  لاأ ال يا  فاا ا اس ؟ يأاين أ ّ (علذى فسذذاد المنهذي عنذه.ماا مأا  قولاأ )
    ح ي ؟ ل  ،؛ الفساص يقاب  الص ةيأين  لع     ح ة )ل  (على فساد) ،الأقوص و وفا

   .ما يتأل  بأ اللفو) ويأت  بأ شر ا الصحة
 .؛ ال ي فو ال اط  كما مر مألاما ال يتأل  بأ اللفو) أو الفا   ما يتأل  بأ اللفو) وال يأت  بأ  والفساد

أن النهذي يقتضذي أ ال يأتا  بالأ ااصم وال يلفا  الأقا ، فا ه ال لماة وفاي ( يأاين أ ّاالمنهذي عنذه. ويدل على فسذاد )  قولأ ) 
وماان أمأهااا كتااا  للأحللااي الفقيااأ الشااافأي اسأااروع مساااه  ،فيهااا مصاالفاع ، وح ااِل   ماان اسسااال  اسشااهورم يف الحااول ،الفسذذاد

   .“ يّي اسراص يف أ  اللهي يقتضي الفساصت”
    والألمال يف ف ه اسسنلة وتلفو 

  وفااو قااول  ،وفاا ا قااول يلسااب لإلمااا  أمحاا  ، لااع أي جهااة كااا  ،بالفساااص مطلقااافماالهم ماان حي اام  لااع اسلهااي  لااأ
، فاجي   اع  ان الصاو  ياو  الأيا  ،فألاأ لاأ فا ا  الشار   )ا  اع  ان شايل فاجي)ا فأا  اس لا  )لا  الشايل فاجي ّ  يأين أ ّ  ،الظافرية

الصاحلم يف فا ا الوقال  ل ّ  ؛حالع وقال اللهاي حاارع حاحلتأ فا ا م ،  ع  ن الصحلم وقل اللهي فجي   حا  حار حيامأ فا  ا
ا   رباا  ؛ع  ن الرباا،    ملهي  لأ وفام الظافرياة ورواياة  ان -وف ا ا مان أفا  الألام مان قاال  ،حاار فا ا الأقا  فا ا افاجي    ق ا     ق 

أو كااا   ،أو كااا  لوحاافأ اسااحلو  ،أو شاارطأ ،أو ركلااأ ،يأاا   ااوال لأااّي اسلهااي  لااأ ؛اللهااي  لااع أي جهااة كااا  أ ّ  -مااا  أمحاا اإل
   . ين   يضاح )ل  ،فجي أ ي ل  لع فساص اسلهي  لأ ،لوحفأ غ  اسحلو 
 ل اان يف  ،ع فساااص اسلهااي  لااأوياا ل  لاا ،اللهااي يقتضااي الفساااص قااالوا   ّ  ،يقاباا  فااؤالل طالفااة ماان الفقهااال والألمااال

حي اام بالصااا ة وفساااص فااا ا  ،فااحل حي ااام بالفساااص ،أماااا  )ا كااا  اللهااي للوحااا  ،حااال واحاا م وفاااي  )ا كااا  اللهااي لأاااّي الشاايل
   .و ين   يضاح لوقسا  ،وف ا قول املفية ،الوح 

 وفا ا قاول الشاافأية  ،ص اسلهاي  لاأوقال آخرو  اللهي  )ا تأل  بأّي اسلهي  لأ أو بوحفأ اسحلو  فجي أ يا ل  لاع فساا
 .ملابلة وقول كث  من الفقهالوطالفة من ا



بأاّي وفاي أ اأ  )ا كاا  اللهاي متألا   ،املفية يقولاو  اللهاي يا ل  لاع فسااص اسلهاي  لاأ يف حالاة واحا م]جوا   لع  ؤال[ 
 ،الرباا ماا  اي  ان ال ياا ، )ا كاا  اللهاي بوحافأ مثا  الرباا أماا ،بأيلاأ لاي  بوحافأ [44]اإل رال ﴾اَل تَذَقَربَوا الًزَنى﴿مث   ،اسلهي  لأ

 ،الوحا  ؛الحا  ، يفرقاو  فاا فلاا باّي حا ةل ان فا ا الوحا  فاو الفا ا و  ،فيقولو  الح  ح ي  ، منا  ي  ن ف ه الزياصم
ماثحل  ،يف الرباا -ل  كر الال ان أتاع  ،بأ  قلي  القسا  من ج ي  أ ا كلل  نوض  ف ا–مثحل  ،اللهي  ن الربا ل   ل فم أ ّ 

 ،ماا)ا يقاول؟ يقاول الأقا  حا ي  ،يأاين لاو أراص  لا فم لاو أتاع  لا  القاضاي؛ القاضاي حلفاي ؛الزياصم حمرماة ،ال يا أححل ح ي 
حلو  أو اسا لا  ا مان يقاول يا ل  لاع الفسااص  اوال لأيلاأ أو لوحافأ  ،رجأهاا لآلخاري   فيلز  ىنان أخا فا أ    ،ل ن ف ه الزياصم باطلة

 ؛يقاول الأقا  أحاحل باطا  ،الأقا  رباوي ؛فها ه  لا فم يقاول أحاحل الأقا  باطا  ،-كماا  اين -رج  لأ متص   ىل آخاره لمر خا
 ؛والرباا وحا  ماحلو  لل ياا ،فالرباا ملهاي  لاأ ،واهلل جا  و احل حار  الرباا ،ل أ  ق  ربوي والله حلع اهلل  ليأ و لم  ع  ن الرباا

فيقاول الحا  فا ا  أمااع  ،فلها ا يا ل  لاع فسااص الأقا  ميأاا ،الزياصم فصار وحفا محلوما لأأري  هل ه  ،ل  ال يا ما أري  لل يا
 .أق  و    تص ي أ لأ آثاره الخرىوط أا تص ي  ال ،أولن  فيص  و  الأق 

 ي وفااو أ  اللهااي يقتضاا ،وأيضااا فااو القااول الصاا ي  ،وت ااّي بااأ اسساانلة ،فهلاااك قااول رابااا يتضاا  بااأ اسقااالت ااّي )لاا ،   )ا
 .أو لوحفأ اسحلو  ،أو لشرطأ ،أو لركلأ ،وي ل  لع فساص اسلهي  لأ  )ا كا  اللهي متألقا أو راجأا لأّي اسلهي  لأ ،الفساص

ُلأيلأ.  أوال
ُ.لركلأ  ثانيا
ُ.لشرطأ  ثالثا
 لوحفأ اسحلو .ُ:رابيا

فلان يألا   ،لاو قارأع  لهاا يف كتاب الحاول ،صل  مسانلة اللهاي يقتضاي الفساا ؛ وباأ تتضا  اسسانلةوباّّي  ،وف ا يف امقيقة ظافر
لوحافأ  ،لوحافأ اساحلو  ،راجا لأّي اسلهي  لاأل م يقولو   ؛هم فيها غ  واض الس ب يف )ل  فو أ  كحلم ،ملها ب فل  كث ا

   .وحفأ اسحلو شرطأ، ، ركلأ ، يلأ  قسمتهال ن  )ا  ،فيها  و  غموإ ،لشرطأ ،اسلفص 
 أتضا )لا   أتضا  )ا  ؟ماا فاو وحافأ اساحلو  ؟ماا فاو شارطأ ؟ماا فاو ركلاأ ؟فهم ما فو  ّي اسلهي  لأبقي لفهم اسسنلة أ   

  .وفو أ أ ي ل  لع فساص اسلهي  لأ  )ا تأل  بأيلأ ،الح 
 كماا  ،و مناا  اي  ان الشايل  فساأ ،  بصافة للشايلاجلوا   )ا كا  اللهاي ك يقيَا ؟، ما مأ   ّي الشيلؤال اآل  فلاين  الس

 ،في ل  لاع فسااصه ،فه ا  ي  ن  ّي الشرك ، ع  ن الشرك (اَل َتَشَرَك بَالل هَ )[ 24]لقما  ﴾اَل َتَشَرَك بَالل هَ ﴿يف قولأ ج  و حل 
  متصاا  بااالزىن؟ ال  اان ملهااي  لااأ، فاا   ااي  اان وحاا (الًزنَذذى)[ 44]اإل اارال ﴾اَل تَذَقَربَذذوا الًزنَذذى﴿قااال جاا  و ااحل  ،وأ ااأ ال يأتاا  بااأ

   .، ف ا اللهي  ن  ّي الشيل  فسأ الزىن
ا ،ال ياا لاأ أركاا  ،ماثحل الصاحلم هلاا أركاا  ، ي  ن ركلأ يأين  ي  ن الشيل با ت ار ركلأ  يا  أركاا  ال ياا؟ -ن أركاا  ال ياا فم 

 ؛أربأااة ،، والصاايغةاإل اا  ،ن، فاو الق ااولمااثم  و  ،؛ بااالا ومشا ي ا و اقا ،و  ااا  ،الأاقا ا ، حاا ي ؟ ق اول ،اإل ااا  ،الق اول
   .ومثمن ،بالا ومش ي ، اق ا  ،ق ول و  ا 

ل اان  ، )ا حفظتهااا فهاا ا طيااب ؟حفااظ أركااا  الشاايل فاا  حتفظهااا ؟كياا  تفهاام الااركن  ،باسلا اا ة  اا كر ل اام  ياا  مأاا  الااركن
لااو  اانل   ،؟فااو واسافياة فااي مااا يصاال  جوابااا لسااؤال مااا ،الااركن مااا تقااو   ليااأ مافيااة الشاايل ،الركاا  أخاا فا الألمااال باال ااتل اط

؟ ، حا ي يقاول شاريل )اك، و ين  أ ايقاو  اسشا ي يقاول ب   ، ال  ما فو ال يا؟ ال يا واح  بيش ي الثاق بي يا، فيأ  لأة ما ال الا



ويف غاا   ،فيااة ال يااا، اسافيااة فااي الركااا  يف ميااا الأقااوص تسااتمر  ليهااا؟ فهاا ا جوابااأ، فاا ه مافاا ا حقيقتااأ، لااو قااال مااا فااو ال يااا
فا ا اساثمن  ،ل يا اآل  فلاك ماثمنا ،فو؟ افية ما يصل  جوابا لسؤال ماواس، فية الشيلالركا  فو ما تقو   ليأ ما ،االأقوص أيض
، ألااي  فاا ا اسااثمن ماان ام ااأو بااا  ص   ،ف ااا  ماام خلزياار ،أو  ااو )لاا  ،، أو ماام خلزياار؟ اسااثمن للفاارإ أ ااأ ص حاا ي  ،ماان الركااا 

 . ن بيا ال   و ن بيا مم اخللزير و و )ل     ع  ن ف ا  ن بيأأ؛ركا ، فالشر ، ح ي ؟ من الالركا 
 ساا؟ ل ّ  ،ال ياا ك يقام يأاين  لاع أ ّ  ؛فيا ل  لاع فسااص اسلهاي  لاأ ، ن ركن من الركاا  ؟فجي)  اللهي فلا جال  ن أي شيل

ف ن ااأ غاا  ، يأااين فااو اسااثمن ،ركااا يأااين  لااع أ  ي ااو  الاا   أحاا  ال ،حقيقتااأ مااا صا  الشاار   ااع  اان أ  ي ااو  فاا ا الشاايل ركلااا
   .، ح ي  فما قامل حقيقة الأق ، فمأ  )ل  ما قامل الركا موجوص

ََ َحتّذى يَذتَذَوّضذ َ »الشرط مث  الصحلم مثحل  ، الطهاارم فلاا  اع  ان الصاحلم  ال بالطهاارم «اَل يَذَقَبَل اهلل َصاَلَ  أَحذدََكم إَذا أَحذَد
   .وف ا واض  . ل  لع فساص اسلهي  لأ  ىل آخرهف ،الصحلم لأ   توفر الشرطفصار اللهي  ن  ،شرط يف ح ة الصحلم

، ووحاا   اان  للرابااا وفااو الوحاا  اسااحلو  وفلاااك بأااض الألمااال يقساام الوحاا  فااا فلااا  ىل قساامّي حتقيقااا   ىل وحاا  مااحلو 
   غ  محلو ؛ وح  ملفص  

مثالاأ قاال جا   ،لجا  وحافأ ول ان ،ي  لاأ ال لجا   يلاأيأاين أتاع اللهاي  ان  اّي اسلها ؛الوح  اسحلو  ال ي ياحلو  اللهاي
 ؛ال ؟فأا  فا ا اللهااي يا ل  لاع فساااص الصاحلم مطحلقااا ،فلهاع  ان الصااحلم [24]اللساال ﴾اَل تَذَقَربَذوا الص ذذاَلَ  َوَأنَذذَتَم َسذذَكاَر ﴿و احل 

اَل تَذَقَربَذذوا الص ذذاَلَ  َوَأنَذذذَتَم )قااال  ،هاايحااّي الل و منااا  ااع  اان الصااحلم هباا ا الوحاا  الاا ي الومهااا ،ل ااأ ك يلهااع  اان الصااحلم بأيلهااا
   .فصارع ححلتأ فا  م ،فمن كا  حال ححلتأ ق  لزمأ وح  الس ر توجأ لأ ف ا اللهي ،فجي)  ف ا وح  محلو  (َسَكاَر 

فاا ا  ،   لااع الرجااال أ  يل سااوا امرياار، حاارَ    امرياارهلل  ليااأ و االم  ااع  اان ل ااخبااحلع الوحاا  اسلفاا  مثاا  أ  اللااه حاالع ا
يأاين مي ان ل ان ملفا   لاأ  فو وح  مان أوحااع الصاحلم ، أم من حي  أ أ   م ،، فو وح و مرت ط بالصحلمامرير ف  ف

وأمااا الوحاا   ، ف اااك  لااأالصااحلم يف ثااو  امرياار جتااوو ل ااأ مي اان اإل فلهاا ا بأااض الألمااال قااال   ّ  ،  يلفاا   اان فاا ا الوحاا أ
الرإ  با ت اار أ ّ  ،ا يف ال حل   لع الصاحلم يف الرإ اسغصاوبةلو وهل ا صخ ،ع الفساصاللهي  لأ ي ل  ل ل ّ  ؛فحل يص  ،اسحلو 

  ل أ يشغ  ف ه ال قأة ،أ ا وح  محلو  ما يلف  ،اسغصوبة
   .وححلتأ يف الرإ اسغصوبة حرا  فه ا وح  محلو  هلا أثلال ححلتأ ،بأضهم يقول أ أ وح  محلو  لأ 

 .ف ل  لع فساص اسلهي  لأ ، الشرطال قأة شرط رجا اللهي  ىل   أ ّ ل ن لج ،قال آخرو  لي  ل ل 
   .وحفأ الحلو  ،شرطأ ،ركلأ ،رر ل يلا أ  اللهي ي ل  لع فساص اسلهي  لأ  )ا كا  اللهي راجأا لأيلأحت )   

َذيَن آَمنَذوا َإَذا نَذوَدي لَلص ذاَلَ  يَاَأيذلَها ال  ﴿مث  قولأ تأااىل  .أو لمر خارج  لأ ال  ليأ  قال بأض الألمال وفو م فب املابلة
فلاا فا  ال ياا  ال يا  اّي اللا ال (16)فه  ، ع  ن ال يا بأ  الل ال [1]اجلمأة ﴾َمَن يَذَوَم اَلَرَمَعَة فَاَسَعَوا َإَلى َذَكَر الل َه َوَذَروا اَلبَذَيعَ 

وفا ا فاو ما فب  ،وفاو اللا ال ،لمار خاارج  لاأ ل ان ال،؟ف  فو طاار  لصافة فياأ ،، فجي)  اللهي فلا طار ؟ الأححل ملهي  لأ
 ؛ي  لاأ،  اع  ان ال ياا بأا  ال)ا  أ يا ل  لاع فسااص اسلهافجي لأ ال  ليأ ل  اللهي  )ا كا  لمر خارج  ؛وفو قول قوي ،املابلة

 مال.وأما الشافأية فيص  و  ال يا يف ف ه ا ،وف ا م فب املابلة ، لع أ أ لو حص  تأاق  فس  حال اآل)ا  صلّ 
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فيأ بأض الألماال تا كرع قاوال يقاول أ  فلااك فارب باّي  ،مثحل يف الأقوص ط أا ي ل  لع فساص اسلهي  لأ اسقصوص من ف ا أ ّ 
يااا ل  لاااع فسااااص اسلهاااي  لاااأ  حلأماااا يف اسأاااامحلع فااا ،فااااللهي يااا ل  لاااع فسااااص اسلهاااي  لاااأ يف الأ ااااصاع ،الأ ااااصاع واسأاااامحلع

 «َمَن َعَمَل َعَمذالك لَذَيَس َعَلَيذَه َأَمَرنَذا فَذَهذَو َردَ »صلي  ف ه القا  م ما فو قولأ  ليأ الصحلم والسحل   ويست لو   لع )ل  بقولأ؛ يأين
فأ  مان  لا  فاوى  ،ك يؤمر هب ا الفأ  ،يأين فأ  من غ  أمر ،أو  ليأ  يلا اه(  فهوملََيَس َعَلَيَه َأَمَرنَا( يأين مرصوص باط ، )َردَ )

اللهااي   ّ حتقياا  اسااراص باان–  ،  لااع كاا  حااال فيهااا مؤلَااوصا باااطحل، أو فأاا  مااا  ااي  لااأ حااار فألااأ فا اا ا باااطحلحااار ماارص ، فسااأ
   .، القا  م مهمة فيها خحلع ك   بّي الألمالف ا مط و  -يقتضي الفساص

؛ تاازوي   اام فاا ا الأقاا  فسااها بااحل ويل فمااا حجاال اماارأم ج رجاا  أو لااو ووّ  ااؤال  لااع فاا ه القا اا م يف الاا قال  ال اقيااة، لااو ووّ 
، تصاور ماا فاو الل ااح؟ ماا فاو ركان ؟، الاويل ركانيأين الركن ما فو ؟سا ؟،  ق  الزواجفسها ف ا ملهي  لأ فما ح م الأق اسرأم  

أم رجا  يريا  أ  يتازوج امار  ،رجا  وامارأم ؛فا ا حقيقتاأ يقاول فاو ق لال،   فسي مرأم يقول هلا تقول مثحل اسرأم ووجت   اي  ِ ال ي  جَ ر  
يقاا فا  فاو يف حقيقتاأ؟ ال، يتصاور أ اأ يقاا؟ فلاا ، الاويل كا اأ ثحلثاة ق اول و  اا  والأاقا مفاجي)  أر  ،فلاك حيغة بيلهما ،فيزوجها

كاا   لا  ا فرحاة أ طاي م قا ا م يف  باوصي لاو–يف الأقاوص  ،لاأ شارط راجاا لحا  أركا اأ ول ،فيتاأ، الويل خارج  ان ماب و  ويل
ترتاب  الأقاوص، ، قا  م  امة هبا مي ان أ  تساتفرجو ما ا ت ضرمت كحل  الفقهال فيهالشروط للأقوص ولالأقوص هبا تفهمو  أركا  وا

 ؛، الشاروط شاروط الل ااح جتا  أ  بأضاها راجاا للصايغةجوَ ز  ، وامرأم  تا  ورج  يري  أ  يتزوج ؟الشروط مثحل  ل  فلا حيغة ح ي 
، وووجاة وحايغة ك فلاا ووج  لا ،قاوص تأارع ماا تقاو  باأ حقيقاة الأقا ل  أفام شايل يف الأ ؛يأين الشروط كلها لتصا ي  الركاا 

وال ااحل  أ   ،، أ  يتاانخر الق ااول  لااع اإل ااا ا   لااع الق ااول  ىل آخااره، مثاا  مااا يقولااو  أ  يتاانخر اإل ااشااروط خاحااة بالصاايغة
الاازوج؟  ؛ن؟ للرجاا فلاااك شااروط راجأااة ساا ،الشااروط راجأااة  ىل الصاايغة فاا ا واحاا  جتاا  أ ّ  ،ي ااو  بصاايغة كاا ا    اال وووجاال

  .من الشروط الويل ف ا شرط فيأ ،رضع اسرأم ؛ضافافلاك شروط راجأة للمرأم ر  
 ؛ )  فصااار صاال  لااع الفساااص ،بيلمااا اللهااي  اان الل اااح باا و  ويل فاا ا  ااي راجااا  ىل  ااّي الشاايل أو  ىل شاارطأ؟  ىل شاارطأ

يف  ،يف الطهااارم ،قا اا م تط يقا ااا كثاا م يف الفقااأ ،م مهمااة لااع كاا  حااال اسساانلة فاا ه مهمااة لأل اام،  أاا ،ل  اللهااي رجااا للشاارط
   ه القا  م.ميا البوا  يف ف  ،وال يو  ،وام  ،والصيا  ،ويف الزكام ،الصحلم

، بقاااي  لااا  ا غااا ا    شاااال اهلل توص  م اهلل الااا ي ال تضااايا وصالأاااأ سااا ،خاااحل  الحاااول اكتفيلاااا هبااا ا ، أااام، ال ،وفق ااام اهلل
ماا با ر مان  قاص  و  تفاي هبا ا القا ر وتسااحمو لا  ،ة الحول    احتهلا  ىل بأ  غ    ما  ثحلثاة الحاولو   م  ثحلث ،تأاىل

وحاالع اهلل و االم  ،و اا ص خطا ااا و اال  بلااا  اا ي  الراشاا ين ،وفقااين اهلل جاا  و ااحل و ياااكم ،أو  ااو )لاا  ،أو تقصاا  يف اإلفهااا 
  لع   يلا حمم .

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ام والخاص()الع-2
 

 , وعممر جميع الناس بالع اء. قوله: عممر زيدا وعمرا بالع اء منوأما العام: فهو ما عم شيِين فصاعدا. 
 
 ف باأللف والالملفاظه أربعة: االسم الواحد المعرّ وأ

 عرف بالالمم. واسم الرمع ال
ميع, و)أين( في المكان, و)متى( في و)أي( في الر ،, و)ما( فيما ال يعقلذ)من( فيمن يعقل. واألسماء المبهمة ك

 الزمان, و)ما( في االستفهام والرزاء وغيره, و)ال( في النكرات
 صفات الن ق وال يروز دعو  العموم في غيره, من الفعل وما يرري مرراه.  منوالعموم  

 والخاص يقابله العام, والتخصيص تمييز بعض الرملة. 
 



  أمأّي.  الأاسّي والصحلم والسحل   لع   يلا حمم  و لع آلأ وح  أ بسم اهلل الرمحن الرحيم، امم  هلل ر 
   أما بأ 

أو م  اا   ،أو م  اا  الأمااو  والتفصاايص ،وم  اا  الأااا  واخلااا  ،أو الأمااو  واخلصااو  ،فهاا ا ال ااحل   اان الأااا  واخلااا 
ألفاااا الأمااو  يف  منااا ياا ل هلااا  كثاا ا ماان الح ااا   و)لاا  ل ّ  ،فاا ا ماان مهماااع م احاا  الحااول ،صاااعألفاااا الأمااو  واسفصِ 

يأاين ىناا يساتفاص  ؛والمار واللهاي مان  اوارإ اللفااا ،  ق ا  )لا  ال احل   لاع المار واللهايوقا  قا ّ  ،ال تا  والسلة ؛لصو ال
مذن صذفات )كماا قاال فلاا   ،وكا ل  الأاا   مناا يساتفاص مان اللطا  ،ويستفاص من اللفظ اللهي ،يستفاص من اللفظ المر ،من اللفظ

صاايا الأمااو  ف، ولاا ل   منااا ي ااو  الأمااو  فيمااا يسااتفاص ماان القااوال ،( يأااين ال  مااو  يف الفأاااللن ذذق أو مذذن عذذوارض األلفذذا ا
 .ف ه حيا قولية

فا ه كلهاا مان اس احا  الا  فاي مثارم  ،و و )ل  ،واسطل  واسقي  ،وك ل  با  ا م  واس ّي ،ف ا ال ا  با  الأا  واخلا 
   .اللصو ف ه اس اح  في ال  يستفاص ملها تط يقيا يف فهم صالالع  ،فو ال ي يستفاص ملأل أ  ؛ لم الحول

أقاا  اجلمااا  ( وفاا ا التأرياا  ماان اسؤلاا  بلااال  لااع أ ّ فهذذو مذذا عذذم شذذيِين فصذذاعداأمااا الأااا  فهااو كمااا )كاار تأريفااأ يف اللغااة )
ثحلثاة أشايال  وبلال  ليأ يأرفو  الأا  ماا  امّ  ،  اجلما ثحلثةأق هل ا قال طالفة من أف  الألم   ّ و  ،وف ه مسنلة فيها خحلع ،اثلا 

 ويساات ل أفاا  الحااول هباا ا  لااع أ ّ  «اٌنذذان فمذذا فوقهمذذا جماعذذة»قاا  جااال  لااع اللااه حاالع اهلل  لياأ و االم أ ااأ قااال و  ،فصاا  ا
مذا صا  أ  ي او  تأريا  الأاا  ي ،و )ا تقرر ف ا فيص   لع ف ا القول هب ا اال ت الل اسشهور  ل  الحاوليّي ،أق  اجلما اثلا 

   .لغوي تأري وف ا  ،شيِين فصاعدا عم
 ،فيهااا خااحلع وأقااوال ر ااا تت اااين أو لتلاا   ااري ؛فهااو كسااالر التأريفاااع اسشااهورم  لاا  الحااوليّي االحااطحلحيأمااا التأرياا  

هذذذو كذذذالم الأاااا   يااا  أ ّ تأريااا  جااااما ماااا ا واال ااا اإ  لياااأ قل -لااا  كماااا  اااين -ل ااان ىناااا قيااا  يف تأريااا  الأاااا  وفاااو تأريااا  
يأاين  ؛حبساب الوضاا  . ويضااع  لاع فا ا التأريا  أو يضااع  لاع ماا )كارع  واحذد ك  مستغرق لما يصذلح لذه بذال حصذر َدفعذةك 

. ال تيااب َدفعذذة واحذذد  بذذال حصذذر -أ سااب فاا ا موضااأهاأصخلهااا – كذذالم لمذذا يصذذلح لذذه بحسذذب الوضذذع  ي ااو  تأرياا  الأااا 
 فيأ تأل  بال لمة وال  ق لها. ما يب ر قر و   ق مل وأخرع فالم ،ف  ا ملا ب

   .، وف ا يأين  خراج الفأالفجي)  الأا   ل فم أ أ كحل 
مثاال )لا   ،فلو كا  يا ل  لاع الأماو  ل ان ال يساتغرب ماا يصال  لاأ فلاي   لا فم بأاا  ،سا يصل  لأ (مستغرب)ثا يا يقول 

بأض الطأاا  فا ا قا  ي او    ،فجي  بأضأ أيضا ي ل  لع شينّي فصا  ا الطأا   )ا كا  كث ا فجي ّ  ،بأض الطأا  قول القال  تلاول  
وفااي تصاال  أ   ،فااجي  بأااض فاا ه  مناا ت ااو  بأااض فاا ا ال اا  ،ال يأاام مياا مااا يصاال  لااأ -أ ااين كلمااة بأااض–كثا ا ول لااأ لفااظ 

ل  مان رقام تساأة  ىل يأين لاو كاا   لا ه  شارم أ اوا  مان الطأاا  يصال   طاحلب الا أض رقام واحا   ىل مثا ياة وكا  ؛ي و  ف ا ملأ
فجي)  فلا ا اتثين واحا و بقاوهلم مساتغرب ساا يصال  لاأ كلماة بأاض و وفاا ىناا يا ل  لاع  ماو  ل ان  ، شرم مثحل من أ وا  الطأا 

   .لي   لع  مو  مشويل مستغرب
ّي كمااا ثحل   الفااظ ما فاجي ّ  ،احا او ماان اللفااا اسشا كة (حبسااب الوضاا)وفا ا احا او  (حبسااب الوضاا)قاال أيضاا يف التأريا  

فااجي)ا قاال قالاا  رأياال  ،و لاع  ااّي اساال ،و لاع الاا فب ،ّي فا ه تصاا ب  لاع  ااّي اإل سااا  اافاو مشااهور يف اسثاال  لاا فم كلماة 
ّي الا ي فاو أو يريا  هباا الأا ،أو يري  هبا  ّي اسال ،، يل  ّي ف  يري  الأّي ال احرم ّي الأّي  أو مررع بالأّي أو  و )ل  أو يل

و منااا كاا  مأاا   ،لفااظ  ااّي فاا ا ماان اللفاااا اسشاا كة ليساال شاااملة جلميااا مااا ياا خ  حتتهااا حبسااب الوضااا ،تماا فاا ا حي ؟الاا فب



فاجي)  الوضاا لاي  واحا ا  ،ووضا لل فب كلمة  اّي ،ووضا لأّي اسال كلمة  ّي ،كلمة  ّيفوضا للأّي ال احرم   ،ضا لأ لفظو  
وأحساان أ  تقااول حبسااب وضااا  ،صوضااا واحاا  ال متأاا ّ يأااين حبسااب  ،وهلاا ا فلااا قااال يف التأرياا  )حبسااب الوضااا( ،و منااا متأاا ص

حا  ال تا خ    متأا ص.؛ ال وضاا ساتغرب ساا يصال  لاأ حبساب وضاا واحا يأاين ي او  كاحل  م ؛في و  أوضا  يف التأريا  ،واح 
   .كةكلمة  ّي وأش اه )ل  من اللفاا اسش   

اسطلا   ،لا   اا  ول ان  موماأ با يل ولاي   موماأ  موماا مشولياال  اسط ؛مان اسطلا  ا( صفأاة احا او بحل حاجاة)صفأة قال فلا 
؛ يأااين ة كاا  واحا  مسااتق يَااق  ر   شاار ريااالع و   كو لاا  ،لااو قااال قالا  أ فاا  ريااال ، اا  ل ااأ يصال  أي فاارص ماان الفاراص سااا أطلاا  فياأ

ل ان تلاوهلاا  ...الول والثااق والثالا  والراباا كلماة لاير تتلااول  ،فا ا يصال  ،، فقاول القالا  أ فا  ريااال، ورقاة لاير، ورقة لايرورقة لاير
يصا  أ  ي او  الول أو الثااق أو الثالا   ،يأاين أ فا  ريااال ؛ لاع  ا ي  ال ا ل؟ ف  فو  لع   ي  الشمول أ   لع   ي  ال  ل

أماا الأاا  الا ي  ، يلاسطل   مومأ  مو  با و)ل  من جهة أ ّ  ،، وهل ا كث  من أف  الألم يأ   ن اسطل  بالأا  شرم رقم ...أو
)ص فأااة واحاا م( فمأاا  قولااأ  التأرياا بقولااأ يف ، وهلاا ا احاا و  اان الأمااو  ال اا يل الاا ي فااو اسطلاا  ، اات لم  ليااأ اآل  فأمومااأ مشااويل

 اح م ول ن صفا ف ا أو ف ا أو ف ا. أما الأمو  ال  يل ال ي فو اسطل  فلي  صفأة و  ،يأين مرم واح م (صفأة)
فاا ه ماان  (كاا )قولااأ أ فاا  كاا  لاير لفظااة  تل ااظ أ ّ  ،، وقااال آخاار أ فاا  رياااالرياااالع، أ فاا  كاا  لاير مأاا  )ا قلاال أ فاا  كاا  ال

ماان أول مااا تسااما كلمااة  ،العايأااين فاا ا اللفااظ يتلاااول ميااا الرياا ،ألفاااا الأمااو  فاا ه تفياا    فاااب اجلميااا هباا ه ال لمااة )ص فأااة(
 أا  أ اأ لاو أ فا   ،يتلااول الول أو الثااق أو الثالا  لاي  مارم واحا م ؛حا مفجي أ ال يتلاوهلا صفأاة وا أما لو قلل أ ف  رياال ،)ك (

فلااو أ فاا   ،ل ااأ ك يقاا  أ فاا  اجلميااا أ فاا  رياااال ؛لقولااأ أ فاا  رياااال ،اسطل  حيلمااا قااال القالاا  أ فاا  رياااال مااا حااار ىنتااثحلاجلميااا باا
و مناا صخلال الفاراص  ،ملأ صخول الفاراص فياأ ص فأاة واحا م ف ا اللفظ ك  ستف   و)ل  أ ،الأشرم أو أ ف  ةسة حار والفا لومر

 لااو  لاا  واحاا ؛ لااو ميلاا   اا صا ماان الرقااا  ،[14]اللسااال ﴾فَذَتَحرَيذذَر رَقَذبَذذةط َمَؤَمنَذذةط ﴿ لااع  اا ي  ال اا ل، ومثالااأ أيضااا قولااأ جاا  و ااحل 
؟ أو يأتاا  واحاا م (َتَحرَيذذَر رَقَذبَذذةط َمَؤَمنَذذةط فذَ )يأتاا  اجلميااا لقولااأ فهلااا فاا   ،، كفااارم فااي  تاا  رق ااةووج اال  ليااأ كفااارم فيهااا  تاا  رق ااة

 ،، مانمور بجي تااب رق اة صو  حت يا  هلا ه الرق اة، فا ا أ ال وا  أ ال تأتا ، أي واح م؟ رقم واح  أو اثلّي أو ثحلثة أو أربأاةواح م
 ،و أربأااةاثلااّي و ثحلثااة فاام يف الوحاااع ا زلااة رقاام واحاا  و  )ا كااا  اجتمأااوا  ،اسهاام أ  ي ااو  فيهااا وحاا  اإلميااا  صو  حت ياا 

فا ا الرق اة تشام  الول والثاااق والثالا  والراباا، ل اان تشاملهما ص فأاة أو  لاع  اا ي  ال ا ل؟  لاع  اا ي   ،فقاول القالا  أ تا  رق ااة
فها ا اللفاظ أ تا  الرقاا  يشام  اجلمياا، ولا ل  فا ا حاار  ،ال  ل، فلو قلل هل ا ال ي ميل  أربا رقا  أ ت  الرقا  ال   ل 

   .وهل ا قال فلا صفأة أو صفأة واح م ،ا مشوليا خبحلع الأمو  ال  يل موم
قاا  ي ااو  أكثاار ب ثاا  ياا ل  لااع  ،شااينّي فاانكثر ،ر ( أحيا ااا ي ااو  اللفااظ ياا ل  لااع مشااول أكثاار ماان شااينّيصاامث قااال )بااحل ح

أ ف  ألا  لاير فها  فا ا مان  اال   )ا قلل سن ميل  م   ،ي و  حمصورا مث    ص أل  ،ل ن ي و  حمصور مهما كا  ، مو  الشيال
وألفااا الأمااو  فاي الاا  تساتغرب مااا  ،ل اأ و   صّل  لااع الأماو  ل لااأ حمصاور هباا ا الأا ص ؛ألفااا الأماو ؟ لااي  مان ألفاااا الأماو 

   .حار لأ با  آخر ،فجي)ا حصر ك ي ن  اما ،هلا بحل حصر مأّي  يصل
ب وضع واحذد أو بحسذب كالم مستغرق لما يصلح له بحسه أن  فجي)  حار  ل  ا تأري  الأا  وف ا فو التأري  اسفتار

   ل  ا كم؟ ةسة أو أربأة؟ أربأةحار  . ، دفعة بال حصرالوضع الواحد
 سا يصل  لأ. جلميا أوال كحل  مستغرب

 .-ا ت أ ل  ف ا ال حل  يل ين  ليأ ما بأ ه-ثا يا



 حل  مستغرب سا يصل  لأ ف ا واح ك. 
  اثلّي  حبسب وضا واح. 
 ثحلثة  صفأة واح م. 
 بحل حصرأربأة  . 

 .أربأة قيوص مهمة يف تأري  الأا  ف ه
 ؟فاااالفااي فاا ه ال فمااا ،والأمااو  مسااتفاص ماان اللفاااا ،فالصاا ي   لاا  الحااوليّي أ  الأااا  لااأ ألفاااا لصااأ ، )ا تقاارر )لاا 

  .(ف باأللف والالمرّ االسم الواحد المعوألفاظه أربعة: فقال فلا اساتن يأين اجلويين يف الورقاع )
فاجي  كلماة  ،مال م اآل  ومهاا كلمتاا )كا ( و)مياا( وق   ف ا فلاك حيغتا  مشهورتا  مها أح  ال ا  ك ي كرمها فيما مسأال  

 (ميااا)و (كاا )حاا     كثاا ا ماان الألمااال قااالوا    كلمااة  ،كلمااة )ميااا( فاا ه ماان ألفاااا الأمااو  الاا  فااي أحاا  ال ااا )كاا ( و 
 ،ظهاور يف الأماو  (مياا) اص يف الأماو  وكلماة  (كا )وقاال آخارو     كلماة  ،ومهاا أظهار ال اا  يف الأماو  ،ظافرتا  يف الأمو 

؛ وظهاور يف الأماو ، الأمو  ال ي  لستفي ه من اللفاا القاصمة ضربا    اص حاري  يف الأماو  وفو أ ّ  ،وف ا مهم أ    يلأ ل 
 .و ا   مومأ  صييأين  ا   مومأ ظافر 

ا  صي ي  مومأ أما الأا  ال وأيضاا  (،كا )وفا ا فاو الا ي قيا  أ اأ مساتفاص مان كلماة  ،رج مان أفاراصه شايلفو الا ي ال ا 
 قل حباااارع جاااار والاااا  مثاااا  )ماااان( كمااااا يف قولااااأ يسااااتفاص ماااان الل اااارم يف  ااااياب اللفااااي أو اللهااااي أو الشاااارط أو اال ااااتفها   )ا   اااا

ذذَرهَ تأاااىل اَعبَذذَدوا الل ذذَه َمذذا َلَكذذَم َمذذَن َإلَذذهط َغيذَ
فنحااحل الل اارم يف  ااياب اللفااي أو يف  ااياب اللهااي أو يف  ااياب الشاارط أو يف  :(17)

، يأين الل رم  )ا كا ل يف  اياب أحا  فا ه الربأاة  ساتفي  ملهاا الظهاور يف ظافر،  مومها ظافر ياب اال تفها  تأم و مومها 
    قلل الأمو  من ظهوره  ىل  صيتأ.  )ا   قل الل رم حبرع جر وال  ،الأمو 

وفلاا يريا و  بقاوهلم أ  الالص يف  ،م    اللص وم    الظاافر ف ا من م اح  الحول؛ ؟ا الفرب بّي اللص والظافرفم
   أّ   والظهور يف الأمو  ،الأمو  أو التلصيص الصري  يف الأمو 

  .فو ما ال ارج شيل من أفراصه  الأص
ي اااو   االحتمااالج الشاايل مااان أفااراصه ل اان فاا ا ، حيتماا  خاارو ج الشااايل ماان أفااراصهمااا حيتماا  خاارو   يف الأمااو الظهررورُُو
   .ضأيفا

ذَرهَ من أفراصه ) شيلأما اللص فحل ارج  فا ه اآلياة  -أ اتغفر اهلل وأتاو   لياأ–فا ه الأ اارم  (اَعَبَدوا الل َه َما َلَكَم َمذَن َإلَذهط َغيذَ
ذَرهَ اَعبَ مي ان، ) ال ،أ أ ال مي ن أ  ي و  فلاك فرص من أفراص اآلهلة ي أ   فهم ملها  ( الل ارم فاي كلماة َدوا الل َه َمذا َلَكذَم َمذَن َإلَذهط َغيذَ

(  ماال م  لااأ، حااار َمذذنَ لاو ك تاانع  كلماة )( َإلَذذهط ( فا ه  افيااة أتال بأاا فا )َمذذا) ،(َمذذا َلَكذمَ ) أتاال يف  اياب اللفااي وفاي كلمااة( َإلَذهط )
   .حيا يف الأمو  قلل ف ا الأمو  من ظهوره  ىل كو أ  صا حر  (َمنَ )سا أتل  ،ظهور يف الأمو 

يأااين ماان ألفاااا –فااجي  أحاا  فاا ا ال ااا  فااو كلمااة  ، )ا تقاارر فاا ا لاا  يف الفاارب بااّي الاالص يف الأمااو  والظهااور يف الأمااو 
  (كاا )وقاال بأضااهم يف كلماة  ،باتفااب أ ااا يا ال   لاع الظهااور يف الأماو )كا ( و)مياا(، و)كاا ( و)مياا(  فاو كلمااة -الأماو 

 فنفاص اا فا ا أ ّ  (18)﴾الل ذَه َخذاَلَق َكذًل َشذَيءط ﴿ومثاال )لا  يف قولاأ تأااىل  ،يص الصري  يف الأمو ل  أ ا تفي  التلص كما )كرع  
                                                 

 .44، و44، اسؤملو  74، و22، و20، فوص 70، و84، و20، و01ال راع ( 17)
 .24، الزمر 22الر    (18)



ط أااا فاا ا يسااتث  ملااأ شاايل وفااو اهلل جاا  و ااحل وأمساااله  ،خااال  ل اا  مااا يساامع أ ااأ شاايل ،ميااا الشاايالخااال  اهلل جاا  و ااحل 
فاحل يا خ  فياأ  ،ك  شايل يق ا  )لا  ، ك  شيل ولوب، ك  شيل ىن نيأين (الل َه َخاَلَق َكًل َشَيءط )فقولأ فلا  ،وحفاتأ وأفأالأ

قااال جاا  و ااحل يف  ااورم اللماا  قااي قصااة بلقااي   ،بطاا  قااول اسأتزلااة يف اال اات الل هباا ه اآليااةوهلاا ا أ  أمسااال اهلل جاا  و ااحل وحاافاتأ 
   لا فا ال ان فا  كا ،( فلاا يأام مياا الشايالَر َمذَن َكذًل َشذَيءط َوَأوتَيَذ، )[44]اللما  ﴾َوَأوتََيَر َمَن َكًل َشَيءط َوَلَها َعَرْش َعَظذيمْ ﴿

( يأااين َوَأوتَيَذذَر َمذذَن َكذذًل َشذذَيءط ، فااجي)  )ك ي اان  لا فا  اار   االيما ل اان و  ،فاا ا ياا خ  يف الشايال؟ ياا خ  فيااأ ؟ ار   االيما 
 شيال ال  ت و   اصم  ل  اسلوك. مو  ال

الأاااا  كاااحل   ر اااا يف التأريااا  مساااتغرب ساااا يصااال  لاااأ، )كر اااا يف التأريااا  أ ّ كماااا )ك  (مياااا)و (كااا ) )  فلاااا تلت اااأ  ىل أ  
( الا ي َوَأوتَيَذَر َمذَن َكذًل َشذَيءط فهلاا ) ،مستغرب سا يصل  لأ ،وهل ا هب ا القي  خنرج كث  من ف ه اإليراصاع ،مستغرب سا يصل  لأ
   .لوك  اصماس ايؤتافيصل  أي شيل؟ يصل  الشيال ال   ،يصل  فلا هل ا اللفظ

الظهااور  ل ّ  ؛ال التلصاايص يف الأمااو  ،تفياا  الظهااور يف الأمااو  (كاا )لفااظ    ّ  ،وهلاا ا قااال بأااض أفاا  الألاام وفاا ا متوجااأ
 مي ن أ  تستث  ملأ بأض الفراص بقريلة. 

ال ااحل ؟  سااتث  مالهم أحاا  هبا ا، اماضاارو  فا  ي  ، أ اط ميااا اماضارين مااال  أيضاا ماان ألفااا الأمااو  (ميااا))مياا( كلماة 
ألاي  كا ل ؟ فا ا مان أيان أ  اتفي ؟ أ اتفي  مان  ،أ  يأطاع مااالال، ف   حاضر يست  ، كا  فارص مان أفاراص اماضارين يسات   

، يأاين االسذتثناء معيذار العمذوم ،الأاا  أّ  اال اتثلال مأياار الأماو وكما ي قال القا  م يف باا   ،أ ط ميا اماضرين ،لفظ )ميا(
ل   ؛ماااا ق ااا  اال اااتثلال  اااا  و )ا ورص لفاااظ مث ا اااتثين فهااا ا يااا ل  لاااع أ ّ  ،الأاااا  ال يساااتث  ملاااأ شااايل ،اك ا اااتثلال )ا حاااار فلااا

   .وف ا  ين  يف موضأأ    شال اهلل ،اال تثلال مأيار للأمو 
   .( كث مميا)و (ك )والمثلة يف 

    ل  والحل  ف ه تن  يف اللغة لمور( وبيا  )ل  أ  الاالسم الواحد المعرف باأللف والالم)كر فلا اللفاا ملها )
ُكماااا يف قولاااأ تأااااىل للأهااا أ  ت اااو  اللااا  والاااحل    األول ،﴿( (فَذَعَصذذذى َفَرَعذذذَوَن 11َكَمذذذا َأَرَسذذذَلَنا َإلَذذذى َفَرَعذذذَوَن َرَسذذذوالك
لل  والحل  ا تف  ا ملهاا ا (ولَ الر سَ )ف ه  ،مأها ل لمة )الا( حرع التأري  (الر َسولَ )كلمة   (الر َسولَ ) [22-20]اسزما  ﴾الر َسولَ 

))قاال ،اسأهاوص يف الا فن أو يف الا كر؟ يف الا كر (الر َسولَ )؟ يأين أي شيل (فَذَعَصذى َفَرَعذَوَن 11َكَمذا َأَرَسذَلَنا َإلَذى َفَرَعذَوَن َرَسذوالك
 ،يأاين مأاروع يف الا فن ؛وقا  ي او  الأها  )فاين ،فها ا يسامع  لا فم مأهاوص )كاري ،الا ي جارى )كاره يأين الر اول (الر َسولَ 

اسذتنزهوا ) «فذإن عامذة عذذاب القبذر منذه اسذتنزهوا مذن البذول»مأهوص يف ال فن، و)ل  كما يف قاول اللاه حالع اهلل  لياأ و الم
، فها ا كلماة ال اول تشام  (استنزهوا من البول)قال  ،؟ام ي  ا جرى لأ )كر ق   ف   جرى لأ )كر؟، ال ول ف ا ف(من البول

ال ول اسأهوص، مأهاوصه )كاري  ،و و )ل  ،ال يستلزه ملهايأين ل  أبوال اإلب  مثحل  وو  ؛نتيلا أ  ف ا لي  اسراصي ؟ميا البوال
   .أو )فين؟ مأهوصه )كري

    والأه  ،ق  ت و  للأه  ، )  )الا( ال  تن  ق   اال م اسفرص
   .ق  ي و   ه ا )كريا .2
   .وق  ي و   ه ا )فليا .4
   .ياوق  ي و   ه ا ح ضور  .4

 و .ف ا   .أكما في أقسام



ُمثا  كلماة   ساا   ؛اسفارص اال اموفا ه  )ا أتال ق ا   ،أو ال اتغراب الفاراص لحل اتغرابمن أقسا  )الاا( أ  ت او    الثانل
نَسذذذاَن َلَفذذذي  ﴿قاااال جااا  و اااحل  ،كلماااة   ساااا   ؛فااا ه تااا ل  لاااع  ماااو  ماااا يصااا  هلااا ه ال لماااة ،أتيلاااا ق لهاااا )الاااا( اإل ساااا  َإن  اَنَ

نَسانَ )كلمة   [4]الأصر ﴾رط َخسَ  ، فا ا يا خ  فيهاا بأاض اإل ساا  أو كا  اإل ساا ؟  ماة )الاا(ف ه   ارم ا ام واحا  أتاع ق لهاا كل (اَنَ
حاارع )الاا( فا ه  (كا )ل م ا اا يفاجي)ا حا  أ   ا (،كا )م ا اا ا( ف ه أ أ يصا  أ   ايل ضابط )ال واوهل ا قال ،ك  اإل سا 

نَساَن َلَفذي َخَسذرط ، فلا )ال تغراب الفراص، أو اال تغراقية ال تغراب اجلل  ( يأاين    كا    ساا  لفاي خسار  ال الا ين آملاوا َإن  اَنَ
 .ث  صل  لع أ أ ق لأ أراص الأمو فلما ا ت  ،مأيار الأمو  اال تثلالوكما )كر ا أ   ،و ملوا الصاماع

 َوَجَعَلنَذذذذذا َمذذذذذَن اَلَمذذذذذاَء َكذذذذذل  َشذذذذذَيءط ﴿لاااااأ تأااااااىل وفااااا ا كماااااا يف قو  ،؛ حقيقاااااة الشااااايلل ياااااا  امقيقاااااة  ت اااااو  )الاااااا( تااااان  قااااا
 ول ن ل يا  امقيقة. ،وال ا تغراب أفراص اسال ،، ف ا لي   ه يا[45]ال  يال ﴾َحي  

وفلاا حبا   ،)الاا(  )ا حاارع ق ا  اال ام اسفارص فجي اا تفيا  الأماو  وفاو أ ّ  ،ال ي يهملا من ف ه القساا  الثحلثاة القسام الثااق 
لتط يا   ،وف ه مسنلة مهماة يف التط يا  ؟ب بّي ف ا وف اف ي   فرّ  ،وي و  اسراص هبا الأه  ،اسفرص اال مق  ت و  ق   وفو أ ا 

 ؛فلا  قول أ  ألفاا الأمو  كما فهملا من ق   أ اا تساتفاص مان اللغاة ؟كي  تستل ط ،القوا   الحولية  لع اللصو  أو الفرو 
 ،فاجي)  فاي يف )لا  حقاال  لغوياة ،، فا ه كلهاا مان اللغاة، أ  )الا( من ألفاا الأماو الأمو  يأين كي   لملا أ  )ك ( من ألفاا

 ألي  ك ل ؟ 
، حقيقاة لغوياة، وأ اأ ثحلثة حقيقة شر ية، حقيقاة  رفياة امقال  أ ّ  -ال ي فو من أشهر-ل م يف ال رك اساضي  وق  ق مل  

مث  ،كاا  فلااك حقيقاة لغوياة  ،امقيقاة الشار ية  اقلاة و)لا  ل ّ  ،ة واللغوية لع امقيقة الأرفي ل  التأارإ  تق   امقيقة الشر ية 
فها   ملاأ  لاع أ  اساراص باأ الأماو  أو حقيقاة شار ية، وفا ا اللفاظ لاأ  ،قلل فجي)ا كا  فلاك لفظ مفرص وأتل ق لاأ اللا  والاحل    

امقيقااة  ي فااو ماا فب مهااور أفاا  الألاام أ ّ و لااع الصاا ي  الاا ي قاا ملاه الاا  ،فاا ه مساانلة حباا  ؟ قااول مااراص بااأ الأهاا  الشاار ي
 ،و مناا  نخا  ملاأ امقيقاة الشار ية ،فمأ  )ل  أ  اسفرص ال ي ق لأ )الا( ولأ حقيقة شار ية ال  ساتفي  ملاأ الأماو  ،الشر ية مق مة

 )ا  «لهذا التسذليمتحريمهذا التكبيذر وتحلي» ال قاول اللاه حالع اهلل  لياأ و المقا –وكما يقال باسثال يتضا  اسقاال –مثال )ل  
 (التكبيذذر)حا ي ؟ صخلال  ليهااا اللا  والااحل   ،، كلمااة ت  ا  هلااا ما لول يف اللغااة(التسذليم)وكلمااة  (التكبيذذر) ظارع  ىل كلماة 

 مان فا ه ال لماة لغاة   يشات يصا  أ   ،اسفارص تساتغرب اال امألاي  كا ل ؟  )  اللا  والاحل  ق ا   ،ف ا يشم  ف  أ اوا  الت  ا 
اللا   ل ان فلاا فا   نخا   لاع أ ّ  ،ل  اهلل ال    أو اهلل ك   أو اهلل الكا  كا  فا ه تصال  صاخلاة يف الت  ا قول  أو قول القا

وفااو أ  الت  اا  لااأ لفااظ أ   قااول فلااا تأااارإ الأمااو  اسسااتفاص ماان اللغااة مااا امقيقااة الشاار ية  ؟لجاا  اللغااة ؛والااحل  فاا ه للأمااو 
 ،والحل  سا أتل مأرفة للمفرص فها ا يا ل  لاع الأماو  لغاة الل  فلقول فلا ح ي  ؟فلقول تق   امقيقة الشر ية ؛شر ي مأروع

وهلا ا ما فب  اماة الألماال الا ين  ،ول ن سا كا  ف ا اال م اسفارص لاأ مأا  يف الشار  فصاارع اللا  والاحل  فا ه للأها  الشار ي
وفاو  ،فا ا  مناا ي او  الت  ا  الا ي  ارع يف الشار  «بيرتحريمها التك»يق مو  امقيقة الشر ية  لع اللغوية فؤالل  ألو  قولاأ 

مثلهاااا ظاااافر؟  ،ك ي ااان قااا  صخااا  يف الت ااارم ،فلاااو قاااال قالااا  اهلل ال  ااا  أو اهلل الكااا  و اااو )لااا  مااان اللفااااا ،قاااول اهلل أكااا 
،  ااحل   ااحل   لياا  ، ومثاا فاا ه صاخلااة يف التسااليم ، لياا  السااحل يقااول السااحل   لااي م،  ،، التسااليم مثلهااا«تحليلهذذا التسذذليم»

كلماة التساليم أتاع   ،  ف  ال    الساب ، ح ي  أ ّ   فو مراصه لغة وحتليلها التسليمل ن ف ، لي م فه ه كلها صاخلة فيها لغة
وفاو وفاو أ  التساليم لاأ مأا  يف الشار   ،ل ن فلاا  ارضاتها امقيقاة الشار ية ،وأ ا ت ل  لع الأمو  اللغوي ،ق لها الل  والحل 



 ،فاا ا فااو اسأااروع ب لمااة التسااليم شاار ا ،، قااول اسصاالي يف آخاار الصااحلم السااحل   لااي م ورمحااة اهللحل   لااي م ورمحااة اهللقااول الساا
   .م   لع ف ا ا حي  هلو 

 ،)الاا( تأام وفاي ال تأام  ا ّ  ؛وهل ا ر ا كثا  مان اللااك ماا أصركاوا ما ارك الح اا  ،ة ج ا يف ف ا ال ا طن اسهمّ اوف ا من اسو 
 .م حص  فيها  زا وفيأ أصلة كث   ،  كث م مأروفةوفيأ مسال

الواحاا  أو اال اام اسفاارص أو اال اام اسفاارص  اال ااماللاا  والااحل   )ا أتاال ق اا   وفااو أ ّ  ؛ رجااا  ىل الحاا  ،اآل  بأاا  )كاار فاا ا
   .ف ا ي ل  لع الأمو  ،اسأرع بالل  والحل 

وكاا  ال تاا  ماثحل  ،وكاا  ال تاا  مان  ا م جملا اع .ل تاا اشا ي ا  أو أوضا  مان )لا  .اقرأ ال تاا   لو قلل ؟ما مثالأ
فهااا  اشااا ى ال تاااا ؟ ساااا؟ ل  قاااول اآلمااار للمااانمور اشااا ي  ،فاشااا ى اثاااين  شااار جملااا ا (22)أو  اجملااا  (20)مثااا  فااات  ال ااااري 

يأاين اشا يأ   م اا  )الاا( اشا ي ال تاا  فا ا (كا )الضاابط حلاول كلماة  ل ام أ ّ  مثا  ماا )كارع   .يأين بأ كا  ال تاا  ؛ال تا 
   .، اش يأ كلأال تش ي بأضأ كلأ

 )ا حفاظ  ؟ار  ، فلاا ما  ي او  ح ا، كلماة القارآ  )ا حفظل القارآ  فن ال حار -مث  ما ميثلو  أحيا ا-لو قال قال  لأ  ه مثحل 
اللا  والاحل   ؛ي او  حارا؟ ال ي او  حارا، مان أيان الا لي ؟ ل اأ قاال القارآ ، وكلماة القارآ  فاي مان كلمتاّي تسأة و شارين جازلا

   ؟، ظافر ل مالقرآ  ال ي فو القرآ  اسأروع ،أيستغرب  ي ؟ ما يصل  ل (19)وف ا ي ل  لع  مو   ،أتل  لع اسفرص
ل ن  )ا أتال ق لهاا اللا   ،ح ي  أ  الأمو  مستفاص من حيغة اجلما ،وباسلا  ة ك ل  يأم الل  والحل  ال  ق   اجلمو 

أو جاالع الساياراع  ،فقاال جاالع الساياراع الا  أمل هاا ،مثا  رجا  لاأ ثاحلث  اياراع ماثحل ،أماو والحل  ا تف  ا ملها أيضاا ال
 ا ص  ؛رجا  لاأ أحا قال ياراع فيشم  اجلميا ما ك يستثين.ل أ قال الس ؛ف ه السياراع اثلّي يص  أو الب  ميأها، ال  في يل

   .وف  ا ،ك يستثين ل  لع ميا أح قالأ ماف ا ي  ،فقال جالق الح قال ،ك ا  ،ةسة ، شرم ،من الح قال
   .بقوم أفاصعالتأري  ف ه  ا(ل)اول ن  ،فجي)  اجلما  )ا أتع ق لأ الل  والحل  فهو مستفاص من اجلما

 ا ك تساميتأ لق  ،اسفارص اسأارع باالل  والاحل  ؛  والحل  اال املاسأرع بال اال مفلاك  ،تأرفو  أ وا  اجلما ،اجلما أ وا 
 ،وفلاااك مااا ،وفلاااك ا اام جاال  ،لااحل اوفاا ه باا و  اللاا  و  ،وفلاااك ا اام جاال  مأااي ،فلاااك ا اام مأااي ،مالااأ ا اام أ ّ  أظاان

 .وفلاك مفرص أتل ق لأ أل  والحل  ال   ت لم  لأ فصار صاال  لع اجلما
اجلماا ماا ال واحا  لاأ  ا ام ،-تأاريفهم لاأ فا ه كلهاا مفيا م يف الأماو -ما ال واح  لاأ  فو ا م اجلما ف ا  الول ا م ما 

ل ان مان لفظاأ ومان مألااه  ،قا  ي او  مان لفظاأ ،قا  ي او  مان مألااه ،مألااه مأااو ما ال واح  لأ من لفظأ  ،من لفظأ ومألاه مأا
ل ان  با  ال واحا  لاأ مان  ؟، حا ي  ب  مفرصفا  يا ؟ بأا  أو ما مث  كلمة  ،ف ا يسمع  ل فم ا م ما ،مأا لي  لأ واح 
   .وف ا لأ أمثلة كث م ،ف ا ضابطها ،، ل ن من لفظأ ومألاه مأا ال واح  لأاهل ن لأ واح  من مأل ،لفظأ ومألاه مأا

أ مااا كااا   ييااز اسفاارص فيااأ  اان اجلمااا وضااابطأ أ ّاا ،ا اام اجلاال  اجلمأااي فااو صال  لااع اجلاال  مااا اجلمااا  ا اام اجلاال  اجلمأااي
ماا صا  أضافل  ،سا ة مثا  تفااح فا ا ا ام جال  مأاي واحا ه تفاحاة ماا بجيضاافة تاال أو بجيضاافة ياال الل ،بجيضافة تال أو يال اللسا ة

، وفاا ا وقاا  ي ااو   ييااز بااّي واحاا ه ومأااأ باليااال ،وف اا ا ،مثاا  شااهر واحاا ه شااهرم ،مثاا  خ ااز واحاا ه خ اازم ،اهلااال فاا ا ضااابط
، واحا  الأار   ة، فا  هلاا واحا  مان لفظاأ؟  أام بجيضاافة ياال اللسا ر  ف ه صالة  لع اجلماا ،، مث   ر ي و  يف أجلاك اللاك

 .، ف ا ضابطهاوف  ا ،واح   هم  همي ،تركي ك  ر   رأ، واح  تا  
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ماا فياأ شايل يقاال لاأ يأاين اساال ، ا م جال  ماا لاأ واحا  ،و وفا ىنا ال واح  لأ ،وف ا مث  كلمة اسال  الخ  ا م اجلل 
   .هل ا يقال ا م جل  ،ظأ وال من مألاهال من لف ،ما يقال ما لي ؟ ل أ ال واح  لأ ،، اسال ف ا ا م جل مفرص مال

، ق لهاا صالاة  لاع الأه ياة بن وا هااك ت ان )الاا(  اما ،ل  كا  واحا م مان فا ه قا  ي او  صاال  لاع الأماو  ؛ف ه كلها مهمة
 ظافر ل م؟ 

مثا   ،أو ياال اللسا ة التال اسربوطاة ؛ب بّي واح ه ومأأ بزياصم التال يف آخرهفرَ ا م اجلل  اجلمأي ضابطأ أو تأريفأ فو ما ي  
 .، ترك تركي ،  هم  همي  ىل آخره صجاج صجاجة ،  ر  رم ، شهر شهرم ، ويال اللس ة مث   ر   رأ

، ا ام اجلماا )كر ااه ل ام ماا فاو؟ مثا   با  ماثحل قاول اللاه حالع اهلل  لياأ و الم يف )كر فلا ا م اجلما اسأارع باالحل فو 
، واحا  شااع  )ا قاال اشا ي اإلبا  ،يأين فا ا يا ل  لاع اجلماا ؛ب  ف ا يشم  أجلاكاإل ،ك ا  «في انبل في ساٌمتها»اإلب  

فلاا يصا   حاال  أ اأ  ،أشا ي اإلبا  ،  )ا قاال واهلل الاشا افا ميأاافيمتثا   )ا  ،اإلبا  اشا يمان اإلبا  فقاال آلخار ،  تة ةةس
أتال  وق لاأ ،ماا ا امل  اإلبا  ك حيلا  ؟و ك حيلا لو اشا ى واحا ا حلا  أ ،فلو اش افا حار حا ثا ،اهما يش ي اإلب  ميأ

   .الل  والحل  فحل حيل  بشرال واح م
ويف المياا   ،اللصاو  فهاميأين قوا ا  الأماو  يساتفاص ملهاا يف  ،من ف ه القا  م اال تفاصموف ا مهم يف الميا  ين  كث ا 

   .ج هبا كحل  اللاك أحيا اارّ ل أ يف قوا   يف الميا  يأين 
قااال واهلل ال آكاا   ويأااين ولاا ،أو يرجااا  ىل الأاارع ،رجااا  ىل قصاا هي   ،،  )ا كااا  اللفااظ حمتماا   أاام يتااأ  )ا حااار اللفااظ حمتماا 

طيب ف  حيل  بنكا  السام ؟ قاال الألماال ال حيلا  ماا أ اأ يف  ؟أ تم فلا  ل كم مثحل جلب ال  ر تسمو  السم  مم ،مما
قاال قالا   ولا ،ل ن الأرع فلا القص  لي ؟ ل  هلا  رع يف ا اتأماهلا، [22]الل ا  ﴾َطرَي اَلَحمكا ﴿كما قال ج  و حل   ،اللغة مم

 ااك –قال واهلل ال أركاب صاباة  ،منث   ا لأ  رع ،-الفرو   لع الحول (20) ...ف ه هلا أمثلة كث م أح  القوا   يف -مثحل لي  
صاباة فا ه لغاة تشام  السايارم ل اا تا    ، ال اصياة قاال ال أركاب صاباةت خ  فيها السيارم؟  ااك يف ال ا و ماثحل يف –يف ال  و مثحل 

 .يف الفتاوى واال تل اط  ىل آخره ل  القوا   الحولية  ما ؛ل ن فلا  رع خا  ف ه يأتين هبا اخلط ال والألمال ، لع الرإ
اإلهباا  فيهاا أ اا حتتااج  ىل حالة بأا فا أو   ، ماا مأا  اإلهباا ؟ مأا ، ومأا  اإلهباا أيضا من ألفاا الأماو  (األسماء المبهمة)

ل ان  تيال  أ ال تفهام أ اين أ   ،أتااق مان و ا ل    )ا قلال   ،فماثحل مان فا ه ،ل اا حتتما   ا م أشايال ؛كحل  بأ فا ي اّي اساراص ملهاا
فياااأ  ااا م  ،أتااااق مااان بايأتاااأ ،أتااااق مااان أكااارمين ،أتااااق مااان ال أحاااب ،، حيتمااا  أ اااأ أتااااق مااان أحااابمااان الااا ي أتااااق فااا ا حيتمااا 

ل ااا  ؛والمسااال اسوحااولة ميأااا ماان المسااال اس همااة ،اإلهبااا  افااجي)  ال لمااة فيهااا  هبااا  حتتاااج  ىل حاالة كااحل  تزياا  فاا  احتماااالع،
ل  اهلل  ؛ ليااأ ا اا اإوفلااا  ،فاا ه قااال فلااا ساان يأقاا  (ن  م اا)، ن  ، فالمسااال اس همااة مثاا  م ااحتتاااج  ىل حاالة تفاا  اإلهبااا  الاا ي فيهااا

اهلل جا  و احل يا خ  ( هلل) مث قال (َلَمنَ )قال [ 24]ال أا  ﴾َقَل َلَمَن َما َفي الس َماَواَت َواأَلََرَض َقَل لَل هَ ﴿ قال يف كتابأ ج  و حل
ل  فا ا ك  ؛ل  اهلل جا  و احل ال يوحا  بالأقا  ؛(مان سان يأقا ) قاول ال  اوو أ  يقاال ؟ ولا ل  ألي  كا ل  (ن  م  )يف كلمة 

مان لماال الل او يقولاو   فا ا اسا ققو  مان   ،أحا  أ  اهلل جا  و احل يوحا  بالأقا  با  ك يا     ، تا  وال يف السالةيرص ال يف ال
 .فحل ،يأق  أما .سن يألم

صالااة  لااع الأمااو   )ا كا اال ا اام  ،تاان  يأااين يف الحااول صالااة  لااع الأمااو   )ا كا اال امسااا موحااوال (ن  م  ا)فاا ، )ا كااا  كاا ل 
  .رطلأمو   )ا كا ل ا م شصالة  لع ا ،ا تفها 
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أو  لع طريقتلا؟ التفصاي  أحسان، طياب، واهلل فاو الحا  الا ي كلاا  ،فما رأي م خنتصر ،الظافر أطلل يف التفصي  شوي
ّي والأصااار لاااا... اسهااام اثلااا ،قااااع فااا ا ال تياااب الااا ي كاااا   لااا ير الظهااار واسغااار  كاااا  الو  ؛بيلهماااايف الورقااااع، و  قولاااأ أ  اثلاااّي 
 ، و   أح  تم أ  ت و  الحول أكثر وأوىل  لستمر ومنشي؟سسال  اجلافليةلوحول وواح  

    ع الأمو  لع ك  حال  رجا للموضو  )من( )كر ا أ ا ت ل  ل
 ،يأاين كا  أح ابا  ،يأين من أحب فا ا يا خ  فياأ مياا الا ين حتا هم ؛، تقول جالق من أحب وال أكا ل امسا موحوال
ذا َوَظاَلَلَهذَم بَاَلغَذَدًو َواآَلَصذالَ ل ذَه َيَسذَرَد َمذَن َفذي الس ذمَ لَ وَ ﴿وف ا أيضا كما قال ج  و احل   [20]الر ا  ﴾َواَت َواأَلََرَض َطَوعكذا وََكَرهك

صاخاا  يف فاا ا  ؟ ف اا  ماان يوحاا  باا ل  يف الساامواع أو يف الرإفاا ه موحااولة، حاا ي  (َولَل ذذَه َيَسذذَرَد َمذذَن َفذذي الس ذذَمَواتَ )
 .الأمو ، ف ا واح 

وفلاا  ،فا ه صالاة  لاع الأماو  (ن  م ا) ،قلال حمما  ؟مثحل لو قاال لاو  انلل مان يف الا ار ،ق أ  ت و  من ا م ا تفها الثا  
 (ماان) ف يا  تا ل  لاع الأماو  ماا أ ّ  ،فقاال حمما  ،ماان يف الا ار ،اجلاوا  حاار بواحا  وفاو أ ّ  ،أورص  شا ال  لاع فا ا ال احل 

و منااا  ،؛ جااوا  السااؤاللظاار يف )لاا   ىل اجلااوا أ أ ااأ ال ي  وجواباا ،حااوليّيفاا ا  ااؤال مأااروع  لاا  ال ؟صخاا  فيهااا واحاا  ال غاا 
فاجي)   ،من يف ال ار فو من حي  السؤال يري  ال   ال يريا  الا أض ،  ن ميا من يف ال ار    ا أ  ا  لالسؤال وقا من السال  طا

كو ااأ ك ي اان يف   ،  ال اااللّي يف الاا ارفااجي)  فااو لفااظ ياا ل  لااع  مااو  ،اللفااظ يصاال  ،حااحلحية اللفااظ جلميااا الاا ين فاام يف الاا ار
فهاوا  الساال  يف قولاأ مان يف  ،يأين لو كاا  يف الا ار مالاة رجا  ؛و منا ف ا ال ي حص  ،(َمنَ )ال ار  ال واح ا ف ا لي  لج  

لااع الساااؤال ّي ي ااو  جمي ااا  تسااأة وتسااأ فااحل  وفااحل  وفااحل   ىل أ  ياااتم اسالااة، لااو  اا ّ  ؛فيهاااجوابااأ ي ااو  بتأاا اص اسالااة  ؟الاا ار
 [400]ال قارم ﴾َمذَن َذا ال ذَذي َيَشذَفَع َعَنذَدَه َإال  بََإَذنَذهَ  ﴿مث  قول اهلل ج  و احل  ،اللفظ  ؤال بأ  ن اجلميا ؟ ال، و)ل  ل ّ بتمامأ

اسحلل ااة  لاا ه  ال  فاا  تشاافا ،يأااين يشاافا اسحلل ااة ،( فهاا ا  ااؤال الاا ي يصاال  للهمياااَمذذَن َذا ال ذذَذي َيَشذذَفَع َعَنذذَدَه َإال  بََإَذنَذذهَ )
، ال  ياال، الألماال -(َمذنَ تا خ  يف )ال الحهاار ال –بجي) أ، اسحلل ة تشفا بغ   )  اهلل؟ ال، الصاامو  يشافأو ؟ ال، الحهاار 

لام بالتوحيا   لاع يسات ل هباا أفا  الأ( َمذَن َذا ال ذَذي َيَشذَفَع َعَنذَدَه َإال  بََإَذنَذهَ )ولا ل   ،) اإلاللاك؟ ال مي ن، ال أح  يشفا  ال با
وحا  أ  الشفا ة  ل  اهلل جا  و احل ال ت او  لحا  مهماا كاا  مقاماأ حا  اسحلل اة اسقرباو  وحا  ال  ياال اسلتف او  اسصاطفو  

( مان َمذنَ ) أ ّ  اال ات اللووجاأ (، َمذَن َذا ال ذَذي َيَشذَفَع َعَنذَدَه َإال  بََإَذنَذهَ )ا ات الال هبا ه اآلياة  ،الصامو   ال من بأا  أ  يان)  اهلل
   ألفاا الأمو .

للشاارط تقااول مااثحل ماان جااالق  (َمذذنَ )، جاا ا يف ال تااا  والساالة ويف ال ااحل يأااين المثلااة كثاا م  ،ت ااو  للشاارط أيضااا (َمذذنَ )
مان أ طااق حما م فلاأ  مان أ طااق حما م فلاأ صيلاار؟ ؛، تأرفو  القصة فا ه، من كتب يل أ طيتأ، من أ طاق حم م فلأ صيلارأكرمتأ
، مان جااالق يأطياأ صيلاار ،يأاين كا  واحا  يأطيااأ حما م ،وفاي صالاة  لااع الأماو  ،، فا ه تساامع ا ام شارط، فا ه ا ام شارطصيلاار

 .، فهلا من تصل  للهميا، ك  واح  ينتيأ في رمأأكرمتأ
ال فاا ه ماان المساا (مذذا)يأااين  ؛( ا اام موحااولومذذا فيمذذا ال يعقذذل)  اام موحااول،فااي ا أيضااافاا ه  (مذذا)( ومذذا فيمذذا ال يعقذذل)

 امسااملهاا أ  ت او   ،هاا صالاة  لاع الأماو  ي او  يف أ االنجميو ، ل ا حتتاج  ىل حالة تفا   هبامهاا ؛وال ش  أ ا م همة ،اسوحولة
ي َولَل ذذَه َمذذا َفذذي الس ذذَماَواَت َوَمذذا َفذذ) (21)﴾َولَل ذذَه َمذذا َفذذي الس ذذَماَواَت َوَمذذا َفذذي اأَلََرضَ ﴿تقااول يف قولااأ تأاااىل  ن(م اا)موحااوال مثاا  
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فاا ا ا اام موحااول صال  لااع  ،فاا ا يشاام  ميااا مااا ال يأقاا  ميااا مااا يأقاا  فااو هلل جاا  و ااحل مل ااا يف مسواتااأ ويف أرضااأ (اأَلََرضَ 
لااو أتااع فااو بتسااأة  ؟مااا فاا ه ،قلاال للقالاا   يتااين  ااا طل اال ،كتااب اا م  طل اال أ اال مااثحل  ، يتااين  ااا طل االمااثحل لااو قلاال  ،الأماو 

 ،فاا ا يشاام  ميااا مااا طلااب ،؟ ال، ل  قااويل  ياا   ااا طل االفاا  ي ااو  ىنتااثحل ،لاا  ومالااةأو أتااع باانل  وفااي أ ،ملهااا وفااي  شاارم
ألااي  كاا ل ؟ الاا ي  ،فاا ه موحااولة (مذذا) [12]الل اا  ﴾َمذذا َعَنذذدََكَم يَنَفذذَد َوَمذذا َعَنذذَد الل ذذَه بَذذاقط ﴿يف القاارآ  مااثحل  ،ب اللااة لفااظ )مااا(

كا  ماا  لا كم  ل و اأ فجي ااأ  ىل   (َمذا َعَنذدََكَم يَنَفذدَ )يساتث  ملاأ شايل؟ فا ا  ،والا ي  لا  اهلل بااب ، لا كم يلفا  وماا  لا  اهلل بااب
  .من الجر واجللة و و )ل يأين وما  ل  اهلل ج  و حل فهو لل قال  ،اللفا)

، (أي) بأا   كثا ا ماا تان  (ماا)وفاو أ   ؛، وفلا  ل أ  لع أيضا وياصم  لع الول( ا م موحولما) ، )كر ا أ ّ )ما( ت و  أيضا
 ل م من قول ابن مال   ا م موحول كما )كرع   (أي) فلا (أي) ل أ  لع فو ل ن  ، أم ا م موحول (أي)و

 وح ر وحلها ضم  ا  ع           ما ك تض  أي كما وأ ربل
ثا  قولاأ )لا  مو  ،(ماا)ومساتفاص مان كلماة  (أي)مان ل اأ فلاا  )ا أتل ما أي فيقوى الأمو  اسساتفاص  ،كث ا  (أي)تن  ما  (ماا)ف

( فا ا أتال بأا  َأي ذا َمذا تَذَدَعوا) [225]اإل ارال ﴾َن َأي ا َما َتَدَعوا فَذَلَه اأَلََسذَماَء اَلَحَسذَنىالل َه َأَو اَدَعوا الر َحمَ  َقَل اَدَعوا﴿ج  و حل 
كمااا  ااين  يف يسااتفاص  مااو    (أي) أاام ماان  ،الأمااو  مسااتفاص ماان )مااا ( وماان كلمااة )أي( أيضااا ، لااع الأمااو  (مااا)كلمااة   (أي)

 (َأيذلَهذمَ ) ،[21]مارم ﴾َن َعَتي ذايذلَهذَم َأَشذدل َعلَذى الذر َحمَ ٌَم  لََننزََعن  َمَن َكًل َشيَعةط أَ  ﴿مث  قول اهلل تأاىل أو شاف ه قولأ تأااىل  ،موضأأ
قَذَل اَدعَذوا الل ذَه َأَو اَدعَذوا الذر َحَمَن )ل اأ قاال  ؛يصا ب  لاع الارمحن أو اهلل( َأي ا َمذا تَذَدَعوا)فلا قولأ تأاىل  ،يص ب  لع ك  واح 

)لا   ف ا ّ  ،( فا ا أو فا ا أو مهاا مأااَأي ذا َمذا تَذَدَعواوفا ا يشام  ) ،يشم  اثلّي فصا  اما الأمو   مألا أ ّ  ( وق  مرّ َأي ا َما َتَدَعوا
 (.َأي ا َما َتَدَعوا فَذَلَه اأَلََسَماَء اَلَحَسَنىهلل ج  و حل )

  .  تفي  ا ة ؟بقي  لع ال)ا  كم اآل  أق  من –لق ر   تفي هب ا ا
 
 

 
و)أي( في الرميع, و)أين( في المكان, و)متى( في الزمان,  ،واألسماء المبهمة كذ)من( فيمن يعقل, و)ما( فيما ال يعقل
العموم في غيره, وال يروز دعو   ،صفات الن ق منوالعموم  ،و)ما( في االستفهام والرزاء وغيره, و)ال( في النكرات

 من الفعل وما يرري مرراه. 
  .امم  هلل ر  الأاسّي، والصحلم والسحل   لع   يلا حمم  و لع ألأ وح  أ أمأّي ،بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ص ا  محل و لما يا أرحم الرامحّي.وو  ،وا فألا  ا  لمتلا ،اللهم  لملا ما يلفألا

    أما بأ 
 ،يأاين أ  الأاا  لاأ ألفااا تا ل  لياأ ؛الأاا  حيتااج  ىل ألفااا وصوحاة للاا أ ّ   تقا وقا   ،    الأا فه ه حلة لل حل   لع اس

 .وفلا )كر بقية تل  اللفاا ال  ت ل  لع الأمو  ،كر بأضها)  
فااايمن يأقااا   (أي( يأاااين  لاااع حساااب ا اااتأمالأ )أي( فذذذي الرميذذذع))(؛ فذذذي الرميذذذعو)أي( قاااال لااا  ) ،فملهاااا كلماااة )أي(

و)لا  ل اا تصال  هلل  ،اال تأمال اسلا ب ل لمة )من( فيما     أ ا سن يألم صو  كلمة مان يأقا  و)كر ا أ ّ  ،يأق وفيمن ال 
( يأااين فاايمن )أي( فذذي الرميذذعووكاا ل  )أي( فلااا قااال ) [،22]الر اا  ﴾قَذذَل َمذذَن َربل الس ذذَماَواَت َواأَلََرَض قَذذَل الل ذذهَ ﴿جاا  و ااحل 



و )ا قلال  ،   اابقا فت او  )أي( فايمن يألام وفايمن ال يألاموِ ح اا و صو  فيهاا ما ،ن ال يأق يأق   لع حسب ا تأمالأ وفيم
ل اان فااي )أي( فاايمن يألاام وماان ال يألاام وماان ال يأقاا  و)لاا  ل ااا  ،يصاا  )لاا  أيضااا ،ماان يألاام وماان ال يألاام أو ماان ال يأقاا 

 ،[21]ال أاا  ﴾َقَل َأيل َشذَيءط َأَكبَذذَر َشذَهاَد ك قَذَل الل ذهَ ﴿أطلقل  لع اهلل ج  و حل ومشلل بأمومها ا م اهلل ج  و حل كما يف قولأ 
وفاا ا ياا ل  لااع صخااول ، [225]اإل ارال ﴾َن َأي ذذا َمذذا تَذذَدَعوا فَذلَذذَه اأَلََسذذَماَء اَلَحَسذذَنىالل ذذَه َأَو اَدعَذذوا الذذر َحمَ  قَذذَل اَدعَذذوا﴿وكماا يف قولااأ 

فاا ه  (أي) .و )  ت ااو  فاايمن يألاام ويف ماان ال يألاام أو ماان ال يأقاا  .(أي)ل أمسالااأ يف كلمااة و ا اام اهلل جاا  و ااحل أو  لااع صخاا
ْر َمَقامكذا َوَأَحَسذَن نَذَدي ا﴿من ألفاا الأمو   وال قص  هبا اال تفها  كقول اهلل تأااىل وكقاول القالا  أي  [84]مارم ﴾َأيل اَلَفرَيَقَيَن َخيذَ

قولاأ  ،أ اا تساتغرب ل ا  ماا يصال  هلاا (َأيل )ل ان حاحلحية  ،ا أ ماا فريقاا ما (َأيل اَلَفذرَيَقَينَ )فلا فا ه للأماو   ،؟الرجال يف ال ار
ل   ؛ولااي  )لاا  باااللظر  ىل اجلااوا  ،فاا ا مأاا  كو ااا صالااة  لااع الأمااو و  ،يتلاااول اللفااظ الول والثاااق يصاال  أ   ( َأيل اَلَفذذرَيَقَينَ )

أي  ؟كقولااأ أي الرجااال  لاا ك  ، ااو  بواحاا  أو باانكثروكاا ل  لااو كا اال ما ااة فااجي  اجلااوا  ي ،اجلااوا  ي ااو  واحاا ا ماان االثلااّي
ل ان فاي مان  ،يأاين تتلااول مياا الرجاال ؛من حي  تلاوهلا تتلااول مياا ماا يصال  هلاا يف فا ا اسوضاا (أي)فلا  ؟ الرجال اسه َ 

  ص ااوى مااثحل ف ياا  ت ااو  ،تاا ل  لااع واحاا  يف اال ااتفها  (أي) تاا ل  لااع واحاا ،  )  فااحل ا اا اإ باان ّ  - أاام–حياا  اجلااوا  
 ،ال لماة تصال  جلمياا ماا يا خ  فيهاا مان الرجاال ،يأاين حاّي الساؤال ،)ل  باللظر أ اا تتلاولاأ  فرصفاا واجلوا  أ ّ  ؟الأمو  فيها

قاااال  ااا  ا أ  ،)أي( فااا ه تشااام  اجلمياااا صو  واحااا  بأيلاااأ ،أي الرجاااال  )ا كاااا   لااا  ا  شااارم أو  شاارين ،وليساال لواحااا  بأيلاااأ
كماا )أي( ت او  مساتأملة يف اال اتفها    (،لل ذَه َأَو اَدعَذوا الذر َحَمَن َأي ذا َمذا تَذَدَعوا فَذلَذَه اأَلََسذَماَء اَلَحَسذَنىقَذَل اَدعَذوا ا)وتأاىل فلا 

ْر َمَقامكذا)مثللاا  ، فا ه يف قالا  أ الم وأ لام وأح ام؟ و او )لا الرجاال  لا ك ؟ أي ال تاب قارأع؟ أي الأ ، أي(َأيل اَلَفرَيَقَيَن َخيذَ
   .ال تفها يف ا ؛السؤال

( فاا ا جااوا  وقااا يف فَذلَذذهَ ) (قَذذَل اَدعَذذوا الل ذذَه َأَو اَدعَذذوا الذذر َحَمَن َأي ذذا َمذذا تَذذَدَعوا فَذلَذذهَ )يف الشاارط وكمااا يف قولااأ  (أي)تاان  أيضااا 
؛    فا ا فا ا و     يأاين      (َأي ا َمذا تَذَدَعوا)ف ه يراص ملها الشرط  )أي(   ف ا أ ّ أفم ،والفال ف ه واقأة يف اجلزال ،جوا  الشرط

  .ص ومت اهلل أو ص ومت الرمحن فلأ المسال امس 
يذلَهذذَم َأَشذذدل ٌَذم  لََننذذزََعن  َمذذَن َكذذًل َشذذيَعةط أَ ﴿وفاا ا مان مثاا  قولااأ  ،الساابقة موحااولة (مااا)مثاا   ،ل و ااا موحاولة (أي)كا ل  تاان  

وقا  قاال ابان مالا  يف  ،المساال اسوحاولة مان ألفااا الأماو  قا   أ ّ ت    قا ،فلاا فا ه موحاولة (أي، )[21]مارم ﴾َن َعَتي اَعَلى الر َحمَ 
 فلا  (أي)اللفية يف بيا  

 وح ر وحلها ضم  ا  ع           ما ك تض  أيٌّ كما وأ ربل
  .واسوحوالع تأم ،فلا من اسوحوالع (اأي  )يأين أ  

( يأااين يف مان يألاام وماان ال أي فذي الرميذذع) ،أ االختصااار( جنألهااا  لااع وجاوأي فذذي الرميذع )  حاار  لاا  ا فلاا يف قولااأ )
    )أي( هلا ثحلثة ا تأماالع ،يألم

 .ف ه تأم ،يف اال تفها  (أي)ت و   .2
   .ف ه تأم ،يف الشرط شرطية (أي) .4
 .ف ه تأم ،يف اسوحول (أي)و .4

َأي ذا َمذذا تَذَدَعوا فَذلَذذَه )آلياة الا  )كر ااا كمااا يف ا  ،وفا ه يااراص ملهاا تقوياة الأمااو  وتنكيا  الأماو  ،كلمااة )ماا(  (أي)كثا ا ماا يل ا    
   ( ف ا لتقوية الأمو  ولتنكي ه.َأي ا َما)فقولأ  ،(اأَلََسَماَء اَلَحَسَنى



، يأااين حبسااب صاللتهااا  لااع الزمااا  (متذذى)و ،فلااا يف اس ااا  يأااين صاللتهااا (أيذذن) ،(أيذذن( فذذي المكذذان و)متذذى( فذذي الزمذذان))
   (.متىا)و )ا  نلل  ن الزما   نلل ب (،أينا)ب  )ا  نلل  لع اس ا   نللالوضا؛ 

   ؛ يأين يصل  أ  ي خ  فيها أي م ا .ف ه تصل  جلميا الم لة (أين)
   .تصل  أ  ت خ  فيها ميا الوملة (متى)

تااج  ىل ولا ل  حت ،يف الم لاة  هبامهاا( أيذنن )ل ا  هباا ،فيهاا  (متذى)و  هباا ،فيهاا  (مذن)وف ا مأ  قولاأ المساال اس هماة فلاا 
    و)أين( يف اس ا  ت و   امة يف موضأّي ،تتمة هلا ح  ي ّي اسراص ملها

  يصاال  للهااوا   ،فااو  اانل  اان جهااة الاا فا  وم ااا  الاا فا  ؟كقااول القالاا  أياان تاا فب  اال ااتفها ،الول  )ا كااا  يف
يصااال  أ   ، ىل الغااار  ،الشااارب  ىل ، ىل اجللاااو  ،، أيااان تااا فب؟ يصااال  أ  يقاااول أ)فاااب  ىل الشااامال( أي هباااا أي م اااا أينا)بااا

أ)فاب  ىل  ،يصال  أ  يقاول أ)فاب  ىل م اة ،أ)فاب  ىل اس ت اة ،ىل اسساه  أ)فب  ،يقول أ)فب  ىل ال يل أ)فب  ىل ام يقة
وفاي اماال  ،كماا )كر اا-و)لا  يف اال اتفها   ،جلميا الم لة  ا اب أ  ت او  صالاة  لاع الأماو  (أين)فجي)  ححلحية  ،الرياإ
نَساَن يَذَوَمَِذط َأَيَن اَلَمَفرل ﴿ثالأ قولأ تأاىل وم -الوىل فهاو  انل  ان   ؟يأاين اسفار أيان (َأيَذَن اَلَمَفذرل )فقولأ فلاا  [25]القياماة ﴾يَذَقوَل اَنَ

نَسذاَن يَذَوَمَِذذط َأيَذَن اَلَمَفذرل )وىنا وقا يو  القياماة  ،ك  الم لة ال  تصل  أ  يفر  ليها من   ا  اهلل وفا ا ظاافر يف أ  ( يَذَقذوَل اَنَ
نَسذاَن يَذَوَمَِذذط َأيَذَن اَلَمَفذرل )يقاول  ،ل  اإل ساا  يف )لا  الوقال ي  ا   ان خاحل  وال خاحل  ؛صاللتها  لع الأماو  (، يَذَقذوَل اَنَ

   .متألقة جبميا الم لة (َأَينَ )
   ل لااأ فهاا ا شاارطأياان تاا فب أ)فااب، أياان تقااو  أقاام مأاا ،  ،صالااة  لااع الأمااو   )ا كا اال شاارطية (أيذذن)كاا ل  ت ااو ،

 ،   قمال يف أي م اا  قمال مأا  ،يأاين    )ف ال  ىل أي م اا  )ف ال مأا  ،شرط متأل  بني شيل؟ متأل  باس اا  فقاط
َأَيَن َمذا َتَكونَذوا يَذَ َت َبَكذَم الل ذَه ﴿و)ل  من مث  قولأ تأاىل ،( ال  ت ل  لع تقوية الأمو ما لمة )وف ه الشرطية كث ا ما تقوى ب

َأيَذَنَمذا َتَكونَذوا ﴿ (،َأَيَن َما َتَكونَوا يََ َت َبَكَم الل ذَه َجَميعكذا)( امَ هل ا يشم  ميا الم لة وقوي الأمو  بقولاأ ) [،227ال قرم ]﴾َجَميعكا
الا  فاي  (أيذن)فا ه كلهاا  [220]ال قارم ﴾فَ َيَذَنَمذا تَذَوللذوا فَذذَثم  َوَجذَه الل ذهَ ﴿ [،87]اللساال ﴾يََدرَكلَم اَلَمذَوَت َولَذَو َكنذَتَم َفذي بذَذَروجط َمَشذي َد ط 

فَ َيَذَنَمذا تَذَوللذوا فَذذَثم  َوَجذَه )جميل اجلوا  متص  بالفال ال  تتص  جباوا  الشارط  ، لع كو ا شرطية ( صلّ فَ َيَذَنَما تَذَوللوا فَذَثم  )شرطية 
َأيَذَنَمذا َتَكونَذوا )قاال  ،فا ل  لاع أ اا جاوا  الشارط ، ان فلاا جزمهاال ،أحلها يان  (َأَيَن َما َتَكونَوا يََ َت َبَكَم الل َه َجَميعكا) (،الل هَ 

ال  أاين  ،وماا يف فا ه اآليااع لتقوياة الأماو  وتنكيا ه ،وف ا صلي   لع أ ا واقأة يف جاوا  الشارط ،(ي رك)    ز  ج   (يََدرَكلَم اَلَمَوتَ 
 ،وجماايل الأمااو  مقااوى كثاا  ،ن الأمااو  الاا ي يقااوىى وفااو أقااوى وأوكاا  ماا، ال، ول اان  مااو  مقااوّ صااا يف الأمااو هبااا أ ااا ت ااو   

فلاااا  (22)﴾َفَسذذذَرَد اَلَماَلٌََكذذذَة َكللَهذذذَم َأَجَمعَذذذونَ ﴿فماااثحل مااان ألفااااا التوكيااا  كقولاااأ تأااااىل  ،وبزيااااصاع تاااارم ،بنلفااااا التنكيااا  تاااارم
ل ان فا ا غا  الظهاور واللصاية يف وف ا ا؛  ،(َأَجَمَعونَ وقوى مرم أخرى بقولأ ) ،(َكللَهمَ بقولأ ) ا  ل ن قوى الأمو   (اَلَماَلٌََكةَ )

   .الأمو  ال      أ  أوض لافا ل 
   فجي)   ل  ا يف الأمو  أربا أ وا 

   . ا  ل  ا  .2
   .و ا  مؤك ؛ مقوى .4
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   .و ل  ا ظهور يف الأمو  .4
   .و ل  ا  ص يف الأمو  .2
   .ض ة  ن غ فاك  واح م الب  أ  ت و  يف )فل  متهلية وا  ،مهمة ألفاافي أربا 
 يصال  اجلاوا  أ  ي او  باني ومان ؟،، م  اخلاروج؟ قولاأ ما  اخلاروجمن جهة الزما  م همة (م )( و)متى( في الزمانقال )

، اخلاروج لساص ة أو اخلروج الساا ة الساابأة، اخلاروج الساا ة الثاملاة، م  اخلروج؟ ف ا يغين  ن قول  اخلروج السا ة امن الوملة
 .، اخلروج  صراا، اخلروج مسال، اخلروج ظهراالتا أة، اخلروج ح اح السا ة

و)لا   ،وكا ل  يف الشارط أ اا صالاة  لاع الأماو  ،وهلا ا  قاول   اا يف اال اتفها  ،صالة  لع الأمو   ماو  الوملاة (متى)فجي)  
 أام  ،؟ل ما  اخلاروج )ا قل ،واإلهبا  يصل  أ  يتلاول اجلميا ،و)ل  ل ا أيضا فيها  هبا  ،لصحلحية اللفظ لشمولأ ميا الوملة

جتيااب اخلااروج حاا احا،  أاام ، ماا  اخلااروج؟ جلااوا   ليااأ ي ااو  بت  ياا  وقاال واحاا ا (،أي)اجلااوا   ليااأ كمااا  اا   أ  )كاارع يف 
ول اان مألاااه حااحلحية اللفااظ أ   ،يهااا يقااا  امااا لاجلااوا   لااي  مألاااه أ ّ  ،تاا ل  لااع الأمااو  (ماا )، ل اان قااوهلم     اا ص واحاا 

يساتفهم  لاأ  لاي  مث  وقال ال يصال  أ  ؟فا  فلااك وقال ال يصال  أ  يساتفهم  لاأ هباا (م ا)فا ،قااعيستفهم باأ  ان مياا الو 
َفَسيَذَنَغَضذوَن َإلََيذَك ﴿ ؛﴾َمتَذى َهذَو قَذَل َعَسذى ﴿ فاا)م (، حا  وقال الساا ة كا ل  يصال  أ  يساتفهم  لاأ هبا ح  قيا  الساا ة

الا ي فاو  وفاو أبأا  ماا ي او  مان الوملاة باللسا ة للمت ا ث [02]اإل ارال ﴾َيَكوَن َقرَيبكذا رََءوَسَهَم َويَذَقوَلوَن َمَتى َهَو َقَل َعَسى َأنَ 
 .قيا  السا ة

فاا ا  (َمتَذذى َهذذوَ ) )  يف قولااأ تأاااىل  .يف اال ااتفها  (ماا ) امااة الاا  فااي ت ااو   (ماا ) فيهااا   )  فاا ه امالااة الوىل الاا  تاان
أ  الساا ة مي ان أ  ت او  يف أي وقال مان الوقااع الا   مألااهفا ا  َيَكوَن َقرَيبكذا( َقَل َعَسى َأنَ )تأاىل سا قال  ،يصل  لي ومن

بأاا  يااو  أو يااومّي فاا ا كلااأ  ،بأاا  يااو  ،بأاا   ااا ة( َمتَذذى َهذذوَ ) ،بأاا  وقاال الاات لم يصاال  أ  ياان  اجلااوا  ،فااي بأاا  وقاال الاات لم
 .[24]الحزا  ﴾َوَما يََدرَيَك َلَعل  الس اَعَة َتَكوَن َقرَيبكا﴿ ،ملهاوف ا ال ش  يستفي  ملأ اسفسر يف أ أ أبلا يف التفوي   ،يصل 

 ،تقااول ماا  تقاام أقاام، ماا  تصااِ  أحاالي، ماا  تصااِ  أحاالي ،الاا   اا   )كرفااا (أياان)مثاا   ،شاارطية (ماا )امااال الثا يااة ت ااو  
 ،، ماا  قااا  اللاااك قماالقيااا  الثااا، اجلاازال فااو القب  لااع شاارط مااا فألااأتّااز ، تقااول مااثحل ماا  قااا  اللاااك قماال، فاا ا جاازال مر باااجل

كن اا  قلال    قااا  اللاااك   ،فقولاا  ما  قااا  اللااك قماال ،فااجي  قااموا قماال ،با  فااو مشاروط بااأ ،ب  لاع قيااا  اللاااكفقياما  مرتّاا
مااا كوفاا ا ظااافر   ،ماا  باااللظر  ىل الزمااا  ،قااا  باا و  اللظاار  ىل الزمااا       ،ل لهااا مشااروطة ،فاا ه ليساال الوملااة ول اان   ّ  ،قماال

   ..ترى
 فيما     تلقسم  ىل ثحلثة أقسا    (ما) )كر ا ل م أ ّ  (و)ما( في االستفهام والرزاء)

   .اسوحولة ومر ال حل   ليها ال  قللا فيها فيهن ال يألم أو فيما ال يأق  (ما) .2
  .الثا ية اجلزالية .4
 ا ا اتفها  يصال  أ  ما تقول ف ،تسنل  ن ف ا ،اال تفهامية ما  ل ك ،ف ه الثالثة اال تفهامية ما  ل ك .4

 ف ا يصل  أ  يتلاول ميا اآلرال، ف ا مأ  اال تفهامية. ؟ما رأي  يف ال تا  ،يتلاول ميا اسقوالع



َمذَه َوَمذا تَذَفَعلَذوا َمذَن َخَيذرط يَذَعلَ ) [218]ال قارم ﴾َوَما تَذَفَعَلوا َمَن َخَيرط يَذَعَلَمَه الل ذهَ ﴿ ث  قولأ تأاىل فهي الشرطية  (23)أما اجلزالية 
    ول ن اسوحولة  لع قسمّي ،وف ه  ل  كث  من  لمال الحول والل و أ ا في اسوحولة (الل هَ 

   .موحولة ليسل بالشرط
  .وموحولة مضملة مأ  الشرط

    ال  ت و  صالة  لع الأمو   و ا  (ما)جي)  فالح  أ   قول    ف
  .اسوحولة  األول

 .اال تفهامية  الثانل
    قسما واسوحولة  

   .موحولة جمرصم .2
  .لة مأ  الشرطوموحولة مضمّ  .4

مثا  ماا )كارع  ،ت او  مضاملة مأا  الشارط (ماا)ل ان  ،جاالق الا ي أرو  ،فا ه جمارصم ،فيهاا (ماا)فا ه  ،لو قلل جالق ما أرو 
 ،يأااين الاا ي تأماا  أ ماا  ...؛أاا  فااي ت ااو   الاا  فاا ه  ،مااا تأماا  أ ماا  ،[484]ال قاارم ﴾ َوَمذذا تَنَفَقذذوا َمذذَن َخَيذذرط يذَذذَوف  َإلَذذَيَكمَ  ﴿

  .لي  ف ا حم  بيا أ ،اال تفاصم بّي ف ه وف ه يفط أا فيأ فرب  ،ول لها موحولة فيها مأ  الشرط
، كا ل  الثا ياة الا  فاي ا اتفهامية (ماا)و ،وكلهاا صالاة  لاع الأماو  ،ف ه تلقسم  ىل قسمّي )ما( )  حار  ل  ا أ  اسوحولة

 .صالة  لع الأمو 
ال  ،مااان اهلل أغااا    ال أحااا    ، ال اهلل ال  لااأ   ،يف الااا ار كقولااا  ال رجااا     ،( اللافياااة للهاال ال( اسقصاااوص هباااا )فذذي النكذذذرات )ال()
فا لل  ،فا ه كلهاا ال اللافياة للهال  أتاع بأا فا   ارم ،ال شافص أغا  مان اهلل ،ف ه كلها ألفاا من ح ي  ،من اهلل أغ    شيل  

واسقصااوص أ  قااول اهلل  ،و لاا  بأضااهم ظهااور يف الأمااو  ،الحااول  لاا فم أ ااأ  ااص يف الأمااو وفاا ا  لاا   لمااال  ،مأااأ  لااع الأمااو 
وال  افيااة  ،( فاا ه ا اام ال اللافيااة للهاا َإلَذذهَ ) [40]الصااافاع ﴾َإَذا َقيذذَل َلَهذذَم اَل َإلَذذَه َإال   ﴿يف قولااأ  ﴾اَل َإلَذذَه َإال  الل ذذَه  ﴿جاا  و ااحل 

فاجي)  ال  فال اجلال   ،وفا ا يا ل  لاع الأماو  ،إل ساا  وامياوا  و او )لا يف االأمو  للهل  وق  مر مألا أ  اجلل  صال  لع 
؛ ضااميمة شاايل آخاار ال تاا ل  لااع اجلاال  أمااا الل اارم  فرصفااا باا و  ،ل اان فااي مأهااا حااارع صالااة  لااع اجلاال  ،بأاا فا   اارم م أاا

ال  ،ق لهاا  لاع الفات  حاارع  صاا يف الأماو وهلا ا قاالوا الا ي بأا فا  )ا حاار م لياا ماا ماا  ،اجلل  يأاين الا ي يا ل  لاع الأماو 
و )ا كاا  ماا بأا فا   اارم  ،، ال ااارج ملهاا شايل  اص حاري  يف الأمااو ال اهلل يأاين ال ااارج مان فا ه شايل  ال  لاأ   ،يف الا ار رجا   

 (ال)تساامع  (  ) )ا  ملاال  ماا   (،  )وتأماا   ماا   (،لااي )ت ااو  تأماا   ماا   (ال)فلااا  (،لااي ) أاا   (ال)مرفو ااة ت ااو  
 مث  ما قال ابن مال     ،تسمع ال اللافية (لي )و )ا  ملل  م   ،اللافية للهل 

 . (لي ا)و   اسش هاع ب ،ع، والوال ،فص  يف ما
 لاع الل ارم  (ال)ف ه أيضا صخلال  ،رج   يف ال ار ،  )ا قلل ال، تقول ال رج   يف ال ارمرفو  اسش هة بلي  ي و  ما بأ فا

هلا ا اتلا  مقصاوص اسات لم  ،رج   يف الا ار ال ؛فلا صاللتها  لع الأمو  أضأ  من صاللة اللافية للهل ل ن  ،فيشملها كحلمهم
   .(لي ) أ   (ال)أو با تأمال  ،ا تأمال  في اجلل ب

                                                 
 ا تهع الشريط الرابا. ( 23)



أا    ارم أتال ب (أحا   ) وجاأ الأماو  أ ّ ؟ فلاا ماا وجاأ الأماو  «ال أحد أغيذر مذن اهلل» )  يف قول الله  ليأ الصحلم والساحل  
فااو يف امقيقااة مااا فااي ملصااوبة م ليااة  لااع الفاات  يف حماا   ،ملصااوبة (أحاا   )أ   ،ال  افيااة للهاال  صللااا  لااع أ ّ  ،ال اللافيااة للهاال 

ف ا   «أغيذر مذن اهلل ال أحذدَ »صللاا  لاع أ اا  اماة قولاأ فاجي)   ؟ظاافر (،الا)ف ه م لية  لع الفت  يف حم   صب ب (أح   ) ، صب
  أ لي  بنغ  من اهلل ج  و حل.فجي (أح   )مة لمن ي خ  يف ك

 
 

 وما يرري مرراه.  ،صفات الن ق وال يروز دعو  العموم في غيره, من الفعل منوالعموم 
العمذوم ) (،العموم من صذفات الن ذق)قاال     ،بأ  أ  )كر بأض حيا الأمو   لع وجأ االختصار ،ف ه مسنلة مهمة

أمااا اسأاا  واسفهااو  يف  ،لطاا  بااأ فااو اللفااظوالاا ي ي   ،يأااين ىنااا يلطاا  بااأ ؛اللطاا  الأمااو  مسااتفاص ماان مألاااه أ ّ  (مذذن صذذفات الن ذذق
العمذوم مذن )قاول يهلا ا  ،وفاو اللطا  ،فله ا  لا ه ال يصا  ص اوى الأماو  يف غا  اللفاظ ، منا تفهم ،ال فن فجي  ف ه ال يلط  هبا

يأين الأمو   مناا يساتفاص مان  ؛من  وارإ اللفااكما يأ  غ ه من الحوليّي   ،يأين من  وارإ اللفاا حقيقة (صفات الن ق
  .، و ين  توضي أمث  الفأ  وما  ري جمرى الفأ  ،فحل تص  ص وى الأمو  يف غ  اللفظ ،اللفظ

فالله  ليأ الصاحلم والساحل   ماا أ  يقاول قاوال  ،في  م  ؟الفأال ف ه ف  في من حفاع اللط  اسلطوب بأ أ  في  م 
 يأااين أ ّ  ( ذذقالعمذذوم مذذن صذذفات الن)هلاا ا يقااول  ،والأماا  فألااي ،فلااا القااول والتقرياار فاا ا لفظااي ،قاارر تقريااراأو يأماا   مااحل أو ي

ليأ الصحلم والساحل  ماا يف السافر، ماا يف فمثحل الله   ،ال  مو  يف الفأال ،وهل ا ال ت خ  يف الأمو  ،الفأال ليسل بنقوال
، لااو كااا   طاا  هباا ه لصااار الساافر فلااا  ااا  ل اا  لااو قااال مااثحل الساافر م اااح، ، الساافر ماان حياا  فااو لفااظ ياا ل  لااع  مااو الساافر

فألاااأ  لياااأ  فلاااا ،ماااا ر اااول اهلل حااالع اهلل  لياااأ و ااالم يف السااافر ،فلاااا قاااال الصااا اأ يف امااا ي  استفااا   لياااأ ؟ظاااافر ،ال ااافار
و مناا كاا  حااال  ،الصاحلم والساحل  ، ح ي     السفر لي  من  ط  الله  لياأ، واجلما كا  يف السفرالصحلم والسحل  كا  اجلما

و مناا كاا   ،ل أ لي  من  طقأ  ليأ الصحلم والساحل  ؛ ع فيأ الأمو  َ فجي)  فلا لفظ السفر ال ي   ،يأين فيأ فأ  الفأ  ،لأ فيأ ما
فر الطا ااة أو يأاام  اا ،فااجي)  ال يساات ل هباا ا الفأاا  أ  فاا ا يأاام الساافر القصاا  والطوياا  ،وهباا ا الساافر مااا ،حاااص فألااأ أ ااأ  ااافر

والفأا  ال يا ل  لاع  ،و)لا  ل اأ فأا  ،أو يأام السافر الا ي قصا  باأ اللسا  والسافر الا ي ك يقصا  باأ اللسا  ،و فر اسأصاية
   .الأمو 

 ،و ليااأ الصاحلم والسااحل  مااا يف الساافر ،  واحاا م ماان تلا  اماااالعأ ال ااأ  منااا فا   ؟ماا  اا ب  اا   صاللاة الفأاا   لااع الأماو 
، و ماا أ  ي او   افره  افر  سا  ،و ماا أ  ي او   افره  افرا طاويحل ، ما أ  ي و   فره  فرا قصا ا ،فو كا   لع حالة واح م

)لا ، فياأ غا  فا ه امااالع؟ فاو فا ا ال احل  ظاافر؟ اللسا  يأاين لل ا  والأمارم و او  ،و ما أ  ي و   افره لاي  بسافر  سا 
فجي اأ ال  ، اأ  مناا وقاا ملاأ  لياأ الصاحلم والساحل  حالاة واحا م  ل)  ؟أو وقا  ليأ الصحلم والسحل  حالة واح م ،ف  يشملها ميأا

؟ فاارإ أو فلاا حاالع يف ال أ اة أي حااحلم ،حالع اهلل  ليااأ و الم يف ال أ ااةع ر ااول اهلل حالّ  ،يصا  أ  ياا  ع الأماو  يف الفأااال
فها ا مأاا    ، ماا فا ه أو فا ه ،ساا؟ ل اأ  مناا فأا  واحا م ،ال يقاال )لا  ،بأموماأ يا ل  لاع اماالّيو ؟ فلاا ال يقاال فا ا فأا   فا 

مااان  اااوارإ اللفااااا مااان حااافاع  وهلااا ا قاااالوا الأماااو  ،ل اااا  مناااا كا ااال حالاااة واحاا م ؛ت اااو   اماااة كااو  الفأاااال ال تااالهض ل   
 .اللط 



فا ا  ،قضاع اللاه  لياأ الصاحلم والساحل  يف كا ا وكا ا ،مث  الحاوال اخلاحاة ،( ما  ري جمرى الفأ وما يرري مرراهقال )
و   كااا  قضاااؤه  ،ل لااأ ماان جهااة اللظاار يف الأمااو  لااي  قااوال ، أاام فااو ماان جهااة كااالقول ،قضااع ، ليااأ الصااحلم والسااحل  فأاا  ملااأ

ه  لياأ ؤ ( مثا  قضااالفعذل أو مذا يرذري مرذراهبقولاأ ) ،اسااتن فلاا وفاي الا  أراصفاا ،ل ن قضااله كاا  مرت طاا حبالاة مأيلاة ،بالقول
ل اااأ قضاااع يف حالاااة  ؛أ  فااا ه تشااام  كااا  الوقاااالا ،لياااأ الصاااحلم والساااحل  يف واقأاااةفجي اااأ ال يؤخااا  مااان قضاااالأ   ،الصاااحلم والساااحل 

   . وا  أقضيتأ  ليأ الصحلم والسحل فحل ي  ع الأمو  يف أ ،خاحة
فا ه مساانلة مهمااة   ؟فهاا  تصاا  ص اوى الأمااو  يف اسفااافيم ،يأاين ماان  ااوارإ اللفااا ؛الأمااو  مان حاافاع اللطاا  )كر اا أ ّ 

يأاين فا ه  ؛أو باسقتضاع ،ف  يصا  ،يأين اسفهو   وال كا  مفهو  موافقة أو مفهو  والفة ؛فقهال والألمالكث ا ما حيتاج  ليها ال
ة وغا فم فلاا اختلا  الألماال ف ثا  مان الحاوليّي مان املابلاة والشاافأي ؟اسفافيم الأامة ف  يصا  أ  يقاال    اسفهاو  لاأ  ماو 

  .و  باسفهو  مفهو  اسفالفة ومفهو  اسوافقةيقص  ،، اسفهو  يأميقولو     اسفافيم تأم
   .مألاه أ  يش ك ما يفهم ما ما  ط  يف ام م  ومفهوم الموافقة
ل  اسفالفاة  ؛أحسان مان الأ ا  ،أو خبحلع ما )كر ،مألاه أ  ما يفهم ي و  ح مأ بأ   ما )كر  ومفهوم المخالفة

 .ا )كريأين ي و  ما يفهم ح مأ خحلع م ؛والأ   بيلهما فرب
 (إذا بَذلَذغَ )فا ا  صاأ  (إذا بَذلَذَغ المذاَء قّلتَذذَينَ )، فلا « إذا بَذَلَغ الماَء قّلتَذَيَن َلَم َيَحَمل الَخَبثَ  »مث  ح ي  القلتّي قال فلا 

قتضاع فلاا مفهاو  اسفالفاة واسو فلا طالفة قالال  أام    مفهاو  اسوافقاة  ،فه  يقال أ أ يأم اجلميا ، )ا ك ي لا ف ا مفهو  ،طيب
، وخال  يف )لا  شايخ اإل احل  ابان تيمياة رمحاأ اهلل كماا )كاره وأطاال  لياأ فيم ف ه كلها يستفاص ملها الأمو و و )ل  من اسفا

اسفهاو  ال يالهض للأماو ؛ اسفهاو  ال  قاال   ّ  ،وك ل  ابن ق امة يف اسغين  ل  شرحأ م ي  القلتاّي ،صم يف أحول الفقأيف اسسوّ 
   .يلهض للأمو 

 .  ف ا ي ل  لع     مشول اسفافيموهلم    الأمو  من  وارإ اللفاا حقيقة أوق
يأاين يفهام ملاأ خاحلع –أماا  ،ل لأ يفهم ملأ     ام م ،بن  اسفهو  فو يف مواو ة اسلطوب –ف ه مسنلة مهمة –أجيب 

فلاا اسفهاو  مألااه أ اأ قاال  )ا ك ي لاا  «َمذل الَخبَذثَ إذا بَذلَذَغ المذاَء قّلتَذذَيَن لَذَم َيحَ » ماثحل، أما اللفظ فهو يف مقا    سأ - مام
فَذذذاَل تَذَقذذذَل َلَهَمذذذا ﴿يف قولاااأ  ،مفهاااو  اسفالفاااة يرجاااا  ىل اللفاااظ ،وهلااا ا قاااالوا اسفهاااو  يرجاااا  ىل اللفاااظ ،اساااال قلتاااّي ك حيمااا  اخل ااا 

وكن ااأ قااال فااحل  ،يوافاا  التاانفي  يف ام اامل ااأ  ؛طيااب حتاارم الضاار  فاا ا مفهااو  موافقااة ،فاا ا يف حتاارم التاانفي  [44]اإل اارال ﴾َأف  
 قاالوا   ّ  ،فا ه تسامع مفهاو  موافقاة ،و او )لا  ،ال ترفا  ليهما حاوت  ،فحل تق  هلما فهرا ؛تضرهبما أو قول أ ظم من الع

 .ف ه مسنلة مهمة ج او ، ل ا راجأة  ىل اللط  ؛مفافيم اسوافقة ومفافيم اسفالفة   ا ت ل  لع الأمو 
   .، و  ب اخلحلع أححل ح ي  القلتّيو)كر ا ل م اخلحلع يف اسسنلة ،أبقي تل ي

ول لاأ حافة  ،يأاين أ اأ لاي  لجا  اللطا  فقاط ؛قولاأ مان حافاع اللطا  (العموم من صفات الن ذق)وفاو أ   ،قي تل يأ فلاب
و مناا حاار  ،يف مألااه ك يصار  امااولاي   ،حاار يف اللفاظ االش اكأما  )ا كا   ،خ  من اللط وفو اسأ  الأا  ال ي أ   ،يف اللط 

قاالوا  ؟فلا الأّي ف   قول أ ا تشم   ّي اإل سا  وتشم   ّي اسال وتشم  الأاّي الا  فاو الا فب  ىل آخاره ،مش كا مث  الأّي
ال يف و منااا وقااا االشاا اك يف اللفااظ  ،يأااين  ألاااه ؛فهااو ك ياا ل  لااع الأمااو  بصاافتأ ،ل  فاا ا مشاا ك لفظااي ؛فلااا ال تشااملأ ,ال

فا ا اللفاظ  ،ف ه الأاّي الا ي فاو اجلا اوك ،ف ه  ّي ال فب   سا ،ف ه  ّي  ،ف ه  ّي اسال ،فاللفاا مت ايلة ؟ظافر ،اسأ 
يأااين لاا   ؛ف ياا  أحاا  فاا ه ،يل  ااّيمااثحل  )ا قلاال  ،ل اان  )ا أطلقاال لفااظ الأااّي ال تاان  ميأااا حتاال اللفااظ ،وقااا االشاا اك فيااأ



فا ه  (مذن صذفات الن ذق)قولاأ فلاا فاجي)   ؟ظاافر ،أو  ّي جا اوك، واحا  مان فا ه الربأاة ،مال أو  ّي ،أو )فب ،الأّي ف ه
ل  اسشا ك يف اللفاظ خبصوحاأ ولاي  يف حافتأ الا  فاي مألااه. الا ي  ؛ خاراج اسشا ك (من صذفات الن ذق)ويري  بقولأ  ،مهمة
 بأ ه.

 
 والخاص يقابل العام

 
 ،وقا  ي او  مان وجاأ صو  وجاأ ،وقا  ي او  مقيا ا ،أ  الأماو  قا  ي او  مطلقاا ،أمو طيب من اسساال  اسهماة استصالة باال
فاجي  الأماو  فلاا ي ااو   ، )ا أتاع الأاا  وأتاع بأا ه اخلااا  ،يأاين أتاع  اا  وأتاع خااا  ؛وفا ا يأظام  )ا تأاارإ الأماو  واخلصااو 

   ، فيسمع  اما مطلقا. )ا كا  الأا  ك يرص لأ لصيص ،أو ي و  مقي ا ،وصوحا
أو  ااا   ،ماان وجااأ صو  وجااأ ااا  فهاا ا فااو الاا ي يسااميأ الحااوليو   ، ااا  و ااا  تأارضااا ؛يااب  )ا  ااارإ الأااا   امااا آخاارط

مثحل يف ح ي  اللهي  ان الصاحلم بأا  الفهار حا  تطلاا  -ف ا الثال  مهم–مثحل  ،أو بيلهما  مو  وخصو  من وجأ ،وجهي
َوالَ  ،الَ َصذاَلَ  بَذَعذَد اَلَفَرذَر َحتّذى َتَ لَذَع الّشذَمسَ »الصاحلم والساحل  قال  ليأ  ،والصحلم بأ  الأصر ح  تغر  الشم  ،الشم 

 وقا  تقارر فيماا  ا   أ ّ  (،الَ َصذاَل َ )ل اأ قاال  ؟ألاي  كا ل  ،فا ا  اا  يف الصالواع « َصاَلَ  بَذَعَد اَلَعَصَر َحّتى تَذَغَرَب الّشَمسَ 
يأااين ال حااحلم  (الَ َصذذاَلَ  بَذَعذذَد اَلَفَرذذَر َحتّذذى َتَ لَذذَع الّشذذَمسَ ) ،الصاالواع فاا ا  ااا  يف (الَ َصذذاَل َ ) ،الل اارم يف الل ااراع أ ااا تأاام

الَ َصذذاَلَ  )ال قاا ،ميااا الصاالواع صاخلاة فلااا ،ال حااحلم فريضااة ،ال حااحلم وضااول ،ال حااحلم ا ااتفارم ،ال حااحلم حتيااة مسااه  ، افلاة
الا ين   بساوكاا  حي ،هل ا كا   مر يست ل هبا ا (َعَصَر َحّتى تَذَغَرَب الّشَمسَ َوالَ َصاَلَ  بَذَعَد الَ  ،بَذَعَد اَلَفَرَر َحّتى َتَ َلَع الّشَمسَ 

 .يصلو  بأ  الأصر ا ت الال هب ا الأمو 
ي لً َصذذذيَ فَذذذالَ َيَرَلذذذَس َحتّذذذَى  َإَذا َدَخذذذَل َأَحذذذدََكَم اَلَمَسذذذَردَ »قاااال  ،مثالاااأ حتياااة اسسااه  ، ااارإ فااا ا الأماااو  )واع ال اا ا 

َإَذا )،    ىل أي ومان( فا ه تصالَإَذا) (َإَذا َدَخذلَ )ل اأ قاال  ؛،  اا  يف أي شايل ؟  اا  يف الوملاة يف الوقااعف ا  ا  « رََكَعتَذَينَ 
تأااارإ  مااو  الوملااة فلااا  مااو   ،فصااار  لاا  ا  مااو  يف الوملااة ،وحااّي الاا خول تصاال  لي وقاال ،يأااين حااّي الاا خول (َدَخذذلَ 

الَ َصذاَلَ  بَذَعذَد اَلَفَرذَر )قولاأ  ،ف ا  ا  من وجأ صو  وجأ ،  مأارإ بأمو  مو  ؛فصار  موما وجهيا ،الصلواع يف )اك ام ي 
َإَذا َدَخذذذَل َأَحذذذدََكَم )حااا ي  ؟ قولاااأ فلاااا  ،ل ااان يف الوقااال خاااا  يف الوقااااع ،فااا ا  اااا  يف الصااالواع (َحتّذذذى َتَ لَذذذَع الّشذذذَمسَ 

فها ا  ،مان الصاحلم حاحلم حتياة اسساه  ،ل لاأ خاا  يف الصاحلم ؛الوملاة فا ا  اا  يف (رََكَعتَذَينَ ي لً صَ يَ َفاَل َيَرَلَس َحّتَى  اَلَمَسَردَ 
فتلا   ،فا ا يقاوى اخلاحلع يف مثا  فا ه اسساال  ،وف ا ىنا لتل  فيأ أ ظاار الألماال ، ا  من وجأ صو  وجأ ،يسمع  ا  وجهي

و)لا   ،صاص حتياة اسساه ؟ فا  حي ام لأماو  الصالواع بااللهي أ  ا، فا  حي ام  لاع  ماو  الوملاةاجلهة حي م  لع أي ف ين
 (َإَذا َدَخذلَ )وقولاأ  ،فا ا خاا  يف الوقال (الَ َصذاَلَ  بَذَعذَد اَلَفَرذرَ )فقولاأ  ،  حتية اسسه  في يف وقل؛ يأين  امة يف الوقااعل

   .ين  فلا اللظر ،ف ا  ا  يف الوقاع
فا ا  ااا  يف  (َعذَد اَلَفَرذذَر َحتّذى َتَ لَذَع الّشذَمسَ الَ َصذاَلَ  بذَ )قاال قولاأ  ،فمان قاال   اا ال جتاوو حتياة اسساه  يف أوقاااع اللهاي

ومان جهاة اخلصاو  أ اأ  ،ومن جهة الأماو  ظاافر ال اللاة ،وخا  يف الوقل ف ا خبصوحأ ،ي خ  فيها حتية اسسه و الصلواع 
   .وصاللة اخلا  مق مة  لع صاللة الأا  يف )ل  ام ي  ،يف ف ا الوقل ميلا



فا ا  اا  يف الوملاة  (رََكَعتَذذَينَ ي لً َصذيَ فَذالَ َيَرَلذَس َحتّذَى  َإَذا َدَخذَل َأَحذدََكَم اَلَمَسذَردَ )لاا ومن )فب  ىل )اك ام ي  قال ف
، طيااب  مااو  ، )اك ل  اخلااا  مقا    لااع الأاا ؛ حااحلم حتياة اسسااه   لااع الأماو ، فلقضاي خبصااو  الصاحلمخاا  يف الصااحلم

ل ااا مشاا لة وال تاارجي  لحاا مها  لااع  ؛ره يف الحااول توقاا  يف اسساانلةهلاا ا الشااوكاق لقااوم  ظااو  ،الوملااة فلااا  ااي قع اإلشاا ال
 ال أ  شاايخ اإل ااحل  رمحااأ اهلل وماان ت أااأ مااثحل يف الخاا  جبااواو الصااحلم )اع الساا ب يف  ،فاا ا وفاا ا ،اآلخاار ماان حياا  الأمومااا 

َصذّلى.  وأَتَمنَذَعوا َأَحذداك طَذاَف َبَهذَذا اَلبَذَيذَر  يَا بََني َعَبَد َمَنافط الَ »مث  ح ي   ، ض وا )ل  يف أ وا  من الصلة ،أوقاع اللهي
   .ل ن أجابوا بن  ف ا خا  بال أ ة «نَهارَ َأيَّة َساَعةط َشاَء َمَن لَّيَل َأَو 

 ،قااالوا فلااا تأااارإ الماار تأااارإ الأمومااا  ،واإلمااا  أمحاا  رمحااأ اهلل خلااص ماان اإلشاا ال بطريقااأ فااي اسأروفااة  لاا  أحاا ابأ
حاحلم حتياة اسساه   فاجي ّ  ،اللهاي مقا    لاع المار وفو أ ّ  ،وأخ  ا ال جي  من صلي  خارج ،اإلش ال تساقطا فجي)ا تأارضا وحار

 تااا ا يخااارج هبااا ا مااان  ،فاااحل يوقاااا حمااار  لت صاااي   ااالة مؤكااا م ،ال حاااارع لاااأ واللهاااي للت ااارم  )   ،مسااات  ة أو  ااالة مؤكااا م  لااا ه
   .الأمومّي

، تان  ل اام وقا  يلظار فيهااا طالاب الألاام ، والأمااو  مان أفاام الباوا  الأماو اسقصاوص أ اأ أحيا ااا تان  ل ام مسااال  خاحاة يف
ااافلااا يا   ،ل اان  )ا تنمااا  وكا ااال  لاا ه تنحااايحلع جيااا م ،فااحل يقااا ر خاااحلع الألمااال واخاااتحلع أ ظاااارفم ، ظاارا  اااريأا ر خاااحلع    ق 

 . اقرأاالختصار، ف ا مشهور من م اح  الأا   لع وجأ ، ويأرع أ  ل   وجهتأالألمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز الرملة

 وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل:
 .فالمتصل: االستثناء, والتقييد بالشر , والتقييد بالصفة

واالستثناء: إخراج ما لواله لدخل في الكالم وإنما يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصال بالكالم.  
 ناء على المستثنى منه, ويروز االستثناء من الرنس ومن غيره.ويروز تقديم االستث

 ا  أرفااأ بن اااأ مااا ك يأااام شاااينّي هباااو  ،واخلااا  فاااو خااحلع الأاااا  والأاااا  يقابلااأ اخلاااا ، ،فلااا بأااا  أ  )كاار الأاااا  )كاار اخلاااا 
   .، ما ال يأم شينّي فصا  ا، ما ال يتلاول شينّي فصا  احبالة واح م ،يأين خا  بفرص واح  ؛فصا  ا



لاا ل  الأمااو  أو يقااال فاا ا  ،وفاا ا لصاايص ،، وهلاا ا يقااول فاا ا فيااأ  مااو ، وصاللااة اخلااا  التفصاايصوصاللااة الأااا  الأمااو 
   .و)اك ال لي  خا  ،ال لي   ا 

   .فجي)  اخلا  يأرع بن أ مث  ما )كر يف اللغة ما ال يتلاول شينّي فصا  ا
أخرجلاا  ،فجي)ا قصر ا الأا   لع بأض أفاراصه ،صاللة الأا  كث م ،راصهفجي أ يأرع بن أ قصر الأا   لع بأض أف االحطحلحأما يف 

ا  فو قصر الأاا   لاع فجي)  اخل ،ل  ف ا يسمع خاحا ؛وخصصلا بأض الفراص وقصر افا بام م ،صاللة الأا   لع ك  الفراص
 .بأض أفراصه

   التفصيص قسما 
  .بالأمو  ما أ  ي و  التفصيص متصحل 

   .فصيص ملفصحل  ن الأمو و ما أ  ي و  الت
    أو كما قال اخلا 

   . ما أ  ي و  متصحل يف اللفظ الأا 
 .و ما أ  ي و  ملفصحل

 ،صخاا  الرجااال  ال  شاارم ،أمااا استصاا  فمألاااه أ  ي ااو  مأااأ يف  فاا  ال ااحل  ويف  فاا  ا لاا  تاان  بلفااظ الأااا  مث لصصااأ
 أاا  أ ااأ يف اس ااا  اتصاا  بااال حل  مااا ا فصاا   ، ااتثلال لصاايص متصاا صخاا  الرجااال  ال وياا ا وحمماا ا وخالاا ا وأمحاا ، فلااا فاا ا اال

)كر ااا  –وفااو مااا ي ااو  يف موضااا آخاار؛ يأااين يسااتفاص ماان ملااة أخاارى ليساال متصاالة يف اجلملااة السااابقة  ،اسلفصاا   ااين – لااأ 
متصا  وفا ا مألااه أ اأ لصايص  ، ا اتثلالف ا ا تثلال ،(24)﴾(َإال  َإبََليسَ 43َفَسَرَد اَلَماَلٌََكَة َكللَهَم َأَجَمَعوَن)﴿ل م قولأ تأاىل 

 .متص 
ل  الفقهااال أو الحاوليّي يقولااو  اال اتثلال مأيااار  ؛مهام، اال ااتثلال أول اسفصصااع استصاالة اال اتثلال( االسذذتثناءقاال فلاا )

 )ا كااا  يصاا  أ   ،أ  ااا  اللفااظاللفااظ  )ا كااا  يصاال  أ  يسااتث  ملااأ فجي اا يأااين أ ّ  ؛مأاا  قااوهلم اال ااتثلال مأيااار الأمااو  ،الأمااو 
اال ااتثلال   تيااا  رياا  خنتاا  فاا  فاا ا ياا ل  لااع الأمااو  أ  ال؟  اان  با ااتثلال فااجي  حاا   ،يف الاا ار تقااول مااثحل ال رجاا   ،يسااتث  ملااأ 

 ،فااراصمألاااه أ ااأ تاان  الشااركة يف الاا فن جلميااا ال ،حاا  أ  يسااتث  ملااأ  )  مااا صا  ،، ال رجاا  يف الاا ار  ال حمماا احااار اللفااظ  ااا 
ل اااأ ي اااو  يقاااول  ،فجي لاااا ماااا  تاااج أ   ساااتثين ،و ال لاااو ك يشااا ك مياااا الفااراص يف اللفاااظ ،وهلاا ا يصااا  أ  لااارج فااارصا ماان الأماااو 

ل ااان الأماااو  ال مي ااان أ  يساااتفي  ملاااأ  ،ل اااأ مأاااروع  لااا  اسفاطاااب ،اسااات لم للفساااأ تقاااول أ اااا ماااا أحتااااج أ  أ اااتثين مااان الأاااا 
 تياا  اال اتثلال صال  لاع  يأاين أ ّ  ،يقول اال اتثلال مأياار الأماو  ،وفلا أتع اال تثلال ،  فصصاسفاطب خروج بأض أفراصه  ال

   .أ  اللفظ بالأمو 
، ماا  لمال أو تقاول   يقا   اسساتث   ان اسساتث  ملاأيقول  اوو أ ،وف ا أفم اسفصصاع استصلة اال تثلال وأوض ها صاللة

، يأاين  اوو أ  خ   ال وي  أحا ، ماا صخا  مان أحا   ال ويا ، ماا صخا   ال ويا  مان أحا ، وتقول ما ص ال وي  -مثحل-أح ماصخ  
 ،ل ااا كلهااا متصاالة يف م ااا  واحاا  ؛فاا ا لااي  بشاارط أ  ي ااو  فلاااك ترتيااب ،أو أ  يتاانخر ،يتقاا   اال ااتثلال  لااع اللفااظ الأااا 

 .لل فن اسأ  الأا  والتفصيص مأأفين  
  .ستصلةمن اسفصصاع ا القسم الثاق الشرط

                                                 
 .82-84،   42-45امهر (24)



  .والقسم الثال  الصفة
 .فأل  ا اسفصصاع استصلة ثحلثة أ وا  كما )كرفا فلا اال تثلال والشرط والصفة

، يأاين فا ا  ماو  خصاص باني شايل؟ بالشارط ،يأاين    جاالوك فانكرمهم ،مثحل تقول أكر  الرجاال    جاالوك ،الشرط كث 
  والشرط أ وا   ل فم ،ف ا مأ  الشرط ،را ، ال ي ك ينع  ال يست   اإلكيأين ال ي  يل ت رمأ

  .وفو اسقصوص فلا ،شرط لغوي .2
  .وشرط شر ي .4
   .وشرط  قلي .4
   .وشرط  اصي .2

و )ا    بانصواع الشاارط     الا ي ي ااو  ،ل ان فلااا ال يقصا  بالشارط  ال الشاارط اللغاوي ،فا ه أربأاة أقسااا  للشاروط بشا    ااا 
 . ظافر؟وأمثاهلا

 . فا) الشيال لي   أت  التفصيصبجي ،لأقول  اصمالشرط الأقلي يأين ما تش طأ ا
 ؟ساا ،اسقصاوص ملاأ اللغاوي ،فا ا غا  مأتا  التفصايص ،اسسلمو   لع شروطهم و و )ل  ،الشرط الشر ي الشروط الشر ية

فلهااا ا كاااا   ، مناااا فاااي صاللاااة اللغاااة ،ل  ال اللاااة الااا  ا اااتف  ا ملهاااا الأماااو  يف الأاااا  فاااي صاللاااة اللغاااة ليسااال فاااي صاللاااة الشااار 
 التفصيص يف اللغة ليقاب  ا تفاصم الأمو  من اللغة.

صااتأ باسفياا ، أكاار  حاا ي ؟ ل اان فلااا خص ،، ال تااب  ااا ال تااب اسفياا م اقاارأتقااول  ،الصاافة  اان  بصاافة لصااص بأااض الأااا 
لاي   ،بالصافة وقوللاا التفصايص ،فا ه الصافة خصصال وفاي متصالة باأ ،فلاا أ طيتاأ حافة ،، أكار  الرجاال الفقهاالالرجا  الأااك
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   .وق  ي و  حاال .4
   .وق  ي و  ش أ ملة ظرع أو جار وجمرور. 0 .2

، تشام  شا أ اجلملاة الاا  فاي الظارع واجلااار خلماا ، تشام  اللأال، تشام  امااال، تشام   طا  ال يااا الصافة تشام  فا ه ا
   .ل ن يف الظرع ،ل ن الوىل واض ة ،يف الظرع مثحل ،وا رور، يأين  )ا قلل ل 

، فلااا أبااا حمماا  فيااأ اشاا اك قاا  ي ااو  أكثاار ماان ، أو أكاار  أبااا حمماا أكاار  أبااا حفااص ،مااثحل يف  طاا  ال يااا باا  اجأاا  
ل لهاااا تسااامع فااا ه تااا خ  يف  ،يأاااين   راهباااا  طااا  بياااا  ؛خالااا   طااا  بياااا  ،فااا ا لصااايص ،أكااار  أباااا حممااا ا خالااا ا ،واحااا 

 .فيأ يف ال فن االش اكصيص سا وقا فهي ل ،الصفاع
اقاارأ ال تااب كاا  يااو  تقااول  ،يف ظاارع اس ااا  أو الظاارع الزمااا  ،الظاارع مااثحل قاا  ي ااو  ظاارع م ااا  أو ظاارع ومااا  

تاان   ؟حاا ي  ،كافقولااأ كاا  يااو  فاا ا فيااأ اشاا   ، يتااين كاا  يااو  السااا ة كاا ا ،ال تااب كاا  يااو  السااا ة الأاشاارم اقاارأ، حااّي الصاا اح
يأين اجلويين حاحب الورقااع ك يات لم  لاع اسطلا  واسقيا   ما صريل، ل ن فو ك ينع   و أتع أ اف ،أو لتفصيصأ هالصفة لتقيي 

يأاين  لا ه اسقيا  واسطلا   ،يقابلاأ اسطلا  ،تقول    قي  بصفة فهاو اسقيا  ،الصفاعبوا ت  اسقي  من التفصيص  ،يف ف ه الر الة
 ﴿يف آياة الظهاار  [،14]اللساال ﴾فَذَتَحرَيذَر رَقَذبَذةط َمَؤَمنَذةط  ﴿ل اأ قولاأ ماثحل قولاأ تأااىل  ؛ي وفا ا لاي  بصا  ،أ أ من فارو  حبا  الأاا 



 [،14]اللسااال ﴾فَذَتَحرَيذذَر رَقَذبَذذةط َمَؤَمنَذذةط َوَديَذذْة َمَسذذل َمْة َإلَذذى َأَهَلذذهَ  ﴿يف آيااة القتاا  قااال  [،4]ا اصلااة ﴾فَذَتَحرَيذذَر رَقَذبَذذةط َمذذَن قَذَبذذَل َأَن يَذَتَماس ذذا
 ،ل  اإلمياا  حافة للرق اة ،وحترير رق ة مؤملة يقاول فا ا لصايص للأاا  بالصافة ،فلا يسميأ  اما ،مسوه مطلقا ( ف افَذَتَحرَيَر رَقَذَبةط )

 فا ا فأاا  ()تحريذرا ااتف  ا الأماو  ّي  ل ام   ،فلاا ماا ا اتف  ا الأماو ( فَذَتَحرَيذَر رَقَذبَذذةط )ل ان فلاا يقاال مان أيان أ ااتفي  الأماو  يف قولاأ 
؟   اياب اللفاي أو يف  اياب اإلث ااعفا ه   ارم يف ،فلا رق ة كي  ا اتف  ا الأماو  ملهاا ، أ  فأ  المر حرروا رق ة ،مص ر يأين

ل ان فلاا حاار حتريار رق اة  ،وقا  تقارر أ  الل ارم يف  اياب اللفاي أو اللهاي أو اال اتفها  أو الشارط أ اا للأماو  ،يف  ياب اإلث ااع
ل  ا اتفاصم ألفااا  ؛واسطلا  واسقيا  ،هلا ا قاال الألماال الأاا  واخلاا  باا  ،فمن أين أخ  ا الأمو  ،ف ه   رم يف  ياب اإلث اع

 .اإلطحلب ليسل في ألفاا الأمو 
وأماااا التفصااايص  ،ل ااان التقييااا  بالصااافة فااا ا جاااال  لاااع أمااار مطلااا  ، أااام    التقييااا  بالصااافة فاااو شااا يأ بالتفصااايص بالصااافة

   اا     شااال اهلل تأاااىل بأاا    ااا   ،وهلاا ا  قااول    حباا  اسطلاا  واسقياا  ،ا فاارب مهااموفاا  ؟ظااافر ،بالصاافة جااال بأاا  لفااظ  ااا 
  .كجيفراص لأ كما أفرصتأ كتب الحول ،ال    اخلا 

 ما   ب اإلش ال فلا  ي  قال؟  قرأ  شا  يسمأو .
 
 
 
 
 

 
 فالمتصل: االستثناء, والتقييد بالشر , والتقييد بالصفة.

ا لواله لدخل في الكالم وإنما يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصال بالكالم. واالستثناء: إخراج م 
 ويروز تقديم االستثناء على المستثنى منه, ويروز االستثناء من الرنس ومن غيره.

 والشر  يروز أن يت خر من المشرو  ويروز أن يتقدم من المشرو .
لرقبة قيدت باأليمان في بعض المواضع, وأطلقر في بعض المواضع, فيحمل يد بالصفة: يحمل عليه الم لق, كاقوالم

 الم لق على المقيد.
، الساا ب مااا فهأاا  اسطلاا  واسقياا  ماان م احاا  الأااا  واخلااا ( والمفيذذد بالصذذفة: يحمذذل عليذذه الم لذذق) الحااظ فاا ا ال ااحل 

يأا و   ان اإلطاحلب  ماو  )لا  مان ألماة السال   قاال فا ه هلاا ،؟ الس ب أ  كثا ين مان استقا مّي يأا و   ان اسطلا  بالأاا فو
يأاين أ   ،)كر اا أ   ماو  الأاا  فاو الشامول ؟ماا فاو  ماو  اسطلا  و ماو  الأاا  ،ل ن  مو  اسطلا  لاي  فاو  ماو  الأاا  ،بالأا 

صخا  يف  ، ال تاب ، الرقاا  صخا  يف )فلا  كا  الرقاالال الرجاال صخا  يف )فلا  كا  الرجاال )ا ق ،الأا   مومأ مشويل لوفاراص
 ماا فا ا  ؛صخاول الفاراص حتال اللفاظ با ليا  الا خول ، أما اسطل  فجي أ ال ي او  الا خول فياأ مشولياا ول ان ي او )فل  ك  ال تب

فا ا يأاين ا تقهاا  ،يأاين ماثحل أ تا  الرقاا  ؛ل ان  لاع  ا ي  ال ا ل ال  لاع  ا ي  الشامول ، أم فو  اا  ،أو ف ا أو ف ا أو ف ا
 ،وفا ا خالا   ىل آخاره ،وفا ا  اأ  ،فا ا  اأي  ، ل ي  شر رقا  مان ال شار ،أ ت  رق ةل ن  ،ح ي  ف ا  مو  مشويل ،ميأا

 ،أو أ اا وا  يف واحا م ملهاا ،بن  أ  ت  اجلميا ،ل ن ف  يشملها ،فو من حي  المر يشم  اجلميا ، )ا قلل أ ت  رق ة ،شرم 



يصاال  أ   ،ل اان يصاال  أ  ي ااو  اساانمور بااأ الول  ااأي  ،ايأااين الماار متوجااأ لواحاا  ماان اجلمياا ؛فاا ا قااوهلم واا  يف واحاا  ملهااا
، خالاا   ىل آخااره، ظااافر؟ وهلاا ا وقااا كثاا  ماان الألمااال يف ا ااتأمال ل  أ  ي ااو  اساانمور بجي تاقااأ أمحاا يصاا ،ي ااو  اساانمور بااأ  ااأ 

لو  لفااظ الأااا  يف اسطلاا  ل  كثاا  ماان استقاا مّي يسااتأم ؛وفاا ا وجااأ )كاار اجلااويين فاا ه اسساانلة يف الورقاااع ،الأمااو  يف اإلطااحلب
 ؛فاا ا شاارط [،14]اللسااال ﴾فَذَتَحرَيذذَر رَقَذبَذذةط َمَؤَمنَذذةط  ﴿ [،4]ا اصلااة ﴾فَذَتَحرَيذذَر رَقَذبَذذةط َمذذَن قَذَبذذَل َأَن يَذَتَماس ذذا ﴿قااال  ،با ت ااار الأمااو  ال اا يل

   .، ح ي ؟ بشرط اإلميا ، ل ن أي رق ة أي واح مق ي ع الرق ة بن ا مؤملة
ال يصاا  أ   االحااطحلحو لااع فاا ا ففااي  ،تلت ااأ  ىل فاا ه ال لمااة (25) ،مشااويل -؟ ياا -  باا يل و مااو  الأااا   )   مااو  اسطلاا

  فاا  فاا ا الأااا  لصصااأ وصصاااع الأااا  الشاامويل ،ل ااأ قاا  ياان   شاا ال ؛ويقااال فاا ا  ااا ، يقااال يف اسطلاا    ااأ  ااا  ويساا ل
 ، ظافر ل م؟ في قع اإلش ال

و  ماا     شااال اهلل الاا رك  ،،  قا   لاا  اسفصصاااع اسلفصالة اأ يف اسطلاا  واسقياا فصااي  يف م ا لاع كاا  حااال يان  مزياا  ت
 ،الأصار يف مساال  اجلافلياة حاحلم ي او   لا  ا صرك بأا  ،أماا صرك اسغار  الياو  فيلغاع ،غ ا بأ  حاحلم الفهار يف فا ا اسساه 

  .يف الحول ت ملة هلااسسه  وبأ  الفهر غ ا يف ف ا 
   تفي هب ا.  أم ،يلفألا و ياكم ويألملا اخل  كلأأ نل اهلل ج  و حل أ  

اهلل أ لااام اختلااا   ،ين  لاا  شااارح حااا ي  القلتاااّي مااان أ ااأ ال مفهاااو  لاااأغاااقاااول شااايخ اإل اااحل  اباان تيمياااة وابااان ق اماااة يف اس )كاارع  
 .فيها ما  ل ي حترير امقيقة ،ال  ار

 
 ،وتخصذذيص السذذنة بالسذذنة, ص السذذنة بالكتذذابالكتذذاب بالسذذنة، وتخصذذي وتخصذذيصويرذذوز تخصذذيص الكتذذاب بالكتذذاب, 

 ونعني بالن ق قول اهلل سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم. نوتخصيص الن ق بالقياس
  .و لع آلأ وح  أ أمأّي والصحلم والسحل   لع   يلا حمم  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم، امم  هلل ر  الأاسّي

  أما بأ 
أا  باسفصاص اسلفصا   لاا  وي   ،)كار اسفصصاااع اسلفصالة ،استصالة وفااي اال اتثلال والشارط والصافة فلماا )كار اسفصصااع

فاجي)ا   ،فاجي  فا ا يسامع متصاحل ،يأين  )ا كا  التفصيص متصاحل باالأمو  يف ملتاأ ؛الحوليّي ما كا  يف كحل  مستق   ن الأمو 
صااا فجي ااأ يساامع وصِ  ،ن الاا لي  الاا ي صل  لااع الأمااو  اا ،وماان حياا  الاازمن ،كااا  يف ملااة أخاارى ملفصاالة ماان حياا  اإل شااال

   .وملها وصص ام  ،ملها ما )كر ،صاع اسلفصلة كث مواسفصِ  ،ملفصحل
 ،يأااين أ  فلاااك  صوحااا  امااة ؛واماا  يأاا  بااأ أحاا  امااواك اخلماا  الاا  ملهااا اسشاااف م ،فاانول اسفصصاااع اسلفصاالة اماا 

ل ان اسفصاص  ،شم أو  و )ل  من امواك اخلما أو ما ي   ،لم أو ما ي   ،سماا ي  أو م ، يأين ما يشاف   ،ل ن اصصها ام 
و)لا   ،وفاو اسشااف م ،مان اسفصصااع اسلفصالة اما  وهبا ا قاالوا   ّ  ،وفاو اسشااف م ،ال ي يتص  باللصو  من اما  واحا 

   .يف ف ا اسقا  ،ل أ فو ال ي مي ن التفصيص فيأ
ا ،فا ا  اا  (َكذل  َشذَيءط )وقولاأ  [،40]الحقااع ﴾َر َكذل  َشذَيءط بَذَ َمَر رَبًذَهذاتَذَدمً ﴿و)ل  ىنث  قولأ تأااىل  ملاأ اآلصمياّي     ام ا صَ خ 

فََ َصذذَبَحوا اَل يذَذذَر  َإال  )هلاا ا قااال  ،يأااين خصاال اسشاااف م ملااأ اآلصميااّي [40]الحقاااع ﴾فََ َصذذَبَحوا اَل يذَذذَر  َإال  َمَسذذاَكنَذَهمَ ﴿بقولااأ 
   .(َمَساَكنَذَهمَ 

                                                 
 ا تهع الوجأ الول من الشريط اخلام . ( 25)



ومااان اسألاااو  باااام  واسشااااف م أ  فلااااك مااان  [08]القصاااص ﴾َيَربَذذذى َإلََيذذذَه ٌََمذذذَراَت َكذذذًل َشذذذَيءط  ﴿وقااال  ااا  ا أ يف بيااال امااارا  
   .ين  ىل م ةأي ؛الثمراع ال  يف شرب الرإ أو يف غرهبا ما ك  ىب  ىل ال أ ة

فالشاايال ياا ل  لااع  ،لاااك شاايل ك تااؤع   ياااه، ف[44]اللماا  ﴾َعَظذذيمْ  َوَأوتَيَذذَر َمذذَن َكذذًل َشذذَيءط َوَلَهذذا َعذذَرشْ ﴿كاا ل  قولااأ تأاااىل 
تيااأ بن ااا أوتياال ماان كاا  شاايل أو  (َوَأوتَيَذذَر َمذذَن َكذذًل َشذذَيءط )ففااص الخاا  فلااا يف قولااأ  ،وصااص فااجي)  فلاااك اماا   ، )لاا  اماا 
يف كا   ،يأاين يف كا  وقال حبسا أ ؛أ  ىل م اة يف الوقااعيأاين ىناا مي ان وحاول (َيَرَبى َإلََيَه ٌََمَراَت َكذًل َشذَيءط )قولأ  ،ملوك وما ا
 .وف  ا ،ومن حبس أ

لجا  أ  ال  ؛ول ان فا ا البا  أ  ي او  متفقاا  لياأ ،قا  ااص باأ ال تاا  والسالة ، )  فمفصص ام  ويأا  باأ اسشااف م
واسشااف م  ،فاو اسشااف موهلا ا قاالوا اما   ،لصاو  ال تاا  والسالةلي خ  أف  الأقول يف جأا  اسفصصااع الأقلياة حا ي ة 

 .اجلميا فهي من ق ي  ما أتف   ليأيش ك فيها 
مي ان أ   ،يأاين  اوو وقو اا ،( مألااه مي انيرذوزقولاأ ) (يرذوز تخصذيص الكتذاب بالكتذاب)كر فلاا مان اسفصصااع قاال )

لفاااا الأامااة يف ل ااأ فلاااك ماان ال ؛وفاا ا م اااين للوجااو  ،يأااين يصاال  ال تااا  أ  اصااص ال تااا  ؛اصااص ال تااا  بال تااا 
   .القرآ  ما ك يرص  ليأ لصيص

وفاي ماا   ، ل افا ا  اا  يف الشايال الا  تق ا  أ  ل    (الل ذَه َخذاَلَق َكذًل َشذَيءط )وقولأ  (26)﴾الل َه َخاَلَق َكًل َشَيءط ﴿مث  قولأ تأاىل 
يأااين  (يرذذوز)وفاا ا مأاا  قولااأ  ، موماأ باااب  لااع ؛فاا ا  ااا  ال وصاص لااأ  ااا  ،كاا  غاا  اهلل جاا  و ااحل وأمسالاأ وحاافاتأ وأفأالااأ

يرذذذوز تخصذذذيص الكتذذذاب ) ،بااا  فلااااك ألفااااا  اماااة بقيااال  لاااع  مومهاااا صو  وصصااااع ،لاااي  كااا   اااا  واجاااب التفصااايص
   .( يأين أ  القرآ  ي و  فيأ آياع  امة وفلاك آياع يف القرآ  لصص )ل  الأمو بالكتاب

فها ا  اا  يف كا  مطلقاة ويشام  اسطلقاة اماما   [447]ال قارم ﴾بَ َنَفَسذَهن  ٌَاَلٌَذَة قَذذَروءط  َواَلَم َل َقذاَت يَذتَذَرب َصذنَ ﴿مثالأ قولأ تأااىل 
َواَلَم َل َقذذاَت يَذتَذَرب َصذذَن بَ َنَفَسذذَهن  )فقولااأ  ،كاا ل  يشاام  اساا خول هبااا وغاا  اساا خول هبااا  (27)،يأااين امالاا  ؛واسطلقااة غاا  اماماا 

فاا ا الأمااو  خااص  ،و ااوال أكا اال ماا خوال هبااا أ  غاا  ماا خوال هبااا ،ل أكا اال حااامحل أ  حااالحليأاام كاا  مطلقااة  ااوا (ٌَاَلٌَذذَة قَذذذَروءط 
يأاين أ   ا م اسارأم اماما   [2]الطاحلب ﴾َوَأَواَلَت اأَلََحَماَل َأَجَلَهن  َأَن َيَضذَعَن َحَمَلَهذن  ﴿، يف اموام  يف قولأ تأاىل لبالقر بال تا  

ذذذذا يَذتَذَرب َصذذذذَن بَ َنَفَسذذذذَهن  َأَربَذَعذذذذَة َأَشذذذذَهرط ﴿لااااأ وكاااا ل  بقو  ،ال تلقضااااي  ال بوضااااا امماااا  َوال ذذذذَذيَن يَذتَذَوفذ ذذذذَوَن َمذذذذَنَكَم َويَذذذذَذَروَن َأَزَواجك
قولاااأ  ،كاا ل  اساا خول هبااا وغاا  اساا خول هبااا  (،َوَأَواَلَت اأَلََحَمذذاَل َأَجَلَهذذن  َأَن َيَضذذَعَن َحَمَلَهذذذن  )مااا قولااأ [، 442]ال قاارم ﴾َوَعَشذذركا

َنَكَحذَتَم ]يَاَأيذلَهذا ال ذَذيَن آَمنَذوا َإَذا  ﴿بقولاأ  ،مان  موماأ غا  اسا خول هباا صَ ل ان خ ا ،يشم  ف ه وفا ه ( َل َقاَت يَذتَذَرب َصنَ َواَلمَ )
قااال فلااا يف غاا   [21]الحاازا  ﴾ونَذَهاَمذذَن قَذَبذذَل َأَن َتَمسلذذوَهن  َفَمذذا َلَكذذَم َعلَذذَيَهن  َمذذَن َعذذد  ط تَذَعتَذذدل  (28) [اَلَمَؤَمنَذذاَت ٌَذذم  طَل َقَتَمذذوَهن  

   .ملهم صّ ( فف  َفَما َلَكَم َعَلَيَهن  َمَن َعد  ط تَذَعَتدلونَذَهااس خول هبا )
َهَما َماٌَذَة َجَلذَد ط  ﴿ك ل  قولأ تأاىل  خاص  ،ةم افا ا يأام امارم وال   (الز انَيَذةَ ) [4]اللاور ﴾الز انََيَة َوالز اَني فَاَجَلَدوا َكل  َواَحدط َمنذَ

فقاال  [40]اللساال ﴾فَذَعَلَيَهن  َنَصَف َما َعَلى اَلَمَحَصَناَت َمذَن اَلَعذَذابَ ﴿ة يف  ورم اللسال قال م  ة بقولأ تأاىل يف ال  م  من  مومأ ال  
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 حال   ك  أ ثع ال حتم ، يقال امرأم حال  وخنلة حال .( 27)
 .الشيخ قال   )ا طلقتم اللسال ( 28)



بآيااة  ااورم  فااجي)ا و اال ،ل ااا فااي وا يااة( الز انَيَذذةَ )قولااأ  ،ي صاخلااة يف  مااو فااو  ،   الماة  ليهااا  صاا  مااا  لااع احملصاالة ماان الأاا ا 
   .ول ن آلية  ورم اللسال خصل من )ل  الأمو  فصار  ليها ةسّي جل م ،اللور  ب  ليها مالة جل م

َواَل تَنَكَحذذذذذذوا اَلَمَشذذذذذذرََكاَت َحت ذذذذذذى ﴿مثاااااا  أيضااااااا قولااااااأ تأاااااااىل  ،اع كثاااااا م بأضااااااها اااااااص بأااااااضوف اااااا ا يأااااااين أ  فلاااااااك آياااااا
فياا خ  فيااأ اسشااركو  ماان غاا  أفاا  ال تااا  وياا خ  فيااأ  ،  مشااركا باااهللاماان كاا يأاام كاا  (اَلَمَشذذرََكاتَ )فلااا  [442]ال قاارم ﴾يذَذذَؤَمن  

ذا ﴿قاال ﴾َسَبَحانََه َعم ذا َيَشذرََكونَ ﴿ل  اهلل ج  و حل قال يف أف  ال تا   ،اسشركو  من أف  ال تا  َوَمذا أََمذَروا َإال  لَيَذَعبَذَدوا َإَلهك
ا  ول ن ف ا الأماو  خاص ملاأ أفا  ال تاا  بقولاأ  ،كو ر فهم مش  [،42]التوباة ﴾َعم ا َيَشرََكونَ  َسَبَحانَهَ  (29) [اَل َإَلَه َإال  َهوَ ]َواَحدك
َصذَناَت َمذَن ال ذَذيَن َأوتَذوا َوطََعاَم ال َذيَن َأوتَوا اَلَكَتاَب َحَل َلَكَم َوطََعاَمَكَم َحَل َلَهذَم َواَلَمَحَصذَناَت َمذَن اَلَمَؤَمنَذاَت َواَلَمحَ ﴿تأااىل 
ف ّي أ  اسرأم  )ا كا ل من أف  ال تاا  فجي اا  اوو   احهاا وفا ا خاارج  [،0]اسال م ﴾اَب َمَن قَذَبَلَكَم َإَذا آتَذَيَتَموَهن  َأَجوَرَهن  اَلَكتَ 

  باسشااركة ماان كا اال ماان غاا  أفاا فاا اص (َواَل تَنَكَحذذوا اَلَمَشذذرََكاَت َحت ذذى يذَذذَؤَمن  )قولااأ يف للأمااو  يأااين أ ااأ وصااص  ، اان الأمااو 
  .وف  ا يف أمثلة كث م ج ا مأروفة ،ال تا 

وخاال  فياأ بأضااهم  ،وفا ا  لا   امااة الألماال ،( لصايص القاارآ  بالسالةتخصذذيص الكتذاب بالسذنةوكا ل   اوو كماا )كار )
فألا فم أ   ،وفا ا لاي  بصا ي  ،من جهة أ  القرآ  قطأي ال اللة والسلة ال تقو   لاع التفصايص  ال  )ا كا ال قطأياة ال اللاة

القارآ  لصاأ السالة  اوال كا ال  فجي لاا  قاول   ّ  ،وفا ا غلاط ،ال يصال  أ  ي او  وصصاا لآليااع ،ح ي  اآلحاص ال اص اآلياة
   .ةص  السلة متواترم أ  آحاص فجي ا تصل  وصِ 

مث قااال بأاا فا  ، آخااره ىل[ 44]اللسااال ﴾َحًرَمذذَر َعلَذذَيَكَم أَم َهذذاَتَكمَ  ﴿مثااال )لاا  قولااأ تأاااىل يف احملرماااع ماان اللسااال سااا  اا فا 
فيست ل هب ه اجلملاة مان اآلياة  لاع  ،ف ه من ألفاا الأمو  (امَ )( َوَأَحل  َلَكَم َما َورَاءَ ) [42]اللساال ﴾َوَأَحل  َلَكَم َما َورَاَء َذَلَكمَ ﴿
ل اان  ،فاا ا  مااو  ماان القاارآ  (َء َذَلَكذذمَ َوَأَحذذل  َلَكذذَم َمذذا َورَا)كاا  اماارأم ك تاا كر يف احملرماااع هباا ه اآليااة فجي ااا م احااة لاا لي  قولااأ   أ ّ 
يأااين أ   مااا بااّي  «َعلَذذى َخالََتَهذذاتَذذذَنَكَح اَلَمذذَرَأَ  َوالَ  ،الَ تَذذذَنَكَح اَلَمذذَرَأَ  َعلَذذى َعّمَتَهذذا »ص بالساالة بقولااأ  ليااأ الصااحلم والسااحل  خ اا

َوَأَحذذل  َلَكذذَم َمذذا َورَاَء )مااو  اسسااتفاص ماان قولااأ وفااو لصاايص هلاا ا الأ ،فهاا ا ىنااا جااال يف الساالة ،اساارأم و متهااا وبااّي اساارأم وخالتهااا
 (.  َذَلَكمَ 

صال ملاأ السالة خ   ،( يأاين كا  ماا خارج مان الرإَوآتَذوا َحق ذهَ ) [222]ال أاا  ﴾َوآتَذوا َحق ذَه يَذذَوَم َحَصذاَدهَ ﴿ك ل  قولاأ تأااىل 
وف اا ا يف أمثلااة   ، ه فجي ااأ ال  ااب )لاا  فيااأوأمااا غاا ،خرفااو مااا ي ااال وياا ّ  ؛أشاايال ماان أ  الاا ي  ااب أ  يااؤتع اماا  يااو  امصاااص

   .ال تا  اص بالسلة ألم أ ّ ي   يأين أ    ؛وف ا من اسهماع ،كث م
وأمااا لصاايص ال تااا  بال تااا   ،اص ااوا أ  التفصاايص  منااا يقااا بالساالة فقااط ؛وقاا  اص ااع الظافريااة كاا اووص واباان حااز  وما ااة

َوَأنَزَلنَذذذذا َإلََيذذذذَك الذذذذذًَكَر لَتَبَذذذذذًيَن لَلن ذذذذاَس َمذذذذا نذَذذذذًزَل ﴿جاااا  و ااااحل قااااال لل يااااأ و)لاااا  أ  التفصاااايص  ااااو  بيااااا  واهلل  ،فجي ااااأ لااااي  بااااوارص
 ،والتفصايص  او  مان ال ياا  ،ففارج  ان كاو  القارآ  م يلاا ،يأاين بالسالة فو الله حلع اهلل  لياأ و الم فاس ِّي  [22]الل   ﴾َإلََيَهمَ 

   .يصل  التفصيص  ال بالسلة وهل ا قالوا   أ ال
   .و منا ي و  بالقرآ  ،التفصيص ال ي و  بالسلة ا يقاب  قول آخرين أ ّ وف 

   .وجال بوضوح أيضا يف السلة ،ل  التفصيص جال بوضوح يف القرآ  ؛وكحل القولّي غلط
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  .وأيضا السلة لص بالسلة .أيضا السلة لص بالقرآ  ،لصيص السلة بالقرآ 
قولأ  ليأ الصاحلم والساحل   ،-راح مين اسثال يف لصيص القرآ  بالسلة-ليأ و لم ففي قولأ تأاىل أو يف قول الله حلع اهلل  

ََ َحتّذى يَذتَذَوّضذ َ » الَ يَذَقبَذَل اهلل » (َحتّذى)فا ا  اا  وجاأ الأماو  فياأ ا اتف ا  حارع الغاياة  «اَل يَذَقَبَل اهلل َصاَلَ  أَحدََكم إَذا أَحذَد
ََ َحتّذذى يَذتَذَوّضذذ َ  الَ » ،مساالم فاا ا يشاام  كاا َ  ،وحااروع الغاياااع تاا ل  لااع الأمااو  بلااو  ماان اال ت ااار «َصذذاَلَ  أَحذذدََكم إَذا أَحذذَد

ََ َحتّذى يَذتَذَوّضذ َ  أو كاا  واجا ا للماال أو  ،يشام  كا  مسالم  اوال كاا  مريضاا أو غا  ماريض «يَذَقَبَل اهلل َصاَلَ  أَحذدََكم إَذا أَحذَد
ا طًَيبكذذا﴿بقولاأ تأاااىل  ص فاا ا الأمااو وخ اا ،كااا  مسااافرا أو غا  مسااافر  ،غا  واجاا  للمااال ، (30)﴾فَذلَذذَم َتَرذذَدوا َمذذاءك فَذتَذَيم َمذذوا َصذذَعيدك

ََ َحّتى يَذتَذَوّض َ »( ف ا لصيص لقولأ فَذَلَم َتَرَدوا َماءك فَذتَذَيم َموافجي)  قولأ )  .«اَل يَذَقَبَل اهلل َصاَلَ  أَحدََكم إَذا أَحَد
   .ف ا كث  أيضا ومي ا أ وا ا (تخصيص السنة بالسنة)
 ؟واسفافيم أيضا فيأ  زا  يف لصيصها كما     يف ف  ت ل اسفاافيم  لاع الأماو  أو ال تا ل ،ن اسفصصاع أيضا اسفافيمم

   ،..التفصيص يف اسفافيم والتفصيص باسفهو  كقولأ تأاىل ،ل لها مهمة ؟ف  تصل  اسفافيم للتفصيص أ  ال
   .ومفهو  والفة ،مفهو  موافقة  أوال اسفهو  قسما 

فَذاَل تَذَقذَل ﴿وفا ا مثا  قولاأ تأااىل  ،ام ام اسا كور يف حما  اللطا  ؛أ  يوافا  ام ام اسسا وع  لاأ  بمفهوم الموافقةو أين 
وفاو موافا   ،ل  ما فوقأ مشارك للتنفي  يف اللهي ؛و)ل  باسوافقة ،فهم ملأ حترم ما فوب التنفي فجي أ ي  ، [44]اإل رال ﴾َلَهَما َأف  

أ و ا     طاال ل اط  يأاين م   (لَذّي اَلَواَجذدَ ) «لَذّي اَلَواَجذَد َيَحذّل َعَرَضذَه َوَعَقوبَذتَذهَ »الصحلم والسحل  يف ام ي  الص ي  قولأ  ليأ  ،لأ
فا ا  ،وحيا   قوبتاأ مان اما   وغا ه ،حيا  أ  يتقا   بالشا اية  لياأ ،يأاين حيا  أ  يقاال ظلماين (َيَحّل َعَرَضذهَ ) ،ام  ال ي  ليأ

لَذّي ) ؛واللايّ  (َفاَل تَذَقذَل َلَهَمذا َأف  )ي خ  فيأ الوال ؟ قال تأاىل ، ف ا فيأ  مو  ف ا ف  (اَجَد َيَحّل َعَرَضَه َوَعَقوبَذَتهَ َلّي اَلوَ ) ، ا 
وماا فاو أ ظام مان التانفي  فاو اللاّي  ،واهلل جا  و احل حار  التانفي  (َيَحذّل َعَرَضذهَ )وقاال فلاا  ،ف ا ق  ي و  من الوال  ( اَلَواَجدَ 
 (فَذاَل تَذَقذَل َلَهَمذا َأف  )، قولأ حترم ح   الوال ين (َفاَل تَذَقَل َلَهَما َأف  )فجي)   ستفي  من قولأ  ،رإ والأقوبة حب   أو بغ همن الأ

فها ا خااص  ،وكا ل  أ  يلاال الرجا  مان  ارإ والا ه ال  اوو ،فا ا يساتفاص ملاأ أ  اما   ال  اوو الا ي فاو أ ظام مان التانفي 
و)لا  ل اأ  ( َفاَل تَذَقذَل َلَهَمذا َأف  )خص ملأ الوال  يف قولأ  (َلّي اَلَواَجَد َيَحّل َعَرَضَه َوَعَقوبَذَتهَ )أو خص قولأ  ،ملأ  فهو  اسوافقة

 .مفهو  موافقة
يأاين  ؛ساا يفهام  قايض ام ام اسانثور للمفهاو  ،وفاو أ  يث ال  قايض ام ام اسانثور بااسفهو   مفهوم المخالفةالقسم الثاق 

فهم ملأ أ اأ  )ا ك ي لاا القلتاّي محا  اخل ا  ف ا ي   «إذا بَذَلَغ الماَء قّلتَذَيَن َلَم َيَحَمل الَخَبثَ »كما يف قولأ   ،مالة اس كورمخبحلع ا
مألااه  )ا ك ي لاا حيما   (إذا بَذلَذَغ المذاَء قّلتَذذَيَن لَذَم َيَحَمذل الَخبَذثَ )مأ  )ل  أ  ف ا مفهو  والفاة ل اأ خاحلع ام ام اسا كور 

لاا   ارم ف (َشذيءْ )، «الَمذاَء َطَهذوْر الَ يَذَنّرَسذَه َشذيءْ »قولأ  ليأ الصاحلم والساحل   ،يسمع مفهو  والفة ،اخل   ف ا مفهو  والفة
 وال كا  قلتّي أو كا  أكثار أو كاا  أقا  اجلمياا ( الَ يَذَنّرَسَه َشيءْ )جي)   مو  ف (،الَ يَذَنّرَسَه َشيءْ )جالع يف  ياب اللفي قال

فمان حا   فا ا اما ي   ،باسفالفاة  )ا ك ي لاا اساال قلتاّي فجي اأ حيما  اخل ا  (إذا بَذَلَغ المذاَء قّلتَذذَينَ )ف  ي   ،أ شيلال يلهس
 ؛أما ما صو  القلتّي فايفص مان فا ا ،وصو   ا كا  فوب القلتّي( يَذَنّرَسَه َشيءْ  ك)وا ت ل بأ  لع ف ا ال حل  قال    قولأ 
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أما ما صو  القلتّي فجي  يف ف ه امالة وصوحاة مان فا ا الأماو   ،يف حالة كو أ قلتّي فنكثر (يَذَنّرَسَه َشيءْ  الَماَء َطَهوْر الَ )يأين 
 ووجأ ال اللة  لع التفصيص اسفهو  مفهو  اسفالفة. (إذا بَذَلَغ الماَء قّلتَذَينَ )بقولأ 

أااال اللااه  ليااأ الصااحلم والسااحل  تصاال  أ  وأف ،أيضااا ماان التفصاايص بالساالة التفصاايص بنفأااال اللااه  ليااأ الصااحلم والسااحل 
  . وال كا ل يف القرآ  أو يف السلة ،ت و  وصصة لولفاا الأامة

اَل )، ( يأاااين ال تقرباااوا اماااالض حااا  تطهاااراَل تَذَقَربَذذذوَهن  ) [444]ال قااارم ﴾اَل تَذَقَربَذذذوَهن  َحت ذذذى َيَ َهذذذَرنَ ﴿فماااثحل يف قولاااأ تأااااىل 
 (تَذَقَربَذوَهن  )، ل ان (؟ حارع الغاياة واحا اَل تَذَقَربَوَهن  َحت ى َيَ َهذَرنَ )كي  ا تف  ا الأمو   ؟وجأ الأمو  وش   ،ف ا  ا ( تَذَقَربَوَهن  

اال  ، أياان الل اارم؟ قااال الألمااال تقربااوفن الفأااال اسضااار ة تا  ( فاا ا   اارم يف  ااياب اللفااي فااتأمتَذَقَربَذذوَهن  ) ؟أال  ساتفي  ملااأ الأمااو        
 (تَذَقَربَذوَهن  )(، اَل تَذَقَربَذوَهن  ) ، اارم  ان مصا ر ووماا  ، فا ا الفأا  اسضاار  جمارص  ان الزماا  ماا الزماا  حا ث ،ا  ن مص ر ووم

والفأاا  اسضااار   )ا جااال ملفيااا الشااتمالأ  لااع اسصاا ر اسلساا   يف  ،حاا ي ؟ أو يف الاازمن اسسااتق   ،يأااين قاار  يف الاازمن اماضاار
مان  ،مان )لا  تق يا  اسارأم اماالض ،مياا أ اوا  القار ( اَل تَذَقَربَذوَهن  )يأم أ اوا  القار  فا ،صاخلأ فجي أ ي و    رم يف  ياب اللفاي

فاا ا الأمااو   خااصَ ( َواَل تَذَقَربَذذوَهن  َحت ذذى َيَ َهذذَرنَ )كاا  فاا ا يشاام  قولااأ   ،ماان )لاا  اللااو  مأهااا ،ماان )لاا  م اشاار ا ،)لاا  ضاامها
؛ يااراص بااأ قاار  الااوطل ال غاا ه( اَل تَذَقَربَذذوَهن  )فألاام أ  قولااأ  ،الض وي اشاارفافجي ااأ كااا  يق اا  اساارأم اماا ،بفألااأ  ليااأ الصااحلم والسااحل 

 .السلة بفألأ  ليأ الصحلم والسحل ص خ  ( اَل تَذَقَربَوَهن  ) ،الوطل يف الفرج ال غ ه يأين
ا ملصاااو  وأ  الألاااة فيهااا ،شااار اوالقيااااك  )ا كاااا  حااا ي ا واضااا  الألاااة  ،كااا ل  ااااص الأاااا  مااان ال تاااا  والسااالة بالقيااااك

  .ص بالقياك ال تا  والسلةفجي أ ا   ،واسماثلة شر ية ، ليها
َهَمذذا َماٌَذذَة َجَلذذَد ط  ﴿ومثالااأ أ  اهلل جاا  و ااحل قااال  يشاام  اماار  (الز انَذذي) ،[4]اللااور ﴾الز انَيَذذَة َوالز انَذذي فَاَجَلذذَدوا َكذذل  َواَحذذدط َمنذَ

ةسااّي  أو  لاا   )ا وىن ةسااّي جلاا م؟ الأ اا   لاا  ، ه مالااة جلاا مالأ اا  فاا  جنلاا ،، طيااب، حاا ي ؟ يشاام  اماار والأ اا والأ اا 
ة م اابالقياااك  لااع ال   ؟الأ اا  ال ياا خ  يف فاا ا الأمااو  ، ف ياا  ا ااتف  ا أ ّ ( يشاام  اماار والأ اا الز انَيَذذَة َوالز انَذذي، فلااا قولااأ )جلاا م

يأين  لع اإلمال  صا  ماا  لاع  (َعَلَيَهنّ ) [40]اللساال ﴾َن اَلَعَذابَ فَذَعَلَيَهن  َنَصَف َما َعَلى اَلَمَحَصَناَت مَ ﴿اس كورم يف قولأ تأاىل 
وفا ا القيااك واضا   ،يأاين قيااك الأ ا   لاع الماة ؛فها ا لصايص لل تاا  بالقيااك ،ال كر مقي   لع ال ثاعوالأ    ،احملصلاع

  .ة ما ف ا اسش ك فيما بيلأم  ل  ال   ؛جلي
اما ي  الا ي رواه  «َوالثّذّيَب بَالثّذيّذَب, َجَلذَد َماٌَذةط َوالذّرَجمَ  َعام تَذَغرَيبَ بَاَلَبَكَر َجَلَد َماٌَةط و  اَلَبَكرَ  »أيضا يف ام ي  فلا قال 

 (اَلَبَكذَر بَذاَلَبَكَر َجَلذَد َماٌَذةط ) ومشولأ فلاا للأ ا  ،ويشم  الصغ  وال    ،ف ا يشم  امر والأ   ،(اَلَبَكَر بَاَلَبَكرَ )مسلم وغ ه قولأ 
   .اس كورقياك ال ،بالقياك ؟بني شيل ،ورج من ف ا الأمو ف ا 

للقاارآ ،  يأااين ل ااو  القياااك وصصااا ؛ومثااال لتفصاايص الساالة بالقياااك ،فااجي)  حااار  لاا  ا مثااال لتفصاايص القياااك بااالقرآ 
 ل و  القياك وصصا للسلة.و 

  و  فاتلا شيل.ي  ل   أمحلأي   ليلا كله فف ه أمثلة سا )كر  
 ؛ط أاااا أكثااار اسفصصااااع الااا  يقاااال فااا ا  اااا  وفااا ا خاااا  أكثرفاااا مااان ق يااا  اسفصصااااع اسلفصااالة ،هااام أيااا  حبااا  الأاااا  م

والسااالة تلقسااام  ىل أقاااوال  ،لصااايص السااالة بالسااالة ،لصااايص السااالة باااالقرآ  ،لصااايص القااارآ  بالسااالة ،لصااايص القااارآ  باااالقرآ 
 .كر وفي أمثلة مهمة)   ف اك    ،بالقياكصيصها ، ولك ل  لصيص الأموماع من ال تا  والسلة باسفافيم  ،وأفأال

 .و ل  ا حب  ق لأ وفو اسطل  واسقي  أيضا ،ل  حب  احملم  واس ّي حيتاج  ىل وقل ؛ )   نخ  أمثلة كتط ي  سا )كر



   أمثلة ت بيقية نعلى العام والخاصطيب  ل  ا اآل  أمثلة 
فلاا فا  يف فا ه اآلياة  ماو   [47]التوباة ﴾بَذوا اَلَمَسذَرَد اَلَحذَراَم بَذَعذَد َعذاَمَهَم َهذَذاَإن َما اَلَمَشذرََكوَن َنَرذْس فَذاَل يَذَقرَ ﴿قولأ تأاىل 

َإن َمذا ( حصار )َإن َمذا( ليسال موحاولة )اَمذ( ال فا ه )َإن َمذا، طياب فياأ صاللاة ثا ياة؟ )( كا  أ اوا  اسشاركّيَإن َما اَلَمَشذرََكونَ )أين فاو؟ 
فَذاَل يَذَقَربَذوا ، طيب )ح ي ؟ يأين يأم ميا أ وا  القر  ،فأ  مضار  ملفي ،( فيها  مو يَذَقَربَوا( )َربَوااَلَمَشرََكوَن َنَرْس َفاَل يَذقَ 

   .(اَلَمَسَرَد اَلَحَراَم بَذَعَد َعاَمَهَم َهَذا
لَذذذةك ﴿ لَذذذةك فااا  يف فااا ه  ماااو ؟ ) ﴾َوَإَن َخَفذذذَتَم َعيذَ َوَإَن َخَفذذذَتَم ) ،لأيلاااة(   ااارم يف  اااياب الشااارط فاااتأم مياااا أ اااوا  اَإَن َخَفذذذَتَم َعيذَ
َلةك   طيب. .طيب ف ا واض  ،تأم ميا أ وا  الأيلة (َعيذَ

( فأاا  َتَرذذَدواالل اارم؟ ) ياان  و   ،؟ طيااب( فاا  فيااأ  مااو فَذلَذذَم َتَرذذَدوا َمذذاءك )، (31)﴾فَذلَذذَم َتَرذذَدوا َمذذاءك فَذتَذَيم َمذذوا﴿قولااأ تأاااىل 
حا ي ؟ والفأا  اسضاار  قللاا يشام  اسصا ر  ،الفأا  اسضاار    لاع( ك ال تا خ   الَلَم َتَرذَدوا) ،مضار ، يأين  فع الفأ  طيب

 ،فاتأم أحاوال  ا   الوجاوص ،، حا ي ؟ فت او   اماة، فجي)  حار   ارم يف  اياب اللفايواسص ر   رم ،ال ي فو ام ث ما الزمن
الااة واحاا م أو أحااوال؟  اا   فاا  الوجااوص لااأ ح ؟أحااوال  اا   الوجااوص مااا فااي ،يأاام ميااا أحااوال  اا   الوجااوص( فَذلَذذَم َتَرذذَدوا َمذذاءك )

 ،حا    لاأ ؛أو ماا وجا  اساال ،غا  موجاوص ،فقا ه ؛ماا وجا  اساال حساا (لَذَم َتَرذَدوا)فاي؟  ؟ أحوال، ماحالة أو أحوال الوجوص لأ
اا   أو مااا وجاا  اسااال ح   ،فااو يااراه ل اان فااو حم ااوك  لااأ َدوا فَذلَذذَم َتَرذذ)مااا الاا لي ؟  ؟سااا ،وهلاا ا اسااريض يتاايمم ،ح مااا ؛و حقيقااةم اا ،ام 

فَذلَذَم )فاجي)   ،اولاو كاا  واجا ا لاأ حس ا ،ل ان  ا   وج ا اأ للماال فا ا ح ماا ،صاخا  يف الأماو  ،ل أ فلا غا  واجا  للماال(؛ َماءك 
 طيب. .، و    وجوصه ح ماك  الحوال     وجوصه حقيقة( ف ا يشم   َتَرَدوا َماءك 

فا  يف اآلياة  ماو ؟ ماا مضااع  [22]اللساال ﴾لذذ َكَر َمثَذَل َحذً  اأَلَنثَذيَذذَينَ يَوَصيَكَم الل َه َفي َأَواَلدََكذَم لَ ﴿مثحل يف قولأ تأااىل 
، ؟ ويا  فيهاا يف الأماو  ؟ يأاين  اا ( يشام   يا يَوَصذيَكَم الل ذَه َفذي َأَواَلدََكذمَ طياب فا  فا ا ) ؟وف ا يأم ميا الوالص، ح ي 

ماااا مشلاااأ مااان الصاااور  ؛يأاااين ماااا يااا خ  ؛ماااو  جهااااع الأماااو جهااااع الوالص؟ الو  تتصاااور بأااا  الأماااا فاااي  ، اااا  يف الوالص ميأاااا
، حاا ي ؟ فاا  فاا ا اسساالم وال ااافر ،الصااغ  وال  اا  فاا ا اثلااّي ،يشاام  الاا كر وال ثااع فاا ا واحاا  (يَوَصذذيَكَم الل ذذَه َفذذي َأَواَلدََكذذمَ )

   .فهلا خ ص «ال يَر كافر مسلما»القرآ  خص بالسلة يف قولأ  ،؟ ف ا ىنا خص بالسلةالأمو  باقي
 ف ه تط يقاع طي ة.

 .ف   ل ك مثال أو  زي كم أمثلة  لع اسفصصاع
فهاو وارج مان  «ل الولذد أبذاه لذم يذَرتذإذا ق»قولأ  ليأ الصحلم والساحل   -مثحل يف السلة-قولأ  ليأ الصحلم والسحل   ،طيب

والقاتا  ال يارث مان  ،ل اأ ا اتأه  ؟؟؟ ق ا  أوا اأ ؛اارج مان فا ا (يَوَصيَكَم الل َه َفذي َأَواَلدََكذَم لَلذذ َكَر َمثَذَل َحذً  اأَلَنثَذيَذذَينَ )اآلية 
 .اسقتول شيل

( َأَواَلدََكذذمَ  َواَعذَدَلوا بَذذَينَ طياب ) ،«َأَواَلدََكذمَ  اتّذَقذذوا اللّذَه َواَعذَدَلوا بَذذَينَ »لاو  نخا  مثاال مان السالة فيماا قيا  فياأ الأماو   ،طياب
 يشاام  ميااا ين( فاا ه يأااَأَواَلدََكذذمَ ) ،مااو أفااو ماان حاايا ال لأمااو ؟ الماار مااا؟ يأااين اللفااظ الاا ي صل  لااع اأو  وجااأ الأمااو  أوال
ا ،اماضر والغالاب ،الوالص ال كر وال ثع يأاين - ات ل باالأمو  وهلا ا ا   ،فا ا يشام  اجلمياا ،والا ي ك يانع   ،  اسوجاوص فأاحلامم 

اا –ا ات ل باا بأااض الألماال حا ث لاأ ولاا  بأا  )لاا  أ اأ يساااويأ  ؛  )لا  اباانلاأ بأاا ث      لااع أ اأ  )ا أ طااع اماضارين شاينا مث ح 

                                                 
 .2، اسال م 24اللسال ( 31)



الا كر  ،(َأَواَلدََكذمَ  اتّذَقذوا اللّذَه َواَعذَدَلوا بَذذَينَ )( َأَواَلدََكذمَ ل أ صاخ  يف قولاأ ) ،يأين يأطيأ مث  ما أ طافم ؛باماضرين يأطيأ مرّجا
فاجي)ا أ طاع أحا   (َأَواَلدََكذمَ  َه َواَعذَدَلوا بَذذَينَ اتّذَقذوا اللّذ)و لصايص ل اأ ال اارج  ان الأا ل قاال لصيصأ يف بأاض الحاوال فا ا م ا

، ياؤ)  فيهاا بالأطاال مثا  أ  يشاتغ  مأاأ ،وف ه اسيازم يأا  هباا اسيازم الشار ية الا  ياؤ)  هباا ،ميزم ،الوالص سيزم فيأ ال لتفضي  لغ 
و خاااروج ل ااان م ااا ،ارج  ااان )لااا فهااا ا خااا ،و اااو )لااا  ،، طالاااب  لااام أ طااااه ىناااا يأيلاااأ  لاااع طلاااب الألااامأ طااااه أكثااار مااان أوالصه

 .، ف ه مسنلة ما هلا صخ  بالتفصيصخروج ل أ صاخ  يف ضمن الأ ل اسنمور بأ ،بالقياك
وو  وجااأ الأمااو  فيااأ؟ يأااين ال اللافيااة للهاال ،  «اَلَكتَذذابَ  بََفاَتَحذذةَ  إال   الَ َصذذاَل َ »،  أياا ه )كر اااهفيااأ مثااال ثاااق؟ طيااب فاا ا 

 إال   الَ َصذاَل َ )لإلماا  واسانمو  واسلفارص، حا ي ؟ ، أيضا ، أيضا اجلهرية والسرية في الفرإ واللف وا  الصحلم ال يأم  ي ؟ ك  أ 
   .طيب .ف ه يأمها اجلميا (اَلَكَتابَ  بََفاَتَحةَ 

فلااا أو  جهااة الأمااو ؟ يأااين فاارإ و فاا   ،حاالع صاخاا  ال أ ااة ،، فاا احاالع اهلل  ليااأ و االم صاخاا  ال أ ااة حاالع ر ااول اهلل
حاالع حااحلم  ،حاالع فااو أحاا  اماااالع ،ل ااأ فاا ه حالااة واحاا م ؛، فاا ا فأاا  وقللااا الفأااال ال  مااو  هلااا اارية وجهريااة ؟و  بأاا و  

 .مألا مرّ  ال يو منا الأمو  من  وارإ اللفاا من حفاع اللط   ،والفأال لي  هبا  مو  ، رية وفي  افلة
ك وي  ق   ما ت    ق   تف    ؟وأين لفظ الأمو ؟ وين لفظ الأمو  ف ا  ا ؟ طيب ،«رََكَعتَذَينَ ي لً صَ يَ َفاَل َيَرَلَس َحّتَى »

 (32).«رََكَعتَذَينَ ي لً صَ يَ َفالَ َيَرَلَس َحّتَى  َإَذا َدَخَل َأَحدََكَم اَلَمَسَردَ »أوال لفظأ كي  ا تف ع الأمو   ،الأمو 
 

 
أ   ف م اساصم _  اك اجلزالري
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 )المرمل والمبين(-1
 

 تقر إلى البيان: إخراج الشيء من حيز انشكال إلى حيز الترلي.والمرمل : ما اف
 والنص: ما ال يحتمل إال معنى واحدا وقيل ما ت ويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس, وهو الكرسي.

 

 )الظاهر والمؤول(-6
 
 والظاهر : ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من اآلخر . ويؤول.

 اهر بالدليل(الظاهر بالدليل , ويسمى )الظ
 

 )األفعال(-7
 

 يخلو إما أن يكون على وجه الفرية وال اعة, أو غير ذلك. فعل صاحب الشريعة : ال
به, وإن لم يدل ال يخصص به : ألن اهلل تعالى )لقد كان  االختصاصبه, يحمل على  االختصاصفإن دل دليل على 

 لكم في رسول اهلل أسو  حسنة(.
 , ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه.صحابنايحمل على الوجوب عند بعض أف

 , فيحمل على انباحة في حقه وحقنا.كان على وجه غير القربة وال اعة  فإن
 , وإقراه على الفعل كفعله.الشريعة على القول الصادر من أحد, هو قول صاحب الشريعةوإقرار صاحب 

 لمبه, ولم ينكره, فحكمه حكم ما فعل في مرلسه.وما فعل في وقته في غير مرلسه, وع
 

 )النسخ(-2
 

 وأما النسخ فمعناه لغة : انزالة وقيل : معناه النقل من قولهم نسخر ما في هذا الكتاب أي نقلته .
 وحده: هو الخ اب الدال على وقع الحكم الثابر بالخ اب المتقدم على وجه, لواله لكان ٌابتا, مع تراخيه عنه.

نسخ الرسم وبقاء الحكم, ونسخ الحكم وبقاء الرسم, والنسخ بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغل , وإلى ما ويروز 
 هو أخف.



 ويروز نسخ الكتاب بالكتاب, ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة.
 اآلحاد.ويروز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ اآلحاد باآلحاد وبالتواتر وال يروز نسخ المتواتر ب

)تنبيه في التعارض(: إذا تعارض ن قان, فال يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين , أو أحدهما عاما واآلخر خاصا , 
 أو كل واحد منهما عاما من وجه , وخاصا من وجه.

 ريخ.فإن كانا عامين: فإن أمكن الرمع بينهما جمع , وإن لم يمكن الرمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التا
 فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمت خر , وكذا إذا كانا خاصين .
 وإن كان أحدهما عاما واآلخر خاصا , فيخصص العام بالخاص .

 وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه, فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص اآلخر.
 

 )انجماع(-9
 

 الشرعية . ةكم الحادٌة . ونعني العلماء والفقهاء ونعني بالحادٌة :الحادٌوأما انجماع : فهو اتفاق علماء العصر على ح
وإجماع هذه األمة حرة دون غيرها لقوله صلى اهلل عليه وسلم )الترتمع أمتي على ضاللة(, والشرع ورد بعصمة هذه 

 األمة.
 حيح .وانجماع حرة على العصر الثاني ,وفي أي عصر كان وال يشتر  انقراض العصر على الص

فإن قلنا :انقراض العصر شر  فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل االجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك 
 الحكم .

 واالجماع يصح بقولهم وبفعلهم , وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين .
 د.وقول الواحد من الصحابة ليس بحرة على غيره على القول الردي

 

 )األخبار(-13
 

وأما األخبار : فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين : آحاد ومتواتر فالمتواتر : ما يوجب العلم 
وهو أن يروي جماعة ال يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم , إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه . ويكون في األصل عن 

 د.مشاهد  أو سماع, ال عن إجتها
واآلحاد هو الذي يوجب العمل, وال يوجب العلم . وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند: ما اتصل إسناده. والمرسل: ما 

لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة, فليس ذلك حرة إال مراسيل سعيد بن المسيب ألنها فتشر 
 فوجدت مسانيد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم.



دخل على األسانيد, وإذا قرأ الشيخ يروز للراوي أن يقول حدٌني أو أخبرني وإذا قرأ هو على الشيخ يقول: والعنعنة ت
 أخبرني وال يقول حدٌني.

 وإن أجازه الشيخ من غير قراء , أجازني أو أخبرني أجاز  .
 

 _)القياس( 11
 

 , بعلة ترمعها في الحكم .وأما القياس: فهو رد الفرع إلى األصل 
 وهو ينقسم إلى ٌالٌة أقسام: إلى قياس علة, وقياس داللة,وقياس شبه.

النظيذرين  علذى اآلخر,وهذو أن تكذون العلذة  فقياس العلة: ما كانر فيهموجبة للحكم .وقياس الداللة :هو االستدالل ب حد
 دالة على الحكم,والتكون موجبة للحكم.وقياس الشبه:وهو الفرع المتردد بين أصلين ,وال يصار إليه مع إمكانما قبله.

 ومن شر  الفرع أن يكون مناسبا لألصل .ومن شر  األصل أن يكون ٌابتا بدليل 
 متفق عليه بين الخصمين .

 ن ت رد معلولتها ,فال تنتقص لفظا والمعنى.ومن شر  العلة أ
ومن شر  الحكم:أن يكون مثل العلة في النفي وانٌبات, أي في الوجذود والعذدم .فذإن وجذدت العلذة وجذد الحكم.والعلذة 

 هي الرالبة للحكم.

 _)الحظر وانباحة (18
 

ما أباحته الشريعة.فإن لم يوجد في الشريعة مايذدل  وأما الحظر وانباحة:فمن الناس من يقول إن األشياء على الحظر, إال
لذذذى أن األصذذذل فذذذي األشذذذياء ,أنهذذذا ع وباألصذذذل, وهذذذو الحظذذذر.ومن النذذذاس مذذذن يقذذذول بضذذذده, وهذذذ كعلذذذى انباحذذذة, يتمسذذذ

 انباحة,إال ما حظره الشرع.
 عدم الدليل الشرعي. دومعنى استصحاب الحال الذي يحتَ به:أن يستصحب األصل, عن

 

 )ترتيب األدلة(-14
 

وأما األدلة : فيقدم الرلي منها على الخفي والموجب للعلذم علذى الموجذب للظذن والن ذق علذى القيذاس , والقيذاس الرلذي 
 وإال فيستصحب الحال. -يعمل بالن ق-يفسر األصل  على الخفي. فإن وجد فالن ق ما



 )شرو  المفتي(-12
 

ومذذن شذذرو  المفتذذي:أن يكذذون عالمذذا بالفقذذه أصذذال وفرعا,خالفذذا ومذذذهبا, وأن يكذذون كامذذل األدلذذة فذذي االجتهذذاد ,عارفذذا بمذذا 
 يحتاج إليه في استنبا  األحكام ,وتفسير اآليات الوارد  فيها.

 

 _)شرو  المستفتي(11
 

 و  المستفتي:أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد, والتقليد قبول قول القاٌل بال حرة.ومن شر 
فعلى هذا قبول قول النبي صلى اهلل عليه وسلم يسمى تقليدا ومذنهم مذن قذال :قبذول قذول القاٌذل , وأنذر التذدري مذن أيذن 

 قاله.
 فيروز أن يسمى قبول قوله تقليدا .فإن قلنا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يقول بالقياس 

 

 )االجتهاد(-16
 

وأما االجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمرتهد إن كان كامل اآللة في االجتهاد فذي الفذروع ف صذاب فلذه أجذران 
 فله أجر واحد. وأخ  وإن اجتهد 

ميذة مصذيب,ألن ذلذك يذؤدي إلذى ومنهم من قال: كل مرتهذد فذي الفذروع مصذيب وال يرذوز كذل مرتهذد فذي األصذول الكال
 تصويب أهل الضاللة والمروس والكفار والملحدين .

قوله صذلى اهلل عليذه وسذلم مذن اجتهذد وأصذاب فلذه أجذران ومذن اجتهذد مصذيبا,ودليل من قال:ليس كل مرتهذد فذي الفذروع 
 فله أجر واحد. وأخ  

 تار  أخر .           ا.هذ         ووجه الدليل أن النبي صلى اهلل عليه وسلم خ   المرتهد تار  وصوبه


