
 

 لفضيلة الشيخ
 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ



2 

http://www.alsalafia.com 

 

ا  احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريط  لره وأشرهد أن ًمرد 
عبرررد اهلل ورهرررفله وورررله ه ود ه ررره غ رررهد أغوررره أل ررر  اليهرررال  وأ   ا  اغررر  وغ ررر  املررر  

هلل وه  م وألارك ع ى غبهنا ًمد وع ى آله وورببه وجاهد يف اهلل حق اجلها  و  ى ا
 و ن اهتد  هبداهم إىل طفم الدطن.

 أ وا ألعد: 
وكمقد   هلذا املفضرفع أو  ((قفاعد القفاعد))فمفضفع هذه احملاضية أو هذا الدرس 

رصسص يف هرررذا الررردرس   ورررهني القفاعرررد ال ررريعه    رررددني ألرررني طدطررره فاغوررره ال طررريا  أن طلررردت
تقعهررررد فرررران هررررذا رالرررره ررررراا الدراهررررا  املت   رررر  والببرررررف  ووضررررق القفاعررررد ل 

را غيطررد  رن هررذا الببر  أو هررذا الردرس أن ج رري إىل غته  ر  فهمررا  املت   ر   وإمو
اذه  رق  ٍم ل قفاعد مث  ا طنبغي إختاذه  ق القفاعد و ا ال طنبغي إختخ طتع ق ألالتقعهد وفرصهت

 القفاعد.
ميي هبم كثري ا وداو  القياء وط ب  الع رم أنو الناس  وسبب هذا الدرس سبب إنشائه

ميي هبم كثري ا التقعهد ميي هبم كثري ا ذكي القفاعد القاعدة يف هذا كذا  وا وني يف هذا 
كرررذا  وإذا جررراء التقعهرررد فاغررره طللهرررم اغررردراق اللررريوع ملررر  هرررذه القاعررردة وأن  امل ررر م 

منيل عمررفم للرر  ط بررق هررذه القاعرردة ألررا راق فيوعهررا الررل  نرردرق ملرر  أللا هررا وط رر
القاعدة ل ليوع طدرجها فههرا ارا فهرم  رن القعردة وهلرذا كثرلريص يف هرذا الفقر  الت ورهني 
والتقعهد كنيُّ طقفا القاعدة كذا وكذا وفهم ال  ف هلذه امل  ل  كذا وا وني يف هذا  
كررذا وال رر ف غق ررفا يف هررذه امل رر ل  كررذا وراررا جلعررني ألعررد ا قررفاا ل  رر ف قاعرردة 

  قفاعرد وأورفا قيرهررا أهرني الع رم يف كتربهم و لو رفا ع ههرا ف هررذا    ري ة  ورارا طيحر
عررني  رددني هلرذه القفاعررد وللهرم التقعهرد وملررا طنبغري اختراذه  ررق  كران  رن ال  رفاأم أنت لل

 التقعهد  ق ضيب ألعد ا  ث  .
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 ررن هرربش إغ رراء هررذا الرردرس أنت غع رري أوررفال  عا رر  طن ررب  هبررا التل ررري  والثااان   
لب الع م أو عقني امل ر م ألعا ر  يف هرذا الع ري الرذت كثري  فهره طن ب  هبا عقني طا

اآلراء  وهررذا الع رري كمررا  رريون و  ررمفغه و  رراهدون كثرري  فهرره ا قررفاا  كثرري  فهرره 
االجتاها   كثي  فهه اآلراء حىت إهنا   ثي ألعد كني  طفم وله   وهبب ذلك اإلدالا 

 الع م.ألالت وهني الع مي  وهبب ذلك اإلدالا ألاليجفع إىل قفاعد 
أو كثررية اآلراء وكثرية املردارس  ررن أهرباب ذلررك  ومان سسااباد ثادوك الاار ال فا   

كثية التقعهد الذت طفر ه أوباب كني جه  وط رفن ذلرك التقعهرد  رارة   ر م ا و رارة 
غري    م وراا كان    ما  ن جه  غري    م  ن جهر  أدري  كمرا هره ل لرذلك 

 ررباب طتبه ررفن يف وضررق ضررفاأل   ثرراا وهررذا عررا جعررني كثررري  ررن النرراس وداورر  ال
عق ه   ن  ال ني وهلل احلمد طيطد ال ال   طيطد أنت طتقيب  ن رأله جني  وعال  طيطد أنت 
طع م احلق مث طتبق احلق هذا  طردن اجلمهرق  وهلرذا اجلمهرق وهلرذا كرني  را  عرا  اع إ رني 

 ررار احلررق أل يطقترره فاغرره لررد لرره أ برراعي ولررد  ررن طتقنررق ألل ي رره وهرربب اإلقتنرراع ألا ف
اخلاطئ  أو ا ف ار الناق   أو ا ف ار املتب ب   طعر  غرري الثاألتر  الرل لرهأ هلرا أورفا 
واضرررب  هرررف ال رررالم هرررف اآلراء إطررريا  أورررفا  إطررريا  شرررفاهد  إطررريا  أ لررر  و رررف ذلرررك 
وط ررفن ذلررك اإلطررريا   ررن ا  لررر  وا وررفا والقفاعرررد وال ررفاهد ط رررفن غاق  ررا ط رررفن 

ا وهرربوب ذلررك أنت كثرري  اآلراء وعرري  ف ي رره ورربهبا يف غل رره ل ررن ط ررفن غاق رر
أل يطق  وعارض   ا عند اآلدي  ولف رجق اجلمهق إىل الع م ل رب هم الع رم ول راغفا 
طدا واحدة ع ى  ن وهاهم  هلرذا أقرفا إن  هرذا الردرس  رددني ولرهأ  قعهردا كرا ال 
هلذه امل  ل  العظهم  ألني هف  رددني لرذلك طلرت  ل الرب احلرق ول الرب ال رفاب يف 

ذه امل ائني  ا ميلص نُّه أنت ط ب  عق ه وفهمره وإ راكره لو رفر ولوحردا  ول مرفاأطن ه
 امل ت ل .

مجرق قاعردة والقاعردة  را ألبره ع ههرا غريهرا  قاعردة  القواعد عّ فها سهل العلم بأنهاا
ال يء  ا طبه ع هها غريها وهلذا قالفا إن   عيطف القاعدة عنرد أهرني االور الهن أهنرا 
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إلهه فيوع كثررية وقراا ألع رهم إن  القاعردة أ ري أغ رش   يجرق إلهره فريوع  أ ي ك ي   يجق
كثرية وغلهم  رن هرذا التعيطرف أن  القاعردة عبرارة جتمرق ق ر  يف ا للراخ ل رن طرددني 
ملتهررا وررفر كثرررية  ن  القاعرردة  فضررفع  جلمررق اللرريوع امل ت لرر   وهررذه القفاعررد الررل 

 وضعها أهني الع م وأو   هذه أق ام  نها:
 ا هي قفاعد عا    و نها  ا هري قفاعرد داور   قفاعرد عا ر  جلمهرق أهرني الع رم  -

طعرر  طتلررق ع ههررا الع مرراء مجهعررا د رراة يف اللقرره و نهررا قفاعرردل داورر  يف اللقههررا  
ختت ف  ا ألني  ذهب وآدي والقفاعد  ق م ألاعتبار آدي إىل أن   نها قفاعد وأوفا 

ألاللقرره و نهررا قفاعررد وأوررفا  ت رر     ت رر   ألالعقهرردة  و نهررا قفاعررد وأوررفا  ت رر  
ألال ر فك وأغررفاع التعا رني وإذا     رر  ال ترب املهللرر  يف هرذا الشرر ن فت رد أن   هررفر 
القفاعررد املت رر   ألالعقهرردة يف كتررب أئمرر  ال رر ف  هررفر ذلررك ألررنيخ واضرر  ملررن ط برره 
وكرررذلك القفاعرررد اللقههررر  وكرررذلك قفاعرررد ال ررر فك الرررل  لببررر ل عنرررد ذكررري االعت رررام 

وال رررن  وا بررراع طيطقررر  ال ررر ف ال ررراع يف اللهرررم ويف العبرررا ا  ويف أغرررفاع  ألال تررراب
التعا ررني هررذه أغررفاع ل قفاعررد ولووررفا قررد جتررد قاعرردة يف العقهرردة  قاعرردة يف اللقرره  
قاعدة يف ال  فك والتعا ني وهذه الألد  أنت  يعى مجهعا  ن  ذلك التقعهد  ا وضق إال  

 للائدة.
لررره  ررررن  لهرررني هرررذه القفاعررررد  رررا  له هرررا  القفاعررررد غع رررم أن  كرررني شررريء شرررريعي الألرررد  

أل ق ررا ها الألررد  أنت ط ررفن هلررا  لهررني  والرردلهني  ررارة ط ررفن ألررني  ررن ال ترراب وال ررن  
طقاا  لهني هذه القاعدة كذا  ن ال تاب أو  ن ال ن   ثال قاعدة ا  فر اقاوردها 

ررا ا عمرراا ألالنهررا )) له هررا قررفا النررش ورر  ى اهلل ع هرره وهرر  م:  ال ًرريم ))ثال:  رر ((إم 
{ وه رذا وكرذلك يف إال   را اضر يرإ إلهره له ها قفا اهلل جرني  وعرال:   (( ق ضيورة

  ائني االعتقا  هناك قفاعد هلا أ لتها ويف   ائني ال فلك هنراك قفاعرد هلرا أ لتهرا  
فرراذن  عرريق القاعرردة وط ررتدا هلررا يف الررني  ررن ال ترراب أو ال ررن  كررذلك القاعرردة 

أمجق ال  ف  أمجق ا ئم  ع رى أن   رن القفاعرد كرذا  وكرذلك ط تدا هلا ألاإلمجاع  
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ط تدا ل قاعدة ألاالهتقياء  ألاهرتقياء إ رام  رن ا ئمر     رائني  عهنر  يف ألراب أو يف 
أألرررفاب فه رررريق قاعرررردة ألاهررررتقيئه وهرررف رجررررني  رررر  فن إ ررررام  رررن ا ئمرررر  فه ررررفن ذكرررريه 

رة جتد أغه طني ل قاعدة واهتنتاجه ل قاعدة وفاألا وبهبا  إذا غظي  يف ال تب  ا
ع ى أن  هذه قاعدة طقاا  ن  القاعدة كذا  ن  ا وني كذا و ارة ال جتد هذا الرني 
أل ن  هذه قاعدة وأن  هذا هف ا وني وإما جتد التعبري أل  ي ك  ي طيجق إلهه أفيا  كثررية 
أ ي ك ي طقاا  ثال أن  كني كذا مث طذكي احل م أو طقفا ف ني شيء مث طذكي احل م  

ألرر  ي ك رري طلهررم  نرره أن  هررذا  قعهررد  ن  ال  هررا   يجررق إلههررا أفيا هررا فت ررد  التعبررري
ذلررك  ررارة طررذكي القاعرردة ا وررني وا وررني هررف القاعرردة  ن  ا وررني طرر ل اعررا  عنررد 

إن  ))أهني الع م و رن إطريا ا م لوورني أنت ط رفن ا ورني اعره القاعردة فهقراا  رثال: 
ا ورني هنرا طعر  القاعردة  ن  القاعردة أغره فه فن  عه  ((أكني املهت  خبالق ا وني

 ال لفأ ا كني إال  عا أحني اهلل جني  وعال كما ذكي ذلك ا وفلهفن وغريهم.
ذكيغا أن  القفاعد أق ام و نها القفاعد العقدط   ثاهلا أن  الني ً م والعقني  ع ني  

ا وأن  إلغرراء يف أألررفاب العقائررد  ررثال  ررن قفاعررد العقهرردة أن  ا هررباب  ي ب رر  ا ررببا 
ا هررباب ال لررفأ وهررف  عارضرر  ل  رريع وقرردهن يف العقررني   ثرراا اللقههرر  كمررا ذكيغررا: 

كررني عبررا ة ق طتقعرردها ))و ثرراا ال رر فكه :  ((الترراألق  رراألق))و ((ا  ررفر اقاورردها))
طعر  أن  العبرا ا   بناهرا  ((أورباب رهرفا اهلل ور  ى اهلل ع هره وهر  م فرال  تعبردوها

ملعررا ال   بناهرررا ع ررى اإلدرررالء طعررر  اررا ط رررفن عنررد النررراس ارررا ع ررى التفقهرررف وأن  ا
 ط     غهاهم  ا ق طي  فهها غي حييخ ها.

 القواعد سنشأها العلماء لمااا؟
 ن  ألعرررد اللترررفهن اإلهرررال ه  وألعرررد أنت  فهرررع  رقعررر   ولررر  اإلهرررالم  هررري    ررراكني 

ة  هرري  أراء  هرري   ررذاهب   هرري  أف ررار جدطرردة و هرري  وررفر ل م ررائني كثررري 
ف ان لزا ا حىت   ب  امل ائني يف الباب الفاحد وهف  ا ط مى ألال األ  أو   ب  
امل ررائني يف أألررفاب ةت لرر  أنت جتعررني قفاعررد طيجررق إلههررا  فهررم   ررك امل ررائني  هررذا يف 
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اللقههرررا   كرررذلك يف العقررردطا  ملرررا كثررري درررالق امل ررراللني ل  ماعررر  ل يطقررر  أهرررني 
   ب  هذا ا  ي. ال ن   ل يطق  ال  ف ال اع وضع  قفاعد

إذن القفاعررد يف ا وررني ق   ررن  فجررف ة  عررلو عنهررا ألالقاعرردة عنررد ال رر ف ال رراع 
طع  عند ال رباأل  والتراألعني وإمرا وضرق الع مراء هرذه القفاعرد وعرلوا عنهرا ألقاعردة  
أل وني ألنبف ذلرك  رن العبرريا   جرني أن   رب  امل رائني وحرىت ط رهني ع رى النرا ي 

تليقرر  و ررا لمعهررا  ررن قاعرردٍة وأوررنٍي واحررد  ف ثررية امل ررائني   أنت طررتل ن ل  ررمائني امل
كثررية اإلطرريا ا   كثررية اللرريوع  وكثررية ا قررفاا الألررد  أنت   ررب  أل رراأل  ف رران لررذلالك 
ألغ ئب    ك القفاعد  وأغ رئ  ا ورفا حرىت طن رب  الع مراء أل راأل  واحرد وحرىت 

 ررتقيم  ررية أدرري  إذا ا ررى  ررن لررهأ ا تهررد   ررن لررهأ ألعرراق غزطرري الع ررم ال طرر ل وط
وخييق أوفال ط ب  هبا ع مه وغل ه والعمي ق ري ال طتبمرني أنت طنظري املريء يف أ رفر  
كثررررية ل رررن إذا ضرررب   القفاعرررد فاغررره  ررري  اللرررفرع و ررري امللررري ا  إىل   رررك القفاعرررد 
فهن ررب  ا  رري  ررن أهررباب الن رر ة أهرربا  غ رر ة ع ررم التقعهررد أو القفاعررد أن  العقررني 

أل ررراألٍ  إذا ق طن رررب  ألتقعهرررد فاغررره ط رررذ اآلن اآلراء ةت لررر  واللهرررم إذا ق طن رررب  
واحل رم ع رى امل رت دا  احل رم ع رى النرفاأا خيت رف فهره فرالن عرن فرالن حرىت  رن 
الع مررراء خيت رررف فهررره وهلرررذا جترررد أن  ادرررتالق ال ررر ف  رررن التررراألعني داوررر  جترررد أن  

اء  ررن أهررني ادررتالفهم يف الغالررب ال طيجررق إىل ادررتالق القفاعررد أ ررا ادررتالق الع مرر
املررررذاهب املعيوفرررر  طيجررررق إىل  قعهررررد وذلررررك  ن  أولئررررك غظرررريوا يف القفاعررررد وضررررب فا 
امل ائني ألالتقعهد وأ را  رن قرب هم فاغره ق  ت ورني ذلرك ف اغر  امل رائني عنردهم  بنهر  
ع ى اجتها ه يف الناأل  فه ل  ن ألعرده وال طردرت قاعد ره يف هرذه امل ر ل  فهق رده يف 

 مل  ل  وال طنظي إىل   دذه  ن جه  التقعهد العام.هذا الباب أو يف   ك ا
و ن أهباب غ  ة القفاعد أنت ال طت ثي طالب الع م  سيضا من سسباد وضع ال قعيد

وأنت ال طتررر ثي النررراس ألاملت ررراهبا   ن  التقعهرررد ط رررب  و رررن املع رررفم أن  القفاعرررد كمرررا 
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 رري  وهرره ل  ل ررهني  ذكيغررا  له هررا احمل ررم عررن ال ترراب وال ررن  وأ ررا املت رراهبا  الررل
 ل مب م واملت األه إنت شاء اهلل  عاىل.

أ ا املت اهبا  فاذا أور   ع ى  ن لهأ ألياهخ يف الع م فيارا   ربت  رارا غظري إىل 
امل  ل  وق طتل ن مل دذها  ن القفاعد ف ان  ن ال  فاأم أنت  فضق يف العقهدة قفاعرد 

وإذا اور   املت ررراهبا  فررران   يف ال ررر فك  قفاعرررد يف اللقههرررا  حرررىت طن رررب  النررراس
طالررب الع ررم إذا غظرري إىل املت رراأله الررذت خيرردل القاعرردة طع ررم أن  ل ع مرراء فهرره غظرريا 
طع ررم أن  ل ع مرراء فهرره  فجههررا  وال طرر ك القاعرردة وهرري ا وررني ا وررهني  جررني إطرريا  
أحد   ن النراس  ت راأله  رن املت راهبا  ولرف كران  لرهال  رن ال تراب وال رن   ن   رن 

 ال تاب وال ن   ا هف  ت األه ال طع م أله إال  ألعد ر ه إىل احمل م. أ ل 
هذه أ رفر  همر  ألرني طردت هرذا املفضرفع و رق جترد  ا حرفاا و غرري ا  رفر يف  رارطخ 
اإلهالم حدث  غفاأا وحدث  حفا   كثية حفا    تغرية  حفا    ت د ة هذه 

لعزطررررز رهللرررره اهلل  عرررراىل: الررررل  اهررررا الع مرررراء غررررفاأا والررررل قرررراا فههررررا عمرررري ألررررن عبررررد ا
الألررد  أنت ط ررفن هنرراك غررفاأا  ((ملررد  ل نرراس أق رره  ألقرردر  ررا أحرردثفا  ررن الل ررفر))

 ت دة  نزا ألالناس ق اطا جدطدة فالألد  أنت حيد  هلا أح ام هني ك مرا أ ر  ق ره  
وك مررا أ ررى شرريء طيجررق ا  رري فهرره إىل اجتهررا  جدطررد  أم أن  هنرراك ضررفاأل   هنرراك 

مررراء إلههرررا قرررني  اجتهرررا هم يف النرررفاأا  و ه رررري ا  ررري ع رررههم يف قفاعرررد إذا رجرررق الع 
غظيهم إىل امل ت دا   ال شك  أن  حدو  النفاأا كان  ن اهرباب التقعهرد واط را 
درردم التقعهررد الع مرراء وط برر  الع ررم يف النظرري إىل النررفاأا وامل ررت دا   النررفاأا طعرر  

يف اجملتمعررا  هررذه  يجررق إىل احلررفا   امل ت لرر  وامل ررت دا  يف الرربال  ويف الرردوا و 
أهررررباب  ررررن أهررررم أهررررباهبا الت ررررفر  ن النرررراس طت ررررفرون كررررني أ ررررن جتررررد أغرررره طررررددني 
مل هنا  ع ى  ا قب ه داور  يف أ رفر املعرا ال   ر ل  عرا ال  جدطردة له ر  يف 
الز ن ا وا والعقني أل بعه لب أنت لد  لب أنت ط ل أل شرهاء جدطردة  هرذا الت رفر 

س إذا ق طن ب  ألتقعهد فاغه ال حد  ل عقني  ن القعرني طيطرد أنت الذت حيد  عند النا
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طت ررفر وط ررني إىل أشررهاء قررد طتعررده شا ررا عررن ال رريطع  وعررن الرردطن الررذت ار  رراه اهلل 
جرني  وعررال ف اغرر  القفاعرد  يجعصرر   هلررذه النمرفاأا إىل اوررفا ثاألترر   همرا حررد  جتررد 

ت دا  فرررران  القفاعررررد يف ا حررررفاا و همررررا حررررد  جتررررد  و غررررري يف ا  ررررفر ويف امل رررر
  ررب  ذلررك يف فهررم طالررب الع ررم ويف ح ررم اهلرراق ويف فتررفاه حررىت  يجررق إىل أوررفا 
ثاألترر   ن  هررذه ال رريطع  ثاألترر   ررن أوورراق ال رريطع  أهنررا شرريطع  ثاألترر   ثاألترر   ررن جهرر  
النظرري إىل ا شررهاء ثاألترر   ررن جهرر  النظرري إىل ا شررهاء ثاألترر   ررن جهرر  ا ح ررام  ثاألترر  

 التقعهد. ن جهف النظي 
الناس هلل جني  وعال ول ن اللتف  كما هرف  ع رفم  تغرري ألتغرري ا حرفاا وا أ ران  ن  
اللتف   بنه  كني ادتالق أحفاا الناس و ارة ط فن اعتما  امللل ع ى العريق وهرذا 

 له حبٌ  آدي لهأ هذا راله.
تقعهرد أط ا  ن أهرباب وجرف  النرفاأا الرل  عر  إىل ضريورة فهرم القفاعرد وضريورة ال

وأنت طررريأل  امل ررر م غل ررره ألاقاعررردة ف رررال عرررن طرررالب الع رررم ف رررال عرررن الع مررراء  أن  
ال طرر  ه م أ رران إال   والررذت ))الز رران طل ررد وكمررا قرراا النررش ع هرره ال ررالة وال ررالم: 

فراذا اهرت د الز ران ألر غفاع  رن الل را  وأغرفاع  رن  ((ألعده شري  نره حرىت  ت قرفا رأل رم
ملد  ل ناس أق ه  ألقدر  ا أحدثفا  ن ))العزطزر:  التغهريا  كما قاا عمي ألن عبد

هني إذا جتد  ال ل فر واأ ا  الل فر أو اأ ا  ألعد النراس عرن الردطن هرني  ((الل فر
 طت  ى هلم أل شهاء جدطدة ق ط ن ع هها ا  ي ا وا !

الررل هرري راجعرر  إىل ف ررا  الزكمرران وف ررا  أه رره ألرر  ي  ال قعيااد يضاابه هااذا ال ااوا ل
ثاألتررر  ولعرررني النظررري وح رررم ال تررراب وال رررن  ثاألت رررا ال طتغرررري  ن  هرررذه لعرررني ال ررريطع  

ال يطع  واحل  ل ني أ ان و  ان كما هف  ع فم وح مهرا يف أوا الز ران كب مهرا 
يف آدرريه واهلل جررني  وعررال ع ررم أن  هررذا الرردطن ألرراٍا إىل قهررام ال رراغع  ف عررني أح ا رره 

 همررا حررد   ررن  غررري  ألاقهرر  إىل قهررام ال رراع  فرراذن  همررا حررد   ررن ف ررا  النرراس
 هما حد   ن أ/ور فارجاعها إىل أوفا ال ريع ط رب  ذلرك ولعرني ذلرك الل را  
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لررهأ وهرره   إىل  غهررري ال رريع وهرره   إىل  غهررري أه رره وهرره   إىل اغقررالب العقررني  وإىل 
اغقرررالب اللهرررم يف  عاجلتررره لت رررك ا  رررفر  ن  القفاعرررد ثاألتررر  و ن  التقعهرررد واحرررد ال 

 وا ئم   ن قبني حىت مي ي ع هه الناس جهال ألعد جهني. طتغري جع ه الع ماء
إذا       هذا فمن الذت قعودص هذه القفاعد و ن الذت طرلقصِعد و ن الذت حيق له أن 
ط بررق القفاعررد  الررذت طقبررني  قعهررده أهررني الع ررم فرراذا كرران التقعهررد يف العقهرردة طررذكي 

فن ذلرك التقعهرد  رن عراق أوفا وقفاعد ليع إلهها يف أألفاب االعتقا  فالألرد  أنت ط ر
ألالعقهدة عاق ألدقائق أقفاا ال  ف عاق ألا قفاا امل الل  أل قفاا ال  ف  وهلرذا قرني  
التقعهررد يف العقهرردة ألعررد أ ررن ال رر ف ال رراع  وأئمرر  اإلهررالم  شررهخ اإلهررالم األرر  
 همهررر  رهللررره اهلل  جرررني طرررفا ألاعررره يف هرررذا ا  ررري أ رررى ألقفاعرررد ضرررب   لنرررا   ررر ئني 

   لنا أقفاا ال  ف يف ذلك.العقهدة وفيأل
فاذن  التقعهد الألد أنت ط فن  ن عاق راهخ يف العقهردة وقرد ذكيغرا  ريارا أن  العقهردة 
عقهرردة أهررني ال ررن  واجلماعرر   نهررا أألررفاب  ت رر   ألاعتقررا  الق ررب وهررف شرري  أركرران 
 اإلميان ال ت   اإلميران ألراهلل و الئ تره وكتبره ورهر ه والهرفم اآلدري وألالقردر درريه وشريه

ل رنٍي  ن اهلل  عاىل و ن العقهدة عقهدة ال  ف  ا  اه ألعد أهرني الع رم ألراملنه}:  
رررا { وهرررف طيطقررر  التعا رررني يف ا  رررفر  ثرررني   رررائني ا  ررري جع نرررا  رررن م شررريع   و نهاج 

ألررراملعيوق والنهررري عرررن املن ررري هرررذه  رررن العقهررردة  ثرررني   رررائني اإل ا ررر   رررن العقهررردة 
يا را  ا ولهراء و را طتع رق ألرذلك هرذا  رن ال باأل   ن العقهدة ال رالم يف الفالطر  وك

العقهدة وه ذا يف امل ائني الل دالف فهها أهني ال ن  غريهم وجع     ك امل رائني 
 ررن العقهرردة  هنررا كاغرر  عررا  ه ررز أهررني عررن غررريهم  ررن فرريا ال ررالا الألررد أنت ط ررفن 

ا ارا درالف فهره أهرني ال رن  غرريهم  فراذن العقهردة يف أألفاهبرا مج
 
لقصعخد عامل

هعرا   رمني امل
  ررررائني االعتقررررا  وأركرررران اإلميرررران و  ررررمني املررررنه} و  ررررمني اط ررررا ال رررر فك وهلررررذا يف 
العقهرردة الفاهرر ه  ل ررهخ اإلهررالم األررن  همهرر  جع هررا ع ررى هررذه ا ق ررام الثالثرر  شرريهن 
أركان اإلميان مث   ائني التعا ني املنه}  ا  ي ألاملعيوق والنهي عرن املن ري  اإل ا ر   
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ولهررراء  و رررا طت رررني ألررذلك  رررن  باحررر  مث يف آدررريه  ببررر  وال ررباأل   وكيا رررا  ا 
 ا دالا وال  فك عند أهني ال ن  واجلماع .

ا فا  الار هال يقبال مان  ال سثاد  ًا من يُاَقعِّد هذا المسائل البد سْن يكون راسا
 سْن يقعد ال يسوغ سْن يقبل من  ل سثد سْن يقعد لَم؟ 

ائني ل رار هنراك ا يافرا   غه لرف قبرني  رن كرني طالرب ع رم أنت طقعرد يف العقهردة   ر
 ن العقهدة أ يهرا واجرد  نرذ أ رن ال ر ف ال راع وإىل وقتنرا هرذا وإىل أنت طري  اهلل 
ا ر  و ن ع هها فالتقعهد الألد أنت ط فن راجع را إىل قرفا أئمر  ال ر ف أو إىل قرفا 
احملققني  ن ا ئمر  ك رهخ اإلهرالم األرن  همهر  واألرن القرهم و رن  را  رفهم وشرهد لره 

 ا   يف هذا الباب.ألاإل 
أط ررا التقعهررد فهرره اهتب ررار املقعخررد اللرريوع ال ثرررية الررل  نرردرق ملرر  هررذه القاعرردة 
وأحهاغررا ألعررد النرراس قررد ط ررتع ني طرلقصعخررد وهررف ال ط تب رري كررني اللرريوع الررل  نرردرق 
مل  هذه القاعدة عا عاط ه أو عا ع مه وإما اهتب ري ألع را فر ديق قاعردة وهلرذا 

حىت  ن ألعد ط ب  الع م طرلقصعخد قاعدة مث طفر  ع هه  عر   شرهئا  جتد أن   ن الناس
فه ررررفن دار ررررا لقاعد رررره ورررربه  أن  القفاعررررد أغ بهرررر  ل ررررن هررررذا ال طعرررر  أنت   ررررفن 

 املعارضا  ل قاعدة كثرية.
التقعهد إذا جاء  ن ةت لني طعر  فرالن لره طيطقر  خترالف طيطقر  فرالن  وأ رى  الثان  

امل ت رررررف فههررررا فاغررررره غته رررر  الدرررررتالق اآلراء ول يغبرررررا  التقعهررررد يف هرررررذه امل ررررائني 
ول غاطا  ط فن مثو  قعهردا  ةت لر  وهلرذا جترد يف  ثرني هرذا الز ران  رن قعورد عرن هرف 
لهأ  ن أهني الع م  جتد أغ ره طقعرد حب رب الفاقرق الرذت طعه ره إنت كران واقعرا  عفطرا 

حب ب الفاقق الذت هف طقعد حب ب الفاقق الذت هف فهه  إنت كان واقعا فقهها طقعد 
فهرره  والفاجررب أن  الررذت حيررق لرره أنت طقعررد أنت ط ررفن  ت    ررا  ررن أنت ط ررفن  تبنهررا 
ليأت  ن اآلراء  ن التقعهرد هرف اهرتقياء امل رائني وذكري أورفا هرذه امل ر ل   رن أ لر  
ال رريع حررىت   ررفن  يجعهررا طيجررق إلهرره إذا ح رري  فرريوع جدطرردة وقررد راطنررا يف هررذا 
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ك  قعهد  شهاء ال طفافق ع هها ا ئم   رن قبرني وجع ر  قفاعرد الأ ن أغه ح ني هنا
و برله ن  ووار  هناك آراء وآراء عا هبب ادتالفرا يف وجهرا  النظري وعردم  قر  يف 

 ذكي هذه اآلراء.
 رن امل ررائني املت ر   اببر   رن الررذت طقعرد  و رن الررذت حيرق لره التقعهررد   الثالا: 

فاعد ل   ف ال اع طقفا القاعدة عند أغه ال ط فغ  حد أنت طن ب قاعدة  ن الق
 ال  ف هي كذا إال  عن أحد طيطقني:

يف  ((والقاعدة كذا  وا وني كذا))أنت لد غ ا ع ى أهنا قاعدة  لد غي:  األول 
قررفا إ ررام  ررن ا ئمرر  أو يف كتررب االعتقررا  أو يف كتررب ال رر ف ال رراع رضررفان اهلل 

ل رررر ف  قعررررردطن لقفاعررررد داطئررررر  ع ررررههم الألررررد أنت ط رررررفن مثو غرررري حرررررىت ال  عررررني ا
وال رر ف ال شررك أهنررم دررري هررذه ا  رر  دررري النرراس قرري  مث الررذطن ط ررفهنم مث الررذطن 
ط فهنم فمن الناس  ن ط ل وطقفا القاعدة عنرد ال ر ف كرذا هرني غري ال ر ف ع رى 
هذه القاعدة  ال جترد جفاأل را ألاإلثبرا  ألر هنم غ رفا ع ههرا  رن أطرن أول هبرذه القاعردة 

قعررد  واملقعرد إذا كران  ررن أهرني الع ررم فاغره لرن لرر م ع رى  قعهررد  ون أللهرم ذلرك امل
غي  ن ال  ف ال اع ع ى هذا التقعهد إذا غ رب    رك القاعردة ل  ر ف ال راع 

 أنت طني ع ى هذه القاعدة عند ال  ف ال اع.
أنت ط ررتقيم عرراق راهررخ  ترر   ل ررالم ال رر ف يف امل رر ل  مث طلقعخررد فرراذا أل  الثااان  

راهرررخ يف الع رررم  تررر   فهمرررا طررر ل وفهمرررا طرررذر وط رررتقيم كرررالم ال ررر  ف وألعرررد عررراق 
اهرتقيائه ل ال هررم و حررفاهلم خيرريق  قعهرردا   ثررني  را قعررد لنررا شررهخ اإلهررالم رهللرره اهلل 
 عاىل قفاعد كثرية يف العقهدة وكرذلك يف ال ر فك وغ رب هرذه القفاعرد ل  ر ف فاغره 

ويف أحرفاهلم ال جترد أهنرا ختريق عرن اغ رب   ا فهمرام وإذا غظري  يف أقرفاا ال ر ف 
  قعهدا  شهخ اإلهالم األن  همه  قص 

 ن  شهخ اإلهالم اهتقيأ وهف راهرخ يف الع رم واهرتقيأ وهرف طنظري إىل أقرفاا ال ر ف 
مجهعررا  ررا اهررتع ني فنظرري إىل قررفٍا أو قررفلني أو ع ررية أو ع رريطن أو   ررني فرر ديق 
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ذه القاعرردة وط ررفن ذلررك القررفا فههررا قاعرردة راررا ال ط ررفن ال رر ف  ررفافقني ع ررى هرر
 وذلك التقعهد ةاللا  قفاا ال  ف.

 ررن القفاعررد املهمرر  الررل طنبرر  ع ههررا النظرري يف كررالم النرراس ويف أقررفاا املقعرردطن ويف 
 .((احمل م واملتاشبه))ا  ل  ويف اآلراء امل ت ل  أوني وقاعدة: 

  امل نلني يف أورفا اللقره جتدل أن  امل نلني يف ع فم القيآن طذكيون احمل م واملت األه
وال أكرررفن -طرررذكيون احمل رررم واملت ررراأله  واحمل رررم واملت ررراأله  رررن املباحررر  املهمررر  الرررل 

لررب أنت طلهمهررا كررني   رر م داورر  يف  ثررني هررذا الز رران وا أ نرر  الررل فههررا  -راأفررا
هررف الررذت ا قررفاا واآلراء والتق بررا  امل ت لرر  اهلل جررني  وعررال قرراا يف ً ررم كتاألرره:  

ع هك ال تاب  نه آطا  ً ما  هن  أم ال تاب وأدي  ت اهبا  ف  ا الذطن أغزا 
يف ق فهبم أطر  فهتبعرفن  را   راأله  نره األتغراء اللتنر  واألتغراء   وط ره و را طع رم   وط ره إال  

{ ألرني  جرني  وعرال أغره جعرني اهلل والياه فن يف الع م طقفلفن آ ن ا أله كني   ن عنرد رألنرا
 ررم و نهررا  ررا هررف  ت رراأله األررتالء   ررن اهلل جررني  وعررال  ررن آت القرريآن  نهررا  ررا هررف ً

لعبا ه  ا هف احمل م  ن اآلطا  هف الفاض  املعه هف البرنيخ املعره الرذت طلهمره  رن 
قيأه ألدون إش اا واض  املعه  لهفم وهناك آطرا  أدري   رتبها  طعر    رتبه وال 

ي ن ط رتبه النظري يف طدر  وجهها حرىت  ري  إىل احمل رم  هرذه امل رتبها  كثررية يف القر
هذه اآلط  هني هذه اآلط  ع ى  اهيها هني هرذه اآلطر  طهدرذ  نهرا احل رم أم أن  هرذه 
اآلطرر   بررني   عناهررا يف   رران آدرري  بررني   عناهررا يف آطرر  أدرري  جعررني اهلل القرريآن  نرره 
ً رررم و نررره  ت ررراأله احمل رررم الفاضررر  املعررره  واملت ررراأله الرررذت ط رررتبه ع رررى النررراس فهررره 

ل ن   نها ً م و نها  ت األه وهلذا قاا النش و  ى اهلل ع هه وهر  م:  عناه  كذلك ا
  ((إذا رأطررررتم الررررذطن طتبعررررفن  ررررا   رررراأله  نرررره ف ولئررررك الررررذطن  ررررى اهلل فاحررررذروهم))
ف  ررا الررذطن يف { هررم أهررني الزطرر   قرراا جررني  وعررال:  الررذطن طتبعررفن  ررا   رراأله  نرره 

  اخلفارق  احت ر  اخلرفارق ع رى {  وهلذا ملا جاءق فهبم أط  فهتبعفن  ا   األه  نه
 بدئهم وع ى  ذهبهم ألن فص  ن ال تراب وال رن  واحت رفا ع رى   لرري وراحب 
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ال برررية ألررني  نرررالقيآن واحت ررفا ع ررى ذلرررك ألررني  ررن ال رررن  احت ررفا ع ررى آرائهرررم 
ألن فص والنش و  ى اهلل ع هه وه  م ثب  عنه كما يف ال بهبني  ن أوجه  تعد ة 

مييقفن  رن الردطن كمرا ميريا ال رهم  رن الي هر  أطنمرا لقهتمرفهم ))أغه قاا يف اخلفارق: 
 را هرب ضرالهلم أهنرم  ((فاقت فهم فان  يف قت هم ملرن قرت هم أجريا عنرد اهلل جرني  وعرال

أدرررذوا املت ررراأله و يكرررفا احمل رررم  رررن الرررذت طع رررم املت ررراأله  رررن احمل رررم   رررن الرررذت طررري  
وهرر  م واخلررفارق ق طيجعررفا إىل املت رراأله إىل احمل ررم  وررباأل  اليهررفا ورر  ى اهلل ع هرره 

ال ررباأل  ف ررار اهررتدالهلم ألاملت رراأله اهررتدلفا ألررالقيآن وألال ررن  ولررهأ كررني   ررتمدا 
ألررالقيآن وألال ررن    ررهبا وغاجهررا ألررني الألررد  أن ط ررفن اهررتدالا ألررالقيآن وألال ررن  راجعررا 
 إىل فهم أهرني الع رم الرذطن طليجعرفن املت راأله إ رني احمل رم إذا غظري  يف اآلراء امل ت لر 

يف أقرررفاا امليجئررر  يف أقرررفاا القدرطررر  كرررني حيرررت} ألرررالقيآن وال رررن  ل رررن هرررني احت اجررره 
ألال تاب وال ن  ع ى فهم ال  ف  هني هف ع ى فهم ال باأل   هني هف ع رى فهرم 
أئم  اإلهالم  لف كان ع ى فهمهرم ملرا ح رني دريوق عرن اجلماعر  ا وىل  ول اغر  

ق  ا دذ ألاملت اهبا  و يك هذه ا    مجاع  واحدة ل ن هبب اخلالق وهبب اللي 
احمل مررا   هلررذا  ررن ا وررفا العظهمرر  يف التقعهررد أنت  تبررني احمل ررم  ررن املت رراأله أنت 
  ررب  ً مررا  ال رريع ً مررا  الرردطن  ً مررا  العقهرردة  فرراذا ا ررى آ  ألرردلهني 
آدي خيالف احمل م فالألد  أنت    ا عنه  غك واقرف ع رى ً رم واقرف ع رى  لهرني  

يق عنه إال  أل يء قرفت  رن غري  رن ال تراب أو ال رن  أو  تقعهرد ع ى قاعدة فال خت
أهني اإلهالم إذا غظي  يف احمل م واملت األه ع ى هرذا النبرف فاغ رك  تع رب أنت كران 

 يف 
كتاب اهلل وهف كالم اهلل جني  وعال احل هم اخلبري أنت كان فهره  را ط رتبه أنت كران فهره 

ضررر   أل رررببه فررريا ومجاعرررا   رررا ضرررني أل رررببه ألعرررد النررراس  رررا ضرررني أل رررببه أ رررم  رررا 
و ررذاهب  تعررد ة كمررا قرراا النررش ع هرره ال ررالة وال ررالم  وهررتل ا هررذه ا  رر  ع ررى 

 ثال  وهبعني فيق  ك ها يف النار إال  واحدة  وهي اجلماع .
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إغه ال طع ز أحرد أنت ط رتدا ع رى رأطره يف   ر ل   رن ))قاا ال اطش يف املفافقا : 
لن ررار  اهررتدل  ع ررى رأطهررم يف أن  ألعثرر  النررش امل ررائني ألال ترراب أو ألال ررن  فهررذه ا

وأغرذر و  ى اهلل ع هه وه  م حرق ول نهرا ة فور  ألرالعيب  ألقرفا اهلل جرني  وعرال:  
{ كرررذلك وإغررره لرررذكي لرررك ولقف رررك وهرررفق   ررر لفن{ وألقفلررره:  ع رررري ك ا قررريألني

اهررتدا  ررن ق حيرريم اخلمرري وقرراا: إن  اخلمرري ق ملرريم يف كترراب اهلل جررني  وعررال اهررتدا 
إمرا اخلمري وامله ري وا غ راب وا أالم رجرأ  رن ى ذلك ألقرفا اهلل جرني  وعرال:  ع 

{ فرر  ي ألاالجتنرراب وق طررذكي التبرري  غ ررا  عمررني ال رره ان فرراجتنبفه لع  ررم  ل بررفن
كررذلك اهررتدا كمررا قرراا أهررني اللرريا امل ت لرر  اهررتدا اخلررفارق اررا اهررتدلفا ألرره إىل  ررا 

ن   نرره ً ررم و نرره  ت رراأله وإن ا برراع إذا كرران هررذا يف ال ترراب وال رر ((ذكيغررا لررك...
املت األه  ن ال تاب وال رن  غرفع  رن اغرفاع الزطر  الرذت قراا فهره النرش ور  ى اهلل ع هره 

 ((إذا رأطتم الذطن طتبعفن  ا   راأله  نره ف ولئرك الرذطن   رى اهلل فاحرذروهم))وه  م: 
نت طقق الت راأله يف ف ئن طقق الت األه يف ال الم ويف ا قفاا ويف اآلراء ويف ا فعاا   

أحررفاا ال ررباأل  يف أقررفاهلم ويف أفعرراهلم  ررن ألرراب أوىل  غرره وقررق الت رراأله يف ال ترراب 
ويف ال ررن  وقررق الت رراأله أط ررا يف أقررفاا ال ررباأل  ويف أفعرراهلم ووقررق الت رراأله أط ررا  ررن 
ألاب ه وىل يف أقفاا وأفعاا التاألعني  ووقق الت األه و ن ألراب أوىل يف أقرفاا وأفعراا 

والع مرراء وقررق الت رراأله و رن ألرراب أوىل يف الررذطن وررنلفا كتبرا فرراذ ا لررهأ الن رراة  ا ئمر 
وله رر   عيفرر  احلررق يف أنت جتررد قررفال    تفألررا يف كترراب أو قررفال   ن ررفألا إىل عررالم أو 
رأطا ط تدا ع هره وراحبه ألال تراب أو ألال رن  أو ألال رن  أو ألر قفاا ألعرد أهرني الع رم 

احمل مررر  الرررل قيرهرررا أئمررر  اإلهرررالم فررران  هرررذه حرررىت ط رررفن اهرررتدالله  فافقرررا ل قفاعرررد 
القاعردة وهرري  عيفرر  احمل ررم واملت رراأله  وأغره ال فهررم  قررفاا ال رر ف وال  رراة وال ألعررد 
عرررن طيطرررق الرررزائغني وطيطرررق امل ررراللني حرررىت ط رررفن ذهررراب املررريء إىل احمل مرررا   رررن 

 ٌي ك  ي وضعه القفاعد وا  ل   ون املت اهبا  القفاعد  ن  زاطاها أهنا ً م   هنا أ
الع مرراء ألاالهررتدالا ألالن ررفص احمل مرر   ون املت رراهب   أ ررا أقررفاا أهررني الزطرر   أقررفاا 
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أهني ال الا فاهنم ط تدلفن أل  لر  ل رن هرذه ا  لر   عارضر  اث هرا   عارضر  ألغريهرا 
وأأل    نه يف البعد وأأل   غره يف الرب الن أنت ط رتدا حبراا  رن ا حرفاا أللعرني  راألعي  

ن الترراألعني ألقررفا  ررن أقررفاهلم  ألقررفا وحررده يف كترراب  طفقررني وحررده أللعررني رمفعرر   رر
 ن ررفألا إىل عرراق ولررف اهررتدا ع هرره حررىت طفافررق ذلررك الن ررفص  ررن ال ترراب وال ررن   
و ا قعوده اهرني الع رم  رن القفاعرد الرل  ع رم  رن أدرذ هبرا  رن اخل ر  يف هرذا البراب 

 العظهم.
ه يف أألرررفاب العقهررردة ويف أألرررفاب أط رررا يف اللقههرررا  احمل رررم واملت ررراأله هرررذا  نظررري إلهررر

التعا رررني ويف أحرررفاا كثررررية  إذا غظيغرررا يف اللقههرررا  غ درررذ  ثررراال لقاعررردة  قعهدطررر  يف 
هرررذا البهررران  وهرررذا التقعهرررد يف اللقررره الرررذت ط رررب  الرررذهن وخي ررري املررريء يف  ق برررا  
ا حرفاا  رن كثررري  رن اإلشر اال  أن  ع ررم أن  اللقره هرف الع ررم ألراحلالا واحلريام  ررن 

ال تررراب والهررن  و رررا فهمرره ا ئمررر   واهررتنب فه  رررن ا ح ررام اللقررره  ررري ب   غ ررفص
ألع ه ألبعد  اللقه  ب  ألع ه ع ى ألعد  فلهم أح رام العبرا ا   بر  ع رى فهرم 
القفاعررد   برر  ع ررى  عيفرر  الن ررفص وا ح ررام يف أألررفاب أدرري   ررن اللقرره وطتاكررد 

أا  ن  الناألر  قرد طي هرا ذلك يف ألناء واعتما  اللقره ألع ره ع رى ألعرد إذا أ ر  النرفا
ألعررد النرراس إىل  لرره ن  لهررني واحررد طي ه ررا ألعررد النرراس إىل ألرراب  ررن أألررفاب اللقرره 
فه فن غظيه فهها  ارة   هبا و ارة ط فن النظي داطئا  ىت ط رفن داطئرا  إذا كاغر  
امل ررال  هلررا ورر   ألرر كثي  ررن ألرراب  ررن أألررفاب اللقرره   ررال  هلررا ورر   ألرردلهني  هلررا ورر   

ورر   أللهررم لبرراب  ررن ا ألررفاب اللقههرر  واللقرره يف النررفاأا  رري ب  ألع رره ألاجتهررا   هلررا 
ألبعد ال طت فر أنت ط ل احد وطلل يف غاأل  عظهم  أو حي م يف واقع  أو حي رم يف 
   ل   ن امل ائني الل  م امل  مني وهرف طع رم ألاألرا  رن ا ألرفاب أو  ت  ري كمرا 

ال  و ر ل غاألر   رن النرفاأا وحي رم طقاا يف لغ  العي أل ألفاب البهرفع  رثال أو املعرا 
فههررا  اللقرره الررذت حيترراق إلهرره اجملتهررد وطغرر   برره يف النررفاأا هررذا  رري ب  ألع رره ألرربعد 
فرراذا أل  ت رري   ررثال و   ررم يف   رر ل  فقههرر  عظهمرر  طنبرر  ع ههررا رات طنبرر  ع ههررا 
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فئرا  أو  ادتالق طنب  ع هها  ليا  طنب  ع هها أنت طتبعه  نها أغاس أو طتبعه فههاغ
مجاعا  أو طتغري فهها حاا أل د أو طنب  ع هها  فاقرف أو طنبر  ع ههرا عمرني وجهرا  
أو  ف ذلك  إذا    م يف    ل  وهف طع رم  نهراق ال رن  غل ره أغره ق ط رب  اللقره  
ك رره فاغرره قررد جرره ع ررى غل رره  غرره    ررم يف هررذه الناألرر  ألرربعد  ررا عنررده  ررن الع ررم 

لع ررررم ك رررره  النررررفاأا ملترررراق يف التقعهررررد  ررررن ال ررررائني وهررررف طع ررررم أغرررره ق ط ررررب  هررررذا ا
وامل رئفا وملترراق إىل التقعهرد واملتبررفع والترراألق و رن اللرريق و رن اجلماعرر  إىل أنت ط ررفن 
الررذت طررت  م فههررا ضررب  اللقرره واللقرره  ت ررني ألع رره ألرربعد ال ط ررفن دبررريا يف ألرراب 

 بررر  ع رررى  رررن ا ألرررفاب أو ألررراألني او ثالثررر   ن  هرررذا  ررري ب  ألع ررره ألررربعد  واللقررره 
التقعهررد فرراذا ط ررفن االر بررا  أل ررالم ا ئمرر  والع مرراء وألالتقعهررد وألا  لرر   ررن ال ترراب 
وال ن  ولف كان الناس كذلك الغ ب فا ل ن اجلريأة واع راب وأهرباب كثرية جع ر  
امليء طت ك مث جع    ن طتبعه وال شك أن  كني  ن عنده ع رم الألرد أنت ط رفن عنرده 

ل ررررن ال رررر ن يف امل ررررائني اللقههرررر  ويف امل ررررائني غررررفع ح رررر  وط ررررفن عنررررده احت رررراق 
اخلالفه  داو  الل طنب  ع هها آراء و فاقف وأحفاا أنت ط رفن االحت راق يف غل ره 
هرر هما مث أنت ط ررفن هرراملا  ررن املعارضرر   ن  كثرريا  ررن االحت اجررا  إذا غظرري  إلههررا 

ألردلهني كرذا يف غل ها جتد أهنا ه هم   ل ن إذا غظي غ هها عاق  قراا: هرذا  عرار  
وهذا  عارصٌ  ألقاعدة كذا  هذا ال ط تقهم  ن  فهه كذا وكذا  فراذن لرهأ ال ر ن يف 
هذه ا ألفاب أنت طت زا فهت يأ يف  قعهد اللقهها  الل طنب  ع هها املفاقف وا حفاا 
واآلراء امل ت ل   أنت ط فن عال را ألربعد اللقره  عاملرا ألربعد امل رائني  عنرده  ياجعر  

  رره لررف كرران اللقرره  ياجعرر  ال تررب ل ررهني ا  رري  ررن قررد  ل ررن اللقرره فرران  اللقرره  
   رر    ررفن أل ررفا  الأ رر  الع ررم أل ررفا  الأ رر  اللقرره حررىت ط ررفن هررذا النررا ي وهررذا 
اللقهره رتهرردا قررد فهررم أ لرر  ال رريع وأِ رنص وأِ ررنص هررف أنت طررت  م ال رريع هبررف   وهررذا ال 

حيرررق لررره التقعهرررد يف هرررذه شرررك أغررره  رررن ا ورررفا املهمررر  وج ررري  نررره إىل أغررره الرررذت 
امل رائني وطتبررق قفلرره هرم اجملتهرردون الررذت حيرق لرره ذلررك هرم أهررني االجتهررا   ن  اللقرره 
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ألع ه  ب  ع ى ألعد وألع ه طقف  إىل ألعد  ال مي ن أنت طليا ألرني كرالم اهلل جرني  
وعررال وهلررذا  ررن جترريأ ع ررى كررالم اهلل وكررالم رهررفله ورر  ى اهلل ع هرره وهرر  م فررهع م  ررن 

 م ألع  ا  ون ألعد و يك الت   وق طرز رت غل ره يف هرذا البراب فاغره قرد غل ه أغه طع
جرره ع ررى غل رره ولررهأ اعررذور  غرره ع ررم غل رره وجترريأ وح ررم ع ررى  رراال ط ررفغ لرره 

 احل م فهه.
 ن آثراره وهرذا ل مثراا ولرهأ ل ب ري  ال قعيد لفهم القواعد ف  الفقهيات له آثار

داور  ألعرد املنت ربني إىل الع رم أو  ا طع مه كني  ن م  ن  دفا كثري  رن النراس و 
ط ب  الع م ود فا يف   ائني التل هق والت لري والتبدطق وجع فا قفاعد ل تبدطق له   
 عيوف  عند أهني الع م وهلذا جتد أن أهني العم خيراللفهنم اهرتدلفا ع رى ذلرك التقعهرد 

عد ع رى  رف  را أل  ل  وأل قفاا ل ن ِقص قصت ط تدا أهني العم  وِقص ق طلهمفا   ك القفا
أور  أولئك   جني أن اللقه ألع ه  ي ب  ألبعد  ألع ه و   لبعد والتقعهد والع م 
ألع ه و   لبعد وأولئك أدذوا ألع  ا و يكفا ألع  ا  كذلك يف   ائني الت لرري جترد 
هررذا ط لرري وذلررك ال ط لرري وطرر ل إحرر ام إ ررا   لررري  وا وإ ررا   لررري أشرر اص أإو 

اص أو ع مراء أو ط بر  ع رم أو  عراة أو  ل رهق هلررذا   لبرري ع مراء أو  بردطق  شر 
أو هررذا وخيت ررف هررذا  ررق هررذا وإذا غظرري  إىل كررالم أهررني الع ررم وجررد  أغرره  فافررق 
ل ع رررم  ن ررررب  ال إعرررر ا  ع هررره وهررررهالء طت ررررا لفن فهمررررا ألهرررنهم وهررررذا طررررفر  ح رررره 
وقاعررردة وذاك طرررفر  ح ررره وقاعررردة وهررربب اخلرررالق فهمرررا ألهرررنهم أهنرررم ق طيجعرررفا إىل 

هرد القفاعررد الررل طت  مرفن فههررا و ررن أاهرا يف هررذه امل ررائني أن اللقره  برر  ألع رره  قع
ع ررى ألعررد  وأط  ررا اللقرره يف ألعررد   ررائ ه  برر  ع ررى العقهرردة  والعقهرردة يف   ررائني 
الت لررري  بنهرر  ع ررى ألرراب ح ررم املي ررد  وألرراب الرري ة فرراذن هررذه  ت رر   هبررذه فرراجليأة 

ثرار ا  ررن اخلرالق وآثرار ا  ررن التلريا وآثررار ا ع رى التقعهرد واجلرريأة ع رى الت بهرق أل رربب آ
 ن اإلهتقالا ألاآلراء  هني طقاا فالن له رأت هرذا أد ر  فهره هرف رأت هرذا وربه  
واملي ههني لف كان هذا طيجق إلهه و قت رٌي ع هره ل رن فهمرا غري  يف هرذا الفقر   رد 
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ع رى  أغه لهأ ا  ي كذلك   د أن كني  ن له رأت وله فهم ال ألد أن جتد  ن طتبعه
رصأ وأن  ذلك فهذا هبب لنا آراء كثررية وفريا كثررية وأقرفاا كثررية وهرذا عرا لرب أن طلردت
لتمرررق أهرررني احلرررق وأن لتمرررق امله نرررفن وطرررالب اإلورررالهن وطرررالب اخلرررري وطرررالب 
الرردعفة  وطررالب اجلنرر   وطررالب الرردار اآلدررية أن لتمعررفا ع ررى ك مرر  هررفاء وأن ال 

فهمررا ألهررنهم ألرر ن طن ررب فا يف  قعهررد قفاعرردهم ويف ط ررعفا يف التليطررق يف أطررا ة الليقرر  
 قعهررد كال هررم وفهمررا طرر  فن وفهمررا طررذرون  نو  رريا  اجلمهررق اخلررري وهداطرر  النرراس إىل 
الرردطن واإلوررالهن وإأالرر  الباطررني وهررذا إمررا ط ررفن ألاإلجتمرراع واإلئررتالق وأ ررا الليقرر  

ثراا لتقعهرد القفاعرد يف ال ر فك وقرد فاهنا  للتيِحصٌ  ل  ه ان وةلتزِغصٌ  لعبا  اهلل املره نني  
ذكرريه ألع ررهم وهررف أن طن ررب  ذهنررك يف التعا ررني وال رر فك أل غرره لررهأ كررني قرردهن وال  
كررني  رردهن حق ررا فررال ألرردو إذ ا  ررن التثبرر   التثبرر  يف القررفا هن والتثبرر  فهمررا ميرردهن ألرره  
رردخ  ال ياأل  رري  لبص

ك مرر  ل برراف  الررذهش الررذت لرره  ررن ا رره غ ررهب وقررد قرراا فهرره امل
 مق أله وق طيه حىتو قصِدمص ع هره    رق وراءه قراا يف احلراف  الرذهش:  را ألر  وكان ط

 ألال مق أهفاكم و ا ذكي  أدباركم ق  إال  ِ  ت ل  ن طيب
 ولهأ  ن عص صٍب أن ِ  ت ل  فكم فالناس ألاطبِق قد  الفا إىل الذهش.

 ألغرراٌس  ررن جه رر   ررا  ررن إ ررام كا ررني يف اخلررري وإالو ومثو ))قرراا الررذهش رهللرره اهلل  عرراىل: 
امل رررر مني و بترررردعههم طذ فغررررره وحي ررررفن ع هررررره  و ررررا  رررررن رأس يف الررررت هم والررررريفد 
وال الل   إال  ولره أغراس طنت ريون لره وطرذألفن عنره وطردطنفن ألقفلره هبرف   وجه رن وإمرا 

أ هر كال ره  ((العلة ألقفا اجلمهفر  اخلالني  ن اهلف  واجلهني املت لني ألالفرع والع م
  دررذه يف آدرري كال رره  ررن قررفا النررش ورر  ى اهلل ع هرره وهرر  م يف جنرراأة  لرريو رهللرره اهلل و 

هبررا فرر ثنفا ع ههررا دررري ا و لرريو  نرراأة أدرري  فرر ثنفا ع ههررا شرري ا فقرراا النررش ورر  ى اهلل ع هرره 
وه  م يف اجلناأة الفىل الل أثنفا ع هها دري ا هري يف اجلنر  وقرالفا يف اجلنراأة الثاغهر  الرل 

((  رن هرم شرهداء اهلل أغرتم شرهداء اهلل يف أرضره))ي ا هري يف النرار قراا: اثنفا ع هنا ش
يف أرضه  هم امل  مفن املتم  فن اا كان ع هه وباأل  رهفا اهلني و  ى اهلل ع هره 
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وهرر  م الررذطن دص صررفا  ررن اهلررف  واجلهررني والررذطن أ  ررلفا ألررالفرع والع ررم فها رران وررلتان 
فجف طتررران فررر ن ط فغرررفا  ترررفرعني وأن عرررد هتان وورررلتان وجف طتررران  أ رررا ال رررلتان ال

ط فغررفا ع مرراء ط ررفن عررن هررم ورع وعنرردهم ع ررم   ررن النرراس  ررن عنرره ورع ول ررن ال 
ع م عنده فهني طقبني كال ه يف الناس فبما طقدهن أله يف فالن وميدهن  رن أج ره للرالن 
هررني  ررن عنررده ورع ألررال ع ررم طقبررني قفلرره يف هررذه أ ررا ال ررلتان العررد هتان فرر ن ط ررفن 

هلررف  وداله ررا  ررن اجلهررني  دررال  ررن اهلررف  لررن اهلررف  لع رره طقرردهن فررهمن داله ررا  ررن ا
لررهأ ع ررى طيطقترره واهلررف  لع رره ميرردهن  ررن كرران ع ررى طيطقترره فباع األرره وهررفاه  رردهن 
وألاع األه وهفاه  دهن وهذا ط بب د ال  يف ال  فكها  ود ال  يف التعا رني ود رال  يف 

فر كثرررية  ررن ال رريع  نبررق  ررن الق ررفب ود ررال  يف ًبرر  املرره نني ألع ررهم لرربعد ويف أ رر
أهني اإلدالا هبده القاعدة وهي قاعدة ))أغه لهأ كني قدهن أو  دهن حق ا(( فرال ألرد 
إذ ا  ن التثب  وهلذا غقفا ال ألرد أن ط رفن النرا ي يف املردهن يف القردهن  األ را ل  مهرفر 
وهءالء اجلمهررفر هررم الررذطن اوررلفا ألررالع م فررالفرع وأ  ررلفا ألرراخل ف  ررن اهلررف  واجلهررني 

 رن النراس  ت رف ألرالع م وعنرده ورع ك رن عنرده ألعرد هرف  لرذلك جترد أن يف   جتد
كال ه  ا خيدل يف كال ه  ا ال ط مرئن املريء  عره أن هرذا هرف القرفا املن رفب لئمر  
اإلهالم أو ل   ف ال اع ط فن عنده ورع ول ن لهأ عنده ع م عنده ع م ولهأ 

عد ا شرهاء فت ربب  رن عنده ورع وه ذا ط فن عنده ع م وط فن عنده جهالر  ألرب
ررِن النرراس ويف أذهلررن وأفهررام امل رر مني  أجررني ذلررك اررا  رردهن واررا قرردهن يف د ررني يف أذتهل
فال ألدو إذن  ن أن ط فن هنراك  قعهرد عرام يف   رائني النظري يف املردهن والقردهن وهرذا 
الز ن كما  يون و ع مفن  ا  ن إغ ان وداو    ن امل تهيطن  ن ط ب  الع م أو  رن 

 ن الدعاة أو  ن غريهم إال  وله  ا هٌن وله قا هٌن.اإل ام أهللد مث  رن قردهن الع ماء أو 
فهرره حررىت  قرراا ال ياأله رري ك مترره املع ف رر  يف قرردهن  ررن قرردهن يف اإل ررام أهللررد  كررذلك 
اإل ام ال افعي مث  ن قدهن فهه ل ن اهلل جني  وعال وعال أ هي ف ائني أولئك وجعني 

 جق إلهه ولهأ ألذت وفاب.قدهن  ن قدهن يف أهني الع م الياه ني أ يه را
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قررردهن و ررردهن  القررردهن لررره أهرررباب و ررردهن املرررا هن لررره أهرررباب وهرررذه القاعررردة أو  قعهرررد 
(( ال ألرردو أن غعرريق  هررباب القرردهن  لقفاغعررد التعا ررني ))لررهأ كررني قرردهن أو  رردهن حررق 
طصقرردهن طالررب ع ررم يف طالررب ع ررم  ِقص طقرردهن   رر م يف   رر م  ِقص طقرردهن  ررره ن يف 

هم  القرردهن لرره أهررباب  ررن ا هررباب أن ط ررفن هررذا  رره ن   ررا أهررباب القرردهن عنررد
قيطن ررا هلررذا وكررفن هررذا قيطن ررا لررذاك لعررني القرردك  جهررال   ن القرريطن ط ررفن  ررق  لنصاِفِ ررِه 

 القيطن يف  نافأ  فياا أرا  أن طق به أو أن ط فن  لقصدو  ا ع هه ف ع ه ذلك طقدهن.
اإل ررام  الررك ط ررتتاب  اإل ررام  الررك    ررم يف األررن أب ذئررب واألررن أب ذئررب قرراا فهرره

 الك فان  اب وإالو قتني اإل رام  الرك أحرد أئمر  اإلهرالم واألرن أب ذئرب ثقر  غمرام 
وهررذا إ ررام وهررذا إ ررام ألهررنهم و ررا ألررني ا قرريان وقررد قرراا األررن عبورراس  ررا حاورر ه ))إنو 
الع مرراء أو قرراا  فهررا ))إن الع مرراء لهتناف ررفن أو طتباهرردون كمررا  نررافأ وملاهررد 

روهبررا وهررذا  رراهي ألررني فقررد ط ررفن قرردهن هررذا يف ذاك هررببه أن هررذا قرريطن التهررفس يف أ 
لذاك وامله ن امل د  الفرع حيب  ن طن ي  طن اهلل حيرب  رن طقرفا ال  مر  وا كران 
 ا عرره إالو واحررد أو لررهأ  عرره أحررد  وذاك  عرره أ ررم  ررن النرراس املهررم أن ط ررفن  طررن 

 ن فر ا ألني اخل ق لرهأ اشهرم  اهلل جني  وعال وعال  ن فر ا وأن   فن ال تاب وال ن 
أن ط ررفن هررذا أكثرري أو أغررا عنرردت أكثرري وذاك أفرريهن خي ئرره  ألررني أفرريهن أل ررفاأله ولررف ق 
ط ن  عي أحد وأحزن خل ئره ولرف كران  عري أ ر   رن النراس هلرذا  رن أهرباب القردهن 
أن ط فن هذا قيطن لذاك  ن أهباب القدهن احل د واحل د هنى اهلل جني  وعال وعال 

أم حي ردون النراس احل نا  كما جراء يف احلردط  قراا جرني  وعرال   عنه وهف ط كني
را  ع ى  ا آ اهم اهلل  ن ف  ه فقرد آ هنرا آا إألرياههم ال تراب واحل مر  وائتهنراهم     

ررا. فمررنهم  ررن آ ررن ألرره و ررنهم  ررن ورردو عنرره { وقررد قرراا ع هرره ال ررالة وال ررالم عظهم 
 احل ب((.))إطواكم واحل د فاغه ط كني احل نا  كما   كني النار 

احل د  ا هببه هببه أغه ح د هذا وشه أواا غعم  اهلل ع هه ل هئ يف ودره ع هه  
وحقهق  احل د أغه عدم رضى أللعني اهلل عردم رضرى ألق راء اهلل جرني  وعرال وعرال  رن 
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أع ى ذاك   ن الذت أع اه الل ني   ن الذت أح ن إلهه   ن الذت جع ه ها ط ا 
اررراا  وأ رررده أل رررمع  ح رررن   الرررذت أ رررده  ل نررراس   رررن الرررذت جع ررره كرررذلك وأ رررده

ألرذلك هررف اهلل جررني  وعررال وعررال فرراذا ح ررد ه فت ررفن يف احلقهقرر   ع ض ررا ع ررى ف ررني 
 اهلل الذت طه هه  ن ط اء.

 ن أهباب أط  ا القدهن التبزألا  امل ت ل  هذا  ن فئ  وهذا  ن فئ  وهذا طقدهن يف 
 ذاك وهذا طقدهن يف ذاك  جني حزأله وفئته.

دهن أط  ا أن طقدهن يف عرام طقردهن يف إ رام  جرني إهرقاطه وإذا أهرق    ن أهباب الق
كان مث هدق  ن وراء إهقاطه فاذا قلدهن يف عام فزاا ذلك العاق كران ال ربهني هلرذا 

 أن ط ل وطقير ل ناس  ا طيطد فه فن ألعد ذلك هائي ا.
 ررن أهرررباب القررردهن يف الع مررراء أو  رررن أهررباب القررردهن يف املرررفجهني أن ط رررن لرررذلك 

 هن هدق ط عى  ن ورائه ألعد القدهن إىل إهقا  ذلك وإذا أهق  هذا املقدوهن القا
ررا وق ط ررمق النرراس كال رره  وهررف امل ررهفر لرره ألرراخلري و لرريا النرراس عنرره ق ط ررن  فجه 

 فل ي الناس ود ي الدطن غاوي ا  ن أغ اره.
املدهن أط  را لره أهرباب  رن أهرباب املردهن الرذت ط رفن  رارة حبرق و رارة ألغرري حرق  رن 

ب املدهن أطا ة اإلع اب طع ب أل   ره  طع رب أليجرني فه رفن إع األره هرذا أهبا
هربب ا  ن ميدحرره ألرردون إهرتثناء مي ررك ع هرره ق بره مي ررك ع هرره   راعيه حررىتو ط ررفن هررف 

 ال ا ني الذت ال عهب فهه هذا اإلع اب لع ه ميدهن ألاطالا وطي  عهفأله كذلك.
و رارة ط رفن ع رى غرري احلرق   ن أهباب املدهن الزائرد أو غرري احلرق   رارة ط رفن حق را 

 ررن أهررباب املرردهن الت يألررا  أط  ررا واجلماعررا  امل ت لرر  واآلراء امل ت لرر  ميرردهن ل رري 
طظهرري هررذا وطقبررني النرراس ع هرره  غرره  ررن اللئرر  اللالغهرر   ميرردهن آدرري   غرره  ررن اللئرر  
املقاأل   والقاعدة الل   ب  لك هذا ))أن لهأ كني قردهن أو  ردهن حق را(( ال ألردو أن 

والفصرِع طت  ي  ن اهلف  طت  ي  ن أن طري  ألق بره  ألرني  نظري ألرالع م   نظري  تثب  
يف هذا يف املقدوهن فهه ويف املمدوهن  نظي فهه ألع م واملفاأغ  يف هرذا ا  ري ألر ن   رفن 



22 

http://www.alsalafia.com 

 ق غل ك  تبيط ا ل بق طالب ا ل  فاب وأالو   فن ذت هف  ال ع ى هرذا وال ع رى 
ة أن كان  ن طتفه  فال ميدهن ألراطالا وال ذاك ألني غت}  ن جياء إااا هذه القاعد

رررا  رررن اللئترررني ال هرررهالء طيضرررفن عنررره طعررر  املرررا حني وال  طقررردهن ألررراطالا كررران  تهم 
القررا حني طيضررفن عنرره وكررنٌي كرران  دحرره أو قدحرره  ت رراوأ ا ل بررد أو لررهأ ألرردقهق يف 
وورررف  رررن وورررلفه فه رررفن فهررره غرررفع فهررره درررري وفهررره غرررري ذلرررك واملررره ن إذا كاغررر  

ة وكاغ  ههئا ه ق ه   فاغه هرف احل رف  كمرا قراا ألعرد أهرني الع رم ))إذا ح نا ه كثري 
ا((   أا   ح نا  اليجني وق   ههئا ه فهف العصدت

 ررررن ذا الرررررذت  يضرررررى هررررر اطاه  
 ك هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 
كلرررررررررى املررررررررريءص غلررررررررربال  أن  عررررررررردو 
  عاطبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره

 
هررذا  ررن جهرر   ررا طقررفم ألق بررك طعرر   ررن القرردهن أو املرردهن أ ررا  ررن جهرر  التعا ررني فقررد 

التعا ني يف الدرس املاضي.هذه غته   لعدم وعاط  هذا ا وني وهف أن  أوضمنا أغفاع
طائلرر  جع ررفا املرردهن حق ررا مجهع ررا وطائلرر  أدرري  جع رر  املرردهن غررري حررق والقرردهن هررف 
احلرررق وهرررذا فهررره عررردم  قررر  وأولئرررك فرررههم عررردم  قررر  وال رررفاب أن طنظررري طعررر  الرررفرع 

ف احملمرف  و ر ون درالق وط فن امليء يف غل ه  ا  ا ع هه ال يع فمن وافق ال يع فه
ال يع فهف املذ فم و ن قفاعد أهني ال ن  أن امله ن لتمق فهه  فجب احملبر  ولتمرق 
فهه  فجب عردم احملبر  لنره إن أوراب وهردو  فهرف حيرب فهمرا أوراب فهره وهرد  وإن 
را ألرذلك أو علريخق ألره وق طيجرق فاغره لتمرق 

 
ا عامل ضني أو ع ى أو دالف احلق عا رد 

فه فن ًبفأل ا  ن جه  غري ًبفٍب  ن جه  والتفه  هرف شرعار هرذه فهه هذا وذاك 
ال يطع  وشعار هذا الدطن وأن هذا الدطن وه ا ألرني ا  طران ال رالغ  وهرذه الظائلر  

 أهني ال ن  واجلماع  وه  ألني ال فائف امل ت ل .
 خاتمة لهذا الموضوع سمثلة ل طبيق بعض القواعد.

ررا د ئ ررا ومثو عرردة أ ث رر  ل ررن غررذكي  نهررا د ئ ررا ألعررد القفاعررد العا رر  شثررني   لت بهقه 
  ثالني: 
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قاعردة ))اجلماعرر   را وافررق احلرق وإنت كنرر  وحردك(( هررذه قاعردة عا رر  قاهلررا  األول 
 األن   عف  رضي اهلل عنه وأهني الع م  تاألعفا ع هها.

إىل  هرذه القاعرردة  نهررا  لِدررني إىل أن املرريء إذا  برره  ف رية أو قررفال  واقتنررق ألرره فاغرره طنظرري
امل اللني ال ثري وطقفا أغا ع ى احلق و لهني ذلك أغنا ق هني وأ ا امل اللفن فهرم كثرية 
و لهرني ألراط هم أهنرم كثرري وقرد قراا األررن   رعف : ))اجلماعر   را وافرق احلرق وإن كنرر  
وحرردك(( ال شررك أن العررلة له رر  ألررال ثية ألررني العررلة افافقرر  احلررق قررد   ررفن  فافقرر  

فق  احلق  ن كثية  فلي أوا اإلهالم كاغ   فافقر  احلرق احلق  ن ق   وقد   فن  فا
 ن ق   مث ملا اغت ي اإلهالم كاغ   فافق  احلق  ن كثية  فاذن  ا جاء يف الن فص 

وأن   رق أرر ثي  رن يف ا ر  ط ر فك عرن يف ذم ال ثية و ردهن الق ر  كقفلره  عراىل  
{ وكقفلره جرني  وعرال نو ا طه ن أكثي هرم ألراهلل إالو وهرم   ريكف { وكقفله  هبهني اهلل
{ وغري هذا  رن الن رفص الرل  ردا ع رى  ردهن الق ر   و ا آ ن  عه إالو ق هنيوعال  

رررا ألرررني كمرررا قررراا األرررن   رررعف  يف القاعررردة  هرررذا ال طررردا ع رررى أن الق ررر  ًمرررف ة  ائم 
العظهمر  ))اجلماعرر   ررا وافررق احلررق وأإن كنرر  وحردك(( اجلماعرر  العررلة فههررا  ررا وافررق 

احلرررق الرررذت  لررر  ع هررره القفاعرررد الرررل اهرررتدا ع ههرررا أئمررر   احلرررق وأت حرررٍق هرررذا هرررف
اإلهالم ألالن فص  ن ال تراب وال رن  هرذا هرف احلرق أ را رري  الق ر  فاغره قرد ط رفن 
اذ ا  وقرد ط رفن يف أ رن  رن ا أ ر  أو  امليء إغلري  وكران أورباأله ق ه رني وط فغرفن شلرذو

 رهال  فررال ألرردو إذن يف   ران  ررن ا   نر  ط ررفن أهررني احلرق الررذطن هرم ع ررى ال ررفاب ق
  ن رعاط  القفاعد ال يعه  الل هبا غ بق هذه القاعدة.

وأدررري ل ت بهررق اخل رر  أو لررذكي ألعررد القفاعررد د ئ ررا القاعرردة امل ررتنب    مثااال ثااان  
{ و رن قفلره جرني  وإذا ق رتم فاعردلفا ولرف كران ذا قريى ن قفا اهلل جرني  وعرال وعرال  

{ أن ال  رردلفا اعرردلفا هررف أقرريب ل تقررف  وال لرري ن م شررن ن قررفم ع ررىوعررال وعررال  
إن اهلل طررر إ ي ألالعررردا واإلح ررران وإطتررراء ذت العررردا أ ررري اهلل جرررني  وعرررال وعرررال ألررره  

{ وطت ني ألذلك  را جع ر  قاعردة وهري أن ال ر ف ال طفاأغرفن ألرني احل رنا  القيى
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وال هئا  وأن ال  ف إذا كان عند اليجني ههئ  فاهنم ال طنظيون إىل ح نا ه  وهذا 
قعهد  ن أن العدا    فر أله و   فب هذا أ ي  ع فم وهف أوني  ن أوفا الدطن الت

ولرررررهأ قاعررررردة فب رررررب والعررررردا    رررررفب يف للظرررررك ويف قفلرررررك ويف أقفالرررررك  ن 
ال رررمفا  وا رضرررني  رررا قا ررر  إال  ألالعررردا واهلل جرررني  وعرررال ح رررم عررردا ال طيضرررى 

يء غررريه وطت ررذ غررري ألررالظ م وحرريم الظ ررم عررن غل رره وجع رره ألررني العبررا  ًي  ررا طظ ررم املرر
هرربهني العرردا يف قفلرره يف عيضرره يف رأطرره لرره إىل آدرري وذلررك   رر ل  املفاأغرر  أط  ررا ألررني 
احل نا  وال هئا  ورأل ها ألالعدا هذا التقعهد وهذا اليأل  لرهأ ألردقهق  ن قاعردة 
املفاأغرر  ألررني احل ررنا  وال ررهئا   ررارة   ررفن حق ررا و ررارة   ررفن  رري و ة فررري  أن طررفاأن 

وال ررهئا  يف   ررائني وهلررذا  ررن رأت طيطقرر  شررهخ اإلهررالم األررن  همهرر   ألررني احل ررنا 
و   أغه ذكي احل نا  وال هئا  يف   ائني  ع ف    فجف ة ويف ح مه ع ى ألعرد 
اللئا  حىت  ألعد املعتزل  وألعرد ا شراعية وق ط درذ هبرذه القاعردة يف   رائني  نظري 

ع رررا يف طيطقررر  ال ررر ف ف ع هرررا قاعررردة   ررري ة هرررف عرررا افتقررري إىل  نظرررهم و  ورررهني  تب
ال اع وكران فههرا غرفع عردم اهرتقياء  كا رني لرذلك فب رني  نهرا اخل رني غعرم ال طرفاأن 
ألرني احل ررنا  وال رهئا  إذا كرران املقررام قرام ر  ع ررى امل ررالف  قرام ر  ع ررى  بترردع  
 قام ر  ع ى ضاا  غك إذا ذكي  ح نا  ذلرك املري و  ع هره أو ذلرك ال راا أو 

ظرراق إذاكرري  ح ررنا ه يف  قررام الرري  ع هرره فاغررك   رريت ويف ذلررك املبترردع أو ذلررك ال
هذا املقام إما طذكي  اعنده  ن ا د اء أو ال هئا  وطي  ع هه  ن  الق د غ رهب  
املررر  وذكررري احل رررنا  يف هررررذا املقرررام إغرررياء لرررره ويف املقاألرررني أو يف احلالررر  ا درررري  أن 

ق رررف   قرررهم ال ررر ي احل رررنا  وال رررهئا   رررذكي إذا كررران املق رررف   قرررهم احلالررر  امل
املق ف   قهم املهلوف  املق ف   قههم ال تاب املق ف   قهرهم فئر  إذ ذلرك فرا ا درذ 
هبررذا والتقعهررد لرره عا رر  وغ ررب  ذلرررك إىل ال رر ف ألرراطالا لررهأ ألرردقهق  ررال يف هرررذه 
اجله  وال يف   ك اجله  وملتاق امل ر ل  هرذه وغريهرا  رن امل رائني الرل طقعرد  نهرا أن 

الع رم كلريهرا  رن التقعهردا  احلاضرية    ذكري  ل رم يف املقد ر    عي  ع ى أهرني
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أن التقعهد ال ألد أن ط فن  ن الياه ني يف الع م حىتو ال حي ني د رني يف املر  د رني 
يف اللهم أو د ني يف ال فرا  هذا وأهني اله وجني وعال أن طنلع  وإطاكم اا ذكيغا 

هرر ا اهلل ل ول ررم التففهررق وأن طغلرري ل أل رري ود رر ت ود  رري وكررني ذلررك عنرردت وأ
وال ررردا  واهلداطررر  وأن لع نرررا  رررن املتبعرررني ل ررر لنا ال ررراع املبتعررردت عرررن طررريا أهرررني 

 ال الا واخلالق وو ى اهلل وه م وألارك ع ى غبهنا ًمد.
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 سسئلة والجواد ع ها
هرررني دالوررر  القرررفا أن  قررردم  راهررر  القفاعرررد وا ورررفا اللهثهررر  ع رررى  راهررر   /1س

 ني يف غالب  ن ط  ب الع م اللقه كما هف احلاو
أن  راهرر  اللقرره والتفحهررد هبمررا طن ررف املرريء أ ررا  راهرر  القفاعررد فامررا حيترراق إلههررا  ج/

اجملتهرررد والقفاعرررد كمرررا ذكيغرررا  نهرررا قفاعرررد عا ررر  وقفاعرررد داوررر  يف اللقههرررا  وهرررذه 
وررنع  اجملتهرردطن أو وررنع  ط برر  الع ررم املتقررد ني وهنرراك قفاعررد عا رر  ط ررب  ال رر فك 

لتعا ررني  ررق أهررني الع ررم و  ررب  ال ياهرر  إذ ذلررك فهررذا هررف الررذت حي ررن و  ررب  ا
أل الب الع م أن طتتبعها  هنا   ب  عق ه و  يفا ه  ن أوا طيطقه يف ط رب الع رم  

 أ ا الع م النافق كما قاا األن القهم:
والعلااام امساااا  ث ثاااة ماااا لهاااا مااان 
 راباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع
 علاااااااام بأوصااااااااا  ا لااااااااه ونعمااااااااة
 واألماااا  وال هاااا  الااااذ  هااااو  ي ااااه

 

 والحااااااااااااااااق او تبيااااااااااااااااان
 و ااذلر األسااماء للااديان
 وجزاؤا يو  المعاا  الثاان  

 

فالع م النافق التفحهد واللقه طع  احلالا واحليام وع رم اجلرزاء و را حي رني طرفم القها ر  
هذه هي الع فم النافع  ف كهز طالب الع م عن اللقه والتفحهرد هرذا ال شرك أغره هرف 

 الذت أله     ق فهبم     عبا ا م.
را ألاللعره أل   ره  رن  /2س  قفا ذكي  أن الذت حي م يف النفاأا الألد أن ط فن  ل م 

أولررره إىل آدررري أل ررربب إر برررا  ألع ررره ألررربعد  رررق أغنرررا  رررد ألعرررد ا ألرررفاب ال ار برررا  
ألع ررره ألررربعد  رررق أغنرررا  رررد ألعرررد ا ألرررفاب ال ار برررا  هلرررا البتررر  ألررر ألفاب أدررري  وقرررد 

ا يف ألراب  ون ذكي  ألعد احملققني  ن ا وفلهني أن اإلجتها  طن  زأ فه فن رتهد 
ألررراب آدرررري وه ررررذا وقررررد ور  عررررن ألعررررد ا ئمرررر  الررررذت ال ط ررررك أحررررد يف إ ررررا تهم 
واجتهررا هم أغرره هررئ فا عررن ألعررد امل ررائني فقررالفا ال غرردرت كمررا ور  عررن  الررك وغررريه 

 ف هف غففق ألني هذا وألني  اذكي  
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ر بررا  هررذا ال ررهاا كنرر    تب رري ا لرره حررني كال رري عررن امل رر ل  وهلذاقهررد  إ ج/
اللقرره لع رره ألرربعد ألاإلفترراء يف النررفاأا  أ ررا يف غررري النررفاأا طعرر  فهمررا طعرري  كثررري  
وطرر    فه ررفن  ررن أحررفاا النرراس املعتررا ة فهررذ ا كمررا قهررني اإلجتهررا  طت ررزأ طعرر   ررن 
ضررب  أألررفاب ال هررارة فاغرره لهررب عررن   ررائني ال هررارة أو  ررن ضررب  أح ررام الن رراهن 

 م يف ا حررفاا ال   رره  وأحررفاا البهررف  و ررن وال ررالا والعررد  والنلقررا  إذ طررت 
ضب    ائني البهفع طت  م يف البهفع ل ن إذا كاغ  امل  ل  غاأل  ألو   كالنفاأا الل 
حي ررني  عهررا  غررري  ررن ا حفالف ق ررب يف اآلراء طتفقررق  عهررا  لرريا النرراس فرران الررذت 

و فههررا حي ررم يف هررذه النررفاأا داورر  إذا كرران فههررا ح ررم ع ررى فئرر  أو ع ررى طائلرر  أ
إقيار شرهئ أو  نرق شرهئ أو  رف ذلرك كرالنفاأا العظهمر  هرذه يف  تع قر  أل هرني الع رم 
الياهرر ني فهرره اجملتهرردطن الررذطن اهت  رريوا اللقرره ورأل ررفا ألع رره ألرربعد واهت  رريوا 
القفاعد وا وفا العقدط  و را قالره ا ئمر  ف ال ري لرهأ  عارض را ملرا هرف  تقرير عنرد 

جتهرا  طت رزأ وأن املريء مي رن أن لتهرد يف   ر ل  ا وفلهني وهف وفاب وهرف أن اإل
ال هررهما يف ألرراب  ررن ا ألررفاب وال لتهررد يف البرراب اآلدرري ل ررب ه هررذا البرراب ل ررن 

كاغرر  اغررزا ألرره ))امل ررائني الناألرر  الررل  تع ررق ألا  رر  ف مررا قرراا عمرري رضرري اهلل عنرره: 
 .((الناأا فه مق هلا أهني ألدر

 وو ى اهلل وه م وألارك ع ى غبهنا ًمد



 


