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واألمر : استدعاء الفعل ابلقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب  
وصيغته : افعل وهي عند اإلطالق والتجرد عن القرينة حتمل عليه ، إال ما 
دلَّ الدليل على أن املراد منه الندب أو اإلابحة ، وال تقتضي التكرار على 

واألمر الصحيح ، إال ما دل الدليل على قصد التكرار وال تقتضي الفور 
إبجياد الفعل أمرًا به ومبا ال يتم الفعل إال به ، كاألمر ابلصالة ، فإنه أمر 

 ابلطهارة املؤدية إليها ، وإذا فعله خيرج املأمور عن العهدة .
تنبيه : من يدخل يف األمر والنهي ومن ال يدخل : يدخل يف خطاب هللا 

ري داخلني يف اخلطاب تعاىل املؤمنون ، وأما الساهي والصيب واجملنون فهم غ
، والكفار خماطبون بفروع الشريعة ومبا ال تصح إال به وهو اإلسالم لقوله 

واألمر ابلشيء هنٌي  ما سلككم يف سقر * قالوا مل نك من املصلني  تعاىل 
 عن ضده ، والنهي عن الشيء أمٌر بضده . 

دونه على احلمد هلل هنا األمر ، واألمر : استدعاء الفعل ابلقول ممن هو 
سبيل الوجوب األمر يف اللغة : اترة يراد به الطلب على وجه خمصوص ، واترة 

يعين من فعل هللا  أتعجبني من أمر هللا  يراد ابألمر الفعل ، كما قال تعاىل : 
يعين شيئًا وحنو ذلك ، فيأيت األمر  إذا قضى هللا ورسوله أمراً ..  جل وعال 

 صوص .ويراد به الفعل يف بعض الن
أماااا يف االحاااطال  ففناااا عرفاااه حااااهب الورقااااد بقولاااه : األمااار اساااتدعاء 
الفعال ابلقااول مماان هااو دونااه علااى ساابيل الوجااوب ، اسااتدعاء الفعاال : االسااتدعاء 

 يعين الدعوة إىل الفعل ، فإذن األمر دعوة إىل الفعل ، إىل فعل املأمور به .
حناو ذلاك ي يصار أماراً  ))ابلقاول (( : فاإن كاان األمار ةشاارة أو ب تاباة أو

عنااده، ، وهاايا فيااه نناار ، ألن ال تاباااة إذا كانااو ماان الذااارن أو النفاا  إذا كاااان 
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ماان الذااارن ، فإنااه انقلااة القااول ، أو ا شااارة فإظااا إذا كانااو ااااهرة الداللااة فإظااا 
 مثل القول وذلك ألن اجلميع يذرتك يف أن الفعل مدعوٌّ إىل ا تيان به .

ألمصااار ، كتااب إىل قيصاار وإىل هرقاال وكتااب إىل عاادد  كتااب إىل ا  الناا  
ماان ملااوك األحااقان ياادعوه، إىل ا سااالإل وممااره، اب سااالإل هلل جاال وعااال وهاايا 

 أمر منه ابل تابة . 
فإذن : الصحيح أن نقول أن هيا القيد وهاو قولاه ابلقاول أناه لايي بادقي  

األمار إذا كاناو  وليي بصحيح ألن ال تابة أو ا شارة من الذارن أظا تدل علاى
 ُيستدعى هبا الفعل .

فااإذن : اسااتدعاء الفعاال ابلقااول مماان هااو دونااه ، هنااا نناار إىل جفااة ا ماار 
وجفااة املااأمور في ااون ا ماار أعلااى ماان املااأمور ا ماار أعلااى ماان املااأمور قاادراً ، فااإن  
كان ا مر مساوايً للماأمور ُما ذ ذلاك التماسااً ، وإن كاان ا مار أدمل مان املاأمور 

لة ، ُم ذ ذلك سؤاالً وطلباً ودعاًء ، كما خناطاب هللا جال وعاال نقاول : اللفا، منق 
اغفاار ، ، اغفاار ، أماار ل نااه ألنااه منذااا حناان البذاار الفقااراء الضااعا  املساااكني إىل 
العنااي، األعلااى ، حااار سااؤاالً ، وإذا سااألو حااديقك ، إذا اسااتدعيته إىل الفعاال 

ا هو من مساوًي لاك فيسامى : التماا  ابألمر فإن هيا ليي ممن هو دونك ، إمن
، فإذن األمر عنده، ال يدخل فيه االلتماا  ، وال يادخل فياه الادعاء ، إمناا األمار 
استدعاء الفعل من قائلاه أو مان ال اتاب أو مان املذان ، ممان هاو دوناه قادراً عباد 
لساااايد  أو ماااان ساااايد لعبااااد  ، رجاااال لقوجتااااه ، مساااائول عماااال ملاااان يعماااال عنااااد  ، 

 ن ، وهاك، لرعيته وحنو ذلك ، هيا كلفا أمر ألنه ممن هو دونه . مستأجر لألج
قااال :)) علااى ساابيل الوجااوب (( : وقولااه هنااا علااى ساابيل الوجااوب يعااين 
أن ي اون األمار واجباااً ، وهايا فياه نناار ، ألن املؤلاى كأناه ياارن بايلك أن الناادب 
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 أن نقااول كمااا ساايأيت ال ياادخل يف ال ي ااون مااأموراً بااه يف ااااهر األماار واألوىل  –
يف تعريى األمر : ))أن األمر استدعاء الفعال ممان هاو دوناه علاى وجاه االساتعالء 
(( ، استدعاء الفعل ممن هو دونه علاى وجاه االساتعالء ، واااح اساتدعاء الفعال 
مماان هااو دونااه علااى وجااه االسااتعالء ، مااا معناهااا م يعااين أن ي ااون ا ماار يف أماار  

يقولون : ))علاى وجاه العلاو (( وهايا لايي  مؤكداً جازماً ، وبعض علماء األحول
بصااحيح ، ألن العلاااو حاافة لامااار ، واالسااتعالء حااافة لألماار يف نفساااه ، في اااون 
على وجاه االساتعالء ، يعاين األمار فياه جاقإل أو فياه شادة ، وفياه غلناة وحناو ذلاك 

 هىت خيرج منه االلتما  إىل آخر  .
إن األمااااار هاااااو إذن : حتصااااال لناااااا أن تعرياااااى األمااااار ، يصااااالح أن نقاااااول : 

اسااتدعاء الفعاال مماان هااو دونااه علااى وجااه االسااتعالء ال علااى وجااه العلااو ، وعلااى 
ساابيل الوجااوب ليسااو بصااحيحة ألن املناادوب مااأمور بااه ل اان األماار لاايي  ااازإل 
قااال : )) وحاايغته افعاال (( : حاايغة األماار افعاال وهاا  عنااد ا طااال  والتجاارد عاان 

 القرينة حتمل عليه ، يعين على الوجوب . 
 : هااو هااد الصاايغة ةفعاال وهاايا تقريااب وإثياال ، وإال فااإن حااي  األماار  أوالً 

كثنة ، فمنفا إفعل ، كإذهاب ، اقارأ ، أقا، الصاالة ، آيت القكااة ، تصاد  ، اعتا  
 رقبة ، وحنو ذلك هي  افعل حيغة افعل .

أيضاااً قااد ي ااون ماان حااي  األماار ، حاايغة ))لتفعاال (( كمااا قااال جاال وعااال 
: ثممليقضواممفثيم ممث ل  ، الااالإل الإل األماار فقضففممفثيومممف  ل   الإل األماار 

الإل األمار ، يعاين فلتفعال ، هاي  الاالإل ، الإل األمار    فقضطفففثيباقبضتيثقعمضق
، الإل بعاادها الفعاال ا ااقوإل هبااا ، هاايا ي ااون ماان حااي  األماار أيضاااً ماان الصااي  )) 

 ال : ا تيااان ابساا، الفعاال الاايي ياادل علااى األماار (( كعليااك مااثالً قااال جاال وعاا
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علاي ، هاي  مان حاي  األمار ،   علي ، أنفس ، ال يضرك، من ال إذا اهتديت،  
فضاااارب كااايلك مااان حااااي  األمااار ))املصاااادر النائاااب عاااان فعلاااه (( كقولااااه تعااااىل 

فضاارب الرقاااب هاايا مصاادر ، ل نااه هئااب عاان فعلااه الاايي هااو ااااربوا ،  الرقاااب
صاااادر وتاااارك التعبااااان فضاااارب الرقاااااب ، يعااااين فاااااااربوا الرقاااااب ، ل اااان التعبااااان ابمل

 ابلفعل له أغراض معلومة يف عل، املعاين .
أيضاً من الصي  ، الصي  كثانة ل نفاا مفماة فمعرفاة بعضافا ال م  ، مان 

فثقمطلوممماتيضم ب ممم ي الصااي  )) ا ااذ الاايي يتضااامن األماار (( كقولااه تعاااىل 

املطلقاااااد يرتبصاااان هاااايا لاااايي بصاااايغة أماااار ،خااااذ   بأو سمممم  يثقثمممم ي مممم ف ي
واتيضم ب  يبأو س  يثقث ي  ف يفثقمطل  .   إىل غن ذلك من الصي 

قااال : ))وهاا  ( يعااين الصاايغة علااى حاايغة افعاال عنااد  ، وعنااده علااى أي 
ماان هااي  الصااي  الاا  ذكاارد ، )) وهاا  عنااد ا طااال  والتجاارد عاان القرينااة حتماال 
علياه (( علاى الوجاوب ، يعاين أن األحال يف األمار أناه يفياد الوجاوب ، وجاوب ، 

جاااوب أي شااا ء م وجاااوب االمتثاااال ، يعاااين أن االمتثاااال واجاااب ، مااان ي  تثااال  و 
كان متوعداً على عدإل االمتثاال ابلعقوباة وها  عناد ا طاال  والتجارد عان القريناة 

 حتمل عليه .
)) عنااد ا طااال  (( : ماااذا يريااد اب طااال  هنااا م ا طااال  ماان الصاافة ، 

طااال  ماان قيااد يفيااد الناادب أو ا طااال  ماان الت اارار ، ا طااال  ماان الذاار  ، ا 
 من قيد يفيد ا ابهة إىل آخر  .

قال :))والتجرد عن القرينة (( : هيا اهرتاز ، ألناه قاد يتصال ابألمار قريناة 
، تنقلاه ماان كونااه أماراً للوجااوب اماال علااى الوجاوب إىل أماار لالسااتحباب أو أماار 
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العلا،  أن األماار لإلابهاة ، فقاد ي اون األمار لإلابهاة ولاه مواااع ، فماا قالاه أهال 
 ي ون لإلابهة ، ليي للوجوب ، وال للندب يف موااع منفا : 

ااااا أن ي ااااون األماااار بعااااد ظاااا  ، إذا أتااااى األماااار بعااااد ظاااا  ، عنااااد  فااااور 1
ضايأض ايثقممض يممومفثيتيموملمفثي العلماء دلذ على ا ابهة كما قال جل وعاال : 

 ، وقااال جاال وعااال  فنفااى عاان قتاال الصاايد ، واملاارء  اارإل ثق ممضويفأوممملي مم لي
فاأمر ابالحاطياد قاال أهال العلا، : أمار ابالحاطياد بعاد   فإمثي للمليفا طاوفث

النفاا  عنااه ، فيفيااد عنااد  فااوره، أن األماار لإلابهااة ألنااه أتااى بعااد النفاا  ، وعنااد 
اع املاأمور باه إىل ماا كاان علياه قبال النفا  ، مثالاه  احملققني أن األمر بعد النفا  يُرجع

فإمثي اضتيثق قةيفاومش فثيفييثأل ضيفثبمغفثيمم ي ىل : أيضاً قوله تعاا

انتذااااروا يف األرض هاااال هااااو للوجااااوب م  )) ابتغااااوا (( هاااال هااااو  .. فاممممليه
للوجااوب م قااالوا هاايا لإلابهااة علااى قااول اجلمفااور أو علااى قااول احملققااني أنااه لاارد 
يف األماااار ألحااااله ومعلااااوإلت أن أحاااال االنتذااااار يف األرض واالبتغاااااء ماااان فضاااال هللا 

البياااع وحناااو  أناااه مباااا  ، أيضااااً مااان املواااااع يعاااين البحااا  هااايا  ااا  األمااار طويااال 
جداً ل ان نايكر أها، ماا فياه مان املواااع الا  ي اون األمار فيفاا ابلقريناة داالً علاى 
ا ابهاااة  أن ي اااون األمااار أتاااى بعاااد ساااؤال تعلاااي، ، إذا أتاااى بعاااد ساااؤال للتعلاااي، ، 

ون األمار بعاد  لإلابهاة عناد كثانين مان يعين السؤال لالستففاإل لطلاب العلا، في ا
 العلماء .

وماان املوااااع الاا  كااون فيفااا األماار لإلابهااة أن ي ااون بعااد وذكااره إياا  م 
أن ي اااون بعاااد ظااا  ، أن ي ااااون بعاااد ساااؤال تعلاااي، : الثالثااااة نسااايتفا أقاااوال  ال ااااة 

 أهوال نسيتفا ا ن . 
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لة ، وقااااد قاااال :))والتجااارد عااان القريناااة (( : القرينااااة هاااي  قاااد ت اااون متصااا
القريناة أنااه كااان  وإذا هللات، فاحااطادوا  ت اون منفصاالة ، متصالة ابل ااالإل مثاال 

منفياااااً عنااااه   أماااار بااااه ))اتصااااال ابل ااااالإل (( كنااااو ظياااات ، عاااان زايرة القبااااور أال 
 فقوروها ففي  قرينة متصلة .

أو قريناااة منفصااالة يعاااين هاااي  يف آياااة وتلاااك يف آياااة أخااارن ، هااايا األمااار يف 
د الوجااوب والقرينااة الااا  تصاارفه عاان الوجاااوب يف هاادي  أخااار هاادي  الاايي يفيااا

القرينااااة إمااااا أن ت ااااون متصاااالة وهااااي  يف الغالااااب تنقلااااه إىل ا ابهااااة أو قااااد ت ااااون 
 منفصلة وهي  ت ون لالستحباب .

إذن : فاااااااألمر قااااااد ي ااااااون للوجااااااوب وهااااااو األحاااااال ، وقااااااد ي ااااااون األماااااار 
 لالستحباب لقرينة دلو على ذلك .

ف اااااااتبوه،  ف اااااااتبوه، إن علماااااات، فاااااايف، خااااااناً .. مثالااااااه قولااااااه تعاااااااىل : 
هاايا أماار  وافعلااوا ا اان لعل اا، تفلحااون  لالسااتحباب وكاايلك قولااه جاال وعااال 

بفعاال ا اان ودلااو القرينااة املنفصاالة أن ماان ا اان مااا هااو مسااتحب لاايي بواجااب 
في اااااون ))وافعلاااااوا ا ااااان (( هااااايا للوجاااااوب فيماااااا  اااااب فياااااه واالساااااتحباب فيماااااا 

ن ا ااااان ، هاااااي  القااااارائن الااااا  تنقااااال األمااااار مااااان الوجاااااوب إىل يساااااتحب مااااان أناااااوا 
االسااتحباب كثاانة وأهاال العلاا، ال يفصاالون ال ااالإل عليفااا يف كتااب األحااول وإمنااا 

الذاااا ء الاااايي ظاااااى عنااااه أو أن يااااارتك  يقولااااون إن ماااان القااااارائن أن يفعاااال النااااا  
علاى  الذ ء اليي أمر به ، فإذا ترك الذ ء اليي أمر به في اون تركاه قريناة دلاو

أن األماار لالسااتحباب أو ي ااون فعاال مااا ظااى عنااه في ااون فعلااه ملااا ظااى عنااه ياادل 
على أن ظيه لل راهة وليي للتحرمي أيضاً قاالوا : مان القارائن : أن ي اون ا اذ يف 
حاافة يف املعااامالد املاليااة ، يعااين يف نااون املعاملااة ، لاايي يف أركاظااا وال شاااروطفا 
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إذا كااان يف حاافة معاملااة مثاال ا شاافاد يف البيااع إمنااا هااو يف حاافتفا في ااون األماار 
فاإن هاايا ياادل علااى االسااتحباب ، كايلك قااالوا إذا كااان األماار يف أنااوان ا داب ، 
مثاال آداب األكاال آداب الذاارب ، آداب التولاا  وحنااو ذلااك ، فإنااه لااو أماار بااه ، 
قريناااة كوناااه مااان ا داب تصااارفه عااان الوجاااوب لالساااتحباب ، وذكاااروا قااارائن كثااانة 

 ذلك يتلوص يف أن القرينة ه  : ا  وجممون
مااا أفاااد كااون الذااارن ي ياارد ابألماار وجااوب االمتثااال ، ي ياارد ابألماار األماار 
اجلاااازإل ، فاااإذا ي يااارد ابألمااار األمااار اجلاااازإل فإناااه ي اااون األمااار لااايي للوجاااوب وإمناااا 
لالستحباب قال هنا وه  عند ا طال  والتجرد عن القرينة حتمال علياه أي علاى 

ال مااا دل الاادليل علااى أن املااراد منااه الناادب أو ا ابهااة ، ذكاارد لااك الوجااوب ، إ
القااارائن الااا  تفياااد ا ابهاااة والقااارائن الااا  تفياااد النااادب يعاااين بعاااض هاااي  ، وبعاااض 

 تلك .
قااال : ))وال تقتضاا  الت اارار علااى الصااحيح (( : ال تقتضاا  حاايغة افعاال 

الصاااحيح ،  وحنوهاااا مااان الصاااي  الااا  تااادل علاااى األمااار ، ال تقتضااا  الت ااارار علاااى
وهاايا كمااا قااال علااى الصااحيح مااا معاام هاايا ال ااالإل م معنااا   أن هللا جاال وعاااال 

امتثاااال هااايا األمااار ي اااون  وحااالعع علااايف، إن حاااالتك سااا ن  ااا،  هاااني قاااال : 
بفعلاااااه مااااارة ، ال يقتضااااا  ت ااااارار الفعااااال ، يعاااااين اجااااارد  كماااااا قاااااال يف أولاااااه عناااااد 

 ا طال  ال تقتض  الت رار . 
فا مان الصاي  عناد ا طاال  يعاين بادون ااميمة أراد حيغة افعل وما شااهب

الت رار بقوله كل يوإل وليلة ، بقولاه كال سااعة ، بقولاه كال سانة وحناو ذلاك ، فاإن 
هيا يفيد اجرد  عادإل الت ارار يفياد أن الواجاب مارة ال غان ، وهايا هاو الصاحيح 

(( ، وذلاك ألن العلماااء أ عاوا علااى أن الرجاال لاو قااال المرأتاه )) طلقاا  نفسااك 
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هاااايا أماااار ، طلقاااا  نفسااااك ، فطلقااااو نفساااافا ماااارة ، وزادد  نيااااة و لثااااة ورابعااااة 
وخامساااة ، أن الواقاااع منفاااا واهااادة ، ألن األمااار ال يفياااد الت رار)طلقااا  نفساااك( 

اي أيفااا الاايين  يعااين ماارة واهاادة فاااألمر ال يفيااد الت اارار ، وكاايلك يف قولااه تعاااىل 
يفياد أن الواجااب  الة علااى النا  األمار ابلصا أمناوا حالوا علياه وساالموا تساليما 

االمتثااال هبااا ماارة ، االمتثااال هبااا ي ااون بفعلفااا ، بقو ااا ماارة واهاادة )) اللفاا، حاالذ 
علااااى  مااااد (( وإذا أريااااد الت اااارار كانااااو  ذ قرينااااة تفيااااد الت اااارار مثاااال قولااااه عليااااه 
السالإل ))مخي حلواد يف اليوإل والليلاة (( مخاي حالواد يف الياوإل والليلاة ، فباني 

أن هي  حاالة م اررة لايي مارة واهادة ، وإمناا  أق، الصالة  قوله جل وعال  أن
يف أوقاهتاااا املوصوحاااة ، مثااال لاااو قاااال قائااال ))تصاااد  بااادره،(( لاااو قلاااو ألهاااد 
ماان ، تصااد  باارايل  كااان ممتااثالً إذا تصااد  ماارة واهاادة ، ل اان لااو جعلااو معفااا 

ثااال ال ي ااون إال قرينااة تفيااد الت اارار ، كقولااه تصااد  كاال ساااعة باارايل حااار االمت
 ابلت رار .

إذن : فااالت رار ال يفيااد  األمااار ، وإمنااا األماار يفياااد الت اارار بضااميمة قريناااة 
تادل علااى الت اارار ، و ايا قااال بعااد ذلاك : إال مااا دل الاادليل علاى قصااد الت اارار 

 وهيا هو الصحيح ، إذا دل الدليل على قصد الت رار وجب الت رار .
قتضاا  الفااور (( : ال تقتضاا  الفااور ، يريااد ال قااال اجلااويين أيضاااً : ))وال ت

تقتضا  حاايغة ) إفعاال ( الفاور ، قااال بعااض الُذاارذا  : يعاين وال الرتاخاا  فإنااه كأنااه 
يقااول : إن قااول اجلااويين : )) وال تقتضاا  الفااور (( يعااين وال الرتاخاا  يعااين اجاارد 

ه نناار حاايغة ) إفعاال ( ال يسااتفاد منفااا الفوريااة وال الرتاخاا  ، ل اان هاايا عناادي فياا
 . 
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ألن اجلويين من الذاافعية ، والذاافعية يارون أن األمار للرتاخا  ، وذلاك أن 
العلمااااء اختلفاااوا مااان األئماااة وأتبااااعف، مااان الفقفااااء واألحاااوليني ، اختلفاااوا يف هااال 

 يقتض  األمر الفور أإل ال م .
فايهب ا مااإل أ ااد وأحاحابه واملال يااة ، وبعاض الذااافعية وبعاض احلنفيااة 

قتضاااا  الفااااور ، وذهااااب الذااااافعية واحلنفيااااة إىل أن األماااار يقتضااااا  إىل أن األماااار ي
 الرتاخ  ما يقتض  الفورية . 

ومعااام ذلاااك ، معااام كاااون األمااار يقتضااا  الفورياااة ، يعاااين أن املاااأمور  اااب 
عليه أن ينفي ما أمر به فوراً ليي لاه أن يؤجال ، إذا قاال قائال ملان أمار  ، اي فاالن 

، يعااين اذهااب فااوراً ، فااإذا أجاال ذلااك ساااعة  اذهااب فااإعيت ابل تاااب ، ففاايا األماار 
كااان غاان ممتثاال لألماار ، وهاايا هااو الاايي يففاا، ماان اللغااة ، وهااو الاايي ياادل عليااه 
ااااهر القااارآن ، أن األمااار يفياااد الفورياااة ألناااه لاااو كاااان يفياااد الرتاخااا  كاااان فياااه ناااون 
ختين ، لاه أن ينفاي  ا ن أو ماىت شااء ، ومعلاوإل أن األمار إذا كاان مفياد للوجاوب 

نه للجقإل واجلقإل ال يناسب الرتاخ  ،  يا قال العلمااء : لاو قاال السايد لعباد  ، فإ
 اجلب ، ماء فل،  تثل فوراً ، ُعدذ عاحياً ، ُعدذ خمالفاً .

طائفاااة ماااان العلمااااء : ياااارون أن األمااار للرتاخاااا  ، يعاااين للمااااأمور أن يااااؤخر 
 . االمتثال عن وقو ا طاب ، وهيا ا ال  له مثراد فقفية مفمة

وأقيماااوا الصاااالة وآتاااوا  فماااثالً : هللا جااال وعاااال أمااار ةيتااااء القكااااة فقاااال : 
 مىت جتب القكاة م . القكاة 

إذا إاو الذاارو  وجباو وأخاارج ماال القكاااة ، قاال : هااي  ألاى رايل مااثالً 
هاااي  زكااااة  اااب أن ياااؤيت القكااااة ، يعاااين أن خيرجفاااا ويعطيفاااا مااان يساااتحقفا علاااى 
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فاااوراً ، لااايي لاااه أن ياااؤخر وعلاااى القاااول مناااه للرتاخااا  ،  القاااول من األمااار للفاااور ،
 نقول : لو أخر أسبون شفر ، فإنه ال هرج عليه .

وهلل علاااى الناااا  هااان البياااو ملااان اساااتطان إلياااه  كااايلك قاااال جااال وعاااال 
ففاال  وأإااوا احلاان والعماارة هلل  فااأمر ابحلاان ، وأماار ابلعماارة أيضاااً بقولااه  ساابيال 

 أن يؤخر االمتثال م . يا املواطب هبيا األمر 
فمن قال أن األمر للفور يقول منه إذا كاان مساتطيعاً السابيل إىل احلان أو 
إىل العماارة ، فلاا، ااان أو ي يعتمااار فإنااه يعااد باايلك عاحاااياً ، وماان قااال أن األمااار 
للرتاخاا  ، قااال لااه أن يااؤخر ذلااك ساانة ، ساانتني ،  ااال  لااه أن يااؤخر ذلااك أيضاااً 

 من الفرو  : 
بنااير وأراد الوفاااء بااه ، الوفاااء ابلنااير واجااب ، ألاايي كاايلك   لااو نااير هذر

، ماأمور باه )) مان ناير أن يطياع هللا فليطعاه (( هايا واجاب فعلاى القاول ابلفورياة 
 وهو الصحيح فإنه  ب أن يويف هبيا النير فوراً يعين فور إ نه من الوفاء به .

ل فااااراد ، وعلاااى القاااول ابلرتاخااا  يقاااال : يبقاااى يف ذمتاااه كااايلك أناااوان ا
واهااد علياااه كفاااارة ، كفاااارة  ااني ، هلاااى  ينااااً فحنااا  فيفااا  اااب علياااه أن يطعااا، 

 عذرة مساكني من أوسط ما يطع، أهله أو أن ي سوه، أو أن يعت  رقبة .
الاااايين يقولااااون علااااى الفااااور  ااااب هااااال هينمااااا هناااا  ، فإنااااه يتوجااااه إليااااه 

ذمتاااه مثااال جاااني فيجاااب فاااوراً علياااه أن خيااارج ، وعلاااى القاااول ابلرتاخااا  يبقاااى يف 
 أنوان ال فاراد له أن يؤديفا مىت ما أراد . 

إذن : قلناااااا إن الصاااااحيح إن األمااااار يقتضااااا  الفورياااااة ، إال إذا دل الااااادليل 
وأقيماااوا  علاااى الرتاخااا  مثااال األوقااااد الااا  وقتاااو هباااا الصاااالة ، قاااال جااال وعاااال 

هاايا أماار هينمااا ياادخل وقااو الصااالة يتوجااه علااى العبااد أن يصاال  فااإن  الصااالة 
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أخاااار عاااان أول الوقااااو ففاااال يعااااد غاااان ممتثاااال م اجلااااواب : ال هااااو ممتثاااال إذا أدذن 
الصااااااالة يف وقتفااااااا ، ي م ألن الذااااااارن هينمااااااا خاطبااااااه ابلصااااااالة ي  عاااااال وقااااااو 
املواطبة هبا أواًل جعل كل هايا الوقاو وقاو خطااب ، ففاو إذا توجاه للصاالة يف 

يف آخار  كاان خماطبااً هباا يف أوله كان خماطباً ابلصاالة يف أولاه ، إذا توجاه ابلصاالة 
آخاار  ، أو نقااول هااو خياطااب ابلصااالة من يصاال  يف أول الوقااو ،ولااه أن يااؤخر  
إىل أن يتضاااي  وقااو الصااالة ، يعااين إىل أن  يبقااى ماان الوقااو مااا   نااه ماان أداء 

 تلك الصالة بعينفا .
  قاااال :)) واألمااار ة ااااد الفعااال أمااار باااه وااااا ال يااات، الفعااال إال بااااه  (( : 

ألماار هنااا يذاامل الواجااب واملسااتحب ، األماار ة اااد الفعاال أماار بااه لاايلك الفعاال ا
وأيضاااااً أمااااار بوساااااائل الفعااااال ، وهاااااي  هااااا  الااااا  يساااااميفا العلمااااااء : ))ماااااا ال يااااات، 
الواجب إال به ففو واجاب (( ، ))وماا ال يات، املساتحب إال باه ففاو مساتحب (( 

 وه يا . 
عااين باايلك الفعاال واااا ال ياات، قااال : )) األماار ة اااد الفعاال أماار بااه (( : ي

أمار مداء الصاالة  والن   واركعوا مع الراكعني  الفعل إال به قال جل وعال : 
يف املسااااجد ماااع اجلماعاااة ، فالواجاااب إقاماااة الصاااالة ماااع اجلماعاااة يف املسااااجد ، 
املذا  إىل املسااجد ، االنتقااال ماان البياو إىل املسااجد ، مااا ه مااه م ال   اان أن 

الصالة مع اجلماعاة يف املسااجد إال ابالنتقاال ، ففايا االنتقاال واجاب  تثل إقامة 
 ، قد يقول قائل إذا قلو إنه واجب هو سينتقل ، فما فائدة كونه واجباً م 

نقول هايا مان ر اة هللا ألن املاشا  ياؤجر ، أجار ممتثال  لواجاب ألن األمار 
ىل املساااجد ألداء بذااا ء ، أمااار باااه وااااا ال يااات، إال باااه ففاااو هاااني ينتقااال مااان بيتاااه إ

الصااالة ، ألن الصااالة مااع اجلماعااة واجبااة ، ويعلاا، أن إتيانااه  اايا البااد منااه ، ألن 
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الصاااالة ال   اااان أن يفعلفاااا مااااع اجلماعاااة إال بااااه فياااؤجر علااااى ممذاااا  أجاااار  علااااى 
 الواجباد ، ااهر .

نقاااول : األماااار ابلصااااالة مااااثالً أماااار هبااااا واااااا ال تاااات، إال بااااه مثاااال الطفااااارة ، 
 بلة ، وحنو ذلك .استقبال الق

إذن : هااي  القاعاادة أو هاايا احل اا، األحااو، يعااذ عنااه يف موااااع أُخاار يف  
كتااب أُخاار من مااا ال ياات، الواجااب إال بااه ففااو واجااب ، وهنااا ينبغاا  أن يتنبااه إىل 
أن مااا ال ياات، الواجاااب إال بااه علااى قسااامني : بعضااه مقاادور للعباااد ، وبعضااه غااان 

يوحى منه مأمور به .، ماا هاو داخال مقدور للعبد ، فاليي يوحى ابلوجوب و 
يف مقاادور العبااد ، رجاال مااريض ال يسااتطيع أن يصاال  قائماااً وهللا جاال وعااال أماار 

الصاالة ال   ان أن ت اون عان قيااإل  وقوماوا هلل قاانتني  ةقامة الصالة ، قاال : 
إال من يقوإل إذا كان القياإل يف مقدور  فإن القياإل واجاب ، إذا ي ي ان يف مقادور  

يصااابح مماااا ال يااات، الواجاااب إال باااه ألن ماااا ال يااات، الواجاااب إال باااه يُقياااد ااااا كاااان  ي
داخااااالً حتااااو مقاااادور العبااااد يعااااين اااااا يسااااتطيعه العبااااد ،  اااايا قااااال عليااااه الصااااالة 
والسااالإل يف الصااالة لعمااران )) حاالعع قائماااً فااإن ي تسااتطع فقاعااداً فااإن ي تسااتطع 

هساااب ، كااايلك املساااتحباد ، فعلاااى جناااب ..إىل آخااار   (( وهااايا اااااهر فيماااا ا
وسيلة املستحب وسيلة السنة سنة ، األمار إذا كاان يفياد االساتحباب فوساائله ماا 

 ال يت، إال به ففو مستحب.
حاالة الاارتاويح إقامتفااا مااع اجلماعااة يف املساااجد مسااتحب ساانة ، فااالطري  
 االنتقاال املذاا  أو االنتقااال بساايارة ، جااني االنتقااال ماان البيااو إىل املسااجد هاايا
واجااااب أو مسااااتحب م مسااااتحب فيااااؤجر عليااااه أجاااار املساااانوهد واملسااااتحباد ، 
و ايا بعااض العلماااء يعاذ عاان هااي  القاعادة بتعباان أواال وهاو أظاا، يقولااون : ))مااا 
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ال يت، املذرون إال به ففاو مذارون (( ألن املذارون يذامل الواجبااد واملساتحباد 
كاان أو مسااتحباً ففااو مذاارون ، وهايا أد  ، فإنااه مااا ال يات، املذاارون إال بااه واجباااً  

 يعين ففو واجب أو مستحب .
مثذاال هنااا بقولااه : )) كاااألمر ابلصااالة فإنااه أماار ابلطفااارة املؤديااة إليفااا وإذا 
فعل  خيرج املأمور عان العفادة (( : إذا فعال املاأمور أو ُفععالر األمار ، يعاين ُفععال ماا 

بعاة ، فاال خياطاب باينب أمر به فإن املأمور خيارج عان العفادة ، يعاين خيارج عان الت
يقاااع ماااا فعلاااه جُماااقذءاً ، يقاااال امتثااال األمااار إذا ُفععااال فاااوراً أو علاااى الرتاخااا   ساااب 
ا اااال  الاااايي سااااب  ، ل اااان الاااايي أماااار بذاااا ء ففعلااااه أداًء أو قضاااااًء خياااارج ماااان 

 العفدة بعد فعله .
 ما فائدة هذا الكالم ؟ 

 فائدته أنه لو ماد وقد خوطب ممر فما اليي  ب م 
إن هللا ممارك،  ر هاو أن ياؤدي األمااهد إىل أهلفاا قاال جال وعاال :مأمو 

ماااد وعنااد  أمانااة ي يؤدهااا إىل أهلفااا ، امتثاال  أن تااؤدوا األماااهد إىل أهلفااا ..
األمااار أو ي  تثااال م ي  تثااال ، فلااا، خيااارج مااان العفااادة يبقاااى علياااه ، فاااإن فعلاااه مرااان 

رعء ماااان العفاااادة يف قااااذ  ، وإن ي وراء  من أدوا األمانااااة الاااا  عنااااد  ملاااان هاااا  لااااه براااا
يفعلاااوا لوهااا  بااايلك ، مثااال الااادين وأنااااوان ال فااااراد ، و ااايا قاااال علياااه الصااااالة 
والسالإل يف مان ماتاو وعليفاا حاياإل ناير مان مااد وعلياه حاياإل ، حااإل عناه ولياه 
، ماان ماااد وعليااه حاااياإل ، إمااا حااياإل مطلاا  أو حاااياإل نااير هسااب خااال  باااني 

مااا بااارء ماان العفاادة ، هاايا مؤقااو بوقااو ، وهااايا ي  العلماااء يصااوإل عنااه وليااه ألنااه
يؤد  ف ان خماطباً باه ال ياذء مان العفادة هاىت يفعلاه ، إن فعلاه مان بعاد  بارء وإال 

 ي ون مؤاخياً بيلك خبال  األشياء ال  وقتفا طويل مثل الصالة .
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ماد بني النفر والعصر وي يصل  النفار فلايي علياه شا ء ألن األمار ماا 
الفااور يف هاايا اجلااقء ماان بااني حااالة النفاار إىل هااني وفاتااه ، لااه فيااه توجااه لااه علااى 

 بقية فل، يفعل ، مثل املرأة احلائض يف حالهتا ، و ا أمثال كثنة املقصود.
: ماان ياادخل يف األماار والنفاا  وماان ال ياادخل : ))  قااال بعااد ذلااك تنبيااه

 يف ياادخل يف خطاااب هللا تعاااىل املؤمنااون ، ماان املواطااب خبطاااب هللا جاال وعااال
القااارآن أو يف السااانة م قاااال: )) يااادخل يف خطااااب هللا تعااااىل املؤمناااون .(( : مااان 
ها، املؤمنااون م يعااين امل لفااني ، الباال  العاقاال الاايي بلاا  سان الت ليااى ، هاايا هااو 
اليي يدخل يف ا طااب ، فمعام ذلاك أن مان هاو دون سان البلاوا لايي خماطبااً 

املؤمنااون ، اسااتثم قااال )) وأمااا  ابلت ليااى ياادخل يف خطاااب هللا يعااين ابلت ليااى
الساه  والص  وا نون ففا، غان داخلاني يف ا طااب (( : السااه  الايي سافى 
عاان أداء مااا أماار بااه ، وهاهنااا ألفاااث متقاربااة ت ثاار عنااد األحااوليني وعنااد الفقفاااء 
منفاا النساايان : نساا  ، السافو : ساافى ، يساافو ومنفااا الغفلاة ، غفاال عاان كاايا ، 

 م  فما الفر  بينفا
نعااا، السااااه  ال يؤاخاااي والناسااا  أيضااااً ال يؤاخاااي والغافااال أيضااااً ال يؤاخاااي 
ألن اجلمياااااع ماااااا خاااااالفوا قصاااااداً للموالفاااااة ، هااااايا سااااااه  ، وذاك غافااااال ، وذاك 

و بااو  ربنااا ال تؤاخاايه إن نسااينا أو أخطااأه  هساا  ، وهللا جاال وعااال يقااول : 
ؤاخاااااي الناااااا  ومثلاااااه يف الصااااحيح أن هللا جااااال وعاااااال قاااااال ))قاااااد فعلاااااو (( فاااااال ي

 الساه  .
النساايان ي ااون لذاا ء سااب  العلاا، بااه فلاا، ياايكر  يف احلااال ، يقااول نساايو  

 كيا كان عاملاً به فنسيه ، و يا قال بعض العلماء النسيان متعل  اا كان .
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الغفلااة تقاباال النساايان ، الغفلااة متعلقااة اااا ي ااون ، يقااول غفلااو عاان هاايا 
 اااون ، والسااافو بينفماااا ي اااون عماااا كاااان الذااا ء هاااىت حاااار وكاااان ، غفلاااة عماااا ي

وعمااااا ي ي اااان ، ي ااااون عمااااا كااااان وعمااااا ي ي اااان ،  اااايا يف هاااادي  ذي الياااادين 
هيااااا  قاااااال ذو اليااااادين اي رساااااول هللا أقصااااارد  املعااااارو  يف قصاااااة سااااافو النااااا  

الصااالة أإل نساايو وهااو عليااه الصااالة والسااالإل ساافى هباايا ماا  سااجود الساافو ، 
ي اااان ، هنااااا عااااذ ابلساااافو ، ألنااااه يذاااامل  ألن الساااافو ي ااااون عمااااا كااااان وعمااااا ي

األمرين وبعض العلماء يقاول الغفلاة تذاملفا  يعااً ، وعلاى العماوإل ا طاب يسان 
، الساااه  كمااا ذكاارد لااك ، الساافو ي ااون عاان ذكاار وعاان غاان ذكاار ، يعااين عاان 
تيكر ما ينبغ  وعن عدإل تيكر ، سفى عن الذ ء يعين غفال عناه ماا يادري عناه 

 ر منه   نسيه ، سفى عنه مثل ما مثلو لك .أحاًل أو ي ون على ذك
إذن : فقولااااه وأمااااا الساااااه  ياااادخل فيااااه الناساااا  وياااادخل فيااااه الغافاااال كاااال 
هااااؤالء غاااان خماااااطبني ، ي م ألن هللا جاااال وعااااال خاطااااب ماااان يعقاااال  وماااان يتقباااال 

 األمر وهؤالء يف تلك احلال ليسوا متقبلني لألمر . 
ا كماا جاااء يف هادي  علاا  )) والصا  (( : الصاا  هاو ماان ي يبلا  ، وهااي

وغاان  املااروي يف الساانن ، احلاادي  الصااحيح أنااه عليااه الصااالة والسااالإل قااال : )) 
رفااع القلاا، عاان  ااال  عاان النااائ، هااىت يسااتيقا وعاان الغااالإل أو قااال الصاا  هاااىت 
يبلاا  وعاان ا نااون هااىت يفياا  (( ففاايا الساااه  الغاان مؤاخااي ، الصاا  ماان ي يبلاا  

 ، وا نون أيضاً ال يدخل يف الت ليى . أيضاً ال يدخل يف الت ليى
 ااايا قاااال ففااا، غااان داخلاااني يف ا طااااب ، إذ تقااارر ذلاااك ففاهناااا مساااائل 

 مفمة تتبع ذلك : 
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هااال كااال نسااايان وسااافو ال يؤاخاااي باااه العباااد م أإل أن النسااايان والسااافو قاااد 
 يؤاخي به العبد م 

ه ماا فاجلواب : أن ماا خاطاب هللا جال وعاال باه املاؤمنني علاى أقسااإل : منا
هااو أواماار  ااب امتثا ااا ، حااالة  ااب أن تااؤدن ، شاار   ااب أن يااؤتى بااه وحنااو 

 ذلك .
ومنااه مااا هااو مناااه  مرتوكاااد  ااب تركفااا واالنتفاااء عنفااا ، فااإذا نساا  مااا 
أُماار بااه ي تااذأ عفدتااه ابلنساايان فااإذا تاايكر وجااب عليااه أن ميت بااه كمااا قااال عليااه 

ا فليصاالفا إذا ذكرهاا ال كفااارة  ااا الصاالة والسااالإل )) مان هإل عاان حااالة أو نسايف
إال ذلااك (( واهااد أدن الصااالة وبعااد الصااالة قااال تاايكرد أين حااليو علااى غاان 
طفارة فيقال له أنو كنو هسا   للطفاارة ، ونعا، الناسا  غان داخال يف ا طااب 
، ل ااااان ال ياااااذأ إال بفعااااال األمااااار ، ال إ  علياااااه ل ااااان األمااااار هااااايا الباااااد أن إتثلاااااه 

ة ، ألن الطفااارة مااأمورت أنااو هبااا ، فااإذن إذا كااان النساايان فصااالتك غاان حااحيح
والسااافو عااان أوامااار ، فإناااه ال تاااذأ العفااادة إال هباااا ، نسااا  الطفاااارة ، نسااا  تعااادن 
امليقاد ، ميقاد ا هراإل غن  رإل هسياً ، هنا نقول  ب علياك أن ترجاع وحتارإل 

أن تطاو  أناو من موقعك ألن هيا مأمور به ، ترك طوا  ا فااة هساياً الباد 
اب   علاااى إهراماااك ، ماااا رمياااو اجلمااارة ال اااذن نسااايان ، نسااايو ماااا تااايكرد إال 

 بعدين البد أنو خماطب بيلك هيا قس، .
القسااا، الثااااين منفيااااد : طلاااب الذاااارن مااان امل لاااى أن يرتكفاااا ففاااي  إذا 
نساااايفا فإظااااا منفياااااد مرتوكااااااد وهللا جاااال وعااااال رفاااااع اجلنااااا  ، ورفااااع ا   عااااان 

إذا تركفااا عاان نساايان فإنااه لاايي عليااه شاا ء علااى الصااحيح ، مثااال الناساا  ففااي  
ذلااك : لااو مااثالً هلاا  شااعر  وهااو  اارإل هسااياً يقااول هاايا مطلااوبت االنتفاااء عنااه ، 
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مطلاوبت تركاه فااال  اب علياه ماااذا مقاول لاايي علياك كفاارة وال غاان ألناك فعلااو 
اسااة يف ذلااك عاان نساايان وهاايا ماان املنفياااد ، ت لاا، يف الصااالة هسااياً ،  اال ج

 اااال جاسااااة ال يعلاااا، مااااا هاااا  ، جاااااهالً هبااااا هااااىت نبفااااه  الصاااالة هسااااياً ، الناااا  
جذيااال بااايلك ، فلااا، يعاااد أول الصاااالة ، كااايلك قاااال ملعاوياااة ابااان احل ااا، هينماااا 
ت لا، يف الصااالة قااال لاه : إن هااي  الصااالة ال يصالح فيفااا شاا ء مان كااالإل النااا  

وذكااار هللا ، فلااا، ممااار  اب عاااادة ، إمناااا هاااو الت بااان والتسااابيح والتحمياااد والتفليااال 
استفاد العلماء من ذلاك أن الناسا  إذا نسا  منفا  عناه فإناه ال جناا  علياه ألناه 
رفاع عنااه فاإذن يف النساايان هناااك قسامان ، قساا، مااأموراد ففاي  البااد أن ميت هبااا 
ال يااذأ الناسااا  مااان العفاادة إال اب تياااان هباااا فائااادة عاادإل مؤاخاااية الناااا  أناااه ال إ  

اااا تاارك ماان ا تيااان ابألماار ، النااواه  أنااه ال يؤاخااي هبااا ولاايي عليااه أن يعيااد  عليااه
 العبادة أو حنو ذلك هبا .

الصااااا  : غااااان خماطاااااب هااااال معااااام ذلاااااك أناااااه ال ياااااؤمر مداء شااااا ء ماااااان 
العباااداد ، هاايا  اال خااال  بااني أهاال العلاا، ، والصااحيح أن الصاا  ي يااؤمر هااو 

ة والسااالإل ) مااروه، ابلصااالة لساابع ( فااأمر إمنااا الاايي أُماار وليااه ، قااال عليااه الصااال
األولياء أن ممروا الصابيان أماا الصا  مان دون البلاوا ففاو لاو تارك حاالة هاو غان 
مؤاخاااي بااايلك وإذا فعااال ، فااااألجر لاااه  باااو ولولياااه ملااان أمااار  بااايلك ، وهاااي   اااا 

 تفاحيل يضي  املقاإل عنفا .
، لاو مااد الصا  أو  قال : وا نون : أيضاً ا نون غن خماطب ابلت لياى

 ماد ا نون فما ه مه م ا ثوا اجلواب ألنه ابق  فقراد كثنة ، .
قاااال : وال فاااار خمااااطبون بفااارون الذاااريعة ، ال اااافر خماطااابت اب ساااالإل أوالً 
وخماطاااب ب ااال ماااا خوطاااب باااه املؤمناااون ، خماطاااب ابلصاااالة ، خماطاااب ابلقكااااة ، 
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ك الاقمل من ال يذارب ا مار ، خماطب ابحلن ، خماطب ابلصوإل ، خماطب من يارت 
مال مخااااي الااااراب ، كاااال فاااارن ماااان فاااارون الذااااريعة ففااااو خماطااااب بااااه ، هااااو خماطااااب 
اب سااااالإل أوالً وب اااال فاااارون الذااااريعة ، وهاااايا هااااو الصااااحيح أن ال فااااار خماااااطبون 

ووياالت للمذااركني الاايين ال يؤتااون القكاااة  بفاارون الذااريعة ، وذلااك لقااول هللا تعاااىل 
 ى فتوعااده، ابلنااار  ايا الوحااى وهااو أظاا، ال يؤتااون القكاااة فتوعاده، هباايا الوحاا

وها   ما سال  ، يف ساقر قاالوا ي ناك مان املصالني  ، وكيلك قال جل وعال 
ماان الفااارون وه ااايا ، ماااا معااام كاااون ال اااافر خماطاااب بفااارون الذاااريعة م معناااا  أناااه 
يعاقااب علااى تركااه لإلسااالإل الاايي هااو األحاال ، ويعاقااب علااى تركااه ل اال فاارن  ماان 
فااارون الذاااريعة ، فال اااافر  تماااع علياااه أناااوان مااان املوالفااااد ، قاااد ي اااون يساااتدل 
بعقلاااه أو  ساااانه علاااى بعااااض أوامااار ا سااااالإل ، فياااأيت ابألخااااال  احلسااانة يصااااد  
احلاااادي  ال ي ااااايب ال ياااارا  ال ياااااقين ، وحنااااو ذلاااااك في ااااون عقاباااااه دون عقااااااب 

 ال افر اليي ي ميت اب سالإل وي مد مهد هي  األوامر .
إذن : ال فااااار خماااااطبون بفاااارون الذااااريعة املواطبااااة هااااي  ينفاااار أ رهااااا يف فاااا

ا خرة ، أما يف الدنيا فال أ ر  اا يعاين ال يلاقإل ال اافر من يصال  ، يقاول أه كاافر 
يقااال حاال ، أه كااافر يقاااال زكع ، ال ، ال خياطااب باايلك وإمناااا أ اار هاايا ا طااااب 

  فإنااه ال  ااوز لل ااافر أن ينفاار ينفاار يف ا خاارة إال مااا كااان يف ابب األماار والنفاا
احملرمااد يف دار ا سااالإل كمااا هااو مبااني  يف  لااه ، ذكاار الاادليل قااال : لقولااه تعااال 

  ما سل  ، يف سقر * قالوا ي نك من املصالني  قاال واألمار ابلذا ء ظا ت عان
ااااد  ، والنفااا  عااان الذااا ء أمااارت بضاااد  ، طبعااااً األمااار هااايا يذااامل الواجبااااد ، 

ألمر الواجب واألمر املستحب ابلذا ء ظا ت عان ااد  ، وكايلك واملستحباد ، ا
النف  احملرإل أو امل رو  ، عن الذ ء أمرت بضد  ، وبعض العلمااء يعاذ بتعبان آخار 
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هو أهسن من هيا يقول : األمر ابلذ ء ظ  عن ااداد  ، والنفا  عان الذا ء 
 ت عاااان أماااارت مهااااد أاااااداد  ، وهااااي  هاااا  العبااااارة الصااااحيحة ، األماااار ابلذاااا ء ظاااا

ااداد   يعاً ، يعين هنا يقول ظ ت عن اد  ، امل على أنه يرياد جاني الضاد 
إذا كااان لااه اااد ففااو ظاا  عاان هاايا الضااد بعينااه إذا كااان لااه أاااداد فإنااه ظاا ت عاان 
االاااداد  يعاااً ، والنفاا  عاان الذاا ء إذا ظااى الذااارن عاان شاا ء فإنااه أماارت مهااد 

عن ااداد  ، األشاياء ، كال شا ء يف ااداد  ، مثال ذلك : األمر ابلذ ء ظ ت 
الغالاااب لاااه ااااد ، وقاااد ي ااان للذااا ء أااااداد ، ماااثالً : القيااااإل يف الصاااالة ، حااال 

هااايا أمااارت ابلقيااااإل يف الصاااالة ، ألااايي كااايلك م ماااا  وقوماااوا هلل قاااانتني  قائمااااً ، 
ااااداد القياااإل م كثاانة ، القعااود ، اجللااو  ، علااى جنااب ، االسااتلقاء ، لااه ااااداد  

أماار ةقامااة الصااالة أو ابلصااالة قياماااً علاا، ماان ذلااك أنااه ظاا ت عاان آداء  كثاانة فلمااا
الصاالة علاى كال االااداد ، فلاو قاال قائاال األمار ابلصاالة قائمااً خيارج ااد واهااد 
وهااااو قاعااااد ، نقااااول هاااايا غلااااط ، ألن األماااار ابلذاااا ء ظاااا ت عاااان ااااااداد  فتصااااور 

د ،  اااايا يف اااااداد   يعاااااً في اااون األماااار ابلذااا ء ظاااا ت عااان  يااااع تلاااك االااااادا
هادي  عماران قاال ) حاال قائمااً ، فاإن ي تساتطع فقاعااداً ، فاإن ي تساتطع فعلااى 
جنب ( ألن القاعد وعلى جنب من ااداد القيااإل ولاو كاان القيااإل لاه ااد واهاد 
لقال حل قائماً فاإن ي تساتطع فبضاد  أو فاإن ي تساتطع فقاعاداً وسا و ، ل ان 

ه  اب القيااإل فاإن ي ي ان مساتطاعاً  اب له ااداد فبني أن املسألة يف الصاالة أنا
 القعود فإن ي ي ن مستطاعاً فعلى جنب فإن ي ي ن مستطاعاً ف يا وكيا .

احلالااااة الثانيااااة قااااال : النفااااا  عاااان الذاااا ء أمااااارت بضااااد  وقلنااااا إن األهسااااان 
وال  واألوىل أن يقاااال النفااا  عااان الذااا ء أمااارت مهاااد اااااداد  مثالاااه قاااال تعااااىل :

ال تقربااوا الااقه إناااه   ظااى عاان الاااقه ، ان فاهذااة وساااء سااابيال تقربااوا الااقمل إنااه كااا
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عاااادإل غذاااايان الااااقه وفعاااال الااااقه والعياااااذ ابهلل عاااادإل  كااااان فاهذااااة وساااااء ساااابيال 
غذيانه له ااداد ، ححيح ، ماا اااداد فعال الاقه ، الاقواج واهاد ، ملاك اليماني 

اااداد فنفاى عان إ نني ، ن ا  األمة  ال ة ، الصياإل ، االساتعفا  ، الصاذ ، لاه 
الااقه ففاال النفاا  عاان الااقه أماارت  ميااع تلااك االاااداد م لاايي كاايلك ، و اايا قااال 
العلماااء : النفاا  عاان الذاا ء أماارت مهااد ااااداد  ، لااك ا يااار ظاااك عاان الذااا ء 
ففيا النف  مضمن األمار مهاد تلاك االااداد ، لاك أن تتسارن ، لاك أن تان ح 

سااتعى ، لااك أن تصااوإل أماارت مهااد أمااة ، لااك أن تتااقوج ، لااك أن تصااذ ، لااك ت
ااااداد  ااااهر وه اايا واألمثلااة علااى هااايا كثاانة ، يضاابط لااك القاعاادة أن األمااار 
ابلذاا ء ظاا ت عاان  يااع أاااداد  ، والنفاا  عاان الذاا ء أماارت مهااد ااااداد  الهااا 
أن هاااي  االساااتفادة ليساااو مااان اللفاااا ، يعاااين األمااار ابلذااا ء نساااتفيد مناااه النفااا  

ها من اللفا ، لفا افعل ، لتفعال ، علياك أن تفعال عن ااداد   يعاً ي نستفد
إمناا اساتفده ماان معام األمار ألن مقتضااى أناه أماار مقتضاا  أناه ينفااى عان ااااداد  
 يعاااً ، معاام األماار النفاا  عاان االاااداد فااإذن نقااول هااي  القاعاادة مسااتفادة ماان 
مقتضاااااى األمااااار ال مااااان لفاااااا األمااااار وهااااايا تعبااااان العلمااااااء يقولاااااون هاااااي  القاعااااادة 

فادة مااان املعااام ال مااان اللفاااا ، احااالح هللا هاااا، وهاااال ، وحااالى هللا وسااال، مسااات
 على نبينا  مد . اقرأ األحول الثال ة : 

قااال ايااويه ر ااه هللا : والنهااي اسااتدعاء الااهو ابلقااول مماان هااو دونااه 
 على سبيل الوجوب ، ويدل على فساد املنهي عنه 

 املتون ما أهسن قول الذاعر فيفا : 
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 فكأنه سببابة املتندم  وأان املعذب فيكُم  غريي جىن
املااك كلماااد ساافلة يعااين كلمتااني  ااال  ل اان كاال واهاادة  ااا تفصااايالد  
كل كلمة  اا تفصايالد و ايا مان فوائاد املتاون يف إساتعاهبا أو ففمفاا وتقريرهاا أو 
شاااارهفا ماااان فوائاااادها أظااااا تعااااود الاااايهن علااااى الدقااااة والضاااابط خبااااال  القااااراءة يف 

ة فإظاااا تعااود الاايهن علاااى أن ت ااون األف ااار ساااا ة  ال ياادري مااان ال تااب املطولاا
وياان يبتااادي وال ماان ويااان ينتفااا  مااا عناااد  ااابط وحتليااال املتاااون العلماااء مااان قااادمي 
يعتنااون هبااا ألن ماان فوائااد العنايااة هبااا أن الاايهن ينبااين بناااًء خاحاااً  اايا تالهااا أن 

ه بففماه بتعبان  والايي الايين يعتناون ابملتاون مان طاالب العلا، يتمياق بتقريار  بذاره
يعتمد على املطوالد جتاد عناد  معلومااد كثانة ل نفاا ساائحة بعضافا ماع بعاض 
ماااا فياااه تااادقي   ااايا جتاااد يف تاااراج، العلمااااء أي كتااااب مااان كتاااب الااارتاج، القد اااة 
تراج، القرن السابع الثامن التاسع العاشر احلاادي عذار الثااين عذار أو مان قابلف، 

لرت ة يقولون قرأ ماثالً إذا كاان شاافعياً يقاول قارأ التفاييب من العلماء جتد أنه يف ا
، قاارأ التنبيااه للذاانازي ، التنبيااه حااغن احااغر ماان زاد املسااتقنع أو قريااب منااه ، إذا  
كااان هنبلياااً قااال قاارأ خمتصاار ا اار  حااغن خمتصاار ا اار  ، ملاااذا العلماااء يركااقون ، 

ك علااى املذاايا وكلفااا متااون أناه قاارأ هايا املااك الصاغن علااى املذااايا وقارأ ذلااك املا
حغار وإذا ذهبو ما جتد أنه يقال فالنت قرأ فتح الباري ، قرأ حاحيح مسال، ، ماا 
جتااااد هاااايا ي م ألن هااااي  املتااااون الصااااغنة القصاااانة هااااي  إذا شاااارهو  قفااااا وكااااان 
الطالاااب عناااد  اساااتعداد لتقبااال الذااار  تباااين ذهناااه لدقاااة األخاااي ودقاااة التعبااان عااان 

البااد  ااا معاام وإذا بااين ذهنااه علااى هاايا الففاا، أيضاااً يتبااع  املسااائل وعاان كاال كلمااة
ذلااك بناااء اللسااان لسااانه تف اان  دقتااه يف نناار  ، وتركااه وتفساان  لألشااياء هااىت يف 
عالقتاه مااع ا خاارين وننرتااه لألمااور ي ااون عنااد  شاا ء ماان الدقااة وهااي  ماان فوائااد 
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تاون قصانة   ان ال  ألجلفا اهات، العلمااء هباي  املتاون القصانة لايي فقاط ألظاا م
أن تنفاااى بسااارعة أل ول ااان ألجااال أن شااارهفا يعاااود الطالاااب علاااى أن العلااا، لااايي 
ب ثاارة ال ااالإل علاا، مركااق ، كلمااة وهااي  معانيفااا تفصاايلفا ي ااون علااى هاايا النحااو 
أمااا ماان جفاااة ال ااالإل فإناااه ساافل أي واهاااد ماان ، واحلماااد هلل ا ن انتذاار القاااراءة 

 ويلقياه ل ان هايا ماا ي اون مرتبااً ماا وال تب موجودة مم ن يقرأ ابب كامال وميت
ي اااون دقيقااااً جتاااد أن عناااد  معلومااااد ل نفاااا غااان مرتباااة ساااااة بعضااافا مااان هناااا 
وبعضاافا ماان هنااا  اايا ابملناساابة ملااا انتقاال األن للعاااإل نقااول أن النفاا  ال ااالإل عاان 
النف  راا طال نع، ك، سطرين ، يعاين ساطرين تقريبااً أو  ال اة ول نفاا فيفاا كفاياة 

 اء هللا .إن ش
النفاااا  أحااااله يف اللغااااة : الاااارتك ، أظاااااك عاااان كاااايا ، يعااااين آماااارك ابلاااارتك ، 
انتفااااى : اتاااارك ، ))انتفااااوا خااااناً ل اااا، (( يعااااين : اتركااااوا ذلااااك خااااناً ل اااا، ، أمااااا يف 
االحاااطال  ، يعاااين احاااطال  األحاااوليني فلفااا، يف تعرياااى النفااا  تعريفااااد كثااانة 

 منفا تعريى حاهب الورقاد هي  قال : 
: استدعاء الرتك ابلقول ممن هو دونه على سبيل الوجاوب ، مقابال النف  

لألماار تاايكرون أن األمااار عرفااه بقولاااه اسااتدعاء الفعاال ابلقاااول مماان هاااو دونااه علاااى 
سابيل الوجاوب ، النفاا  اساتدعاء الارتك ، يعااين طلاب الارتك ابلقااول يطلباه األعلااى 

 هيا تعريى حاهب الورقاد . –من األدمل على سبيل الوجوب 
ذكاارد ل اا، يف األماار أن هاايا التعريااى فيااه مؤاخااية ، واألهساان منااه  وقااد

واألحاااح أن يقاااال إن النفااا  اساااتدعاء الااارتك ممااان هاااو دوناااه علاااى وجاااه االساااتعالء 
فنورج ابلقول يعين نرتك كلمة ابلقول ألنه قاد ي اون النفا  ابل تااب أو اب شاارة 
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وجااوب ونقااول علااى فيادل علااى النفاا  اجلااازإل أو غان  ، وناارتك أيضاااً علااى سابيل ال
 وجه االستعالء ألنه قد ي ون للتحرمي وقد ي ون لل راهة .

حاااايغة النفاااا  : ال تفعاااال ، ألن حاااايغة األماااار املذاااافورة : افعاااال ، وحاااايغة 
النفاا  املذااافورة ، ال تفعااال ، وهنااااك حاااي  أخااار مثااال التحااايير ، إهاااير أن تفعااال  

أو يصاااايبف،  فليحااااير الاااايين خيااااالفون عاااان أماااار  أن تصاااايبف، فتنااااة كقولااااه تعاااااىل 
 . عياب ألي، 

قااال العلماااء : إن كاال مسااألة ماان مسااائل األماار   مسااألة علااى وزاظااا ماان 
مسااائل النفاا  ، ألن النفاا  نقاايض األماار ، مقاباال لااه ، فمااثالً يف الصاايغة ، األماار 
لااه حاايغة النفاا  لااه حاايغة ، حاايغة األماار )إفعاال ( ، حاايغة النفاا  : )ال تفعاال ( ، 

نفاا  اسااتدعاء الارتك ، األماار يقتضاا  الفااور والنفاا  أيضاااً األمار اسااتدعاء الفعاال وال
يقتض  الفور ، األمر خيرج بفعله عان العفادة ، النفا  خيارج عان العفادة ابالنتفااء 

 عنه وه يا .
ف ال مسااألة مان مسااائل األمار ميت مسااألة علاى وزاظااا للنفا  ،  اايا حااار 

 مسائل األمر . فف، ال الإل على ابب النف  يف األحول ينبين بناًء على فف، 
مان املسااائل اجلديادة أو نقول:ملااا حااار النفا  يقاباال األمار حااارد مسااائل 

 النف  مثل مسائل األمر م ملا م 
ج : ألن هقيقااااة األماااار ، طلااااب للفعاااال ، وهقيقااااة النفاااا  ، طلااااب بعاااادإل 
الفعااال ف الطاااا طلاااب ، وكالطاااا فياااه إلاااقاإل وفياااه اساااتعالء واساااتدعاء ، ممااان م مااان 

ه ، ل ان هايا طلاب ابلفعال ، وذلاك طلاب بعادإل الفعال ففا  األعلاى ملان هاو دونا
احلقيقة كال منفماا قرياب مان ا خار ل ان اختلفاا يف املعام ، فصاار هايا أمار ألناه 
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يطلب منه الفعل ، وحار هيا ظ  ألنه يطلب منه الرتك ،  يا اااهر لاديك مان 
 التعريى أنه يقابل األمر .

ساااد املنفا  عنااه (( : هااي  يقاول بعااد ذلاك : )) وياادل يعاين النفاا  علاى ف
املسااألة ماان مسااائل األحااول العنيمااة وهاا  الاا  يساايمفا العلماااء بقااو ، ))النفاا  
يقتض  الفساد (( يقول هنا : ويدل على فسااد املنفا  عناه وهايا أيضااً مماا يقابال 
فياااه النفااا  األمااار ، ألن األمااار يااادل علاااى حاااحة املاااأمور باااه ، مقابلاااه النفااا  يااادل 

 هعلى فساد املنف  عن
 ما معىن قوله : على فساد املنهي عنه ؟  •

يعين أن هيا املنف  عنه ال يعتد به ، إن كان من العباداد وال ينفي إن  
 كان من العقود وحنوها .

)) على فساد (( : يعين علاى عادإل حاحة ذلاك ، الفسااد يقابال الصاحة  
ماا ال ، ححيح ! ألن الصحة ه  ما يتعلا  باه النفاوذ ويعتاد باه شارعاً ، والفسااد 

 يتعل  به النفوذ وال يعتد به الل  هو الباطل كما مر معنا .
إذن : قولاه : ياادل علااى فساااد املنفاا  عناه : يعااين أنااه ال يعتااد ابلعبااادة وال 
ينفااي العقااد ، هااي  ال لمااة وهاا  أن النفاا  يقتضاا  الفساااد ماان املسااائل املذاافورة 

  املعااارو  يف األحاااول وحااانفو فيفاااا مصااانفاد ، ومااان أ عفاااا : كتااااب للعالئااا
 تبيني املراد يف أن النهاي يقتضاي الفسااديعين الفقيه الذافع  املعرو  ، ماا  : 

، والعلمااء يف هااي  املسااألة خمتلفاون : فماانف، ماان ا اا، علاى املنفاا  عنااه ابلفساااد 
مطلقااُ علاى أي جفاة كااان وهايا قاول ينساب إىل ا ماااإل أ اد وهاو قاول الناهريااة 

شا ء فاإذا فعال امل لاى ذلاك الذا ء فاإن فعلاه  ، يعاين : أن الذاارن إذا ظاى عان
لاه فاسااد ، ظاى عاان الصاوإل يااوإل العياد ، فااإن حااإل حااار حايامه فاسااد ، ظاى عاان 
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الصالة وقو النف  فإن حلى وقاو النفا  حاارد حاالته فاسادة ألن الصاالة يف 
هاايا الوقاااو منفااا ت عنفاااا ، ظاااى عااان الاااراب فاااإن عقاااد عقاااد راب ، حاااار هااايا العقاااد 

 فاسداً وه يا .
ماان أهاال العلاا، ماان قااال وهاا، الناهريااة وروايااة عاان ا ماااإل أ ااد أن النفاا  
علاااى أي جفااااة كاااان ، يعااااين سااااواء لعاااني املنفاااا  عنااااه أو لركناااه أو شاااارطه أو كااااان 
لوحاافه املااالزإل أو وحاافه غاان املااالزإل فإنااه ياادل علااى فساااد املنفاا  عنااه ، وساايأيت 

 إيضا  ذلك .
وا إن النفاا  يقتضاا  الفساااد يقاباال هااؤالء طائفااة ماان الفقفاااء والعلماااء قااال

وياادل علااى فساااد املنفاا  عنااه ، ل اان يف هااال  واهاادة وهاا  إذا كااان النفاا  لعااني 
الذاااا ء ، أمااااا إذا كااااان النفاااا  للوحااااى ، فااااال ا اااا، ابلفساااااد ، ا اااا، ابلصااااحة 

 وفساد هيا الوحى ، وهيا قول احلنفية ، وسيأيت إيضا  لألقساإل .
  عناااه أو بوحااافه املاااالزإل فإناااه وقاااال آخااارون : النفااا  إذا تعلااا  بعاااني املنفااا

ياادل علااى فساااد املنفاا  عنااه وهاايا قااول الذااافعية وطائفااة ماان احلنابلااة وقااول كثاان 
مان الفقفااء .)احلنفياة يقولااون النفا  يادل علاى فساااد املنفا  عناه يف هالاة واهاادة 

هاي  بعيناه  ال تقرباوا الاقه  وه  أنه إذا كان النف  متعل  بعني املنف  عنه مثال 
فه أمااا إذا كااان النفاا  لوحاافه مثاال الااراب ، الااراب مااا ظاا  عاان البيااع وإمنااا لاايي بوحاا

ُظاااىذ عااان هاااي  الاااقايدة ، فيقولاااون : األحااال حاااحيح ، ول ااان هااايا الوحاااى هاااو 
الفاساااد فيفرقاااون هاهناااا باااني حاااحة األحااال والوحاااى ألن عناااده، أن النفااا  عااان 

أتااى ذكاار الااراب مااثالً )أه كنااو سأواااح هاايا بعااد قلياال األقساااإل ماان جديااد ل اان 
 األن ( يف الراب مثاًل البيع أحالً ححيح ، القايدة  رمة .
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يعين لو أراد عنده، لو أتو عند القاا  ، والقااا  هنفا  ، مااذا يقاول 
م  يقول : العقد حاحيح ، ل ان هاي  الاقايدة ابطلاة فيلاقإل ممان أخايها أن يرجعفاا 

املاالزإل أو ألمار  لاخر ، عنده من يقول يدل على الفساد سواء لعيناه أو لوحافه
خارج عنه متصل على آخر  كما سيأيت ، ففي  عنده، ي اون أحاالً العقاد ابطال 

ظاى عان الااراب  ، العقاد رباوي ، يقاول العقاد أحااالً ابطال ألناه عقاد ربااوي والنا  
وهللا جاال وعااال هاارإل الااراب ، فااالراب منفاا  عنااه ، والااراب وحااى مااالزإل للبياااع ، ألن 

د  اي  الاقايدة ، فصاار وحافاً مالزمااً لاه فلفايا يادل علاى البيع ما أرياد للبياع ، أريا
فسااااد العقاااد  يعااااً في اااون احااال العقاااد فاساااد ، أماااا أولئاااك يصاااححون العقاااد ، 

 وطبعاً تصحيح العقد وعدإل تصحيحه له آ ر  األخرن .
إذا تبني ذلك ففناك قول رابع يتضح به املقال وتبني باه املساألة وأيضااً هاو 

أن النف  يقتض  الفساد ويادل علاى فسااد املنفا  عناه إذا   القول الصحيح ، وهو
كان النف  متعلقاً أو راجعاً لعني املنف  عنه أو لركنه أو لذارطه أو لوحافه املاالزإل 
، أوالً : لعيناه ،  نياااً : لركنااه ،  لثاااً : لذاارطه ، رابعاااً : لوحاافه املااالزإل ، وهاايا يف 

مساااألة النفااا  يقتضااا  الفسااااد لاااو  احلقيقاااة اااااهر وباااني وباااه تتضاااح املساااألة ، ألن
قاارأد عنفااا يف كتااب األحااول فلاان يعلاا  منفااا باايهنك كثااناً ، الساابب يف ذلااك : 
هاو أن كالمفا، فيفاا غان واااح ، ألظاا، يقولاون راجاع لعاني املنفا  عناه ، لوحاافه 
املااالزإل ، لوحااافه املنفااك ،  لذااارطه ، فيفااا ناااون غمااوض ، ل ااان إذا قسااامتفا ، ) 

وحاافه املاالزإل ( بقا  لففا، املسااألة أن نففا، ماا هاو عااني  –اً شارط –ركنااً  –عينااً 
املنفاا  عنااه م مااا هااو ركنااه م ومااا هااو شاارطه م ومااا هااو وحاافه املااالزإل م إذا اتضااح 

 ذلك ، اتضح األحل وهو أنه يدل على فساد املنف  عنه إذا تعل  بعينه .
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 أييت السؤال هنا اآلن هو : ما معىن عني الشيء ؟ 
كااااان النفاااا  ي يقيااااد بصاااافة للذاااا ء ، وإمنااااا ظاااا  عاااان ج : اجلااااواب : إذا  

ال تذارك ابهلل ظاى عان  ال تذارك ابهلل  الذ ء نفسه كما يف قوله جل وعاال : 
الذرك ، ففيا ظى عن عني الذرك فيدل على فساد  وأنه ال يعتاد باه ، قاال جال 

ال  الاقه منفا  عناه ، هال ظا  عان وحاى  متصال ابلاقه م ال تقربوا القه  وعال 
 ، عن القه نفسه هيا النف  عن ، عن عني الذ ء .

ظاا  عاان ركنااه ، يعااين ظاا  عاان الذاا ء ابعتبااار ركنااه ، مااثالً : الصااالة  ااا 
أركااااان ، البيااااع لااااه أركااااان فماااان أركااااان البيااااع مااااثالً : إياااا  أركااااان البيااااع م القباااااول 

ثمن ، قبولت وإ اب وعاقدان يعاين ابياع ومذارتي وما وا  اب والعاقدان ححيح 
، القبول وا  اب ه  الصيغة ، يعين أربع حيغة ) قباول وإ ااب عاقادان ، ابياع 

 ومذرتي ، ومثمن ( .
ابملناسبة نيكر ل ، معم الركن ، كياى تففا، الاركن م أركاان الذا ء ، هال 
حتفنفااا هفااا م إذا هفنتفااا فطيااب ، ل اان األركااان أخاايها العلماااء ابالسااتنبا  

الذ ء ، واملاهياة ها  ماا يصالح جاواابً لساؤال ماا هاو  ، الركن ما تقوإل عليه ماهية
: 

 لو سألك سائل ، ما هو البيع ؟ 
لقلااااو البيااااع واهااااد بيذاااارتي والثاااااين بيبيااااع وفيااااه ساااالعة مااااع البااااائع ، يقااااوإل 
املذارتي يقااول : بعااين ، والثاااين يقاول شااريو ، هاايا هقيقتااه ، فلاو قااال لااك قائاال 

لبياع ، املاهياة ها  ))األركاان (( يف ما هاو البياع م ل اان هايا جواباه وهاي  ماهياة ا
 يااع العقااود تسااتمر عليااه ويف غاان العقااود أيضاااً ، فااإذن : األركااان هاا  مااا تقااوإل 

 عليه ماهية الذ ء واملاهية ما يصلح جواابً لسؤال ما هو .
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! املاااثمن البياااع ا ن : هنااااك ماااثمن ، هااايا املاااثمن مااان األركاااان ، حاااحيح 
و حناو ذلاك ، فباان حلا، خنقيار أو ابن دمااً ، ألايي لنفرض أنه دإل أو حلا، خنقيار أ

هاايا املااثمن ماان األركااان ، حااحيح ! ماان األركااان ، فالذاارن ظااى عاان هاايا ، عاان 
 بيعه ، عن بيع الدإل وعن بيع حل، ا نقير وحنو ذلك .

فاإذن : النفا  هناا جااء عان أي شا ء م عان ركان مان األركاان فيادل علاى 
ي يقا، ، ي م ألن هقيقتااه مااداإل الذاارن ظااى  فسااد املنفاا  عناه يعااين علاى أن البيااع

عاان أن ي اااون هااايا الذاا ء ركنااااً أن ي اااون الاادإل أهاااد األركاااان يعااين هاااو املاااثمن ،  
ف أناه غان موجاود فمعام ذلاك مااا قاماو األركاان ، حاحيح ! فماا قاماو هقيقااة 

 العقد .
يف الذاار  : مثاال الصااالة ماااثالً )) ال يقباال هللا حااالة أهاادك، إذا أهاااد  

واأ (( هنا ظى عن الصالة إال بطفارة ، الطفاارة شار  يف حاحة الصاالة هىت يت
، فصار النف  عن الصالة لعدإل توفر الذر  فدل علاى فسااد املنفا  عناه إىل ... 

 آخر  وهيا وااح ، أنيت للرابع وهو :  
الوحااى املااالزإل : وهناااك بعااض العلماااء يقساا، الوحااى هاهنااا إىل قساامني 

 حتقيقاً إىل :
 إل .وحى مالز  
 وحى غن مالزإل ، وحى منفك . 

الوحااى املااالزإل : الاايي ياااالزإل النفاا  ، يعااين أتااى النفااا  عاان عااني املنفااا  
ال تقرباوا الصاالة  عنه ال ألجل عينه ، ول ن ألجل وحافه ، مثالاه : قاال تعااىل 

فنفااى عاان الصااالة ، ففاال هاايا النفاا  ياادل علااى فساااد الصااالة  وأناات، ساا ارن 
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ينفااااى عاااان الصااااالة بعينفااااا ، وإمنااااا ظااااى عاااان الصااااالة  اااايا مطلقاااااً م ال : ألنااااه ي 
 . تيمو بفثيثق قةيفأومليسكا ى الوحى اليي الزمفا هني النف  قال :

فإذن : هيا وحى ماالزإل فمان كاان هاال حاالته قاد لقماه وحاى السا ر 
توجاه لااه هاايا النفا  ، فصااارد حااالته فاساادة خباال  الوحااى املنفااك ، مثاال أن 

ي احلرياار ، هاارإل علااى الرجااال أن يلبسااوا احلرياار ، هاايا احلرياار ظااى عاان لااب الناا  
هال هااو مارتبط ابلصااالة م هااو وحاى نعاا، ماان هيا  أنااه ساارتة ، هاو وحااى ماان 
أوحااا  الصااالة ل نااه منفااك عنفااا ، يعااين   اان أن ينفااك عاان هاايا الوحااى ، 
فلفايا بعاض العلمااء قااال : إن الصاالة يف  اوب احلريار جتااوز ألناه   ان ا نف اااك 

، وأمااا الوحااى املااالزإل فااال يصااح ألن النفاا  عنااه ياادل علااى الفساااد ، و اايا عنااه 
دخلاااوا يف ال اااالإل علاااى الصاااالة يف األرض املغصاااوبة ابعتباااار أن األرض املغصاااوبة 
أظااا وحااى مااالزإل مااا ينفااك ألنااه يذااغل هااي  البقعااة ، بعضااف، يقااول أنااه وحااى 

 اا أ ناااء حااالته  ماالزإل لااه وحاالته يف األرض املغصااوبة  هاراإل ففاايا وحاى مااالزإل
، قااال آخاارون لااايي لاايلك ل ااان ألجاال أن البقعاااة شاار  رجاااع النفاا  إىل الذااار  

 فدل على فساد املنف  عنه .
إذن حتااارر لااادينا : أن النفااا  يااادل علاااى فسااااد املنفااا  عناااه إذا كاااان النفااا  

 راجعاً  ي  م لعينه ، ركنه ، شرطه ، وحفه الالزإل .
أو ألمر خارج عناه ال علياه مثال  قال بعض العلماء : وهو ميهب احلنابلة

ضممايأض ممايثقمممض يمموممفثي مثيوممفو يقل ممقةيممم يضممفليثق معمم ي قولااه تعاااىل : 

ظاى عان البياع بعاد الناداء ، ففال البياع   فاسعفثي قىيمك يهيفم فثيثقبضم ي..
 عني النداء م هنا البيع هل هو منف  عنه أحالً م ال 
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ة فيااه م ال : ل اان ألمااار فااإذن : النفاا  هنااا طاااار  ، هاال هااو طااار  لصاااف
خاارج عناه وهااو الناداء ، وهايا هااو مايهب احلنابلاة وهااو قاول قاوي ألن النفاا  إذا  
كااان ألماار خااارج عنااه ال عليااه فإنااه ياادل علااى فساااد املنفاا  عنااه ، ظااى عاان البيااع 
بعااااد ا ذان هااااال ا ذان فاااادل علااااى أنااااه لااااو هصاااال تعاقااااد فسااااد وهاااايا ماااايهب 

البيع على هاي  احلالاه ، املقصاود مان هايا أن احلنابلة ، وأما الذافعية فيصححون 
مااثالً يف العقااود طبعاااً ياادل علااى فساااد املنفاا  عنااه يف بعااض العلماااء ذكاارد ا ن 
قول يقول أن هناك فر  بني العباداد واملعامالد فالنف  يدل على فسااد املنفا  
عناه يف العباااداد ، أمااا يف املعااامالد فااال يادل علااى فساااد املنفاا  عنااه ويسااتدلون 
علاى ذلاك بقولاه ، طبعااً دليال هاي  القاعادة ماا هاو م قولاه علياه الصاالة والسااالإل 
)) مااان عمااال عماااالً لااايي علياااه أماااره ففاااو رد (( رد : يعاااين ماااردود ابطااال ، لااايي 
عليه أمره ، اففومفا أو عليه ظيناا ، لايي علياه أماره يعاين فعال مان غان أمار ، ي 

، حااار ماردوداً ابطااالً ، أو فعاال مااا ياؤمر هباايا الفعاال ، فعال ماان عنااد هاون نفسااه 
ظا ذ عناه حاار فعلاه فاساداً ابطاالً علااى كال هاال فيفاا مؤلاى أاناه أه ايا  ميتااه 

 ل ، : حتقي  املراد من النف  يقتض  الفساد هيا مطبون .
 هي  القاعدة مفمة فيفا خال  كثن بني العلماء .

ج رجاااالت أو لااااو سااااؤال علااااى هااااي  القاعاااادة يف الاااادقيقتني الباقيااااة  : لااااو زو 
 زوجو امرأة نفسفا بال و، فما ه ، هيا العقد م 

تاقوين املاارأة نفساافا منفاا  عنااه فمااا ه اا، العقااد ، عقااد الااقواج ، نعاا، : ملااا 
م يعااين الااركن مااا هااو م الااو، ركاان !  يعااين تصااور ، مااا هااو الن ااا  م أنااو تعاار  

ا  م رجاال األركان طب  ، ما هو الن ا  ، فسر ما تساتح  ، نعا، ، ماا هاو الن ا
يبغااا  امااارأة يقاااول  اااا ، تقاااول ماااثالً املااارأة زوجتاااك نفسااا  يقاااول هاااو قبلاااو هاااي  
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هقيقتااه ، رجاال واماارأة ، رجاال يريااد أن يتااقوج اماارأة فيقوجفااا ففناااك حاايغة بينفمااا 
فإذن أركانه  ال اة ، قباول وإ ااب والعاقادان ، الاو، هناا هال هاو يف هقيقتاه م أل 

يقع ! يقاع بادون و، فاالو، خاارج عان ماهيتاه مم ن يقع هو يعين  يتصور أنه ما 
ول ناااه شااار  راجاااع ألهاااد أركاناااه يف العقاااود وهللا  ودي كاااان عناااده فرحاااة إلاااي ، 
قاعاادة يف العقااود يعااين هبااا تففمااون األركااان والذاارو  للعقااود ولااو مااا استحضاار   
كااالإل الفقفاااء فيفااا قاعاادة عامااة هبااا مم اان تسااتورج العقااود ترتااب الذاارو  مااثالً 

هنااا حاايغة رجال يريااد أن يتااقوج وامارأة نااقوج الذاارو  ، شارو  الن ااا  جتااد عنادك 
أن بعضاافا راجااع للصاايغة ، يعااين الذاارو  كلفااا لتصااحيح األركااان ألن أهاا، شاا ء 
يف العقااود أن تعاار  مااا تقااوإل عليااه هقيقااة العقااد فعناادك هنااا زوجت وزوجااه وحاايغة 

قباول إىل آخاار  شارو  خاحاة ابلصاايغة مثال ماا يقولااون أن يتاأخر ا  ااب علااى ال
يعاين يتااأخر القبااول عاان ا  اااب وال ااالإل أن ت ااون بصاايغة كاايا ان حااو زوجااو 
جتد أن الذرو  راجعة إىل الصيغة ، هيا واهد هناك شارو  راجعاة ملان م للرجال 
للقوج وهنااك شارو  راجعاة للمارأة راااها ، رااى املارأة ، مان الذارو  الاو، هايا 

، هاايا ظاا  راجااع إىل عااني الذاا ء أو شاار  فيااه فااإذن النفاا  عاان الن ااا  باادون و 
إىل شاااارطه ! إىل شاااارطه إذن فصااااار داالً علااااى الفساااااد ألن النفاااا  رجااااع للذاااار  
.علااى كااال هاااال املساااألة هاااي  مفمااة لعل ااا، ، القاعااادة كبااانة وتطبيقاهتاااا كثااانة يف 
الفقااه كثاان يف الطفااارة والصااالة والقكاااة والصااياإل واحلاان و يااع األبااواب  يت هاااي  

فق ، هللا  ونستودع ، هللا اليي ال تضايع ودائعاه بقا  عناده غاداً إن القاعدة ، و 
شااااااء هللا تعااااااىل ن مااااال  ال اااااة األحاااااول إن اهتجناااااا إىل بعاااااد غاااااد ن مااااال  ال اااااة 
األحول ون تف  هبيا القدر وتسا وننا عما بادر مان نقاص أو تقصان يف ا ففااإل 
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سااااابيل  أو حناااااو ذلاااااك وفقاااااين هللا جااااال وعاااااال وإايكااااا، وسااااادد خطااااااه وسااااالك بناااااا
 الراشدين ، وحلى هللا وسل، على نبينا  مد . 

قال املؤلف ر ه هللا تعاىل : وأما العام : فهو ما عمَّ شيئني فصااعداً ، 
مااان قولاااه : عمماااع رياااداً وعماااراً ابلعطااااء ، وعمماااع  ياااع الناااا  ابلعطااااء 
وألفاظااه أربعااة : االساام الواحااد املعاارال ابأللااف والااالم واساام ايمااع املعاارال 

م ، واألمساء املبهمة كا ) من ، فايمن يعقال ، وماا ، فيماا ال يعقال ، وأيان ابلال
يف املكان ، ومىت يف الزمان وما يف االساتفهام وغاريه ولكان النكارال والعماوم 

 وال جيور الدعوة من العموم يف غريه ...واخلاص مقابل العام .
إل علاى نبيناا بسا، هللا الار ن الارهي، احلماد هلل رب العااملني والصاالة والساال

  مد وعلى أله وححبه أ عني .......................    أما بعد .
ففااايا ال اااالإل عااان العااااإل وا ااااص ، أو العماااوإل وا صاااوص ومبحااا  العااااإل 
وا اااص أو مبحاا  العمااوإل والتوصاايص أو مبحاا  ألفاااث العمااوإل واملوصصاااد 

دل علااى هاايا ماان مفماااد مباهاا  األحااول وذلااك ألن كثاان ماان األه اااإل إمنااا تاا
إمنا يدل على ألفاث العموإل يف النصوص ، ال تااب والسانة ، وقاد قادإل قبال ذلاك 
ال الإل على األمار والنفا  ، واألمار والنفا  مان عاوارض األلفااث يعاين مماا يساتفاد 
من اللفا ، يستفاد من اللفا األمر ، ويستفاد من اللفا النفا  ، وكايلك العااإل 

ن حافاد النطا  أو مان عاوارض األلفااث ، إمنا يستفاد من النط  كما قال هناا ما
يعين ال عموإل يف األفعاال ، إمناا ي اون العماوإل فيماا يساتفاد مان األقاوال ، ولايلك 
فصااي  العمااوإل ، حااي  العمااوإل هااي  حااي  قوليااة ، هاايا الباااب ابب العاااإل وا اااص 
وكايلك ابب ا ماال واملبااني واملطلاا  واملقيااد ، وحنااو ذلااك هااي  كلفااا ماان املباهاا  
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مثاارة علاا، األحااول ألنااه هااو الاايي يسااتفاد منااه ، هااي  املباهاا  هاا  الاا   الاا  هاا 
 يستفاد منفا تطبيقاً ، يف فف، دالالد النصوص .

أما العاإل ففو كما ذكر تعريفاه يف اللغاة : أناه ماا عا،ذ شايئني فصااعداً وهايا 
التعريى من املؤلى بناًء علاى أن أقال اجلماع ا ناان ، وهاي  مساألة فيفاا خاال  ، 

قااااال طائفااااة ماااان أهاااال العلاااا، : أن أقاااال اجلمااااع  ال ااااة ، وبناااااًء عليااااه يعرفااااون  و اااايا
أناه  العموإل أو يعرفون العاإل : ما ع،ذ  ال ة أشياء فصاعداً ، وقاد جااء عان النا  

قااال : )) ا نااان فمااا فوقفمااا  اعااة (( ويسااتدل أهاال األحااول هباايا علااى أن أقاال 
قاااول هبااايا االساااتدالل املذااافور اجلماااع ا ناااان ، وإذا تقااارر هااايا فيصاااح علاااى هااايا ال

عناد األحااوليني ، يصااح أن ي ااون تعريااى العاااإل ، مااا عاا،ذ شاايئني فصاااعداً ، وهاايا 
 التعريى اللغوي .

أما التعريى االحطاله  ففاو كساائر التعريفااد املذافورة عناد األحاوليني 
 ااري فيفااا خااال  وأقااوال راااا تتباااين أو ختتلااى ، ل اان ممااا قياال يف تعريااى العاااإل 

 تعريى كما سيأيت لك ، تعريى جامعت مانع واالعرتاض عليه قليل .وهو 
أن العاإل هو كالإلت مستغر ت ملا يصلح له ، كالإل مساتغر  ملاا يصالح لاه باال 
هصاااار دفعاااااًة واهااااادًة ، كاااااالإل مسااااتغر  ملاااااا يصااااالح لاااااه بااااال هصااااار دفعاااااة واهااااادة 
ويضا  على هيا التعريى أو يضا  على ما ذكرد  سب الوااع يعاين ي اون 

ياااى العااااإل : كاااالإل مساااتغر  ملاااا يصااالح لاااه  ساااب الوااااع ،  ساااب الوااااع ، تعر 
أدخلفااا هاايا مواااعفا أنسااب ،  سااب الواااع دفعااة واهاادة بااال هصاار  الرتتيااب 
ه يا مناسب وإن قدمو أو أخرد فاألمر قريب ما فيه تعل  باني ال لماة واللا  

 قبلفا .
 فإذن : العاإل عنده، أنه كالإل وهيا يعين إخراج األفعال .
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 نياً : يقول مستغر  ملا يصلح له ، فلو كان يدل علاى العماوإل ، ل ان ال 
يستغر  ما يصلح له فليي عناده، بعااإل مثاال ذلاك : قاول القائال : تنااول بعاض 
الطعااإل ، فاإن الطعاااإل إذا كاان كثاناً فااإن بعضاه أيضااً ياادل علاى شايئني فصاااعداً ، 

ماااة )) بعاااض (( ال يعااا، بعاااض الطعااااإل هااايا قاااد ي اااون كثاااناً ول ناااه لفاااا أعاااين كل
 يع ما يصلح له فإن بعض هي  إمنا ت ون بعض هايا ال ال ، بعاض هايا ال ال 
وهاا  تصاالح أن ي ااون هاايا منااه ، يعااين لااو كااان عنااد  عذاارة أنااوان ماان الطعاااإل ، 
يصلح إطال  البعض علاى رقا، واهاد إىل مثانياة وكايلك مان رقا، تساعة إىل عذارة 

 مثاًل من أنوان الطعاإل .
اساااتثين أو اهااارتز بقاااو ، مساااتغر  ملاااا يصااالح لاااه كلماااة بعاااض فاااإذن : هناااا 

 مما يدل على عموإل ول ن ليي على عموإل وو، مستغر  . –وحنوها 
قاااااال : أيضااااااً يف التعرياااااى  ساااااب الوااااااع وهااااايا اهااااارتاز  ساااااب الوااااااع 
اهرتاز من األلفاث املذرتكة فإن لفا مثالً عني كما هو مذافور يف املثاال عناده، 

تصاد  علاى عاني ا نساان وعلاى الايهب ، وعلاى عاني املااء ، ، كلمة عني هاي  
فااإذا قااال قائاال : عااني ، رأيااو العااني أو مااررد ابلعااني أو حنااو ذلااك أو ،ذ عااني ، 
،ذ عااني ، هاال يريااد هبااا عااني الباحاارة م أو يريااد هبااا عااني املاااء م أو يريااد هبااا العااني 

ة ليسااو شاااملة اللاا  هااو الاايهب م فيحتماال لفااا عااني هااي  ماان األلفاااث املذاارتك
جلمياااع ماااا يااادخل حتتفاااا  ساااب املوااااع وإمناااا كااال معااام وااااع لاااه لفاااا ، فوااااع 
للعني الباحرة )) كلمة عني (( وواع لعاني املااء كلماة عاني ووااع للايهب كلماة 
عني فإذن الواع ليي واهاداً وإمناا متعادد ، و ايا هناا قاال يف التعرياى :  ساب 

اااع واهااد  ال متعاادد واهساان ،  سااب إياا  !  سااب الواااع ، يعااين  سااب و 
 تقول :  سب واع  واهد  في ون أواح يف التعريى .
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يعااين إذن ي ااون : كااالإل مسااتغر  ملااا يصاالح لااه  سااب واااع واهااد ، ال 
 واع متعدد هىت ال تدخل كلمة عني وأشبا  ذلك من األلفاث املذرتكة .

قاااال هناااا : ))دفعاااة باااال هصااار (( : دفعاااة : هااايا اهااارتاز مااان املطلااا  ألن 
 املطل  عاإل ، ول ن عمومه بد، وليي عمومه عموماً وولياً .

املطلا  عااإل ألناه يصالح أي فاارد مان األفاراد ملاا أطلاا  فياه ، لاو قاال قائاال : 
أنفاا  رايالً ، وعناادك عذاارة رايالد ورقيااة ، كاال واهااد مسااتقل ، يعااين ورقااة رايل 

كلماااااة رايل   وورقاااااة رايل وورقاااااة رايل  .. فقاااااول القائااااال : أنفااااا  رايالً هااااايا يصااااالح
تتناول األول والثاين والثال  والرابع ، ل ن تناو ا هال هاو علاى سابيل الذامول م 
أإل على سبيل البدل م على سبيل البدل ، يعين انفا  رايالً يصاح أن ي اون األول 
أو الثاين أو الثال  أو رق، عذرة و يا كثن من أهل العل، يعاذ عان املطلا  ابلعااإل 

  عمومه عموإل باد، ، أماا العااإل الايي نات ل، علياه ا ن وذلك من جفة أن املطل
فعمومااااه وااااو، ، و اااايا اهاااارتز عاااان العمااااوإل البااااد، الاااايي هااااو املطلاااا  بقولااااه يف 
التعرياى ))دفعااة واهاادة (( دفعااة واهاادة ، فمعام قولااه دفعااة : يعااين : ماارة واهاادة 

فعاااد أمااا العمااوإل البااد، اللاا  هااو )) املطلاا  (( فإنااه لاايي دفعااة واهاادة ول اان د
هايا أو هاايا أو هايا ... ، إذا قلااو أنفا  كاال الارايالد ، أنفاا  كال رايل معااك ، 
وقااال آخاار أنفاا  رايالً ، تلحااا أن قولااه أنفاا  كاال رايل ، لفنااة ) كاال ( هااي  ماان 
ألفاث العموإل ، هي  تفيد إنفا  اجلميع هبي  ال لماة ))دفعاة (( يعاين هايا اللفاا 

كلماة ) كال ( أماا لاو قلاو أنفا  رايالً   يتناول  ياع الارايالد ، مان أول ماا تسامع
فإنااه ال يتناو ااا دفعااة واهاادة ، تناااول األول أو الثاااين أو الثالاا  لاايي ماارة واهاادة  
اعام أنااه لااو أنفاا  اجلميااع يف املطلاا  هينماا قااال القائاال أنفاا  رايالً مااا حااار ممتااثالً 

فلاو أنفا  العذاارة لقولاه أنفا  رايالً ، ألناه ي يقال أنفا  اجلميااع قاال : أنفا  رايالً ، 
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أو أنفااا  مخساااة حاااار خمالفااااً لألمااار وذلاااك ألن هااايا اللفاااا ي نساااتفد مناااه دخاااول 
األفراد فيه دفعة واهدة وإمنا دخلو األفاراد علاى سابيل البادل ، ومثالاه أيضااً قولاه 

لااو عنااد الواهااد  لااك عاادداً لااو  لااك عاادداً  فتحرياار رقبااة مؤمنااة  جاال وعااال : 
رة فيفاا عتا  رقباة ، كفاارة ها  عتا  رقباة ، ففناا هال من الرقاب ووجبو علياه كفاا

أو يعتااا  واهااادة ، أي واهااادة م رقااا،  فتحريااار رقباااة مؤمنااة  يعتاا  اجلمياااع بقولاااه 
واهد أو ا ناني أو  ال اة أو أربعاة ، هايا أناو خمان أناو تتعتا  ماأمور ةعتاا  رقباة 

إذا كااانوا دون حتديااد  ااي  الرقبااة املفاا، أن ي ااون فيفااا وحااى ا  ااان دون حتديااد 
اجتمعوا ه، يف األوحاا  ا قئاة ، رقا، واهاد وا ناني و ال اة وأربعاة ، فقاول القائال 
اعت  رقبة هيا يذمل ، الرقبة تذمل األول والثااين والثالا  والراباع ، ل ان تذامله 
دفعااة أو علااى ساابيل الباادل م علااى ساابيل الباادل فلااو قلااو  اايا الاايي  لااك أربااع 

، ففيا اللفا اعت  الرقااب يذامل ، يذامل اجلمياع رقاب اعت  الرقاب ال  إلك 
وليلك هيا حار عموماً وولياً خبال  العموإل الباد، ، و ايا قاال هناا : دفعاة أو 
دفعة واهدة   قال : )) بال هصر (( أهياهً ي ون اللفا يادل علاى واول أكثار 
 ماان شاايئني ، شاايئاً فااأكثر قااد ي ااون أكثاار ب ثاان ياادل علااى عمااوإل األشااياء ل اان
 صور ، مفماا كاان ي اون  صاوراً مثال عادد ألاى إذا قلاو ملان  لاك مااالً أنفا  
ألى رايل فألى هيا هل هو من ألفااث العماوإل م لايي مان ألفااث العماوإل ،  ناه 
وإن دلذ على العموإل ل نه  صور هبيا العدد وألفاث العموإل ه  الا  تساتغر  ماا 

ن عاماااً حااار لااه ابب آخاار ، يصاالح  ااا بااال هصاار  بعاادد معااني فااإذا هصاار ي ي اا
 فإذن حار عنده تعريى . 
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العاااااإل : وهاااايا هااااو التعريااااى املوتااااار أنااااه كااااالإل مسااااتغر  ملااااا يصاااالح لااااه ، 
 ساب واااع واهاد أو  سااب الوااع الواهااد دفعاة بااال هصار ، حااار عناده كاا، 

 م مخسة أإل أربعة ! أربعة 
 أواًل : كالإل مستغر  جلميع ما يصلح له . 

ألن هاايا ال ااالإل ينبااين عليااه مااا بعااد  تعريااى ينبااين عليااه مااا  نياااً : ) انتبااه 
 بعد  (  سب واع  واهد . ا نني 

  لثاً : دفعة واهدة . 
 رابعاً : بال هصر  . 

هااي  أربعاااة قياااود مفماااة يف تعرياااى العاااإل إذا تقااارر ذلاااك ، فالصاااحيح عناااد 
ها  هاي  األحوليني أن العاإل له ألفاث ختصه والعموإل مستفاد مان األلفااث ، فماا 

الورقااد ( قاال وألفاااه أربعاة االسا،  –األلفاث م فقال هنا املااتن يعاين ) اجلاويين 
الواهااد املعاار  ابأللااى والااالإل ، االساا، الواهااد املعاار  ابأللااى والااالإل وقباال هاايا 
هناااك حااايغتان مذااافوراتن ، طااا أحااال البااااب ي ياايكرطا فيماااا معاااو مااان ، ا ن 

ة كال وكلماة  ياع هاي  مان ألفااث العماوإل الا  وطا كلمتا ) كل و يع ( فاإن كلما
ها  احاال البااب هااىت إن كثان ماان العلماااء قاالوا إن كلمااة كال و يااع ااااهراتن يف 
العماوإل ، وطااا أافار الباااب يف العماوإل وقااال آخارون إن كلمااة كال نااص يف العمااوإل 
وكلمااااة  يااااع افااااور يف العمااااوإل وهاااايا مفاااا، أن نبينااااه لااااك وهااااو أن العمااااوإل الاااايي 

ماان األلفاااث القادمااة ااارابن نااص حااريح يف العمااوإل وافااور يف العمااوإل سنساتفيد  
، يعااين عاااإل عمومااه ااااهر وعاااإل عمومااه نصاا  ، أمااا العاااإل الاايي عمومااه نصاا  : 
هو اليي ال خيرج من أفراد  ش ء وهيا هو اليي قيال إناه مساتفاد مان كلماة كال 

سااتففاإل إذا وأيضاااً يسااتفاد ماان الن اارة يف ساايا  النفاا  أو النفاا  أو الذاار  أو اال
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ماا ل ا، مان إلاه غاني  سبقو  ر  جر زائاد مثال مان ،  كماا يف قولاه تعاال : 
  قااال جاال وعاااال   اعباادوا هللا مااا ل ااا، ماان إلااه غااان   فأحااالً الن اارة يف سااايا

النفاااااا  أو يف ساااااايا  النفاااااا  أو يف ساااااايا  الذاااااار  أو يف ساااااايا  االسااااااتففاإل تعاااااا، 
إذا كاناااو يف سااايا  أهاااد هاااي  وعمومفاااا اااااهر ، عمومفاااا اااااهر ، يعاااين الن ااارة 

األربعاة نسااتفيد منفااا النفاور يف العمااوإل إذا ساابقو الن اارة  ار  جاار زائااد نقلااو 
العموإل من افور  إىل نصيته ، فما الفر  باني الانص والنااهر م هايا مان مباها  
األحول مبح  النص ، مبحا  النااهر وهناا يريادون بقاو ، الانص يف العماوإل أو 

وإل والنفااور يف العمااوإل أن الاانص هااو مااا ال خياارج شاايئاً التنصاايص الصااريح يف العماا
مااان أفاااراد  والنفاااور يف العماااوإل ماااا اتمااال خاااروج شااا ء مااان أفاااراد  اتمااال خاااروج 
شاا ء ماان أفااراد  ل اان هاايا االهتمااال ي ااون اااعيفاً ، أمااا الاانص فااال خياارج شاايئاً 

 هاااي  ا ياااة نففااا، منفاااا أن ال اعبااادوا هللا ماااا ل ااا، مااان إلاااه غااان   مااان أفاااراد  ، 
اعبادوا هللا ماا ل ا، مان    ن أن ي ون هناك فرد من أفاراد ا  اة يعباد ال   ان 

الن ارة ها  كلماة إلاه أتاو يف سايا  النفا  وهاو كلماة ماا ل ا، ماا هاي   إله غن  
هفيااه أتااو بعاادها إلااه لااو ي  د كلمااة ماان مااا ل اا، إلااه ، مااا ل اا، إلااه ، حاااارد 

عماااوإل مااان افاااور  إىل كوناااه نصااااً افاااور يف العماااوإل ، ملاااا أتاااو مااان نقلاااو هااايا ال
حرااً يف العماوإل ، إذا تقارر هايا لاك يف الفار  باني الانص يف العماوإل والنفاور يف 
العماوإل فاإن أحال هايا البااب هاو كلمااة مان ألفااث العماوإل هاو كلماة كال و يااع ، 
وكاال و يااع ابتفااا  أظمااا ياادالن علااى النفااور يف العمااوإل وقااال بعضااف، يف كلمااة  

ا تفياد التنصايص الصاريح يف العماوإل ومثاال ذلاك يف قولاه كل كما ذكارد لاك أظا
فأفااااده هااايا أن هللا جااال وعاااال خاااال  ، خاااال   هللا خاااال  كااال شااا ء  تعاااال : 

 يااع األشااياء ، خااال  ل اال مااا يساامى منااه شاا ء طبعاااً  هاايا يسااتثم منااه شاا ء 
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  هللا خاال  كال شاا ء وهاو هللا جال وعاال وأمائااه وحافاته وأفعالاه ، فقولاه هنااا 
يعاين كال شا ء خملاو  ، كال شا ء مم اان ، كال شا ء يقبال ذلاك فاال يادخل فيااه 
أماااء هللا جاال وعااال وحاافاته و اايا أُبطاال قااول املعتقلااة يف االسااتدالل هبااي  ا يااة ، 

وأوتياااو مااان كااال شااا ء و اااا  قاااال جااال وعاااال يف ساااورة النمااال يف قصاااة بلقااايي :
ل ن هال كاان عنادها وأوتيو من كل ش ء هنا يع،  يع األشياء  عرش عني، 

عرش سليمان م أال يدخل يف األشياء م يادخل فيفاا ول ان ي ي ان عنادها عارش 
يعااين عمااوإل األشااياء الاا  ت ااون عااادة  وأوتيااو ماان كاال شاا ء  سااليمان فااإذن 

عناااااد امللاااااوك فاااااإذن هناااااا تنتباااااه إىل أن كلماااااة كااااال و ياااااع كماااااا ذكاااااره يف التعرياااااى 
أن العاااإل كااالإل مسااتغر  ملااا يصاالح لااه مسااتغر  ملااا يصاالح لااه ، ذكااره يف التعريااى 

و اايا هباايا القيااد خناارج كثاان ماان هاااي  ا يااراداد ، مسااتغر  ملااا يصاالح لااه ، ففناااا 
وأوتيااو ماان كااال شاا ء الاايي يصااالح هنااا  اايا اللفاااا يصاالح أي شاا ء م يصااالح 
األشااياء الااا  يؤاتهااا امللاااوك عااادة ، و ااايا قااال بعاااض أهاال العلااا، وهاايا متوجاااه أن 

ر يف العمااوإل ال التنصاايص يف العمااوإل ألن النفااور   اان أن لفنااة كاال تفيااد النفااو 
تسااتثم منااه بعااض األفااراد بقرينتااه ،  يااع ، كلمااة  يااع أيضاااً ماان ألفاااث العمااوإل ، 
أعط   يع احلاارين مااًل ، احلااارون هال يساتثم مانف، أهاد هبايا ال االإل م ال 

، ألايي   ف ل هاار يستحقه كل فرد من أفراد احلاارين يستح  أن يعطاى ماال
كااااايلك ، هااااايا مااااان أيااااان اساااااتفيد م اساااااتفيد مااااان لفاااااا  ياااااع  ، أعطااااا   ياااااع 
احلاااااااارين وكمااااااا يقااااااال القاعاااااادة يف ابب العاااااااإل أن االسااااااتثناء معيااااااار العمااااااوإل ، 
االسااااتثناء معيااااار العمااااوإل ، يعااااين إذا حااااار هناااااك اسااااتثناء هاااايا متينااااا أن العاااااإل ال 

يا يااااادل علاااااى أن ماااااا قبااااال ُيساااااتثم مناااااه شااااا ء وإذا ورد لفاااااا   اساااااتثينذ مناااااه ففااااا
االستثناء عاإل ، ألن االستثناء معيار للعموإل وهايا سايأتينا يف موااعه إن شااء هللا 
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واألمثلااااة ل اااال ، و يااااع كثاااانة ذكاااار هنااااا األلفاااااث منفااااا اجلمااااع املعاااار  أو االساااا، 
الواهاااد املعااار  ابأللاااى والاااالإل وبياااان ذلاااك أن األلاااى والاااالإل هاااي   يت يف اللغاااة 

كمااا أرساالنا إىل    ااون األلااى والااالإل للعفااد كمااا يف قولااه تعاااىل ألمااور األول أن ت
الرسول هي  ، كلماة رساول معفاا كلماة أل  فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول 

اللااا  هااا  هااار  التعرياااى هااايا ، الرسااااول هناااا األلاااى والاااالإل اساااتفده منفااااا أي 
يكر ، قااال شا ء ، يعاين الرسااول املعفاود ، املعفاود يف الاايهن أو يف الايكر م يف الا

 :   كماااا أرسااالنا إىل فرعاااون رساااوال فعصاااى فرعاااون الرساااول  يعاااين الرساااول الااايي
جااارن ذكاااار  ففااايا يساااامى عناااده، معفااااود ذكاااري وقااااد ي اااون العفااااد ذهاااين يعااااين 

)اساتنقهوا ماان  معارو  يف الايهن ، معفاود يف الاايهن وذلاك كماا يف قااول النا  
ل ، الباول هايا هال جارن لاه البول فإن عامة عاياب القاذ مناه ( اساتنقهوا مان الباو 

ذكاار ، جاارن لااه ذكاار قباال هاايا احلاادي  ، قااال اسااتنقهوا ماان البااول ، ففااي  كلمااة 
الباااول تذااامل  ياااع األباااوال ، متيناااا أناااه لااايي هااايا املاااراد ، ألن أباااوال ا بااال ماااثالً 
 وز يعين ال يستنق  منفا وحنو ذلاك ، الباول املعفاود ، معفاود  ذكاري أو ذهاين ، 

إذن أل هااااي  الاااا   يت قباااال االساااا، املفاااارد قااااد ت ااااون للعفااااد ، معفااااود  ذهااااين ، 
والعفااااد قااااد ي ااااون عفااااداً ذكاااارايً ، وقااااد ي ااااون عفااااداً ذهنياااااً ، وقااااد ي ااااون عفااااداً 

 هضورايً كما ه  أقسامه هيا نون .
الثاين من أقساإل أل : أن ت اون لالساتغرا  أو الساتغرا  األفاراد وهاي  إذا 

ان أتينا قبلفا مل ، ا نساان هاي  تادل علاى أتو قبل االس، املفرد مثل كلمة إنس
إن ا نساان لفا   عموإل ما يصلح  ي  ال لمة ، كلمة إنساان ، قاال جال وعاال 

كلماااة ا نساااان هاااي  ن ااارة اسااا، واهاااد أتاااى قبلفاااا كلماااة أل هاااي  يااادخل   خسااار 
فيفاا بعااض ا نساان أإل كاال ا نسااان ، كال ا نسااان و اايا قاالوا : اااابط أل هااي  
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 ء بعاااادها كاااال ، أن  اااا ء م اظااااا كاااال ، فااااإذا حااااح أن  اااا ء أنااااه يصااااح أن  اااا
م اظااا كاال ، حااارد أل هااي  ا سااتغراقية السااتغرا  اجلااني أو السااتغرا  األفااراد 

يعااين إن كاال إنسااان لفاا  خساار إال الاايين أمنااوا  إن ا نسااان لفاا  خساار  هنااا 
ل علااى وعملااوا الصاااحلاد وكمااا ذكااره أن االسااتثناء معيااار العمااوإل فلمااا اسااتثم د

أن ماااا قبلاااه ياااراد باااه العماااوإل ، قاااد ت اااون أل  يت لبياااان احلقيقاااة ، هقيقاااة الذااا ء 
 وجعلنااا ماان املاااء كاال شاا ء هاا   وهاايا كمااا يف ، املاااء مثاال مااا يف قولااه تعاااىل 

هيا لايي عفادايً وال الساتغرا  أفاراد املااء ول ان لبياان احلقيقاة ، الايي يفمناا مان 
ين وهااااو أن أل إذا حاااارد قباااال االسااا، املفاااارد هاااي  األقساااااإل الثال اااة ، القساااا، الثاااا

فإظفا تفيد العموإل وهنا    وهو أظا قد ت ون قبل االسا، املفارد ، وي اون املاراد 
هباااا العفاااد ف ياااى نفااار  باااني هااايا وهااايا م وهاااي  مساااألة مفماااة يف التطبيااا  ، يف 
تطبيا  القواعاد األحاولية علاى النصااوص أو الفارون كياى تساتنبط م هناا نقااول أن 

ث العمااوإل كمااا ففمنااا ماان قباال أظااا تسااتفاد ماان اللغااة ، يعااين كيااى علمنااا أن  ألفااا
كل من ألفاث العموإل م أن األلى والالإل من ألفاث العماوإل هاي  كلفاا مان ، مان 
اللغة فإذن ه  يف ذلك هقائ  لغوية أليي كيلك م وقد قادمو ل ا، يف الادر  

 املاا  أن احلقائ   ال  :
 هقيقة شرعية .
 هقيقة عرفية .
 هقيقة لغوية .

وأناااه عناااد التعاااارض تقااادإل احلقيقاااة الذااارعية علاااى احلقيقاااة العرفياااة واللغوياااة 
وذلااك ألن احلقيقاااة الذاارعية هقلاااة كااان هنااااك هقيقااة لغوياااة   نقلااو إىل هقيقاااة 
شرعية فإذا كان هناك لفا مفارد وأتاو قبلاه األلاى والاالإل ففال ، وهايا اللفاا لاه 
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راد باااه العماااوإل م أو نقاااول ماااراد باااه العفاااد هقيقاااة شااارعية ففااال حنملاااه علاااى أن املااا
الذاااارع  م هااااي  مسااااألة  اااا  وعلااااى الصااااحيح الاااايي قاااادمنا  الاااايي هااااو ماااانفن 
 فااور أهاال العلاا، أن احلقيقاااة الذاارعية مقدمااة فمعاام ذلاااك أن املفاارد الاايي قبلاااه 
ألااااى والإل ولااااه هقيقااااة شاااارعية ال نسااااتفيد منااااه العمااااوإل وإمنااااا أنخااااي منااااه احلقيقااااة 

يف  ، وكماااااا يقاااااال ابملثاااااال يتضاااااح املقاااااال ، قاااااول النااااا   الذااااارعية ، مثاااااال ذلاااااك
الصاااالة ) حتر فاااا الت بااان وحتليلفاااا التسااالي، ( إذا ننااارد إىل كلماااة الت بااان وكلماااة 
التسااالي، كلماااة ت بااان  اااا مااادلول يف اللغاااة دخلاااو عليفاااا األلاااى والاااالإل ، الت بااان 

الإل قبااال هااايا يذااامل كااال ناااون مااان أناااوان الت بااان ألااايي كااايلك م ألن األلاااى والااا
االساا، املفاارد تسااتغر  ، يصااح أن ياادخل ااامن هااي  ال لمااة لغااة قولااك أو قااول 
القائااال هللا ال بااان أو هللا كبااانت نعااا، ، أو هللا األكاااذ ، كااال هاااي  تصااالح ألن كلفاااا 
داخلاه يف الت باان ل ان هنااا هال أنخااي علاى أن األلااى والاالإل هااي  للعماوإل ألجاال 

اد مان اللغاة ماع احلقيقاة الذارعية وهاو أن اللغة أإل نقول هنا تعارض العموإل املستف
الت بن له لفا شرع  معرو  فنقول تقدإل احلقيقة الذرعية ، فنقول هناا حاحيح 
، األلاى والااالإل هاا  ملااا أتااو معرفااة للمفاارد ففايا ياادل علااى العمااوإل لغااة ول اان ملااا  
كاااان هااايا االسااا، املفااارد لاااه معااام يف الذااارن فصاااارد األلاااى والاااالإل هاااي  للعفاااد 

و اااايا ماااايهب عامااااة العلماااااء الاااايين يقاااادمون احلقيقااااة الذاااارعية علااااى الذاااارع  ، 
اللغوياة هااؤالء  علاون قولااه حتر فاا الت باان هاايا إمناا ي ااون الت بان الاايي عاار  يف 
الذرن وهو قول هللا أكذ ، فلو قال قائل هللا ال بان أو هللا األكاذ وحناو ذلاك مان 

فااا حتليلفااا التساالي، ، حتليلفااا األلفاااث ي ي اان قااد دخاال يف التحاارمي ، ااااهر ، مثل
التسلي، مثلفاا ، يقاول الساالإل علاي ، ، وعلياك الساالإل ، هاي  داخلاه يف التسالي، 
مثااال ساااالإل علاااي ، ، ففاااي  كلفاااا داخلاااه فيفاااا لغاااة ول ااان هااال هاااو املاااراد بقولاااه ، 
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وحتليلفاااا التسااالي، نفاااي البحااا  السااااب  ، حاااحيح ، أن كلماااة تسااالي، أتاااو قبلفاااا 
دل على العموإل اللغوي ول ن هناا عارااتفا احلقيقاة الذارعية األلى والالإل وأظا ت

، وهاو أن التساالي، لاه معاام يف الذارن وهااو قاول ، السااالإل علاي ، ور ااة هللا وقااول 
املصل  يف آخر حالته السالإل علي ، ور ة هللا هيا هاو املعارو  ب لماة التسالي، 

يف هاايا الباااب ،  شاارعاً ، و اايا اماال علااى هاايا ، وهاايا ماان املااواطن املفمااة جااداً 
و ااايا كثااان مااان الناااا  رااااا ماااا أدرك مااادارك األه ااااإل ألجااال هااايا تعااادن ماااا يعااا، 
عااادن ))ال(( تعااا، وهااا  ال تعااا، ، وهااا  يف مساااائل كثااانة معروفاااة ويف أدلاااة كثااانة 
وهصاال فيفااا نااقان ، ا ن بعااد ذكاار هاايا نرجااع إىل األحاال وهااو أن األلااى والااالإل 

ملفارد أو االسا، املفارد املعار  ابأللاى والاالإل إذا أتو قبل االسا، الواهاد ، االسا، ا
هااايا يااادل علاااى العماااوإل ماااا مثالاااه م لاااو قلاااو اقااارأ ال تااااب أو أوااااح مااان ذلاااك 
اشرتي ال تاب وكان ال تاب من عدة جملداد مثل فتح البااري  ال اة عذار جملاد 
أو أربعة عذر جملاد فاشارتن ا اين عذار جملاداً ففال اشارتن ال تااب م ملاا ألن قاول 

ماااأمور اشااارتي ال تااااب يعاااين باااه اشااارتي كااال ال تااااب ، ومثااال ماااا ذكااارد ا مااار لل
ل ، أن الضابط هلاول كلماة كال م اان أل اشارتي ال تااب ، يعاين ال تااب هايا 
اشاااارتيه كلااااه ال تذاااارتي بعضااااه ، لااااو قااااال قائاااال لعبااااد  مثاااال مااااا  ثلااااون أهياااااهً إذا 
ناااا هفنااو القااارآن فأنااو هااار ، إذا هفناااو القاارآن فأناااو هااار ، كلمااة القااارآن ه

مىت ي ون هراً م إذا هفا تسعة وعذارون جاقءاً ي اون هاراً م ال ، ال ي اون هاراً 
، مااان أيااان الااادليل م أناااه قاااال : القااارآن ، وكلماااة القااارآن هااا  مااان كلمتاااني األلاااى 
والااالإل أتااو علااى املفاارد وهاايا ياادل علاااى عمااوإل يسااتغر  إياا  م مااا يصاالح لاااه ، 

ناسابة كايلك يعا، األلاى والاالإل القرآن الل  هو القرآن املعرو  ، اااهر ل ا، وابمل
الاااا  قباااال اجلمااااون ، حااااحيح أن اجلمااااع مسااااتفاد أن العمااااوإل مسااااتفاد ماااان حاااايغة 
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اجلمع ل ان إذا أتاى قبلفاا األلاى والاالإل اساتفده منفاا أيضااً العماوإل مثال رجال لاه 
 ااال  ساااياراد مااثالً فقاااال جاااءد الساااياراد الاا  أمل فاااا أو جاااءد الساااياراد 

يا ، ا ناااني يصاااح م أو الباااد  يعفاااا م الباااد اجلمياااع الااا  هااا  ، ، فالساااياراد هااا
ألنااه قاااال  ياااع الساااياراد ففاايا يذااامل  ياااع الساااياراد مااا ي يساااتثين ، رجااال لاااه 
أحااادقاء ، عااادد مااان األحااادقاء عذااارة ، أو مخساااة فقاااال جااااءين األحااادقاء هااايا 
يدل علاى  ياع أحادقائه ماا ي يساتثين ، وه ايا فاإذن اجلماع إذا أتاى قبلاه األلاى 

إل فاإن هاي  هاو مساتفاد مان اجلماع ول ان أل للتعرياى هاي  أيضااً أفادتاه قاوة والاال
، اجلمع أنوان تعرفاون أناوان اجلماع ، هنااك االسا، املعار  ابأللاى والاالإل ، االسا، 
املفاارد املعاار  ابأللااى والااالإل هاايا يساامى ، ناارتك تسااميته ألنااه أااان مااا لااه أساا، ، 

األلاى والاالإل هنااك اسا،  هناك اس،  ع ، وهنااك اسا، جاني  عا  وهاي  بادون
 اااع وهنااااك اساااا، جاااني  عااا  وهناااااك اسااا، جاااني وهناااااك  اااعت ، وهنااااك  ااااع 
وهناااك مفاارد ، مفاارد ، أتااو قبلااه األلااى والااالإل الاا  ناات ل، عنااه فصااار داالً علااى 

 اجلمع .
األول : اس،  ع ، اس، اجلماع هايا هاو ماا ال واهاد لاه تعاريفف، لاه هاي    

ماااع ، مااا ال واهاااد لااه مااان لفناااه ومعنااا  معااااً قاااد كلفااا مفيااادة يف العمااوإل اسااا، اجل
ي اون ماان معنااا  قااد ي اون ماان لفنااه ، طبعاااً ماان معناا  ، ل اان ماان لفنااه ومعنااا  
معاً ليي له واهاد ، ففايا يسامى عناده، اسا،  اع مثال كلماة ابال ، ابال مفردهاا 
إياا  ، بعاان أو  اال ل اان إباال ال واهااد لااه ماان لفنااه ومعنااا  معاااً ل اان لااه واهااد 

، ل ن من لفنه ومعنا  معاً ال واهد لاه هايا ااابطفا ، وهايا لاه أمثلاة   من معنا 
 كثنة .
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اسااا، اجلاااني اجلمعااا  : اسااا، اجلاااني اجلمعااا  ، هاااو دال علاااى اجلاااني ماااع 
اجلمع واابطه أنه ماا كاان إيياق املفارد فياه عان اجلماع ةااافة اتء  أو ايء النسابة ، 

: تفاا  هايا اسا، جاني  عاا  إماا ةااافة اتء أو ةااافة ايء النسابة مثال ، تفاا  
واهاااد  تفاهاااه مااااداإل أاااافو ا ااااء هناااا ااااابط ، مثااال خباااق واهاااد  خباااق  ، مثااال 
شاااجر ، واهاااد  شاااجرة وه ااايا وقاااد ي اااون إيياااق باااني واهاااد  و عاااه ابليااااء وهااايا 
ي ون يف أجنا  النا  مثال عارب ، عارب هاي  دال علاى اجلماع ، هال لاه واهاد 

النساابة ، واهااد عارب : عاار  ، واهااد  مان لفنااه م مان لفنااه ، نعاا، ، ةااافة ايء
 ترك : ترك  ، واهد عج، : عجم  وه يا ، هيا اابطفا .

األخاان إياا  ، اساا، اجلااني ، وهاايا : مثاال كلمااة املاااء وحنوهااا ممااا ال واهااد 
له ، اس، جني الل  ما له واهد ، يعين املاء ما يف ش ء يقال له إيا  مفارد مااء 

لاي  م ألنااه ال واهاد لاه ال مان لفنااه وال ، املااء هايا اسا، جاني ، مااا يقاال  اع 
ماان معنااا  ، ل اان هنااا يقااال اساا، جااني ، هااي  كلفااا مفمااة ، ألن كاال واهااد ماان 
هي  إذا جترد قد ي ون داالً على العموإل ، ما ي ت ن أل قبلفا دالاة علاى العفدياة 

 ، منواعفا ، ااهر ل ، .
  و عااه اساا، اجلااني اجلمعاا  اااابطه أو تعريفااه : هااو مااا يفاار  بااني واهااد

بااقايدة التاااء يف آخاار  ، التاااء املربوطااة أو ايء النساابة ، مثاال دجاااج : دجاجااة ، إاار 
: إارة ، شاجر : شاجرة ، وايء النسابة مثال عارب : عار  ، تارك : تركا  ، إيا  ، 

 عج، : عجم  إىل آخر  . 
هااو ذكاار هنااا واساا، اجلمااع املعاار  ابلااالإل : اساا، اجلمااع ذكااره  قباال ، مااا 

يف ا باال ، يف ا باال أو قااال نعاا، يف ا باال يف  مثاال قااول الناا   هااو م مثاال اباال ،
سائمتفا كيا يف ا بل هيا يذمل ، يذامل أجناا  يعاين هايا يادل علاى اجلماع ، 
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إذا قال اشرتع ا بل ، واهد شا  عادد مخاي ، ساتة مان ا بال فقاال  خار اشارتع 
هللا ال أشااارتي ا بااال ا بااال ، فيمتثااال إذا شاااراها  يعااااً إذا قاااال وهللا ال أشااارتي ، و

هنا يصبح إي  هالى إنه ما يذرتي ا بل  يعفاا فلاوا اشارتاها حاار هانثااً ، لاو 
اشاارتن واهااد هناا  وال ي اناا  م ي اناا  ، ي اناا  ألن اباال اساا،  ااع وقبلااه 
أتااااو األلااااى والااااالإل فااااال اناااا  بذااااراء واهاااادة وهاااايا مفاااا، يف األ ااااان ميت كثااااناً 

يف قواعاد العماوإل يساتفاد منفاا يف ففا، النصاوص ويف  االستفادة مان هاي  القاعادة
، يف ا  ااان يف قواعااد يف ا  ااان ألناااه خياارج هبااا كااالإل الناااا  أهياااهً ، اياا  اللااا  

 بعد  م 
:   

ج : نعا،  ، نيتاه هايا إذا حااار اللفاا  تمال ، إذا كااان اللفاا  تمال نعاا، 
آكاااال حلماااااً ، أناااات، يرجااااع إىل قصااااد  أو يرجااااع إىل العاااار  مااااثالً لااااو قااااال وهللا ال 

عنادك، هنااا ماثالً جنااب البحار تساامون السامك حلاا، ، ففال اناا  مكال الساامك 
 م قال العلماء ال ان  مكل السمك مع أنه يف اللغة حل، كما قاال جال وعاال 

ففاو حلا، ل ان العار  هناا ، قاال القصاد لاي  ألن  وتستورجون منه حلماً طارايً 
ماثالً ، هاي   اا أمثلاة كبانة أهاد القواعاد يف  ا عر  يف استعماله ، لو قال قائل 

بنااااء الفااارون علاااى األحاااول ، مثلاااوا فيماااا لاااه عااار  ، قاااال وهللا ال أركاااب داباااة ال 
أركااب دابااة ، تاادخل فيفااا الساايارة ، النااا  يف الباادو مااثالً يف الباديااة قااال وهللا ال 

هناا  أركب داباة ، الداباة هاي  لغاة تذامل السايارة ألظاا تادب علاى األرض ، ل ان
عاار  ، عااار  خااااص هاااي  يعتاااين هباااا الفقفااااء والعلمااااء ، ألن القواعاااد األحاااولية 

 هي  مفمة يف الفتاون ويف االستنبا  إىل آخر  ، غن  .
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األماااء املبفمااة : األماااء املبفمااة أيضاااً ماان ألفاااث العمااوإل ، ومعاام ا هباااإل 
دها أو كاالإل بعادها ، ماا معام ا هبااإل م معام ا هبااإل فيفاا أظاا حتتااج إىل حالة بعا

يبااااني املااااراد منفااااا ألظااااا حتتماااال عاااادة أشااااياء فمااااثالً ماااان هااااي  إذا قلااااو أاتين ماااان 
وساا و  أنااو تففاا، أنااين أُتيااُو ل اان ماان الاايي أاتين م هاايا اتماال أنااه اياا  م 
أاتين من أهب ، أاتين مان ال أهاب ، أاتين مان أُكارإل ، أاتين مان أكارمين ، أاتين 

عاادة اهتماااالد فااإذن ال لمااة فيفااا إهباااإل حتتاااج إىل ماان ابيعتااه ، أاتين ماان .. يف 
حلة كالإل تقيل هيا ا هبااإل ، واألمااء املوحاولة  يعااً مان األمااء املبفماة ، ألظاا 
حتتاج إىل حلة تفك ا هباإل اليي فيفا فاألماء املبفمة مثل من ، مثال مان ، مان 

قال  ال يف كتاباه هي  قال هنا ملن يعقل وهنا اعارتاض علياه ألن هللا جال وعاال قا
فساأل ملان ،   قاال هلل ، فااهلل جال  ملن ما يف الساماواد وماا يف األرض قال هلل 

وعاال ياادخل يف كلمااة ماان ، ألاايي كاايلك م لاايلك نقااول ال  ااوز أن يقااال ماان ، 
ملان يعقاال ، ألن هللا جال وعااال ال يوحاى ابلعقاال ألن هايا ي ياارد يف ال تاااب وال 

ن هللا جال وعاال يوحاى ابلعقال ، و ايا املادققون يف السنة ، بل ي يادع  أهاد م
ماان العلماااء يف النحااو يقولااون ماان ملاان يعلاا، ، ملاان يعلاا، أمااا يعقاال فااال ، إذا كااان  
كااااايلك فمااااان  يت ، يعاااااين يف األحاااااول  يت دالاااااة علاااااى العماااااوإل إذا كاناااااو امااااااً 
موحااااوالً ، دالااااه علااااى العمااااوإل إذا كانااااو اساااا، اسااااتففاإل ، دالااااه علااااى العمااااوإل إذا  

نااااو اساااا، شاااار  ، الناااااهر أطلااااو يف التفصاااايل شااااوية علذااااان الوقااااو ، فمااااا كا
رأي ااا، خنتصااار وال علاااى طريقتناااا م أخذااااى يطاااول ، التفصااايل أهسااان ، طيااااب ، 
وهللا هاااو األحااال أن األحااال اللااا  كناااا نقولاااه أناااه ا ناااني يف الورقااااد وبينفماااا يعاااين 

أو الع اي النفر واملغرب كاان الورقااد هايا الرتتياب اللا  كاان والعصار لألحاول 
، املفااا، ا ناااني لألحاااول وواهاااد للمساااائل اجلاهلياااة ل ااان رتبوهاااا منذااايفا هاااي  املااارة 
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علاااى ماااا رُتباااو وإن أهببااات، أن ت اااون األحاااول أكثااار وأوىل هاااىت نساااتمر ومنذااا  
حااحيح ، علااى كاال هااال نرجااع إىل املواااون وماان ذكااره أظااا تاادل علااى العماااوإل 

يعاين مان أهاب هايا يادخل  سواء أكانو اماً موحواًل تقاول جااءين مان أهاب ،
فيه  يع ،  يع اليين حتبف، ، يعين كل أهبابك وهيا أيضااً كماا قاال جال وعاال 

 :  وهلل يسااجد ماان يف السااماواد وماان يف األرض طوعاااً وكرهااا واال اا، ابلغاادو
وهلل يسااااجد ماااان يف السااااماواد هااااي  موحااااولة حااااحيح ، ف اااال ماااان  وا حااااال 

 داخل يف هيا العموإل هيا واهد . يوحى بيلك يف السماواد أو يف األرض
الثاين : أن ت ون من اس، ، اس، إيه م اس، اساتففاإل وماثالً لاو قاال ، لاو  

ُساائلو ، مااان يف الااادار م قلااو  ماااد ، مااان هااي  دالاااة علاااى العمااوإل ، وهناااا ياااورد 
إشاا ال علااى هاايا ال اااالإل وهااو أن اجلااواب ، حااار بواهاااد ، ماان يف الاادار فقاااال 

ماااوإل ماااع أن مااان دخااال فيفاااا واهاااد ال غااان ، هااايا  ماااد ، ف ياااى تااادل علاااى الع
سااااؤال معاااارو  عناااااد األحااااوليني وجوابااااه ، أناااااه ال ينناااار يف ذلااااك إىل اجلاااااواب ، 
جااواب السااؤال ، وإمنااا السااؤال وقااع ماان السااائل طالباااً أن خيااذ عاان  يااع ماان يف 
الاادار ، ماان يف الاادار هاااو ماان هياا  السااؤال يرياااد ال اال ال يريااد الاابعض ، فاااإذن 

جلمياع الايين ها، يف الادار ، اللفاا يصالح ، فاإذن هاو لفاا يادل  حالهية اللفاا
علااى عمااوإل ال ااائنني يف الاادار كونااه ي ي اان يف الاادار إال واهااداً هاايا لاايي ألجاال 
مااان ول ااان هااايا الااايي هصااال ، يعاااين لاااو كاااان يف الااادار مائاااة ، يعاااين مائاااة رجااال 

د املائاة ، فجواب الساائل لقولاه مان يف الادار م مان يف الادار ، جواباه ي اون بتعادا
فيفا فالن ، وفالن ، وفالن ، إىل أن يت، املائاة لاو عاد تساعة وتساعني ي اون جميبااً 
علااى السااؤال بتمامااه م ال ، وذلااك ألن اللفااا سااؤال بااه عاان اجلميااع ، مثاال قااول 

من ذا الايي يذافع عناد   من ذا اليي يذفع عند  إال ةذنه  هللا جل وعال : 



 كتاب الورقات ـــــــــــــــ شرح الشيخ / صاحل آل الشيخ 

 112 

ع ، يعين يذمل املالئ اة ، هال تذافع املالئ اة إال ةذنه ففيا سؤال يصلح للجمي
عنااد  إال ةذنااه ، املالئ ااة تذاافع بغاان إذن هللا م ال ، الصاااحلون يذاافعون م ال ، 
األهجاااار ، األهجاااار ال تااادخل يف مااان ، ايااا  األنبيااااء ، العلمااااء ، الناااا  ، ال 
  اان ، ال أهااد يذاافع إال اب ذن ، ولاايلك ماان ذا الاايي يذاافع عنااد  إال ةذنااه 
يسااتدل هبااا أهاال العلاا، ابلتوهيااد علااى أن شاافاعة هللا ، علااى أن الذاافاعة عنااد هللا 
جال وعاال ال ت اون ألهااد مفماا كاان مقاماه هااىت املالئ اة املقرباون وهاىت األنبياااء 
املنتوبااون املصاااطفون وهااىت الصااااحلون إال ماان بعاااد أن مذن هللا ، اسااتدالالً هباااي  

ووجاه االساتدالل أن مان ، معان  ةذناه  من ذا اليي يذفع عناد  إال ا ية قوله 
ألفاااث العمااوإل ، ماان ت ااون للذاار  أيضاااً ، يعااين األمثلااة كثاانة يف ال تاااب والساانة 

 ويف ال الإل .
ماان للذاار  : تقااول مااثالً : ماان جاااءين أكرمتااه ، ماان كتااب ، أعطيتااه ،  

،  من أعطاين  ذة فله ديناار ، تعرفاون القصاة هاي  ، مان أعطااين  اذة فلاه ديناار
من أعطاين  ذة فله دينار ، هي  اس، شر  ، هاي  تسامى اسا، شار  وها  دالاة 
علااى العمااوإل ، دالااة علااى العمااوإل ، يعااين كاال واهااد يعطيااه  ااذة ، يعطيااه دينااار ، 
ماان جاااءين أكرمتااه ، كاال واهااد متيااه سااي رمه ، ففنااا ماان تصاالح للجميااع ، نعاا، 

 الل  يف بعد  .
ها  اسا، موحاول ، ماا ، فيماا ال يعقال  وما فيما ال يعقل : ما هاي  أيضااً 

، ما : اس، موحول أيت :كما ، يعين ما هي  مان األمااء املوحاولة وال شاك أظاا 
مبفماااة ألظاااا حتتااااج إىل حااالة تفاااك إهبامفاااا وجميئفاااا دالاااة علاااى العماااوإل ي اااون يف 

وهلل ماا  أحناء منفا أن ت ون امااً موحاوالً مثال مااذا م تقاول ماثالً يف قولاه تعااىل 
هاايا مااا  هلل مااا يف السااماواد ومااا يف األرض    السااماواد ومااا يف األرض يف



 كتاب الورقات ـــــــــــــــ شرح الشيخ / صاحل آل الشيخ 

 113 

يذمل ،  يع ما يعقال  ،  ياع ماا يعقال هاو هلل جال وعاال مل ااً يف ماواتاه ويف 
تااين اااا طلبااو ،  أراااه هاايا اساا، موحااول دال علااى العمااوإل ، مااثالً لااو قلااو : إع ع

لقائال ، إعيتاين ااا طلباو ماا إعتين اا طلبو ، طلباو أناو عادة ماثالً كتاب وقلاو ل
هااي  ، لااو أتااى هااو بتسااعة منفااا وهاا  عذاارة أو أتااى ملااى وهاا  ألااى ومائااة هاال 
ي ااون ممتثاال م ال ، ألن قولااه إعيتااين اااا طلبااو هاايا يذاامل  يااع مااا طلااب بداللااة 

ماا هاي  موحاولة  ماا عنادك، ينفاد وماا عناد هللا اب   لفا ما ، يف القرآن ماثالً 
، ينفااااد ومااااا عنااااد هللا اب   والاااايي عنااااد هللا اب  هاااايا ألاااايي كاااايلك الاااايي عناااادك

يستثم منه ش ء ، ما عنادك، ينفاد ، كال ماا عنادك، ماا إل وناه فإناه إىل النفااد ، 
وما عند هللا جل وعال ففو ، ففو للبقاء ، يعين : مان األجار واجلناة وحناو ذلاك ، 

ننبااه علااى مااا ت ااون أيضاااً ، هاايا ذكااره ، مااا اياا  ، اساا، ، اساا، موحااول ، وهنااا 
أيضاااااً زايدة عاااان ، األول ، وهااااو أن مااااا كثااااناً مااااا  يت بعااااد أي ، وأي نعاااا، اساااا، 
موحااول ، أي اساا، موحااول ، ل اان هااو نبااه علااى أي هنااا أتااى مي م زياان ، أي 

 اس، موحول مثل ما ذكرد لك من قول ابن مالك :
 وصدر وصلها ضمري احنذال أٌي كما وأعربع ما مل تضف 

وإذا أتو مع أي فيقون العماوإل املساتفاد ، ألناه هناا  فما  يت مع أي كثناً 
قال ادعاوا هللا  مستفاد من أي ومستفاد من كلمة ما وذلك مثل قوله جل وعال 

أ ااا تاادعوا : هاايا أتااو بعااد أي   أو ادعااوا الاار ن أ ااا تاادعوا فلااه األماااء احلساام 
ضاااً ، كلمااة مااا ففاايا دل علااى عمااوإل ، العمااوإل مسااتفاد ماان مااا وماان كلمااة أي أي

نعاا، ماان أي يسااتفاد عمااوإل كمااا ساايأيت يف مواااعه مثاال قااول هللا تعاااىل أو شاااهد  
أيفا، هايا  مثان لنناقعن مان كال شايعة أيفا، أشاد علاى الار ن عتياا  قوله تعاىل  

يصااد  علااى الاار ن أو  أ ااا تاادعوا  يصااد  م علااى كاال واهااد هنااا قولااه تعاااىل 
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وقاد مار معناا أن العماوإل  ر ن أ ا تدعوا قل ادعوا هللا أو ادعوا ال هللا ألنه قال 
ماا يذاامل ا نااني فصاااعداً وهاايا يذاامل أ اا تاادعوا ، هاايا أو هاايا أو طااا معاااً ف اال 
ذلااك هلل جااال وعااال أ اااا تاادعوا فلاااه األمااااء احلساام ، ن تفااا  هباايا القااادر ، بقااا  

 على ا ذان ك، ا ن م أقل من الساعة  
اء املبهماة كمان فايمن يعقال وماا قال املؤلف ر اه هللا تعااىل : ) واألمسا

فيمااااا ال يعقاااال وأي يف ايميااااع وأياااان  يف املكااااان ومااااىت يف الزمااااان  ومااااا يف 
االسااتفهام واياازاء وغااريه ولكاان نكااره والعمااوم ماان صاافال النطاا  .وال جيااور 

 دعوى العموم يف غريه من الفعل وما جيري جمراه ( 
والصالة والسالإل على بس، هللا الر ن الرهي، ، احلمد هلل رب العاملني 

نبينا  مد وعلى آله وححبه أ عني ، اللف، علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا اا علمتنا 
 وزده علماً وعمالً اي أره، الرا ني                  أما بعد ، 

ففااي  حاالة لل ااالإل عاان مبحاا  العاااإل ، وقااد تقاادإل لنااا أن العاااإل اتاااج إىل 
ه ألفاااث تاادل عليااه ذكاار بعضاافا ، وهنااا ذكاار ألفاااث خمصوحااة ، يعااين أن العاااإل لاا

بقياااة تلاااك األلفااااث الااا  تااادل علاااى العماااوإل فمنفاااا كلماااة أي ، وأي قاااال لاااك يف 
اجلميع ، وأيت يف اجلميع يعين علاى هساب اساتعماله ، أي يف مان يعقال ويف مان 
ال يعقال وذكاره أن االساتعمال املناساب ل لماة ماان فيماا ساب  أظاا ملان يعلاا، دون  

قاااال ماااان رب السااااماواد  قاااال وذلاااك ألظااااا تصاااالح هلل جاااال وعاااال كلماااة ماااان يع
وكيلك أي هناا قاال ، أيت يف اجلمياع ، يعاين فايمن يعقال علاى  واألرض قل هللا 

هساب اسااتعماله ويف ماان ال يعقال ، ونصااوب فيفااا مااا حاوب سااابقاً وأظااا ت ااون 
قال أي يف من يعلا، ومان ال يعلا، ، وإذا قلاو مان يعلا، ومان ال يعلا، أو مان ال يع

، يصح ذلاك أيضااً ل ان ها  أي يف مان يعلا، ومان ال يعلا، ومان ال يعقال وذلاك 
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 ألظا أطلقو على هللا جل وعال ، وولو بعمومفا هللا جال وعاال كماا يف قولاه 
قاااال ادعااااوا هللا أو ادعااااوا  وكمااااا يف قولااااه  قاااال أُي شاااا ء أكااااذ شاااافادة قاااال هللا 
دل علاى دخو اا يف ، علاى دخاول وهايا يا الر ن أ ا تدعوا فله األماء احلسم 

اس، هللا جل وعال ، أو على دخاول أمائاه يف كلماة أي وإذن ت اون يف مان يعلا، 
ويف ماان ال يعلاا، ، أو ماان ال يعقاال ، أي هااي  ماان ألفاااث العمااوإل سااواء قصااد هبااا 

وكقااااول  أي الفاااريقني خاااانت مقاماااااً وأهسااان نااااداي  االساااتففاإل كقااااول هللا تعاااااىل 
يف الااادار ( هنااا هاااي  للعماااوإل أي الفااريقني ماااع أظماااا فريقاااان  القائاال ) أي الرجاااال

ل اان حااالهية أي أظااا تسااتغر  ل اال مااا يصاالح  ااا وقولااه أي الفااريقني يصاالح أن 
يتناول اللفا األول والثاين وهيا معم كوظا دالاة علاى العماوإل ولايي ذلاك ابلننار 

 اعااة فااإن  إىل اجلااواب ألن اجلااواب ي ااون واهااداً ماان اال نااني وكاايلك لااو كانااو
اجلاااواب ي اااون بواهاااد  أو مكثااار كقولاااه أي الرجاااال عنااادك أي الرجاااال املفااايب ، 
هنااا أي ماان هياا  تناو ااا تتناااول  يااع مااا يصاالح  ااا يف هاايا املواااع يعااين تتناااول 
 يع الرجاال ، ل ان ها  مان هيا  اجلاواب نعا، تادل علاى واهاد إذاً فااالعرتاض 

ف ياااى ت اااون دعاااون العماااوإل فيفاااا  من أي تااادل علاااى واهاااد يف االساااتففاإل ماااثالً 
واجلاااواب أن ذلاااك ابلننااار علاااى أظاااا تتناولاااه افردهاااا يعاااين هاااني الساااؤال ال لماااة 
تصااالح جلمياااع ماااا يااادخل فيفاااا مااان الرجاااال ولااايي لواهاااد  بعيناااه ، أي الرجاااال إذا  
كاااان عناااده عذااارة أو عذااارين ، أي هاااي  تذااامل اجلمياااع دون واهاااد بعيناااه وهااايا 

قااال ادعاااوا هللا أو ادعاااوا  قاااال سااابحانه وتعااااىل هناااا  معااام داللتفاااا علاااى العماااوإل ،
أي ت ااون مسااتعملة يف االسااتففاإل كماااا  الاار ن أ ااا تاادعوا فلااه األمااااء احلساام 

مثلنااااا أي الفااااريقني خاااان مقامااااا ، أي الرجااااال عناااادك ، أي ال تااااب قاااارأد ، أي 
العقائاااد أسااال، وأعلااا، وأه ااا، وحناااو ذلاااك ، هاااي  يف الساااؤال يف االساااتففاإل وحناااو 
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قااال ادعاااوا هللا أو ادعاااوا الااار ن  ك ،  يت أيضااااً أي يف الذااار  وكماااا يف قولااه ذلاا
فلاااه هاااي  جاااواب تقاااع يف جاااواب الذااار  والفااااء هاااي  واقعاااة يف  أ اااا تااادعوا فلاااه 

اجلقاء فمعم ذلك أن أي هاي  ياراد منفاا الذار  أ اا تادعوا ، يعاين : إن هايا وإن 
اء احلساام ، كاايلك  يت أي ل وظااا هاايا إن دعااو  هللا أو دعااو  الاار ن فلااه األماا

  لننقعن مان كال شايعة  موحولة مثل ما السابقة موحولة ، وهيا من مثل قوله 
أي هنا هي  موحولة قاد تقادإل أن األمااء املوحاولة  أيف، أشد على الر ن عتيا 

 من ألفاث العموإل وقد قال ابن مالك يف األلفية يف بيان أي هنا قال :
 وصدر وصلها ضمري إحنذال ما مل تضف  أٌي كما وأعربع

يعااين أن أايً هنااا ماان املوحااوالد ، واملوحااوالد تعاا، إذن حااار عنااده هنااا 
أن قولااااه وأيت يف اجلميااااع يعااااين علااااى وجااااه االختصاااااص ، أيت يف اجلميااااع ، يعااااين 
فااايمن يعلاااا، ومااان ال يعلاااا، ، أي  اااا  ااااال  اساااتعماالد ، ت ااااون أي لالسااااتففاإل 

طية هااي  تعاا، ، وأي للموحااول ، هااي  تعاا، كثااناً مااا هااي  تعاا، ، أي للذاار  ، شاار 
يلحاا  أي كلمااة مااا وهااي  يااراد منفااا تقويااة العمااوإل و كيااد العمااوإل ، كمااا يف ا يااة 

قولااااه أ اااا هااااي  لتقوياااة العمااااوإل ،  أ ااااا تااادعوا فلااااه األمااااء احلسااام  الااا  ذكاااره 
 ولتأكيد  .

يعاين أن أيان داللتفاا أين يف امل ان ، ومىت يف القمان : أيان هناا يف امل اان 
على القمان ، ومىت داللتفا علاى القماان ، يعاين  ساب الوااع ، فاإذا ساألو عان 
القمااان ، سااألو مياان ، وإذا سااألو عاان القمااان سااألو اااىت ، أياان : هااي  تصاالح 
جلمياااااع األم ناااااة يعاااااين يصااااالح أن أي يااااادخل فيفاااااا أي م اااااان  ، ماااااىت تصااااالح أن 

قوله األماء املبفماة ، هناا مان فيفاا إهبااإل ، تدخل فيفا  يع األزمنة ، وهيا معم 
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ومىت فيفا إهباإل ، ل ن أين إهبامفاا يف األم ناة م ولايلك حتتااج إىل تتماة  اا هاىت 
 يبني املراد منفا ، وأين يف امل ان ت ون عامة يف مواوعني :

األول : إذا كانااااو لإلسااااتففاإل كقااااول القائاااال : أياااان تاااايهب م يعااااين هااااو  
م اان الايهاب ، يصالح للجاواب ميان ، أي جفاة أي سأل عن جفاة الايهاب و 

م اااااان ، أيااااان تااااايهب م يصااااالح أن يقاااااول أذهاااااب إىل الذااااامال إىل اجلناااااوب إىل 
الذااار  إىل الغااارب ، يصااالح أن يقاااول أذهاااب إىل البياااو ، أذهاااب إىل احلديقاااة ، 
أذهاااب إىل املسااااجد ، أذهااااب إىل امل تبااااة ، يصاااالح أن يقااااول أذهااااب إىل م ااااة ، 

ذن فصاااالهية أيااان جلمياااع األم ناااة هناااا هساااب أن ت اااون أذهاااب إىل الااارايض ، إ
دالاااة علاااى العماااوإل ، وذلاااك يف االساااتففاإل كماااا ذكاااره وهااا  احلالاااة األوىل ومثا اااا 

فقولااه هنااا أياان املفاار م يعااين املفاار  يقااول ا نسااان يومئااي  أياان املفاار  قولااه تعاااىل 
هللا ومماا  أين م ففو ساأل عان كال األم ناة الا  تصالح أن يفار إليفاا ، مان عاياب

وهايا اااهر يف أن داللتفااا  يقاول ا نساان يومئاي  أيان املفار  وقاع ياوإل القياماة ، 
علاى العماوإل من ا نساان يف ذلاك الوقااو يبحا  عان خاالص  وال خاالص يقااول 

، كااايلك ت اااون أيااان ، ا نساااان يومئاااي  أيااان املفااار ، فاااأين متعلقاااة  مياااع األم ناااة 
ة علااى العمااوإل إذا كانااو شاارطية حنااو قولااك أياان تاايهب أذهااب ، ت ااون أياان دالاا

أين تقاوإل أقا، معاك ففايا شار  ، ل ناه شار  متعلا  مي شا ء م متعلا  ابمل اان 
فقاااط ، يعااااين إن ذهباااو إىل أي م ااااان  ذهباااو معااااك ، إن قماااو يف أي م ااااان  
قمو معك وهي  الذرطية ، الذرطية كثناً ما تقون ابملاا ، تقاون ااا ، ب لماة ماا 

أينماااا ت وناااوا  الااا  هااا  تااادل علاااى تقوياااة العماااوإل ، وذلاااك مااان مثااال قولاااه تعااااىل 
يعااين هاايا يذاامل  يااع األم نااة وقااوي العمااوإل بقولااه مااا ،  مد ب اا، هللا  يعاااً 

 ًأينماااا ت وناااوا مدع ب ااا، هللا  يعاااا ، أينماااا ت وناااوا يااادرك، املاااود ولاااو كنااات، يف
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هااي  كلفااا أياان اللاا  هاا  شاارطية ،   أينمااا تولااوا فااث، وجااه هللا  بااروج  مذاايدة 
أينمااا تولااوا فااث،ذ دل علااى كوظااا الذاارطية جماا ء اجلااواب متصاال ابلفاااء الاا  تتصاال 

أينمااا ت ونااوا مدع ب اا، هللا  يعاااً  ،أينمااا تولااوا فااث،ذ وجااه هللا   ااواب الذاار  ،
  أحاالفا ميت ل اان هنااا جقمفااا فاادل علااى أظااا جااواب شاار  قااال  أينمااا ت ونااوا
جقإل يدرك وهيا دليال علاى أظاا واقعاة يف جاواب الذار  ، وماا يف  رك، املود يد

هاي  ا ايد لتقوياة العمااوإل و كياد  ، وتقوياة العمااوإل ال نعاين هباا أظااا ت اون نصاااً 
يف العمااوإل ، ال ، ول اان عمااوإل مقااون وهااو أقااون وأوكااد ماان العمااوإل الاايي ي يقااو 

وابلاقايداد اترة ، فماثالً مان ألفااث  وجم ء العموإل مقون كثن ملفاث التأكيد اترة
هناا املالئ اة عااإل ، ول ان  فسجد املالئ ة كلفا، أ عاون  التوكيد كقوله تعاىل 

قون العموإل بقوله كلف، ، وقون العموإل مرة أخرن بقولاه أ عاون وه ايا ، ول ان 
هاايا غاان النفااور ، أو النصااية يف العمااوإل الاا  سااب  أن أواااحناها ل اا، ، فااإذن : 

يف العماوإل أربعاة أناوان عناده ، عااإلت ، وعااإلت مؤكاد ، مقاون ، وعناده افاور  عنده
يف العمااوإل ، وعنااده نااص يف العمااوإل ، يعااين أربعااة ألفاااث مفمااة كاال واهاادة البااد 
أن ت ااون يف ذهنااك متجليااة وااااحة عاان غنهااا ، قااال مااىت يف القمااان ، مااىت ماان 

صااالح اجلاااواب أن ي اااون جفاااة القماااان مبفماااة ، ماااىت ا اااروج م قولاااه ماااىت ا اااروج ي
مي زماااان مااااان األزمنااااة ، ماااااىت ا ااااروج هااااايا يغااااين عااااان قولااااك : ا اااااروج السااااااعة 
السادساااة ، ا اااروج السااااعة الساااابعة ، ا اااروج السااااعة الثامناااة ، ا اااروج السااااعة 
التاسعة ، ا روج حباهاً ، ا اروج مسااءاً ، ا اروج افاراً ، ا اروج عصاراً ، فاإذن 

عماوإل األزمناة ، و ايا نقاول إظاا يف االساتففاإل وكاايلك  : ماىت دالاة علاى العماوإل ،
يف الذااار  أظاااا دالاااة علاااى العماااوإل وذلاااك لصاااالهية اللفاااا بذاااموله  ياااع األزمناااة 
وذلااك ألظااا أيضاااً فيفااا إهباااإل ، وا هباااإل يصاالح أن يتناااول اجلميااع ، إذا قلااو مااىت 
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ي ااون ا ااروج م نعاا، ، اجلااواب عليااك كمااا سااب  أن ذكاارد يف أي اجلااواب عليااه 
بتحديااد وقااو واهااد ، مااىت ا ااروج م جتيااب ا ااروج حااباهاً نعاا، هاايا واهااد ل اان 
قو ، ، إن مىت تدل على العموإل ليي معنا  أن اجلواب عليفاا يقاع عامااً ، ول ان 
معنا  حاالهية اللفاا أن يساتفف، باه عان  ياع األوقااد فماىت ، هال هنااك وقاو 

يصالح أن يساتفف، عناه هباا هاىت ال يصلح أن يستفف، عنه هبا م لايي  ذ وقاو ال 
مااىت  قيااإل الساااعة ، هاىت وقااو الساااعة كايلك ، يصاالح أن يسااتفف، عناه اااىت ، 

قال عساى أن   فسينغضاون إلياك رهساف، ويقولاون ماىت هاو   هو قل عساى 
وهاو أبعااد مااا ي اون ماان األزمناة ابلنساابة للمتحااد  الايي هااو قياااإل  ي اون قريباااً 

ي  ه  احلالاة األوىل الا  ت اون فيفاا ماىت عاماة اللا  الساعة ،  يت أيضاً ، إذن ه
هاايا يصااالح ألي  مااىت هاااو  هاا  ت اااون مااىت يف االساااتففاإل إذن يف قولااه تعااااىل 

هايا معناا  أن السااعة   اان أن  قال عسااى أن ي اون قريباا  زمان ملاا قاال تعااىل 
ت ااون يف أي وقااو ماان األوقاااد الاا  هاا  بعااد وقااو الاات ل، ، بعااد وقااو الاات ل، 

ح أن ميت اجلاواب ، ماىت هااو م بعاد سااعة بعاد يااوإل ، بعاد ياومني ، هايا كلااه يصال
وماااا  يصااالح وهااايا ال شاااك يساااتفيد مناااه املفسااار يف أناااه أبلااا  للتووياااى منفاااا ، 

 . يدريك لعل الساعة ت ون قريباً 
احلالة الثانياة : أن ت اون ماىت شارطية مثال أيان الا  ساب  ذكرهاا تقاول ماىت 

، مىت تصل  أحل ، تقاول ماثالً ماىت قااإل الناا  قماو  تق، أق، ، مىت تصل  أحل
، هيا جقاء مرتب على شر  مع فعله ، اجلاقاء هاو القيااإل الثااين ، ماىت قااإل الناا  
قماااو ، فقياماااك مرتاااب علاااى قيااااإل الناااا  ، بااال مذااارو  باااه فاااإن قااااموا قماااو ، 
فقولك مىت قاإل الناا  قماو ، كأناك قلاو إن قااإل الناا  قماو ، ول ان إن هاي  
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ألزمنااة ، ل نفااا مذااروطة إن قاااإل باادون النناار إىل القمااان مااىت ابلنناار إىل ليسااو ل
 القمان وهيا ااهر كما ترن ، الل  بعدها .

مااا يف االسااتففاإل واجلااقاء : ذكااره ل اا، أن مااا فيمااا سااب  تنقساا، إىل  ال ااة 
أقساإل ) ما املوحاولة ومار ال االإل عليفاا وها  الا  قلناا إظاا فايمن ال يعلا، أو فيماا 

ل ( ) الثانيااااااااة اجلقائياااااااة ( ) الثالثااااااااة االساااااااتففامية ( مااااااااا عنااااااادك م  هااااااااي  ال يعقااااااا
االساتففامية ، مااا عناادك م اساأل عاان هاايا ، مااا تقاول م هاايا اسااتففاإل يصاالح أن 
يتناول  يع املقوالد ، ما رأيك يف ال تاب م هايا يصالح أن يتنااول  ياع ا راء 

 هيا معم االستففامية .
وماااا تفعلاااوا مااان خااان   يف مثااال قولاااه تعااااىل أماااا اجلقائياااة : ففااا  الذااارطية 

ما تفعلوا من خن  يعلمه هللا وهاي  عناد كثان مان العلمااء يف األحاول  يعلمه هللا 
ويف النحاااو أظاااا هااا  املوحاااولة ، ول ااان املوحاااولة علاااى قسااامني ، موحاااولة ليساااو 
للذااار  ، وموحاااولة مضااامنة معااام الذااار  فاااإذن : األحاااح أن نقاااول أن ماااا الااا  

 ة على العموإل نوعان : ت ون دال
 األول : املوحولة .

 والثاين : االستففامية . 
 واملوحولة : قسمان : 

 موحولة جمردة  
 وموحولة مضمنة معم الذر  . 

لاو قلااو جاااءين مااا أروإل هااي  مااا فيفاا هااي  جمااردة جاااءين الاايي أروإل ل اان 
، ، ماا ت ااون مضاامنة معاام الذاار  مثاال مااا ذكاارد ومااا تنفاا  ماان خاان  يااو  إلااي 

مااا تعماال أعماال هااي  ت ااون هاا  اعاام الاايي يعاام : الاايي تعماال أعماال ول نفااا 
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موحااولة فيفاااا معااام الذاار  طبعااااً فياااه فاار  يف االساااتفادة مااان هااي  وهاااي  ، لااايي 
هااايا  ااال بياناااه ، إذن : حاااار عناااده إن املوحاااولة ماااا هاااي  تنقسااا، إىل قسااامني ، 

ك دالاة علاى العماوإل ، اللا  وكلفا دال على العموإل ، وما الثانية االستففامية كايل
 بعدها . 

ال يف الن اااراد : املقصاااود هباااا ، ال النافياااة للجاااني كقولاااك : ال رجااال يف 
الاادار ، ال إلااه إال هللا ، ال أهااد أغاان ماان هللا ، ال شاا ء أغاان ماان هللا هااي  كلفااا 
ألفاث احلدي  ، ال شوص أغن من هللا هي  كلفا ال النافياة للجاني أتاى بعادها 

معااه علااى العمااوإل ، وهاايا عنااد علماااء األحااول عنااده، أنااه نااص يف  ن اارة فاادلو
العمااوإل وعنااد بعضااف، افااور يف العمااوإل ، واملقصااود أن قااول هللا جاال وعااال ال إلااه 

إلاااه هاااي  هاااا  اسااا، ال النافيااااة  أظااا، كااااانوا إذا قيااال  ااا، ال إلااااه  إال هللا يف قولاااه 
العماوإل يف ا نساان  للجني وال هفية للجني ، وقد مر معناا أن اجلاني دال علاى

واحليوان وحنو ذلك هيا يدل على العموإل ، فإذن : ال نفو اجلاني ، نعا، بعادها 
ن رة ل ن ه  معفا حارد دالة على اجلني ، أما الن ارة افردهاا بادون ااميمة 
ش ء آخر ال تدل علاى اجلاني ، اجلاني يعاين : الايي يادل علاى العماوإل ، و ايا 

مبنياااً مااع مااا قبلفااا علااى الفااتح حااارد نصاااً يف  قااالوا : إن الاايي بعاادها إذا حااار
العمااوإل ، ال رجااال يف الااادار ، ال إلااه إال هللا ، يعاااين ال خيااارج ماان هاااي  شااا ء ، ال 
خيااارج منفاااا شااا ء ناااص حاااريح يف العماااوإل ، وإذا كاااان ماااا بعااادها ن ااارة مرفوعاااة ، 
مرفوعة ت ون ال اعم ليي ، يعاين هناا ال تعمال عمال لايي ، وتعمال عمال إن ، 

عملاو عمال إن فتسامى ال الناهياة للجااني ، وإذا عملاو عمال لايي تساامى إذا 
 ال النافية ، مثل ما قال ابن مالك قال  
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فصاااال يف مااااا وال والد وإن املذاااابفاد بلاااايي ، املذاااابه بلاااايي ي ااااون مااااا 
بعاادها مرفااون ، تقااول ال رجاالت يف الاادار ، إذا قلااو ال رجاالت يف الاادار هااي  أيضاااً 

ذااااملفا كالمااااه ل اااان هنااااا داللتفااااا علااااى العمااااوإل دخلااااو ال علااااى الن اااارة ففاااا   ي
أاعى من داللة النف  للجني ، ال رجلر يف الدار و ايا خيتلاى مقصاود املات ل، 

 ابستعمال نف  اجلني أو ابستعمال ال اعم ليي . 
إذن : يف قااول الناا  عليااه الصااالة والسااالإل ال أهااد أغاان ماان هللا هنااا هاال 

أن أهاد ن اارة أتاو بعااد ال النافياة للجااني  خيارج ، مااا وجاه العمااوإل م وجاه العمااوإل
دلناا علااى أن ال هفيااة للجااني أن أهااد منصاوبة ، ال أهااد هااو يف احلقيقااة مااا هاا  
منصاااوبة ، مبنياااة يعاااين مبنياااة علاااى الفاااتح يف  ااال نصاااب ، ال أهاااد ، أهاااد هاااي  
مبنياة علاى الفاتح يف  اال نصاب باال ، ااااهر ، فاإذن دلناا علااى أظاا عاماة قولااه ال 

ن هللا ف اال ماان ياادخل يف كلمااة أهااد فإنااه لاايي مغاان ماان هللا جاال أهااد أغاان ماا
 وعال ، نع، .

والعمااوم ماان صاافال النطاا  ومااا جيااور دعااوى العمااوم بغااريه ماان الفعاال 
 وما جيري جمراه 

هي  مسألة مفمة بعد أن ذكر بعض حي  العموإل علاى وجاه االختصاار ، 
معناااا  : أن  قاااال : إن العماااوإل مااان حااافاد النطااا  ، العماااوإل مااان حااافاد النطااا 

العمااوإل مسااتفاد مااان النطاا  ، يعاااين ممااا ينطااا  بااه والاايي ينطااا  بااه هاااو اللفااا أماااا 
املعاام واملففااوإل يف الاايهن فااإن هااي  ال ينطاا  هبااا وإمنااا تففاا، فلفاايا عنااد  ال يصااح 
دعااون العمااوإل يف غاان اللفااا وهااو النطاا  ،  اايا يقااول العمااوإل ماان حاافاد النطاا  

عااذ غاان  ماان األحااوليني ، ماان عااوارض يعااين ماان عااوارض األلفاااث هقيقااة كمااا ي
األلفاااث يعااين العمااوإل إمنااا يسااتفاد ماان اللفااا ، فااال تصااح دعااون العمااوإل يف غاان 
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اللفا مثل ايا  ، مثال الفعال وماا  اري جمارن الفعال وسايأيت تواايحه ، األفعاال 
هاي  هاال هاا  مان حاافاد النطاا  املنطاو  بااه ، أإل هاا  عمال ، هاا  عماال ، الناا  

إماااا أن يقااااول قاااوالً أو يعماااال عماااالً أو يقاااارر تقرياااراً ، هنااااا  علياااه الصاااالة والسااااالإل
القول والتقرير هيا لفن  ، والعمل فعلا  ،  ايا يقاول العماوإل مان حافاد النطا  
، يعااااين أن األفعااااال ليسااااو مقااااوال ، و اااايا ال تاااادخل يف العمااااوإل ، ال عمااااوإل يف 

ر ،  اااع يف األفعااال ، فماااثالً الناا  علياااه الصاااالة والسااالإل حااالى أو  ااع يف الساااف
السفر ، السفر من هي  هو لفا يادل علاى ، يادل علاى العماوإل ، السافر ، أناه 
قاال مااثالً الساافر مبااا  ، لاو كااان نطاا  هبااي  لصااار السافر هنااا عاااإل ل اال األساافار 

يف السافر ،  ااهر ، هنا قال الصاحا  يف احلادي  املتفا  علياه  اع رساول هللا 
مااع ، واجلمااع كاان يف الساافر ، حااحيح ! هناا فعلااه علياه الصااالة والسااالإل كاان اجل

إذن الساافر لاايي ماان نطاا  الناا  عليااه الصااالة والسااالإل وإمنااا كااان هاااالً لااه ، كااان 
هااااالً لاااه فياااه  اااع ، يعاااين فياااه فعااال الفعااال فاااإذن هناااا لفاااا السااافر ال يااادعى فياااه 
العماوإل ألناه لايي ماان نطقاه علياه الصااالة والساالإل وإمناا كاان هالااه فعلاه أناه سااافر 

الساافر  ااع ، فاااإذن ال يسااتدل هباايا الفعاال أن هااايا يعاا، الساافر القصااان ويف هاايا 
والطويل أو يع، سفر الطاعة وسفر املعصية أو يع، السافر الايي قصاد باه النساك 
والسااافر الااايي ي يقصاااد باااه النساااك ، وذلاااك ألناااه فعااال ، والفعااال ال يااادل علاااى 

اهااادة مااان العمااوإل ، ماااا سااابب عااادإل داللااة الفعااال علاااى العماااوإل م ألنااه إمناااا فعااال و 
تلك احلاالد وعليه الصالة والسالإل  ع يف السفر هو كان علاى هالاة واهادة ، 
إما أن ي ون سفر  سفراً قصن ، وإما أن ي ون سفر  سفراً طاويالً وإماا أن ي اون 
ساافر  ساافر نسااك ، وإمااا أن ي ااون ساافر  لاايي بساافر نسااك ، ااااهر ، النسااك 

احلاااالد هااو هاايا ال ااالإل هاال يعااين للحاان ، وللعماارة وحنااو ذلااك ، فيااه غاان هااي  
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يذملفا  يعاً م أو هو وقع منه علياه الصاالة والساالإل هالاة واهادة ، إذن : ألناه 
إمنا وقع منه عليه الصالة والسالإل هالة واهدة إمنا وقع منه علياه الصاالة والساالإل 

يف  هالاة واهادة ، فإنااه ال يصاح أن يادعى العمااوإل يف ا داء ، حالى رسااول هللا 
ا حلى يف ال عبة ، أي حالة ، حالة فارض أو نفال ، هناا ال يقاال إن ال عبة هن

هيا فعل وبعمومه يدل علاى احلاالني ، ال يقاال ذلاك ، ي م ألناه إمناا فعال واهادة 
إمااا هااي  أو هااي  ، ففاايا معاام كااون األفعااال ال تاانفض ألن ت ااون عامااة ، ألظااا 

فاث مان حافاد النطا  إمنا كانو هالة واهدة و يا قالوا العموإل من عوارض األل
، قااال ومااا  ااري جماارا  ، مااا  ااري جماارن الفعاال مثاال : األهااوال ا احااة ، قضااى 
الناا  عليااه الصااالة والسااالإل يف كاايا وكاايا هاايا فعاالت منااه عليااه الصااالة والسااالإل ، 
قضاااى نعااا، هاااو مااان جفاااة كاااالقول ل ناااه مااان جفاااة العماااوإل ، مااان جفاااة الننااار يف 

قااول ل اان قضاااه  كااان مرتبطاااً  الااة معينااة العمااوإل لاايي قااوالً وإن كااان قضاااه  ابل
وه  ال  أرادها هناا املااتن بقولاه : ) الفعال أو ماا  اري جمارا  ( مثال قضااه  علياه 
الصالة والسالإل فإنه ال يؤخي من قضااه  علياه الصاالة والساالإل يف واقعاة أن هاي  
ه تذمل كل الوقائع ألناه قضاى يف هالاة خاحاة فاال يادعى العماوإل يف أناوان أقضايت

عليااه الصااالة والسااالإل ، ذكااره أن العمااوإل ماان حاافاد النطاا  ، يعااين ماان عااوارض 
األلفاث ففل تصح دعون العموإل يف املفااهي، م هاي  مساألة مفماة كثاناً ماا اتااج 
إليفا الفقفاء والعلمااء ، يعاين املففاوإل ساواًء كاان مففومااً موافقاة أو مففاوإل خمالفاة 

ي، العامة ، هال يصاح أن يقاال إن املففاوإل هل يصح أو ابملقتضى يعين هي  املفاه
لاااه عمااااوإل م هااال اختلااااى العلمااااء ف ثاااان مااان األحااااوليني مااان احلنابلااااة والذااااافعية 
وغاااانه، يقولااااون إن املفاااااهي، تعاااا، ، املففااااوإل يعاااا، ، يقصاااادون ابملففااااوإل ، مففااااوإل 
املوالفااة ، ومففااوإل املوافقااة ، ومففااوإل املوافقااة معنااا  : أن يذاارتك مااا يففاا، مااع مااا 
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يف احل ا، ، ومففاوإل املوالفاة معناا  : أن ماا يففا، ي اون ه ماه بع اي مااا نطا  
ذكاار أو خبااال  مااا ذكاار أهساان ماان الع ااي ألن املوالفااة والع ااي بينفمااا فاار  
يعين ي اون ماا يففا، ه ماه خاال  ماا ذكار ، قاال هناا : مثال هادي  القلتاني ) 

هاايا نصااه إذا بلاا   إذا بلاا  املاااء قلتااني ي اماال ا باا  ( هنااا إذا بلاا  املاااء قلتااني ،
! هيا مففوإل ففال يقاال أناه يعا، اجلمياع هناا طائفاة قالاو ، نعا، طيب إذا ي يبل  

إن مففاوإل املوافقاة هناا ، ومففااوإل املوالفاة واملقتضاى وحناو ذلااك مان املفااهي، هااي   
كلفااا يسااتفاد منفااا العمااوإل ، وخااالى يف ذلااك شاايا ا سااالإل اباان تيميااة ر ااه هللا  

يف املسااودة يف أحااول الفقااه وكاايلك اباان قدامااة يف املغااين  كمااا ذكاار  وأطااال عليااه
عنااااد شاااارهه حلاااادي  القلتااااني قااااال : إن املففااااوإل ال ياااانفض للعمااااوإل ، املففااااوإل ال 
ينفض للعموإل ، وقو ، إن العموإل من عوارض األلفاث هقيقة أن هايا يادل علاى 
عاااادإل وااااول املفاااااهي، ، أُجياااااب وهااااي  مسااااألة مفماااااة من املففااااوإل هااااو يف موازناااااة 
املنطو  ل ناه يففا، مناه ع اي احل ا، أماا ، يعاين يففا، مناه خاال  احل ا، ، أماا 
اللفااااا ففااااو يف مقاااااإل ع سااااه ، مااااثالً : إذا بلاااا  املاااااء قلتااااني ي اماااال ا باااا  هنااااا 
املففااوإل معنااا  أنااه قااال إذا ي يبلاا  املاااء قلتااني ي اماال ا باا  فلفاايا قااالوا املففااوإل 

فااال تقاال  مااا أ   إىل اللفااا يف قولااه  يرجااع إىل اللفااا ، مففااوإل املوالفااة يرجااع
   هاايا يف حتاارمي التااأفيى ، طيااب حتاارمي الضاارب هاايا مففااوإل موافقااة ، ألنااه يوافاا

التااأفيى يف احل اا، ، ف أنااه قااال فااال تضاارهبما أو قااول أعناا، ماان األ  فااال تقاال 
 ماا هجاراً ال ترفاع عليفماا حاواتً وحنااو ذلاك ، هاي  تسامى مففاوإل موافقاة ، قااالوا 

فااااهي، املوافقاااة ومفااااهي، املوالفاااة إظاااا تااادل علاااى العماااوإل ، ألظاااا راجعاااة إىل إمناااا م
النطااا  وهاااي  مساااألة مفماااة جاااداً ، بقااا  تنبياااه وذكاااره ل ااا، ا اااال  يف املساااألة ، 
وسبب ا ال  أحالً هادي  القلتاني ، بقا  تنبياه وهاو أن قولاه هناا ) إن العماوإل 
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يي ألجاال النطاا  فقااط ماان حاافاد النطاا  ( قولااه ماان حاافاد النطاا  يعااين أنااه لاا
ول نااااه حاااافة يف النطاااا  وهااااو املعاااام العاااااإل الاااايي أخااااي ماااان النطاااا  أمااااا إذا كااااان 
االشاارتاك حااار يف اللفااا ولاايي يف معنااا  ي يصاار عاماااً وإمنااا حااار مذاارتكاً مثاال : 
العني ، هنا العني هل نقول إظا تذمل عاني ا نساان وتذامل عاني املااء ، تذامل 

قاااالوا : ال ، هناااا ال تذااامله ألن هااايا مذااارتك  العاااني الااايي هاااو الااايهب إىل آخااار 
لفن  ففو ي يدل على العموإل بصفته يعاين اعناا  ، وإمناا وقاع االشارتاك يف اللفاا 
ال يف املعم ، ااهر ، فاأللفااث متبايناة هاي  عاني مااء ، هاي  عاني إنساان ، هاي  

قاع العني الل  ه  اليهب هيا العاني اللا  هاو اجلاساو  ، هايا اللفاا ، اللفاا و 
االشارتاك فياه ل ان إذا أطلقاو اللفااا لفاا العاني ال  يت  يعااً حتاو اللفااا ، إذا 
قلو مثاًل ، عنيت فرتيد أهد هي  ، ، عاني ، يعاين لاك العاني هاي  أو ذهاب أو 

 عني ماء أو عني جاسو  واهد من هي  األربعة ، ااهر .
فاد فإذن : هنا قوله من حفاد النط  هي  مفمة ، ويريد بقوله مان حا 

النطاا  إخااراج املذاارتك من املذاارتك يف اللفااا خبصوحااه ولاايي يف حاافته اللاا  هااو 
 يف معنا  ، الل  بعد  .

 واخلاص يقابل العام 
قااى علااى ا اااص : طيااب ماان املسااائل املفمااة املتصاالة ابلعمااوإل أن العمااوإل 
قاااد ي اااون مطلقااااً ، وقاااد ي اااون مقياااداً ، وقاااد ي اااون مااان وجاااه  دون وجاااه ، وهااايا 

عااارض عمااوإلت ، إذا تعااارض العمااوإل وا صااوص ، يعااين أتااى عاااإل وأتااى يعناا، إذا ت
خااااص ، إذا أتاااى العااااإل وأتاااى بعاااد  خااااص فاااإن العماااوإل هناااا ي اااون خمصوحااااً أو 
ي ااون مقيااداً ، إذا كااان العاااإل ي ياارد لااه ختصاايص ، فيساامى عاماااً مطلقاااً ، طيااب 

سااااميه إذا عااااارض العاااااإل ، عاماااااً آخاااارا ، عاااااإل وعاااااإل تعاراااااا ، ففاااايا هااااو الاااايي ي



 كتاب الورقات ـــــــــــــــ شرح الشيخ / صاحل آل الشيخ 

 127 

األحااوليون عاااإل ماان وجااه  دون وجااه ، أو عاااإلت وجفاا  أو بينفمااا عمااوإلت وخصااوص 
من وجاه ماثالً هايا الثالا  مفا، ، ماثالً يف هادي  النفا  عان الصاالة بعاد الفجار 
هىت نطلع الذمي ، والصالة بعد العصر هاىت تغارب الذامي قاال علياه الصاالة 

الة بعااد العصاار هااىت والسااالإل ) ال حااالة بعااد الفجاار هااىت تطلااع الذاامي وال حاا
تغاارب الذاامي ( هاايا عاااإلت يف الصاالواد ألاايي كاايلك ، ألنااه قااال ال حااالة فقااد 
تقاااارر فيمااااا سااااب  أن الن اااارة ال يف ، الن ااااراد أظااااا تعاااا، ، ال حااااالة هاااايا عاااااإلت يف 
الصلواد ، ال حالة بعد الفجر هاىت تطلاع الذامي : يعاين ال حاالة هفلاة ،  ال 

ال حااااالة واااااوء ال حااااالة فريضااااة  يااااع حاااالة حتيااااة مسااااجد ال حااااالة اسااااتوارة 
الصاالواد داخلااة ، ألنااه قااال ال حااالة بعااد الفجاار هااىت تطلااع الذاامي ال حااالة 
بعااد العصاار هااىت تغاارب الذاامي ، و اايا كااان عماار يسااتدل هباايا ، وكااان اصااب 
الااايين يصااالون بعاااد العصااار اساااتدالالً هبااايا العماااوإل ، عاااارض هااايا العماااوإل ذواد 

قاااال إذا دخااال أهااادك، املساااجد فاااال  لاااي هاااىت  األساااباب مثالاااه حتياااة املساااجد ،
يصاال ذ ركعتاااني هااايا عااااإل ، عااااإلت يف أي شااا ء عااااإلت يف األزمناااة يف األوقااااد ، ألناااه 
قااااال إذا دخاااال ، إذا هااااي  تصاااالح ألي زماااان ، إذا دخاااال يعااااين هااااني الاااادخول ، 
وهاني الاادخول تصالح ألي وقااو فصاار عنااده عماوإل يف األزمنااة ، فعاارض عمااوإل 

الصاااالواد يف ذاك احلاااادي  ، فصااااار عموماااااً وجفياااااً ، عمااااوإل  األزمنااااة هنااااا عمااااوإل
معارض بعموإل ، هيا عاإل من وجه دون وجه ، طبعاً قوله ) ال حاالة بعاد الفجار 
هىت تطلع الذمي( هايا عااإلت يف الصالواد ، ل ان يف الوقاو خااصت يف األوقااد 
حااحيح! قولااه هنااا إذا دخاال أهاادك، املسااجد فااال  لااي هااىت يصاال  ركعتااني هاايا 

 يف األزمناااة ل ناااه خاااااصت يف الصاااالة ، اللااا  هااا  حااااالة حتياااة املساااجد ففاااايا عااااإلت 
يساامى عاااإل وجفاا  ، عاااإلت ماان وجااه  دون وجااه وهاايا ممااا تعاارتك فيااه أننااار العلماااء 
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و يا يقاون ا اال  يف مثال هاي  املساائل فتاأيت اجلفاة ، ا ا، علاى أي هايين م 
نفاا  م أإل خيااص منااه هاال ا اا، لعمااوإل األزمنااة م ، هاال ا اا، لعمااوإل الصاالواد ابل

حتيااة املسااجد ، وذلااك ألن حتيااة املسااجد هاا  يف وقااو  يعااين عامااة يف األوقاااد ، 
فقوله ال حالة بعد الفجر هيا خااصت يف الوقاو ، وقولاه إذا دخلاو هايا عااإلت يف 
األوقاد ميت هنا الننار ، فمان قاال إظاا ال جتاوز ، حتياة املساجد يف أوقااد النفا  

جر هاىت تطلاع الذامي هايا عااإلت يف الصالواد ويادخل قال قوله ال حالة بعد الف
فيفااا حتياااة املسااجد وخااااصت يف الوقاااو هاايا خبصوحاااه ومااان جفااة العماااوإل ، اااااهر 
الداللاة وماان جفااة ا صااوص أنااه يف هاايا الوقاو  نااع وداللااة ا اااص مقدمااة علااى 
داللااة العاااإل يف ذاك احلاادي  ، وماان ذهااب إىل ذاك احلاادي  قااال هنااا ) إذا دخاال 

جد فااال  لااي هااىت يصاال  ركعتااني ( هاايا عاااإلت يف األزمنااة خاااصت يف أهاادك، املساا
الصاااالة فنقضااا  خبصاااوص الصاااالة ، حاااالة حتياااة املساااجد علاااى العماااوإل ذاك ألن 
ا ااااص مقااادإل علاااى العاااااإل ، طياااب عماااوإل األزمناااة هنااااا ، فيبقاااى ا شااا ال و اااايا 

ظفااا الذاوكاين لقاوة ننار  يف األحاول ، لقاوة ننار  يف األحاول توقاى يف املساألة أل
مذ لة وال ترجيح ألهادطا علاى ا خار مان هيا  العموماان هايا وهايا ، إال أن 
شاايا ا سااالإل ر ااه هللا وماان تبعااه يف مااثالً يف األخااي  ااواز الصااالة ذاد الساابب 
يف أوقاااد النفاا  عضاادوا ذلااك منااوان ماان األدلااة مثاال هاادي  اي بااين عبااد منااا  

اعة شاااء ماان لياال أو ظااار ل اان ال إنعااوا أهااداً طااا  هباايا البيااو أو حاالى أيااة ساا
أجاااابوا من هااايا خااااص ابل عباااة ، وا مااااإل أ اااد ر اااه هللا خلاااص مااان ا شااا ال 
ابلطريقة املعروفة من ميهب أححابه قالوا هنا تعارض األمار ، تعاارض العموماان 
، فإذا تعاراا وحاار ا شا ال تسااقطا وأخايه الرتجايح مان دليال  خاارج وهاو أن 

ر فاإن حاالة حتياة املساجد مساتحبة أو سانة مؤكادة عناد  ، النف  مقدإلت علاى األما
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والنفاا  للتحاارمي إذ ال حااار  لااه فااال يوقااع  اارإل لتحصاايل ساانة مؤكاادة خاارج هباايا 
ماان تااداع  العمااومني ، املقصااود أن أهياااهً  يت ل اا، مسااائل خاحااة يف العمااوإل ، 

ريعًا ر والعمااوإل ماان أهاا، األبااواب ،  يت ل اا، وقااد ينناار فيفااا طالااب العلاا، ننااراً ساا
فااااال يقاااادر خااااال  العلماااااء واخااااتال  أنناااااره، ، ول اااان إذا  ماااال وكااااان عنااااد  

  حيالد جيدة هنا يقدر اختال  العلماء ويعر  أن ل ل  وجفته .
 هيا هو املذفور من مباه  العاإل على وجه االختصار .

اخلاص نعم : واخلاص يقابل العام والتصحيح متييز ايملة وهاو ينقسام 
ل ، واملتصل االستثناء والتقييد ابلشار  والتقيياد ابلصافة ، إىل متصل ومنفص

واالساتثناء إخاراج ماا لاواله لادخل يف الكاالم وإ اا يصاح بشار  أن يبقاى مان 
تقااد  املسااتثىن منااه شاايء ، وماان شاارطه أن يكااون متصااالً ابلكااالم ، وجيااور 
 االستثناء على املستثىن منه ، وجيور االستثناء من اينس ومن غريه 

بعد أن ذكر العاإل ذكر ا اص والعاإل يقابله ا اص ، وا اص هو هنا 
خال  العاإل و يا نعرفه : منه ما ي يع، شيئني فصاعدا يعين خاص بفرد واهد 
 الة واهدة ما ال يتناول شيئني فصاعداً ما ال يع، شيئني فصاعدًا وداللة العاإل 

فيه عموإل وهيا ختصيص العموإل ، وداللة ا اص : التوصيص ، و يا يقال هيا 
 ليلك العموإل ، أو يقال هيا الدليل عاإلت وذاك الدليل خاص .

فاااإذن ا اااااص يعااار  : منااااه مثاااال ماااا ذكاااار يف اللغااااة ماااا ال يتناااااول شاااايئني 
فصااااعداً ، أماااا يف االحاااطال  فإناااه يعااار  : مناااه قصااار العااااإل علاااى بعاااض أفاااراد  

  أخرجنااا داللااة العاااإل علااى  داللااة العاااإل كثاانة ، فااإذا قصااره العاااإل علااى بعااض أفااراد
كاال األفااراد وخصصاانا بعااض األفااراد وقصاارهها ابحل اا، فااإن هاايا يساامى خاحاااً ، 

 فإذن : ا اص هو قصر العاإل على بعض أفراد  ، التوصيص قسمان : 
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 إما أن ي ون التوصيص متصاًل ابلتعمي، ، ابلعموإل . 
اص إمااا وإماا أن ي اون التوصايص منفصاالً عان العماوإل ، أو كماا قاال ا ا

 أن ي ون متصاًل ابللفا العاإل وإما أن ي ون منفصاًل .
أما املتصل : املتصل فمعنا  : أن ي اون معاه يف نفاي ال االإل ، ويف نفاي 
ا لاااي ،  يت بلفاااا عااااإل   ختصصاااه ، دخااال الرجاااال إال عذااارة ، دخااال الرجاااال 

م أنااه يف إال زياداً و ماداً وخالااداً وأ اد ، هنااا هايا االسااتثناء ختصايص متصاال اعا
امل ااااان اتصاااال ابل ااااالإل ، مااااا انفصاااال عنااااه ، املنفصاااال ساااايأيت وهااااو مااااا ي ااااون يف 
موااااع آخااار ،  ناااه يساااتفاد مااان  لاااة أخااارن ليساااو متصااالة ابجلملاااة الساااابقة ، 

هايا اسااتثناء  فساجد املالئ ااة كلفا، أ عاون إال إبلايي  ذكاره ل ا، قولاه تعااىل 
 قال هنا :  ، استثناء متصل وهيا معنا  أنه ختصيص متصل ،

االسااااااتثناء : أول املوصصاااااااد املتصاااااالة االسااااااتثناء ، االسااااااتثناء مفاااااا، ألن 
الفقفاااء أو األحااوليني يقولااون االسااتثناء معيااار العمااوإل ، معاام قااو ، : االساااتثناء 
معيااار العمااوإل : يعااين أن اللفااا إذا كااان يصاالح أن يسااتثم منااه فإنااه عاااإل ، اللفااا 

: مااثالً ال رجاال يف الاادار ، نريااد خنتااذ هاال  إذا كااان يصااح أن يسااتثم منااه ، تقااول
هاايا ياادل علااى العمااوإل أإل ال ، أنيت ابالسااتثناء ، فااإن حااح إتيااان االسااتثناء حااار 

! إال  مااد ، إذن ماااداإل حااح أن يسااتثم منااه اللفااا عاااإل ، ال رجاال يف الاادار إال 
مااان  معناااا  أناااه  يت الذاااركة يف الااايهن جلمياااع األفاااراد ، و ااايا يصاااح أن ختااارج فااارداً 

العموإل وإال لو ي يذرتك  ياع األفاراد يف اللفاا فإنناا ماا حنتااج نساتثين ألناه ي اون 
، يقاااااول ، يقاااااول املااااات ل، لنفساااااه ، يقاااااول أه ال أهتااااااج اساااااتثين مااااان العااااااإل ألناااااه 
معاارو  عنااد املواطبااة ، ل اان العمااوإل ال   اان أن يسااتفيد منااه املواطااب خااروج 

ناء ، يقاول : االساتثناء معياار العماوإل بعض أفراد  إال اوصص ، وهنا أتى االستث
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، يعاااين أن إتياااان االساااتثناء دال علاااى أن اللفاااا للعماااوإل وهااايا أهااا، املوصصااااد 
املتصلة االستثناء وأواحفا داللة ، يقول :  وز أن يتقادإل املساتثم علاى املساتثم 
منه ، ما علمو ، أو تقول : دخال ، تقاول ماا دخال أهادت ماثالً ، ماا دخال أهادت 

داً ، وتقول ما دخل إال زياداً أهادت ، ماا دخال مان أهاد  إال زياداً ، ماا دخال إال زي
إال زيداً من أهاد ، يعاين  اوز أن يتقادإل االساتثناء علاى اللفاا العااإل أو أن يتاأخر 
هايا لاايي بذار  أن ي ااون هنااك ترتيااب ألظاا كلفااا متصالة يف م ااان واهاد فيااأيت 

 لليهن املعم العاإل والتوصيص معه .
ثاااااين : الذاااار  ، ماااان املوصصاااااد املتصاااالة ، الذاااار  ، والقساااا، القساااا، ال

 الثال  : الصفة ، فعنده املوصصاد املتصلة  ال ة أنوان كما ذكرها هنا :
 والصفة . –والذر   –االستثناء 

الذار  : كثان ، مثاال تقاول : أكارإل الرجااال إن جااءوك ، يعاين إن جاااءوك 
خصاص مي شا ء ، ابلذار   فأكرمف، ، إن جاءوك فأكرمف، ، يعين هايا عماوإل

، يعين اليي   ء ت رمه ، اليي ي مد ال يساتح  ا كاراإل هايا معام الذار  ، 
 والذر  أنوان عنده، : 

 شر ت لغوي ، وهو املقصود هنا . 
 وشر ت شرع  . 
 وشر ت عقل  .  
 وشر ت عادي . 

هاااي  أربعاااة أقسااااإل للذااارو  بذااا ل عااااإل ل ااان هناااا ال يقصاااد ابلذااار  إال 
 إذا ( وأمثا ا ، ااهر . –لغوي اليي ي ون مدواد الذر  ) إن الذر  ال
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الذاار  العقلااا  هااو ماااا تذااارتطه العقااول عاااادة  نفااااذ األشااياء لااايي اعتاااذ 
 ختصيص .

الذر  الذرع  ، الذارو  الذارعية : املسالمون علاى شاروطف، وحناو ذلاك 
 هيا غن معتذ ختصيص .

 استفده منفاا العماوإل يف العااإل املقصود منه اللغوي ، ملا م ألن الداللة ال 
هاا  داللااة اللغااة ، ليسااو هاا  داللااة الذاارن ، وإمنااا هاا  داللااة اللغااة ، فلفاايا كااان 

 التوصيص ابللغة ليقابل استفادة العموإل من اللغة .
الصاافة :  يت بصاافة ختصااص بعااض العاااإل ، تقااول : اقاارأ ال تااب املفياادة ، 

أكاارإل الرجاال العاااي ، أكاارإل  ال تااب عاااإل ، حااحيح ! ل اان هنااا خصصااته ابملفيااد ،
الرجال الفقفاء ، هنا أعطيتاه حافة هاي  الصافة خصصاو وها  متصالة باه وقولناا 
التوصااايص ابلصااافة لااايي معناااا  النعاااو فحساااب ، فقاااد ي اااون نعتااااً وقاااد ي اااون 
عطااى بيااان وقااد ي ااون هاااالً ، وقااد ي ااون شاابه  لااة ، ااار  أو جااار وجماارور ، 

( تذاااامل ) احلااااال ( تذااااامل )  الصاااافة تذاااامل هااااي  ا مااااي ، تذااااامل ) النعااااو
عطى البيان ( تذمل )شبه اجلملة ( الل  ها  النار  واجلاار وا ارور ، يعاين إذا 
قلو لك : مثالً يف النر  ، األوىل وااحة ، ل ن يف النار  ، لاو قلاو لاك : 
بل جعلنا مثاًل يف عطى البياان ، أكارإل أاب هفاص  ، أو قلاو لاك أكارإل أاب  ماد 

اشارتاك ، قاد ي اون أكثار مان واهاد ، أكارإل أاب  ماد  خالاداً ، ، هنا أاب  مد فيه 
هيا ختصيص ، خالد عطاى بياان ، يعاين إعراهباا عطاى بياان ل نفاا تسامى هاي  

 تدخل يف الصفاد فف  ختصيص ملا وقع االشرتاك فيه يف اليهن .
الناااار  : مااااثالً ، الناااار  قااااد ي ااااون ااااار  م ااااان أو ااااار  زمااااان ، يف 

ان تقااول : اقاارأ ال تااب كاال يااوإل  هااني الصاابا  ، اقاارأ ااار  امل ااان أو ااار  القماا
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ال تاب كاال يااوإل هااني الصاابا  ، اقاارأ ال تاب كاال يااوإل الساااعة العاشاارة ، إيتااين كاال 
ياااوإل  السااااعة كااايا فقولاااه كااال ياااوإل هااايا فياااه ، فياااه اشااارتاك ، حاااحيح !  يت الصااافة 

هب لتقييااد  أو لتوصيصااه ، هنااا أتااى مثاال مااا قرأهتااا ل نااه هااو ي ميت اجلااويين حااا
الورقااااد ، ي يااات ل، عااان املطلااا  واملقياااد ، يف هاااي  الرساااالة واعتاااذ املقياااد ، اعتاااذ 
املقيد من التوصيص ابلصفاد ، تقول : إن قيد بصافة ففاو املقياد يقابلاه املطلا  
، يعااين عنااد  أن املقيااد واملطلاا  أنااه ماان فاارون  اا  العاااإل وهاايا لاايي بصاااحيح ، 

حترياار رقبااة مؤمنااة ، يف آيااة النفااار  رقبااة  فتحرياار ألن قولااه مااثالً : قولااه تعاااىل 
 فتحريار رقبااة ماان قباال أن يتماساا  يف آيااة القتاال قااال  فتحريار رقبااة مؤمنااة وديااة

فتحرياار رقبااة ، هاايا مااو  مطلقاااً ، هنااا يسااميه عاماااً ، وحترياار  مساالمة إىل أهلااه 
، ل ان رقبة مؤمنة ، يقاول هايا ختصايصت للعااإل ابلصافة ، ألن ا  اان حافة للرقباة 

هنا يقال : من أين استفيد العموإل يف قوله فتحريار رقباة م هناا ماا اساتفده العماوإل 
، ويااان اساااتفده العماااوإل م حتريااار هااايا فعااال ، يعاااين مصااادر اعااام فعااال األمااار يعاااين 
هاارروا رقبااًة ، هنااا رقبااة كيااى اسااتفده العمااوإل منفااا م هااي  ا ن ن اارة يف ساايا  ، 

النفااا  أو يف سااايا  ا  بااااد م يف سااايا   سااايا  ايااا  م هااارروا رقباااة ، يف سااايا 
ا  باااد وقااد تقااارر أن الن اارة يف ساايا  النفااا  أو النفاا  أو االسااتففاإل أو الذااار  
أظااا للعمااوإل ل اان هنااا حااارد حترياار رقبااة هااي  ن اارة يف ساايا  ا  باااد فماان أياان 
أخاايه العماااوإل م  ااايا قااال العلمااااء : العااااإل وا اااص ابب ، واملطلااا  واملقياااد آخااار 

تفادة ألفااث ا طاال  ليساو ها  ألفااث العماوإل ، نعا، إن التقيياد ابلصافة ألن اس
هو شبيه ابلتوصيص ابلصفة ، ل ن التقييد ابلصفة هايا جااء علاى أمار مطلا  ، 
وأما التوصيص ابلصفة جاء بعد لفا عاإل ، ااهر ! وهيا فر  مفا، و ايا نقاول 

اإل  اا  ا اااص كااإفراد : إن  ا  املطلاا  واملقيااد نبحثااه إن شاااء هللا تعاااىل بعااد إإاا
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لااه كمااا أفردتااه كتااب األحااول ، مااا ساابب ا شاا ال م هنااا إياا  قااال عناادك وإن 
واملتصاال هااو االسااتثناء  واالساااتثناء إخااراج مااا لااواله لااادخل يف قيااد ابلصاافة  

الكااالم ) هااذا قلتااه ، نعاام ( وإ ااا يصااح بشاار  أن يبقااى املسااثىن منااه شاايء 
جيااااور تقااااد  االسااااتثناء علااااى وماااان شاااارطه أن يكااااون متصااااالً يف الكااااالم ، و 

املساااتثىن مناااه ، وجياااور االساااتثناء مااان ايااانس ومااان غاااريه ) أكمااال ( واملقياااد 
ابلصااافة  مااال علياااه املطلااا  كالرقباااة يف بعاااب املواضاااع وأطلقاااع يف بعاااب 

 املواضع فيحمل املطل  على املقيد :
فجعاااال املطلاااا  واملقيااااد ماااان مباهاااا  العاااااإل وا اااااص ، الساااابب مااااا هااااو م 

ين ماان املتقاادمني يعااذون عاان املطلاا  ابلعاااإل قااال هااي  فيفااا عمااوإل  الساابب أن كثاان 
كيلك من أئمة السلى يعذون عن ا طال  ابلعاإل ل ان عماوإل املطلا  لايي هاو 
عماااوإل العااااإل  فماااا هاااو عماااوإل املطلااا  وعماااوإل العااااإل م ذكاااره أن عماااوإل العااااإل هاااو 

دخاااال يف الذااامول ، يعااااين أن العاااااإل عمومااااه واااو، لألفااااراد ، إذا قلااااو الرجااااال ، 
ذهنااك كاال الرجااال ، الرقاااب ، دخاال يف ذهنااك كاال الرقاااب ، ال تااب دخاال يف 
ذهنك كل ال تب ، أما املطلا  فإناه ال ي اون الادخول فياه ووليااً ، ول ان ي اون 
الاادخول ، دخاااول األفاااراد حتاااو اللفاااا بااادلياً ، يعاااين إماااا هااايا أو هااايا أو هااايا أو 

ى سااابيل الذااامول ، يعاااين هااايا .. نعااا، هاااو عااااإل ل ااان علاااى سااابيل البااادل ، ال علااا
ماااثالً : اعتااا  الرقااااب ، هااايا يعاااين اعتقفاااا يعتقفاااا  يعااااً ، حاااحيح ! هااايا عماااوإل 
وو، ، ل ن اعت  رقبة ، عندي عذر رقاب من البذار ، هايا ساعيد وهايا ساعد 
وهيا خالد وهيا أ د إىل آخر  عذرة ، إذا قلو اعت  رقباة هاو مان هيا  األمار 

ن اعتا  اجلمياع م أو أه خمان يف واهاد  منفاا م يذمل اجلميع ل ان هال يذاملفا م
هيا قو ، خمن يف واهاد منفاا يعاين أن األمار متوجاه إىل واهاد مان اجلمياع ، ل ان 
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يصااالح أن ي اااون املاااأمور باااه األول ساااعيد ، يصااالح أن ي اااون املاااأمور باااه ساااعد  ، 
ن يصالح أن ي اون املاأمور ةعتاقاه أ اد الثالا  إىل آخار  ، اااهر ، و ايا وقاع كثا

من العلماء يف استعمال لفا العموإل يف ا طال  وهيا وجه ذكار ال اتاب ، ذكار 
اجلااويين هااي  املسااألة يف الورقاااد ، ألن كثاان ماان املتقاادمني يسااتعملون لفااا العاااإل 

  فم  ض ي  ب يم ي بمليأ يضمماسمايف املطل  ابعتبار العموإل البد، ، قاال : 
     ،  فم  ضمم ي  بمم يم مومم   ُياادد الرقبااة مظااا مؤمنااة ل اان أي هاايا شاار  ق

رقباااااة ، أي واهااااادة ، حاااااحيح ، بذااااار  ا  اااااان ، وإذن العماااااوإل املطلااااا  باااااد، ، 
وعمااوإل العاااإل وااو، تنتبااه  ااي  ال لمااة وعلااى هاايا ففاا  االحااطال  ال يصاااح أن 
يقال يف املطل  أنه عاإلت ويس و ويقال هيا عااإل ألناه قاد ميت إشا ال هال العااإل 

عاااإل الذاامو، م فيبقااى ا شاا ال ااااهر ل اا، ! وال مااا هاايا ختصصااه خمصصاااد ال
هااو ااااهر علااى كاال هااال ميت مقيااد تفصاايل يف م انااه يف املطلاا  واملقيااد ، نقااى 
عنااد املوصصاااد املنفصاالة ، ون ماال إن شاااء هللا الاادر  غااداً بعااد حااالة الفجاار 
يف هيا املسجد أماا در  املغارب الياوإل فيلغاى ، وساي ون عناده در  بعاد حاالة 

يف مسااااائل اجلاهليااااة إن شاااااء هللا وبعااااد الفجاااار غااااداً يف هاااايا املسااااجد يف  العصاااار
األحااااول ت ملااااة  ااااا اسااااأل هللا جاااال وعااااال أن ينفعنااااا وإايكاااا، ويعلمنااااا ا اااان كلااااه 

 ن تف  هبيا . 
 :   

ج : أه ذكاارد قااول شااايا ا سااالإل ابااان تيميااة واباان قداماااة يف املغااين عناااد 
هللا أعلا، ، اختلاى ال باار ماا عنادي شر  هدي  القلتني من أظاا ال مففاوإل  اا، 

 حتليل فيفا .
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احلمد هلل وصل هللا وسلم علاى نبيناا دماد أماا بعاد قاال املؤلاف  ر اه 
هللا : وجيااااااور لصاااااايت الكتاااااااب ابلكتاااااااب ، ولصاااااايت الكتاااااااب ابلساااااانة 
ولصيت السنة ابلكتاب ولصيت السنة ابلسنة ولصيت النصاح ابلقياا   

 . انه وتعاىل وقول الرسول ونعه  ابلنط  قول هللا سبح
 اجململ واملبني :

بس، هللا الر ن الرهي، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالإل على نبينا 
 أما بعد .   مد وعلى آله وححبه أ عني 

فلمااااا ذكاااار املوصصاااااد املتصاااالة وهاااا  االسااااتثناء والذاااار  والصاااافة ذكاااار 
د األحاااوليني ماااا كاااان يف  املوصصااااد املنفصااالة ، ويعااام ابملوصاااص املنفصااال عنااا

كااالإل مسااتقل عاان العمااوإل ، يعااين إذا كااان التوصاايص متصااالً ابلعمااوإل يف  لتااه 
فااإن هاايا يساامى متصااالً ، فااإذا كااان يف  لااة أخاارن منفصاالة ماان هياا  ا نذاااء 
ومن هي  القمن عن الدليل اليي دل على العموإل فإناه يسامى خمصصااً منفصاالً 

ماااااا ذكااااار ومنفاااااا خمصاااااص احلاااااي ، فاااااأول ، واملوصصااااااد املنفصااااالة كثااااانة منفاااااا 
 املوصصاد املنفصلة : 

احلاي : واحلااي يعاام باه أهااد احلااوا  ا مسااة الا  منفااا املذاااهدة ، يعااين 
أن هناك نصوحاً عامة ل ن خيصصفا احلاي يعاين ماا يذااهد أو ماا يسامع أو ماا 
يلمي أو ما يذ، أو حناو ذلاك مان احلاوا  ا ماي ل ان املوصاص الايي يتصال 

احلااااي واهااااد وهااااو املذااااهدة ، و اااايا قااااالوا إن ماااان املوصصاااااد  ابلنصاااوص ماااان
املنفصلة احلي وهو املذااهدة وذلاك ألناه هاو الايي   ان التوصايص باه يف هايا 

فقولاه كال شا ء  تدمر كل ش ء ممار رهباا  املقاإل ، وذلك من مثل قوله تعاىل 
 ، فأحاابحوا ال ياارن إال مساااكنف هاايا عاااإل ، خااص احلااي منااه ا دميااني بقولااه 
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 فأحااابحوا ال يااارن إال مسااااكنف،  خصاااو املذااااهدة مناااه ا دمياااني و ااايا قاااال 
وماان املعلااوإل ابحلااي   ااإ إليااه مثااراد كاال شاا ء  وقااال ساابحانه يف بيتااه احلااراإل 

واملذااهدة أن هنااك مان الثماراد الا  يف شار  األرض أو يف غرهباا ماا ي  اإ إىل 
أُتياو مان كال شا ء و اا عارش عناي، و  ال عبة يعين إىل م ة كيلك قولاه تعااىل 

  هناك ش ء ي  د إاي  فاألشياء يدل على ذلاك احلاي ، فاإذن ، هنااك احلاي
مظااا أتيااو ماان   وأتيااو ماان كاال شاا ء  خمصااص ، فوااص األخاان هنااا يف قولااه 

يعاين مماا   ان   اإ إلياه مثاراد كال شا ء  كل ش ء أُتياه ملاوك زماظاا ، قولاه 
قااااد ، يعاااين يف كااال وقاااو  سااابه ، يف كااال زمااان  سااابه وحاااوله إىل م اااة يف األو 

 وه يا .
إذن : فموصاااااص احلاااااي ، ويعااااام باااااه املذااااااهدة قاااااد خياااااص باااااه ال تااااااب 
والساانة ول اان هاايا البااد أن ي ااون متفقاااً عليااه ألجاال أال ياادخل أهاال العقااول يف 
جعااال املوصصاااااد العقليااااة حااااحيحة لنصااااوص ال تاااااب والساااانة ، و اااايا قااااالوا : 

، واملذاهدة يذرتك فيفا اجلمياع ففا  مان قبيال ماا اتفا  علياه احلي هو املذاهدة 
. 

ذكااار هناااا مااان املوصصااااد : قاااال :  اااوز ختصااايص ال تااااب ابل تااااب ، 
قولاه  ااوز معنااا    ان ، يعااين  ااوز وقوعاااً ،   ان أن خيصااص ال تاااب ابل تاااب 
، يعاااين يصااالح ال تااااب أن خيصاااص ال تااااب ، وهااايا مبااااين للوجاااوب ألن هنااااك 

هللا  العامااة يف القاارآن ، مااا ي ياارد عليااه ختصاايص ، مثاال قولااه تعاااىل  ماان األلفاااث
وقولااه هللا خااال  كاال شاا ء هاايا عاااإل يف األشااياء الاا  تقباال أن  خااال  كاال شاا ء 

ختلااا  وهااا  ماااا كاااان غااان هللا جااال وعاااال وأمائاااه وحااافاته وأفعالاااه ، هااايا عااااإل ال 
عااين أناه لايي كاال خمصاص لاه ، عااإل اب  علااى عموماه ، وهايا معاام قولاه  اوز ، ي
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عاااااااإل واجااااااب التوصاااااايص باااااال هناااااااك ألفاااااااث عامااااااة بقيااااااو علااااااى عمومفااااااا دون 
خمصصاااد ،  اااوز ختصااايص ال تاااب ابل تااااب يعاااين أن القاارآن ي اااون فياااه آايد 
 عاماااااااة وهنااااااااك آايد يف القااااااارآن ختصاااااااص ذلاااااااك العماااااااوإل مثالاااااااه قولاااااااه تعااااااااىل 

ففااايا عااااإل يف كااال مطلقاااة   فثقمطلوممماتيضم ب ممم يبأو سممم  يثقثممم ي ممم ف 
يذاااامل املطلقااااة احلاماااال واملطلقااااة غاااان احلاماااال ، يعااااين احلائاااال ، كاااايلك يذاااامل و 

فثقمطلواتيضم ب  يبأو سم  يثقثم ي املدخول هبا وغن املدخول هبا ، وقوله 

يع، كل مطلقاة ، ساواًء أكاناو هاامالً أو هاائالً وساواءت أكاناو مادخول    ف 
يف احلواماال يف قولااه هبااا أإل غاان ماادخول هبااا هاايا العمااوإل خااص ابل تاااب ابلقاارآن 

يعااين أن عاادة املاارأة  فأفتتيثأل ممماليأ ل مم يأ يضاممع ي مل مم ي تعاااىل 
والااايين يتوفاااون مااان ،  احلامااال ال تنقضااا  إال بوااااع احلمااال ، وكااايلك يف قولاااه 
فأُفتتيي مااااع قولااااه  وياااايرون أزواجاااااً يرتبصاااان منفساااافن أربعااااة أشاااافر  وعذاااارا 

ملادخول هباا وغان املادخول هبااا كايلك ا   ثأل مماليأ ل م يأ يضامع ي مل م 
يذامل هاي  وهاي  ل ان خاص مان عموماه غاان   فثقمطلوماتيضم ب م  قولاه 

ضمممايأض ممايثقممممض يممومممفثي مثيطلوممممليثقوسممما يمممم ي بمممليأ ي املاادخول هبااا بقولاااه 

قااال هنااا يف غان املاادخول هبااا     ممسممف  يفمممايقكممليملممض  يممم يممموةيمعممموفو ا
 فمممايقكممليملممض  يممم يممموةيمعممموفو ا   فوااص منااه ، كاايلك قولااه تعاااىل 

القانية هيا يعا، احلارة   فثقزثوض يفثقزثوييفا لوفثيكليفث ٍويمو مايمائ ي لوة
فمييثألمم يفميي والعبدة يع، احلرة واألمة ، خاص مان عموماه األماة بقولاه تعااىل 

   فعلمض  يو مميممايملمىيثقم  مواتيمم يثقعممث يسف ةيثقوسما ي مالي
مااا علااى احملصاانة ماان العااياب وهاا  داخلااة يف عمااوإل فقااال إن األمااة عليفااا نصااى 

ألظا ه  زانية ، فإذا زنو آبية سورة الناور  اب عليفاا مائاة جلادة  القانية قوله 
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، ول اان آبيااة سااورة النساااء خصااو ماان ذلااك العمااوإل فصااار عليفااا مخسااني جلاادة 
 وه اايا يعااين أن هناااك آايد كثاانة بعضاافا خيااص بعااض مثاال أيضاااً قولااه تعاااىل 

ال تن حااوا املذااركاد هااىت يااؤمن هنااا   موك ممفثيثقمشمم كاتي مممىيضمم م فتي
املذااااركاد يعاااا، كاااال ماااان كااااان مذااااركاً ابهلل فياااادخل فيااااه املذااااركون ماااان غاااان أهاااال 
ال تااااب ويااادخل فياااه املذاااركون مااان أهااال ال تااااب ، ألن  هللا جااال وعاااال قاااال يف 

 ما يفممايأُمم فثي تيقضعبموفثي ق قاال   سب اوهيممايضش كف  أهل ال تاب 

ففاا، مذااركون ول اان هاايا العمااوإل خااص منااه   فث مموث يسممب اوهيممممايضشمم كف 
فطعماليثقممض يأفممفثيثقكمما ي مليقكمليفطعمامكلي أهل ال تاب بقولاه تعااىل 

 ليق ليفثقم  واتيم يثقم مواتيفثقم  واتيم يثقمض يأفمفثيثقكمما ي

اب فباني أن املاارأة إذا كانااو مان أهاال ال تاا ممم ي ممبلكلي مثيأمضمممم  يأ ممف   ي
 فإظا  وز ن اهفا وهيا خارج عان العماوإل ، يعاين أناه خمصاص للعماوإل يف قولاه 

فااناد ابملذااركة ماان كانااو ماان غاان أهاال  تيموك ممفثيثقمشمم كاتي مممىيضمم م ي
 ال تاب وه يا يف أمثلة كثنة جداً معروفة .

وكااااايلك  اااااوز كماااااا ذكااااار ختصااااايص ال تااااااب ابلسااااانة ، ختصااااايص القااااارآن 
العلمااااء ، وخاااالى فياااه بعضاااف، مااان جفاااة أن القااارآن  ابلسااانة ، وهااايا عناااد عاماااة

قطعااا  الداللاااة ، والسااانة ال تقاااوإل علاااى التوصااايص إال إذا كاناااو قطعياااة الداللاااة 
وهيا ليي بصاحيح ، فعناده، أن أهاديا  ا هااد ال خياص ا ياة ، ال يصالح أن 
ي ون خمصصاً لاايد وهيا غلط فإننا نقول إن القرآن ختصاه السانة ساواء كاناو 

متااواترة أإل آهاااد فإظااا تصاالح خمصصاااة مثااال ذلااك قولااه تعاااىل يف احملرمااااد الساانة 
وأهااال  مااان النسااااء ملاااا عااادها هرماااو علاااي ، أمفاااات ، إىل آخااار  قاااال بعااادها : 

أهااال ل ااا، ماااا وراء ، ماااا هاااي  مااان ألفااااث العماااوإل فيساااتدل  ل اا، ماااا وراء ذل ااا، 
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 هااي  ا يااة فإظااا هبااي  اجلملااة ماان ا يااة علااى أن كاال اماارأة ي تاايكر يف احملرماااد يف
هاايا عمااوإل ماان القاارآن ل اان  وأهاال ل اا، مااا وراء ذل اا،  مباهااة ، لاادليل قولااه 

خص ابلسنة لقوله علياه الصاالة والساالإل ) ال تان ح املارأة علاى عمتفاا وال تان ح 
املرأة علاى خالتفاا ( يعاين أن  ماع باني املارأة وعمتفاا وباني املارأة وخالتفاا ففايا مماا 

وأهال ل ا، ماا وراء  صايص  ايا العماوإل املساتفاد مان قولاه جاء يف السنة وهاو خت
أتاوا هقاه يعاين كال ماا خارج  وأتوا هقه يوإل هصاد  كيلك قوله تعاىل   ذل ، 

من األرض ، خصو منه السنة أشياء من أن الايي  اب أن ياؤتى مناه احلا  ياوإل 
لااة  احلصاااد هااو مااا ي ااال وياادخر وأمااا غاان  فإنااه ال  ااب ذلااك فيااه وه اايا يف أمث

كثاانة ، وهاايا ماان املفماااد يعااين أن يعلاا، أن ال تاااب خيااص ابلساانة ، وقااد أدعااى 
الناهرية كداود ، وابان هاقإل و اعاة أدعاوا أن التوصايص إمناا يقاع ابلسانة فقاط ، 
وأماااا ختصااايص ال تااااب ابل تااااب فإناااه لااايي باااوارد ، وذلاااك ألن التوصااايص ناااون 

 تااااب لتباااني للناااا  ماااا ناااقل وأنقلناااا علياااك ال بياااان ، وهللا جااال وعاااال قاااال لنبياااه 
يعاين ابلسانة فوارج عان كاون القارآن مبينااً والتوصايص  فاملبني هو الن   إليف، 

نون من البيان و يا قاالوا : أناه ال يصالح التوصايص إال ابلسانة وهايا يقابال قاول 
آخاارين : إن التوصاايص ال ي ااون ابلساانة وإمنااا ي ااون ابلقاارآن وكااال القااولني غلااط 

 ء بواو  يف القرآن وجاء بواو  أيضاً يف السنة .ألن التوصيص جا
ختصاايص الساانة ابلقاارآن : أيضاااً الساانة ختااص ابلقاارآن وأيضاااً الساانة ختااص 

) را  ماين املثاال يف ختصايص القارآن  ابلسنة ، فف  قولاه تعااىل أو يف قاول النا  
الة ابلسنة  ما اذكر عندك، مثال ( قوله عليه الصاالة والساالإل : ) ال يقبال هللا حا

أهاادك، إذا أهااد  هااىت يتواااأ ( هاايا عاااإل ، وجااه العمااوإل فيااه اسااتوداإل هااار  
الغاياااااة هاااااىت ) ال يقبااااال هللا حاااااالة أهااااادك، إذا أهاااااد  هاااااىت يتوااااااأ ( وهااااارو  
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الغاايد تدل على العموإل بنون من االعتبار هايا يذامل كال مسال، ) ال يقبال هللا 
ان مريضاااً أو حااالة أهاادك، إذا أهااد  هااىت يتواااأ ( يذاامل كاال مساال، سااواًء كاا

غاان مااريض ، سااواء كااان واجااداً للماااء أو غاان واجااد للماااء ، كااان مسااافراً أو غاان 
 فلا، جتادوا مااًء فتيمماوا حاعيداً طيبااً  مسافر ، وخص هيا العموإل بقولاه تعااىل 

فااإذن : قولااه : فلااا، جتاادوا ماااًء فتيمماااوا هاايا ختصاايص لقولاااه ) ال يقباال هللا حاااالة 
 أ ( .أهدك، إذا أهد  هىت يتوا

ختصاايص الساانة ابلساانة : هاايا كثاان أيضاااً وميدانااه واسااع ماان املوصصاااد 
أيضااااً املفااااهي، ، واملفااااهي، أيضااااً فياااه ناااقان يف ختصيصااافا كماااا ساااب  يف هااال تااادل 
املفاااااهي، علااااى العمااااوإل م أو ال تاااادل م هاااال تصاااالح املفاااااهي، للتوصاااايص أإل ال م 

 ل نفا مفمة . 
إل كقولااه تعاااىل ، أوالً املففااوإل التوصاايص ابملفاااهي، : والتوصاايص ابملففااو  
 قسمان :

 مففوإل موافقة . 
 مففوإل خمالفة . 

ونعين اففوإل املوافقة أن يواف  احل ، املس ود عنه عان ه ا، املايكور يف 
فإناه يففا، مناه  يففا،  فاال تقال  ماا أ    ل النط  ، وهايا مثال قولاه تعااىل :

فوقاه مذاارك للتاأفيى يف النفا   منه حترمي ما فو  التاأفيى وذلاك ابملوافقاة ألن ماا
وهاااو موافااا  لاااه ، قولاااه علياااه الصاااالة والساااالإل يف احلااادي  الصاااحيح ) ، الواجاااد 
ااال عراااه وعقوبتااه ( ، الواجااد : يعااين مطلااه وعاادإل إعطائااه احلاا  الاايي عليااه ، 
اااال عرااااه يعاااين اااال أن يقاااال لاااه الماااين اااال أن يتقااادإل ابلذااا اية علياااه واااال 

هاايا عاااإل ) ، الواجااد ااال عراااه وعقوبتااه ( هاايا فيااه  عقوبتااه ماان احلاابي وغاان 
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واللا  ، ،  فال تقال  ماا أ   عموإل ، هيا هل يدخل فيه الوالد ، قال تعاىل 
الواجااد هاايا قااد ي ااون ماان الوالااد ، وقااال هنااا ااال عراااه ، وهللا جاال وعااال هاارإل 

أو  التاأفيى ، ومااا هاو أعناا، مان التااأفيى ، هااو النيال ماان العارض والعقوبااة  اابي
 بغن  . 
فااإذن : نسااتفيد ماان قولااه فااال تقاال  مااا أ  حتاارمي هاابي الوالاادين ، ااال  

عراااه وعقوبتااه ، وقولااه فااال تقاال  مااا أ  هاايا يسااتفاد منااه أن احلاابي ال  ااوز ، 
اللاا  هااو أعناا، ماان التااأفيى ، كاايلك أن ينااال الرجاال ماان عاارض والااد  ال  ااوز 

خااااص قولااااه ، الواجااااد ااااال ففاااايا خااااص منااااه اففااااوإل املوافقااااة ، خااااص منااااه ، أو 
عراه وعقوبته ، خص منه الوالد يف قوله : فال تقل  ماا أ  وذلاك ألناه مففاوإل 

 موافقة .
القساا، الثاااين : مففااوإل املوالفااة ، مففااوإل املوالفااة وهااو : أن يثبااو نقاايض 
احل ، امليكور للمففوإل ملا يففا، ، نقايض احل ا، املايكور للمففاوإل ، يعاين  اال  

، كمااا يف قولااه ) إذا بلاا  املاااء قلتااني ي اماال ا باا  ( هاايا يففاا،  احلالااة املاايكورة
مناااه أناااه إذا ي يبلااا  القلتاااني  ااال ا بااا  ، معااام ذلاااك أناااه مففاااوإل خمالفاااة ، ألناااه 
خاال  احل اا، املايكور ، إذا بلاا  املاااء قلتاني ي اماال ا با  ، معنااا  إذا ي يبلاا  ، 

مى مففااوإل خمالفااة ، قولااه عليااه إذا ي يبلاا  اماال ا باا  هاايا مففااوإل خمالفااة ، يساا
الصااااالة والسااااالإل ) املاااااء طفااااور ال ينجسااااه شاااا ء ( شاااا ء هنااااا ن اااارة جاااااءد يف 
ساايا  النفاا  ، قااال ) ال ينجسااه شاا ء ( فااإذن : عمااوإل ال ينجسااه شاا ء ، سااواء  
كان قلتني أو كان أكثار ، أو كاان أقال اجلمياع ال ينجساه شا ء فحادي  إذا بلا  

يبلاا  املاااء قلتااني فإنااه اماال ا باا  ، فماان حااحح هاايا املاااء قلتااني ابملوالفااة إذا ي 
احلادي  واساتدل باه علاى هايا ال االإل قاال إن قولاه ي ينجساه شا ء خمصاوصت ااا 
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هو دون ، خمصوص ااا كاان فاو  القلتاني أماا ماا دون القلتاني فايوص مناه هايا ، 
يعااااين املاااااء طفااااور مااااا ينجسااااه شاااا ء يف هالااااة كونااااه قلتااااني فااااأكثر ، أمااااا مااااا دون 

ني فااإن هااي  احلالاة خمصوحااة ماان هايا العمااوإل بقولااه : إذا بلا  املاااء القلتااني ، القلتا
 ووجه الداللة على التوصيص املففوإل ، مففوإل املوالفة. 

أيضاااااً ماااان التوصاااايص ابلساااانة ، التوصاااايص مفعااااال الناااا  عليااااه الصااااالة 
والساالإل ، وأفعااال الناا  علياه الصااالة والسااالإل تصالح أن ت ااون خمصصااة لأللفاااث 

ال تقرباااوهن  ماااة ساااواء كاناااو يف القااارآن أو يف السااانة ، فماااثالً يف قولاااه تعااااىل العا
ال تقرباون : يعااين ال تقربااوا احلاائض هااىت تطفار ، ال تقربااوهن هاايا  هاىت يطفاارن 

عاااإل ، إياا  وجااه العمااوإل  م  داللتااه ، كيااى اسااتفده العمااوإل م ال تقربااوهن هااىت 
يد منه العماوإل ! تقرباوهن هايا يطفرن ، هر  الغاية واهد ل ن تقربوهن ما نستف

ن اااارة يف ساااايا  النفاااا  فاااااتع، ، أياااان الن اااارة م قاااااال ، قااااال العلماااااء : تقرباااااوهن ، 
األفعااال املضااارعة تنحاال عاان مصاادر وزمااان ، هااد  جماارد عاان القمااان مااع القمااان 
هيا الفعل املضارن عبارة عن مصدر وزمان ، يعاين ال تقرباوهن ، تقرباوهن : يعاين 

، ححيح أو يف القمن املستقبل ، والفعال املضاارن إذا جااء  قرب يف القمن احلاار
منفيااااً الشاااتماله علاااى املصااادر املنسااابك يف داخلاااه ، فإناااه ي اااون ن ااارة يف سااايا  
النفاا  فاايع، أنااوان القااارب ، ال تقربااوهن  يااع أنااوان القااارب ماان ذلااك تقبياال املااارأة 

كاال   احلااائض ، ماان ذلااك ااامفا ، ماان ذلااك مباشاارهتا ، ماان ذلااك النااوإل معفااا ،
هااايا يذاااامله قولااااه : ال تقربااااوهن هااااىت يطفااارن ، خااااص هاااايا العمااااوإل بفعلااااه عليااااه 
الصاااااالة والساااااالإل ، فإناااااه كاااااان يقبااااال املااااارأة احلاااااائض ويباشااااارها فعلااااا، أن قولاااااه ال 
تقربوهن يراد به قرب الو ء ال غن  يعين الاو ء يف الفارج ال غان  ، ال تقرباوهن ، 

 والسالإل . خص منه ، أو خص ابلسنة بفعله عليه الصالة 
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كاااايلك خيااااص العاااااإل ماااان ال تاااااب والساااانة ابلقيااااا  ، والقيااااا  إذا كااااان   
ححيحاً وااح العلة شرعاً وأن العلة فيفا منصوص عليفاا ، واملما لاة شارعية فإناه 

القانيااااة والااااقاين  خيااااص ابلقيااااا  ال تاااااب والساااانة ومثالااااه أن هللا جاااال وعااااال قااااال 
: يذااامل احلااار والعباااد ، حاااحيح  الاااقاين فاجلااادوا كااال واهاااد  منفماااا مائاااة جلااادة 

يذاامل احلاار والعبااد ، طيااب العبااد هاال جلااد  مائااة جلاادة أو  لااد إذا زه مخسااني 
يذاااامل احلاااار  القانيااااة والااااقاين  جلاااادة ، العبااااد  لااااد مخسااااني جلاااادة ، هنااااا قولااااه 

والعبااااد ، ف ياااااى اساااااتفده أن العباااااد ال  لااااد مائاااااة ، ال يااااادخل يف هااااايا العماااااوإل 
فعلاايفن نصااى مااا علااى احملصااناد  يكورة يف قولااه تعاااىل ابلقيااا  علااى األمااة املاا

علااايفن : يعاااين علاااى ا مااااء نصاااى ماااا علاااى احملصاااناد ، والعباااد  مااان العاااياب 
الااايكر مقااايي علاااى ، علاااى األنثاااى ففااايا ختصااايص لل تااااب ابلقياااا  ، ختصااايص 
لل تاااب ابلقيااا  ، يعااين قيااا  العبااد علااى األمااة وهاايا القيااا  وااااح جلاا  ألن 

مذااارتك فيماااا بينفماااا ، هناااا قاااال أيضااااً يف احلااادي  قاااال: ) الب ااار  األماااة ماااع هااايا
ابلب اار جلااد مائاااة وتغريااب عااااإل ( الب اار ابلب اار جلاااد مائااة وتغرياااب عاااإل والثياااب 
ابلثيب جلد مائة والرج، ( احلدي  اللا  روا  مسال، وغان  ، قولاه : الب ار ابلب ار 

ناااا للعباااد ، الب ااار هاايا يذااامل احلااار والعباااد ، ويذااامل الصاااغن وال بااان ، ووولاااه ه
ابلب ر جلد مائة هيا خمرج من هيا العماوإل مي شا ء ابلقياا  ، القياا  املايكور 
، فإذن : حار عناده مثاال لتوصايص القياا  يف القارآن ومثاال لتوصايص السانة 
يف القيا  ، يعين ل ون القيا  خمصصااً للقارآن ، وكاون القياا  خمصصااً للسانة ، 

 لينا كالمه لي ون فاتنا ش ء .هي  أمثلة ملا ذكرها ، تعيد ع
نعيد يعين     العاإل مف، ، طبعاً أكثر املوصصاد اللا  يقاال هايا عااإل 
وهااايا خااااص ، أكثرهاااا مااان قبيااال املوصصااااد املنفصااالة ، يعاااين ختصااايص القااارآن 
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ابلقااارآن ، ختصااايص القااارآن ابلسااانة ، ختصااايص السااانة ابلقااارآن ، ختصااايص السااانة 
وأفعااااال ، وكاااايلك ختصاااايص العموماااااد ماااان ابلساااانة ، والساااانة تنقساااا، إىل أقااااوال 

ال تاب والسنة ابملفاهي، ، وختصيصفا ابلقيا  كل هايا ذكار وها  أمثلاة مفماة ، 
طيااب أنخااي أمثلااة كتطبياا  ملااا ذكاار  ، ألن  اا  ا ماال واملبااني اتاااج إىل وقااو ، 
وعنااده  اا  قبلااه وهااو املطلاا  واملقيااد أيضاااً ، طيااب عنااده ا ن أمثلااة علااى العاااإل 

 أمثلة تطبيقية :  وا اص
إمنا املذركون جي فال يقرباوا املساجد احلاراإل بعاد عاامف، هايا  قوله تعاىل 

  وهنا هل يف هي  ا ية عموإل م نع، ، أين هو م إمناا املذاركون : يعاين كال أناوان
املذاااركني ، طياااب فياااه داللاااة  نياااة م إمناااا ، هاااي  ماااا ليساااو موحاااولة ، كافاااة إمناااا 

ي فال يقرباوا ، يقرباوا فيفاا عماوإل ، فعال مضاارن منفا  ، هصر ، إمنا املذركون ج
فااال يقربااوا املسااجد احلااراإل بعااد عااامف،  حااحيح ، يعااين ، يعاا،  يااع أنااوان القاارب 

هل يف هي  عموإل ، إن خفت، عيلاة ، ن ارة يف سايا   وإن خفت، عيلة   هيا 
يااع أنااوان شاار  ، فااتع،  يااع أنااوان ،  يااع أنااوان العيلااة ، إن خفاات، عيلااة ، تعاا،  

فلا،  فلا، جتادوا مااًء فتيمماوا  العيلة ، طياب هايا واااح ، طياب يف قولاه تعااىل 
جتااادوا مااااًء ، هااال فياااه عماااوإل م نعااا، ، طياااب ويااان الن ااارة ، جتااادوا فعااال مضاااارن ، 
يعاااين هناااا نفاااى الفعااال ، طياااب ي جتااادوا ، ي ال تااادخل إال علاااى الفعااال املضاااارن ، 

املصااادر اللااا  هاااو احلاااد  ماااع الاااقمن ، حاااحيح ، والفعااال املضاااارن ، قلناااا يذااامل 
واملصاادر ن اارة ، فااإذن : حااار ن اارة يف ساايا  النفاا  ، حااحيح ، فت ااون عامااة ، 
قد يع، أي  م أهوال ، أهوال إي  م أهوال عدإل الوجاود ، يعاين فلا، جتادوا مااًء 
يعاا،  يااع أهاااوال عاادإل الوجاااود ، أهااوال عااادإل الوجااود ماااا هاا  م هااال الوجااود لاااه 

م عاادإل الوجااود لااه هالااة أإل أهااوال م أهااوال ، مااا هاا  م  هالااة واهاادة أإل أهااوال
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فل، جتدوا ، ما وجد املاء هساً فقد  غان موجاود أو ماا وجاد املااء هابي عناه هاو 
يرا  ، ول نه  بو  عناه ، أو ماا وجاد املااء ه مااً ماا هاو هقيقاة ه مااً ، و ايا 

اجاد للمااء داخال املريض يتيم، ، ي م ما الدليل م فل، جتدوا ماًء ، ألنه هاو غان و 
 يف العموإل ، ل ن عدإل وجدانه للماء هيا ه ، ولو كان واجداً له هساً .

إذن : فلا، جتادوا مااًء هاايا يذامل كال األهاوال عاادإل وجاود  هقيقاة وعاادإل 
 وجود  ه ماً .طيب .

يوحااي ، هللا يف أوالدكا، للاايكر مثال هااا األنثيااني  ماثالً يف قولااه تعااىل : 
  ،يف أوالدكاا، هاايا  ااع مضااا  يعاا،  يااع األوالد ، هاال يف ا يااة عمااوإل م نعاا ،

يعاين يذاامل اياا  ، واياا   يوحااي ، هللا يف أوالدكاا، حاحيح ، طيااب هاال هايا 
جفة العموإل ، عااإل يف األوالد  يعااً ، ماا ها  جفااد األوالد ، الزإل تتصاور بعاد 
 العماااااوإل ، جفااااااد العماااااوإل ، يعاااااين ماااااا يااااادخلفا ، ماااااا يذاااااملفا مااااان الصاااااور ، 

األوالد يذامل ، الايكر واألنثاى ، هايا واهاد ، الصاغن   يف أوالدك، يوحي ، هللا
وال بن هيا ا نني ، املسل، وال اافر ، حاحيح ، ففال هايا العماوإل ابقا  ، هايا مماا 
خااااص ابلساااانة ، القاااارآن خااااص ابلساااانة لقولااااه : ) ال ياااار  كااااافرت مساااالماً ( وهنااااا 

ضاااً ، أو جيااب خاااص ، زياان هااي  تطبيقاااد طيبااة ، هاال أهااد فيااه عنااد  مثااال أي
 ل ، زايدة أمثلة على املوصصاد .

طياااب ، قولاااه علياااه الصاااالة والساااالإل ماااثالً يف السااانة ، قولاااه علياااه الصاااالة 
 والسالإل : ) كيلك إذا قتل الولاد أاب  ي يار  ( وهاو إخاراج مان ا ياة مان قولاه 

الااايكر خيااارج مااان هااايا ألناااه  يوحاااي ، هللا يف أوالدكااا، للااايكر مثااال هاااا االنثياااني 
 بع الور  قبل أوانه ، والقاتل ال ير  من املقتول شيئاً .ات
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اتقاوا هللا واعاادلوا طياب لاو أنخاي مثااال مان السانة فيماا قياال فياه العماوإل ، 
، طياااب ، واعااادلوا باااني أوالدكااا، ، ايااا  وجاااه العماااوإل أوالً م يعاااين باااني أوالدكااا، 

)  اللفااااا الاااايي دل علااااى العمااااوإل ) األماااار ( ، األماااار مااااا هااااو ماااان حااااي  العمااااوإل
أوالدكاا، ( هااي  يعااين يذاامل  يااع األوالد ، الاايكر واألنثااى ، احلاااار والغائااب ، 
احلمااال املوجاااود فعاااالً والااايي ي  اااد ، هااايا يذااامل اجلمياااع و ااايا اساااتدل ابلعماااوإل 
علااااى أنااااه اسااااتدل بااااه ، يعااااين اسااااتدل بااااه بعااااض العلماااااء ، علااااى أنااااه إذا أعطااااى 

ولاد بعاد ذلاك أناه يسااويه احلاارين شيئاً   هد  له بعد ذلك ابن ، هد  لاه 
 ابحلاارين ، يعطيه مرجعاً ، يعين يعطيه مثل ما أعطااه، ، ألناه داخال يف قولاه 

اللاااا  أنااااو ذكاااارد ختصيصااااه يف  أ تقااااوا هللا واعاااادلوا بااااني أوالدكاااا،  أوالدكاااا، 
بعض األهوال هيا ما هو بتوصيص ، هيا بعاض القياا  هايا ألناه ال خيارج عان 

فااإذا أعطااى أهااد األوالد مليااقة  عاادلوا بااني أوالدكاا،  وااتقااوا هللا العاادل ، قااال : 
فيه ال لتفضيل من غان مياقة ، وهاي  املياقة يعام هباا املياقة الذارعية الا  ياؤذن هباا ، 
يااؤذن فيفااا ابلعطاااء مثاال أن يذااتغل معااه ، اشااتغل معااه أعطااا  أكثاار ماان أوالد  ، 

فااايا خاااارج عااان طالااب علااا، أعطاااا  مماااا يعيناااه علاااى طلااب العلااا، ، وحناااو ذلاااك ، ف
ذلك ل ن ما هو خروج ابلقيا  ، خروج ألناه داخال يف اامن العادل املاأمور باه 

 هي  املسألة ما  ا دخل ابلتوصيص . 
يف مثااال  ين ، هاايا ذكااره  طيااب نعيااد  ) ال حااالة إال بفاحتااة ال تاااب ( 
اياا  وجااه العمااوإل فيااه م يعااين ال النافيااة للجااني ، يعاا، اياا  م كاال أنااوان الصااالة 

هااا  فااارض والنفااال ، أيضااااً اجلفرياااة والسااارية ، أيضااااً لإلمااااإل واملاااأموإل واملنفااارد   اللااا 
حاااحيح ، ال حاااالة إال بفاحتاااة ال تااااب هااايا يعااا، هاااي   ياااع ،  ياااع األهاااوال ، 
طياب ، حالى رسااول هللا حالى هللا علياه وساال، داخال ال عباة ، هاايا حالى داخاال 
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السااارية واجلفرياااة ،  ال عباااة ، هناااا ايااا  جفاااة العماااوإل م يعاااين فااارض ، ايااا  بعاااد م
هيا فعل واألفعال ، قلناا ال عماوإل  اا ، ألناه هاي  هالاة واهادة ، حالى هاو أهاد 
احلاااالد حاالى حااالة ساارية وهاا  هفلااة ، واألفعااال لاايي هبااا عمااوإل ، إمنااا العمااوإل 

 من عوارض األلفاث من حفاد النط  الل  مر معنا 
يا عاااإل ، ) إذا دخاال أهاادك، املسااجد فااال  لااي هااىت يصاال  ركعتااني ( هاا

وأين لفا العموإل م وين السبب م العموإل من ايا  م طاب ويان ، لفاا العماوإل ، 
قبل ما تبح  يف تف انك ايا  العماوإل أوالً لفناه ، كياى اساتفدد العماوإل م إذا 

 دخل أهدك، املسجد فال  لي هىت يصل  ركعتني .
 


