كتاب تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم للعالمة العالئي
رحمه هللا تعالي
وله أيضا كتاب تيسير حصول السعادة تقرير شمول اإلرادة
ومنننص تصننناييفه أيضنننا ي كتننناب فننني اونننتال

الم تهننن يص و ننن كننن مننننه

مصيب .
ول أيضا ي كتاب فص القضاء في أحكام األداء والقضاء .
ول أيضا ي كتاب الفصول المفي ة في الواو المزي ة .
وله أيضا ي كتاب االوتصاص بما يمنع االقتصاص .
وكنناه ننلا كلننه فنني م مننو واح ن ول ن فننر فنني ننلا الم مننو

ال تلقننيح

المفهنننوم وكتننناب االوتصننناص  -فلعننن أه يعبنننر ب قينننة  /1نننلا الكتنننب
في مكت ة أوري / .
بس هللا الرحمص الرحي
الحمنننن ه الننننل فنننن بفضننننله خميننننع ف ننننادة وونننن
بسنننلوب ننن

مننننص ننننواا منننننه

رشنننادا ورفنننع بنننالعل قننن ر منننص و منننه ب ننن ا واختهنننادا

وفضنننله فلننني يينننرا حنننيص فنننر لنننه فنننص أ نننرار منننرادا وخعلنننه مننن اد
العلمننناء يعننن ل بننن م الانننه اء لقينننام لنننه ب النننه و نننلا ب نننالدا  .أحمننن ا
فلنننننه يعمنننننه التنننننه ال ننننن ي لننننني حصنننننر ا وال وصنننننول لننننني القينننننام
بانننكر ا وأشنننه أه ال لنننه ال هللا وحننن ا ال شنننريه لنننه شنننهادة منننص ربننني
فنننني ح ر ننننا وينننن ي بنننن و ا وينننناص فنننني بحننننار أدلتهننننا ف فننننر بنفنننني
در نننا وأشنننه أه محمننن ا ف ننن ا ور نننوله الماصنننوص بعمنننوم الر نننالة
لننني خمينننع األينننام المنفنننل بننننور ننن اا منننص حنننناد

ال نننالم الهنننادي منننص

ات عننننه لنننني دار السننننالم الموضننننح بمننننا بعننننم فننننال األحكننننام صننننلي هللا
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فليننه وألننه وصننح ه والتننابعيص لهنن بزحسنناه مننص حزبننه صننالة تضننمص
لقائلها يارة قل ه والفوز ب وارا وقربه و ل تسليما كبيرا .
وبع ي -
فنننزه صنننيغ العمنننوم منننص أ ننن منننا بحنننم فنهنننا ويتانننر ل نننائ

المعنننايي

وقوافنن الم ننايي منهننا لمننا تضننمص مننص فهنن كتنناب هللا الم ننيص و نننة ي يننه
الم عننننول بلسنننناه فربنننني م ننننيص صننننلي هللا فليننننه وفلنننني ألننننه أخمعننننيص
و نننلا الكتننناب تحرينننا مقصنننودة ابتكنننارا وخلنننو فرائسنننه أبكنننارا فننني
تنقنننيح نننلا الصنننيغ وتحرير نننا و يضننناا وخو نننا وتقرير نننا خامعنننا فينننه
بنننيص حقنننائل األصنننول والعربينننة ودقنننائل النكنننا األدبينننة ممينننزا منننوارد
وا نننتعمالها م يننننا منننا أبهننن منننص خمالهنننا اكنننرا منننص المسنننائ الفقهينننة منننا
تيسنننر  /2أ تاري نننه فليهنننا ومنننص القوافننن الانننرفية  /منننا يرخنننع فنننن
تحقيقنننه ليهنننا ف ننن أ ق ننن

لنننه بتفصننني أقنننوال العلمننناء فيهنننا يفينننا و اتنننا

ووفقننا ن وصننفا ممننا ا ننت لا ك ن واح ن منننه وصننفا موضننحا مننا ننو
األقنننوي فننني خمينننع لنننه والنننل ين نننني اقتفننناوا منننص تلنننه المسنننائ وهللا
تعننالي ينفننع بننلله دينننا ودييننا وي ع ن العل ن يننورا يسننعي بننيص أي ن ينا يننه
فلنننه كننن شنننا قننن ير وباإلخابنننة خننن ير ومقصنننود الكتننناب ينحصنننر فننني
بايص ي
ال ننناب األول ي فننني تحرينننر منننلا ب العلمننناء فننني نننا صنننيغ العمنننوم
ويفيهنننا ومنننا ا نننت ل بنننه لكننن قنننول منننص لنننه ويانننتم

نننلا ال ننناب فلنننه

مق مة وفصليص أما المق مة فالعموم يقع فله قسميص ي
فمنننوم الانننمول وفمنننوم الصنننالحية  .و ه كننناه فننني األول أقنننوي مننننه
فننني البنننايي وفمنننوم الصنننالحية نننو الم لنننل وتسنننميته فامنننا بسننن ب أينننه
مننننواردا ييننننر منحصننننرة ال أيننننه فنننني يفسننننه فننننام فننننزه قولننننه تعننننالي
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فتحرينننر رق نننة م لنننل و المقصنننود بهنننا القننن ر المانننترب فننني أي منننورد
شننناء منننص أينننوا الرقننناب يينننر أه المكلننن

لمنننا كننناه لنننه أه شننناء منننص

أيننوا الرقنناب كنناه لف ننه الرق ننة فامننا بهننلا االفت ننار ويقننال لننه فمننوم
ال نننن ل أيضننننا  .فننننال ي ننننب فليننننه أه يعتننننل كلمننننا يسننننمي رق ننننة باننننال
فمنننوم الانننمول فزينننه يلزمنننه تت نننع األفنننراد ال اولنننة تحنننا اللفننن فم لولنننه
كلينننة و ننني الحكننن فلنننه كننن فنننرد منننص أفنننراد تلنننه المنننادة حتنننه ال ي قننني
منهنننا فنننرد بانننال
باننال

فمنننوم ال ننن ل فزينننه كلننني حتنننه ال ي قننني منهنننا فنننرد

فمننوم ال نن ل فزيننه كلنني و ننو الننلي ال يمنننع تصننورا مننص وقننو

الانننركة فينننه  .وبسننني الكنننالم فننني نننلا الموضنننع لننني

منننص فرضننننا فننني

ننلا الكتنناب وكننلله القننول فنني حنن العمننوم وت ننايص األقننوال فيننه وكننلله
كوينننه منننص فنننوارو األلفننناإ والمعنننايي فزينننه خمينننع نننلا األمنننور مقنننرر
فنني كتننب األصننول والكننالم فنني تحقيننل لننه ي ننول مننص الكتنناب وياننر
فننننص المقصننننود لكننننص فاننننير ننننا نننننا / 2 /ب لنننني بحننننم كننننرا اإلمننننام
شننننهاب النننن يص القراينننني فنننني بعننننر كت ننننه كننننر فيننننه أه حقيقننننة مسننننمي
العمنننوم فننني ياينننة النمنننوو وإلشنننكال وبيننناه لنننه أه صنننينة العمنننوم
بننننيص أفراد ننننا قنننن ر ماننننترب ولكنننن فننننرد منهننننا وصننننوص ياننننت

بننننه

كالماننتركيص مننبال اشننتركوا فنني لفنن الاننركة وامتنناز ننلا ب ولننه و ننلا
بقصننرا و ننلا ب ياضننه و ننلا بسننوادا لنني ييننر لننه ممننا وقننع بننه تمييننز
األفراد فالصينة ما أه تكوه موضوفة للق ر الماترب فنها
أو لاصوصنننياتها أو للقننن ر المانننترب بقيننن العننن و أو بقيننن

نننلب الناينننة

أو لم مننننننو األفننننننراد أو للم مننننننو المركننننننب مننننننص القنننننن ر الماننننننترب
والاصوصنننيا فننني كننن فنننرد فهنننلا احتمننناال

نننتة وال يصنننح تنزيلنننه

فله واح .
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منهننننا مننننا األول ي فأليننننه يلننننزم أه يكننننوه العمننننوم متوا ننننا و لننننه ننننو
الم لل الل فمومه ب ل ال فموم الامول .
والبننننايي  .إننننا ر النننن اله أله العمننننوم لنننن يوضننننع لكنننن لفنننن منهننننا
بحسنننننب وصوصنننننياته وااللنننننزم أه يكنننننوه صنننننينة العمنننننوم مانننننتركة
اشنننتراكا لف ينننا بنننيص األفنننراد ال اولنننة تحتنننه وكنننلله القنننول فننني االحتمنننال
األونننر و نننو أه يكنننوه موضنننوفه للمانننترب منننع الاصنننوص فننني كننن
فنننرد ألينننه يلنننزم منننص أه يكنننوه اللفننن موضنننوفا لحقنننائل ماتلفنننة يينننر
متنا ينننة ويسنننتحي أه يكنننوه اللفننن مانننتركا اشنننتراكا لف ينننا بنننيص األفنننراد
مسنننننميا يينننننر متنا ينننننة  .وأمنننننا االحتمنننننال الرابنننننع و نننننو أه يكنننننوه
موضنننوفه للمانننترب بنننيص أفنننرادا بقيننن في لنننه أه مفهنننوم العننن د أمنننر
كلننني وكنننلله مفهنننوم المانننترب فيكنننوه الم منننو المركنننب منهمنننا كليهمنننا
أيضننا فيكننوه اللفنن م لقننا والكننالم يمننا ننو فنني فمننوم الاننمول وكننلله
الانننام

و نننو أه يكنننوه مسنننمي لفننن العمنننوم نننو القننن ر المانننترب بقيننن

ننلب النهايننة با لننة أيضننا أله المعنننه ما يكننوه فنني مبنن قولننه تعننالي
ال تقتلننننوا النننننف
بقيننن

التنننننه حننننرم هللا ال بنننننالحل ال تقتلننننوا  / 3أ النفنننننو

نننلب النهاينننة  /فتعنننلر اال نننت الل بنننه فلنننه نننو حكمنننه لكننن فنننرد

فنننرد بهنننلا أيضنننا ب ننن االحتمنننال الانننام

و نننو أه يكنننوه موضنننوفة

للقنن ر الماننترب مننع قينن تت عننه لحكمننه فنني خميننع مننواردا فاننر بالقنن ر
المانننترب األفنننالم كزيننن وفمنننرو ألينننه ألفاإهنننا موضنننوفة بنننازاء أمنننور
خزئينننة ال كلينننة وورخنننا الم لقنننا كلهنننا بقيننن تت عنننه احكمنننه فننني خمينننع
منننننواردا والمننننننراد بننننننالحك القنننننن ر الماننننننترب وبننننننيص األمننننننر والنهننننننه
واال ننتفهام والنفنني والتمننني والا نننر وييننر لننه نننلا ملانن
بع نننارة ويلنننة وإنننا ر كالمنننه أينننه اوتنننر

مننا كنننرا

لنننه وفننني كنننالم صننناحب
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الحاصننن منننا يمكنننص أه يكونننل مننننه كنننرا فننني تقسننني اللفننن للتفرقنننة بنننيص
الم لنننننل والعنننننام وفننننني نننننلا الموضنننننع م احنننننم كبينننننرة يانننننر فنننننص
المقصود وباه التوفيل .
الفص األول ي
فننني اونننتال

العلمننناء فننني أصننن صنننيغ العمنننوم فلنننه ال ملنننة قنننال منننام

الحننننرميص رحمننننه هللا فنننني كتابننننه ال ر نننناه ي اوتلنننن

األصننننوليوه فنننني

صنننينة العمنننوم اونننتالفه فننني صنننينة األمنننر والنهننني  .فننقننن مصنننن
المقننننناال

فنننننص أبننننني الحسننننننص يعننننننه اإلمنننننام األشنننننعري رحمننننننه هللا

والواقفيننننة أيهنننن ال يب تننننوه لمعنننننه العمننننوم صننننينة لف يننننة و ننننلا النقنننن
فلنني اإل ننالك لننه فننزه أح ن ا ال ينكننر مكنناه التع يننر فننص معنننه ال مننع
بترديننن ألفننناإ شنننعرة بنننص كقنننول القائننن رأينننا القنننوم واحننن ا واحننن ا لننن
يفتننننني منننننه أحنننن يمننننا كننننرر ننننلا األلفنننناإ ق عننننا لتننننو

مننننص يحسنننن ه

وصوصنننا لننني يينننر لنننه و يمنننا أيكنننر الواقفينننة لف نننة واحننن ة مانننعرة
بمعننننه ال منننع ووافنننل الملقنننب بنننال ريول منننص متكلمننني المعتزلنننة وابنننص
الراويننن ي الواقفينننة فيمنننا يقننن فننننه و

نننا ائفنننة يعرفنننوه ب صنننحاب

الاصنننوص لننني أه الصنننيغ الموضنننوفة لل منننع يصنننوص فننني أقننن 3 /
 /ب ال منننع م منننال فيمنننا فننن اا ا لننن تب نننا قريننننة تقتضننني تعننن يتها
فنننننص أقننننن الرتنننننب وأمنننننا الفقهننننناء فقننننن قنننننال خمنننننا ير

النصنننننوص

الموضنننوفة لل منننع يصنننوص فننني األقننن إنننا ر فيمنننا زاد فلينننه ال ينننزال
اقتضننناو ا فننني األقننن بمسننناله الت ويننن و ننني فيمنننا فننن ا األقننن إنننا رة
ف ولننننه والننننلي صننننح فننننن ي مننننص مننننل ب الاننننافعي رضنننني هللا فنننننه أه
الصننننينة العامننننة لننننو صننننح ت رد ننننا فننننص القننننرائص لكايننننا يصننننا فنننني
اال نننتنراك و يمنننا التنننردد فيمنننا فننن ا األقننن منننص خهنننة فننن م فننن م الق نننع
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بايتفنناء القننرائص الماصصننة وممننا زل فيننه الننناقلوه أيهنن يقلننوا فننص أبنني
الحسنننننص ومت عينننننه أه الصنننننينة و ه تقيننننن
بننننال ميع بنننن

بنننننالقرائص فزيهنننننا ال تانننننعر

ي قنننني فلننننه التننننردد و ننننلا و ه صننننح النقنننن فيننننه فهننننو

ماصنننوص فنننن ي بنننالتوابع المككننن ة لمعننننه ال منننع كقنننول القائننن رأينننا
القننوم أخمعننيص أكتعننيص أبصننعيص ف مننا ألفنناإ صننحيحة يفننرو مفينن ة فننال
ي ننص بننلي فقنن أه يتوقنن

فيهننا أ  .ننم كننالم رحمننه هللا  .وقنن افتننرو

فليننننه اإلمننننام المننننازدي فنننني أفكننننارا النقنننن فننننص الواقفيننننة و ه تقينننن
بننننالقرائص قننننال و ننننلا منصننننوص فليننننه فنننني كتننننب أئمننننته ومننننص ت منننن
منننلا ه فننني كتننن ه فلننن منهنننا لنننه ولنننو نننل لنننه لنننه فزيمنننا يقتضننني
يكنننار وخنننود لف نننة واحننن ة تقتضننني اال نننتيعاب فلنننه حسنننب منننا كنننروا
وأشنننار لننني أه تلنننه الصنننور يمنننا ا نننتفي العمنننوم فيهنننا بزضنننافة قنننرائص
ا تانننعر منننص المنننتكل بهنننلا األلفننناإ التابعنننة لل يعنننة والنننل يتحصننن
في أص المس لة مص الملا ب أربعة أقوالي
أخنننن ا ي أه ننننلا الصننننيغ موضننننوفة للعمننننوم و نننني حقيقننننة فيننننه و ا
ا ننننتعملا فنننني الاصننننوص كنننناه م ننننازا و ننننو الماننننهور مننننص مننننلا ب
الفقهنننناء الننننراخح م ننننازا و ننننو الماننننهور مننننص مننننلا ب الفقهنننناء العلمنننناء
وفلينننه األئمنننة وخمهنننور أصنننحابه و ه اوتلفنننوا فننني كيفينننة داللنننة تلنننه
 /4أ الصنننيغ ننن

ننني فلنننه وخنننه ال هنننور أو النصوصنننية كمنننا اوتلفنننوا

فنننني بعننننر الصننننيغ يهننننا للعمننننوم أم ال ممننننا نننني تي بيايننننه ه شنننناء هللا
تعنننالي ولننني

نننلا اوتالفنننا فننني أصننن صنننيغ العمنننوم منننص حينننم ال ملنننة

والقننننول البننننايي ي أه ننننلا الصننننيغ للاصننننوص وال تقتضنننني العمننننوم ال
بقريننننة وبنننه قنننال ابنننص المنتننناب المالكينننة ومحمننن بنننص شننن ا البل ننني منننص
الحنفيننة ويير مننا وياتلنن

ننكالء فلنني قننوليص فنني أيننه نن يحمنن
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ننلا

الصنننيغ ال يقتضننني العمنننوم وال منننع القنننرائص بننن يمنننا يكنننوه العمنننوم فنننن
رادة المننننتكل لننننه و ننننو قننننول خمهننننور المرخ ننننة وينسننننب أيضننننا لنننني
األشعري كما تق م في كالم مام الحرميص و و أضع
والقنننول الرابنننع ي التوقننن

األقوال .

فننني لنننه و نننو المانننهور فنننص أبننني الحسنننص

األشنننعري وكبينننر منننص أت افنننه كالقاضننني أبننني بكنننر ال ننناقاليي وا ري
ويير منننا و لينننه

نننب ا مننن ي منننص المتننن وريص وقننن صنننار الاننني أبنننو

الحسنننص فننني كتابنننه العمننن لننني نننا صنننيغ العمنننوم كنننالقول األول ولكنننص
المانننهور فننني كت نننه التوقننن
الوقنننن

فننني لنننه وقننن اوتلننن

الواقفينننة فننني محننن

فلنننني ومسننننة أقننننوال وفنننني صننننفته فلنننني قننننوليص ف مننننا محلننننه

فالماننننهور مننننص مننننلا ب أئمننننته القننننول بننننه فلنننني اإل ننننالك مننننص ييننننر
تفصننني ومننننه منننص صنننار لننني الوقننن

فننني أو نننار الوفننن والوفيننن دوه

العمومنننا النننواردة فننني األمنننر والنهننني و نننائر التكنننالي

 .ويحكننني نننلا

فنننص أبننني الحسنننص الكرفننني منننص الحنفينننة ومننننه منننص فكننن

لنننه و ننن

خمهنننور المرخ نننة فقنننالوا بصنننيغ العمنننوم فننني الوفننن والوفيننن وتوقفنننوا
فيها فيما ف ا له .
والقنننول الرابنننع فننني محننن التوقننن

قنننول منننص توقننن

العمومنننا النننواردة

فننني الوفيننن فلننني فصننناة أ ننن الملنننة واصنننة دوه يير نننا و نننو قنننول
خمافة مص األشعرية .
والاننننام

 /قننننول مننننص

ننننب لنننني الوقنننن

فنننني الحمنننن  / 4ب فلنننني

العمنننوم فننني حنننل يسنننمع و ننناب الرشنننع مننننه صنننلي هللا فلينننه و نننل ز
ف منننا منننص نننمعه مننننه وفرفنننه تصنننرفاته فينننه منننا بنننيص فمنننوم ووصنننوص
فزينننه ال يقننن

حكننناا المنننا ري قنننال و نننلا يلحنننل بنننالمعمميص ألينننه قضننني

بحملننه األلفنناإ الماننار ليننه فلنني العمننوم و يمننا خعنن تصننرفاته الاننار

This file was downloaded from QuranicThought.com

كالمانننكه لنننه فننني قصننن صننناحب الانننر بهنننا يعننننه فننني حنننل منننص لننن
يسنننمعها مننننه ويعنننر

مقاصننن ا فيهنننا  .وأمنننا صنننفة الوقننن

فقننن اوتلننن

النقنننن فيننننه فننننص الانننني أبنننني الحسننننص األشننننعري فنقنننن فنننننه مننننل ا
وكنننلله منننص أصنننحابه أيضنننا أحننن ما ي أه اللفننن مانننترب بنننيص الواحننن
اقتصننننارا فليننننه وبننننيص أقنننن ال مننننع فمننننا فوقننننه اشننننتراكا لف يننننا كنننناقرء
والعنننيص ويحو نننا أي أينننه موضنننو لهمنننا وصنننفا متسننناويا حكننناا المنننازدي
ويينننرا و نننلا فيمنننا يحتمننن منننص الصنننيغ الحمننن فلنننه الواحننن كمنننص ومنننا
وأي ويحو مننننا وأمننننا ألفنننناإ ال مننننو كالمسننننلميص فهنننني ماننننتركة فلنننني
لا القول بيص أق ال مع وبيص ما فوك اشتراكما لف يا .
والقننننول البننننايي ي يفنننني العلنننن بكيفيننننة الوضننننع مننننص أصننننله ويقننننول نننني
أيضننننا مسننننتعملة فنننني العمننننوم والاصننننوص ولكننننص ال ينننن ري نننن

لننننه

فلننه وخننه الحقيقننة أو الم نناز وحكنني ابننص الحاخننب ننليص القننوليص فلننه
وخنننه أونننر أحننن ما ي أينننا ال يننن ري ننن وضنننعا نننلا الصنننيغ للعمنننوم أم
ال .
والبنننايي ي أينننا يننن ري أيهنننا ا نننتعملا فننني العمنننوم ولكنننص ال يننن ري أ لنننه
فله وخه الحقيقة أم ال .
ويقننن قنننول االشنننتراب فننني أصننن المسننن لة

لقنننول الوقننن

فالقائننن

باالشنننننتراب فنننننن ا خنننننازم بوضنننننع اللفننننن لكننننن واحننننن منننننص العمنننننوم
والاصوص و يما تعلر فليه اال ت الل به لع م القرينة
المعيننننة ألحننن ما فصنننار اللفننن م منننال فهنننو وقننن
القننوليص اللننليص يقلهمننا فنني صننفة الوقنن
أ قنننول الوقننن

نننايي الحنننال بانننال

فزيننه فنني أول األمننر وي وننل / 5

 /منننص أصنننله أه اإلمنننام األشنننعري لمنننا تكلننن منننع المعتزلنننة

فننني فمومنننا الوفيننن النننواردة فننني الكتننناب والسننننة كقولنننه تعنننالي
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ه

الف نننار لفننني خحننني

وقولنننه ومنننص يعننن

هللا ور نننوله فنننزه لنننه ينننار

خهننن والنن ا فيهننا ومننا أشنن ه لننه ومننع المرخ ننة فنني فمومننا الوفنن
يفنننني أه يكننننوه ننننلا خمهننننور أصننننحابه  .قننننال اإلمننننام أبننننو الحسننننص بننننص
الق ننناه وقننن شنننل
الوقنننن

فرقنننة منننص أصنننحابنا فقننن رأ أه منننل ب الانننافعي

فنننني صننننيغ العمننننوم ألشننننياء تعلننننل بهننننا كالمننننه أليننننه قننننال فنننني

مواضننننننع مننننننص ا ه يحتمنننننن أه تكننننننوه للعمننننننوم ويحتمنننننن أه تكننننننوه
للاصنننوص ولننن ينننرد الانننافعي رضننني هللا فننننه منننا

نننوا لينننه و يمنننا

احتمننننن فنننننن ا أه تنننننرد داللنننننة بنقلنننننه فنننننص إنننننا را منننننص العمنننننوم لننننني
الاصننننوص ال أه حقننننه االحتمننننال قلننننا ننننلا كمننننا كننننر فننننزه يصننننوص
الانننافعي رحمنننه هللا فلينننه افحنننة بنننالقول بنننالعموم وحمننن صنننينته فلينننه
فننننن اإل ننننالك والت ننننرد فننننص القننننرائص الماصصننننة ولكننننص لننننه فننننن ا
فلننننه وخننننه ال هننننور أي شننننموله ألفننننرادا ال اولننننة تحتننننه ال فلننننه وخننننه
النصوصننننية والق ننننع بتناولننننه يا ننننا كمننننا تقولننننه الحنفيننننة  .و نننني تي ه
شنننناء هللا تعننننالي بينننناه ننننليص القننننوليص ومننننا يترتننننب فليهننننا فنننني مسنننن لة
مسننتقلة وقننال أبننو الحسننص األي نناري فنني شننرا ال ر نناه ا قلنننا بننالعموم
فقننن اوتلننن

المعممنننوه فننني داللنننة العمنننوم ننن

ننني ق عينننة أو إنينننة

منننل ب الانننافعي والمعتزلنننة لننني أيهنننا ق عينننة و نننب أكبنننر الفقهننناء لننني
أه داللتهنننا إنينننة أ  .نننم كالمنننه فنننزه أراد بنننالق ع وال نننص الانننمول العنننام
ألفننرادا ال اولننة تحتننه نن
أو فلننني وخنننه ال هنننور فلننني

ننو فلننه وخننه الق ننع بالنسنن ة لنني كنن فننرد
 /لنننه منننل ب  / 5ب الانننافعي كمنننا نننو

ماننننهور فننننن أصننننحابه وييننننر

و ه أراد بننننه أه داللننننة ننننلا الصننننيغ

فلننه العمننوم مق ننو بهننا أي األدلننة ال الننة فلننه أيهننا موضننوفة لننه كمننا
نننني تي ه شنننناء هللا تعننننالي فنننني بعننننر مسنننناله األدلننننة فهننننو محتمنننن
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ويكننوه ننلاه القننواله زائ ن يص فلننه مننا تق ن م ويتحص ن بهمننا فيننه مننع مننا
تقنننن م مننننص االوننننتال
والكننننالم

أقننننوال كبيننننرة ال يافنننني فلننننه المت منننن فنننن د ا

ا ه فنننني األدلننننة المحننننتا بهننننا للقننننول الننننراخح و ننننو أه

ننننننلا الصننننننيغ موضننننننوفة للعمننننننوم حقيقننننننة فيننننننه و ه ا ننننننتعملا فنننننني
الاصننوص لقيننام دلينن ينن ل فليننه كايننا م ننازا ومننا افتننرو بننه فلنني
تلننننه األدلننننة مننننع ال ننننواب فنننننه نننن فنننني أدلننننة الماننننالفيص لهننننلا القننننول
وال نننواب فنهنننا ه شننناء هللا تعنننالي والكنننالم فننني نننرفيص ال نننر

األول

ي في األدلة فله صيغ العموم مص حيم ال ملة و له مص وخوا ي
األول ي النصننننوص ال الننننة منننننص الكتنننناب والسنننننة منننننص فهنننن الن ننننني 
واألي يننناء ق لنننه فلنننيه الصنننالة والسنننالم أحننن ما قولنننه تعنننالي  وينننادي
ينننوا ربنننه فقنننال رب ه ابنننني منننص أ لننني و ه وفننن ب الحنننل  فننن و ر هللا
تعننالي فننص يننوا فلي نه السننالم أيننه فه ن العمننوم مننص قولننه تعننالي  فا ننله
فيهننا مننص كنن زوخننيص ا نننيص وأ لننه  ولنن ينكننر نن حايه فليننه لننه بنن
أخابنننه بمنننا يقتضننني تاصننني
لننني

اللفننن بزوراخنننه مننننه بقولنننه تعنننالي  ينننه

منننص أ لنننه ينننه فمننن يينننر صنننالح  أي لننني

منننص أ لنننه النننليص

أمرتنننه بحملهننن و اييهمنننا ي قصنننة بنننرا ي فلينننه السنننالم فزينننه لمنننا نننمع
قننول المالئكننة فلننيه السننالم  يننا مهلكننوا أ نن

ننلا القريننة  فهنن منننص
منننص لنننه

فمنننومه فقنننال

ه فيهنننا لو نننا وأخابنننه المالئكنننة بتاصننني

العمننننوم بقننننوله

لنن ينننننه وأ لننننه ال امرأتننننه وا ننننتبناء امرأتننننه أيضننننا

يننن ل فلننننه أينننه اللفنننن أيضننننا يعننن و ال لمننننا احتننننيا لننني ا ننننتبنائها كمننننا
ننني تي تقرينننرا ه شننناء  /6أ هللا تعنننالي فهنننلا نننالل مواضنننع تقتضننني
 /تعمنننني األ نننن و ننننو ا نننن خننننن

مضننننا

 .وافتننننرو ا منننن ي فلننننه

لننه بنن ه ضننافة األ نن قنن ي لننل تننارة للعمننوم وتننارة للاصننوص كمننا
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فنننني قننننوله خمننننع السننننل اه أ نننن ال لنننن و ه كنننناه لنننن ي مننننع النسنننناء
والصننن ياه والمرضننني قنننال فلننني

القنننول بحمننن

لنننه فلنننه الاصنننوص

بقريننننة أولننني منننص القنننول بحملنننه فلنننه العمنننوم بقريننننة ويحنننص ال ينكنننر
صنننحة الحمننن فلنننه العمنننوم بقريننننة وخنننواب نننلا أه المقتضننني لحمننن
قنننوله خمنننع السنننل اه أ ننن ال لننن فلنننه الاصنننوص القريننننة العرفينننة فننني
مبلنننه قريننننة فننني حملنننه فلنننه العمنننوم بننن لننن يقتنننره بننناأل نيص المتقننن ميص
قرينننة تنن ل فلننه العمننوم واألصنن فنن مها وقنن فهنن منهننا العمننوم و لننه
إننننا ر فنننني أه األصنننن فنننني ننننلا الصننننينة ا ننننتعمالها للعمننننوم وضننننعا
ب لي فه له منها .
و البهمنننا ي منننا نننا فننني الصنننحيحيص فنننص الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل
فننني حننن يم الزكننناة أيهننن قنننالوا ينننا ر نننول هللا فنننالامر قنننال منننا أينننزل
فلننني فيهنننا شنننا ال نننلا ا ينننة ال امعنننة الفنننا ة  منننص يعمننن مبقنننال رة
ويننرا يننرا ومننص يعمنن مبقننال رة شننرا يننرا  فهننلا تصننريح مننص الن نني
 أه صينة مص تقتضي العموم .
ورابعننا ي قولننه صننلي هللا فليننه و ننل ألبنني ننعي بننص المعلنني لمننا دفنناا
و ننو فنني الصننالة فلنن ي ننه مننا منعننه أه ت ي ننني ألنن تسننمع هللا تعننالي
يقننننول  يننننا أيهننننا الننننليص ومنننننوا ا ننننت ي وا ه وللر ننننول ا دفنننناك لمننننا
يحيننننيك  ف ال ننننه بموخننننب العمننننوم الننننلي تضننننمص صننننينة الننننليص
والح يم في صحيح ال ااري .
ووامسنننها ي قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل ي ال منننص خنننر وبنننا منننص يابنننه
منننص مايلنننة فنننزه هللا ال ين نننر لينننه قالنننا أم نننلمة رضننني هللا فنهنننا ي
فكيننن

يضنننع النسننناء بنننليولهص قنننال ي ينننرويص  /شننن را  / 6ب قالنننا

ا ينكانننن

أقنننن امهص قننننال ي يننننرويص رافننننا ال يننننزده فليننننه رواا
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الترمنننلي وصنننححه والنسنننائي وفننني حنننن يم أونننر أينننه صنننلي هللا فليننننه
و ننننل لمننننا قننننال لننننه قننننال أبننننو بكننننر رضنننني هللا فنننننه ي ه أحنننن شننننقي
زاري يستروي ال أه أتعا ا فقال له الن ي صلي هللا فليه و ل ي
يننه لسننا ممننص يصنننعه وننيالء ففهنن أبننو بكننر وأم ننلمة رضنني هللا
فنهنننا منننص لف نننه منننص العمنننوم وأقر منننا الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل
فلننني لنننه ولننن ينكنننر لنننه فليهمنننا بننن بنننيص ألبننني بكنننر رضننني هللا فننننه
وروخنننه منننص فمنننوم اللفننن وبنننيص ألم نننلمة حكننن النسننناء ففننني لنننه دليننن
فله أيه مقتضي مص العموم .
اد ننننها ي فنننني الصننننحيحيص أيضننننا أيننننه لمننننا يننننزل قولننننه تعننننالي  ال
يسننننتوي القافنننن وه مننننص المننننكمنيص ........ا يننننة  قننننال ابننننص أم مكتننننوم
رضننني هللا فننننه ي ينننا ر نننول هللا يننني ضنننرير ال صنننر فننننزل قولنننه تعنننالي
يينننر أولننني الضنننرر  ففهننن ابنننص أم مكتنننوم منننص لفننن

القافننن يص أو

المننننكمنيص العمننننوم وأقننننرا الن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل فلننننه لننننه
وينننزل الكتننناب م يننننا تاصننني

لنننه بننن ولي الضنننرر فكننناه تقرينننرا أونننر

.
و ننابعها ي فنني الصننحيح أيضننا أيننه لمننا يننزل قولننه تعننالي  الننليص ومنننوا
ولنننن يل سننننوا يمننننايه ب لنننن  قننننال الصننننحابة رضنننني هللا فنننننه ي يننننا
ر نننول هللا وأيننننا لننن ي لننن يفسنننه فقنننال الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل

لننن

يعنننص لنننه ألننن تسنننمعوا أمنننا قنننال لقمننناه البننننه ه الانننرب ل لننن ف ننني
ففهنننن الصننننحابة العمننننوم مننننا مننننص الننننليص أو مننننص النكننننرة فنننني ننننياك
النفنني ولنن ينكننر فلننيه الن نني صننلي هللا فليننه و ننل لننه الفهنن بنن بننيص
له المراد بال ل وأيه شا واص .
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و امنهنننا ي منننا روي أينننه لمنننا ينننزل قولنننه تعنننالي
مننننص دوه هللا حصننننب خهننننن

يكننن ومنننا تع ننن وه

افتننننرو ابننننص الزبعننننري وييننننرا بنننن ه
ه الننننليص

المسننننيح فننننب وكننننلله  / 7أ المالئكننننة فنننننزل  /قننننول تعننننالي

ننن قا لهننن مننننا الحسننننه ....ا ينننة و نننلا القصنننة مانننهورة فننني كتنننب
السنننير والمننننازي وقننن روا نننا ال يهقننني بسنننن صنننحيح لننني ابنننص ف نننا
رضنننني هللا فنننننه قننننال لمننننا يزلننننا

يكنننن ومننننا تع نننن وه مننننص دوه هللا

حصننننب خهننننن .....ا يننننة والتننننه بعنننن ا فقننننال الماننننركوه المالئكننننة
وفيسنننه وفزينننز يع ننن وه منننص دوه هللا قنننال فنزلنننا  ه النننليص ننن قا
له منا الحسنه أول ه فنها م ع وه 
1

اق ة مص األص والسياك يقتضيها

يعننننه فيسنننه وفزينننرا والمالئكنننة فلنننيه السنننالم ووخنننه اال نننت الل
منهننا نننا تقريننر الن نني صننلي هللا فليننه و ننل يننا
مننص لفنن

فلننه فه ن العمننوم

مننا ويننزول القننروه موافقننا لننلله م ينننا للتاصنني

بمننص

افترضنننوا بنننه ومنننا يوخننن فننني بعنننر كتنننب األصنننول منننص أه الن ننني
 قننال ال بننص الزبعننري  مننا أخهلننه بلنننة قومننه مننا لمننا ال يعقنن ال
أص له في شا مص كتب الح يم والسير فال يعتم فليه .
وتا ننعها ي قولننه صننلي هللا فليننه و ننل لمننا فلمهنن التاننه فنني قولننه
السنننننالم فليننننننا وفلننننني ف ننننناد هللا الصنننننالحيص فنننننزيك
أصنننابا كننن ف ننن صنننالح ففينننه التنصننني
المحلي بالم ال ن

ا قلتمو نننننا

فلنننه أه صنننينة ال منننع

يقتضي العموم لك األفراد ال اولة تحتها .

وفاشنننر ا ي منننا روي مسنننل فننني صنننحيحة فنننص أبننني رينننرة رضننني
هللا فننننه قنننال لمنننا يزلنننا فلنننه ر نننول هللا   ه منننا فننني السنننماوا
ومنننا فننني األرو و ه ت ننن وا منننا فننني أيفسنننك أو تافنننوا يحا ننن ك بنننه
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هللا  اشننننت لننننه فلنننني أصننننحاب ر ننننول هللا صننننلي هللا فليننننه و ننننل
فننن توا ر نننول هللا صنننلي هللا فلينننه و نننل فقنننالوا ي كلفننننا منننص األفمنننال
منننا ي ينننل الصنننالة والصنننيام وال هننناد والصننن قة وقننن أيزلنننا فلينننه
نننلا ا ينننة وال ي يقهنننا  ...الحننن يم أه هللا تعنننالي أينننزل بعننن  /7 /ب
لنننننه  ال يكلننننن

هللا يفسنننننا ال و نننننعها  ...ا ينننننة  ننننن رواا أيضنننننا

بنحننو لننه مننص حنن يم ابننص ف ننا
رضننني الصنننحابة رضننني هللا فننننه
قولنننه و ه ت ننن وا منننا فننني أيفسنننك

رضنني هللا فنهمننا ففهنن الصننحابة
العمنننوم منننص لفننن
وأقنننر

منننا فنننني

الن ننني صنننلي هللا فلينننه

و ننل فلنني فه ن لننه ول ن يق ن له ن ه ا يننة ل ن تتننناول مننا وفننت منننه
وفنني ا يننة كننالم وينن لنني

ننلا موضننع كننرا وقنن ا ننتوف ته فنني

تفسنننير نننلا ا ينننا الكريمنننة وحنننادي فانننر ا ي منننا روي الترمنننل
فنني خامعننة فننص فائاننة رضنني هللا فنهننا أيهننا ن لا فننص قولننه تعننالي
و ه ت نننن وا مننننا فنننني أيفسننننك أو تافننننوا يحا نننن ك بننننه هللا وقولننننه
تعنننالي منننص يعمننن

نننوءا ي نننزي بنننه فقالنننا منننا ننن لني فنهنننا أحننن

مننننل ننن لا ر نننول هللا صنننلي هللا فلينننه و نننل فقنننال

نننلا معاق نننة هللا

تعننالي للع نن بمننا يصنني ه مننص الحمننه والنكتننة حتننه ال ضننافة يضننعها
فنني ك ن قميصننه فيفق ن ا فيفننرإ لهننا حتننه ه الع ن لياننر مننص يوبننه
كمننا ياننر الت ننر األحمننر مننص الك ننر  .وقننال فيننه الترمننلي حنن يم
حسننننص رأيننننا ففهمننننا فائاننننة رضنننني هللا فنهننننا العمننننوم مننننص قولننننه
تعننالي مننص يعمنن

ننوء ي نننزي بننه ومننص ا يننة األوننري المتق منننة

وأقر ننا الن نني صننلي هللا فليننه و ننل فلننه فهمهننا لننه ول ن يعارضننها
فيننه و ننايي فاننر ا ي أيننه صننلي هللا فليننه و ننل لمننا قننال يننوم الفننتح
مننص دو ن دار أبنني ننفياه فهننوا مننص ومننص دو ن المس ن

الحننرام فهننوا

This file was downloaded from QuranicThought.com

منننص ومنننص أيلنننل بابنننه فهنننوا منننص

ا نننتبني بعننن لنننه أول نننه السنننتة

النننليص أمنننر بقنننتله و ه تعلقنننوا ب نننتار الكع نننة فلنننوال أه لف نننة األول
يقتضنني العمننوم لنن يكننص حاخننة لنني ا ننتبناء ننكالء وبيايننه وننراخه
مننص لننه اللف ن كي ن
التننن ميص لننن فعننن

وق ن فه ن خميننع أ ن مكننة لننه اليننوم منننه فمننوم
لنننه و نننلا نننو الوخنننه البنننايي منننص اال نننت الل و نننو

النننل فنننول فلينننه خمهنننور الصنننحابة وأ ننن اللننننة فلنننه خملنننة نننلا
األلفننناإ  / 8أ فلننننه العمننننوم مننننع فنننن م  /القننننرائص المقتضننننية لننننه مننننص
يينننر ماالفنننة فننني لنننه وال افتنننراو فلنننه داللنننة اللفننن فكننناه لنننه
كاإلخمننا منننه فلننه افتقنناد العمننوم مننص ننلا الصننيغ وقنن تقنن م مننص
لنننه قصنننة أبننني بكنننر وأم نننلمة رضننني هللا فنهمنننا فنننيمص خنننر وبنننه
وننننيالء وابننننص أم مكتننننوم وابننننص الزبعننننري وفهنننن خمافننننة الصننننحابة
رضنني هللا فنننه فنني قولننه تعننالي الننليص ومنننوا ولنن يل سننوا يمننايه
ب لننن

بننن

لنننه كننناه نننو المفهنننوم فنننن خمينننع أ ننن مكنننة فننني قصنننة

األمنناه ولهننلا قننالوا ألبنني ننفياه ومننا يننننه فنننا دارب فلمننا قننال لهنن
منننص أيلنننل بابنننه فهنننو ومنننص ومنننص دوننن المسننن

الحنننرام فهنننو ومنننص

ا مننن يوا لننني لنننه ومنهنننا أيضنننا قنننول فمنننر ألبننني بكنننر رضننني هللا
فنهمننا كي ن

تقاتنن النننا

أمنننر أه أقاتننن الننننا

وقنن قننال ر ننول هللا صننلي هللا فليننه و ننل
حتنننه يقولنننوا ال لنننه ال هللا فقنننال أبنننو بكنننر

رضنني هللا فنننه ي قنن قننال ال بحقهننا والقصننة ابتننة فنني خميننع الكتننب
الصننحيحة ففه ن فمننر العمننوم مننص لف ن النننا

ول ن يعننارو أبننو بكننر

فنننني لننننه بنننن فارضننننه بالقينننن الماصنننن

لعصننننمة النننن م والمننننال

ومنهنننا احت نننا فا منننة رضننني هللا فنهنننا فننني لنننب ميرا هنننا بقولنننه
تعنننالي  يوصنننيك هللا فننني أوالدكننن  ولننن يقننن أبنننو بكنننر وال يينننرا
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منننص الصنننحابة أيهنننا ال تعننن خمينننع األوالد بننن فنننارو بقولنننه صنننلي
هللا فلينننه و نننل  ال ينننورل منننا تركنننناا صننن قة  وكنننلله أيضنننا أراد
أزوا ر نننول هللا صنننلي هللا فلينننه و نننل أه ير نننلص لننني أبننني بكنننر
رضننني هللا فننننه يسننن لنه مينننرا هص منننص فننن ب ومنننا أفننناد هللا فلينننه حتنننه
منعننننتهص فائاننننة رضنننني هللا فنهننننا واحت ننننا بحنننن يم ال يننننورل
وكننناه لنننه مننننهص أفمننناال لعمنننوم قولنننه تعنننالي ولهنننص الربنننع ممنننا
تنننركت ....ا ينننة وفننني الصنننحيح فنننص أبننني فمنننر رضننني هللا فنهمنننا
أه كنننناه ا نننن

فننننص يكنننناا النصننننرايية قننننال ي ه هللا حننننرم يكنننناا

الماننركا وال أفلنن مننص ال شننرب أف نن مننص أه تقننول المننرأة ربهننا
فيسنننه  .و نننلا تصنننريح مننننه بعمنننوم لفننن المانننركا وروي مالنننه
 / 8فص ابص شهاب فص ق يصة بص ويب أه رخاال .
1

الصحيح ابص فمر

ننن ل فبمننناه رضننني هللا فننننه فنننص األوتنننيص منننص ملنننه اليمنننيص ننن
ي مننع بينهمننا فقننال فبمنناه رضنني هللا فنننه أحلتهمننا ا يننة وحرمتهمننا
وينننننة أو منننننا ملكنننننا أيمنننننايه

وبلينننننة التحنننننري قولنننننه تعنننننالي وأه

ت معنننوا بنننيص األوتنننيص ولنننوال أه ا تنننيص تفيننن اه العمنننوم لمنننا صنننح
لننه ومبلننه أيضننا قننال فلنني بننص أبنني الننب وابننص ف ننا

رضنني هللا

فنهمنننا رواا ال يهقننني منننص رينننل نننع ة فنننص أبننني فنننوه فنننص أبننني
صنننالح فنننص فلننني رضننني هللا فننننه أينننه قنننال فننني األوتنننيص المملنننوكتيص
أحلتهمنننا وينننة وحرمتهمنننا وينننة ومنننص رينننل نننفياه ابنننص فييننننة فنننص
فمننرو بننص دينننار فننص فكرمننة قننال كننر فننن ابننص ف ننا

رضنني هللا

فنهمننننا قننننول فلنننني رضنننني هللا فنننننه فنننني األوتننننيص بملننننه اليمننننيص
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أحلتهمنننا وينننة وحرمتهمنننا وينننة واوتلننن

ابنننص ف نننا

وأبنننو رينننرة فننني

ف ة الحام المتوفي
1

اق ة مص الما و والسياك يقتضيها .

فنهنننا زوخهنننا فقنننال ابنننص ف نننا

ي أبعننن األخلنننيص وقنننال أبنننو رينننرة ي أه

تضننننع حملهننننا  .وكننننلله رو أيضننننا مبلننننه فننننص فلننننه وابننننص مسننننعود
رضنننه هللا فنهمنننا وكننن مننننه احنننتا بعمنننوم ا ينننة النننواردة فنننه لنننه
و ننه قولننه تعنناله  والننليص يتوفننوه منننك ويننلروه أزواخننا  ......ا يننة
 وقولنننه  وأوال األحمنننال أخلهنننص أه يضنننعص حملهنننص  وقنننال فمنننر
وأبنننص ف نننا

وفمنننر بنننص ابنننص حصنننيص رضنننه هللا فننننه فنننه ام المنننرأة

أيهننا تحننرم بالعقنن ويننص لنن يقننع دوننول  .وقننال ابننص ف ننا

ي أبهمننوا مننا

ابهننن هللا  .وقيننن البنننص فمنننر ي ه ابنننص الزبينننر يقنننول ال تحنننرم الرضنننعة
والرضننننعتاه فقننننال قضنننناء هللا أولننننه مننننص قضنننناء ابننننص الزبيننننر قننننال هللا
تعنننناله  وأمهنننناتك الالتننننه أرضننننعنك وأوننننواتك مننننص الرضننننافة . 
واحننتا أبننو ننعي الانن ر وييننرا مننص الصننحابة فلننه ابننص ف ننا

فنننه

تحننننري /9أ ربننننا الفضنننن بقولننننه  ي  -ال ت يعننننوا  /الننننل ب بالننننل ب ال
منننبال بمبننن

 .ولننن يعارضنننه فنننه فمومنننه بننن أحنننتا بحننن يم

يمنننا

الربا فه النسي ة .
و نننمع فبمننناه بنننص م عنننوه  ل يننن بنننص ربيعنننة يقنننول ي أال كننن شنننا منننا
ونننال هللا با ننن فقنننال لنننه ي صننن قا فلمنننا قنننال وكننن يعننني ال محالنننة زائننن
قنننال لنننه ي كنننلبا يعننني أ ننن ال ننننة ال ينننزول  .ولنننوال أه افتقنننادا فمنننوم
لمنننا صنننح لنننه  .والقصنننة مانننهورة فنننه كتنننب السنننير كنننلا ويوخننن فنننه
كتننب أئمننة األصننول يسنن ة ننلا لننه فبمنناه بننص ففنناه و ننو يلنني  .وقنن
ننا فننص الن ننه  أيننه قننال ي أص ن ك كلمننة قالهننا الاننافر كلمننة ل ينن ي
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ال ك ن شننا مننا وننال هللا با ن

ولننوال أه ك ن

مننص صننيغ العمننوم ل ن

يكنننص كنننلله فين ننننه أه يلحنننل نننلا الحننن يم بمنننا تقننن م فنننه الوخنننه األول
منننص تنصيصنننه  فلنننه فهننن العمنننوم و قنننرارا منننص فهمنننه فلنننه لنننه .
و كنننر أئمنننة األصنننول فنننه نننلا الموضنننع أيضنننا أه أبنننا بكنننر  أحنننتا
فلنننه األيصنننار ينننوم نننقيفة بننننه ننناف ة بقولنننه  األئمنننة منننص قنننري
وأيهننن

نننلموا لنننه لنننه فكننناه كاإلخمنننا مننننه فلنننه أه لفننن األئمنننة منننص

صننيغ العمننوم ولنن أخنن ا كننلا فننه شننا مننص كتننب الحنن يم والسننير و ه
كننناه الحننن يم خيننن اإل نننناد  .وفنننه الصنننحيحيص أينننه  قنننال ي ال ينننزال
نننلا األمنننر فنننه قنننري

منننا بقنننه منننص الننننا

ا نننناه والنننل فنننه قصنننة

نننقيفة بننننه ننناف ة أه أبنننا بكنننر  قنننال يوم نننل ي ال يعنننر
األمنننننر ال لقنننننري

ننننن أو ننننني العنننننرب دارا ولننننني

العنننرب نننلا

فينننننه االحت نننننا

بالحننن يم ومنننص نننلا الوخنننه احت نننا معاوينننة  ل ل نننه بننن م فبمننناه 
بقولننننه تعنننناله  ومننننص قتنننن م لومننننا فقنننن خعلنننننا لوليننننه ننننل ايا  ولنننن
ينننناز فننننه داللننننة ا يننننة لننننه يينننر لننننه مننننص الصننننور  /الكبيننننرة التننننه
ي نننول بهنننا الكنننالم /9ب منننع منننا يعلننن يقيننننا فننننه أيهننن أخنننروا نننائر
األلفننناإ العامنننة فلنننه فمومهنننا كقولنننه تعننناله  الزايينننة والزاينننه فاخلننن وا
كننن واحننن منهمنننا مائنننة خلننن ة  وقولنننه  والسنننارك والسنننارقة فننناق عوا
أيننن يهما   روا منننا بقنننه منننص الربنننا  وال تقتلنننوا الننننف
هللا ال بنننننالحل

التنننه حنننرم

وال وصنننننية لنننننوارل وال ينننننرل القاتننننن

المنننرأة فلنننه فمتهنننا وال فلنننه والتهنننا

ال تننننننكح

لننني يينننر لنننه منننص العمومنننا

الكبينننرة ولننن ينقننن فنننص أحننن مننننه ال صنننريحا وال ضنننمنا يكنننار لعمنننوم
شنننننا منننننص نننننلا الصنننننيغ منننننع شنننننيو

نننننلا الم احنننننم بيننننننه ودوراه

ال ننت الل بهننا فلننه ألسنننته ولننو كنناه فيننه وننال

لنقنن كمننا فننه أمبالننه
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بننن يقننن والفهننن فنننه مسنننائ خزئينننة دوه نننلا و لنننه بعننن اتفننناقه فلنننه
فهنن العمنننوم منننص ننلا الصنننينة وافتقننناد

لننه منهنننا ينننل لننو لننن يكوينننوا

كننلله لمننا خنناز لهنن أه يحملو ننا فلننه العمننوم مننا ل ن ي ن ل دلي ن منفصنن
كمنننا فنننه األلفننناإ الم ازينننة والمانننتركة ولنننو كننناه فنننن أحننن مننننه فينننه
وننننال

لمننننا خنننناز لننننه السننننكو فنننننه  .وبهننننلا كلننننه يننننن فع قننننول مننننص

افتنننرو فلنننه نننلا الوخنننه بننن ه ال يلنننزم مننننه اتفننناك ال مينننع فلنننه لنننه
وقننن تمسنننه

ألينننا بيننننا شنننيو

لنننه بيننننه فامنننا فنننه يينننر قضنننية كيننن

المعتننرو بمبنن

ننلا ال ريقننة فلننه ح يننة و ننر الواحنن والقيننا

و نننو

الزم لهننن فنننه نننلا المنننو ص بننن أولنننه لكبنننرة الصنننور المنقولنننة فنننه لنننه
وافترضننوا أيضننا ب ن ه فه ن العمننوم فننه ننلا الص نور يمننا كنناه بننالقرائص
المقرينننة بكننن واحننن منهنننا قنننالوا ويحنننص ال ينكنننر لنننه يمنننا الننننزا فنننه
كنننوه الصنننيغ دالنننة فلنننه العمنننوم بم رد نننا و نننو ممننننو فنننه خمينننع منننا
كر .
نن كينن

وكبيننر منهننا تضننمص اإليمنناء فلننه فلنن تعمنني الحكنن كمننا فننه

قولنننه تعننناله الزايينننة والزاينننه

والسنننارك والسنننارقة ومنننا لننن يكنننص

كننننلله فهننننو محمننننول فلننننه أه الصننننحابه أقتننننره بسننننمافه لننننه مننننص
ر نننول هللا /10 أ قريننننة تقتضنننه العمنننوم فيكنننوه  /ا نننت الله بنننه منننص
أخ تله القرينة ال لم رد الصينة .
وخنننواب نننلا أينننه لنننو كننناه كنننلله لمنننا فمنننا القنننرائص خمينننع الصنننحابة
رضننننه هللا فنننننه أله العننننادة تحينننن

لننننه ولكنننناه مننننص لنننن ي لننننع فلننننه

القريننننة يمننننع الحمننن فلنننه العمنننوم حتنننه يعنننر

بهنننا كيننن

واألصننن

فنن م القننرائص أيضننا وم مننو الصننور المتق مننة يفينن الق ننع بنن ه تعلقهنن
بهنننا وموافقنننة السننناكص فلنننه لنننه يمنننا نننو ل اللنننة اللفننن بم نننردا القينننام
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قريننننة تقتضنننه العمنننوم وأيضنننا وأيضنننا فنننزه نننلا الت نننويز ينننكد

لنننه

ايسننن اد بننناب ا نننا مننن لول إنننا ر اللفننن م لقنننا ل نننواز أه يكنننوه فهننن
المنن لوال ال ننا رة بنننالقرائص مننع أه منن لوال أكبنننر األلفنناإ يمننا تنننا
بهلا النو مص اال ت الل .
الوخننننه البالننننم ي اتفنننناك أ نننن اللنننننة قا ننننة فلننننه لننننه و ننننو معلننننوم
باال نننتقراء منننص كنننال مننننه ومحننناوراته وأشنننعار
يعلننننن بالضنننننرورة منننننص حننننناله أيهننننن

وأمبننناله كيننن

وأينننا

ا أرادوا التع ينننننر فنننننص العمنننننوم

فمنننن وا لننننه لفنننن الكنننن وال ميننننع ومننننا ي ننننر م ننننر

لننننه وأه مننننص

أ لنننل لف نننا منننص صنننيغ العمنننوم ولننن يكنننص الحكننن فامنننا وال أقتنننره بلف نننه
منننا يقتضنننه تاصيصنننه منننص القنننرائص المقالينننه أو الاالينننة أيكنننروا فلينننه
دفننننواا العمننننوم فننننه لننننه وافترضننننوا ولنننن ينقلننننه فننننص أحنننن منننننه ال
صنننريحا وال ضنننمنا يكنننار صنننينة العمنننوم ال معارضنننه فنننه لنننه ولنننو
كنناه فيننه وننال

فيمننا بينننه مننص خهننة اللنننة لنق ن ولننو فننه قضننية واح ن ة

كمنننا فنننه أمبالنننه منننص المحامننن اللنوينننة و نننلا وحننن ا كننناه فنننه اال نننت الل
فكيننن

منننع النننوخهيص المتقننن ميص منننص تنصننني

صننناحب الانننر و قنننرارا

 واتفاك الصحابة فله فه له .
الوخننه الرابننع ي أه العمننوم معنننه تمنن

الحاخننة لننه التع يننر فنننه ويعنن

بنننه ال لنننو و لنننه ممنننا يمننننع تنننواله أ ننن اإلفسنننار منننص أربننناب اللسننناه
فلنننه مالنننه وفننن م تواضنننعه  /فلنننه لفننن /10ب يننن ل فلينننه لوخنننود
الننن افه وولنننل المنننايع أمنننا كنننوه الننن افه فلنننه الوضنننع حاصنننال فهنننو
إنننا ر لمنننا فينننه منننص الفائننن ة كمنننا فنننه أمبالنننه منننص صنننيغ األمنننر والنهنننه
ويحو منننا و منننا ايتفننناء المنننايع فألينننه منننا فقلنننه أو شنننرفه أو حسنننه او
عننه  .واألول ممتنننع لمننا بينننا مننص دفننو العقنن ليننه  .والبننايه أيضننا
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كنننلله

لننن ينننرد فنننه الانننر منننا يمننننع مننننه كيننن

ووضنننع اللننننا ق ننن

الار .
وأمننا البالننم والرابننع منهمننا إننا ر االيتفنناء والفعنن فننن وخننود النن افه
ليننه وف ن م المننايع منننه واخننب فيكننوه فيكننوه الوضننع متحققننا يمننا ق عننا
أو إنا والمس لة إنية وأفترو فله لا بوخوا .
أحننن ا ي مننننع كنننوه العمنننوم تمننن

الحاخنننة يلينننه و نننن المننننع منننا يوخننن

فه كبير مص أيوا الرائح يير ماتصة با

واص بها .

و ا ييهنننا ي مننننع فننن م المنننايع منننص لنننه بنننناء فلنننه أه اللننننا توقيفينننة منننص
هللا تعننناله كيننن

واينننه ا نننت الل فلنننه نننا اللننننة و نننه ال تب نننا داللنننة

ب توفيقا ويقال .
و البهننا ي أيننه لننو ننل لننه فزيمننا يلننزم منننه أه يوخنن فننه اللنننة مننا ينن ل
فلنننه العمنننوم ويمكنننص التع ينننر بنننه فننننه لكنننص ال يلنننزم منننص لنننه ايحصنننار
األمنننر فنننه نننلا الصنننيغ بننن ي نننوز أه يكتفنننه باأللفننناإ المرك نننة كمنننا ا
قننال القائننن ي رأينننا القنننوم كلهننن واحننن ا واحنن ا لننن يفتننننه مننننه أحننن ومنننا
ي نننر م نننر

لنننه ويحنننص يقنننول بنننه والننننزا

يمنننا نننو فنننه الصنننينة

المفردة .
ورابعهننا ي أيننه لننو ننل لننه أيضننا بالنسنن ة فلننه المفننردا فننال يلننزم أه
يكنننوه لنننه ب رينننل الحقيقنننة بننن خننناز أه يكتفنننه بهنننا و نننه م ننناز فنننه
له أو ماتركة وتكوه القرينة ه المقتضية للحم فله العموم .
وال ننننواب فننننص األول أه مراتننننب الحاخننننا ماتلفننننة فننننال ريننننب فننننه أه
الحاخنننا

لنننه التع ينننر فنننص العمنننوم ليسنننا كالحاخنننة لنننه ال صنننر فنننص

الننروائح فننزه الحاخننة فلننه مننا يقتضننه العمننوم فننه األمننر والنهننه /11أ
واألو ننننننار فننننننص  /خميننننننع الموخننننننودا والمعنننننن وما والمسننننننتحيال
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والممكننننننا ما نننننة خننننن ا بقنننننرب منننننص الضنننننروريا بانننننال
النننروائح

لينننم اإليسننناه بر نننة منننص الننن ر ال يحتنننا

رائحنننة المسنننه والتفننناا فلنننه ننن ي الاصوصنننية بانننال

أينننننوا

لنننه التع ينننر فنننص
ألفننناإ العمنننوم

.
وأيضنننننا فننننن لوا النننننروائح كبينننننرة

خننننن ا متقاربنننننة الاننننن ه قنننننوة

وضنننعها فيعسنننر فنننراد كننن واحننن با ننن وننناص بنننه وال يانننل اإلضنننافة
ألفنناإ العمننوم فزيهننا تنن ل فلننه ال مننع الكبيننر ضننربة واحنن

فيهننا باننال

بلفننن واحننن و نننه صنننيغ ماصوصنننة محصنننورة ماتلفنننة بحسنننب أينننوا
مننا دلننا فليننه كمننا نني ته بيايننه ه شنناء هللا تعنناله فننال ياننل ا ننتعمالها
كمننننا فننننه الننننروائح التننننه ال يمكننننص حصننننر ا لل اننننر وتركننننب األلفنننناإ
المفيننن ة للعمنننوم فيهنننا نننول ومانننقة فكاينننا الصنننيغ المفنننردة أولنننه منهنننا
منننع فادتهنننا منننا تفيننن ا المرك نننة وبهنننلا ونننر ال نننواب فنننص البالنننم وفنننص
البننننايه أه ننننلا وارد فنننننه خميننننع األلفنننناإ العرفينننننة العامننننة والااصنننننة
ويحنننص ال يننن فه الوخنننوب فنننه لنننه فلنننه هللا تعننناله بننن بالنسننن ة فلنننه
ال انننر فيمنننا تواضنننعوا فلينننه ننن ال يسنننل ايحصنننار رينننل نننا اللننننة
فنننه النقننن والتوقيننن
وقننن

وفنننص الرابنننع اه القريننننة قننن تافنننه فياننن بالتفنننا

نننا ا نننتعمال نننلا الصنننيغ فنننه العمنننوم بمنننا تقننن م واألصننن فنننه

اإل نننالك الحقيقنننة وفننن م كويهنننا حقيقنننة فنننه معننننه وونننر دفعنننا لمحنننلور
االشنننتراب وم نننرد األحتمنننال ال يقتضنننه العننن ول فنننص نننليص األصنننليص
ال أه يقوم دلي فله وال
الوخنننه الانننام

شا منها 0

ي أه نننلا الصنننيغ منننا أه تكنننوه موضنننوفة للعمنننوم فقننني

أو الاصننننننوص فقنننننني أولهمننننننا ي فلننننننه وخننننننه االشننننننتراب أو ليسننننننا
موضنننوفة لواحننن منهمنننا والرابنننع متفنننل فلنننه ب الينننه والبنننايه أيضنننا
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با ننن أليهنننا لنننو كاينننا موضنننوفة للاصنننوص  /فقننني /11ب لمنننا حسنننص
ال ننواب بننلكر كنن 0العقننالء فنني مننص وبكنن األشننياء فنني مننا

ا

كننناه اال نننتفهام بهمنننا وت نننردا مننننص القنننرائص المقتضنننية للتفهننني وكننننلله
فنننننن اإلو نننننار بهمنننننا وبنننننال مو المعرفنننننة تعريننننن
ويير مننننا مننننص الصننننيغ ا نننن

خنننننن

والمضنننننافة

المننننتكل فننننص مننننرادا بننننلله اللفنننن أله

ال نننواب ي نننب أه يكنننوه موافقنننا للسنننكال فحسنننص ال نننواب بنننال ميع يمننننع
أه تكنننوه الصنننينة للاصنننوص و منننا ب ننناله البالنننم فأليهنننا لنننو كاينننا
مانننننتركة بنننننيص العمنننننوم والاصنننننوص لمنننننا حصننننن ال نننننواب ال بعننننن
اال ننننتفهام فننننص خميننننع مراتننننب الاصننننوص أو ليسننننا ماننننتركة بننننيص
مرت ننننة فاصننننوص مننننص العننننام والانننناص وفاقننننا حتننننه ال ي ننننب لكنننن
وال نننواب ي نننب أه يكنننوه م ابقنننا للسنننكال و ا كاينننا الصنننينة محتملنننة
ألمننننورا كبيننننرة وأخنننناب ق نننن أه ي لننننع فلننننه المننننراد احتمنننن أه يكننننوه
ييننر م ننابل في ننب اال ننتفهام فننص خميننع مراتننب الاصننوص فننز ا قننال
لنننه منننص فنننن ب منننبال فالبننن أه يقنننول تسننن لني فنننص العنننرب أو الع ننن فنننز ا
فننننيص لننننه أحنننن ما قننننال أبمننننص الرخننننال أو النسنننناء لنننني ييننننر لننننه مننننص
مراتنننب اال نننتفهام وال يحسنننص لنننه اتفاقنننا و نننو أيضنننا متعنننلر أليننننه ال
يمكننننص ا ننننتيعاب خميننننع أقسننننام الاصننننوص فيت ننننيص أه الصننننينة ليسننننا
ماننننننتركة و ا ب لننننننا األقسننننننام البال ننننننة تعننننننيص األول و ننننننو كويهننننننا
موضننننوفة للاصننننوص وال ننننواب بالكنننن ألخنننن القرينننننة ال الننننة فلننننه
‘رادة الكننن ولنننو لننن تكنننص قريننننة فنننال يسنننل
الاصنننوص وزينننادة كننناه حسننننا فقننن

ننن

ألينننه مانننتم فلنننه
ر نننول هللا صنننلي هللا فلينننه

و نننل فنننص الوضنننوء بمننناء ال حنننر فقنننال ي  نننو ال هنننور مننناوا الحننن
ميتتنننننه و ه نننننل أينننننه لننننني

للاصنننننوص فلننننن ال  /ي نننننوز أه تكنننننوه
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ماننننتركة و ننننه ال تنفننننه فننننص القرينننننة المعينننننة فلننننلله تننننرب اال ننننتفهام
مسننلمنا فرو ننا فننص القننرائص لكننص لنن ي ننب اال ننتفهام أله منن لول اللفنن
المانننترب أحننن المفهنننوميص ال يعنينننه فنننز ا أخننناب ب يهمنننا كننناه فقننن أخننناب
فنننص المسننن ول فننننه ننن ينننه ال ينننزا فننني حسنننص اال نننتفهام فنننص الواحننن
واال ننننيص واألينننوا القري نننة يمنننا المسنننتق ح اال نننتفهاما الكبينننرة فلننني
ا نننت اللك بعننن م اال نننتفهاما الكبينننرة فلنننه فننن م االشنننتراب أولننني منننص
ا نننت اللنا باال نننتفهاما القليلنننة فلنننه االشنننتراب وفلنننيك التنننرخيح  .قلننننا
ال نننواب فنننص األول أينننا يعلننن منننص خمينننع العقنننالء حسنننص ال نننواب بالكننن
منننع فننن م القنننرائص الحالينننة والمقالينننة وال يقنننال وكنننلله يحسنننص ال نننواب
بننننال عر فننننن ما يكننننوه الحننننال كننننلله وال يكننننوه مناقضننننا أليننننا يقننننول
السنننكال فننننص العننننام بالم ابقننننة ننننكال فننننص الانننناص بالتضننننمص فيحسننننص
ال نننواب بالاننناص فنننن فننن م العنننام ولهنننلا يحلننن

المننن فه فلينننه فلنننه

يفنننه منننا ادفنننه بنننه ومنننا دوننن تحتنننه منننص خزئياتنننه وأمنننا السنننكال فنننص
الانننناص فنيننننر متضننننمص للسننننكال فننننص العننننام فننننال يحسننننص ال ننننواب بننننه
بتقننن ير أه يكنننوه للاصنننوص وفنننص البنننايه أه ال نننواب بالزينننادة فلنننه
المسننن ول فننننه يينننر م نننابل للسنننكال فنننال يكنننوه حسننننا بننن قننن يوقنننع فنننه
محنننلور أله الفنننرو كمنننا يتعلنننل بنننلكر منننا يسننن ل فننننه فكنننلا قننن يتعلنننل
بالسننننكو فننننص المسننننكو فنننننه فيكننننوه كننننرا ا مناقضننننا للنننننرو
والفننننرك بننننيص ننننلا ديننننص مننننا ا تاننننه وا بننننه مننننص الحنننن يم أه الن ننننه 
مار بيص األحكام ولما رأ السائ ي ه
مننناء ال حنننر فلننن أينننه ي هننن

هورية /12 /ب

هنننارة ميتتنننه ف يننننه لنننلله فنننال يلتحنننل بنننه

ييننننرا وأيضننننا فزيمننننا يكننننوه ال ننننواب كننننلله حسنننننا ا ونننن

المسنننن ول

فنننه بالننلكر واتننه بالزيننادة كمننا فننه الح ن يم فن ننرة أه يقننال مننص فننن ب
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منننص الرخنننال فيقنننول فنننن

الرخنننال والنسننناء  .وفنننص البالنننم أينننا بيننننا

حسنننص ال نننواب بالكننن منننع فننن م القريننننة المعيننننة ويلنننزم منننص قنننوله اه
نننلا األلفننناإ ال تنفنننه فنننص القنننرائص ولننني

كنننلله

األتفننناك فلنننه أينننه

ي نننوز ولنننو اللفننن المانننترب فنننص خمينننع القنننرائص المعيننننة ألحننن م لولنننة
وأيضننننا فتلننننه القرينننننة يمننننا أمنننننا أه تكننننوه قرينننننة العمننننوم أو قريننننننة
الاصنننوص  .واألول با ننن باألتفننناك أمنننا فنننن المعممنننيص ف نننا ر وأمنننا
فنننن الاصننن فألينننه ال يقنننول ه اللفننن يفيننن العمنننوم أبننن ا وأه كننناه لنننه
القريننننة ويلزمنننه أه ال يكنننوه اللفننن يفيننن العمنننوم أبننن ا أو أه كننناه لنننه
القريننننة ويلزمنننه أه ال يكنننوه اللفننن مسنننتعمال فننني الاصنننوص أبننن ا و نننو
با نننن ق عننننا وأيضننننا با نننن أليننننه ي ننننب أه تكننننوه تلننننه المرت ننننة مننننص
الاصننوص معلومننة أبنن أ فننن مننا يسننمع اللفنن لكنننه لنني

كننلله وأيضننا

فهنننلا القرينننننة منننا مقاليننننة أو حالينننة واألول با نننن ألينننه الصننننيغ ي نننناب
فيهنننا بالكننن وال قريننننة لف ينننة معهنننا تعنننيص لنننه المننن لول والحالينننة يمكنننص
ولنننو اللفننن فنهنننا بننن ه يكنننوه المسنننتفه مننننه أفمنننه أو يائ نننا وقنننوله ه
مننن لول المانننترب أحننن الاننني يص ال بعيننننه لننني

كنننلله بننن أحننن ما فلننني

التعيننيص أو مننا فلننه رأي مننص يقننول بننلله فننزه الواضننع ل ن يضننع اللف ن
المانننترب ال لمعنننيص و نننو منننا نننلا بعيننننه أو اب بعيننننه أو منننا فلننني
قنننننول الانننننافعي ومنننننص وافقنننننه و منننننا ألحننننن ما ال بعيننننننه فنننننلا مننننن لول
المتننننوا ا الصننننيغ ليسننننا متوا ننننة فنننني العمننننوم والاصننننوص

لنننني

بينهمنننا أمنننر كلننني خنننامع كمنننا فننني صنننينة األمنننر فنننن منننص يقنننول ب ينننه
مانننترب  / 13أ معننننو فننني الوخنننوب والنننن ب  /أله ال ننن معننننه كلننني
يانننملها وفنننص الرابنننع بمننننع حسنننص اال نننتفهام فنننص القرينننب دوه يينننرا
فزينننه أصننن اال نننتفهام ل لنننب الفهننن فمنننع القنننول باالشنننتراب وفننن م تعنننيص
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رت ننة معينننة منننه ي ننا ا ننتفهاما ييننر متنا يننة وأيضننا فننزه اال ننتفهام
قنن ي نننا للتع ننني واإليكننار والنفنننه والتنننوبي والن ننة بالانننا لننني يينننر
لنننه فمنننا نننو معنننرو

فننني كتنننب المعنننايي وال يننناه و ا كننناه محنننتمال

لوخوا كبيرة يمتنع اال ت الل به فله أح ما فينا و و االشتراب .
الوخنننه السننناد

ي اتفننناك أ ننن اللسننناه فلننني صنننحة اال نننتبناء منننص نننلا

الصننننيغ كلهننننا بنننن وفلنننني حسنننننها قننننال هللا تعننننالي  والننننليص يرمننننوه
المحصننننا
قولنننه

مايينننة خلننن ة  لننني

ننن لننن يننن توا ب ربعنننة شنننه اء فاخلننن و

ال النننليص تنننابوا وقنننال تعنننالي ومنننص يفعننن

لننني قولنننه

لنننه يلقننني أ امنننا

ال منننص تننناب وومنننص ...ا ينننة و لنننه معلنننوم ضنننرورة منننص

لننننة العنننرب واال نننتبناء ونننرا منننا لنننوالا لوخنننب دوولنننه فينننه فصنننحة
ا نننتبناء ونننرا منننا لنننوالا لوخنننب دوولنننه فينننه فصنننحة ا نننتبناء كننن فنننرد
مننننص أفننننراد العمننننوم يقتضنننني أه اللفنننن موضننننو للعمننننوم و لننننه ننننو
الم لوب وافترو فله لا بوخوا كبيرة ي
أحنننن ما ي النننننقر ب مننننو القلننننة و ننننه أفعننننال وأفعننننال وأفعلننننه وفعلننننه
فزيه يصح ا تبناء ك فرد فرد منها وليسا العموم .
البنننايي ي الننننقر باال نننتبناء منننص ال منننع المنكنننر يحنننو أصنننحب خمعنننا
منننننص الفقهننننناء ال فالينننننا ومعلنننننوم أه اب اال نننننتبناء ال ي نننننب اي راخنننننه
تحا لف ال مع المنكر .
البالنننم ي الننننقر باال نننتبناء منننص يينننر ال نننن
المالئكننننة كلهنننن أخمعننننوه ال بلنننني
وقولنننننه تعننننناله  ال بلننننني

و بلنننني

كقولنننه تعننناله

فسننن

لنننن يكننننص منننننه بنننن لي

كننننناه منننننص ال نننننص  وكقولنننننه تعننننناله  ال

يسننننمعوه فيهننننا لنننننوا ال ننننالما  وقولننننه  ومننننا لهنننن بننننه مننننص فلنننن ال
ات ا ال ص  وأمبال له 0

This file was downloaded from QuranicThought.com

الرابننع ي منننع أه اال ننتبناء منحصننر فيمننا لننوالا لوخننب دوولننه فزيننه يقننع
فننننه لنننننة  /العننننرب فلننننه أربعننننة  /13ب أقسننننام ننننلا أحنننن ا ي و ننننو
اال تبناء مص األف اد الته ه يصوص يحو فارة ال ا نيص .
والبننايه ي مننا لننوالا ل ننص دوولننه و ننو اال ننتبناء مننص صننيغ العمننوم فننن
الاافعية ومص وافقه فله أه اي را العام فيه إنه ال ق عه .
و البهنننا ي منننا لنننوالا ل ننناز أي راخنننه و نننو اال نننتبناء منننص المحنننال يحنننو
فتننننل رق ننننة ال الكفننننار أله مفهننننوم الرق ننننة حننننال فننننه كنننن فننننرد لكننننص
ب رينننل ال ننن ل ومنننص الزمننناه يحنننو ي صننن فنننن النننزوال ومنننص المكننننة
يحننننو صنننن ال فننننه المزبلننننة  .ومننننص األمننننور العامننننة كقولننننة تعنننناله 
لتنننن تيني بننننه ال أه يحننننا بكنننن

فهننننلا األيننننوا الربعننننة ي ننننوز أينننن را

المسنننتبنه فنننه المسنننتبنه مننننه خنننوازا م لقنننا منننص يينننر أه يكنننوه معلومنننا
وال م نويا .
ورابعهنننا ي منننا ال ي نننوز أي راخنننه و نننو اال نننتبناء منننص يينننر ال نننن
تقنننن م وفننننن

كمنننا

ننننلا تقننننول ه اال ننننتبناء وننننرا مننننا لننننوالا لصننننح دوولننننه

تحنننننا اللفننننن ليكنننننوه لنننننه مانننننامال لألقسنننننام البال نننننة المتق منننننة فنننننزه
اال نننتبناء منننص يينننر ال نننن

فلنننه وخنننه الم ننناز  .قنننالوا و نننلا الع نننادة

أولنننه أله الصنننحة أفننن منننص الوخنننوب فنننزه كننن واخنننب الننن وول صنننحيح
ال وول وال ينعك
الاننننام

وخع اللف لألف أوله لنه أكبر فائ ة .

ي أه ي ننننوز أه يكننننوه اال ننننتبناء قرينننننة تنننن ل فلننننه أه المننننراد

بننلله اللفنن العمننوم كمننا فننه ننائر القننرائص المقتريننة بننالف الماننترب أو
الم ننناز وال يلنننزم أه يكنننوه اللفننن منننص اصنننله موضنننوفا لنننلله المعننننه
.
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السننناد

ي أيهنننا لنننو كاينننا للعمنننوم لكننناه دونننول اال نننتبناء فليهنننا يقضنننا
ا بننن وه العمنننوم ووخنننود الننن لي بننن وه المننن لول

للعمنننوم فزيهنننا وخننن

يقر فليه فال يكوه دووله دليال للعموم
وال ننننواب فننننص األول بمنننننع فنننن م العمننننوم فننننه خمننننو القلننننة فننننزه مننننص
خملتهنننا ال منننو السنننالمة و ننني ا فرفنننا تعريننن

خنننن

أو أضنننيفا

تفينن العمننوم كمننا نني تي بيايننه ه شنناء هللا تعننالي وبقيننة أمبلتهننا ال ي ن و
فليهننننا ا ننننتبناء أي فنننن د فننننرو فننننال يقننننال ملكننننا األ ننننواب ال  / 14أ
ألنن

ننوب باننال

صنننيغ  /العمننوم فزيننه يصنننح ا ننتبناء خميننع المراتنننب

منهنننا وبنننلله ينننت اال نننت الل فلنننه العمنننوم ال با نننتبناء األفنننراد اليسنننيرة
وفنننص البنننايي بمننننع خنننواز اال نننتبناء ومنننص ال منننع المنكنننر و نننو النننراخح
الننننلي اوتننننارا ابننننص الحاخننننب والاننننلوبيص ال أه يكننننوه اوننننت

بصننننفة

يحننننو خنننناء رخننننال كننننايوا فنننني دارب ال فاليننننا فزيننننه ا يكننننوه فمننننوم
معنوينننا ويصننننح اال نننتبناء فيننننه و نننت تي المسنننن لة م سنننو ة ه شنننناء هللا
تعنننالي ز وأمنننا فلنننه القنننول األونننر فننني خنننواز اال نننتبناء مننننه فيقنننال ا
كنناه اال ننتبناء مننص ال مننع المنكننر ياننر وبقيننة الصننيغ كننلله ف نناز أه
يفترقننا وال يلننزم منننه االشننتراب بنن يكننوه فنني حننال الصننحة ف ننناز ا ه
الوخننننوب يسننننتلزم الصننننحة فيصننننح الت ننننوز بننننه فنننننه دوه العكنننن

أله

الصنننحة ال تسنننتلزم الوخنننوب  .وفنننص البالنننم ب ينننه اال نننتبناء منننص يينننر
ال ننن

لنني

حقيقننة ب ن

ننو م نناز فلننه الننراخح فن ن المحققننيص والكننالم

يمننننا ننننو فنننني اال ننننتبناء الحقيقننننه وكننننلله القننننول فنننني اال ننننتبناء مننننص
األزمننننة واألمكننننة والمحنننال واألمنننور العامنننة نننه فلنننه وخنننه الم ننناز
منننص خهنننة أينننه ي عننن المقننن ر فيهنننا كنننالملفوإ بنننه ننن يسنننتبني مننننه وال
يلننزم االشننتراب أليننه الم نناز ويننر منننه ال ننيما مننع التقنن ير واإلضننمار
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وقنننوله ه الصنننحة أفننن فيكنننوه أكبنننر فائننن ة قلننننا بننن الوخنننوب أولننني
لوخهيص
أحننن ما ي أينننه أوننن

واألوننن

أكبنننر أخنننزاء فيكنننوه اللفننن أكبنننر فائننن ة

و ننننلا الفائنننن ة فنننني األخننننزاء أرخننننح مننننص الفائنننن ة فنننني ال زئيننننا فننننزه
ال زئيا فارضة للعام أخن ية مص واألخزاء داولة في األو
و اييهمنننا ي أه اللفننن

ا كننناه موضنننوفا لألوننن

.

كننناه األفننن الزمنننا لنننه

فيكنننوه  /الت نننوز لينننه  / 14ب أرخنننح منننص الم ننناز فنننص األفننن األوننن
لعننن م لنننزوم األوننن

األفننن وممنننا يننن ل فلننني أه اال نننتبناء ونننرا منننا

لنننوالا لوخنننب دوولنننه فينننه اتفننناك أئمنننة العربينننة فلنننه قنننوله ينننه ونننرا
خننزء مننص ك ن و يمننا يكننوه كننلله ا كنناه المسننتبني واخننب ال ن وول فنني
كلننه ولننو كنناه المننراد بننال زء مننا يصننح دوولننه ل ن يكننص كننلله ب ن يكننوه
كنننر ال نننزء ضنننائعا وأيضنننا فزينننه ال ينننلكر فننني التعريننن

ال منننا يكنننوه

داونننال فننني الما ينننة أو ماتصنننا بهنننا وأيضنننا لنننو كننناه اال نننتبناء ف نننارة
فمننننا لننننوالا لتصننننح فيننننه لصننننح قننننول القائنننن رأيننننا رخننننال ال زينننن ا
لصننالحية دوولننه تحننا لفنن رخنن وال يصننح لننه وال يقننال كمننا يعت ننر
فنني تحقننل الاننا وخننود المقتضنني كننلله يعت ننر ارتفننا المننايع فننال يلننزم
منننص تحقنننل الصنننحة فيمنننا كنننرت صنننحة اال نننتبناء لمعارضنننة المنننايع
مننننه و نننو أه قولنننه ي رأينننا رخنننال ال يكنننوه ال معيننننا فننني يفننن

األمنننر

ضنننرورة أه الروينننة ال تقنننع ال فلنننه معنننيص و لنننه ال يصنننح اال نننتبناء
منننه وفاقننا أليننا يقننول ننناد ايتفنناء الحكنن لنني فنن م المقتضنني أولنني مننص
ننننادا لننني قينننام المنننايع وأيضنننا الصنننالح للوقنننو لننني
المننايع وأيضننا الصننالح للوقننو لنني

بواقنننع لننني قينننام

بواقننع فننال حاخننة لننه لنني اال ننتبناء

بننن يمنننا يانننر بنننه منننا لنننوالا لننن و ال منننا لنننوالا لصنننلح وقولننننا لننن و
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يانننم منننا كننناه معلنننوم الننن وول أو م نوينننه و لنننه نننو القننن ر المانننترب
لنننوال لنننه لنننزم منننا االشنننتراب أو الم ننناز و منننا فلنننه ونننال
وفنننص االفتنننراو السننناد

األصننن

بمننننع كنننوه اال نننتبناء يقضنننا أله الصنننحيح

أه الحكننن فلنننه المسنننتبني مننننه يمنننا نننو بعننن ونننرا المسنننتبني و منننا
فلنننه القنننول األونننر فنايتنننه أه يكنننوه فينننه ماالفنننة مننن لول اللفننن لقينننام
الننننن لي الننننن ال فلنننننه لنننننه وال محنننننلور فينننننه كسنننننائر صنننننور الم ننننناز
والتاصنننني

ويينننننر لننننه كيننننن

و ه العننننام بعننننن التاصننننني

يكنننوه م نننازا فلنننه النننراخح وأمنننا االفتنننراو  /الانننام

 / 15أ

فنننال واب فننننه

شنننك وقننن قنننال اإلمنننام فانننر الننن يص فننني المحصنننول فننني ننن لة أه األمنننر
بم ننردا ال ينن ل فلننه التكننرار خوابننا لمننص احننتا للتكننرار بننورود النسنن
أه النسننن

ا ورد بعننن األمنننر يصنننير لنننه قريننننة فننني أينننه كننناه المنننراد

بيننه التكننرار وال يمنننع حمنن األمنننر فلننه التكننرار بسنن ب القرينننة وت عنننه
فلينننه أصنننحابه و نننلا بعيننننه يمكنننص دفنننواا فننني اال نننتبناء بننن أولننني ألينننه
متصنن بنناللف باننال

النسنن فزيننه منفصنن فنننه ق عننا ف عنن اال ننتبناء

قرينننننة تنننن ل فلننننه رادة العمننننوم أقننننوي مننننص النسنننن ويتعلننننل بننننه القائنننن
باالشنننتراب بنننيص العمنننوم والاصنننوص ولهنننلا كننناه نننلا الوخنننه قاصنننرا
فمننا ق لننه ويننرد فليننه أيضننا خننواز اال ننتبناء مننص العنن د كقولننه تعننالي
أل ن

نننة ال ومسننيص فامننا ولنني

الع ن د مننص صننيغ العمننوم ومننا حكنناا

ابنننص فصنننفور فنننص ال صنننرييص أه اال نننتبناء ال يننن و فننني العننن د ال فيمنننا
يسنننتعم فننني الم الننننة كننناألل

والسننن عيص ضنننعي

خننن ا باتفننناك الفقهننناء

فلننه أيننه لننو قننال لننه ي فلننه فاننرة ال ال ننة ل ن يلزمننه ال ن عة وبنيننر
لنننه منننص األدلنننة ال النننة فلنننه خنننوازا فننني العننن د وبال ملنننة فالمعتمننن فننني
االحت ننننا لقننننول ال مهننننور يمننننا ننننو األوخننننه األول ال ننننيما المنقننننول
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فننننص الصننننحابة فننننزه مننننص ننننالع كتننننب السنننننص وا ننننار المنقولننننة فنننننه
حص ن لننه العل ن الق عنني بفهمه ن العمننوم مننص ننلا الصننيغ وحمله ن يا ننا
فلنننه لنننه و نننو متنننواتر فننننه تنننواترا معنوينننا كمنننا فننني شننن افة فلنننه
وخننننود حننننات وأمبالهننننا ووراء مننننا كرينننناا وخننننوا أوننننر كبيننننرة ال تالننننو
فنننص افتنننراو و ننني م سنننو ة فننني كتنننب نننلا الفنننص فنننال ي يننن بنننلكر ا
وباه التوفيل .
الفص األول
شننن ه منكنننري العمنننوم وقننن تقننن م أيهننن فنننرك القنننائلوه بننن ه نننلا الصنننيغ
حقيقنننة فننني الاصنننوص فقننني فقننن  /تاننن بوا بوخنننوا ي  / 15ب أحنننن ا ي
أه تننناول اللفنن الاصننوص متننيقص وداللتنننه فلننه العمننوم حتننه قينن أينننه
ال فننننام ال وقنننن دولننننه التاصنننني
فلنننني

ال قولننننه تعننننالي و ننننو بكنننن شننننا

ومننننا مننننص دابننننة فنننني األرو ال فلنننني هللا رزقهننننا ومواضننننع

أونننر يسنننيرة ف منننا فمومنننا التكنننالي

كلهنننا النننواردة فننني الكتننناب والسننننة

فزيهنننا ماصوصنننة وكنننلا النننوارد فلنننه ألفننناإ الننننا

يحنننو قنننول القائننن ي

فنننا الننن الد ورأينننا الع ننناد وخمنننع األمينننر الننننا

وأشنننياء لنننه فكننناه

خعننن

نننلا الصنننيغ حقيقنننة فيمنننا ا نننتعمالها فينننه أيلنننب أولننني منننص خعلهنننا

حقيقننننة فنننني القلينننن النننننادر والبالننننم ي أه السنننني

ا قننننال لع نننن ا ي أكننننرم

الرخنننال ومنننص دوننن داري ف ف نننه در منننا ومتنننه خننناءب فقينننر فتصننن ك
فليننننه و ه رأيننننا زينننن ا ف ف ننننه كننننلا وأمبننننال لننننه فزيننننه ال يحسننننص
ا تفسارا فنه أولي مص األور .
الرابنننع ي و نننو قرينننب منننص نننلا أه نننلا الصنننيغ لنننو كاينننا موضنننوفة
للعمنننوم لمنننا حسنننص ا تفسنننارا فنننص منننراد المنننتكل بهنننا منننع ولو نننا فنننص
القننننرائص كمننننا ال يحسننننص لننننه فنننني كنننن لفنننن موضننننو لمعنننننه ونننناص
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كننننالا ر والمنننناء ويحننننو لننننه لكننننص اال تفسننننار فننننص ننننلا الصننننيغ لنننني
بق ننيح قننالوا ولمب ن

ننلا أيضننا كنناه ال ين ننني ت كي ن ا كمننا ال تكك ن األلفنناإ

الصريحة ف وول الت كي فليها ب ل فله أه م لوله يير العموم .
الانننام

ي أيهنننا لنننو كاينننا حقيقنننة فننني العمنننوم لكاينننا رادة الاصنننوص

بهنننا كنننلبا كمنننا قنننال القائننن ي  / 16أ رأينننا فانننريص  /ولننن يكنننص رأي
ال فانننننرة وكننننناه أيضنننننا دونننننول اال نننننتبناء فليهنننننا فقضننننناء لمننننن لولها
وال نننواب فنننص األول أينننه نننا للنننننة بنننالترخيح فكننناه منننردودا ولنننن ص
نننل لنننه ف اللنننة اللفننن فلننني الانننا يقيننننا ال يننن ل فلنننه أينننه م ننناز فننني
الزائننن فلينننه و ال لنننزم الننننقر بنننال مع المنكنننر فزينننه داللتنننه فلنننه أقننن
ال مننع متيقنننة مننع أيننه لنني

بم نناز فنني الزائ ن فليننه والنننقر بهننلا أولنني

ممننا يقننر بننه ا منن ي مننص العاننرة وكويهننا متيقنننة فنني البال ننة مننبال وال
يلنننزم مننننه كويهنننا م نننازا فننني الزائننن ألينننه نننلا إنننا ر الضنننع
بننال مع المنكننر أ نن ولنن ص ننل

فنننالنقر

ننالمته فننص النننقر فهننو معننارو ب يننه

خعلنننه حقيقننننة فنننني العمننننوم أولنننني ألينننه محصننننلة لنننننرو المننننتكل فلننننه
التقننن يريص منننص رادة العمنننوم أو الاصنننوص والحمننن فلننني الاصنننوص
ييننننر محصنننن لنرضننننه فلنننني تقنننن ير رادة العمننننوم كننننلا قالننننه خمافننننة
وفيننننه ي ننننر

قنننن يكننننوه يننننرو المننننتكل الاصننننوص فقنننني ويحصنننن

يقنننير م لنننوب ا حمننن فلنننه العمنننوم فننناألولي أه ينننرخح حملنننه فلنننه
العمنننوم بمنننا تقننن م منننص أينننه ا كننناه حقيقنننة فننني العمنننوم أمكنننص الت نننوز بنننه
فننص الاصننوص باننال

العكنن

وفننص البننايي مننص وخهننيص فنني أحنن ما

ي أه احتينننا حملهنننا فلنننه الاصنننوص لننني دليننن يننن ل فلنننه أينننه العمنننوم
و الحقيقة كما في ائر الحقائل .
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و اييهمنننا ي أه فلينننه اال نننتعمال فننني الاصنننوص ال يننن ل فلننني كويهنننا
حقيقنننة فينننه فنننزه ا نننتعمال لفننن الاننن ا فننني الرخننن المقننن ام أكبنننر منننص
ا نننتعماله فننني الحينننة وا نننتعمال لفننن الننننائي فننني الانننار المسنننتق ر منننص
اإليسننناه أيلنننب منننص ا نننتعماله فننني المكننناه الم مننن ص و منننا م نننازاه فننني
النالنننب حقيقتننناه فننني المعننننه القيننن اال نننتعمال و نننلا كلنننه بعننن تسنننلي أه
اال نننتعمال فننني الاصنننوص أيلنننب وفنننص البالنننم بمننننع حسنننص اال نننتفهام
فقننن تقنننرر فيمنننا مضننني خسنننص الحمننن  /فلنننه اال نننتنراك  /16ب ولننن ص
نننل لنننه فزيمنننا يحسنننص لنننه إلزالنننة احتمنننال رادة الم ننناز كمنننا ا قنننال
القائننن لقينننا بحنننرا ويا حنننا خننن ال ورأينننا أ ننن ا فزينننه يحسنننص ا نننتفهامه
نننن أراد بننننلله حقائقهننننا أو ي ننننوز بننننال حر فننننص الكننننري وبال نننن فننننص
الرخننن الع ننني وباأل ننن فنننص الاننن ا وأمبنننال لنننه وبهنننلا أيضنننا ونننر
ال ننواب فننص الرابننع وفننص حسننص الت كي ن أليننه ل ن فع تننو

الم نناز ولهننلا

احننتا فيمننا ال يحتمنن الم نناز لنني ت وينن ت كينن ا كمننا فنني قولننه تعننالي 
تلنننه فانننرة كاملنننة  ورد لنننه لننني كمنننال األخنننر فننني صنننيامها ففنننرك
كمننا ننو فنني صننيامها متتابعننة  .وفننص الاننام
كننننرا أليننننه

بمنننع لننزوم الكننلب فيمننا

ننننالك العننننام و رادة الانننناص بننننه مننننع القرينننننة المقتضننننية

لنننلله أحننن أينننوا الم ننناز و رادة الم ننناز منننص اللفننن الصنننالح لنننه لننني
بكنننلب اتفاقنننا كيننن

والم ننناز نننو النالنننب فلنننه ألفننناإ المعنننرب و يمنننا

يلنننزم الكنننلب منننص رادة منننا لننني

اللفننن صنننالحا لنننه ال حقيقنننة وال م نننازا

كمننا ا ف ننر بلف ن العاننرة فننص الامسننة و مننا كننوه اال ننتبناء يقضننا فق ن
تقنن م ال ننواب فنننه وأيننه منقننوو باال ننتبناء مننص العنن د مننع كويننه يصننا
فننني م لولنننه وأمنننا القنننائلوه باالشنننتراب فقننن احت نننوا بننن ه نننلا الصنننيغ
أ لقننننا وأرينننن بهننننا العمننننوم تننننارة والاصننننوص أوننننري وحقيقننننة كنننن
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منهمنننا يينننر حقيقنننة األونننر فيكنننوه اللفننن مانننتركا بينهمنننا كمنننا فننني العنننيص
والقنننرء أله األصننن فننني اإل نننالك الحقيقنننة وأخينننب فننننه ب ينننه األصننن
فننني اإل نننالك يمنننا نننو الحقيقنننة ال بصنننفة االشنننتراب أمنننا االشنننتراب فهنننو
فلننننه وننننال

األصنننن لمننننا فيننننه مننننص اإلوننننالل بالتفننننا

واحتياخننننه لنننني

القرينننة فنني كننال م لوليننة و نني قنن تافنني فننزه قينن و ا كنناه حقيقننة فنني
العمننننوم فا ننننتعماله فنننني الاصننننوص فلننننه وخننننه الم نننناز و ننننو فلنننني
ونننال

األصننن أيضنننا قلننننا لكنننص احتمالنننه أوننن

منننص احتمنننال االشنننتراب

 / 17أ مننننص خهننننة أيننننه  /ا لنننن يكننننص قرينننننة حمنننن فلننننه حقيقننننة و نننني
األصنننن وال كننننلله الماننننترب أله القرينننننة ا وفيننننا قنننن تحملننننه فلننننه
يينننر منننراد المنننتكل أو ال تحمننن فلنننه واحننن منهمنننا فتع ننن داللنننة اللفننن
فالم ننناز أرخنننح مننننه لنننلله كننناه الم ننناز أيلنننب وقوفنننا فننني لننننة العنننرب
منننننص االشنننننتراب واحت نننننوا أيضنننننا بحسنننننص اال تفسنننننار فنننننص العمنننننوم
والاصنننوص وقننن تقننن م منننع ال نننواب فننننه و نننو بهنننلا المقنننام أمننن

مننننه

بمنننا تقننن م فين نننني أه ينقننن لننني ننننا وأمنننا القنننائلوه بنننالعموم فننني األوامنننر
والنننننوا ي دوه األو ننننار فتعلقننننوا بنننن ه اإلخمننننا منعقنننن فلننننه التكننننالي
ب ن وامر ويننواا فامننة ل ميننع المكلفننيص فلننو ل ن يكننص األمننر والنهنني للعمننوم
لمننا كنناه التكلي ن
األو نننار فزينننه لننني

فامننا أو كنناه تكليفننا بمننا ال ي نناك و ننو محننال باننال
بتكليننن

وألينننه ي نننوز ورود الا نننر بنننالم هول النننل

ال بيننناه لنننه أصنننال كمنننا فننني قولنننه تعنننالي وقروينننا بنننيص لنننه كبينننرا
وقولنننننه وكننننن أ لكننننننا منننننص قرينننننة بانننننال

األمنننننر فزينننننه و ه ورد

بالم مننن ال يالنننو فنننص بيننناه تقننن م أو مقارينننة أو متننن ور كمنننا فننني قولنننه
تعننننالي وأقيمننننوا الصننننالة ووتننننوا الزكنننناة وأتننننوا حقننننه يننننوم حصننننادا
وأمبنننننال لنننننه فنننننال ي عننننن أه ت نننننا األو نننننار متنننننرددة بنننننيص العمنننننوم
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والاصنننوص وخوابنننه أه اإلخمنننا أيضنننا منعقننن فلنننه التكليننن

ب و نننار

فامننننننة ل ميننننننع المكلفننننننيص فنننننني الوفنننننن والوفينننننن أله بننننننلله بتحقننننننل
االيزخمنننننار فنننننص المعاصننننني وااليقيننننناد لننننني ال افنننننا وكنننننلله فننننني
االفتقننادا أيضننا كقولننه تعننالي و ننو بكنن شننا فلنني
فننني التكليننن
لننن يكلننن

ومننع التسنناوي

ال معننننه للفنننرك وال يلنننزم منننص ورود الا نننر بننن مر م هنننول
بمعرفتنننه ورودا كنننلله بمنننا كلفننننا بمعرفتنننه وافتقننناد فمومنننه .

وأمنننننا القنننننائلوه بنننننالعك

و نننننو التعمننننني فننننني األو نننننار دوه األوامنننننر

والنننننوا ي فقننننالوا ال شننننا مننننص فمومننننا األوامننننر والنننننوا ي أال و نننني
ماصصنننة باأل فنننال والم ننناييص ويينننر لنننه بانننال
يعلنننن ممننننا نننن ل  /وأمننننا / 17ب القننننائلوه بننننالوق

األو نننار وخوابنننه
م لقننننا فقننننالوا كننننوه

نننننلا الصنننننيغ للعمنننننوم منننننا أه يكنننننوه ضنننننروريا و نننننو با ننننن و ال ال
اشننترب خميننع العقننالء فيننه ولنني

ننو كننلله أو ي ريننا و ما البنن لننه مننص

دليننن والننن لي منننا فقلننني و منننا متنننواتر أو وحننناد والمتنننواتر با ننن و ال
لعرفنننننه الكننننن وا حننننناد ال تفيننننن ال ال نننننص والمسننننن لة فلمينننننة وافتمننننن
ا مننن ي ويينننرا فننني لنننه أه أدلنننة كننن قنننول منننص األقنننوال المتق منننة ال
فنننص خمينننع لنننه

يالنننو فنننص افتنننراو و شنننكال يلنننزم القنننول بنننالوق

وف م ترخيح شا منها لالو ا فص المرخح  .وال واب فص األول .
ب ينننا قننن بيننننا فيمنننا تقننن م أه االتفننناك الصنننحابة ويينننر
فلننه حمنن

منننص أ ننن اللننننة

ننلا الصننيغ فلننه العمننوم متننواتر فنننه تننواترا معنويننا كمننا

فنني شنن افة فلننه وخننود حننات وأمبننال لننه معلننوم مننص اال ننتقراء التننام
المحصننن للعلننن منننص قضنننايا الصنننحابة رضننني هللا فننننه وأشنننعار العنننرب
وو هننننا ومحاوراتهننننا ومواقننننع لناتهننننا وال يلننننزم مننننص لننننه أه يكننننوه
معلومنننا لكننن العنننالميص أله التنننواتر ال زئننني لننني

منننص شنننر ه شنننمول
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فنننالمعنوي ب رينننل األولننني وبهنننلا يانننر أيضنننا ال نننواب

كننن الننننا

فنننص ريقنننة ا مننن ي ألينننا أخ ننننا فمنننا افتنننرو بنننه فلننني أدلنننة القنننول
بالعموم وباه التوفيل .
الفص البايي
فنني اال ننت الل فلنني فنن ة مننص صننيغ العمننوم بمفرد ننا مننع كننر الاننال
في بعضها وفيه مسائ ي
المسنننن لة األولنننني فنننني

لفنننن كنننن وخميننننع ومننننا ي ننننري م را ننننا مننننص

المككننن أه للعمنننوم وقننن تقننن م منننص لنننه قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل ي
أصنننن ك كلمننننة قالهننننا الاننننافر أال كنننن شننننا مننننا وننننال هللا بالكنننن
التنصننني

و ننننو

فلننني فادتهنننا العمنننوم  .وقصنننة فبمننناه بنننص م عنننوه رضننني

هللا فننننه فننني قولنننه لل يننن لمنننا أياننن تتمنننة ال ينننا ي وكننن يعننني ال محالنننة
زائننن

كنننلبا  / 18أ ولنننو لننن تكنننص للعمنننوم لمنننا صنننح تكلي نننه والننننق

فليه  /بنعي أ

ال نة  .وي ل فليه أيضا وخوا ي

أحنننن ا ي أه الرخنننن

ا قننننال خنننناءيي كنننن فقيننننه فنننني ال لنننن فمننننص أراد

تكننليب بقننول لننه مننا خنناءب ك ن فقيننه فنني ال ل ن ولننوال أه لف ن ك ن للعمننوم
لمنننا صنننح لنننه أله الكلينننة الموخ نننة يناقضنننها ال زئينننة السنننال ة والكلينننة
الموخ ننننة تفينننن العمننننوم و ا كنننناه لننننه ابتننننا فرفننننا فاألصنننن أه يكننننوه
كننننلله لنننننة أله األصنننن فنننن م النقنننن و حالننننة لننننه فلننننه القننننرائص تقنننن م
ال نننواب فننننه وافتنننرو نننرا الننن يص األرمننن ي فننني التحصننني فلنننه
ننلا بنن ه يكفننني فنني تناقضنننهما داللتهمننا فلنننه شننا واحننن وقننررا القنننراء
فننني بننناب معننننه لنننه أينننه قولنننه ي منننا خننناء فننني كننن فقينننه نننال ة خزئينننة
وخنناءيي كنن فقيننه

موخ ننة خزئيننة فيكننوه تلننه الحننال المحكننوم فليهننا

بالسننلب نني المحكننوم فليهننا بننالب و فيتننناقر كمننا ا قلنننا ي زينن قننائ
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زي ن لنني

بقننائ فننزه أح ن ما يسننتعم فنني تكننليب ا وننر ن أخنناب فنننه

القرافننني فنننزه المحننن فننني زيننن ويحنننوا متعنننيص في نننا التنننناقر كمنننا ا
قينننننن بعننننننر العنننننن د زو بعننننننر العنننننن د لنننننني

بننننننزو وافتننننننرو

األصننفهايي شننارا المحصننول فلننه القرافنني فنني ننلا التقريننر مننص خهننة
أه التنننناقر حاصننن بنننيص القضنننيتيص و ه لننن يكنننص كننن لال نننتنراك أليهنننا
فلننه قننول أربنناب الاصننوص تكننوه ألق ن ال مننع أمننا البال ننة فلنني قننول
أو األ نننناه فلنننه قنننول فتنننناقر قولهمنننا بهنننلا االفت نننار وال يتوقننن

لنننه

فلننننه كويهننننا لال ننننتنراك قننننال وفلننننني ننننلا يتنننننزل كننننالم صننننناحب
التحصي ويمكص ال واب فص له بتكل
و اييهمننا ي أه الرخنن

فيه ي ر .

ا قننال ي أفتقننا كننن ف ينن ي فتننل فليننه ال مينننع

باتفاك العلماء ولوال أه ك للعموم ل يكص كلله .
و البهمنننا ي أينننا يعلننن ضنننرورة باال نننتقراء منننص فنننادة العنننرب أيهننن

ا

أرادوا التع يننر فننص معنننه العمننوم فزفننوا لنني لف ن ك ن وقنن تق ن م  /لننه
 / 18ب .
ورابعهننننا ي أه العننننرب فرقننننا بننننيص العمننننوم وت كينننن الاصننننوص فقننننالوا
فنننني ت كينننن الانننناص زينننن يفسننننه وفينننننه وقننننالوا فنننني ت كينننن العننننام القننننوم
أخمعنننننوه وكلهننننن ولننننن يسنننننتعم منننننا ألحننننن ما فننننني موضنننننع األونننننر
المككنننن فنننزه قينننن ال يلنننزم مننننص

واونننتال

الت كينننن يننن ل فلننننه اونننتال

االوننننتال

بينهمننننا أه يكننننوه لننننه بحسننننب العمننننوم والاصننننوص وأال

يكفنني فنني لننه اوتالفهمننا فنني ال مننع والوح ن ة قلنننا لننو كنناه لننه كافيننا
كننناه ت كيننن كننن خمنننع حتنننه النكنننرا بكننن وأخمعنننيص لكننننه يينننر خنننائز
باتفاك ال صرييص وقول الاافر ي
ق ضرب ال كرة يوما أخمعا

يحملني الللفا حوال أخمعا
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وقول األور شا ال افت ار به و و مت ول وهللا أفل .
البايينننة ي فننني اال نننت الل فلنننه أه منننص ومنننا وأينننص ومتننني وحينننم وأي
ومننننا ي ننننري م ننننري لننننه فنننني اال ننننتفهام والا ننننر والاننننر وال ننننزاء
للعمننوم وقنن تقنن م مننص األدلننة فلننه مننص ومننا فنن ة للعمننوم وقنن تقنن م مننص
األدلنننة فلنننه منننص ومنننا فننن ة أحادينننم وو نننار كافينننة فننني المقصنننود والنننل
يزي ا نا وخو ا .
أحنن ا ي أه السنني

ا قننال لع نن ا مننص دونن داري ننلا ف ف ننه در مننا

فننن ف ي الع ننن كننن داوننن لننن يكنننص للسننني أه يعتنننرو فلينننه ولنننو فات نننه
فننني ف ننناء واحننن مننننه وقنننال نننلا قصنننير وأينننا رب ال نننوال منننبال كننناه
للع نن أه يقننول مننا أمرتننني بزف نناء صننن

معننيص بنن بزف نناء مننص دونن

و نننلا قننن دوننن والعقنننالء ا نننمعوا نننلا الكنننالم رأوا افتنننراو السننني
نننناق ا وفننننلر الع نننن متوخهننننا كمننننا أه الع نننن كمننننا أه الع نننن

ا تننننرب

ف اء واح منه وقال و قصير ولعله أرد ال وال
1

كلا في األص الما و مكررة

كننناه اللنننوم متوخهنننا لينننه بزتفننناك العقنننالء كلهننن وفننن وا الع ننن فاصنننيا
بنننلله و نننلا منننع فنننرو الالنننو فنننص خمينننع القنننرائص كمنننا تقننن م قنننال
النزالنني ي حتننه أيننه لننو ورد ي نني فننر

صنن قه بننالمع زة ول ن يع ن

ال نننافة منننص يهنننار وقنننال منننص نننرك فننناق عوا ومنننص زيننني فاخلننن وا
ومنننص قتننن  / 19أ متعمننن ا فاقتصنننوا مننننه ومنننا
ولننن يعنننر

فقنننب  /نننلا الكنننالم

لنننه فنننادة وال أدركننننا منننص حنننال قريننننة وال صننن ر مننننه

نننوي نننلا األفننناإ م نننردة فننننه المنننز واإليمننناء لكننننا يحكننن بعمنننوم
ننلا األفنناإ وشننمولها خميننع مننص يلزمننه تلننه الاننريعة وال يقننول خنناء
ب لفنناإ ماننترب م ملننة ومنننا ق نن ال ينناه وكننلله لنننو قنن ر أيننه كتنننب
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كتابنننا فينننه أمنننور كبينننرة ننن قنننال افملنننوا بمنننا فننني نننلا الكتننناب ومنننا
ولنن ينننرا فهنن كننن أحنن لنننه العمننوم حتنننه يعنن وا منننص تننرب شننني ا ينننه
ماالفنننا فنننزه قيننن يعنننارو نننلا أينننه ا قنننال منننص دوننن داري ف ف نننه
أينننه يحسنننص اال تفسنننار فيقنننال و ه كننناه كنننافرا و ه كننناه فا نننقا فلنننو
كننناه اللفننن فامنننا لننن يحسنننص اال تفسنننار قلننننا يمنننا حسنننص اال تفسنننار
فننني نننلا الصنننورة ا فهننن القائننن أو أ ننن زماينننه أه ال يكنننرم الكنننافر
وال الفا نننننل فلتنننننو

نننننلا القريننننننة أو قيامهنننننا يحسنننننص اال تفسنننننار

ولنننلله ال يحسنننص أه يقنننول و ه كننناه نننويال أو أبنننير ومنننا ي نننري
م ري له مما ال يتعلل له باإلف اء وف مه
البننايي ي اتفنناك العلمنناء فلننه أه مننص قننال مننص دونن

ننلا فهنني ننالل

أو فهننو حننر أيننه ي لننل بننلله كنن داولننه مننص زوخاتننه ويعتننل بننه كنن
ف يننن ا أو مائنننه ا دولنننوا منننع ق نننع الن نننر فنننص كننن قريننننة حتنننه أه
مننننص مننننا مننننص القننننائليص ولنننن يعننننر

منننننه ننننوي ننننلا الكننننالم كنننناه

التنننزو بزمائنننه خنننائز باإلخمنننا  .وي نننب أه يكنننوه فننني اللننننة كنننلله
أله األصننن فننن م النقننن والتنيينننر و ا نننا لنننه فننني منننص ومنننا فهنننو
خننننار فننننص أيننننص وحيننننم وأينننني ومتننننه و ننننائر األدوا الموصننننولة
واال تفهامية والار ية كما ي تي بيايه ه شاء هللا تعالي .
البالننننم ت ننننافر أئمننننة اللنننننة فلننننه القننننول بننننلله ويقلننننه فننننص  /أ نننن
اللساه .
قنننال ال نننو ري فننني الصنننحاا من ل
ننص ا ننن لمنننص يصنننلح أه ياا نننب بنننه
و ننو لفنن واحنن ومعننناا ال مافننة وقننال ابننص نني ة فنني المحكنن ي م ل
ننص
ا ن منننص فننص الكننالم الكبيننر المتنننا ي فنني ال عنناد وال ننول فننز ا قلننا
منننص يقننن أقننن معنننه كننناه كافينننا فنننص كنننر خمينننع الننننا

ولنننوال منننص
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الحت ننننا لننننه كننننر األفننننراد نننن ال ت نننن لننننه لننننه نننن يال وقننننال
الرايب فه مفردا
القنننروه منننص ف نننارة فنننص الننننا قيص ويعت نننر بهنننا فنننص الواحننن وال منننع
والملكر والمكيم
وكننننلله قننننال األز ننننر فننننه التهننننليب يحننننوا مننننص لننننه وحكنننناا فننننص
الكسايه
وييننننرا مننننص أئمننننة اللنننننة .والحاصنننن مننننص كننننالم خمننننيعه أه أصنننن
وضنننع منننص ومنننا للعمنننوم وشنننمول منننا ينننن ر تحتهمنننا و يمنننا يكويننناه
للاصنننوص فنننن القريننننة الصنننارفة لننني لنننه ولهنننلا كاينننا فنننن منننام
الحنننرميص منننص أفلننني صنننيغ العمنننوم فزينننه قنننال فننني ال ر ننناه ي األلفننناإ
التنننه يتوقنننع اقتضننناء العمنننوم فيهنننا منقسنننمة ي فمنننص أفال نننا وأرفعهنننا
األ ننننماء التننننه تقننننع أدوا فنننني الاننننر و نننني تنقسنننن لنننني إننننر
زمنناه وإنننر
ياننننت

مكننناه وا ننن مننننه يانننت

بمنننا ال يفعننن فننني رأي وال

بمننننص يعقنننن فنننني رأي وقننننو مننننا شننننر ا فكنننن ا نننن وقننننع

شننر ا ف ن مقتضنناا فننز ا قلننا مننص أتننايي اقتضنني ك ن و مننص العقننالء
و ا قلنننا متنننه خ تنننني اقتضننني كننن زمننناه و ا قلنننا حبيمنننا رأيتنننني
اقتضنني ك ن مكنناه ن كننر بع ن لننه يقس ن صننيغ ال مننو كمننا نني تي
فننني موضنننعه ه شننناء هللا تعنننالي واحنننتا المنننايع منننص فمنننوم من ل
ننص ومنننا
وأضرابها بوخوا ي
أحننن ما ي أه من ل
ننص ومنننا لنننو كاينننا للعمنننوم فننني اال نننتفهام منننبال لكننناه
قنننول القائننن ي منننص فننني الننن ار مبننن قولنننه ي أكننن العقنننالء فننني الننن ار
ولنننو كاينننا لحسنننص ال نننواب فيهنننا  / 20أ بننننع أوال كمنننا يحسنننص فننني /
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قولنننننا أكنننن الرخننننال فنننني النننن ار لكننننص ال يحسننننص لننننه فننننال يكننننوه
للعموم أله المبليص ال ياتلفاه في اللوازم .
و اييهمنننا ي أه صنننينة منننص ومنننا فننني الم نننازاة يصنننح دونننال الكننن
فليها تكرارا وال عر يقضا .
و البهنننا ي و نننو يانننت

بمنننص أيهنننا ا قيننن ب يهنننا تعننن خمينننع العقنننالء

فننال يالننو مننا أه يننراد بننه لننه مننع قينن ال ننن

أوال مننع قينن ال ننن

فنننزه أريننن األول والمنننراد بنننالعقالء منننص كننناه كنننلله بنننالقوة دوننن فيهنننا
الم ايينننة واإل نننالك بم نننرد لف هنننا و لنننه با ننن و ه أريننن العقنننالء
م لقنننا دوننن فيهنننا المالئكنننة وال نننص وخننناز ا نننتبناو

مبننن أه يقنننول

مص دو داري ف كرمه ال المالئكة وال ص .
ورابعهننننا ي أيهننننا لننننو كايننننا لإ ننننتنراك المتنننننع خمعهننننا أله ال مننننع
يفينننن أكبننننر مننننا يفينننن ا الواحنننن ولنننني

بعنننن اال ننننتنراك كبننننرة يفينننن ا

ال مننع لكننص قنن ورد م موفننة فنني قننول الاننافر أتننوا ينناري فقلننا
مننننوه أينننت

فقنننالوا ال نننص قلنننا فمنننوا إالمنننا وال نننواب فنننص األول

أه الوضننننننع للعمننننننوم قنننننن ر ماننننننترب بننننننيص ننننننلا الصننننننيغ ولهننننننا
وصوصنننيا فننني أيفسنننها يينننر كويهنننا للعمنننوم منننص كويهنننا ا نننتفهاما
أو شننننر ا أو موصننننولة ولمننننص يعقنننن ولمننننا ال يعقنننن وللزمنننناه فقنننني
وللمكنناه فقنني لنني ييننر لننه مننص الاصوصننيا الزائنن ة فلننه كويهننا
موضوفة للعموم كما ي تي بيايه ه شاء هللا تعالي م سو ا .
فقولنننا ي أكنن الرخننال فنني النن ار

ننكال فننص تصنن يل نن

ننو حننل

أم با ن فكنناه قننائال قننال ك ن الرخننال فنني ال ن ار فا ننتفه السننائ فننص
نننلا الا نننر أ نننو صننن ك أم كنننلب أمنننا قولننننا ي منننص فننني الننن ار فهنننو
لننننب لتصننننور الحقيقننننة الكائنننننة فنننني النننن ار نننن وخنننن
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أم ال و ه

وخننن

فهننن

ننني زيننن أم فمنننرو أم يير منننا وال شنننه فننني أه لنننب

التصنننننور يينننننر لنننننب التصننننن يل فالصنننننينتاه و ه اشنننننتركتا فننننني
الوضننننع للعمننننوم فهمننننا  /ماتلفنننناه باصوصننننيتهما واالشننننتراب / 20
ب وقنننع بينهمنننا فننني الوضنننع للعمنننوم فلهنننلا كننناه ال نننواب لمنننص قنننال ي
أكننن الرخنننال فننني الننن ار بننننع أوال أليهمنننا خنننواب ل لنننب التصننن يل
وأمنننا ال نننواب بنننالتعييص فنننيمص ويحو منننا فنننأله لنننه خنننواب ل النننب
التصنننور ولننني

فيهنننا صننن ك وال كنننلب فنننال يعتنننرو ب حننن ما فلنننه

األوننر وفننص أه دوننول بعننر فلننه مننص قرينننة دلننا فلننه أه المننراد
بهننا ييننر العمننوم فهننو كسننائر العمومننا التنني أرينن بهننا الاصننوص
و ننو كمننا لننو اقتننره ب ن لمر قرينننة اقتضننا كويننه للن ن ب وكننلله ننائر
الحقننننائل التننننه أرينننن بهننننا الم نننناز وال يلننننزم مننننص لننننه أه ال تكننننوه
موضنننوفة فننني األصننن لتلنننه الحقيقنننة فكنننلله ننننا وقننن أخننناب فانننر
النننن يص فننننص لننننه بنننن ه قننننال حكنننن المفننننرد ي ننننوز أه ياننننال

حكنننن

المركنننب في نننوز أه يكنننوه شنننر ة فنننادة منننص العمنننوم ايفراد نننا فنننص
لفننن الننن عر فنننز ا وخننن لفننن الننن عر معهنننا لننن يكنننص شنننر ا فادتهنننا
العمنننوم حاصنننال فنننال يلنننزم الننننقر  ..وافتنننرو القرافننني فلينننه بننن ه
ننلا يلننزم منننه أه ال يكننوه شننا معارضننا لاننا الت ننة فنني داللتننه أليننه
يقنننال شنننر

فادتهنننا نننلا الننن لي لنننلله فننن م المعارضنننة فنننز ا وخننن

ايتفننناء الانننر فنننال معارضنننة ما و نننلا با ننن ق عنننا قلنننا ي ويمكنننص
تنزينننن كنننننالم اإلمننننام فانننننر النننن يص فلنننننه مننننا كريننننناا أوال وي ننننن
االفتنننراو لكنننص فننني تنزيلنننه فلينننه بعننن وفنننص البالنننم ي أينننه ال يقنننر
فلننه ك ن واح ن مننص التق ن ير بننيص أمننا ا أري ن بننه خننن

ا دميننيص فقنني

فانننننرو األ فنننننال والم ننننناييص باألدلنننننة ال النننننة فلنننننه كنننننويه يينننننر
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مكلفننننيص ويايتننننه أه يكننننوه فامننننا ماصوصننننا  .وأمننننا فلننننه التقنننن ير
األوننننر فزيمننننا لنننن يحسننننص ا ننننتبناء المالئكننننة وال ننننص للعلنننن بنننن يه لنننن
ي ولوا في له .
1

كلا في األص .

الا اب فتق م العل بلله كالقرينة المقتضية لع م دووله .
خمعنننا حقيقينننا لمنننص  / 21أ فننني أصنننلها

وفنننص الرابنننع ي أه بننننوه لننني

لكنننص فلنننه تقننن ير الحكاينننة  /بهنننا و نننه لننننة أ ننن الح ننناز واألصننن
فيهنننا ما أه يسنننكص يويهنننا لكنننص فتحنننا فننني ال ينننا لضنننرورة الانننعر .
من ل
نص التننه يحكنني بهننا ليسننا مننص صننيغ العمننوم فننال يننرد ننلا ال مننع
فلننه من ل
نص األصننلية ننلا ننو ال ننواب المعتم ن فنني ننلا وق ن كننر فيننه
وخننوا أوننر ييننر قويننة كمننص قننال يهننا لإش ن ا أو ه لننه فلنني ييننة
رادة الواح بها ويير له مما ال فائ ة كرا .
وقننن أخننناب بعضنننه فننننه أيضنننا بننن ه الصنننينة المفيننن ة للعمنننوم تبنننني
وت مننننع وال ينننننافي لننننه فمومهننننا كمننننا فنننني قولننننه صننننلي هللا فليننننه
و ننننل ي مبنننن المنننننافل مبنننن الانننناة النننننابرة بننننيص الننمننننيص فبننننني
النن و ه ا

خن

معر

بالم ال ن

 .وكلله قالوا أيضا

األكالينننب وال مننناال و نننه خمنننع أكلنننب واخمنننال وافتنننرو فلنننه
لا ب ه ال مع
كننناه ق ننن دونننول الم التعريننن

و يمنننا دولنننا بعننن التبنينننة وال منننع

فك يه نه وخمع
و ننو يكننرة ن فننر

بع ن لننه وفننه ننلا ي ننر ب ن ال مننع نننا م ن ول

بالق يعيص
وكلله  .كما ت ول المصادر وهللا أفل .
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المسنننن لة البالبننننة فنننني اال ننننت الل فلننننه أه ال مننننع المعننننر
خنننن

والمضنننا

منننص صنننيغ العمنننوم قنننال اإلمنننام فانننر الننن يص فننني

المحصنننننول ي ال ونننننال
ينصنننر

تعرينننن

فننننني أه ال منننننع المعنننننر

بنننننالم ال نننننن

لننني المعهنننود لنننو كننناه أمنننا ا لننن يكنننص فهنننو لال نننتنراك

والفننننا للواقفيننننة وأبنننني اشنننن وكننننلله قننننال ابننننص بر نننناه ي ال مننننو
المعرفننننة بنننناألل

والننننالم تقتضنننني اال ننننتنراك فننننن مع نننن العلمنننناء

وقنننال ال نننائي ال تقتضنننيه كنننلا أ لنننل ومنننرادا بنننالتعري
لل ننننن

ا كننناه

ال ريننننب فنننني أه العهنننن ال يعنننن وكننننلله أيضننننا مننننرادا

بال ننائي ابنننه أبننو اشننن و ال فقنن فقنن صننناحب  /المعتمنن فننص أبننني
فلنننه والقاضننني  / 21ب ف ننن ال نننار أينننه يفيننن العمنننوم قنننال و نننو
قننننول خمافننننة الفقهنننناء وحكنننناا القاضنننني ف نننن الو نننناب أيضننننا فننننص
منننننل ب مالنننننه وأصنننننحاب وحكننننني العنننننالمي فنننننص بعنننننر الفقهننننناء
موافقننة أبنني اشنن فنني أيننه لنني

لال ننتنراك وتوقنن

فيمنننا ا لننن ينننت دليننن فلنننه أينننه المنننراد بنننه ال نننن

مننام الحننرميص
وال العهننن أيضنننا

فقننال ننو م منن محتمنن لهمننا و يمننا يفينن اال ننتنراك فننن ا ا ت ننيص
أه تعريفنننه لل نننن

وال مهنننور قنننالوا فنننه نننلا الصنننورة أيضنننا أينننه

لال ننننتنراك وال ينصننننر
التعرينن

فنننننه ال ا كنننناه نننن معهننننود ينصننننر

ليننه و نني ته فننص شنناء هللا فننه الكننالم فلننه أفننراد الصننيغ

تحقينننل الفنننرك بنننيص تعريننن

ال نننن

العهننن وبيننناه ال منننو

وتعريننن

وأ ننماء ال مننع والكننالم فلننه خمننع الكبننرة وخمننع القلننة وييننر لننه
ممنننا نننو مقصنننود الكتننناب والنننل تنننلكرة ننننا نننو اال نننت الل فلنننه
فمننننوم ال منننننو المعرفنننننة تعريننننن

خنننننن

والمضنننننافة منننننص حينننننم

ال ملنننة وقننن يقننن م لنننه منننص قولنننه  فنننزيك

ا قلتمو نننا أصنننابا
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كننن ف ننن صنننالح فنننه السنننماء واألرو يعننننه قنننوله السنننالم فليننننا
وفلنننه ف ننناد هللا الصنننالحيص وتقرينننرة  ابنننص أم مكتنننوم فلنننه فلنننه
فهنننن اال ننننتنراك مننننص قولننننه تعنننناله القافنننن وه مننننص المننننكمنيص
وينننزول القنننروه بعننن لنننه ماصصنننا للفننن واحت نننا أبنننه بكنننر 
بقنننول  ي يحنننص معاشنننر األي يننناء وال ينننورل و نننو بهنننلا اللفننن
فنننه يينننر الكتنننب السننننة بز نننناد صنننحيح واحت نننا فمنننر  بقولنننه
 ي أمننننر أه أقاتنننن النننننا

 ..........الحنننن يم وتعلننننل فا مننننة

الز ننننراء وخمهننننور أزوا الن ننننه  رضننننه هللا فنننننهص فننننه لننننب
الميننننرال بقولننننه تعنننناله يوصننننيك هللا فننننه أوالدكنننن
مضننا

و ننننو خمننننع

لنننه ييننر لنننه منننص الصننور المتق منننة وييننر 22مننن وكنننلله

مننا كننر مننص احت ننا أبننه بكننر رضننه  /هللا منننه بقولننه  األئمننة
منننص قنننري

وموافقنننة الصنننحابة رضنننه هللا فننننه يننناا فلنننه لنننه

وقننن افتنننرو فلنننه لنننه ب ينننه ال يتعنننيص أه يكنننوه احت اخنننا بعمنننوم
لفننن األئمننننة بننن خنننناز أه يكنننوه لننننه منننص ايحصننننار الم تننن أ فننننه
الا نننر منننع ق نننع الن نننر فنننص أه يكنننوه المنننراد بلفننن األئمنننة الننن عر
أو الكننن بننن الحقيقنننة منننص حينننم ننني منحصنننرة فننني نننلا الا نننر .
ويمكننص ال ننواب فنننه ب ن ه التعلننل بلف ن األئمننة أقننوي مننص الن ننر لنني
الحقيقننننة مننننص حيننننم نننني كينننن

و ه مفهننننوم الحصننننر ماتلنننن

فيننننه

أيضننا واالحت ننا بعمننوم اللفنن أإهننر مننع مننا ينضنن لنني لننه ممننا
تقنننن م كننننرا وكننننلله افتننننرو أيضننننا فلننننه االحت ننننا بحنننن يم
أمنننننر أه أقاتننننن الننننننا

فقيننننن ه التعمننننني مسنننننتفاد منننننص العلنننننة

المقتضننننية لعصننننمة النننننف

والمننننال و ننننه قننننول ال لننننه ال هللا فزيهننننا

منا نننن ة لننننلله أله اإليمنننناه أف نننن ال افننننا وشننننر فنننني صننننحة
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ننائر ا كمنننا أه الكفننر منا نننب للقتنن أو السننن ي أليننه أف ننن ال نننرائ
وأيضنننا فترتينننب الحكننن فلنننه الوصننن

مانننعر بالعلينننة والحكننن يعننن

بعمننننوم العلننننة وال ننننواب فنننننه أه إننننا ر اال ننننتبناء و ننننو قولننننه ال
بحقهنننا يمننننع لنننه وأه خنننوز تاصننني

العلنننة فزينننه يارخهنننا فنننص

العلينننة ألينننه يصنننير التقننن ير ما كلمنننة التوحيننن فلنننة العصنننمة ال أه
يمننننع شنننا منننص حقهنننا فزيهنننا ما ال تكنننوه فلنننة  .وفننني نننلا ال نننواب
ي نننر أله الاصننن يلزمنننه وال يضنننرا لنننه أله تننن ير العلنننة ينننزول
بنننزوال شنننر ها واألقنننوي فننني ال نننواب أه العمنننوم منننص نننلا الحننن يم
يفهمنننننه منننننص أربننننناب اللسننننناه منننننص لننننن يعنننننر

القينننننا

وشنننننرائ ه

كال ننن وي ويحنننوا و حالنننة اال نننت الل فلنننه ال لننني أولننني منننص حالتنننه
فلنني الافنني ننلا مننع مننا يعتض ن بننه مننص الصننور الكبيننرة الموافقننة لننه
كما تق م واحتا ال مهور أيضا بوخوا أور ي -
أحننن ا ي أه نننلا ال منننو تككننن بمنننا يفيننن اال نننتنراك فتكنننوه مفيننن ة
لنننه أمنننا  / 22 / /ب ففننني مبننن قولنننه تعنننالي فسننن

المالئكنننة كلهننن

أخمعننوه وأمننا البننايي ي فننزه الت كينن يمننا يكننوه مقومننا لمننا يقضننيه
اللفننن منننص ال اللنننة ال مناننن لانننا لننن يننن ل فلينننه اللفننن
الت كيننن

نننلا حقيقنننة

ولنننو كننناه صنننينة ال منننع تفيننن الننن عر تنننارة والكننن أونننري

لكننناه قولننننا الننننا

كلهننن بياينننا ألحننن المحتملنننيص ال ت كيننن ا كمنننا فننني

نننائر الصنننفا المقيننن ة فنننزه الانننفل لمنننا كننناه متنننرددا بنننيص الحمنننرة
وال ينننناو كنننناه قننننول القائنننن ينننناب الاننننفل األحمننننر م ينننننا ألحنننن
المحتملنننيص ال مككننن ا فالمككننن ي قننني المككننن فلنننه حالنننة ويفيننن ا قنننوة
و نننلا الننن لي يننننتهر فلنننه أبننني اشننن لتسنننليمه فنننادة كننن وخمينننع
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لال نننتنراك وأمنننا فلنننه الواقفينننة فزيمنننا ينننت بعننن

نننو منننا تقننن م منننص

األدلة فله أيها لال تنراك وافترو فله لا بوخوا ي -
أحنننن ا ي ورود الت كينننن فلننننه المنكننننرا وقنننن تقنننن م أيننننه شننننا وال
ي يزا المحققوه .
و اييهمنننا ي أه ياينننة منننا يلنننزم أه يكنننوه اللفننن صنننالحا للعمنننوم و نننو
منننع الت كيننن يقتضننني اال نننتنراك وال يلنننزم مننننه أه يكنننوه منننص أصنننله
موضننوفا للعمننوم وخوابننه أيننه مننا أه يننراد بصننالحية العمننوم فلننه
وخننننه الحقيقننننة أو الم نننناز  .واألول با نننن أله حاصننننلة يرخننننع لنننني
أه اللفننن مانننترب بنننيص العمنننوم والاصنننوص ويصنننير منننع لفننن الكننن
وال ميننننع متعينننننا للعمننننوم وكنننن مننننص قننننال باالشننننتراب فنننني ال مننننع
المعنننر

بنننالم ال نننن

يقنننول بنننه فننني كننن وخمينننع أيضنننا فنننال يصنننلح

كننن وخمينننع ما لتعينننيص العمنننوم وفلنننه قنننول أبننني اشننن يكنننوه كننن
وخميع
معينننا للعمننوم ال يكننوه وخميننع معينننا للعمننوم ال مككنن ا و لننه ي نن
باتفننناك أئمنننة العربينننة ويينننر

فلنننه تسنننميتهما مككننن يص و ه أريننن

الصننننالحية ب ريننننل الت ننننوز فهننننو با نننن أيضننننا فلننننه القننننوليص أمننننا
فلنننه قنننول الواقفينننة ف نننا ر أله الوقننن

\23أ أيضنننا  /خنننار فنننن

فننني كننن وخمينننع فنننال يفيننن أه العمنننوم بم رد منننا وفلنننه قنننول أبننني
اشنن يرخننع لنني مننا كرينناا أه كنن وخميننع قرينننة دالننة فلننه رادة
العمننوم بنناللف فلننه وخننه الت ننوز فننال يكننوه فيهمننا شننا مننص معنننه
الت كي ما و و وال

خمافه .

و البهمنننننا ي أه ال منننننع المعنننننر

بنننننالم ال نننننن

ه كننننناه يقتضننننني

اال ننننتنراك ب صنننن وضننننعه فننننال حاخننننة لنننني ضننننميمة الت كينننن ليننننه
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حتنننننه يسنننننت ل بت كيننننن ا فلنننننه العمنننننوم و ه كننننناه ال يقتضنننننيه فهنننننو
المنننن في وخوابننننه مننننا تقنننن م أه الت كينننن تقويننننة لمنننن لول اللفنننن ويفنننني
لتنننو

رادة الم ننناز بنننز الك الكننن فنننزرادة الننن عر فنننال يننننافي فننني

كنننننوه اللفننننن موضنننننوفا للعمنننننوم و نننننلا كمنننننا أه االفنننننالم متعيننننننة
لمننن لوالتها وتككننن فننني مبننن ي رأينننا زيننن ا يفسنننه وفيننننه ويحنننو لنننه
وقننن وقنننع فننني كنننالم منننام الحنننرميص فننني ال ر ننناه أينننه قنننال وبمنننا زل
فينننننه النننننناقلوه فنننننص األشنننننعري ومت عينننننة أه صنننننينة العمنننننوم منننننع
القنننرائص ت قننني متنننرددة و نننلا ه صنننح فيحمننن فلنننه توابنننع العمنننوم
كالصننيغ المكك ن ة يحننو أخمعننيص أكتعننيص أبصننعيص ف مننا ييننر ننلا فننال
ف ونننل القرافننني منننص نننلا الكنننالم أه صنننيغ العمنننوم بعننن الت كيننن يمكنننص
أه يقنننال أيهنننا ت قننني متنننرددة بنننيص الاصنننوص والعمنننوم و نننلا يمنننا
قالننننه اإلمننننام بالنسنننن ة لنننني الننننواقفيص وقنننن كريننننا وخننننه اال ننننت الل
فليه بالت كي فيما
أه األلننن

ل الوخه البايي ي

والنننالم يسنننمياه بحنننر

التعريننن

وفاقنننا ومنننص ال نننا ر أه

تسنننميتها بنننلله ليسنننا والينننة منننص رفاينننة المعننننه خارينننة م نننري
اال ننن العلننن فهننني ا بافت نننار المعننننه فنننالمعر

بهمنننا منننا الكننن أو

م لنننننل ال منننننع الصنننننادك فلنننننه أي خمنننننع كننننناه أو خمنننننع معنننننيص
واألويننننراه بننننا اله فتعننننيص األول  .أمننننا األول منهمننننا فننننأله لننننه
معلننننوم ق نننن دوننننول األلنننن

والننننالم وتعرينننن

الحاصنننن  .وأمننننا البننننايي  /فأليننننه لنننني

المعننننر

تحصنننني

يفهنننن  / 23ب منننننه السننننامع

بعننر مراتننب ال مننو فلننه التعيننيص فننن فنن م معهننود ننابل لعنن م
منننا يانننير بنننه فننني اللفننن
األلنننن

الكنننالم فينننه وافتنننرو فلنننه نننلا بننن ه

والننننالم ال يتعننننيص أه بكويننننا للتعرينننن

فقنننني فقنننن فقنننن يكننننوه
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ال نننتنرك ال نننن

كقولنننه تعنننالي

مننص النننار  وللمعهننود مننص ال ننن

ه المننننافقيص فننني الننن رب األ نننف
كقولننه تعننالي  كمننا أر ننلنا لنني

فرفنننوه ر نننوال فعصنننه فرفنننوه الر نننول  ول يننناه حقيقنننة ال نننن
كقنننول السننني لع ننن ا ي اشنننتر الا نننز واللحننن فزينننه ال يريننن ا نننتنراك
كننن فنننرد وال معهنننودا معيننننا فيتعنننيص الحقيقنننة ويكنننوه أيضنننا للكمنننال
فنني الصننفا كننالواردة فنني صنننفا هللا تعننالي مبنن الننرحمص النننرحي
والعزيننننز ويير مننننا وللتسننننوية بننننيص النعننننا والمنعننننو فنننني أصنننن
التعريننن

وت نننا أيضنننا زائننن ة كمنننا فننني قنننول الانننافر رأينننا الوليننن
فلنن قلننت أيهننا ا لنن تفنن تعرينن

بننص اليزينن م اركننا

الما يننة

أو المعهنننود يتعنننيص اال نننتنراك  .وأخينننب بننن ه منننا فننن ا البال نننة األول
قليننن فننني اللننننة ال فننني يعنننا المننن ه معلومنننا ق ننن األلننن
فيتعننننيص الحمنننن فلننننه العهنننن أو ا ننننتنراك ال ننننن
ولي
1

والنننالم

فمننننال بالنالننننب

معهود .
بيننناو فننني األصننن لكمنننال ال ينننا كنننلا مكتنننوب فننني الحاشنننية
فتعيص اال تنراك

وأفلننن أه نننلا الننن لي منننص أصنننله يمنننا يصنننح التمسنننه بنننه ا قيننن
بننن ه ا ننن ال نننن

المحلننني بنننالالم يفيننن العمنننوم كمنننا ننني تي ه شننناء

هللا تعننالي  .وأمننا فلنني ريقننة اإلمننام فاننر ال ن يص الننرازي أيننه لنني
للعمنننوم فنننزه نننلا الننن لي يننننتقر بنننه وقننن حنننال فانننر الننن يص الفنننرك
بننننيص المقنننناميص بنننن ه األلنننن

والننننالم فنننني المفننننرد يفينننن اه تعرينننن

الما ينننة المانننترب بنننيص األفنننراد و لنننه يينننر حاصننن ق ننن دوولهمنننا
بننن لي صنننحة قولننننا اإليسننناه ينننو والحينننواه خنننن
قولنننا يسنناه يننو وحيننواه خننن

وفننن م صنننحة

و ننلا بعينننه يمكننص أه يقننال مبلننه
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فننني ال منننع  / 24أ المحلننني بنننالم ال نننن

وأيهنننا تفيننن تعنننيص ال منننع /

المانننترب بنننيص ال منننو كمنننا افتنننرو بنننه صننناحب التحصننني وقننن
أخيننننا فننننه فيمنننا تقننن م و ننني تي يتمنننة الكنننالم فننني لنننه ه شننناء هللا
تعالي .
البالننننم ي و ننننو قريننننب مننننص الننننل ق لننننه أه ال مننننع المعننننر
ال نننن

بننننالم

لنننو لننن يحمننن فلنننه العمنننوم فزمنننا أه يحمننن فلنننه بعنننر

معننيص مننص ال مننع و ننو با ن أليننه لنني
فننني العقننن منننا يننن ل فلينننه

فنني اللف ن مننا ياننعر بننه وال

الكنننالم فنننن فننن م المعهنننود السنننابل أو

فلننه بعننر ييننر معننيص منننه و ننو أيضننا با نن أليننه ال ي قنني فننرك
بننننيص المنكننننر والمعننننر
لننن وول األلننن

مبنننن رخننننال والرخننننال وأيضننننا فننننال ي قنننني

والنننالم فائننن ة و ا امتننننع كننن منننص نننليص تعنننيص أه

يكنننوه اال نننتنراك وال يقنننال يحنننص يمننننع فننن م الفنننرك وفننن م الفائننن ة
أله قولنننننا الرخننننال صننننالح وللعمننننوم والاصننننوص فننننن يا باننننال
قولننننا رخنننال فزينننه ال يصنننلح لنننلله ألينننا يقنننول يلنننزم منننص صنننالحيته
لهمنننننا محنننننلور اإلخمنننننال وأه ال يحمننننن فلنننننه شنننننا و لنننننه فلنننننه
وننننال

األصنننن فيتعننننيص حملننننه فلننننه الكنننن ال مننننا ونننن

النننن لي

الم لوب و و الم لوب .
الرابننننع ي أه ال مننننع المعننننر

فنننني اقتضنننناء الكبننننرة فننننوك المنكننننر

بننن لي صنننحة ايتزافنننه مننننه منننص يينننر فكننن

فزينننه يصنننح أه يقنننال

الرخننننال مننننص رخننننال و لننننه ينننن ل فلننننه العمننننوم أله المنتننننز منننننه
أكبننر مننص المنتننز منننه لال ننتنراك أليننه ا كنناه أكبننر مننص المنكننر
والمنكنننر ال يعنننر

مرت تنننه فنننو لننن يكنننص المعنننر

لال نننتنراك خننناز

أه يكنننوه المنكنننر فننني مرت تنننه أكبنننر مننننه وال يصنننح لنننه فيتعنننيص
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خعلننه للعمننوم ومننا يقننال فلننه ننلا ه االيتننزا منننه قرينننة صننرفته
لننني العمنننوم ف وابنننه منننا ننن ل يينننر منننرة أه ا نننتفادة المعنننايي منننص
القنننننرائص ونننننال

األصننننن لمنننننا ينننننكدي لينننننه منننننص تع يننننن دالال

األلفننناإ كلهنننا و حالتهنننا فلنننه القنننرائص و ا نننا أه ال منننع المعنننر
بنننالم ال نننن

يقتضننني العمنننوم فنننال مع المضنننا

كنننلله  /أيضنننا 24

 /ب ل ريننناه أكبنننر األدلنننة فينننه ولعننن م القائننن بالفصننن وأله الرخننن
ا قنننال ي افتقنننا ف يننن ي و منننائي و لقنننا يسنننائي حكننن فلينننه بعتنننل
ال ميننع ب ننالك الكنن بزخمننا العلمنناء كمننا تقنن م مبلننه  .و ننو أقننوي
منننا يعتمنننن فننني ننننلا المقنننام واحننننتا المنننايع مننننص فمنننوك بوخننننوا ي
أحننن ا ي يننن

ننني ويه فلنننه أه خمنننع السنننالمة منننص خمنننو القلنننة

ومننا يكننوه للقلننة فننال يكننوه لال ننتنراك وخمننع السننالمة أحنن أيننوا
ال مننننو المعرفننننة تعرينننن

ال ننننن

فننننز ا لنننن يفنننن

ننننلا اال ننننتنراك

ا ننرد لننه فنني بقيننة أيوافننه لنن ال يلننزم االشننتراب أو تالنن
اللف فنه وك منهما فله وال

منن لول

األص .

و اييهمنننا ي لنننو كاينننا نننلا الصنننينة لال نننتنراك لكننناه دونننول الكننن
فليهنننا تكرينننرا والننن عر يقضنننا وال رينننب فننني صنننحة قولننننا بعنننر
النا

وك النا

.

ورابعهنننا ي يقنننال خمنننع األمينننر الصننناية منننع أينننه منننا خمنننع الكننن
واألصنننن فنننني اإل ننننالك الحقيقننننة وال ننننواب فننننص األول ينننن تي أه
شننناء هللا تعنننالي فنننن الكنننالم فلنننه أفنننراد الصنننيغ و ننننيص نننناب أه
كننننالم نننني ويه محمننننول فلننننه التنكيننننر دوه التعرينننن

خمعننننا بننننيص

كالمننننه وبننننيص األدلننننة ال الننننة فلننننه أيننننه حالننننة التعرينننن
لال ننننتنراك وفننننص البننننايي أه األلنننن

والننننالم للتعرينننن
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ال ننننن
فينصننننر

لننني مننننا السننننامع بننننه أفننننر
أفنننر

فينصنننر

فننننزه كنننناه ننننناب فهنننن والسننننامع بننننه

و ه لننن يكنننص نننناب فهننن حملنننا فلنننه مننن لولها

العهنننن يكننننوه م ننننازا أليننننه ال يحمنننن فليننننه ال بقرينننننة و ننننلا شنننن ه
الم نننناز وأيضننننا فلننننزوم الم نننناز أو االشننننتراب ابننننا فلننننه كنننن
ال نسننني ا لننن يكنننص ال نننتنراك فهنننو مانننال

تقننن ير أله التعريننن

للعهنننن فالبنننن أه يكننننوه ماننننتركا بينهمننننا أو م ننننازا فنننني أحنننن ما
وأيضنننا فنننال رينننب فننني صنننحة ا نننتعمال ال منننع ا فنننر
خنننن

تعريننن

ال نننتنراك ف علنننه حقيقنننة فينننه أولننني منننص خعلنننه حقيقنننة ا 25

 /أ أرينننن بننننه النننن عر لمننننا تقنننن م ييننننر مننننرة أه الكليننننة  /مسننننتلزمة
لل زئية دوه العك

.

وأمنننا البنننايي والبالنننم فقننن تقننن م ال نننواب فنهمنننا وأه دونننول كننن
للت كيننن وي قننني تنننو

الم ننناز فنننال تكرينننر ودونننول بعنننر قريننننة

صنننارفة لننني التاصننني
خمع األمير أ

فنننال يقنننر كمنننا أه المعنننر

ال ل قرينة اقتصا التاصي

الرابعننننة ي فنننني ا نننن ال ننننن
معهننود يرخننع ليننه والننلي

قننني قنننوله

.

المحلنننني بننننالم ال ننننن

ولنننني

ننننناب

ننب ليننه خمهننور األئمننة أيننه مننص صننيغ

العمنننننوم يقتضننننني اال نننننتنراك ويننننن

فلينننننه الانننننافعي فننننني يينننننر

موضننننع مننننص كت ننننه منهننننا قولننننه فنننني الر ننننالة أه الزاييننننة والزاينننني
ويحو منننا منننص العنننام النننل وننن

و كنننر فننني ال نننوي ي أيضنننا يحنننو

لننه وبننه قننال الم ننرد وال وخننايي ويير مننا مننص أئمننة الن نناة وأبننو
اشننن ابنننص ال نننائي وبعنننر الفقهننناء وأكبنننر المتكلمنننيص لننني أينننه ال
يفي ن العمننوم بنن يقتضنني بعضننا مننص لننه ال ننن

ا لنن يكننص للعهنن

و ننو اوتينننار فاننر الننن يص الننرازي وأت افنننه ومنننه منننص فصنن و نننو
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اإلمنننام النزالننني فقنننال ه كننناه واحننن ا يتمينننز بالتننناء فنننص ا ننن
ال ننن

كننالتمر وال ننر فزيننه العنناري منهننا يفي ن العمننوم كمننا فنني قولننه

صنننلي هللا فلينننه و نننل ي ال ت يعنننوا التمنننر بنننالتمر وال ال نننر بنننال ر
وال الانننعير بالانننعير اإل نننواء ومنننا ال يتمينننز بالهننناء ينقسننن لننني
ويتعنننن د كالنننن ينا والرخنننن حتننننه يقننننال دينننننار واحنننن

مننننا يتاننننا

ورخنننن واحنننن و لنننني مننننا ال يتاننننا
يقننال

واحنننن منننننه كالننننل ب ا ال

ننب واحنن وتننراب واحنن فهننلا ال ننتنراك ال ننن

الرخننن والننن ينار فقنننال ياننن ه أه يكنننوه للواحننن واأللننن
التعريننننن

وأمننا يحننو
والنننالم فينننه

فقننننني  .وقنننننوله الننننن ينار أفضننننن منننننص الننننن ر

يعنننننر

اال ننننتنراك بقرينننننة التسننننعير ويحتمنننن أه يقننننال ننننو دلينننن فلننننه
اال نننتنراك فزينننه لنننو قنننال ال يقتننن المسنننل بالكنننافر وال يقتننن الرخننن
بنننننالمرأة فهننننن لنننننه فننننني ال مينننننع ال بمنا ننننن ة قريننننننة التسنننننعير
والتفننناو فننني الفضننن فزينننه لنننو قننن ر حينننم حينننم ال منا ننن ة فنننال
يالنننو فنننص ال اللنننة فلنننه ال نننن

نننلا كالمنننه  /وقسننن الاننني موفنننل

ال يص  / 25ب
1

كلا في األص مكررة

ال ن لنني فنني الروضننة ننلا الصننن

فلنني قسننميص ي أحنن ما ي مننا ال

واح له مص لف ة كالماء والتراب والل ب والفضة .
البننننايي ي لفنننن الواحنننن الننننل لننننه حالننننة ت ينننننه وخمننننع كالسننننارك
والزايننني واألكننن والانننارب ويحنننو لنننه وأشنننار لننني أه العمنننوم
فنني األول أقننوي منننه فنني البننايي لمننا يتاينن فنني البننايي مننص يقنن
اللفنننن المفننننرد فننننص لفنننن ال مننننع مننننص خهننننة الصننننينة ال مننننص خهننننة
المعننننه وتقننن م فننني ال منننع المحلننني أينننه ا لننن ي هنننر كنننوه راخعنننا
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لننني معهنننود وال أه المنننتكل أراد بنننه ال نننن
وتوقفننه فنني مب ن

فيننه توق ن

فنمنننام الحنننرميص فنننن ا

ننلا نننا أولنني وق ن صننرا بننه فقننال ه

كننناه التعريننن

فلنننه تنكينننر نننابل كقولنننه ي أق ننن رخننن

قنننرب الرخننن

فنننال يقتضننني ا نننتنراقا و ه الا فننني الكنننالم قصننن

المنننتكل فهنننو لال نننتيعاب و ه لننن يعنننر
نننابل أو شنننعار ب نننن
لل نننن

ننن يقنننول

ننن ونننر تعريفنننا لتنكينننر

فالنننلي صنننار لينننه مع ننن المعممنننيص أينننه

والنننل أراا أينننه يحتمننن وأينننه حينننم يعننن ال يعننن بصنننينة

اللفنننن و يمننننا ننننا فمومننننه وتناولننننه ال ننننن
شننعرة بننال ن
ننننلا اللفنننن

نن قننال بعنن لننه وال ينننت

بحالننننة مقتريننننة معننننه
الكننالم مننص قاصنن لنني

ال مرت ننننا فلننننه تنكيننننر أو ماننننعرا ب ننننن

المننتكل وفرضننه مننص المننتكل فلننه منننت

فنننني قصنننن

الكننالم فربننا فننص حنن ي

قرينتنننني العمننننوم أو الاصننننوص فنننني مقننننال أو حننننال محننننال وأشننننار
اإلمنننننام لننننني أه ننننن ب توقفنننننه فيمنننننا لننننن يمكنننننص قريننننننة فهننننن وال
ا ننننتنراك خننننن

أه ننننلا اللفنننن لنننني

ب مننننع وال وضننننع لإبهننننام

المقتضننني لال نننتنراك كننن دوا الانننر ويحو نننا و نننلا نننو الم ونننل
الننننل افتمنننن ا فاننننر النننن يص الننننرازي قننننررا بوخننننوا ي أحنننن ا ي أه
الرخننن

ا قنننال ل سنننا البنننوب وشنننربا المننناء ال يت نننادر لننني النننل ص

اال نننتنراك و اييهمنننا ي أينننه ال ي نننوز ت كيننن ا بمنننا يككننن بنننه ال منننو
فال يقال خاءيي الرخ كله أخمعوه .
و البهمنننا ي أينننه ال ينعنننا بنعنننو ال منننو فنننال يقنننال  / 26أ خنننناء
الرخننن القصنننار  /وتكلننن الفقينننه الفضنننالء قنننال ف منننا قنننوله أ لنننه
الننننا

الننن ر

ال نننير والننن ينار الصنننفر ف ننناز بننن لي أينننه ال ي نننرد
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وأيضنننا فالننن ينار األصنننفر لمنننا كننناه حقيقنننة كننناه الننن يايير األصنننفر
ما و ا أو م ازا .
ورابعهننا ي أه ال يننع خننزء مننص مفهننوم ننلا ال يننع و وننالل ننلا ال يننع
يتضنننمص ونننالل ال ينننع ونننالل كننن بينننع و لنننه با ننن

ننن أورد فلنننه

لننننه أه اللفنننن الم لننننل و ه اقتضنننني لعمننننوم ال أه لفنننن التعيننننيص
اقتضنننني وصوصننننة وأخنننناب فنننننه بنننن ه لننننه يقتضنننني التعننننارو
و و فله وال

األص .

ووامسننننها ي أه الما يننننة ييننننر ووحنننن تها وكبرتهننننا فننننيص واال نننن
المفنننرد ال يفيننن ال الما ينننة وتلنننه الما ينننة تتحقنننل فنننن وخنننود فنننرد
مننص أفراد ننا أله ننلا اإليسنناه ماننتم فلننه اإليسنناه مننع قينن كويننه
ننننلا فنننناألتي بهننننلا اإليسنننناه يكننننوه أتيننننا باإليسنننناه فاإلتينننناه بننننالفرد
الواحنن مننص تلننه الما يننة يكفنني فنني العمنن بننلله الننن

قننال ف هننر

أه نننلا اللفننن ال داللنننة لنننه فلنننه العمنننوم ال تنننة نننلا لفننن بعيننننه فننني
المحصنننننول والح نننننة لل مهنننننور فننننني أه نننننلا الصنننننينة تقتضننننني
اال نننتنراك وخنننوا تقننن م منهنننا احت نننا الصنننحابة رضنننه هللا فننننه
فلننننه ابننننص ف ننننا

فننننه تحننننري ربننننا الفضنننن بقولننننه  الننننل ب

بالننننل ب والفضننننة بالفضننننة والتمننننر بننننالتمر وال ننننر بننننال ر والاننننعير
بالاننننعير والملننننح بننننالملح ننننواء بسننننواء ينننن ا بينننن

 ....الحنننن يم

وأخمنننع المسنننلموه فلنننه االحت نننا بهنننلا الحننن يم كنننلله فنننه كننن
فصننر ولننو ل ن يكننص ننلا السننماء تفي ن العمننوم ل ن يسننتق لننه وكننلله
ا نننت الل منننص ا نننت ل منننص الصنننحابة رضنننه هللا فننننه بقولنننه تعننناله
 وأه ت معوا بيص األوتيص  ......ا ية . 
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ولفننن األونننا منننص أ نننماء األخننننا
احت ننننناخه بق نننننع كننننن

المحنننالة بنننالم ال نننن

نننلا منننع

نننننارك وخلننننن كننننن زاه / 26 /ب بقولنننننه

تعننناله  والسنننارك والسنننارقة فننناق عوا أيننن يهما  وقولنننه تعننناله 
الزايينننة والزاينننه فاخلننن وا كننن واحننن منهمنننا مائنننة خلننن ة  وكنننلله
أحت ننننناخه بقولنننننه  ال تننننننكح المنننننرأة فلنننننه فمتهنننننا وال فلنننننه
والتهنننننا وقولنننننه تعننننناله  حرمنننننا فلنننننيك الميتنننننة والننننن م ولحننننن
الانزيننننر  وقولننننه تعنننناله  وأحنننن هللا ال يننننع وحننننرم الربننننا  لننننه
يينننر لنننه منننص الصنننور الكبينننرة المفيننن ة للق نننع كمنننا قننن مناا ومنننا
ينننورد فلنننه نننلا منننص األفتمننناد فلنننه القنننرائص تقننن م ال نننواب فننننه
وكننننلله قننننوله يننننه مننننص تعمنننني الحكنننن لعمننننوم العلننننة أله الزيننننا
والسننننرقة فلننننة لننننلله الحنننن فننننيع كنننن زاه و ننننارك أله ننننلا و ه
نننل لهننن فنننه الوصنننا

المانننتقة فهنننو يينننر م نننرد فنننه الحننن يم

المتقنن م فننه أيننوا الربويننا وحيننم ال تنننكح المننرأة فلننه فمتهننا
ووالتهننا وأمبننال لننه ومنهننا مننا تقنن م أيضننا مننص صننحة اال ننتبناء
منننص نننلا الصنننيغ وأه لنننه دليننن العمنننوم وقننن ورد ننننا فنننه قولنننه
تعنننننناله  ه اإليسنننننناه لفننننننه وسننننننر ال الننننننليص ومنننننننوا وفملننننننوا
الصالحا  ........ا ية . 
وافتنننرو اإلمنننام فانننر الننن يص فلينننه بننن ه لنننه فلنننه وخنننه الم ننناز
بنننن لي فنننن م اال ننننراد فزيننننه ال ي ننننوز أه يقننننال رأيننننا الرخنننن ال
المننننكمنيص خنننناز ننننلا اال ننننتبناء وخننننواب ننننلا أه األصنننن فننننه
اإل نننالك الحقيقنننة والننننق

بمنننا كنننرا ال ينننرد أله القنننائليص بنننالعموم

يلتزمنننوه خنننواز اال نننتبناء كمنننا كنننرا ولنننو نننل أه مبلنننه ال ي نننوز
فننناال راد ال يننن ل ف منننه فلنننه الم ننناز بننن لي أه السننناه والفاضننن
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ال ي لقننننناه فلنننننه هللا تعننننناله اتفاقنننننا و ه قيننننن ه أ نننننماء ليسنننننا
توقيفيننننة وأيضننننا فعنننن م صننننحة ننننلا اال ننننتبناء نننننا لقرينننننة الرويننننة
المايعننة منننص التعمنني لكننن خنننن

اإليسنناه كمنننا نني ته مبلنننه ه شننناء

هللا تعننناله فيكنننوه لنننه مقتضنننيا للتاصننني
ق ننن

ومنهنننا أيضنننا منننا تقننن م

نننلا فنننه أدلنننة ال منننع المحلنننه بنننالم ال نننن

للتعرينننن

أه األلننن

والنننالم

و لننننه /27أ يقتضننننه العمننننوم وقنننن تقنننن م تقريننننرا وأه /

فانننر الننن يص حننناول الفنننرك بنننيص ال منننع وا ننن ال نننن

المفنننرد بمنننا

كريننننا نننن وال شننننه فننننه أيننننه وارد فليننننه فننننه ال مننننع أو ننننو وارد
فليننننه نننننا و ننننو األإهننننر  .وقنننننول يصننننح قولنننننا اإليسنننناه ينننننو
والحيننننواه خننننن

و لننننه يقتضننننه تعننننيص الما يننننة الماننننتركة بننننيص

األفننننننراد ال ينننننننافه لننننننه أه يكننننننوه للعمننننننوم بنننننن

ننننننو مقتضننننننه

لال ننننتنراك لوخننننود المعنننننه الكلننننه المحكننننوم بنوفيتننننه أو خنسننننية
فه ك فرد مص أفراد الما ية 0
وال ننواب فمننا كننرا اإلمننام فاننر النن يص أمننا قولننه ه ل سننا البننوب
وشننننربا المنننناء ال يقتضننننه اال ننننتنراك فننننال يننننرد مبنننن

ننننلا أله

النننزا فننه ننلا المسنن لة يمننا ننو حالننة الت ننرد فننص القننرائص و نننا
لننني

كنننلله فنننزه القريننننة ننننا موخنننودة ق عينننة أله العنننادة قاضنننية

بننن ه الواحننن ال يلننن
يننننتق
ال ننن

خمينننع البيننناب وال يانننرب كننن الميننناا ننن أينننه

نننلا أيضنننا بمبننن

نننلا المبنننال فنننه ال منننع المعنننر

بنننالم

كقولننه ليسننا البينناب وأكلننا اللحننوم و ننو فننن افمننام فاننر

الننن يص منننص صنننيغ العمنننوم و نننلا اللفننن ال يت نننادر النننل ص فينننه فلنننه
اال نننننتنراك وال يفيننننن ا أيضنننننا والمنننننايع منننننا كرينننننا منننننص القريننننننة
العرفية فكلله فه اال

المفرد 0
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وأمنننا التوكيننن والنعنننا فنننال واب فنهمنننا أه العنننرب لننن تكتننن

فنننه

الت كينننن والنعننننا بالمسنننناواة فننننه المعنننننه بنننن اشننننتر ا مننننع لننننه
المسننناواة فنننه اللفننن فنننال ينعنننا وال يككننن اللفننن

ال بمنننا يسننناويه فنننه

اإلفننراد والتبنيننة وال مننع فننال يلننزم مننص ا ننتواء اللف ننيص فننه العمننوم
أه تككنننن أحنننن ما بمننننا يككنننن بننننه ا وننننر او ينعننننا بمننننا ينعننننا بننننه
ا ونننر فلنننه أينننه قننن ورد لنننه فيمنننا يحنننص فينننه قنننال هللا تعننناله أو
ال فننن النننليص لننن ي هنننروا فلنننه فنننورا النسننناء وقنننال ننن حايه
والناننن با نننقا

ف ننناء النعنننا فنننه اال ننننيص ال ننن ال نننن

المفنننرد

م موفننا و لننه أيضننا دلي ن العمننوم فيننه وكننلله مننا تق ن م مننص قننوله
ي أ لنننه الننننا

الننن ر

ال نننير والننن ينار الصنننفر و كنننر  / 27 /ب

بعننننر أئمننننة المعننننايه أه امتنننننا وصننننفة وتوكينننن ا مننننص خهننننة أه
داللنننة العمنننوم كلينننة يمنننا يننن ل فلنننه كننن فنننرد فنننرد ال فلنننه ال منننو
فايضننن

نننلا لنننه صنننينته المفنننردة فلنننزم أه يوصننن

بنننالمفرد وقولنننه

أه الننن ينار الصنننفر لنننو كننناه حقيقنننة لكننناه الننن ينار األصنننفر م نننازا
كمننا أه النن يايير الصننفر لمننا كنناه حقيقننة كنناه النن يايير الصننفر و ن
أو م ازا ي اب فنه مص وخهيص ي-
أحننن ما ي مننننع المنننالزك ألينننه ال يلنننزم منننص كنننوه الننن يايير الصنننفر
و نننن أو م ننننازا أه يكننننوه النننن ينار الصننننفر كننننلله أله النننن ينار لننننه
خهتننننناه ي اللفننننن والمعننننننه فيصنننننح األصنننننفر حمنننننال فلنننننه اللفننننن
والصنننفر حمنننأل فلنننه المعننننه بانننال

الننن يايير فزينننه لننني

لهنننا ال

خهننة واحنن ة و ننه ال مننع لف ننا ومعنننه فننال يصننح يعتهننا باألصننفر
ال فله خهة الم از .
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و اييهنننا ي أه لنننو نننل المالزمنننة فنننال يلنننزم ايتفننناء النننالزم و لنننه أه
الننن ينار فنننن ما ينننراد الينننوم م ننناز فنننن القنننائليص بعمنننوم .

وصننن

وأمنننا الرابنننع فقننن أخينننب فننننه ب ينننه ه أراد بنننال يع النننل
م لنننل ال ينننع النننل يصننن ك بفنننرد منننص خهنننة أينننه خنننن

نننو خنننزء
والمفهومنننا

يمننا ننه المعننايه دوه األلفنناإ ال و ي نن قولننه ووننر أيننه يلننزم مننص
وننالل ننلا ال يننع وننالل ك ن بيننع فننزه الم لننل ال يلننزم منننه ك ن فننرد
بننن فنننرد واحننن فقننني و ه أراد بقولنننه ال ينننع خنننزء منننص مفهنننوم نننلا
ال يننع اللفنن المحلنني بننالم ال ننن
مفهنننوم نننلا اللفننن

أي ننلا اللفنن خننزء مننص م مننو

فننن مح ال يصنننح قنننول أينننه يلنننزم منننص ونننالل نننلا

ال ينننع ونننالل كننن بينننع أله القضننناء فلنننه الم منننو ال يلنننزم مننننه
القضننناء فلنننه خزئنننه واألقنننوي أينننه يقنننال ينننه ياينننة منننا ألنننزم بنننه أه
يكننوه حنن

ننلا ال يننع يتقضنني حنن ك ن بيننع و ننلا يلتزمننه فنني قولننه

تعننالي وأحنن هللا ال يننع فننزه لننه ننو الننلي ينن

فليننه الاننافعي

رحمننننه هللا و ننننو  / 28أ األصننننح فننننن األصننننحاب  /أيننننه يقتضنننني
حنننن كنننن بيننننع

ال مننننا دل دلينننن مننننص الكتنننناب أو السنننننة فلننننه

وراخنننه فننننه كنننال يو المنهننني فنهنننا وال يلنننزم منننص لنننه التعنننارو
كما في ائر العموما الماصصة باألدلة المقتضية
1
2

كلا في األص
في األص

للتاصننني

ال ماد

و ه كننناه ونننال

كلا ياقصة والصحيح ما أ تناا
األصننن ألينننه منننع قينننام الننن لي فليهنننا
فضنننع

أله قولنننه

ال يكنننوه فلنننه ونننال

األصننن وأمنننا الانننام

المفنننرد المحلننني بننناألل

والنننالم ال يننن ل فلنننه الما ينننة ممننننو و نننو

مصننننادرة فلننننه الم لننننوب أليننننه فننننيص المنننن في وأدلننننة المعمميننننة
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تقتضننني ونننال

لنننه و ا نننا ي نننا أيضنننا فينننه ا أضننني

كمنننا

تق ن م فنني ال مننع وق ن تق ن م اال ننت الل بفه ن يننوا و بننرا ي فليهمننا
الصنننالة والسنننالم العمنننوم منننص قولنننه تعنننالي فاحمننن فيهنننا منننص كننن
زوخنننيص ا ننننيص وأ لنننه وقولنننه تعنننالي فنننص المالئكنننة
ننلا القريننة وك ن منهمننا ا ن خننن

مضننا

ينننا مهلكنننوا

فننزه قي ن األ ن ا ن

خمننننع فهننننو كننننال مع قلنننننا يصننننح ا ننننالك فلننننه الواحنننن واال نننننيص
والكبير فيكوه ك ماء األخنا

 .وهللا أفل

الاامسنننة ي فننني اال نننت الل فلنننه فمنننوم النكنننرة المنفينننة لاصوصنننها
وقننن كننناه منننص حنننل نننلا تقننن م أله منننص خملنننة أيوافهنننا منننا أفادتنننه
اال نننتنراك فلنننه وخنننه النصوصنننية التنننه ال تق ننن التاصننني

كمنننا

نني تي ه شنناء هللا تعننالي تقريننرا فنني مب ن ال رخ ن فنني ال ن ار ومننا
مننننص لننننه ال هللا والننننلي ياننننت

بهننننلا الموضننننع ننننوي مننننا تقنننن م

وخوا ي -
أحننن ا ي لنننو لننن يكنننص الفكنننرة فننني نننياك النفننني يعننن لمنننا كننناه قنننول
القائنننن ال لننننه ال هللا يفيننننا ل ميننننع األلهننننة ننننوي هللا تعننننالي لكننننص
اإلخمننننا منعقنننن فلننننه الحكنننن لقائلهننننا بالتوحينننن فينننن ل فلننننه أيهننننا
لال نننتنراك وافتنننرو فلينننه ب يهنننا و ه لننن تكنننص حقيقنننة فننني العمنننوم
لكننننص ال يمتنننننع رادة العمننننوم بهننننا م ننننازا وقننننول الموحنننن  /قامننننا
قرينننننننة توحينننننن ا فهننننننه  / 28ب التننننننه اقتضننننننا العمننننننوم و ننننننو
افتنننراو ضنننعي

لمنننا كرينننا منننص ايعقننناد اإلخمنننا فلنننه صنننحة

نننالم المنننتلف بهنننا و ه لننن يعلننن

ننن رادتهنننا العمنننوم أم ال ولنننو لننن

يكننننص العمننننوم مننننص مقتضننننيا اللفنننن لمننننا كنننناه لننننه أله المننننتلف
بنناللف الماننترب ال يحكنن فليننه بننزرادة معنننه معننيص مننص مننا لنن تقنن
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قريننننة دالنننة فلنننه منننرادا وكنننلله المنننتلف بالحقيقنننة ال يحكننن فلينننة
بزرادة الم از منها ال بقرينة ت ل فله رادته .
و اييهنننا ي أه هللا تعنننالي كنننلب القنننائليص منننا أينننزل هللا فلنننه بانننر
منننص شنننا ويقنننر لنننه بقولنننه قننن منننص أينننزل الكتننناب النننلي خننناء
بننه مو ننه مقتضننيا للعمننوم لمننا يقننر لننه بنناإليزال فلننه مو ننه
فليننننه أله السننننال ة الكليننننة يناقضننننها الموخ ننننة ال زئيننننة ولهننننلا أه
ا قننننال ي مننننا رأيننننا رخننننال يعنننن كا بننننا بتقنننن ير روايتننننه

الرخنننن
رخال ما0

و البهننننا ي التننننه فنننني قننننوله ي ال رخننننال فنننني النننن ار ال التنننني لنفنننني
ال ننن

و يمننا ينتقنني ال ننن

بايتفنناء ك ن فننرد مننص أفننرادا و لننه ي ن ل

فلنننه أينننه يفيننن اال نننتنراك وافتنننرو فلينننه ب يهنننا يمنننا تفيننن يفننني
خميننع أفننراد الرخننال أليهننا تفينن يفنني ما يننة الرخنن ومننص ضننرورة
يفنننه الما ينننة يفنننه خمينننع أفراد نننا
لوخننن

لنننو وخننن فنننرد منننص أفراد نننا

الما ينننة فننني ضنننمنه و نننو يقنننير مننن لولها والما ينننة ليسنننا

بعامننة بننن

نننه شنننا واحننن فنننال يلنننزم منننص يفيهنننا العمنننوم فننني نننر

النفي .
وخوابنننه أه الفنننرك بنننيص فمنننوم النفننني ويفنننه العمنننوم إنننا ر ألينننه
يفننني العمنننوم يصننن ك بنفنننه واحننن وفمنننوم النفنننه يمنننا يصننن ك بنفننني
ال مينننع وداللنننة العمنننوم كلينننة ال كننن فنننالمراد منننص قولننننا النكنننرة فننني
نننياك النفنننه تعننن أيهنننا تفيننن فمنننوم  / 29أ النفنننه ال يفنننه  /العمنننوم
الننل قننن يكننوه بنننالب و فنني الننن عر فننز ا نننل لننزم وفمنننوم النفننني
مننص يفننه النكننرة لنن يقنن ا فنني لننه أه يكننوه بوا نن ة يفننه الما يننة
فنايته أه يتحقل النرو ب ريقتيص ي
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بعننام لكننص يلننزم منننه فمننوم النفننه كمننا ننو

أحنن ا ي بنفنني مننا لنني
في يفه الما ية .

والبنننايي ي بنفننني كننن واحننن واحننن منننص أفنننراد منننا نننو فنننام ولإمنننام
شننهاب النن يص القرافنني نننا بحننم أبنن اا فنني فنن ة مصنننفا لننه فلنني
مواضنننع منننص النكنننرة المنفينننة قيننن فيهنننا منننا يننننافي كويهنننا للعمنننوم
و نني تي بسنني لننه والكننالم فليننه فنني موضننعه مننص الصننيغ ه شنناء
هللا تعنننالي  .الفصننن البنننايي ي فننني أه شنننمول صنننيغ العمنننوم لألفنننراد
نننننو ب رينننننل ال نننننص أو الق نننننع وأه افتقننننناد

ال اولنننننة تحتهنننننا ننننن

فمومهنننننا ووخنننننوب العمننننن بنننننه ننننن ي نننننب ق ننننن ال حنننننم فنننننص
الماصننن

أم ال ي نننب لنننه حتنننه ي حنننم فننننه فهنننلاه مسننن لتاه أمنننا

المسنننن لة األولننننني فالنننننل

ننننب لينننننه خمهنننننور العلمنننناء كمنننننا لنننننه

والاننننافعي وأحمنننن بننننص حن نننن وفامننننة أصننننحابه أه داللننننة العننننام
إنينننة وشنننموله الفنننرادا ب رينننل ال هنننور ال النصوصنننية و نننو قنننول
أبنننني منصننننور الماترينننن ي مننننص الحنفيننننة ومننننص ت عننننه مننننص مانننناي
ننننمرقن و ننننب خمهننننور لنننني أه داللتننننه فلننننه أفننننرادا ب ريننننل
النصوصنننية يوخنننب العلننن فننني كننن منهنننا و نننو قنننول أبننني الحسنننص
الكروننني وأبننني بكنننر ال صننناص وفامنننة ماننناياه العنننراقييص وأبننني
زينننن ال بو نننني وأكبننننر مانننناي مننننا وراء النهننننر واوتيننننار ال ننننزدوي
والمتنننن وريص كلهنننن وبنننننوا فلننننه ننننلا مسننننائ لهنننن منهننننا أه العننننام
المتننننن ور ينسننننن الاننننناص المتقننننن م أله داللتنننننه فلنننننه نننننلا الفنننننرد
ب رينننل النصوصنننية فيكنننوه رافعنننا لحكمنننه المتقننن م ومنهنننا أه العنننام
ا لننن ياننن

بننن لي متصننن أو مسننناو لنننه فنننال ياننن

الواحنننن وال بالقيننننا

ابتننن اء باينننر

أله  /داللتهمننننا  / 29ب إنيننننة وشننننمول العننننام
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ألفنننرادا ق عننني  .ومنهنننا وخنننوب افتقننناد فمومنننه والعمننن بنننه ق ننن
ال حنننم فنننص الماصنننن

لننني ييننننر لنننه مننننص أصنننوله وورخننننوا

فلينننه أيضنننا مسنننائ فقهينننة يانننير لننني بعضنننها فيمنننا يننن تي مسنننائ
فقهينننة يانننير لننني بعضنننها فيمنننا يننن تي ه شننناء هللا تعنننالي واحت نننوا
لننلله بنن ه اللفنن متنني وضننع لمعننيص كنناه لننه المعننيص فننن
واخ نننا و ابتنننا بنننلله اللفننن حتنننه يقنننوم الننن لي فلنننه ونننال

ننالك
كمنننا فننني

الانناص فننزه مسننماا ابننا بننه ق عننا لكويننه موضننوفا لننه حتننه يقننوم
النن لي فلننه صننرفه لنني الم نناز فيكننوه العمننوم كننلله بالنسنن ة لنني
أفنننننرادا وقنننننرر لنننننه بعنننننر أئمنننننته بننننن ه ورود العنننننام منننننع رادة
الانناص بننه ال ي ننوز أه يكننوه مننص ييننر دلينن ينن ل فلننه لننه لنن ال
يقننع السننامع فننني اللنن

ننالك الحقيقنننة و رادة الم نناز منننص

كمنننا أه

يينننر قريننننة ت نننيص لنننه ال ي نننوز وقننن حكننني األي ننناري فننني شنننرا
ال ر ننناه فنننص الانننافعي أه داللنننة العمنننوم ق عينننة و نننو يقننن يرينننب
وقيننن المنننازري الانننال

فننني لنننه فقنننال اوتلننن

مننا زاد فلننه أقنن ال مننع نن

المعممنننوه فننني أه

ننو مننص بنناب النصننوص أو مننص بنناب

ال وا ر احتا ال مهور بوخهيص ي
أحنننن ما ي صننننحة ت كينننن العمننننوم كمننننا فنننني قولننننه تعننننالي فسنننن
المالئكنننة كلهننن أخمعنننوه  ولنننو كننناه لنننه يصنننا فنننه أفنننرادا لمنننا
احننننتا فلننننه ت كينننن ا وافتننننرو فليننننه بقولننننه تعنننناله تلننننه فاننننرة
كاملننننة واألفنننن اد يصننننوص فننننه منننن لوالتها وقنننن أكنننن

بكاملننننه

وخوابنننه منننا تقننن م أه الت كيننن بالنسننن ة فلنننه البنننواب وأينننه ال يننننق
بتفريقهنننا فمنننا لنننو كاينننا متصنننلة ويحتمننن أيضنننا أه يكنننوه الت كيننن
لزينننادة اال تمنننام بصنننيامها وأه ال يتهننناوه بهنننا كمنننا يقنننول الرخننن
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لنيننرا فيمننا يكننوه مهتمننا بننه هللا هللا ال يقضنني ويحننو لننه و اييهننا ي
أه لننني

منننص العمومنننا شنننا ال  / 30أ و نننو محتمننن للتاصننني

 /ال القلينننن المتعلننننل باالفتقننننادا كقولننننه تعننننالي وهللا بكنننن شننننا
فلنننني

ومننننا مننننص

وه مننننا فنننني السننننماوا ومننننا فنننني األرو

دوبنننننة فننننني األرو ال فلنننننه هللا رزقهنننننا ويحنننننو لنننننه واحتمنننننال
دونننول التاصننني

يمننننع الق نننع ب اللتنننه فلنننه أفنننرادا ال أه يب نننا

بالننن لي أينننه يحتمننن التاصننني

كمنننا كرينننا منننص األمبلنننة ومنننص ننننا

ي هنننننر أه قنننننول ال مهنننننور أه داللنننننة العنننننام إنينننننة لننننني
ال مهنننور أه داللنننة العنننام إنينننة لننني
يب ا أيه يير محتم للتاصي

فلنننه القنننة بننن

قنننننول

نننو فيمنننا لننن

كما كريا ويفا .

وكننلله أيضننا ا لنن يكننص لنفنني الوح ن ة مبنن ال رخنن فنني النن ار ا
بنننني اال ننن منننع ال التننني لنفننني ال نننن

فزينننه ال يصنننح أه تقنننول بعننن ا

بننن رخننناله و يمنننا يصنننح لنننه ا رفنننع اال ننن كمنننا ننني تي بياينننه ه
شننناء هللا تعنننالي  .وكنننلله كننناه قنننول ال لنننه ال هللا يفيننن يفنننه ا لهنننة
فمنننا نننوي هللا تعنننالي ب رينننل النصوصنننية ال ال هنننور وافتنننرو
الحنفيننننة فلنننني ننننلا بمننننا تقنننن م مننننص احتمننننال الم نننناز فننننن

ننننالك

الحقيقنننة وكنننلله أيضنننا احتمنننال النسننن للحكننن وخوابنننه أه الم ننناز
يمنننا يانننر فنننص الحقيقنننة لينننه ا اقترينننا بنننه قريننننة حالنننة المنننتكل
وال يكنننوه الم ننناز أصنننال بقريننننة منفصنننلة ال تعلننن حالنننة النننتلف بنننه
باننننال

العننننام فزيننننه يتاصنننن

باألدلننننة المنفصننننلة كبيننننرا بنننن

ننننو

النالننب وتلنننه األدلنننة قنن تافننني وياينننة األمنننر أيننه بحنننم فلننن ي ننن ا
وال نن ي لنني األخننرام بعنن م مبنن

لننه فينقنني الق ننع باننموله لكنن

أفننرادا ال ننيما فننني العننام الننل دولنننه التاصنني

أله الننراخح أينننه
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يصننننير م ننننازا بالنسنننن ة لنننني شننننمول كنننن األفننننراد وبهننننلا وننننر
ال نننواب فنننص قنننوله المتقننن م أه ورود العنننام منننع رادة الاننناص بنننه
ال ي ننوز أه يكننوه مننع ييننر دلينن تاصنني

العننام لنني

منحصننرا

فيمننا كننروا بنن العننام الماصننوص فلننه قسننميص  /قسنن أرينن / 30
ب به الاصوص مص أول الا اب به فهلا مسل .
1

في األص

قسميص وما أ تناا يستقي به الكالم

أينننه ال يكنننوه ال بننن لي متصننن بنننه حالنننة الا ننناب و ال يلنننزم مننننه
ت ن وير ال ينناه فننص وقتننه الحاخننة فهننو كالحقيقننة ا أري ن بهننا الم ناز
وقسنننن ورد فامننننا نننن وصنننن
يلنننزم أه يكنننوه دليننن التاصننني

بعنننن لننننه بنننن لي منفصنننن فهننننلا ال
مقترينننا بالعنننام وال يق نننع بايتفننناء

الماصصنننننا فيكنننننوه شنننننموله ألفنننننرادا إنينننننة وأمنننننا االفتنننننراو
بالنسننن فنننال ينننراد أله النسننن قليننن بالنسننن ة لننني األحكنننام بانننال
التاصننننني

والم نننننناز ولهننننننلا ال يوخنننننن أه اتفننننننل فلننننننه كويهننننننا

منسنننووة ال قلنننيال بننن فننني يال هنننا ونننال
صننننورة مننننص صننننور التاصنننني

وبعضنننه ينننرد لنننه لننني

أو ييننننر لننننه وأيضننننا فالنسنننن

يمنننا يكنننوه محنننتمال فننني زمنننص الن نننوة بحينننم ي نننوز ورودا حتنننه
يقننول ه ا نننتمرار داللنننة الاننناص التكليفنني فننني لنننه النننزمص النننزمص
بالنسنننن ة لنننني النائننننب فننننص الم ينننننة ال يكننننوه ما ق عيننننة الحتمننننال
ورود النسننن فلينننه فنننزه اال تصنننحاب ال يفيننن ال ال نننص و منننا بعننن
زمنننننه صننننلي هللا فليننننه و ننننل وبحننننم األئمننننة وا ننننتقرار الاننننريعة
وتننن ويص أحكامهنننا فاحتمنننال النسننن فيمنننا لننن ينننلكر فينننه أينننه منسنننو
وال معننارو لننه بعي ن خ ن ا ال وخننه لننه وممننا بننني الحنفيننة فلننه ننلا
القافننن ة أيهنننن خعلنننوا قولننننه صنننلي هللا فليننننه و نننل ي فيمننننا ننننقا
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السننماء والعننيص العاننر يا نناا لقولننه صننلي هللا فليننه و ننل

فيمننا

دوه ومسنننة أو نننعة صننن قة بنننناء فلنننه أه العنننام المتننن ور ينسننن
الاننننناص المتقننننن م وأه الحننننن يم األول متننننن ور ولننننن يب نننننا تننننناري
الحننننن يبيص حتنننننه يعلننننن المتننننن ور منهمنننننا وكنننننلله قنننننالوا أيضنننننا ه
التننن اوي بننن بوال اإلبننن فننني حننن يم العنننريييص منسنننو بقولنننه صنننلي
هللا فليننننننه و ننننننل

تنز ننننننوا مننننننص  / 31أ ال ننننننول  ...الحنننننن يم /

والتننناري مننن ه فيهمنننا أيضنننا ولننن ياصصنننوا فمنننوم قولنننه تعنننالي
فنننناقروا مننننا تيسننننر مننننص القننننروه بحنننن يم ال صننننالة ال بفاتحننننة
الكتننناب أله لنننه العمنننوم لمنننا لننن يتاصننن
بانننن

بننن لي مسننناو لنننه لننن

با ننننر الواحنننن أله داللتننننه إنيننننة مننننص خهننننة ننننن ا وداللننننة

فمنننوم الكتننناب ق عينننة فنننن

وقننناوال فنننيمص أوصننني بانننات معنننيص

لرخنننن وبفصننننه ألوننننر ه كنننناه لننننه بكننننالم منفصنننن يكننننوه حلقننننة
الاننات لننألول ويقسنن الفنن

بينهمننا أله داللتننه فلننه خزائننه ك اللننة

العنننام فلنننه أفنننرادا وأه وصننن الوصنننيتيص بكنننالم واحننن كننناه أفنننرادا
وأه وصننن الوصنننيتيص بكنننالم واحننن كننناه الفننن

كلنننه للبنننايي ألينننه

منننع االتصنننال يكنننوه ماصصنننا وإهنننر أه المنننراد بننناألول الحلقنننة
وحننن ا لننني يينننر لنننه منننص المسنننائ التنننه ي نننول بنننلكر ا الكنننالم
ومنننع ب نننال نننلا القافننن ة وبينننناه أه شنننمول العنننام ألفنننرادا إنننننه
يمتننننع الحكننن فننني نننلا المسنننائ فلنننه نننلا الوخنننه المسننن لة البايينننة ي
قنننال اإلمنننام النزالننني فننني المستصنننفي ال ونننال

فننني أينننه ال ي نننوز

الم ننادرة لنني الحكنن بننالعموم ق نن ال حننم فننص األدلننة العاننرة التننه
كريا نننننا فننننني الماصصنننننا أله العمنننننوم دليننننن بانننننر ايتفننننناء
الماصنننوص والانننر بعننن لننن ي هنننر ننن كنننر بقينننة الكنننالم وت عنننه
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فلنننه يقننن

نننلا اإلخمنننا ا مننن ي فننني األحكنننام وابنننص الحاخنننب فننني

ماتصنننرية وشنننراا كتابنننة وليسنننا المسننن لة خمافينننة كمنننا كنننروا
فقنن تقنن م أه الحنفيننة فرفننوا فلنني المسنن لة المتق مننة الحكنن بننالعموم
و نننلا نننو اوتينننار أبننني بكنننر

والعمننن بنننه ق ننن إهنننور الماصننن

الصنننير فننني منننص الانننافعية والقاضننني أبننني يعلننني ابنننص الفنننراء وأبننني
بكنننر الانننالل منننص الحنابلنننة و نننو احننن ي النننرواتيص فنننص أحمننن بنننص
حن ننننن رحمنننننة هللا فلينننننه  / 31 /ب واوتنننننارا اإلمنننننام فانننننر الننننن يص
النننرازي ومنننص ت عنننه منننص أصنننحابه وأبنننو الع نننا

القر ننني ويينننرا

مننننص المالكيننننة لكننننص ف ننننارة بعضننننه ي ننننوز التمسننننه بننننالعموم ق نننن
ال حننننم فننننص الماصنننن

وبعضننننه يقننننول بحننننم افتقنننناد

الصننينة والعمنن بننه ق نن إهننور الماصنن
ال حننم فننص الماصنن

والننل

فمننننوم

وفنني ف ننارة قننوم ق نن

ننب ليننه أبننو الع ننا

ابننص ننريح

وأبننننننو ننننننعي االصنننننن اري وأبننننننو ننننننحاك المننننننروزي وفامننننننة
أصنننحابنا كمنننا قنننال الاننني أبنننو نننحاك الانننيرازي ويينننرا منننا تقننن م
فننص النزالنني أيننه ال ي ننوز لننه ق ن ال حننم فننص الماص ن
القاضننني المننناوردي فنننص إنننا ر يننن

ويقلننه

الانننافعي وحكننناا ابنننص ف ننن

ال نننر فنننص أ ننن الح ننناز قا نننة واوتنننارا أبنننو الا ننناب الكلنننو ايي
منننص الحنابلنننة وقنننال أومنننا لينننه أ نننو ابنننص حن ننن فننني رواينننة ابننننه
صنننالح وأبننني الحنننارل وحكننني الاننني منننوفص الننن يص المق ننني فنننص
بعنننر الحنفينننة التفرقنننة بنننيص منننص صنننحح العمنننوم فنننص الن ننني صنننلي
هللا فليننننه و ننننل وبننننيص ييننننرا فنننناألول ي ننننب فليننننه افتقنننناد العمننننوم
منهنننننا دوه البنننننايي وصنننننور منننننام الحنننننرميص محننننن الانننننال

فننننني

صننننورة واصننننة فقننننال ا ورد الصننننينة ال ننننا رة فنننني اقتضنننناء
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العمننننوم ولنننن ينننن و وقننننا العمنننن بموخ هننننا فقنننن قننننال أبننننو ك ننننر
الصننيرفي ي ننب فلننه المتع نن يص افتقنناد فمومهننا فلننه خننزم نن ه
كننناه األمنننر فلنننه منننا افتقننن وا فنننلاب و ه ت نننيص الاصنننوص تنينننر
العقننن ننن زيننن

اإلمنننام نننلا القنننول واوتنننار التوقننن

فننص الماصننن

وفنننرك بينننه وبنننيص القنننول بننالوق

لننه صننينة ب ن ه فنني ننلا التوق ن
فننن م الماصننن

لننني أه ي حنننم
فلنننه أه العمنننوم

ال يحم ن فلننه العمننوم حتننه ي هننر

بمنننا ينلنننب لنننه فلننني إنننص الم تهننن فعنننن  / 32أ

يقننول  /بننالعموم ويحملننه فلننه مقتضنني لف ننه مننص ييننر قرينننة وأمننا
قننول األشننعري ومننص وافقننه فنني الوق ن

فننص صننيغ العمننوم فهننو أيننه

ال يحمننن اللفننن فلنننه العمنننوم ال بقريننننة تننن ل فلينننه  .قلنننا ي والنننل
وخ تننه مننص كننالم أبنني بكننر الصننيرفي فنني كتنناب ال ينناه فنني أصننول
الفقنننه يوافنننل منننا يقلنننه ال مهنننور فنننص منننص فننننه منننص اإل نننالك و نننو
يينننر مقيننن القنننول بنننلله بمنننا ق ننن حصنننول وقنننا العمننن بنننه بننن
مصنننرا بالعمننن بنننه ق ننن ال حنننم فنننص الماصننن

نننو

وكنننلله صنننرا

به اإلمام فار ال يص وأت افه واحت وا للله بوخوا ي
أحنننن ا ي أه األصنننن فنننن م التاصنننن

و ننننلا يوخننننب إننننص ف مننننه

فيكفننني فننني نننا إنننص الحكننن وبع نننارة أونننري احتمنننال الاصنننوص
مرخوا وإا ر صينة العموم راخح والعم بالراخح واخب .
و اييهمننا ي لننو لنن ي ننز التمسننه بالعننام ال بعنن

لننب الماصننوص

وف ن م وخننودا للننزم مبلننه فنني الحقيقننة بالنس ن ة لنني الم نناز وال ننامع
بينهمنننننا التحنننننرز فنننننص الا ننننن المتنننننو
الوضنننعي فنننزه الننننا
يير بحم

والنننننالزم با ننننن بنننننالعر

كلهننن يحملنننوه األلفننناإ فلننني إوا ر نننا منننص

وخ ما يوخب الع ول فنه أم ال .
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و البهنننا ي أه اللفننن فنننام فننني األفيننناه واألزمننناه منننا لننن ينننرد يسننن
فكننلله فنني األفينناه كننر ننلا الوخننه الانني موفننل النن يص المق نني
وحاصنننلة يقتضننني اإلمعننناه فلنننه أينننه ال ي حنننم فنننص الننن لي
أم ال ا لو كاه فيه وال

يا

ننن لنننه

ل يكص لا متوخها .

ورابعهننا ي حنن يم معننا لمننا قننال لننه الن نني صننلي هللا فليننه و ننل ي
بنننننن تحكنننننن  ...الحنننننن يم واال ننننننت الل بننننننه مننننننص خهننننننة تننننننرب
اال تفصننال فننزه الن نني  أقننرا فلنني العمنن بالكتنناب والسنننة ومننص
خملنننننة أدلتهنننننا العمومنننننا النننننواردة  / 32 /ب فيهمنننننا ولننننن يفصننننن
معننا بننيص ال حننم فننص الماصنن

وف مننه قننالوا و ننلا كايننا فننادة

الصننننحابة رضنننني هللا فنننننه يحملننننوه الصننننيغ فلننننه فمومهننننا مننننص
ييننر بحننم فننص الماصنن
هللا فنننننه لمننننا أخنننننب ووننننا

كمننا خننري لعمننرو بننص العنناص رضنني
مننننص ال ننننرد ه ايتسنننن فتنننني وصننننلي

ب صننحابه ولمننا نن له الن نني  فننص لننه قننال كننر قننول هللا فننز
وال تقتلنننننوا أيفسنننننك ه هللا كننننناه بكننننن رحيمنننننا فتيممنننننا

وخننننن

وصنننليا فضنننحه الن ننني  ولننن يقننن شننني ا رواا أبنننو داود بز نننناد
حسنننص فتمسنننه فمنننرو بنننص العننناص بم نننرد ولننن يتوقننن

فلنننه لنننب

وأقرا فليه الن ي . 

الماص

ووامسنننننها ي أه القنننننول بنننننلله ينننننكدي لننننني تع يننننن لننننني تع يننننن
فمومنننننا الكتننننناب والسننننننة ألينننننه منننننا أه يانننننر الق نننننع بايتفننننناء
الماصنننن
كيننن

ا

أو يكتفنننني بننننال ص فننننزه اشننننتر الق ننننع فمسننننتحي

يق نننع بالعننن م وحصنننر األدلنننة كلهنننا ال يقننن م بنننه م تهننن واحننن

ق عننا فحكنن أه يتوقنن

أبنن ا و ه اكتفنني بننال ص فالبنن أه إنننا زائنن ا

فلننننه ال ننننص الحاصنننن العمننننوم ق نننن ال حننننم فننننص الماصنننن
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وأال

يكنننوه ال حنننم ف بنننا ال فائننن ة فينننه و ما فنننال يفنننرو إنننص ال وي نننوز
الم تهننن زينننادة إنننص قومنننه بعننن م الماصننن

فيقننن

فنننص ا نننتعمال

اللفننن وأمنننا ال مهنننور فمنننومته أينننه لنننو كننناه ال فنننر بالننن لي فقننني
يوخننب العمننن بمقتضنناا لكننناه العنننامي أولنني لنننه بنننلله بنن البننن منننص
الم ننننالنيص واإلحا ننننة بوخننننوا األدلننننة الاننننرفية ومواقننننع اإلخمننننال
و ننن لهنننلا الننن لي الاننناص معنننارو أم ال ف هنننلا يحصننن

والانننال

الفنننرك بنننيص الم تهننن ويينننر الم تهننن وبنننيص العنننامي والمفتنننه و ا
كنناه كننلله فزقنن ام الم تهنن فلننه العمنن بمقتضنني العمننوم مننص ييننر
بحننم فننص الماص ن

كزق ن ام العننامي فلننه العم ن بال ن لي مننع ف ن م

معرفتنننه بالمعنننارو وال فنننرك وقنننوله أه نننلا يقتضننني الوقننن

فننني

صنننننيغ العمنننننوم قننننن تقننننن م ال نننننواب فننننننه منننننص كنننننالم / 33أ منننننام
الحننننرميص وأه الفننننرك  /بننننيص التننننوقفيص أه نننننا بعنننن ال حننننم فننننص
الماصننن

يحمننن العنننام فلنننه فمومنننه و ه لننن تقننن قريننننة فلنننه أه

الانننار أراد بنننه العمنننوم ومنننص يقننن

فننني صنننيغ العمنننوم ال يقنننول بنننه

حتننه تقننوم فن ن ا قرينننة تقتضنني لننه العمننوم و ننلا ال ن لي

ننو الننل

أشنننار لينننه النزالننني رضننني هللا فننننه أه العمنننوم دليننن بانننر ايتفننناء
الماصنن

والانننر بعننن لننن ي هنننر قنننال  .وكنننلله كننن دليننن يمكنننص

أه يعنننارو دليننن أونننر فهنننو دليننن بانننر السنننالمة فنننص المعنننارو
فالبننن منننص معرفنننة الانننر وكنننلله ال منننع بعلنننة مايلنننة بنننيص األصننن
والفننننر دلينننن باننننر أه ال ينقنننن ا بينهمننننا فننننرك فعليننننه أه ي حننننم
فنننص الفنننوارك خهنننن ا وينفيهنننا نننن يحكننن بالقيننننا

و نننلا الاننننر ال

يحصننن ال بال حنننم واحنننتا بعضنننه لنننلله أيضنننا ب ينننه بتقننن ير قينننام
الماصننن

ال يكنننوه العمنننوم ح نننة فننني صنننورة التاصننن
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فق ننن

ال حنننم فنننص وخنننودا الماصننن

ي نننوز أه يكنننوه العمنننوم ح نننة فننني

كنننننننن صننننننننورة تفننننننننرو وأه ال يكننننننننوه الحتمننننننننال وروخهننننننننا
واألصننننن أه ال يكنننننوه ح نننننة وفننننني نننننلا ي نننننر أله

بالتاصننننني

األصنننن فنننني العننننام بعنننن ورودا أه يكننننوه ح ننننة يعمنننن بهننننا وكنننن
صنننورة منننص أفنننرادا تحتمننن وروخهنننا فننننه بالتاصننني

وتحتمننن

فنننن م وروخهننننا فنننننه فالوخننننه المننننلكور أوال أقننننوي وأمننننا الوخننننوا
التنننه احنننتا بهنننا األلنننوه فنننال واب فنننص الوخنننه األول منهنننا مننننع أه
م لنننل ال نننص الناشنننا فنننص بنننلل ال هننن بعننن كبنننرة التحصننني كمنننا
تقنن م بيايننه وأمننا م لننل ال ننص فننال وقننوله العمنن بننالراخح متعننيص
قلفننننننا ال يكننننننوه / 33 /ب العننننننام راخحننننننا ال بعنننننن ال حننننننم فننننننص
الماصننن

وفنننص الوخنننه البنننايي منننا تقننن م منننص الفنننرك بنننيص الم ننناز

والتاصنني

بننه و ال كنناه كننلبا الب ن لننه مننص قرينننة متصننلة بننه و ال

كننناه كنننلبا بانننال

العمومنننا فنننزه تاصيصنننها باألدلنننة المنفصنننلة

كبيننر خ ن ا وال ننيما القيننا

فن ن مننص يقننول بننه فهننلا ننو الس ن ب فنني

فنن م ال حننم فننص رادة الم نناز فننن

ننالك الحقيقننة ولننو قنن ر ولننو

قننن ر أه الم ننناز يقنننال بنننه قريننننة منفصنننلة فننننه كمنننا فننني أحننن

نننرك

ال مننع بننيص المتعارضننيص فننال يسنننل ما ب ننالك الننالزم بنن البنن منننص
ال حنننم فنننص رادة الم ننناز وإنننص ف منننه كمنننا فننني الماصننن
وقنننوله ه فنننر

الننننا

نننواء

كلهننن حمننن األلفننناإ فلنننه حقائقهنننا منننص

ييننر فننوك يقننال فليننه ه أري ن بالنننا

العلمنناء فننال يسننل و ننو فننيص

المتناز فيه .
وفننص البالننم أيضننا بمننا تقنن م مننص الفننرك بننيص النسنن والتاصنني
نننن يمنننننع أه ال ي ننننب ال حننننم فننننص النا نننن وال فننننرك بننننيص خميننننع
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وخنننننوا المعارضنننننا كمنننننا تقننننن م وفنننننص الرابنننننع يمننننننع أه معنننننا ا
رضننني هللا فننننه كننناه يعمننن بنننالعموم ق ننن ال حنننم فنننص الماصننن
ولننني

فننني كالمنننه منننا يانننعر بنننلله و يمنننا أو نننر بالننن لي منننص حينننم

ال ملننة و ننكا فننص شننرو ك ن واح ن منهننا وأقننرا الن نني صننلي هللا
فليننه و ننل بننناء فلننه مننا فلنني مننص فقهننه وكننلله قصننة فمننرو بننص
العننناص ال يسنننل أونننلا بالعنننام ق ننن ال حنننم فنننص الماصننن

أليهنننا

قضنننية فنننيص ومنننص أوفننني لنننه فعلينننه ال يننناه وأمنننا الوخنننه الانننام
فقنننن اوتلنننن

ال مهننننور القننننائلوه ب يننننه البنننن مننننص ال حننننم فقننننال

القاضننني أبننننو بكننننر بننننص ال ننناقاليي البنننن مننننص الق ننننع بايتفنننناء  / 34أ
الماصننننوص قننننال النزالنننني  /وكننننلله كنننن
وقننننال األكبننننروه ال ياننننتر
الفحننن

دلينننن مننننع معننننارو .

لننننه بنننن يكتفنننني بننننال ص النالننننب بعنننن

واال تقصننناء و ننننو اوتينننار أينننص ننننريا و منننام الحننننرميص

والنزالننني والمحققنننيص وحكننني النزالننني فنننص بعضنننه قنننوال البنننا أينننه
يكتفننني بننن ديي ي نننر وبحنننم كالنننلي ي حنننم فنننص متنننا فننني بينننا وال
ي ننن ا فينلنننب فلنننه إننننه ف منننه و كنننر أينننه البننن فلنننه القنننول البنننايي
منننص افتقننناد خنننازم و نننكوه ي نننيص ب ينننه ال دليننن كالم تهننن فننني الق لنننة
ا توخنننه لنننني خهننننة باألدلننننة  .واحننننتا المحققننننوه لالكتفنننناء بننننال ص
ب ينننه ال رينننل لننني معرفنننة فننن م الماصننن

ال بال حنننم والسنننير

و و يير يقيني وأما القاضي أبو بكر فزيه احتا باي يص ي
أحنننن ما ي أيننننه ا بحننننم العلمنننناء فنننني المسنننن لة فزيننننه يسننننتحي فنننني
العننادة أه يسنن فنننص خمننيعه مننن رب مننص المنن ارب المتعلنننل بهننا منننع
كبنننرة بحنننبه وا تقصنننائه

كننناه لنننه لقضنننا العنننادة بنننا الفه

فليه فحيا ال يوخ له ي ل الم ته فله ف مه يقينا .
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و اييهمنننا ي أينننه لنننو كننناه المنننراد بنننالعموم الاصنننوص لنصنننب هللا
فلننه لننه دلننيال للمكلفننيص ولننو يص ن ه ل ن لنه لننه ومننا وفنني فلننيه
و ا كننناه كنننلله فنننال ي عننن أه يننن في الم تهننن اليقنننيص و ه لننن يكنننص
أحا نننه وأخننناب األونننروه فنننص لنننه كلنننه بنننالمنع وا نننتقراء أحنننوال
الم تهننن يص منننص الصنننحابة والتنننابعيص يقتضننني ونننال

لنننه وأيضنننا

يلننننزم مننننص األول أه الصننننحابة لنننن يكننننص لهنننن العمنننن بننننالعموم فنننني
صنننورة ألينننه ال حنننم قننن له لننن يكنننص ا نننتقر وأيضنننا في نننوز ا نننال
بعننننر العلمنننناء فلننننه بعننننر الماصصننننا دوه ييننننرا بنننن

لننننه

واقنننع فننني صنننور كبينننرة وقننن ت نننيص بهنننلا كلنننه ال نننواب فنننص الوخنننه
الاننننام

ألإننننص  / 34 /ب ال وي ننننوز للم تهنننن زيننننادة إننننص فننننوك

فيتع ننن العمننن بنننالعموم يقنننال فلينننه ال يانننتر ال حنننم فنننص لنننه
أب ن أ ب ن يكتفنني بننال ص المترتننب فلننه مننا يمكننص الم ته ن مننص ال حننم
كما في الق لة ويير ا
ال اب البايي
فننني تفاصننني صنننيغ العمنننوم والكنننالم فلنننه كننن واحننن ة منهنننا بحسنننب
مننننا يقتضننننيه التيسننننير مننننص هللا نننن حايه وتقنننن م ق نننن

لننننه مقنننن ما

ماتصنننرة  .األول أه اللفننن النننل يفيننن العمنننوم منننا أه يفيننن ا لننننة
مص حيم الوضع أو فرفا أو فقال .
والقسننن األول منننا أه يفيننن ا فلنننه ال ننن ل أو فلنننه وخنننه اال نننتنراك
واألول نننننو الم لنننننل النننننل فمومنننننه ب رينننننل الصنننننالحية كقولنننننه
تعنننالي فتحرينننر رق نننة وأمنننا البنننايي فزمنننا أه يفيننن العمنننوم بنفسنننه
أو بنيرا فالن

األول فله ال ة أصنا

ي

This file was downloaded from QuranicThought.com

و ننننو كنننن وخميننننع وأي فنننني

أحنننن ا ي مننننا يعنننن العقننننالء وييننننر
حالة اال تفهام والم ازاة .
و اييهننننا ي مننننا ياننننت

ا كايننننا

بالعننننالميص فقنننني و ننننو

شنننننر ية أو ا نننننتفهامية وكنننننلله الموصنننننولة فلنننننه النننننراخح كمنننننا
ي تي ه شاء هللا تعالي .
و البهنننا ي منننا يانننت

بننن ه أحننن ما منننا

بنينننر العنننالميص و نننو

يعننن خمينننع لنننه و نننو منننا كمنننا ننني تي بياينننه وقننن قيننن فيهنننا يهنننا
تتنننناول العنننالميص أيضنننا كمنننا فننني قولنننه تعنننالي والسنننماء ومنننا بنا نننا
وال أيت فاب وه ما أف

و ي تي له ه شاء تعالي .

و اييهمنننا منننا يتنننناول بعنننر منننا لننني
ومننننا أشنننن هها ممننننا ياننننت
يانننت

منننص العنننالميص كصنننينة متنننه

بالزمنننناه وأيننننص وحيننننم ويحو ننننا ممننننا

بالمكننناه وأمنننا الننننو البنننايي النننل يفيننن العمنننوم بنينننرا فهنننو

منننا فننني خاينننب الب نننو أو خاينننب العننن م واألول صننننفاه أحننن ما ي
الم التعريننن

التننني ليسنننا للعهننن وال لتعريننن
ال ن

ا دولا فله الم مو أو فلي ا

 / 35أ و اييهمننننا اإلضننننافة االحقننننة بكنننن

الما ينننة بننن لل نننن

المفرد .
ننننليص أيضننننا مبنننن قننننول

القائ ي ف ي ي أحرار ومالي ص قة .
والبايي اللي في خايب الع م النكرة في ياك النفي .
وأمننننا القسنننن البننننايي الننننلي يفينننن العمننننوم فرفننننا فكقولننننه تعننننالي
حرمننننا فلننننيك أمهنننناتك

فننننزه يفينننن فنننني العننننر

وخننننوا اال ننننتمتافا التنننني تفعنننن

تحننننري خميننننع

بالزوخننننة واألمننننة ولنننني

لننننه

والقسنننن البالننننم الننننل يفينننن العمننننوم بحسننننب العقنننن فلننننه ال ننننة
أضرب ي
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أحننن ا ي أه يكننننوه اللفننن

مفينننن ا للحكنننن ولعلتنننه مننننا بصننننراحة أو

بوخننه مننص وخننوا اإليمنناه قلننا المعروفننة فنني بابهننا فيقتضنني ننو
الحك ينما ا العلة .
و اييهنننا ي منننا ينننلكر خوابنننا فنننص نننكال السنننائ كمنننا ا ننن

صنننلي

هللا فلينننه و نننل فمنننص أف نننر فقنننال فلينننه الكفننناءة ويلتحنننل بنننه أيضنننا
ترب اال تفصال بالنس ة لي أقسام له المحكوم فليه أو فيه .
و البهننا  .مفهننوم الماالفننة فن ن القننائليص بننه كمننا فنني قولننه صننلي هللا
فلينننه و نننل

فننني كننن

نننائمة بننن فننني كننن أربعنننيص بننننا ل نننوه ...

الحنننن يم فزيننننه يقتضنننني أه ال زكنننناة فنننني الملعننننوه فلننننه فمومهننننا
ولنننني

ننننلاه القسننننماه مننننص يرضنننننا أفنننننه الننننل يفينننن فرفننننا أو

فقنننال  .يمنننا المقصنننود بيننناه الصنننيغ اللف ينننة و نننلا التقسننني كنننرا
فانننر الننن يص النننرازي وت عنننه فلينننه أصنننحابه ولننني
الصننيغ ب ن وننر

شنننامال ل مينننع

فنننه الموصننوال كلهننا و ننه مننص صننيغ العمننوم

ي ننننيص لننننه ه شنننناء هللا تعننننالي وكينننن

اال ننننتفهامية و ا الاننننر ية

وبقيننننة أ ننننماء الاننننرو واال ننننتفهام وين ننننني أه يعنننن منهننننا ننننائر
نننننواء قيننننن يهنننننا  / 35 /ب بمعننننننه ال مينننننع أو بمعننننننه ال ننننناقي
وكننلله معانننر ومعاشنننر وفامنننة وكافننة و ننني تي بيننناه لنننه ه شننناء
هللا تعننننالي  .وقولنننننه ه ال منننننو المعرفننننة تعريننننن

اإل نننننا ينننننرد

فليننه أيهننا تكننوه فنني النفنني أيضننا و ننه للعمننوم كقولننه تعننالي وال
تنكحوا الماركا

وأمبال له و و إا ر

البايينننة ي قنننال ا مننن ي فننني األحكنننام ي اللفننن ينقسننن لننني فنننام ال أفننن
منننننننه كالمننننننلكور فزيننننننه يتننننننناول الموخننننننود والمعنننننن وم والمعلننننننوم
والم هنننول و لننني وننناص ال أوننن

مننننه ك نننماء األفنننالم و لننني منننا
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ننو فننام بالنسنن ة وونناص بالنسنن ة كلفنن الحيننواه فزيننه فننام بالنسنن ة
ويحنننو لنننه ووننناص بالنسننن ة

لنننه منننا تحتنننه منننص اإليسننناه والفنننر

لننني منننا فوقنننه كلفننن ال نننو ر وال سننن ويحو منننا وقنننال النقانننوايي
المحصننننول ي أفلنننن أه لفنننن العمننننوم ال يتننننناول مننننا

فنننني تلانننني

يننن و تحتنننه ال فلنننه أحننن وخنننوا ال نننة ي منننا فلنننه وخنننه ال يكنننوه
الننن عر أولننني بنننه منننص الكننن وال األفنننراد أولننني بنننه منننص ال منننع أو
فلننني وخنننه يكنننوه ال منننع أولننني بنننه منننص األفنننراد حتنننه لنننو أخننناب
بنننلكر األفنننراد لننن يصنننح أو فكننن

نننلا القسننن ننن مبننن القسننن األول

بمنننص الانننر ية واال نننتفهامية فزينننه يصنننح ال نننواب فنهنننا بالواحننن
وال مينننع و كنننر أينننه المقيننن للعمنننوم ال يانننر فنننص ال نننة أقسنننام أمنننا
أه يكنننننوه لنننننه ب نينننننة وصنننننينتة يحنننننو كننننن وخمينننننع ومنننننص ومنننننا
وأشنننن ا ها و مننننا بزيننننادة متصننننلة بننننه كننننالمعر
الم منننو

وأ نننماء األخننننا

بننننالم ال ننننن

مننننص

أو بزينننارة منفصنننلة يعننننه فنننص كلمنننة

كال النافية للنكرة و ائر أدوا النفه .
البالبنننة صنننن

اإلمنننام شنننهاب الننن يص القرافننني كتابنننا فننني العمنننوم

والاصننننوص اشننننتم فلننننه م احننننم كبيننننرة وأفننننرد لصننننيغ العمننننوم
بابنننا نننرد ا فينننه بلنننغ بهنننا لننني منننائتيص وومسنننة صنننينة تو نننع فيهنننا
لننني الناينننة وحاصنننلها يرخنننع لننني  / 36أ ال نننة  /أقسنننام ي أحننن ا ي
مننا ال ريننب فنني كننوه مننص صننيغ العمننوم ممننا نني تي كننرا ه شنناء
هللا تعالي .
والبنننايي ي منننا يرخنننع منننا كنننرا منننا بزينننادة ال نينننة كالتبنينننة وال منننع
والت ييننم وتبنيننة وخمعننه كقولننه فنني أخمننع أخمعنناه أخمعننوه خمعننا
خمنننع وكنننلله فننني أكتنننع وأبصنننع فيتضننناف

فننن د الصنننيغ بحسنننب
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لنننه  .وأمنننا بحسنننب الانننال
يتافنن

اللننننا فننني الصنننينة الواحننن ة كالنننلي

الينناء وتانن ي ا وحننلفها مننع كسننر الننلال أو ننكايها ويحننو

لننه فيتضنناف

العنن د بسنن ب لننه أيضننا  .والمقصننود بننلله تكبيننر

العنننن د مننننص ييننننر زيننننادة صننننينة و ننننلا القسنننن

ننننو أكبننننر أفنننن اد ا

وكنننلله أيضنننا تفرقتنننه بنننيص منننا الانننر ية واال نننتفهامية والموصنننولة
والمصننن رية وفننن كننن واحننن منننص نننلا األينننوا صنننينة واصنننة .
والبالنننم ي منننا ال ين نننني أه يعننن منننص صنننيغ العمنننوم أصنننال يحنننو كنننال
وكلتنننا وتبنينننة أخمنننع العمنننوم أصنننال يحنننو كنننال وكلتنننا وتبنينننة أخمنننع
وأووينننة و ال نننة وربنننا وأوواتهنننا وينننزال وتنننراب ويير منننا منننص
أ ننننماء األفعننننال فتو ننننع بننننلله تو ننننعا ك يننننرا ال حاصنننن لننننه ممننننا
يفنننردا ويفصننن أونننر الكتننناب منننع الكنننالم فلينننه ه شننناء هللا تعنننالي
والنننل يقصننن لتحقينننل ألفاإنننه ومعايينننة فننني نننلا ال ننناب نننو منننا ال
شنننكال فننني كوينننه للعمنننوم اال نننتنراقي ممنننا يننن

فلينننه أئمنننة نننلا

الفننص وأ نن األدب أو اتقضنني النن لي كويننه كننلله ممننا نني تي بيايننه
ه شننناء هللا تعنننالي وبنننه التوفينننل والحنننول ومننننه اإلمننن اد وال نننول
و ننننو حسنننن نا ويعنننن الوكينننن اللفنننن األول كنننن و نننني أقننننوي صننننيغ
العمننوم فنني ال اللننة فليننه وال فننرك بننيص أه تقننع م تنن أ بهننا أو تابعننة
مككنن ة ال مننص خهننة الت نني

والت كينن و نني تاننم العاقنن وييننرا

والحيننننواه وال منننناد وييننننر لننننه والمننننلكر والمكيننننم أقننننوي صننننيغ
العمنننننوم ولقاضننننني  /القضننننناا فريننننن العصنننننر  / 36ب تقننننني الننننن يص
السننن كي فليهنننا كنننالم ويننن منننص مصنننن

مفنننرد كنننر فينننه أشنننياء

ب يعننننة وأيننننا أ كننننر بمانننني ة هللا تعننننالي نننننا مقاصنننن كالمننننه مننننع
زينننادا فلنننه لنننه ه شننناء هللا تعنننالي وقننن كرينننا أيهنننا تقنننع تابعنننة
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مككنننن ة وييننننر تابعننننة واو ف مننننا أه تضننننا

لف ننننا و مننننا أه ت ننننرد

فنننص اإلضنننافة فنننز ا أضنننيفا فزمنننا لننني معرفنننة أو لننني يكنننرة فهنننلا
أقسننننام ي األول ي أه تضننننا

لنننني النكننننرة فتعننننيص افت ننننار المعنننننه

فيمنننا أضنننيفا لينننه فيمنننا لهنننا منننص ضنننمير ويينننرا منننص و نننر ويحنننوا
يننننه كنننناه المضننننا

ليننننه مفننننردا فمفننننرد أو مبننننني فمبننننني وكننننلله

والتننننلكير والت ييننننم ننننلا ننننو الننننل أ ننننل فليننننه خمهننننور أئمننننة
العربية أو كله والاوا

به افحة ال تنحصر .

قنننال هللا تعنننالي كننن امنننري بمنننا كسنننب ر نننيص
ال وخهننه

كننن شنننا النننه

وكننن يسنناه ألزمنننناا ننائرا فننني فنقننه

فعلنننوا فننني الزبنننر وقنننال  فننني التانننه

وكننن شنننا

فنننز ا قنننال لنننه أصنننابا

كننن ف ننن صنننالح فننني السنننماء واألرو وقنننال  كننن
مننص النننا

فليننه ص ن قة كنن يننوم ت لننع فيننه الاننم

نننالمي

وفنننه صننلي

هللا فلينننه و نننل أيضنننا كننن امنننرء فننني إننن صننن قته وقنننال أبنننو
بكنننر رضننني هللا فننننه كننن امنننرء مصننن ح فننني أ لنننه والمنننو أمريننني
مننننص شننننراب يعلننننه وقننننال كعننننب بننننص ز يننننر رضنننني هللا فنننننه فنننني
قصننني ته المانننهورة كننن ابنننص أيبننني و ه النننا نننالمته يومنننا فلنننه
ألنننه حننن باء محمنننول وفننني نننلا القصننني ة أيضنننا وقنننال كننن وليننن
كنننا وملننه ال ألهينننه أينني فنننه مانننول وقننال ل ينن بننص ربيعننة أال
كنننن شننننا مننننا وننننال هللا با نننن وكنننن يعنننني ال محالننننة زائنننن
أيضننننا وكنننن أمننننر ننننيعل

وقننننال

ننننعيه وقننننال ف نننن هللا بننننص الحننننارل

السنننهمي لمنننا  / 37أ ننناخر لننني الح انننة ي كننن امنننرء منننص ف ننناد /
هللا مضننن ه بننن ص مكنننة مقهنننور ومفتنننوه وقنننال كعنننب بنننص مالنننه
رضنننني هللا فنننننه فلمننننا لقينننننا

وكنننن م ا نننن ألصننننحابه مسننننت
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النننف

صننابر وقننال أميننة بننص الصننلا ي وك ن ديننص يننوم القيامننة فن ن

هللا ال ديص الحنفية يكد
وقنننال أبنننو قننني
شنننم

وكننن

صنننرمة ي ننن حوا هللا شنننر

كننن صننن اا لعنننا

نننالل لننني يينننر لنننه منننص الانننوا

التنننه ال تاننن

كبنننرة و نننلا كلنننه يقتضننني أه داللنننة كننن فلنننه فكننن فنننرد ال فلنننه
الم منننو فنننز ا قيننن كننن رخننن فمعنننناا كننن فنننرد منننص الرخنننال و نننلا
داللنننة العمنننوم الكلينننة وقننن يقننن ابنننص الانننرا فنننص الم نننرد فننني قنننول
القائننن أونننل العانننرة كلهنننا ه ضنننافة كننن لننني العانننرة كزضنننافة
بعضنننها ليهنننا و ه كننن لننني
ألخزائنننه خميعنننا المضنننا

نننو الانننا الم نننزاء و يمنننا الكننن ا ننن
لينننه  .وأحسنننص ابنننص السنننرا

نننلا الكنننالم

منننص الم نننرد وقننن افتنننرو شنننيانا أبنننو حيننناه فلنننه نننلا القافننن ة
ويقضنننها بقنننول فنتنننرة ي خننناء فلينننه كننن فنننيص نننرة فتركنننا كننن
قمنننرارة كالننن ر

قنننال وكننناه قينننا

منننا قنننالوا فتركنننا قنننال وفلننني

بيننا فنتننرة ي ننوز كنن رخنن فاضنن يكرمننوه وكننللك قننال الانني
شنننهاب الننن يص القرافننني فنننه كتابنننه المتقننن م كنننرا أه الا نننر فنننص كننن
مفنننرد فنننه الفصنننيح منننص الكنننالم واينننه ي نننوز خمعنننه وا تانننه لنننه
بقولنننه تعننناله  وكننن أتنننوا داونننريص  ولمنننا تكلننن فنننه داللنننة العمنننوم
وأيهنننا كلينننة ال كننن وبنننيص الفنننرك بينهمنننا مبلنننه بقولنننه القائننن ي كننن
رخ يا عه رييفاه يال ا .
وقنننال فنننه تمبيننن الكننن ي كننن رخننن ياننني الصنننارة الع يمنننة وأه
لنننه بحسنننب الكننن ال الكلينننة ال النننة فلنننه كننن فنننرد فنننرد كمنننا فنننه
المبننال  /بنننه كننن فنننص نننائر صننيغ العمنننوم /37ب ف منننا قولنننه تعننناله
 وفلننه كنن ضننامر ينن تيص مننص كنن فننا فميننل  فننزه خعلنننا ينن تيص
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خملنننة مسنننت يفة فنننالكالم فينننه كمنننا تقننن م فنننه بينننا فنتنننرة ويينننرا و ه
خعلنا نننا صنننفة فنننالمعنه فلنننه رادة الكبنننرة بالنسننن ة لنننه م منننو
الننننا

المنننك ه فنننيه لمنننا اقتضننناا لفننن الننننا

منننص معننننه ال منننع

ويكنننوه ضنننامر فينننه ا ننن خمنننع كالحاصننن منننص النننناق

أله قسننن

ال مع األول و و رخاال .
وكننلله قولننه بعنن لننه  لياننه وا منننافع لهنن  ومننا بعنن ا فكنناه مننا
ق لنننه ومنننا بعننن ا دلنننيال فلنننه رادة الكبنننرة بتقننن ير الموصنننو

كمنننا

كرينننا إنننا را واو نننو نننو مبننن قولنننه تعننناله  كننن حنننزب بمنننا
لننن يه فرحنننوه  فننننص ال منننع خننناء ننننا لمنننا تضنننمنه الحنننزب منننص
معننننه ال منننع وأمنننا قنننول الانننافر ي منننص كننن كومنننا النننوبر فهنننو مبننن
النننن ر

ال ننننير والنننن ينار الصننننفر ف مننننع

قننننوله ي أ لننننه النننننا

الصننفة لمننا تضننمنه ا نن ال ننن

مننص معنننه ال مننع مننع أه ننلا كلننه

فنننه الصنننفة ولننن يسنننمع فنننه الا نننر مبننن قولنننه كننن رخننن قنننائموه .
ولننو ننمع لكنناه لننه فلننه رادة الم مننو ويكننوه لننه م ننازا لمننا
تقننننن م أه أصننننن وضنننننع كننننن ال اللنننننة فلنننننه كننننن فنننننرد ال الكننننن
الم منننوفه فنننز ا فنننز ا دولنننا فلنننه النكنننرة كاينننا ياصنننة فلنننه كننن
واحننن منننص لنننه ال نننن

وبيننننه وبنننيص الكننن الم منننوفه منافننناة وأمنننا

منننا مبننن بنننه القرافنننه منننص قولنننه تعننناله  كننن اتنننوا داونننريص  فنننلاب
فنننه حنننال ق عهننننا فنننص اإلضنننافة و نننني ته الكنننالم فينننه ه شنننناء هللا
تعنناله والكننالم نننا فيهننا ا أضننيفا لننه النكننرة وقنن كريننا يسننيرا
مننننص أمبلتننننه فننننه المفننننرد المننننلكر ومبننننال ضننننافتها لننننه المفنننننرد
المكينننم قولنننه تعننناله كننن يفننن

ائقنننة المنننو   كننن يفننن

كسننن ا ر يننننة   فنننص كننن يفننن

لمنننا فليهنننا /39أ حننناف  وقنننول
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بمنننا

فت نننه بنننص  /ربيعنننة ي وكننن دار و ه النننب نننالمتها يومنننا نننت ركها
ال كننناء والحنننزه  .وقنننال قننني

بنننص دريننناي وكننن شننن ي ة يزلنننا بحنننه

ي ته بع ش تها رواء .
ومبنننال المبننننه قولنننه  كننن بيعنننيص ال بينننع بينهمنننا حتنننه يتفرقنننا ال
بينننع الاينننار وقنننول الانننافر ي وكننن رفيقنننه كننن رخننن وينننص منننا
تعنننا ه النننننه يومنننا منننا أونننواه ومننن لول العمنننوم ننننا الحكننن فلنننه
ك ا نيص كما كاه الحك فه األول فله ك فرد.
ومبال ال مع قول الاافر ي
وك أيا

ي و بينه

و

دويهية تصفر منها األيام

وقنننال ل يننن ي كننن بننننه حنننرة يصننن ه قتننن

و ه اكبنننروا منننص

الع د
وقننننول قنننني

بننننص درينننناي وكنننن مصنننني ا الزمنننناه وخنننن تها ننننو

فرقة األح اب ينة الا ب .
ومبننننال ي فننننه ا نننن ال مننننع قولننننه تعنننناله كنننن حننننزب بمننننا لنننن يه
فرحنننوه  وقولنننه تعننناله  و منننا كننن أمنننة بر نننوله  وقننن قنننري
فننننه الاننننا

و مننننا كنننن أمننننة بر ننننولها فنننناألول بمعنننننه أمننننه

والبننايه للف هننا والكننالم فننه تننناول كنن لمننا دولننا فليننه مننص أفننراد
كننن خمنننع كمنننا تقننن م فنننه المفنننردا فنننالعموم بالنسننن ة لنننه مراتنننب
ال مو ال فله مفرداتها 0
فص
القسنن البننايه ضننافتها فلننه المفننرد وقنن كبننر أيضننا م ننا و ر ننا
مفنننننردا نننننواء أكاينننننا مضنننننافة فلنننننه ضنننننمير ال منننننع أو فلنننننه
المعننر

بنناألل

والننالم أو لننه مننص أو مننا الموصننوليص قننال تعننناله
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وكننن وتينننه ينننوم القيامنننة فنننردا  أو فنننه الحننن يم الصنننحيح قولنننه 
يننننا ف نننناد كلكنننن خننننائع ال مننننص أ عمتننننه وكلكنننن فننننار ال مننننص
كسنننوته وقنننال  كلكننن را وكلكننن مسننن ول فنننص رفيتنننه وقنننال
 كنننن المسننننل فلننننه المسننننل حننننرام دمننننه ومالننننه وفرضننننه /
وقننننال /39 ب كنننن النننننا

يننننن و ف ننننائع يفسننننه  ........الحنننن يم

و قنننننال تعننننناله  ه كننننن منننننص فنننننه السنننننماوا واألرو ال و
الننننرحمص ف نننن ا  ا خعلننننا موصننننولة و ننننو ال ننننا ر و ه خعلننننا
يكنننرة موصنننوفة فهنننو منننص القسننن المتقننن م وقنننال ح ينننب رضننني هللا
فنننه ي وكلهنن ي نن ي العننن اوة خا نن ا فلننه أليننني فنني و نناقي بمضنننيع
وقنننال بانننر بانننر بنننص المنينننرة ي وكلهننن قننن خنننا صننناح ه وقنننال
فاصننن بنننص ابنننا ابنننص أبننني األفلنننح ي وكننن منننص حننن اإللنننه ينننازل
بنننالمرء والمنننرء لينننه أيننن

وقنننال يفيننن الابعننني وكننن القنننوم تسننن ل

فنننص يفيننن كننناه فلنننه للح انننا ديينننا  .وقنننال أونننر ي أفا منننة يننني
الننننه منننننه وال ت زفنننني كنننن النسنننناء يتنننني لنننني ييننننر لننننه مننننص
األمبلنننة  .قنننال األئمنننة األفنننراد فننني نننلا المواضنننع كلهنننا حمننن فلنننه
اللفننن ولننن خمنننع خمنننال فلنننه المعننننه لصنننح و كنننر ابنننص مالنننه أينننه
يصنننح قنننول القائننن أينننت كلكننن بيننننك در ننن فلنننه أه يكنننوه كلكننن
م تننن أ قنننال في نننوز بيننننه فلنننه اللفننن وبيننننك أو بيننننه فلنننه المعننننه
و نننلا المبنننال لننني

ممنننا يحنننص بصننن را فنننزه الننن ر

ننننا ل منننيعه

أله المحكنننوم فلينننه فينننه أينننت وفننني تلنننه المواضنننع الحكننن يمنننا نننو
للكلينننة أي لكننن فنننرد تعننن ه صنننح بمنننا قالنننه منننص المبنننال كننناه فينننه
دليننن فلنننه أينننه كننن
كلينننة بانننال

ا أضننني

لننني المعرفنننة يكنننوه داللتهنننا كنننال ال

منننا ا أضنننيفا لننني النكنننرة وقننن قنننال األ نننتا أبنننو
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حيننناه ي ال يكننناد يوخننن فننني لسننناه العنننرب كلهننن يقومنننوه وال كلنننيص
قائمننا و ه كنناه موخننودا فنني تمبينن مننص الن نناة ف قولننه تعننالي  لقنن
أحصننننا

وفنننن

فنننن ا  بعنننن قولننننه تعننننالي  ه كنننن مننننص فنننني

السننننماوا واألرو ال أتنننني الننننرحمص ف نننن ا  / 40 أ فهننننه خملننننة
أونننري وقننن تقننن م أه ال ملتنننيص ي نننوز  /فيهمنننا لنننه حالنننة اإلضنننافة
لننني النكنننرة ففننني اإلضنننافة لننني المعرفنننة أولننني ومنننص قنننول الانننافر
لكننن بنننني فمنننرو بنننص فنننو

ربافنننة ووينننر

فننني الاينننر والانننر

باينننر ولكنننص الفنننرك بنننيص الموضنننعيص أه ضنننمير ال منننع نننناب ال
يعنننود فلنننه كننن وال فلنننه منننا أضنننيفا لينننه ألفنننرادا و يمنننا يعنننود
فلنننه ال منننع المسنننتفاد منننص الكنننالم و ننننا يمنننا يعنننود فلنننه المضنننا
ليننه أليننه خمننع وقنن تقننرر فيمننا تقنن م أه كنن

ا أضننيفا لنني يكننرة

فنننن اللتها العمننننوم و ننننو الحكنننن لكنننن فننننرد ال لل مننننو

ا كايننننا

النكنننننرة مفنننننردة وكنننننلله ا أضنننننيفا لننننني المبننننننه والم منننننو ال
ل ميعهننا ومننع لننه فق ن يكننوه الحك ن فلننه الم مننو الزمننا لننه كمننا
تقنن م منننص قولننه صنننلي هللا فلينننه و ننل

كننن مسننكر حنننرام وقننن ال

يكننننوه كمننننا فنننني قننننوله كنننن رخنننن يانننن عه رييفنننناه يال ننننا وأمننننا
المضنننافة لننني المعرفنننة فهننن يقنننول فيهنننا ه الحكننن كنننلله أو يهنننا
تنننن ل فلننننه الم مننننو الننننل يقتضننننيه كننننالم أكبننننر األصننننولييص ننننو
األول و ه داللتهنننا فينننه كلينننة أيضنننا ويننن ل فلينننه منننا تقننن م منننص قولنننه
صنننلي هللا فلينننه و نننل

كننن المسنننل فلنننه المسنننل حنننرام لتفصنننيله

بعنن لننه بقولننه  دمننه ومالننه وفرضننه ويوافننل مننا تقنن م فننص
الم نننرد وأينننص السنننرا فننني قنننوله العانننرة كلهنننا أه المنننراد اإلخنننزاء
ال الم ننننزي و ننننلا يقتضنننني أه افت ننننار المعنننننه ال ينننننافي األفننننراد
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أله المعننننننه فننننني كلكننننن را

كننننن مننننننك را فيكنننننوه األفنننننراد

بافت نننار اللفننن والمعننننه خميعنننا وقنننال ابنننص منننا لنننه رحمنننة هللا فننني
المضنننا

لننني المعرفنننة أينننه ي نننوز افت نننار اللفننن فيفنننرد وافت نننار

المعنننننه في مننننع فاقتضنننني كالمننننه أه منننن لولها حالننننة اإلضننننافة لنننني
المعرفننننة لل مننننو وقنننن صننننرا السننننهيلي رحمننننه هللا باننننال
فقنننال فننني قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل ي كلكننن را

ننننلا

أينننه حمننن

فلنننه  /المعننننه ا المعننننه كننن واحننن  / 40ب مننننك را وكنننلله
كننال يمننا يفينن كنن واحنن منهمننا وأيانن ق نن

لننه كننال يننوما مامننة

ينننوم صننن والتحقينننل فننني لنننه منننا أشنننار لينننه قاضننني القضننناة تقننني
الننن يص فننني الكتننناب المتقننن م كنننرا أينننه متنننه أضنننيفا كننن لننني يكنننرة
كايننا يصننا فنني ك ن فننرد ممننا دلننا فليننه تلننه النكننرة مفننردا كنناه أو
خمعنننا وتكنننوه اال نننتنراك ال زئينننا بمعننننه أه الحكننن يلنننزم وتنننه
لكنننن

خزئنننني مننننص خزئيننننا النكننننرة فتننننارة يلننننزم مننننص لننننه وتننننه

للم منننو وتنننارة ال يلنننزم كمنننا تقننن م فننني مباليهمنننا وكنننال األمنننريص
لننني

منننص لفننن كننن بننن منننص أمنننر ونننارخي ا ال يحتمننن لفننن كننن

ال اللنننة فلنننه الم منننو و ا أضنننيفا لننني معرفنننة فنننزه كننناه مفنننردا
كاينننا ال نننتنراك أخزائنننه ويلنننزم مننننه الم منننو كمنننا فننني الحننن يم
المتق ن م ك ن المسننل فلنني المسننل حننرام ولننلله يص ن ك قننول ك ن
رمننناه مننن كول و ال يصننن ك كننن الرمننناه مننن كول لننن وول قانننرة فننني
التعريننن

وكنننلله يصننن ك كننن رخنننال مضنننروب كننن ضنننربا كننن

واحننن ضنننربا منننا وال يصننن ك كننن الرخننن مضنننروب ال ا ضنننرب
خمينننع أخزائنننه لكنننص ننن يقنننول فيهنننا يهنننا ننننا فلنننه بابهنننا ويكنننوه
ك ينننه قنننال كننن خنننزء منننص الرخننن فلننني

الم منننو مننن لوال أو يقنننول
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يهننننا نننننا ا ننننتعملا فنننني الم مننننو

ننننلا فيننننه ي ننننر واألول ننننو

األقننننوي ليكننننوه معنا ننننا واحنننن ا فنننني الموضننننعيص ولمننننا يلننننزم مننننص
االشنننتراب ا خعلنننا ننننا للم منننو ومنننص أشنننكال اإلضنننافة أليهنننا
ت قننني منننص ضنننافة الانننا و لننني يفسنننه و نننلا كلنننه ا كاينننا المعرفنننة
المضنننننافة ليهنننننا كننننن مفنننننردا فزينننننه كاينننننا خمعنننننا فاحتمنننننال رادة
الم مننو

نننا أإهننر مننص الننل ق لننه ومننع لننه فنناألكبر نننا أيضننا

داللتهنننا فلنننه كننن فنننرد ولنننلله لمنننا قنننال صنننلي هللا فلينننه و نننل
كلكننن را وكلكننن مسننن ول فنننص رفيتنننه فصنننله بعننن لنننه بقولنننه
فننناألمير النننلي فلنننه الننننا

را و نننو مسننن ول فننننه  ...لننني أونننرا

 / 41أ الحننننن يم فت نننننيص أه الحكننننن  /فلنننننه كننننن فنننننرد ال فلنننننه
الم مننو فعلنني ننلا المعنننه ين ننني أه تحمنن كنن
أمكنننص وال يعننن ل لننني رادة الم منننو

نننا أيضننا مهمننا

ال فنننن قينننام قريننننة تقتضننني

له .
فص
وأمننا القسنن البالننم و ننو مننا ا ق عننا فننص اإلضننافة لف ننا في ننوز
فيهننا الوخهنناه ي اإلفنننراد وال مننع وكنن منهمنننا مسننتعم كبيننرا قنننال
هللا تعنننالي  كننن لنننه أواب   كننن ومنننص بننناه   قننن كننن يعمننن
فلننه شنناكلته   كنن كننلب الر نن   فكننال أوننليا بلي ننه   كنن
لنننه قنننايتوه   كننن فننني فلنننه يسننن حوه   وكننن أتنننوا داونننريص 
وقننال الفض ن ابننص ف ننا

بننص كلب ننه بننص أبنني صننهب ي ك ن ل ينننه فنني

بعنننر صننناح ه ال ينننا وقنننال الابعمننني ي بكننن تننن اوينا فلننن ياننن
مننا بنننا وقننال ز يننر ي فكننال أرا ن أص ن حوا يعقلننوه  .قننال ابننص مالننه
وييننننرا مننننص أئمننننة الن نننناة ه األفننننراد حمنننن اللفنننن وال مننننع حمنننن
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فلنننه المعننننه ومقتضننني أيهننن قننن روا المضنننا

لينننه المحنننلو

فننني

الموضنننعيص خمعنننا فتنننارة روفننني كمنننا ا صنننرا بنننه وتنننارة روفننني
لفننن كننن ويحتمننن أه يقنننال حينننم أفنننرد يقننن ر المحنننلو
يقنننال حينننم أفنننرد يقننن ر المحنننلو

مفنننردا أه

مفنننردا وحينننم خمنننع يقننن ر خمعنننا

فيق ن ر فنني مب ن قولننه تعننالي  فكننال أوننليا بلي ننه   ق ن كنن يعمنن
فلننني شنننناكلته  كننن واحنننن وفنننني مبننن قولننننه تعنننالي  وكنننن أتننننوا
داوننريص  كنن يننو ممننا نن ل و ننو كنن مننص فنني السننماوا ومننص
فننني األرو منننص صنننعل ومنننص لننن يصنننعل وكننن ينننو خمنننع ويكنننوه
ننلا موافقننا لمننا تق ن م ا أضننفا لف ننا لنني النكننرة ومننا كننرا الن نناة
يقتضننني أه يقننن ر وكلهننن أقنننوا وكنننال التقننن يريص نننائغ والمنننراد بنننه
ال مننع وفننني قولننه تعنننالي  كننن فنني فلنننه يسنن حوه  يتعنننيص تقننن ير
ال مننننع أله كننننال مننننص الاننننم

والقمننننر واللينننن والنهننننار ال يصننننح

وصنننفه بنننال مع وقننن صنننرا الزماانننري فننني قولنننه تعنننالي كننن
يعمننننن فلننننني شننننناكلته أه التقننننن ير كننننن واحننننن و لنننننه موافنننننل
لالحتمنننال المتقننن م وقننن را السنننهيلي كننن فرينننل قنننال أله المنننراد كننن
 /مننننص  / 41ب الفننننريقيص وكننننلله قنننن ر فنننني قولننننه تعننننالي كننننلب
الر ننن فحنننل وفيننن

أي كننن فرينننل منننص القنننروه الماضنننية قنننال

ولننو قننال كله ن لكنناه ق ن يتننو
يتننو
وخعننن

أه المننراد ك ن فريننل كله ن لكنناه ق ن

أه المننراد كنن فريننل مننص قننوم ت ننع الننليص نن أقننرب مننلكور
نننلا نننو السننن ب فننني أفنننراد الاينننر فننني نننليص الموضنننعيص

و كننننر أه حقهننننا ا ق عننننا فننننص اإلضننننافة أه تكننننوه فنننني صنننن ر
الكننالم كقولننه كنن يقننوم وكننال ضننربا وبكنن مننرر وأه يقنن ح أه
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تقنننول ضنننربا كنننال ومنننرر بكننن  .قنننال أله العامننن اللف ننني لنننه
ص ر الكالم و ا ق عا
0

ق لهنننا فننني اللفننن لننن يكنننص لهنننا شنننا يعتمننن فليهنننا ق لهنننا وال

بعنن ا فقنن ح لننه ولهننلا أال ت ننا مق وفننة فننص اإلضننافة ال وق لهننا خملننة
منننص منننلكوريص يعنننود لنننيه و لنننه لمنننا فيهنننا منننص معننننه اإلحا نننة فنننز ا لننن
ينننلكر ق لهنننا خملنننة وال أضنننيفا لننني خهنننة ب ننن معننننه اإلحا نننة فيهنننا ولننن
يعقننن لهنننا معننننه نننلا والصنننة كالمنننه تن هنننا وفوائننن بنننلله بهنننا الكنننالم
فلننننه األول تقنننن ما اإلشننننارة لنننني أيهننننا ا أضننننيفا لنننني يكننننرة يكننننوه
ال نننتنراك خزئينننا وكنننلله ا أضنننيفا لننني خمنننع معنننر

و ا أضنننيفا
زمنناه

لنني مفننرد معرفننة فهننه ال ننتنراك أخزائننه والفننرك بننيص قولنننا كنن

مننننن كول وكننننن الزمننننناه مننننن كول وكننننن رخننننن مضنننننروب وكننننن الرخننننن
مضنننروب و لنننه لمنننا تقنننرر أيهنننا حالنننة اإلضنننافة لننني النكنننرة المنننراد بهنننا
فننننرد وكننننلله ا أضننننيفا لنننني معرفننننة يقتضنننني ال مننننع باننننال
المعر

المفننننرد

الل ال داللة له فله ال مع فيكوه ما ال تيعاب أخزائه

وقننن حكننني الرافعننني رحمنننه هللا فنننص القاضننني حسنننص منننص أصنننحابنا أينننه ا
قننال يسننائي والننل نن ادفنني أيننه فننزل بعضننهص بننال ييننة أيننه يق نن
باننال

لننه

مننا ا قننال كنن امننرأة لنني ننالل نن فننزل بعضننه بالنيننة فزيننه ال

ينفعننه لننه وال يق ن منننه و ننلا خننار فلننه مننا قررينناا أيننه م ن لول ك ن فنني
ننلا الحالننة ك ن فننرد فننرد فكنناه تلننه التننه يننوي وراخهننا فنصننوص / 42
أ فليهنننا فسنننل  /تانننر بم نننرد النينننة بانننال

منننا ا كاينننا من رخنننة فننني

فمنننوم قولنننه يسنننائي فزينننه شنننموله فلنننه وخنننه ال هنننور فياصننن
بقنني الن ننر فنني أيهننا ا دولننا فلننه مننا فيننه األل ن

بالنينننة

والننالم وأري ن ك ن فننرد

أله لننننه خمننننع أو ا نننن خمننننع كننننالقوم والننننر ي فهنننن يقننننول ه األلنننن
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والننالم تفينن العمننوم فلننه بابهننا وكنن ت كينن لهننا أو أه األلنن

والننالم ل ينناه

الحقيقنننة حتنننه يكنننوه كننن ت يسنننا للعمنننوم يحتمننن أه يقنننال بهنننلا وأه يقنننال
بهنننلا وأه يقنننال بهنننلا وأه يقنننال بهنننلا لكنننص البنننايي أرخنننح منننص خهنننة أه كننن
يمننننا تكننننوه ت كينننن ا ا كايننننا تابعننننة دوه مننننا ا كايننننا مضننننافة و كننننر
قاضننني القضننناة تقننني الننن يص وخهنننا البنننا و نننو أه يقنننال ه األلننن

والنننالم

تفي ن العمننوم فنني مراتننب مننا دولننا فليننه وك ن يفي ن العمننوم فنني أخننزاء ك ن
منننص المراتنننب فنننز ا قيننن منننبال كننن الرخنننال أفننناد األلننن

والنننالم ا نننتنراك

كننن خزئننني منننص مراتنننب خمنننع الرخنننال وأفننناد كننن ا نننتنراك وحننناد تلنننه
المراتننب كمنننا قينن فننني أخنننزاء العاننرة فيصنننير لكننن منهمننا معننننه مسنننتق
يفينننن ا ت يسننننا و ننننو أولنننني مننننص الت كينننن ومننننص نننننا كبننننر دوولهننننا فلننننه
المضننننمر وقينننن دوولهننننا فلننننه مننننا فيننننه األلنننن

والننننالم لقلننننة الفائنننن ة فيننننه

والتننزام الت كيننن والمضننمر نننال مننص لنننه أله م لولننه ال منننع فننز ا دولنننا
فليننه كنن أفنناد كنن فنننرد منننه كمننا تقنن م فننني العاننرة وقننول مننص قنننال ه
داللننة المضننمرا كليننة لنني

فلننه

ننالك ب ن

ننه بحسننب مننا تعننود كليننة

ه فننناد فلنننه فنننام كاينننا فامنننة فننني كننن فنننرد و ه فننناد فلنننه خمنننع
ينننراد بنننه الكننن كاينننا كنننلله ولهنننلا لننن يعننن األصنننوليوه المضنننمرا منننص
صيغ العموم وهللا تعالي أفل .
البنننايي وقنننع فننني كنننالم كبينننر منننص األصنننوليص تسنننمية العمنننوم المسنننور بكننن
المقتضننننية ال ننننتيعاب ال زئيننننا كننننال فنننن د يننننا والننننل  / 42 /ب ال يننننا
لنني الرفننع دل فلننه أيننه مننرادا يقنني كنن فننرد فلننو كنناه الرفننع ييننر مفينن
لنننلله لمنننا فننن ل فنننص النصنننب لينننه و نننو شنننافر فيصنننح وت نننع ال رخنننايي
فلننه ننلا التوخننب ال مهننور أئمننة ال ينناه ومقتضنناا أه فمننوم السننلب فنني
الحننن يم المتقننن م و نننلا ال ينننا يمنننا ا نننتفي منننص القريننننة ال منننص اللفننن و نننو
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ونننال

منننا تقننن م تقرينننرا منننص دليننن كننن فنننال حاخنننة لننني نننلا القريننننة ال

فلننه وخننه التتمننة والننرد فنني والننل يحتننا
نننو ال نننر

لنني اال ننت الل فليننه يمننا ننو

األونننر و نننو أه تقننن م النفننني فلنننه حنننر

كننن ال يفيننن

نننوي

يفنني الم مننو وال يكننوه ال فلننه يفنني ك ن فننرد كقننول ابننص ال و نني أفمننا
كننن ينننوم لننني ب رضنننه حاخنننة وال كننن ينننوم لننني لينننه نننكال وقنننول أبننني
ال يننب المتن نني مننا مننا كنن مننا يتمننني المننرء ي ركننه وقننول األوننر مننا
فننننزه مننننص المعلننننوم أه بعننننر مننننا

كنننن رأي الفتننننه ينننن فو لنننني الرشنننن

يتمنننناا المنننرء ي ركنننه وأه بعنننر رأي اإليسننناه يننن فو لننني الرشننن  .و ه
ابنننص ال و ننني قننن ي ننن فننني بعنننر اإلمنننام ر نننوال و كنننلا ا قنننال اإليسننناه
كننن بينننع حنننالال وأشننن اا لنننه يمنننا يفيننن

نننلب العمنننوم فنننص الم منننو ال

فمننوم السننلب فننص كنن فننرد كمننا فنني الحنن يم وال يننا المتقنن ميص ومبلهمننا
أيضنننا قنننول الانننافر ي فكيننن

وكننن لننني

يعننن حمامنننة ومننناال منننرء فمنننا

قضنني هللا فننز وخ ن فزيننه ق ن م كننال إلفادتهننا العمننوم فنني حننل ك ن أح ن فزيننه
ال يتعننن ي حمامنننة ولنننو قنننال ولننني
بعننر النننا

يعنن و حمامننة ولنني

كننن أحننن يعننن و حمامنننة ال قتضننني أه
األمننر كننلله ومبلننه أيضننا قننول األوننر

رفنننو هللا منننا أدري بننن ي نننهامها تمننننه وكننن فنننن يا لننني

بالمكننن ي  .أبنننا

ل يننن أم م نننري الوشننناا و ينننني أليهننن فينيهنننا منننع الفننناح ال عننن  .فننن ه
مننننرادا أه يننفنننني فننننص كنننن واحنننن مننننص ننننهاامها أيننننه مكنننن  / 44أ أي ال
يصنننيب  /شننني ا بانننال

قنننول األونننر لننني

فننني كننن

نننافة وأواه يه نننني

صنننائع اإلحسنناه فننزه مننص المعلننوم أيهننا تهيننني فنني بعننر السننافا وقنن
تنوفنننوا فننني توخينننه لنننه فقيننن
دوه أصنن الفعنن باننال

ننن ه أه النفننني ننننا متوخنننه لننني الانننمول

مننا ا تقنن ما كنن فننزه النفنني ما يكننوه متوخهننا

لنني أصنن الفعنن وبسنني ال رخننايي لننه فنني كتابننه دالئنن اإلف نناز فقننال
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مننص حك ن النفنني أيننه ا دو ن فلننه كننالم وكنناه فنني لننه الكننالم تقيي ن فلننه
وخنننه منننص الوخنننوا أه يتوخنننه النفننني لننني لنننه التقييننن دوه أصننن الفعننن
و ا قيننن لنننن ينننن
الننل

القننننوم م تمعننننيص كنننناه النفنننني متوخهننننا لنننني االختمننننا

ننو قي ن فنني اإلتينناه دوه أص ن اإلتينناه ولننو قننال قائ ن ل ن ي ن

م تمعنننيص وكننناه لننن يننن

القننوم

قولنننه م تمعنننيص فهنننلا ممنننا ال يانننه فينننه فاقننن

والت كيننن ضنننرب منننص التقييننن وقنننال يينننر ال رخنننايي ننن ب لنننه أه قولننننا
لنن يقنن اإليسنناه يفننه القيننام فننص خملننة األفننراد أفنننه كنن واحنن منهننا أله
النكننرة فنني ننياك النفننه للعمننوم فننز ا قلننا لنن يقنن كنن يسنناه وأرد
المعننننه أيضنننا كننناه دونننول كننن ت كيننن ا والت ننني

ننلا

أولننني منننص الت كيننن و نننلا

فيننه ي ننر مننص خهننة أه فائ ن ة ك ن الت يسننية يمننا ننه يفننه ك ن فننرد ال يفنني
الم منننو والاننن ه فننني لنننه الننن لي فلنننه المنننراد يفنننه الم منننو والاننن ه
في له ال لي وأير

ا فنننزه المحكنننوم بعننن م قيامنننه فننني لننن يقننن يسننناه

م لننل اإليسنناه ويلننزم منننه ايتفنناء قيننام كنن فننرد و ننو معنننه قولنننا النكننرة
فنني ننياك النفنني للعمننوم والمحكننوم بع ن م قيامننه فنني ل ن يق ن ك ن يسنناه ك ن
فنننرد فتننننايرا ولننن يفننن أحننن ما بالوضنننع معننننه األونننر و ه ا نننتلزمه فنننال
يكننوه ت كينن ا وقنن قننرر بعننر األئمننة ننلا بوخننه أوننر من قنني فيننه ننول
وب ريننننل  /أوننننري و ننننه أه النفنننني  / 44ب فنننني قولننننه لنننن أضننننع كنننن
دو ن فلننه اإل ننا الننل

ننو أصنننع كلننه وأصنننع و ننو المسننن وكلننه و ه

كننناه مفعنننوال فهنننو فننني معننننه المسنننن لينننه فق ننن دونننول النفننني لنننه فلنننه
شنننمول الصننننع ف ننناء النفننني لم لنننل الانننمول واال نننتنراك النننل اقتضنننته
كنننن وزال ا ننننتنراك المحكننننوم بننننه و ننننو الصنننننع المحكننننوم فليننننه بكنننن
فنننالنفي فننني الحقيقنننة لال نننتنراك وك ينننه قلنننا ا نننتنراك كننن فنننرد فلنننلله
كننناه النفننني للم منننو

ال لكننن فنننرد بانننال

المنننا ا تقننن ما كننن فزيهنننا
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فلنننه بابهنننا فننني ا نننتيعاب كننن فنننرد كمنننا تقننن م تقرينننرا بقننني الن نننر فننني أه
نننلا اال نننتيعاب لكننن فنننرد ننن

نننو بانننر الرفنننع فلنننه االبتننن اء كمنننا فننني

ال ينننا المتقننن م كلنننه لننن أصننننع فلنننه منننا قنننررا أربننناب ال يننناه أو حاصننن
كننلله كنناه مرفوفننا أو منصننوبا أليننه بنيننا الكننالم فلننه وحكمننا بننالنفي
فليهنننا النننل قالنننه أئمنننة المعنننايي وال يننناه أه فمنننوم السنننلب يمنننا يكنننوه ا
كاينننا كننن مرفوفنننة فنننزه يصننن ا لننن يقنننتر الكنننالم لنننه بننن يكنننوه نننل ا
للعمننوم كمننا ا تق ن م النفنني فلننه ك ن ودافعه ن فلننه لننه القرافنني ووخهننة
بننن ه الفعننن

ا كننناه مفرفنننا كقولنننه ي كننن الننن را

لننن أقننن ر فنصنننب كننن

فلننه أيهننا مفعننول أق ن ر فالنيننة فنني ك ن الت ن وير وفنني النفنني التق ن ي فكنناه
حك ن حك ن مننا ا قننال ل ن أق ن ر ك ن ال ن را

و مننا ا ننتق الفع ن بالضننمير

مننع النصنننب فالينننا يضنننمر فعنننال متقننن ما فلننه كننن منننا يننن ل فلينننه منننا بعننن ا
فيصننير اللفنن حزئيننة بننلله الفعنن المتقنن م فلننه كنن فكنن ه قننال لنن أقنن ر
كننن الننن را

فنننال يفيننن ال نننالب العمنننوم والنننل اوتنننارا قاضننني القضننناة

تقنني ال ن يص أه يصننب ك ن يقتضنني أيضننا فمننوم السننلب كمننا ننو فنني حالننة
الرفنننع وأينننه ال فنننرك بينهمنننا قنننال و نننلا مقتضننني كنننالم ننني ويه فزينننه لمنننا
أيا ن فنني الكتنناب بيننا أبنني الننن

المتق ن م قننال و ننلا ضننعي

يعنننه حننل

الضنننمير منننص  / 45أ لننن أصننننع قنننال  /و نننو بمنزلتنننه فننني يينننر الانننعر أله
النصننننب ال يكسننننر الاننننعر وال يانننن بننننه تننننرب ضننننمار ضننننمار الهنننناء
فكنن ه قننال كلننه ييننر مصنننو

قننال وإننا ر كننالم نني وية أيننه ال فنننرك

بنننيص الرفنننع والنصنننب فننني أينننه المعننننه كلنننه يينننر مصننننو و لنننه يقتضننني
أه النصنننب أيضنننا يفيننن فمنننوم السنننلب وأينننه لننن يصننننع شننني ا مننننه ننن قنننرر
لنننه بننن ه الانننافر ابتننن أ فننني اللفننن بكننن ومعنننناا كننن فنننرد كمنننا تقننن م فكننناه
فاملهنننا المتننن ور فننني معننننه الا نننر فنهنننا أله السنننامع ا نننمع المفعنننول
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يتاننوك كمننا يتاننوك ننامع الم تنن أ لنني الا ننر وبننه يننت الكننالم فكنناه كلنننه
ل أصنع .
يفينننن فمننننوم السننننلب ننننواء كنننناه مرفوفننننا أو منصننننوبا قلننننا ورد فنننني
صنننحيح مسنننل فنننص أبننني نننعي الاننن ري رضننني هللا فننننه أينننه قنننال البنننص
ف ننا

فنني ربننا الفض ن أ ننلا شننا ننمعته مننص ر ننول هللا صننلي هللا فليننه

و نننل أو وخننن

فننني كتننناب هللا فقنننال ابنننص ف نننا

رضننني هللا فنهمنننا كنننال

ال أقننول أمننا ر ننول هللا صننلي هللا فليننه و ننل فنن يت أفلنن بننه وأمننا كتنناب
هللا فنننال أفلمنننه ولكنننص أو ريننني أ نننامة بنننص زيننن و كنننر الحننن يم و كنننلا
نننو فننني فامنننة األصنننول بالنصنننب وكنننلله قيننن ا القر ننني مقتضننناا رادة
فمننوم السننلب مننع يصننب ك ن

ولف ن الح ن يم فنني صننحيح ال انناري كنن

لننننه ال اقننننول فيحتمنننن أه تكننننوه كنننن مرفوفننننة وأه تكننننوه منصننننوبة
ورواينننة مسنننل تنننرخح النصنننب وتي يننن لنننه أيضنننا بمنننا تقنننرر منننص مننن لول
كنن يننه للحكنن فلننه كنن فننرد تننرب العمنن بننه فيمننا ا تقنن م النفنني فلننه
كننن صنننريحا لألدلنننة والانننوا

التنننه تقننن ما فين نننني فيمنننا ي ننن لنننه فلنننه

األصننن ال أه مقتضننني األول التنننه تقننن ما فننني نننلب العمنننوم يعنننارو
لنننه وأه حالنننة النصنننب يكنننوه النينننة فننني كننن التننن وير فكننناه النفننني تقننن م
لف نننا تنننلينب النهنننه والنفننني منننص واد واحننن في نننرد  /حكمهنننا فيمنننا / 45
ب كرينننا منننص الفنننرك بنننيص المتقننن م فلنننه كننن أو تقننن م كننن فلينننه  .فنننز ا
قلنننا كننن الرخنننال ال يضنننرب أو كننن رخننن ال يع ننني شننني ا كننناه لنننه
فمومننا فنني السننلب بالنس ن ة لنني ك ن فننرد ولننو قلننا ال يضننرب ك ن رخ ن
أو ك ن الرخننال كنناه ننل ا للعمننوم فيفينن النهننه فننص الم مننو ال فننص كنن
فنننرد فنننرد  .وقننن كنننر بعنننر األئمنننة أه نننلا يتعننن ي لننني نننائر صنننيغ
العمنننوم كقولنننه ال تضنننرب الرخنننال ال أه يكنننوه نننناب قريننننة تقتضننني
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نننو النهنننه لكننن فنننرد وخعننن

نننلا وأردا فلنننه

نننالك األصنننولييص فننني

قنننوله داللنننة العمنننوم كلينننة ولننن يفصنننلوا فننني النفننني والنهننني بنننيص تقننن مها
مت ور منننا وخعننن مبننن قولنننه تعنننالي  وال تقتلنننوا أوالدكننن  يمنننا نننا
العمننوم فيننه لك ن فننرد بقرين نة أو ي ع ن األل ن
لنننه لم نننرد ال نننن

والننالم واإلضننافة فنني مب ن

ال للعمنننوم القريننننة وقننن تقننن م قنننول الاننني شنننهاب

الننن يص القرافننني أه نننلا الحكننن منننص الفنننرك بنننيص تقننن م النفننني وف منننه شنننا
اوتصنننا بنننه كننن منننص بنننيص نننائر الصنننيغ فنننال يوخننن

ال فيهنننا واصنننة

وال ننص أيننه كمننا كننر ا ال يوخنن مبننال فنني ي نن أو يبننر يوخنن منننه ننلا
الفنننرك لنينننر كننن ولننن يتعنننرو أئمنننة المعنننايي وال يننناه لنير نننا وقننن وقنننع
البنننص ف ينننة فننني تفسنننيرا فننني قولنننه تعنننالي  أفحكننن ال نننا ليص ي ننننوه 
وأينننه قنننري شنننا ا برفنننع حكننن وخعلنننه مارخنننا فلننني بينننا أبننني أبننني النننن
المتقننن م وافتنننرو القرافننني فلنننه لنننه ب ينننه حكننن ا ننن خنننن
وا نننن ال ننننن

ا أضنننني

ال ياتلنننن

فننرك بننيص قولننه ي منناء ال حننر لنني

أضننني

النفنننني فيننننه متقنننن ما ومتنننن ورا فننننال
ي سننا وبننيص قولننه ي لنني

منناء ال حننر

ي سنننا ه يفنننه ال ا نننة فيهمنننا ابتنننة لكننن فنننرد منننص أفنننراد مننناء ال حنننر قنننال
ولع ابص ف ية يما يري بالتن ير بال يا الملكور
التاننن يه فننني النصنننب واصنننة دوه اوتصننناص الحكننن بنننال عر قلنننا يمنننا
ي نننر ابنننص ف ينننة بال ينننا المنننلكور بالنسننن ة لننني حنننل
مننع الرفننع

فزيننه فن ن

الضنننمير  / 46أ

نني ويه  /ق ننيح كمننا تق ن م وصننرا ابننص ف يننة ب ن ه

كلننه فنني بيننا أبنني اللح ن لننو كنناه منصننوبا ألفنناد أيننه صنننع بعضننه باننال
الرفننع ولنن يتعننرو لمننا فهمننه القرافنني وال شننعار لكالمننه بننه وأمننا قننول
منننص أشنننريا لننني كالمنننه أه العمنننوم فننني مبننن قولنننه تعنننالي  وال تقتلنننوا
أوالدكنننن  مسننننتفاد مننننص القرينننننة فيقننننال فليننننه أه األصنننن فنننن م القرينننننة
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فالصنننينة للعمنننوم فنننال يعننن ل فنهنننا ال بننن لي والفنننرك النننل وقنننع لكننن ال
يقننا

فليهننا وبننه يير ننا أليهننا و ه نناء يير ننا مننص الصننيغ فنني داللننة

التنصننني

فلنننه فنننرد فنننرد يعننن كنننر الاننني كمنننا الننن يص ف ننن الواحنننن

الزملكننننايي حنننن شننننيانا رحمهمننننا هللا فنننني كتنننناب الت ينننناه صننننينة التبنيننننة
وال مننع فنني مب ن

لننه مننع ك ن فقننال ا قلننا ال يضننرب الننرخليص كليهمننا

كنناه النهنني لنني

باننام ومننص نن قننالوا الولكننص اضننرب أحنن ما وكننلله

ال ت ونننل ما خميعنننا ولكنننص ونننل واحننن ا ننن صنننرا بعننن بننن ه فمنننوم السنننلب
فنني بيننا أبنني الننن

يمننا خنناء مننص رفننع كلننه قننال والنصننب مننك ه ب يننه ق ن

صيغ بعضه .
والرابنننع خمينننع منننا تقننن م فننني كننن منننص أفادتهنننا ا نننتيعاب خزئينننا منننا
دولننننا فليننننه ه كنننناه يكننننرة أو خمعننننا معرفننننا وأخزائننننه أه كنننناه مفننننردا
معرفننننة ال فننننرك بننننيص أه تكننننوه منتقلننننة بنفسننننها أو تابعننننة مككنننن ة مبنننن
أونننل العانننرة كلهنننا وخننناء القنننوم ويحنننو لنننه ممنننا يصنننح دوولهنننا فينننه
للت كي لكص العموم نا .
مسننننتفاد مننننص الصننننينة لمككنننن ة وكنننن خنننناء للتنصنننني
وفننن م احتمنننال التاصننني

فلننننه األفننننراد

وكنننلله ال تككننن كننن ال منننا يصنننح أفنننرادا أمنننا

خنناء مبنن خنناء القننوم كلهنن

وكنن القننوم ضننارب أو حكمننا مبنن اشننتريا

الع ن كلننه وكنن ال ن ار وق ن

قننول خنناء زينن كلننه فزيننه

ويحننو لننه باننال

ال يصنننح ال فلننني وخنننه  / 46ب الت نننوز بننن ه المنننراد بم نننا كلنننه م نننا
وأ ننن ابه وحنننل

وا ه ننننرا ويحنننو لنننه ل والنننل يحتنننا

لننني النقننن فينننه

ننننا أينننه ننن يفتنننرك الحنننال ا وقعنننا مككننن ة بنننيص تقننن مها فلنننه النفننني
وتق ن م الننن

فليهننا كقننول القائ ن ل ن أر القننوم كله ن والقننوم كله ن ل ن أر ن

فيكننوه كمننا تقنن م فنني كنن

ا كايننا مضننافة كننر القرافنني أيننه لنن يننر فنني
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لننننه يقننننال فننننص أحنننن وأه يحتمنننن
التفرقنننة منننص وصنننائ

كننن

ننننرد الحكنننن فنننني ال ننننابيص ننننواء تلننننه

ا كاينننا مسنننتقلة دوه منننا ا كاينننا تابعنننة

وخعننن البنننايي أإهنننر منننص خهنننة أه وضنننع الت كيننن أه يكنننوه منفنننردا لمنننا
تقننن م

لنننه فنننز ا خعلنننا تقننن ي النفننني فلينننه ال يعننن ب ننن حكننن العمنننوم

وصنننار الكلينننة فننناألولي التنننزام قافننن ة كننن فننني ا نننتيعاب كننن فنننرد و ه
كاينننا مككننن ة قلنننا صنننرا صننناحب الت يننناه المتقننن م كنننر فينننه وفننني كتابنننه
ال ر ننناه أيضنننا ب يننننه ال فنننرك بننننيص المقننناميص وأه قنننول القائنننن لننن ينننن تني
الق م كله مب قوله ل ي تني ك القوم يقتضي أيه أتاا بعضه
الانننام

يتصننن منننا بكننن متقيننن التكنننرار فننني األفعنننال منننرة بعننن أونننري

فلننننه نننن ي االيفننننراد ومننننا ننننلا مننننع الفعنننن الننننل يليهننننا تنننن وال
بالمصننن ر و ه كاينننا تننن ل فلننني الوقننن

أو الزمننناه كقولنننه تعنننالي  كلمنننا

أضنناء لهننن مانننوا فينننه   كلمنننا رزقنننوا مهننا منننرة رزقنننا قنننالوا نننلا النننل
رزقننننا منننص ق ننن  0 كلمنننا يضننن ا خلنننود

بننن لنا

خلنننودا يير نننا 

ويلحنننل كننن باتصنننال منننا نننلا بهنننا شنننائ تاه ي حننن ا ما شنننائ ة الانننر ية
فتحتننننا

لنننني شننننر وخننننزاء كمننننا فنننني حتمننننا وحيبمننننا وأوواتهننننا لكننننص ال

ي ننزم بهننا الفعنن المضننار أليهننا ال تاننت

بننه  /بنن يكبننر دوولهننا فلننه

األفعال الماضية .
والبايينننة شنننائ ة ال رفينننة لمنننا تننن ل فلينننه منننا نننلا منننص الوقنننا ولنننلله كننناه
ايتصنناب كنن فيهننا فلننه ال رفيننة والعامنن فيهننا أمننا الفعنن المضننا
كلمننا أو ال ننزاء الننل

ننو خننواب فلننه اوننتال

ليننه

بننيص الن نناة فنني لننه فننز ا

قلننا أتيتننني أكرمتننه كنناه معننناا ك ن تينناه يحص ن لنني منننه أكرمننه فيننه
والمصننن ر ينننراد بنننه وقنننا الفعننن ففننني الحقيقنننة فامنننة ال نننيما و ه قنننالوا
تعننن األفعنننال لمنننا بيننننا أه منننا منننع الفعننن بت ويننن المصننن ر وبهنننلا ي هنننر
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الفننرك بننيص كلمننا ومتننه ومننا وحيبمننا وأينمننا فنني أه كلمننا فننز ا التكننرار فنني
األفعننننال باننننال

ال اقيننننا فننننز ا قننننال كلمننننا دولننننا النننن ار ف يننننا ننننالل

فننن ولا منننرة بعننن أونننري يتكنننرر ال نننالك فليهنننا بانننال

قولنننه متنننه منننا

دولنننا ف ينننا نننالل فزينننه ال يتكنننرر ال نننالك بنكنننرار الننن وول و ه كاينننا
مننا مصنن رية فنني الكنن أله معنننه قولننه ي كلمننا دولننا كنن زمنناه تنن وليص
فيننه ف يننا ننالل فنني لننه الزمنناه وك ن ال ننتيعاب ك ن فننرد مننص األزمنننة
كمنننا تقنننرر فصنننار كننن فنننرد منننص األزمننننة إرفنننا لحصنننول لقنننة فتكنننرر
ال ننننالك فنننني تلننننه ال ننننرو

توفيننننة بمقتضنننني اللفنننن وقنننن حكنننني مننننام

الحنننرميص اتفننناك أئمنننة العربينننة فلنننه أه منننا المتصنننلة بكننن إنننر
وأمننا متننه مننا فهنني للمكنناه الم ن ه ال للمعننيص حتننه ي ن
مننننع قنننول الم لنننل متنننه لعنننا الانننم
الاننم

متعننيص باننال

زمننناه

أئمننة النحننو فلننه

يكنننوه كنننلا أله زمننناه لنننو

قولننه ي متننه ق ن م زي ن ويحننوا أليننه م ن ه و ا كنناه

معنا نننا الزمننناه المننن ه فنننيع األزمننننة ال فلنننه وخنننه التكنننرار بننن فلنننه
وخنننه الوقنننو فيهنننا يينننر تكنننرار وفنننص أصنننول الحنفينننة أينننه ا قنننال كننن
امنننرأة  / 47 /ب أتزوخهنننا منننص يسننناء نننلا ال لننن ة نننالل ال يتكنننرر ال نننالك
بتكنننرر تزوي نننه الواحننن ة و ه كننناه اللفننن يعننن كننن يسننناء ال لننن فنننز ا فقننن
فلننننه واحنننن ة لقننننا بمقتضنننني تعليقننننه و ه فقنننن فليهننننا بعنننن لننننه مننننرة
أونننري ال يقنننع ال نننالك المعلنننل بانننال

منننا ا قنننال كلمنننا تزوخنننا امنننرأة

منننص يسننناء نننلا ال لننن فهننني نننالل فتنننزو واحننن ة مننننهص منننرة بعننن أونننري
فزيننننه يتكننننرر ال ننننالك بتكننننرر التننننزويا أليننننه كلمننننا للتكننننرر فنننني األفعننننال
بانننال

كننن وحننن ا و نننلا يوافنننل أصنننول أصنننحابنا لكنننص فننني يينننر نننلا

المبنننال وفننني فتننناوي القاضننني حسنننيص منننص أصنننحابنا أينننه ا قنننال كلمنننا لننن
أ لقنننه ف ينننا نننالل ننن مضننني زماينننه يمكنننص أه ي لنننل فينننه نننالل منننرا
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وقننع فليننه ننالل لقننا باننال

مننا ا قننال مهمننا ل ن أ لقننه ف يننا ننالل

فزينننه ال يقتضننني التكنننرار وكنننلله لنننو قنننال كننن امنننرأة لننني لننن أ لقهنننا فهننني
ننالل فزيننه ال يقتضنني التكننرار أيضننا و ننلا ال حننم لننه تعلننل باننا يننلكرا
ننا نننا فلننه وخننه اال ننت راد وأه كنناه ياننم خميننع صننيغ العمننوم و ننو
أه العنننننام فننننني األشنننننااص م لنننننل فننننني األزمننننناه وال قنننننا واألحنننننوال
والمتعلقننا فننال يعنن الصننينة فنني شننا مننص ننلا األربننع حتننه يوخنن لفنن
وألصننليص فيهننا العمننوم يحننو ألصننومص األيننام وألصننليص فنني خميننع ال قننا
وال فصننننننيا هللا فنننننني خميننننننع األحننننننوال والشننننننتنلص بتحصنننننني خميننننننع
المعلومننننا ف مننننا متننننه ت ننننرد صننننيغ العمننننوم فننننص لننننه فزيهننننا تكننننوه
م لقننننة فيهننننا ال تقتضنننني فمومننننا فيهننننا و ه كايننننا فامننننة فنننني األشننننااص
أله اللفننن العنننام فننني األشنننااص ال داللنننة لنننه فلنننه وصنننوص ينننوم معنننيص
وال مكننناه معنننيص وال حالنننة ماصوصنننة و نننلا ال حنننم شنننن

بنننه الاننني

شنننهاب الننن يص القرافننني كبينننرا وكنننررا كبينننرا فننني كت نننه وارتضننناا شنننم
النننن يص األصننننفهايي فنننني شننننرا المحصننننول  /وقننننررا بهننننلا التقنننن ير و ننننو
إننا ر وافتننرو فليننه شنني اإل ننالم تقنني النن يص القاننيري رحمننه هللا فنني
شنننرا العمننن ة ب ينننه يلنننزم مننننه الماالفنننة لمقتضننني صنننينة العمنننوم تعمننني
الحك ن فنني حننل ك ن داو ن فنني أي زمنناه كنناه فلنني أي صننفة وخ ن
قنننال قائننن

فننز ا

نننو م لنننل فننني األزمننناه فافمننن بنننه فننني حنننل الننن اوليص أول

النهنننار وال أفمننن بنننه فننني يينننر اب الوقنننا أله الم لنننل يكفننني فننني العمننن
مننرة واحنن ة وال يلننزم أه يعمنن بننه مننرة بعنن أوننري لعنن م فمننوم الم لننل
يقننال لننه لمننا دلننا الصننينة فلننه العمننوم فنني كنن

ا دولننا النن ار ومننص

خملتهنننا النننلوا ال اولنننة فننني أونننر النهنننار فنننز ا أورخنننا تلنننه النننلوا فقننن
أورخننا مننا دلننا الصننينة فلننه دوننول و ننه كنن

ا

نن ا ننت ل الانني
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تقننني الننن يص رحمنننة هللا لنننلله بحننن يم أبننني أينننوب رضننني هللا فننننه فزينننه لمنننا
روي قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل

ال تسنننتق لوا الق لنننة بننننائي وال بنننول ...

الحنن يم ات عننه بنن ه قننال فقنن منا الاننام توخنن يا مننراحير قنن بنيننا يحننو
الق لنننة فينحنننر

فنهنننا ويسنننتنفر هللا تعنننالي قنننال فنننزه أبنننا أينننوب رضننني هللا

فنننه منننص أ نن اللسننناه والانننر وقنن ا نننتعم قولنننه صننلي هللا فلينننه و نننل
ال تساننننق لوا الق لننننة وال تسننننت بروا فامننننا فنننني األمنننناكص و ننننو م لننننل
فيهننا مننا قالننه ننو ال يلننزم منننه العمننوم وفلننه مننا قلنننا ال يع ن يعنننه فيكننوه
العنننام فننني األشنننااص فامنننا فننني األمكننننة فلننني ونننال

منننا قالنننه القرافننني

واألصنننفهايي وقننن تق منننه لننني لنننه فانننر الننن يص النننرازي فزينننه قنننال فننني
كتابننه المحصننول فنني كتنناب القيننا

خوابننا فننص ننكال قلنننا لمننا كنناه أمننرأ

ب مينننع األقيسنننة كننناه متننن وال ال محالنننة ب مينننع األوقنننا و ال قننن ا لنننه /
فننني كنننوه  / 48ب متنننناوال لكننن األقيسنننة و نننلا فنننيص منننا قالنننه الاننني تقننني
النننن يص رحمننننه هللا وقنننن تو نننني الانننني فننننالء النننن يص ال نننناخي بننننيص ننننليص
القنننوليص فيمنننا نننمعته منننص قاضننني القضننناة تقننني الننن يص السننن كي فننننه و نننو
أه معنننننه كننننوه العننننام فنننني األشننننااص م لقننننا فنننني األزمنننناه واألحننننوال
وال قننا أيننه ا فمنن بننه فنني األشننااص فنني زمنناه ومكنناه مننا وحالننة مننا
ال يعم ن بننه فنني تلننه األشننااص مننرة أوننري فنني زمايننه أوننر ويحننوا أمننا
فننني أشنننااص أونننر ممنننا يتناولنننه لنننه اللفننن العنننام فيعمننن بنننه ألينننه لنننو لننن
يعمننن بنننه فنننيه لنننزم التاصننني

فننني األشنننااص أينننه ال ينفننني شنننا

منننا

فنننني أي زمنننناه ومكنننناه وحننننال األحكنننن فليننننه والتوففيننننة بنننناإل الك أه ال
يتكننرر لننه الحك ن بك ن زمنناه مننبال ي ل ن بعمننوم ا يننة و ا خل ن مننرة ول ن
يتكنننرر زيننناا بعننن لنننه ال ي لننن ايينننة فننني زمننناه أونننر أو مكننناه أونننر فنننزه
المحكوم فليه و و الزايي والماترب وما أش ه له فيه أمراه ي
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 .والبننننايي ي الصننننفة والصننننفة باقيننننة فلننننه

أحنننن ما ي الاننننا

القهننننا

فهنننلا معننننه قنننوله العنننام فننني األشنننااص م لنننل فننني األحنننوال واألزمننننة
وال قنننا أي كننن شنننا

حصننن مننننه م لنننل وي ونننل وكننن شنننا

حصننن

مننننه م لنننل الانننرب قتننن بانننر ه ويرخنننع العمنننوم واإل نننالك لننني لف نننة
واح ة بافت ار م لولها  .وافترو
فلننني نننلا بننن ه فننن م التكنننرار خننناء منننص أه م لنننل األمنننر ال يقتضننني
التكننننرار وال حاخننننة لنننني أوننننل لننننه مننننص اإل ننننالك و ننننو افتننننراو
ضنننعي

أله

نننالك األمنننر أحننن المقتضنننيا لإ نننالك فننني األزمننناه

ويير نننا فنننال تننننافي بينهمنننا وأيضنننا فيفنننرو لنننه فننني يينننر صنننينة
األمننر فننزه بهننلا ال حننم يت ننيص الفننرك المتق ن م بننيص قننول القائ ن ك ن مننص
دولننا ال ن ار فهننه ننالل  / 49أ فننال يتكننرر  /ال اولننة وبننيص قولننه كلمننا
دولننا واحنن ة منننكص النن ار فهننه ننالل

يتكننرر ال ننالك فنني الواحنن ة

بتكننننرر دوولهننننا أله األول وابننننص كنننناه فامننننا فنننني األشننننااص فهننننو
م لنننل فننني األزمننننة بانننال

البنننايي فزينننه القتضنننائه التكنننرار فننن فننني

األفعنننال أيضنننا فهنننلا معننننه قنننول الحنفينننة أه كلمنننا تعننن األفعنننال فلننني
نن ي االيفننراد بننه أيضننا ي هننر الفننرك بننيص كلمننا وحيبمننا وأينمننا ا ال
داللنننة لحينننم وأينننص ومتنننه فلنننه كننن فنننرد بانننال
مننا ليهننا و ننه مصنن رية تنن ل فلننه الوقنن

كننن فزيهنننا بايضنننمام

أفنناد التكننرار وقنن حكنني

ألصنننحابنا وخنننه يرينننب أه متنننه منننا يقتضننني التكنننرار كمنننا يقتضنننيه
كلمنننا ووخنننه أونننر أضنننع

مننننه أه متنننه وحننن ا تقتضننني التكنننرار وال

تعننن ي فلنننه نننليص النننوخهيص لمنننا بيننننا منننص الفنننرك بنننيص كلمنننا ويير نننا
فنننز ا قنننال كلمنننا وقنننع فلينننه القننني ف ينننا نننالل ممننننو قنننال لهنننا أينننا
نننالل و ننني مننن وول بهنننا وقنننع فلينننه النننبالل أله البايينننة تقنننع بوقنننو
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األولننني وتقنننع البالبنننة بوقنننو البايينننة أيضنننا و ننننا بحنننم كنننرا قاضننني
القضننناة تقننني الننن يص فننني نننلا الموضنننع و نننو أه منننا المتصنننلة بكننن

ننن

ت علهنننا مصننن رية فقننني أو إرفينننة مصننن رية وإنننا ر كنننالم الن ننناة أيهنننا
إرفيننننة مصنننن رية فننننز ا قنننن ريا ا مصنننن رية فقنننني ودولننننا كلمننننا فلننننه
كريننناا أيفنننا تعننن د

فعننن يمكنننص تعننن دا فننني وقنننا واحننن كالمبنننال النننل

ال ننننالك لتعنننن د يتعنننن د التحنننناد وقتننننه ال ا قلنننننا المعلننننول مننننع العلننننة
بالزمننناه الواحننن و ه قلننننا المعلنننول متننن ور فنهنننا فننني الزمننناه لننن يقنننع
ال لقتنناه ولنن يلحنن األصننحاب ننلا ال حننم بنن اتفقننوا فلننه أيننه يقننع
فنني المبننال المننلكور ننالل لقننا يع ن اوتلفننوا فنني أيننه لننو قننال ي كلمننا
لقتننننه ف يننننا ننننالل نننن قننننال لهننننا أيننننا ننننالل و ننننه منننن وول بهننننا
فننننال مهور  /فلنننني أيننننه ال يقننننع  / 49ب ال لقتنننناه األولنننني المن ننننزة
واألونننري المعلقنننة و نننلا نننو األصنننح وقنننال ائفنننة يقنننع فلينننه النننبالل
أله البايينننة الواقفنننة ب نننود التعلينننل نننو الموقنننع لهنننا بنننالتعليل السنننابل
فك ن ه لننل مننرة أوننري ولنسننب ننلا بعضننه قننوال فنني كتنناب ال ننوي ي
و نننو ضنننعي

أله م ننننرد الصنننفة بعنننن التعلينننل لنننني

حتننه يترتننب فليننه وقننو
كلمننننا فنننني الاننننال

ت ليقنننا ياننننائيا

لننل البننة و ننلا المسنن لة ال تعلننل لهننا بلفنن

بنننن باإليقننننا بننننالتعليل نننن

ننننو كالم اشننننرة أم ال

و يمنننا كنننر ا نننت رادا ولنننو قنننال كلمنننا واحننن ة ت لنننل لقتنننيص فلنننه
المنننل ب وفينننه وخنننه أيهنننا ال ت لنننل ال واحننن ة و نننلا الوخنننه يانننير لننني
ال حننم الننل تقنن م قري ننا فنني مننا نن

نني مصنن رية فقنني أو مصنن رية

إرفينننة ولنننو قنننال كلمنننا لقنننا امنننرأة فع ننن منننص ف يننن ي حنننر وكلمنننا
لقنننا ا نيتنننيص فع ننن اه و كنننلا لننني أونننر األربعنننة ننن

لنننل أربعنننا فنننزه

يعتننل ومسننة فاننر ف نن ا فلننه المننل ب الماننهور وفيننه وخننوا أوننر ال
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تعلننننل لننننلكر ا بفرضنننننا  .قننننال الرافعنننني وييننننرا وال فننننرك بننننيص أه
يوقعننه فلننه األربننع دفعننة أو فلننه الترتيننب قننال ابننص الرقفننة مننا كننروا
منننص الوخنننه فننني المسننن لة المتق منننة يعننننه ا قنننال كلمنننا كلمنننا رخنننال
ف ينننا نننالل ين نننني نننردا ننننا يعننننه فيمنننا ا لنننل ال مينننع بكلمنننة
واحننننن ة وكنننننلله أيضنننننا فيمنننننا ا قنننننال كلمنننننا ولننننن
فصننننواح اتها والننننل فولنننن

فننننه زمننننص واحنننن

واحننننن ة مننننننكص
لقننننص ال ننننا ال ننننا .

واشننار بعضنننه لنننه م ننا الوخنننه المنننلكور فينننه أيضننا و نننو بعيننن منننص
خهنننة تعنننلر اتحننناد زمنننص النننوالدة فنننادة بالنسننن ة فلنننه الربنننع بانننال
تكلنني األ نننيص بكلمننة واحنن ة وأيقننا ال ننالك فلننه الربننع بكلمننة واحنن ة
 /50أ فنننزه تحقنننل لنننه فهنننو خنننار  /فنننه نننلا الصنننورة والحاصننن أه
الصنننحاب متفقنننوه فلنننه تنننرخيح أفت نننار المصننن رية فقننني فنننه منننا ومنننص
قننال بالوخننه الماننار ليننه أصننال أو تاري ننا فهننو افت ننار منننه لل رفيننة
و نننو النننل يانننه لنننه صننننافة النحنننو ال نننيما أئمتنننه متفقنننوه فلنننه اه
يصنننب كلمنننا فلنننه ال رفينننة فنننز ا ق عننننا الن نننر فنننص ال رفينننة اشنننك
فرابنننه ارت نننا ال نننزاء بنننه وكننناه الصنننحاب ي نننروا فنننه لنننه المعننننه
ال فلنننه اللفنننن وحننناف وا فلننننه كنننوه الاننننر فعنننال مننننص يينننر تقنننن ير
بمصنننن ر وال إننننر

وألحقننننوا كلمننننا بنننن ه فننننه الاننننر ية مننننع زيادتهننننا

فليهننننا فننننه التكننننرار للفنننن البننننايه مننننص صننننيغ العمننننوم خميننننع ومننننا
يتصننننر

منننننه كنننن خمع وخمعننننا و أخمعننننيص وخمننننع ومننننا يت عننننه فننننه

التوكيننن و نننو أكتنننع وابصنننع وابتنننع فلنننه رأ ومنننا يتصنننر
بحسنننب الت يينننم وال منننع منننلكرا ومكيبنننا والتبنينننة فلنننه رأ

منننص لنننه
ننننلكرا

فيمنننا بعننن ويتحصننن منننص لنننه يحنننو فانننريص صنننينة لكنهنننا ترخنننع فنننه
الحقيقننة لننه مننادة واحنن ة أمننا خميننع فهننو فعينن بمعنننه مفعننول فيكننوه
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معنا نننا م منننو األخنننزاء وكننن خنننزء م منننو ألينننه خمنننع منننع يينننرا
فنننال فنننرك بنننيص قولنننه م منننو العانننرة وكننن العانننرة واإلضنننافة فيهمنننا
بمعننننه منننص فنننزه ارل بنننالم مو الانننا كالعانننرة يفسنننها ننناإ وكننناه
لنننه معننننه وونننر و نننو المت نننادر لنننه الفهننن فنننن األصنننوليص والفقهننناء
و و الل يتكل فليه فه يرضنا 0
و كننر الحنفيننة فننه أصننوله ب ن ه ك ن تع ن األشننياء فلننه ن ي االيفننراد
وخميننننننع تعمهننننننا فلننننننه نننننن ي االختمننننننا وكنننننن يه أرادوا مننننننا أرادا
األصننننوليوه لكنننننه مبلننننوا لننننه بقننننوله خنننناء القننننوم  /كلهنننن أخمعننننوه
و ي ته ما يتعلل /50ب ما يتعلل بلله ه شاء هللا تعاله .
والكنننالم ا ه يمنننا نننو فنننه خمينننع  .قنننال هللا تعننناله  وينننص كننن لمنننا
خمينننع لننن ينا محضنننروه  ف لقهنننا فلنننه كننن وخمنننع قولنننه محضنننروه
بافت ار المعنه وق ي لل ال ميع بمعنه فيص الم مو 0
قال الو ر ال ميع ض المتفرك 0
قنننال الانننافر ي فقننن ته منننص يفننن
خميننننع وال ميننننع ال نننني
يهمنننوه بزرفنننا

شنننعا فنننزيه يهيتنننه فنننص نننلا وأينننا

قننننا ل ينننن ي فننننه خميننننع حنننناف ه فننننوراته ال

الانننل وال مينننع الحنننه الم تمنننع  .قنننال أيضنننا فرينننا

وكنننناه بهننننا ال ميننننع فنننن بكروا منهننننا وفننننود رتوبهننننا وتمامهننننا وفننننن
رادة نننلا المعننننه ليسنننا منننص صنننيغ العمنننوم كمنننا نننه بنننالمعنه األول
و نننه مننننا تنننرد مضننننافة أو تابعنننة فننننز ا اضنننيفا فزيمننننا تضنننا

فلننننه

المعرفنننة ال النننة فلنننه ال منننع دوه النكنننرة فنننال يقنننال خمينننع رخننن قنننائ
كمننا يقننال ك ن رخ ن قننائ و لننه ممننا ن ل الفننرك بينهمننا وأه داللننة ك ن
فلننه ك ن فننرد فننرد ب ريننل النصوصننية باننال

م ن لول خميننع ب ن مننا

أه ينننراد بهنننا الم منننو فيكنننوه مننن لولها كنننال ال كلينننة و منننا اه ينننرد بهنننا
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حا نننة ال نننزاء كسنننائر صنننيغ العمنننوم ويكنننوه مننن لولها كلينننة لكنننص ال
فلننه وخنننه التنصننني

فلنننه كنن فنننرد كمنننا تقننن م فننه كننن واألكبنننر فنننه

ا ننننتعمالها مضننننافة لننننه المعرفننننة حا ننننة األخننننزاء و ننننو الننننل بنننننه
فلينننه األصنننوليوه والفقهننناء كنننال مننننه وحين نننل في نننا ال حنننم المتقننن م
فيمنننا ا أضنننيفا كننن لنننه المعرفنننة ننن العمنننوم مسنننتفاد منننص خمينننع
واأللنن

والننالم ل ينناه الحقيقننة أو ننو مسننتفاد مننص اللنن

والننالم وخميننع

للت كيننن أمنننا ا خننناء مككننن ة بعننن اللفننن فزيهنننا تنتصنننب فلنننه الحنننال
كقولنننننة تعننننناله  وتوبنننننوا فلنننننه هللا خميعنننننا   ا

نننننوا منهنننننا 000

/51أ ......خميعنننننا  فكيننننن ويه  /خميعنننننا ويحنننننو لنننننه وال نننننص أه
العمنننوم ننننا مسنننتفاد منننص خمينننع لننننق
العمننوم كمنننا تقننن م بانننال
خننناء الننننا

مننن لول الضنننمائر فنننص صنننيغ

منننا ا كننناه اللفننن منننص صننن غ العمنننوم مبننن ي

خميعنننا فنننزه النننل ي هنننر أيهنننا للت كيننن لرفنننع تنننو

والعمننننوم مسننننتفاد مننننص لفنننن النننننا

الم ننناز

أو يقننننال ننننه لل اللننننة فلننننه حننننال

خمنننيعه ايهننن م تمعنننوه فنننال يكنننوه للت كيننن الحاصننن أه خمينننع فنننص
أرينن بهننا األخننزاء الم تمعننة فننالم مو الزم لهننا ال ينفننه فنهننا أيضننا
.
ومننص أصننول الحنفيننة أيننه ا قننال مننص دو ن

ننلا الحصننص أوال فلننه كننلا

ف ولنننه ومسنننة مننننه أوال خميعنننا ال يسنننتحل أحننن مننننه شننني ا بانننال
مننا ا قننال كنن مننص دونن

ننلا الحصننص أوال فلننه فاننرة ف ولننه ومسننة

أو أكبننننر منننننه دفعننننه فزيننننه يسننننتحل كنننن واحنننن منننننه كنننن الماننننرو
للواح ن ولننو قننال خميننع مننص ي ن و

ننلا الحصننص اوال فلننه فاننرة ف ولننه

خمافننننة أوال ا ننننتحل م مننننوفه العاننننرة ووخهننننوا الفننننرك بننننيص ننننلا
البال نننة ب ينننه كلمنننة منننص تقتضنننه فمنننوم ال نننن

لفنننراد كننن واحننن واحننن
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فنننننال يسنننننتحل المانننننرو

او ال ا دوننننن واحننننن فقننننني أوال ألينننننه

او يصننننن ك فلينننننه أينننننه أول بانننننال

ال مافنننننة وأمنننننا كننننن فزيهنننننا

ال ننتيعاب كنن فننرد كمننا تقنن م فيصنن ك فلننه الامسننة ا دولننوا خميعننا
داللننننة كنننن فلننننه

أيهنننن أول ويسننننتحل كنننن واحنننن خميننننع الماننننرو

األفنننراد مفصنننال ولنننلله يفنننرك بنننيص قنننول القائننن للرخنننال فنننن
وقوله لك رخ فن

در

در ننن

كما تق م .

وأمننا الصننورة البالبننة و ننه خميننع مننص رخ ن

ننلا أوال فننزيه يل ننوا فننه

اللفننن داللنننة االختمنننا لقصنننور ا فنننص تفصننني األفنننراد النننل تقتضنننيه
كنن فا ننتحل ال ميننع لننه الماننر للنن او أوال بينننه كلهنن قننالوا ولننو
لنننن ينننن و فننننه ننننلا الصننننورة أوال ال واحنننن ا لكنننناه يسننننتحل خميننننع
المانننرو لكنننص يكنننوه اللفننن فينننه م نننازا ال حقيقنننة ل اللنننة خمينننع فلنننه
أكبننر مننص واحنن و يمننا فمنن بننه فننه حننل الواحنن

ا ايفننراد ويننص كنناه

م ننننننازا ل هننننننور المعنننننننه أله مقصننننننود القائنننننن /51 /ب التانننننن يع
و إهننننار ال ننننالدة فننننه فقننننال العنننن و فا ننننتحل الواحنننن ب ريننننل ألولننننه
ل هنننور منننراد القائننن لنننلله وقننن وافنننل أصنننحابنا الحنفينننة فنننه المسننن لة
األولننننه فننننيمص قننننال مننننص حننننا فنننننه أوال فلننننه مائننننة دينننننار فحننننا فنننننه
رخنناله ووقننع حرامهمننا معننا فقننالوا يقننع حننرام كنن منهمننا فننص يفسننه
وال يسنننتحل فلنننه القائننن شننني ا

لننني

خعننن أحننن ما

فيهمنننا أول لننني

أوال اولننه مننص االونننر فيكننوه فمنننل فقنن يكننناا أوتننيص فنننه فقنن واحننن
واما فه صينة ك وخميع فل ار له منقوال لصحابنا .
ومننا كننرا الحنفيننة محتم ن وأمننا أخمننع ومننا تصننر
تابعنننا مككننن ا وال يضنننا

منننه فننال ي ننا ال

فلنننه شنننا بعننن ا كمنننا يضنننا

كننن وخمينننع

وفلننن السنننهيله لنننه بننن ه أختمنننع فينننه معننننه الصنننفة كمنننا
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أحمنننر

واصننفر فلنن يقننع ال تابعننا ولنني

ننلا التوخيننه بننال يص وال يقننع التوكينن

بنننه وب مينننع أيضنننا ال فيمنننا ت عيضنننه حسنننا أو حكمنننا كمنننا تقننن م فنننه كننن
والعمنننوم مسنننتفاد منننص الصنننينة األولنننه المككننن ة بننن خمع وأخمنننع لت كيننن
العمننوم وتقويتننه فننه النننف

وقنن كننر الحنفيننة و ننو موخننود فننه كننالم

الزخنننا وبعنننر المفسنننريص أيضنننا أه أخمنننع يفيننن معننننه وقنننو المككننن
بننه دفعنننة واحننن ة فيكنننوه فنننه مبنن قولنننه تعننناله  فسننن

المالئكنننة كلهننن

أخمعنننوه  زينننادة فائننن ة فلنننه ت كيننن ا بكننن وتكنننوه كننن لت كيننن فمنننوم
المالئكننة وايننه لنن يتالنن

منننه أحنن وأخمعننوه ل ينناه أه السنن ود وقننع

منه فه وقا واح ال فله التعاقب .
وكنننالم أئمنننة النحننناة يقتضنننه ونننال

لنننه وأينننه ا قنننال القائننن رأينننا

العمننوم أخمعننيص كنناه لننه لت كي ن العمننوم و ه كنناه رو ن فننه أكبننر مننص
وقنننا واحننن ولنننلله اوتلفنننوا فنننه أينننه ا خمنننع فنننه الت كيننن بنننيص كننن
وأخمنننع فنننه أه الت كيننن حاصننن بهمنننا معنننا أو بكننن واحننن منهمنننا فلنننه
ح تنننه و او فمنننا النننل أفنننادا البنننايه ورفنننع تنننو
بنناألول و ه قينن أيننه حصنن بهمننا خميعننا فكينن
الواحننن

الم ننناز قننن حصننن
يسننتفاد لننه مننص /52أ

ا اقتصنننر فلينننه  /و نننلا قرينننب ممنننا تقننن م فنننه كننن الرخنننال

ويحنننننوا أه العمنننننوم مسنننننتفاد منننننص األلننننن

والنننننالم وصنننننيغ ال منننننو

ويحو ا .
وفائنن ة كنن وخميننع الت كينن فقنني أو أه العمننوم مسننتفاد مننص كنن وخميننع
واأللننن

والنننالم ل يننناه الحقيقنننة وأشنننار بعضنننه فلنننه أه كمنننال الت كيننن

يمنننا يسنننتفاد منننص كننن وأخمنننع ا أقتصنننر فلنننه أحننن ما ف منننا ا خمنننع
بينهمنننا فالت كيننن مسنننتفاد منهمنننا خميعنننا وكننناه القائننن حنننيص لننن يقتصنننر
فلننه ك ن ل ن يننرد بهننا كمننال الت كي ن وفننه لننه ي ننر أله داللننة اللف ن ال
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تاتلننن

ا كاينننا متوحننن ة بحسنننب منننراد المنننتكل فننناألوله أه يقنننال فنننه

لننه أه المقصننود مننص أخمننع بعنن كنن زيننادة الت كينن وتقويتننه كمننا فننه
التوابنننع ا تينننة بعننن أخمنننع ينمنننا يفيننن تمكيننننه فنننه الننننف

و أقنننو منننا

يعتنننرو بنننه فلنننه قنننال أه أخمنننع تفيننن وقنننو المككننن بهنننا فلنننه خنننه
اإلخمنننا

أينننه لنننو كننناه المنننراد بنننلله ال ينصنننب فلنننه الحنننال كمنننا فنننه

قولنننه تعننناله  ولنننو شننناء ربنننه ألمنننص منننص فنننه األرو كلهننن خميعنننا 
فيقنننال خننناء القنننوم كلهننن أخمعنننوه أ فنننه حالنننة أختمنننافه فلمنننا أفنننرب
بنننزفراب األول دل فلنننه أه المنننراد بنننه الت كيننن ال أينننه فنننه حنننال كنننلا
وقننن كنننر القرافنننه منننص خملنننة الصنننيغ المتصنننرفة منننص أخمنننع وتوابعهنننا
التبنينننة قنننال يقنننول الاينننر والانننر واقعننناه بقضننناء هللا وقننن را أخمعننناه
وأكتعننناه فتككننن بهمنننا التبنينننة العامنننة فتكنننوه للعمنننوم وأفننناد لنننه فنننه
بقيننة الصننيغ و ننو شننا ايفننرد بننه وق ن منننع اإلمننام السننهيله وابننص مالننه
ويير منننا منننص أئمنننة العربينننة خنننواز تبنينننة أخمنننع و نننو كنننالمتفل فلينننه
بينه وال يوخ له شا

وال مبال مص كالمه .

وزاد السننننهيله أيضننننا فنننن م خننننواز خمعننننة قننننال فننننال تقننننول ق ضننننا
الننن را ميص أخمعنننيص وال يقنننال فنننه خمعنننه أخنننامع وال خمنننع كمنننا تقنننول
فنننه خمنننع األفضننن أفاضننن واألحمنننر حمنننر ننن فلننن أمتننننا /52 /ب
تبنيتننه بنن ه أخمننع وضننع لت كينن األ نن المفننرد الننل يتنن عر فلننو نيتننه
لنن يكننص فيننه توكينن لمعنننه التبنيننة كمننا يكننوه فننه قولننه كال مننا أليننه
ا قلنننا أخمعننناه فهنننو بمنزلنننة قولنننه أخمنننع وأخمنننع كمنننا أه الزيننن اه
بمنزلننة مننص يقننول زي ن وزي ن فل ن يف ن أخمعنناه ال تبنيننة واح ن ال تكننرار
معنننه التبنيننة وأخمننع يمننا وضننع للتوكينن ال ألصنن التبنيننة فننال ين نننه
أه يككننن معننننه التبنينننة وال منننع ال بمنننا ال واحننن لنننه منننص لف نننه لننن ال
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يكننوه بمنزلنننة األ نننماء المفنننردة المع ننو

بعضنننها فلنننه بعنننر و نننلا

أيضننا فلننة امتنننا ال مننع فيننه وأيضننا فنن ه أخمننع فننه معنننه كنن وكنن
ال يبنه وال ي مع وينما يبنه الضمير الل يضا

ليه .

قنننال وأمنننا قنننوله فنننه تبنينننة أخمعننناه فألينننه أقنننرب فلنننه بننناب أحمنننر
وحمنننرا مننننه لنننه بننناب الفعننن والفعلنننه أله ال يننن و األلننن
يضنننا

والنننالم وال

ضنننافة مصنننرحا بهنننا فنننه اللفننن فكننناه أقنننرب فلنننه بننناب أفعننن

النننل مكيبنننة فعنننال و ه كننناه ياالفنننه أيضنننا منننص وخنننوا نننلا كلنننه كنننالم
السهيله رحمه هللا وق والفه ييرا فه ال مع فقي .
فقننال ال ننو ر فننه الصننحاا أخمعننوه خمننع أخمننع وأخمننع واحنن فننه
معننننه خمنننع ولننني

لنننه مفنننرد منننص لف نننه والمكينننم خمعنننا وكننناه ين ننننه

أه ي مننننع خمعننننا بنننناألل

والتنننناء كمننننا خمعننننوا أخمننننع بننننالواو والنننننوه

لكنننه قننالوا فننه خمعهننا خمننع وقننال ابننص نني ا فننه المحكنن أخمننع مننص
األلفننناإ ال النننة فلنننه اإلحا نننة وليسنننا بصنننفة ولكنهنننا يعننن بهنننا منننا ق لنننه
مننننص األ ننننماء وي ننننر فلننننه فرابننننه فلننننلله قننننال النحويننننوه صننننفة
والنن لي فلننه أيننه ييننر صننفة قننوله أخمعننوه فلننو كنناه ييننر صننفة لنن
يسنننل خمعنننة ولكننناه مكسنننرا واأليبنننه خمعنننا وكال منننا معرفنننة ال ينكنننر
فن

.

وحكننننه تعلننننب فيننننه التعرينننن

والتنكيننننر خميعننننا قننننال تقننننول أف نننننه

القصننننر اخمننننع وأخمننننع بننننالرفع فلننننه التوكينننن والنصننننب فلننننه الحننننال
وال منننع خمنننع معننن ول فنننص خمعننناوا أو خمنننافه وال يكنننوه معننن وال
فص خمع أله أخمع لي

/53أ بوص

قنننال أبنننو فلنننه يعننننه الفنننار

 /فيكوه كحمرا وحمر .

ي بننناب أخمنننع خمعنننا وأكتنننع وكتعنننا ممنننا

يكك ن بننه العمننوم ومننا يت ننع لننه مننص بقيتننه يمننا ننو اتفنناك وتننوارد وقننع
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فننه اللنننة فلننه يير ننا كنناه فننه وزيننه فيهننا أله بنناب أفع ن وفعننال يمننا
نننو للصنننفا وخميعهنننا ت نننا فلنننه نننلا الوضنننع يكنننرا يحنننو أحمننن
وحمرا وأصفر وصفرا و لا ويحوا صفا ويكرا .
فامنننا أخمنننع وخمنننع فز نننماه معرفتننناه يينننر صنننفتيص و يمنننا نننو اتفننناك
وقنننع بنننيص نننلا الكلننن المككننن بهنننا  .ايتهنننه أه ننني ة و نننو وال نننو ر
مصرحاه ب ه أخمعيص خمع أخمع .
وقنن كننر السننهيله بعنن كننالم المتقنن م أيننه لنني

ي مننع أخمننع وال واحنن

لننننه مننننص لف ننننه و يمننننا ننننو بمنزلننننة اليا ننننميص وابينننننوه تصنننننير أبننننناء
وا ننت ل فلننه لننه بقننوله فننه مكيبننة وفع ن بض ن الفنناء وفننتح العننيص ال
يكنننوه واحننن ا فعنننال بفنننتح الفننناء والمننن بننن فعننن بالضننن والقصنننر قنننال
وينمننا خنناء أخمعننوه فلننه بننناء األكرمننوه أليننه فيننه رفننا مننص معنننه
التفضننني كمنننا فنننه األكنننرميص واألر لنننيص و لنننه أله ال منننو تاتلننن
مقادير ننننا فننننز ا كبننننر العنننن د احتننننيا لننننه كبننننرة التوكينننن حرصننننا فلننننه
التحقينننل ورفنننع الم ننناز فنننز ا قلنننا خننناء القنننوم كلهننن
كبيننرا يننو

أيننه ق ن

وكننناه العننن د

ن ال ن عر منننه احتننيا لننه توكي ن ابلننغ مننص األول

و ننو أخمعننوه وأكتعننوه فمننص حيننم كنناه ابلننغ مننص التوكينن الننل ق لننه
دولنننه معننننه التفضننني ومنننص حينننم دولنننه معننننه التفضننني خمنننع خمنننع
السنننالمة كمنننا خمنننع أفعننن النننل فينننه لنننه المعننننه وخمنننع مكيبنننة فلنننه
فعننن كمنننا ب منننع مكيننننم منننا فينننه التفضننني شننننا فكننناه ك ننناب أحمننننر
ولننننلله ا ننننتننه أه يقننننال كال مننننا أخمعنننناه أله التبنيننننة أقنننن مننننص أه
يحتنننا فنننه توكيننن ا فلنننه نننلا المعننننه فب نننا أه أخمعنننوه ال واحننن لنننه
منننص  /لف نننه أله توكيننن ل منننع منننص يعقننن /53ب وأينننا ال تقنننول فنننيمص
يعقنننن خنننناءيه زينننن أخمننننع فكينننن

يكننننوه خنننناءيه الزينننن وه أخمعننننوه
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خمعنننا لنننه و نننو يينننر مسنننتعم فنننه األفنننراد وحكمنننة نننلا منننا تقننن م منننص
أيهنننن ال يككنننن وه معنننننه ال مننننع والتبنيننننة ال ب مننننع ال واحنننن لننننه أو
تبنيتنننه ال واحننن لهننننا مسنننتعمال ليكننننوه توكيننن ا فلننننه الحقيقنننة أله كنننن
خمنننع ينحننن لف نننه لنننه الواحننن فهنننو فنننارو فنننه معننننه ال منننع فكيننن
يككننننن بنننننه معننننننه ال منننننع والتوكيننننن تحقينننننل وتب ينننننا ورفنننننع اللننننن
واإلبهنننام و نننلا كلنننه كنننالم السنننيهله رحمنننه هللا وال يافنننه منننا فينننه منننص
التمح .
وقول ال و ر وابص ي ة أرخح لقربه مص القيا

.

وقنننول السنننهيله أه أخمنننع ال يككننن بنننه العاقننن ممننننو بننن ه اب ياتلننن
بحسنننب العوامننن كمنننا تقننن م فنننه كننن فحينننم يصنننح الت نننز يككننن بنننه
يحنننو اشنننتريا الع ننن أخمنننع وحينننم ال يصنننح الت نننز يمتننننع التوكيننن
كمنننا مبننن بنننه منننص خننناء زيننن أخمنننع ال فلنننه وخنننه الت نننوز النننل تقننن م
فهننلا ننو نن ب فننه المنننع  .وقنن وافننل العلنن أبننو القا نن اللننوزقه فنننه
شننرحه للمفصنن السننهيله فننه أه أخمعننيص لنني

خمعننا ال خمننع واحننتا

ب يننه لننو كنناه كننلله فننكننر ال مننع كم نا ينكننر الزي ن وه  .قننال ب ن

ننو مننر

ت ن لننلله فل ن لمعننناا و كننر أيضننا أه خمننع يوك ن بننه مننص يعق ن ومننا
ال يعق ن مننص المكيننم الم مننو وأيننه لنني

خمعننا وقنن

ننال الكننالم فنني

لنننه وورخننننا بنننه فنننص المقصنننود و ه كننناه ال يالنننو منننص فائننن ة  .وأمنننا
أكتنننع وأبصنننع وأبتنننع فمننننه منننص قنننال أيهنننا توابنننع لم نننرد الت كيننن وال
معنننه لهنننا مبنن حسنننص بسننص وشننني اه لي نناه واألكبنننروه فلننه أه لهنننا
معنننايي تنا نننب التوكيننن وخنننا بهنننا لتقويتنننه وتمكنننيص الحكننن فننني يفننن
السننامع كمننا فنني ال مننع بننيص ك ن وأخمننع فقننوله أكتننع مننص قننول العننرب
أتنني فليننه حننول كتيننع أي تننام وقننالوا مننا بال ن ار كتيننع أي أح ن وقي ن يننه
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مننننص قننننوله تكتننننع ال لنننن

ا اختمننننع  / 54أ ويقننننير مكننننايه فنضنننن /

بعضنننه لننني بعنننر فعلننني نننلا فينننه زينننادة فلنننه معننننه أخمنننع وأبصنننع
منننص ال صنننع و نننو ال منننع  .حكننناا ابنننص األفرابننني ويينننرا و نننو بالصننناد
المهملننننة فلننننه الماننننهور ومنننننه مننننص يرويننننه بالمع مننننة مننننص بضننننع
العنننرك ا نننال و نننه فربينننة وأبتنننع منننص ي تنننع العننننل ا نننال وقنننوي
مفنننرزا فكننناه بعضنننه يتقينننو بننن عر و نننلا اللف نننة أفننننه أبتنننع يمنننا
كر ننا أبننو الحسننص األوفنن

ومننص ت عننه مننص ال ننن اد ي ننيص وييننر

لنن

يننلكر ا واقتصنننر فلنننه األولنننيص ومننننه منننص اقتصنننر فلنننه أكتنننع فقننني
وفلنننه نننلا المعنننايي فهنننه أيضنننا منننص صنننيغ العمنننوم و ه كاينننا للت كيننن
وي نننا وفيهنننا ال حنننم المتقننن م فننني أه العمنننوم مسنننتفاد فمنننا ا وكننن منننا
تقنن م فنني أخمننع مننص صننيغ الت ييننم وخمننع المننلكر والمكيننم وأرد فيهننا
والصحيح أيه ال يبني كما ال يبني أخمع وهللا أفل .
أفل ن أه ابننص الحاخننب لمننا ف ن د صننيغ العمننوم ماتصننرة األصننولي ل ن
يننلكر فيهننا كنن وخميننع مننع كننر األمنن ي لهمننا فزمننا أه يكننوه تركهمننا
نننوال و نننو بعيننن أو أليهمنننا مككننن اه لصنننيغ العمنننوم يينننر مسنننتقليص
فيكنننوه العمنننوم فنننن ا مسنننتفادا منننص م نننا الصنننيغ و نننو ضنننعي

أله

ننلا و ه ننل لننه فنني حولهمننا فلنني ال ميننع فيننرد فليننه ضننافة ك ن لنني
النكنننننرا مبننننن  كننننن شنننننا النننننه ال وخهنننننه  9و ننننني فننننني نننننلا
الصننننورة مننننص أقننننوي صننننيغ العمننننوم ولنننن يتعننننرو لهننننا يالننننب أئمننننة
األصنننول فننننلكر ا ننننا ال لتحاقهنننا بمنننا تقننن م ف ولهنننا و نننو البالنننم منننص
صننننيغ العمننننوم ننننائر فلننننه وننننال

فيننننه نننن

ننننو بمعنننننه ال مننننع أو

بمعنه ال اقي والل اوتارا ال مهور أيه بمعنه ال اقي .
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قننننال الز ننننري فنننني التهننننليب اتفنننناك  /أ نننن  / 54ب اللنننننة فلنننني أه
معنننه ننائر بنناقي مننص أ ننار ننورا و ننورة ا أفضنن وبقنني قلننيال نن
حكنن فنننص أه األفرابننني معنننناا وأينننه يقننال نننار وأ نننار ا أفضننن فهنننو
نننننائر قننننننال الز ننننننري فنننننال أوري أراد بالسننننننائر اليسننننننير أو ال نننننناقي
الفاض
وقنننال أينننه ننني ة فننني المحكننن و نننائر الانننا و ننن را بقينننة ي نننوز أينننه
ي ن تي لنننة بنناب نن حايه وتعنناله ي أو مننص الننواو أليهننا فننيص وقننال ابننص
درينن

ننائر الانننا يقننع فلنننه مع مننه وخلننه وال يسنننتنرقه كقولننه خننناء

نننائر بنننني فننناله أي خلهننن  .ولنننه نننائر المنننال أي مع منننه نننلا نننو
النننل اوتنننارا أيضنننا ابنننص األ ينننر فننني النهاينننة  .ويلننني منننص قنننال أينننه
بمعنننننه ال مينننننع وكننننلله قنننننال القاضنننني ف ننننن الو نننناب ويينننننرا منننننص
المتقنننن يمص والانننني أبننننو فمننننر بننننص الصننننالا وييننننرا مننننص المتنننن وريص
وافتننرو ابننص الصننالا فلننه اإلمننام النزالنني فنني ا ننتعماله ننائر فنني
ييننر مننا موضننع مننص كت ننه بمعنننه ال ميننع وفلننه ال ننو ري فنني قولننه
فننني الصنننحاا أينننه بمعننننه ال مينننع وخعلنننه شنننا ا وكنننلله قنننال الحرينننري
فنننني درة النننننواص وييننننرا وخعلننننوا ا ننننتعمالها بمعنننننه ال ميننننع مننننص
يلننني العامنننة واحنننتا نننكالء بكبنننرة ا نننتعمالها بمعننننه ال ننناقي كقولنننه
صننلي هللا فليننه و ننل  فض ن فائاننة فلننه النسنناء فض ن البري ن فلنني
نننائر ال عنننام وقنننال صنننلي هللا فلينننه و نننل لننننياله بنننن

نننلمة لمنننا

أ ل فله فار يسوة  0أمسه أربعا وفارك ائر ص .
وقننال مضننر

بننص ربعنني فمننا حسننص أه يعننلب المننرء يفسننه ولنني

لننننه مننننص ننننائر النننننا
رأ

فننننا ر أي بنننناقتيه وقننننال الاننننعري ا احتملننننوا

وفننني  / 55أ الرأ ننني أكبنننري وفنننو ر فنننن الملتقننني ننن
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نننائري

 /وأياننن

ننني ويه فننني الكتننناب قنننول الانننافر ينننري البنننور فيهنننا تننن و

ال ننن رأ نننه و نننائرا بننناد لننني الانننم
الانننوا

أخمنننع

لننني يينننر لنننه منننص

الكبينننرة وأمنننا القنننول األونننر أينننه بمعننننه ال مينننع فقننن صنننرا

بنننه ال نننو ري فننني صنننحاحه فقنننال نننائر الننننا

خمنننيعه وكنننلله قنننال

اإلمنننام أبنننو منصنننور ابنننص ال نننو اليقننني فننني شنننرا أدب الكاتنننب واإلمنننام
أبنننو محمننن بنننص بنننري فيمنننا حكننناا فنهمنننا الاننني أبنننو كرينننا الننننووي
واوتننننارا أيضننننا فنننني ييننننر موضننننع مننننص كت ننننه وكننننلله اوتننننارا أيضننننا
السننيرا فنني شننرا كتنناب نني ويه فيمننا وخنن مننص فلننه حواشنني النهايننة
بانننني شننننيانا صننننفي النننن يص القرافنننني وأيننننه أيانننن فليننننه شننننا ا قننننول
الاننافر لننو أه مننص يننرح بالحمننام يقننوم يننوم ورد ننا مقننامي أ ه أمبنن
نننائر األحنننرم وا تانننه لنننه منننص ينننري بقنننول ي النننزمص معر نننا فننني
بيننناو الصننن ح وقعتنننه و نننائر الانننا بمعننننه خميعنننه ويقنننول ابنننص
الرقننا وح ننر وتنناه و ه يننه حاف ننا تننوفي فلينفننر لننه ننائر الننليب
وقننال األحننوص ف لتهننا لنننا ل ابننه لمننا وقننل النننوم ننائر الحننرا

وقننال

ابننص أحمننر فننال ي تنننا منننك كتنناب بروفننة فل ن تعنن موا مننص ننائر النننا
بايينننا وقننن ا نننتعمله كنننلله أيضنننا بمعننننه خمينننع أبنننو العنننالء المعنننري
فنني ييننر موضننع مننص ي مننه و ننو مننص أئمننة اللنننة المرخننو
معرفتهنننا فقنننال منننص قصننني ة أشنننرب العنننالموه ح نننه

لننيه فنني

عنننا فهنننو فنننرو

فنني ننائر األدينناه ومننص أوننري ق ننص بسننائر اإلوننواه شننراء وال تنن مص
فلنننه شنننر فنننواداا  .فهنننلا الانننوا

 / 55 /ب أه يكنننوه ا نننتعمال لنننه

يل ننا فاميننا كمننا قننال النننووي أه لننه لنننة صننحيحة فيكننوه فنني اللف ن
لنتاه ي
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حننن ما بمعننننه ال ننناقي  .واألونننري بمعننننه ال مينننع  .فيكنننوه مانننتركا
لف ينننا ويالنننب أ ننن اب االشنننتراب اللف ننني يمنننا ياننن

فنننص اونننتال

اللننننا وأمنننص كننن ق يلنننة وضنننعا اللفننن لمعننننه يينننر المعننننه النننل
وضنننننعته لنننننه الق يلنننننة األونننننري ويصنننننح بهنننننلا الكنننننالم ال مينننننع فننننني
اال ننننتعماليص وي ننننوز أه يقننننال أه ماننننترب معنننننوي بمعنننننه اإلحا ننننة
والانننمول فحينننم يكنننوه فننني اللفننن منننا يقتضننني ونننرو لننن عر يكنننوه
شنننامال بمنننا بقننني كمنننا فننني الحننن يبيص المتقننن ميص وقنننول الانننعري ويينننرا
وحيننم ال يكننوه فنني الكننالم لننه يكننوه شننامال لل ميننع و ننلا أولنني مننص
القننننول باالشننننتراب اللف نننني لكويننننه فلننننال وننننال
احننتا لكننوه بمعنننه ال نناقي ب يننه مننص السننكر الننل

األصنننن

وأمننننا مننننص

ننو ال قيننة فقنن منننع

لنننه خمافنننة مننننه أبنننو فلنننه الفار ننني وابنننص والد واحت نننا بننن ه ال قينننة
يقننننال لمننننا فضنننن مننننص الاننننا ننننواء قنننن أو كبننننر والسننننكر ال يقننننال ال
للقليننن الفاضننن و نننائر ال تقنننال ال لألكبنننر قنننال ابنننص والد تقنننول أونننل
منننص الكتننناب ورقنننة وتركنننا نننائرا وال تقنننول تركنننا بقيتنننه قنننال وال
يوخننن شنننا

يننن ل فلنننه أه نننائر معننننه ال ننناقي قننن أو كبنننر بننن يمنننا

يسنننتعم فننني األكبنننر  .واحنننتا أبنننو فلننني لمننننع االشنننتقاك المنننلكور منننص
السكر بقول الاافر ي
و ننننكر منننناء المننننرد فا ننننا فلننننوه

كلننننوه النننننور و نننني أو منننناء

اير ا
أي نننائر ا  .وأياننن ا ال نننو ري فننني الصنننحاا شنننا ا فلنننه أه نننائر
بمعنننه خميننع  .قننال أبننو فلنني لمننا افتلننا بالقلننب افتلننا بالحننل
كايا العيص مزة في األص لما حلفا .
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ولننو

 / 56أ قلننننا فعلنننني ننننلا يكننننوه  /أصنننن الكلمننننة مننننص السننننورة بننننالواو
المحنننيي بال لننن و لنننه لمنننا فيهنننا منننص معننننه اإلحا نننة والانننمول وقل نننا
النننواو يننناء فلنننه القافننن ة فننني أمبالنننه و منننز اليننناء كمنننا منننز بعنننر
القننرأء معنناي

ويحننوا وأمننا ال ننو ري فلنن يننلكر الكلمننة فنني صننحاحه

ال فننني بننناب نننير باليننناء ال فننني نننور بنننالواو وخنننوز ابنننص ال نننري أه
يكننوه لننه مننص قننوله لقيننا ننائر القننوم أي ال مافننة التننه يسننير فيهننا
نننلا نننلا اال ننن واحنننتا ال نننو ري ايضنننا أله نننائر ا بمعننننه ال مينننع
بقنننول العنننرب فننني أمبالهنننا أ نننار الينننوم وقننن زال ال هنننر يضنننرب منننبال
فنني الينن

مننص الاننا وأي اي مننع فيهننا بع ن وقنن ت ننيص ب ننه فيمننا ق نن

كمنننص يتعنننني فننني لنننب حاخنننة لننني ال هنننر فيقنننال لنننه اال تتعنننني نننائر
اليننننوم أي خميعننننة فننننز ا فننننر

لننننه فمننننص قننننال أيننننه ننننائر بمعنننننه

ال مينننع فهننني فنننن ا منننص صنننيغ العمنننوم ال رينننب فننني لنننه وقننن يقلنننه
األصننفهايي فنني شننرا المحصننول فننص القاضنني ف نن الو نناب المننالكي
في كتابه
اإلفنننادة دوه ا كاينننا بمعننننه ال ننناقي وكنننلله قنننال القرافننني فننني شنننرا
التنقنننيح ال ننناقي يهنننا ال تكنننوه للعمنننوم ا كاينننا بمعننننه ال ننناقي قنننال أله
يفينننه الانننا يصننن ك فلنننه أقننن أخزائهنننة قلنننا والنننل ي هنننر أيضنننا أيهنننا
للعمنننوم و ه كاينننا بمعننننه ال ننناقي أله المنننارد بهنننا فننني خمينننع موارد نننا
شننمول مننا دلننا فليننه ننواء كايننا بمعنننه ال ميننع أو بمعنننه ال نناقي ب ن لي
الانننوا

المتق منننة و ا قنننال اإليسننناه ي اللهننن ايفنننر لننني ولسنننائر المسنننلميص

فزيمنننا يريننن تعمنننيمه لننني

ال ويننن ل فلنننه لنننه أيضنننا ت كيننن ا بننن خمع م

وأمننا قننول القرافنني أيننه يصنن ك فلننه أقنن أخزائننه فعنننه خوابنناه ي أحنن ما
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ي مننننا تقنننن م فننننص أبنننني فلننننه الفار نننني وابننننص والد أيننننه ال ي لننننل ال فلنننني
األكبر ال ا كاه ال اقه أق .
والبنننايه ي أيننننه حيننننم يصنننن ك فلننننه  /األقنننن /56ب فيكننننوه لننننه مننننص
ضننرورة الواقننع و لننه ال ينننافه العمننوم كمننا صننرا بننه ننو فننه ييننر
موضننننع فن يننننرا مننننا ا قننننال ي مننننص فننننه النننن ار فقينننن ي زينننن فننننزه
ال نننواب بنننه صنننحيح و نننو واحننن لضنننرورة الواقنننع ال يارخهنننا بنننلله
فنننص أه يكنننوه للعمنننوم ال أه اللفننن مقصنننور فلنننه نننلا القننن ر فكنننلله
نننا و ننلا أ ننل أيننه يصننح

القهننا فلننه ك ن بنناقه ننواء كنناه قلننيال أو

كبينننرا واألول أقنننو وقننن فننن القرافنننه منننص خملنننة صنننيغ العمنننوم كنننال
وكلتننننا و مننننا ال ينننن اله ال فلننننه ا نننننيص فقنننني وصننننيغ العمننننوم ليسننننا
محصنننورة ب صننن الوضنننع وافتنننلر فنننص لنننه بننن ه األقتصنننار فيهمنننا
فلننه اال نننيص مننص ضننرورة الواقننع و ننو ضننعي

أله الننل ينتفننر فيننه

كويننه مننص ضننرورة الواقننع مننا كنناه صننالحا لاننمول الكبيننر وكننال وكلتننا
ال يصنننلحاه ألكبنننر منننص ا ننننيص فليسنننا منننص صنننيغ العمنننوم وداللنننة نننائر
فلننننه الاننننمول إننننا رة فلننننه كننننالم المحملننننيص ومنهننننا أيضننننا معاننننر
ومعاشننننر وفامننننة وكافننننة وقا ننننة فهننننلا أربعننننة الفنننناإ أمننننا معاننننرة
ومعاشننر فننال ريننب فننه أيهمننا مننص صننيغ العمننوم ويننص ل ن يتعننرو أح ن
لعنننن ما فيهننننا ننننو القرافننننه فيمننننا وقفننننا فليننننه قننننال هللا تعنننناله يننننا
معانننر ال نننص واإليننن

وفنننه الحننن يم المتفنننل فلينننه أينننه  لمنننا ينننزل

قولننننه تعنننناله  وايننننلر فاننننيرته األقننننربيص  قننننال معاننننر قننننري
أيقنننلوا أيفسنننك منننص الننننار وفننننه  أينننه قنننال يحنننص معاشنننر األي يننناء
ال يننننورل و ننننو بهننننلا اللفنننن بسننننن صننننحيح  .قننننال ال ننننو ر فننننه
الصحاا معاشر النا

خمافته .
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وحكننه الز ننر فننص الليننم بننص الم فننر ايننه قننال المعاننر معننناا ال مننع
وال واحنننن لننننه مننننص لف ننننه  .وقننننال ابننننص نننني ا فننننه المحكنننن المعاننننر
فهننلا أئمننة اللنننة متفقننوه

ال مافننة متاننال يص والمعاننر ال ننص واإلينن

فلننه أيننه بمعنننه ال ميننع واأل ننتعمال الاننائع قنن يما وحنن يبا ينن ل فليننه
وكننناه فنننراو ال منننة فنننص فننن ة فنننه صنننيغ العمنننوم لكوينننه منننص أ نننماء
/57أ فننننيع

األخنننننا

ا أضنننني

أو فننننر

يص ن ها فننا اكتفننوا بننلكر ا ن ال ننن

بننننالم ال ننننن

فننه صننيغ العمننوم فننص قننرار ننلا

بالننلكر ل وولننه تحتننه فيننرد فلننه مننص يقننول بنناه ا ن ال ننن
بنننالم ال نننن

أو المعنننر

 /كمننننا فننننه
المضننا

ال يعننن فنننزه داللنننة نننلا اللفننن أفننننه معانننر

فلنننه العمنننوم ب نينننة وخنننو ر لف نننه و لنننه قننن ر زائننن فلنننه كوينننه ا ننن
خنننن

ولنننلله يضنننا

لنننه أ نننماء األخننننا

و لنننه ال منننو المعرفنننة بنننالم ال نننن

كالننننا

والقنننوم ويحو منننا

والمضنننافة كاألي يننناء وبننننه ودم

ففينننه معننننه افحا نننة والانننمول فنننص بنيتهنننو او في نننه ال حنننم المتقننن م
فنننه كننن وخمينننع ا اضنننيفا لنننه منننا يفيننن العمنننوم ننن العمنننوم مسنننتفاد
منننص األول ويكنننوه األلفنننوالالم ل يننناه الحقيقنننة أو نننو مسنننتفاد منننص تلنننه
الصينة وما ق لها كالت كي لها وهللا أفل .
وأمننا فامننة مب ن فعلننه النننا
أيضنننننا كيننننن

فامننة فننال ريننب فننه أيننه مننص صننيغ العمننوم

و نننننو منننننص مادتنننننه وبنيتنننننه والعمنننننوم معنننننناا الانننننمول

واإلحا ننننة و ننننو وننننال

الاصننننوص و لننننه إننننا ر ال حاخننننة فلننننه

اال تاننهاد فليننه وكننلله كافننة أيضننا  .قننال الزخننا فننه قولننه تعنناله 
ادولنننوا فنننه السنننل كافنننة .....ا ينننة  كافنننة بمعننننه ال مينننع واإلحا نننة
فيكنننوه معنننناا أدولنننوا كافنننة خمينننع شنننرائعة ننن كنننر اشنننتقاك اللفننن وأه
مننا يك ن

الاننا فننه أوننرا وأيننه مننص كفننة القمنني

و ننه حاشننيته أو مننص
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الك ن

و ننو المنننع ومنننه رخ ن مكفننو

أ كن

بصننرا فننص الن ننر ن

قنننال ومعننننه ا ينننة أبلننننوا فنننه السنننل منتهنننه شنننرافته فتكفنننوا منننص أه
تعننن وا شنننرائعه وادولنننوا كلكننن حتنننه يكننن

فنننص فننن دك منننص لننن يننن و

فيننه  .وقننال أيضننا فننه قولننه تع ناله  وقنناتلوا الماننركيص كافننة  يصننب
كافنننة فلنننه الحنننال و نننو مصننن ر فلنننه فافلنننه كالعافينننة والعاق نننة و نننو
فنننه موضنننع قننناتلوا المانننركيص مح نننيص بهننن  .قنننال وال يبننننه كافنننة وال
ي مع كما ال يبنه فامة وواصة وال ي مع لا مل ب النحوييص .
وكنننلله قنننال األز نننر ويينننرا منننص أئمنننة اللننننة /57/ب الكافنننة ال مينننع
منننص الننننا

وأه معننننه لقينننته كافنننة أ كلهننن وقنننول ابنننص رواحنننة 

فسننريا لننيه كافننة فننه رحنناله وخميعننا فلينننا ال ننير ال بااننع  .يمننا
وفننن

للضنننرورة ألينننه ال يسنننتقي وزه ال ينننا منننع ال منننع فننني حانننوة

بننننيص نننناكنيص قا ننننة فقنننن ينننن

أئمننننة اللنننننة فلنننني أيهننننا للعمننننوم قننننال

ال ننننو ري فنننني الصننننحاا حنننناوا قا ننننة أي خميعننننا ا نننن ينننن ل فلننننه
العمننوم  .وحكنني األز ننري فننص الليننم أيننه قننال قا ننة ا نن ي مننع كنن
خي ن مننص النننا

كقولننه خنناء العننرب قا ننة  .وحكنني ابننص نني ة فننص

نننني ويه خنننناوا قا ننننة أي خميعننننا ال تسننننتعم ال حنننناال  .وقننننال ابننننص
األ ينننر فننني قنننول فائانننة رضننني هللا فنهنننا لمنننا قننن ر ر نننول هللا صنننلي
هللا فلينننه و نننل أرتننن

العنننرب قا نننة أي خمنننيعه

كنننلا يقنننال يكنننرة

منصوبة يير مضافة ويص ها فله
المصنننن ر أو الحننننال فهننننلا اتفنننناك مننننص األئمننننة فلنننني فنننن ا مننننص أدوا
العمنننننوم و نننننلا األلفننننناإ األربعنننننة ماتلفنننننة فننننني اال نننننتعمال فمعانننننر
وخميعهنننننا ال تسنننننتعم مضنننننافا لننننني منننننا بعننننن ا وقا نننننة ال تسنننننتعم
مضنننننافة كمنننننا كنننننر ننننني ويه ويينننننرا وفامنننننة وقاينننننة ال تسنننننتعماله
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مضننافيص وحاليننة وكلهننا ورادة فلننه مننص لنن يننلكر ا مننص صننيغ العمننوم
وفلننه أه القرافنني مننع تو ننعه فنني الصننيغ ل ن كننر فامننة اللف ن البننامص
والتا ع مص وما يتعلل بهما أبحال ي
ال حنننننم األول ي أه منننننص ال تكنننننوه منننننص األ نننننماء لوقوفهنننننا فافلنننننة
ومفعولنننننة ولهنننننا أربعنننننة أقسنننننام متفنننننل فليهنننننا أه تكنننننوه موصنننننولة
وا نننننتفهامية وشنننننر ية ي نننننازي بهنننننا ويكنننننرة موصنننننوفة فالموصنننننولة
كقولننننه تعننننالي  ولننننه مننننص فنننني السننننماوا واألرو ومننننص فننننن ا ال
يسنننننتك روه فنننننص ف ادتنننننه  فقولنننننه تعنننننالي  0وه يسننننن

منننننص فننننني

السننننماوا ومننننص فنننني األرو  واال ننننتفهام كقولننننه  / 58أ تعننننالي 
منننص ا النننلي يانننفع فنننن ا ال  /بز ينننه   ومنننص يقنننني منننص رحمنننة ربنننه
ال الضنننالوه  9والانننر ية كقولنننه تعنننالي  منننص فمننن صنننالحا فلنفسنننه
  ومنننص خننناء بالحسننننة فلنننه وينننر منهنننا  والنكنننرة الموصنننوفة كقنننول
الاننافر ي وكفنني بنننا فضننال فلننه مننص ييريننا حننب الن نني محمنن يايننا
 .وقننننول األوننننر ي يننننا و ينننناب

حلننننا ب رحلنننننا مكننننص بواديننننه بعنننن

المحننن مم نننود وزاد الكومنوينننة قسنننما وامسنننا و نننو أه تكنننوه زائننن ة
مككننن ة  .واياننن فلينننه الكسنننايي قنننول فنتنننرا ينننا شننناة منننص قنننن

لمنننص

حلننا لننه حرمننا فليننه وليتهننا لنن تحننرم ورد ال صننريوه لننه بنن ه
الروايننة فيننه يننا شنناة مننا قننن

وب يننه فلننه تقنن ير صننحة الروايننة بمننص

فهنننني يكننننرة موصننننوفة وتقنننن يرا يننننا شنننناة يسنننناه قننننن

وأراد قنننناي

ولكنننص بصنننينة الم الننننة لصنننوم وفننن ل وبسننني الكنننالم فننني نننلا لننني
موضننعة مننا يحننص فيننه وأمننا مننا فهنني تنقس ن قسننميص ي ا ننمية وحرفيننة .
وكالمننننا يمنننا نننو فننني اال نننمية و نننه فلنننه ومسنننة أضنننرب األربعنننة
المننلكورة اتفاقننا فنني مننص وتكننوه أيضننا صننفة كقننول الاننافر ي يربننا
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فلننننه قامننننة ي صنننن اا ألمننننر مننننا يسننننود مننننص يسننننود وأمننننا النكننننرة
الموصوفة فكقول الاافر .
ربمنننا تكنننرا النفنننو

منننص األمنننر  ...ال ينننا كقولنننه تعنننالي  وه يسننن

منننننا فننننني السنننننماوا ومنننننا فننننني األرو منننننص دابنننننة  واال نننننتفهامية
والموصننولة كقولننه تعننالي  ومننا تلننه بيمينننه يننا مو ننه  والاننر ية
كقولننه تعنننالي  مننا يفنننتح هللا للننننا

مننص رحمنننة فنننال ممسننه لهنننا  فنننز ا

فرفنننا لنننه فقننن اتفنننل القنننائلوه بصنننيغ العمنننوم فلنننه أه منننص ومنننا ا
كايتننا للاننر وال ننزاء فزيهمننا مننص صننينة فنننه مننص ايتصننر فلننه ننلا
النننو فقنني كزمننام الحننرميص والنزالنني والانني الموفننل ومقتضنني لننه
أيهمنننا فننني حالنننة الصنننلة واال نننتفهام ال يكويننناه للعمنننوم والنننل / 58 /
ب قنننال ال مهنننور يهمنننا فننني حالنننة اال نننتفهام منننص يصنننغ العمنننوم أيضنننا
صنننرا بنننلله الاننني أبنننو نننحاك الانننيرازي وأبنننو يصنننر ابنننص الصننن اإ
وأبنننننو الم فنننننر بنننننص السنننننمعايي ويينننننر

منننننص أصنننننحابنا والمنننننازري

واالي نننناري والقر نننني مننننص المننننالكيص وأبننننو بكننننر الننننرازي وال ننننزدوي
منننص الحنفينننة و نننو اوتينننار ا مننن ي وابنننص الا ينننب وخمهنننور أت نننافه .
ومقتضنننني كننننالم ال ميننننع يهمننننا ا كايتننننا موصننننولتيص فليسننننتا للعمننننوم
ولنننلله افتنننرو فلنننيه القرافننني بالموصنننولة وأيهنننا تفيننن العمنننوم كمنننا
تق ن م مننص أمبلننة القننروه الع نني و ننلا ننو اوتيننار القاضنني ف ن الو نناب
المنننالكي وابنننص الحاخنننب وابنننص السنننافاتي والاننني صنننفي الننن يص الهنننن ي
مصنننننرحيص بنننننلله ويقلنننننه القرافننننني فنننننص صننننناحب التلاننننني
النقانننوايي وأيكنننر لنننه األصنننفهايي وقنننال وخننن
مصننننرحا باننننال

يعننننننه

صننناحب التلاننني

لننننه وأيهمننننا ا كايتننننا موصننننولتيص فليسننننتا للعمننننوم

واحنننننتا أبنننننو بكنننننر النننننرازي لهنننننلا بم ي هنننننا تنننننارة للعمنننننوم وتنننننارة
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للاصنننوص كقولنننه تعنننالي  ومننننه منننص يسنننتمع لينننه  و نننو شنننارة
لننني قنننوم ب فينننايه وكنننلله قولنننه تعنننالي  0ومننننه منننص ين نننر لينننه 
قنننال وكنننلله يقنننول القائننن ي أونننل منننا فننني ال ينننا وتناولنننا منننص فننني
الننن ار و يمنننا يتنننناول شننني ا معيننننا لل نننن

وفننني نننلا كلنننه ي نننر والحنننل

أيهنننا ال تانننر فنننص العمنننوم بمنننا كنننر وكوينننه لقنننوم ماصوصنننيص أو
لعنننيص محصنننورة ال يننننافي العمنننوم أله لنننه منننص ضنننرورة الواقنننع كمنننا
ا قينننن ي مننننص فنننني النننن ار فيقننننال ي زينننن واال ننننتفهامية مننننص صننننيغ
العمننوم ق عننا ولننلله يصننح تناولهننا للكبيننريص الننليص يحضننروه فكننلله
الموصنننولة فسننني تي منننا يتعلنننل بنننافراد الضنننمير العائننن ليهنننا وخمعنننه ه
شنننناء هللا وقنننن تقنننن م ا ننننت الل كبيننننر مننننص األئمننننة  / 59أ ومنننننه ابننننص
الا ينننب  /وا مننن ي وأت افهنننا بقولنننه تعنننالي  0يكننن ومنننا تع ننن وه منننص
دوه هللا  ...ا يننننة وافتننننراو أه الربننننوي وييننننرا مننننص الماننننركيص
بالمالئكنننة والمسنننيح وينننزول قولنننه تعنننالي

ه النننليص ننن قا لهننن مننننا

الحسنه  ...ا ية
ومنننا فننني ا ينننة المتق منننة موصنننولة وكالمهننن

نننناب مقنننرر لكويهنننا منننص

صننننيغ العمننننوم و ننننو وارد فلننننيه ورأيننننا فنننني كننننالم بعننننر الحنفيننننة
تفرقننة بننيص مننص الموصننولة والاننر ية فنني كيفيننة العمننوم فقننال تع ن فنني
الانننر واال نننتفهام فمنننوم االفنننراد وفننني الا نننر يعننننه الموصنننولة تعننن
فمننوم االشننتمال فننز ا قننال مننص زارينني ف ف ننه در مننا يسننتحل ك ن مننص
زارا الع ينننة و ا قنننال أفننني منننص فننني نننلا الننن ار در منننا ا نننتحل الكننن
در منننا واحننن ا ووخنننه لنننه بننن ه الحكننن فننني الانننر يتعلنننل بكننن واحننن
منننص وحننناد ال نننن

أله بالننننا

حاخنننة لننني تعلينننل الحكننن بكننن واحننن

وفننني نننلا التوخينننه ي نننر إزا نننر  .والحنننل أينننه ال فنننرك بنننيص الحننناليص
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فننني كيفينننة التعمننني أله داللنننة العمنننوم كلينننة ال كننن ولنننو قنننال منننص فننني
النن ار حننر فتننل كنن واحنن مننص الع ينن الننليص و يمننا تالنن
المبننال الننل

العمننوم فنني

كننرا لقصننور م ن لول مننص فننص داللننة ك ن لمننا تق ن م أه ك ن

تقتضننني تفصننني كننن فنننرد ننن ه المحكنننوم فلينننه فننني الانننر يتعننن د
بحسنننب تعننن د المانننرو فننني المسنننتق

لاننن ه الانننر بالعلنننة بانننال

المحكننننوم فليننننه فنننني المبننننال المننننلكور فننننزه كنننناه موخننننودا فننننن قولننننه
واحتمنننن أه يكننننوه أراد الم مننننو أو أراد كنننن واحنننن وكنننناه األصنننن
فننن م التعننن د فاقتصنننر فينننه فلنننه المتيقنننيص افتمنننادا فلنننه األصننن منننع
قصننننور داللننننة مننننص فننننص داللننننة فلننننه و ه كنننناه ال ميننننع للعمننننوم وهللا
أفل .
ال حننننم البننننايي أصنننن موضننننو مننننص لمننننص يعقنننن و ه ا ننننتعملا فنننني
يينننر لنننه  / 29 /ب فعلننني وخنننه الم ننناز كمنننا ننننلكرا نننلا ف نننارة
المتقننن ميص وفننن ل خمافنننة منننص المحققنننيص فنننص قنننوله لمنننص يعقننن لننني
منننص يعلننن منننص المحققنننيص فنننص قنننوله لمنننص يعقننن لننني منننص يعلننن أليهنننا
ت لننننل فلننننه ال نننناري نننن حايه كمننننا فنننني قولننننه تعننننالي قنننن مننننص رب
السنننننماوا واألرو قننننن هللا  وأمبالنننننه وهللا تعنننننالي يوصننننن
وال يوصننن

بنننننالعل

بالعقننن فلنننلله قنننالوا ه منننص ماصصنننة بمنننص يعلننن و نننو

حسننص بننالغ  .وق ن حكنني أ ن األدب أه خريننرا لمننا قننال ي يننا ح ننلا خ ن
الريننناه منننص خ ننن وح نننلا ننناكص الريننناه منننص كاينننا قنننال لنننه الفنننرزدك
فننزه الرينناه يسننكص القننردة والانننازير فقننال لننه خريننر يمننا قلننا مننص
كاينننا ولننن أقننن منننا فنننايق ع الفنننرزدك  .و ا أ لقنننا منننص فلنننه منننص ال
يعقننن فزمنننا ألينننه فومننن معاملنننة منننص يعلننن و منننا الونننتال بمنننص يعلننن
فننناألول كقولنننه تعنننالي  أفمنننص يالنننل كمنننص ال يالنننل  والنننل ال يالنننل
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المنننراد بنننه ننننا األصننننام أله الا ننناب منننع العنننرب لكنهنننا لمنننا فوملنننل
بالع نننادة ف نننر فنهنننا بمنننص بالنسننن ة لننني افتقننناد المانننا يص وي نننوز أه
يكننوه المننراد بمننص ال يالننل العمننوم الاننام لكنن مننا ف نن مننص دوه هللا
تعنننالي منننص العننناقليص ويينننر

فيكنننوه م نننا منننص ننننا للتنلينننب النننل

اقتضنناا االوننتال كمننا فنني قولننه تعننالي وهللا ولننل كنن دابننة مننص منناء
فمننننه منننص يماننني فلنننه ب ننننه  ...ا ينننة فع نننر فيهنننا فنننص منننص يماننني
فلنني ب نننه و نن الحينننا وفمننص يمانني فلننه أربنننع و نن ال هننائ بمنننص
الوتال هنننا منننع منننص يعقننن فننني صننن ر ا ينننة أله فمنننوم ال ابنننة يانننم
العقننننالء وييننننر

فنلننننب فلنننني ال ميننننع حكنننن مننننص يعقنننن وأمننننا مننننا

فنننال مهور فلنننه أيهنننا موضنننوفة لمنننا ال يعقننن ب رينننل األصنننالة وت نننا
أيضنننا لصنننفا منننص يعقننن وب نننن

منننص يعقننن فننناألول كقولنننه تعنننالي 

فننايكحوا مننا نناب لكنن منننص النسنناء  / 60 أ ا خعلننا مننا موصنننولة /
والمنننراد بنننه صنننفة منننص يعقننن وكمنننا ا قيننن منننا زيننن فيقنننول ويننن أو
فاضنننن ويحننننو لننننه مننننص الصننننفا وفليننننه قولننننه تعننننالي حكايننننة فننننص
فرفنننوه منننا منعنننه أه تسننن
السننننالم  .ومننننص النننننا

مننننص

لمنننا ولقنننا بيننن ي والمنننراد وودم فلينننه
ننننب لنننني أيهننننا تسننننتعم فننننيمص يعلنننن

ب رينننل الحقيقنننة تمسنننكا بهنننلا ا تنننيص بقولنننه تعنننالي وال أينننت فابننن وه
ما أف

والل يع ا الن ي صلي هللا فليه و ل

و هللا تعالي .

وروي أبننو زينن فننص بعننر العننرب نن حاه مننص نن ح الرفنن بحمنن ا
قنننال السنننهيلي و نننلا يمنننا نننكوه بقريننننة وتلنننه القريننننة منننا اإلبهنننام أو
الم النننة فنني التع نني والتفاننني و ننو فنني معننننه اإلبهننام أله مننص خلنننا
ف متنننه حتنننه فرخنننا فنننص الحصنننر وف نننز األفهنننام فنننص كنننص اتنننه
وخننب أه يقننال فيننه ننو مننا فهننو كمننا فنني قولننه تعننالي والسننماء ومننا
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بنا ننا فلنني

كويننه فالمننا ممننا يوخننب لننه مننص التع نني مننا يوخننب لننه

أه شننني ا بنا نننا الع ننني أو منننا أف منننه فلفننن منننا فننني نننلا الموضنننع
بالتع يننننب مننننص ف متننننه أي كائنننننا مننننا كنننناه ننننلا الفافنننن فمننننا أف نننن
وكننلله قولننه تعننالي  0لمننا ولقننا بينن ي  9أله السنن ود لنن ي ننب لننه
منننص حينننم كننناه بعقننن وأله حينننم كننناه ال يعقننن وال منننص حينننم كننناه ال
يعقنننن ولكننننص مننننص حيننننم أمننننروا بالسنننن ود لننننه فك يننننا مننننا كنننناه لننننه
المالننوك فق ن وخننب فلننيه مننا أمننروا بننه  .فمننص ننا نننا حسنننا مننا فنني
ننننلا الموضننننع ال مننننص خهننننة التع نننني لننننه  .وقولننننه تعننننالي وال أيننننت
فابنن وه مننا أف نن

اقتضننا ا اإلبهننام وتع نني المع ننود تعهنن ا القننرائص

يحسننص وقننو مننا فلننه أولنني العلنن أ ننو كالمننه وقنن تقننع مننا فلنني مننص
يعقننن فنننن اوتال نننه بمنننا ال يعقننن ب رينننل التنلينننب كمنننا تقننن م فننني منننص
ومننننه قولنننه تعنننالي أو لننن ين نننروا فننني ملكنننو السنننموا واألرو
ومنننا ولنننل هللا منننص شنننا فنننزه ف نننارة فنننص م لنننل الم نننودا الاننناملة
لمننننص يعقنننن ومننننص ال يعقنننن وكننننلل ه قولننننه تعننننالي

نننن ح ه مننننا فنننني

السنننموا ومنننا فننني األرو وأمبالنننه وفلننني نننلا أيضنننا قولنننه تعنننالي
يكننننن ومنننننا تع ننننن وه منننننص دوه هللا  ..ا ينننننة بننننن لي ينننننزول ا ينننننة
ماصصنننة لهنننا

ه النننليص ننن قا لهننن مننننا الحسننننه وقننن تقننن م بيننناه

الحننن يم وأه منننا ينننلكرا األصنننوليوه منننص أينننه صنننلي هللا فلينننه و نننل
قننال البننص الزبعننري مننا أخهلننه بلنننة قومننه خنناء لمننا ال يعق ن فنيننر
صننحيح ولننو كنناه كننلله لمننا كنناه يننزول قولننه

ه الننليص ن قا له ن

بيايا لآلية األولي  . .تن يه .
كنننر األي ننناري فننني شنننرا ال ر ننناه ويينننرا أه اوتصننناص منننص بمنننص
يعلنننن ومننننا بمننننا ال يعقنننن يمننننا ننننو ا كايتننننا موصننننولتيص ف مننننا مننننا ا

This file was downloaded from QuranicThought.com

منننص نننلا المبيننن أله المانننر يسنننت في الفعننن

بوقعتنننا شنننر ا فلننني

وال ي و فله األ ماء وفي لا الكالم ي ر مص وخهيص ي
أحننننن ما ي أه يقصننننن الصنننننفة أو ال نننننن

كمنننننا تقننننن م أو يعننننن ل فنننننص

األصننن للتنلينننب فنننن االونننتال  .و اييهمنننا ي أه حالنننة الانننر أيضنننا
ال يلقننني لنننه فيهمنننا بننن

ا كننناه المقصنننود بالانننر الفعننن يفسنننه خنننا

فيننننه بمننننا كقولننننه تعننننالي مننننص ا الننننل يقننننرو هللا قرضننننا حسنننننا
وأمبالنننه  .فهنننلا االفت نننار البننن مننننه و ه كننناه الفعننن

نننو النننل يلننني أداة

الانننر فلنننيعل لنننه  .و ننني تي فيمنننا بعننن زينننارة كنننالم فننني منننا ومنننص
الموصولتيص .
ال حم البالم ي
تقننن م قنننول ال نننو ري فننني الصنننحاا  / 61أ واألز نننري وابنننص ننني ا /
وييننننر

أه أصنننن وضننننع مننننص ومننننا فننننالعموم وشننننمول مننننا يننننن ر

تحتهمنننا وقننننول منننام الحننننرميص أه منننص ا كايننننا شنننر ية مننننص أفلننننه
صنننيغ العمنننوم وأقوا نننا وأقوا نننا داللنننة فلنننه اال نننتنراك ال أه يقتنننره
بهنننا منننا يقتضنننه التاصننني

وأيضنننا أه منننا الانننر ية أيضنننا كنننلله

ال فنننرك بنننيص داللتهمنننا لكنننص منننص بالنسننن ة لنننه األشنننااص ومنننا بالنسننن ة
لنننه األفعنننال كمنننا تقننن م ولننن يتعنننرو اإلمنننام رحمنننه هللا لأل نننتفهامية
منهمننننا وال الموصننننولة فيتصنننن
اال نننتفهام والصنننلة ننن

الن ننننر ا فننننه أيهمننننا فننننه حالننننة

منننا كالانننر ية أم يتا ننناه فنننص رت تهنننا نننلا

منننا لن نننر فينننه م نننال وال نننا ر ايح نننا رت نننة الموصنننوولة الونننتال
ا لعلمننننناء فيهنننننا ننننن

نننننه منننننص صنننننيغ العمنننننوم أم ال كمنننننا تقننننن م وأله

الموصننول قنن يكننوه فهنن يا كبيننرا فننال يقتضننه ييننر الاصننوص وأمننا
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اال ننننتفهامية فال ننننا ر أيهننننا كالاننننر ية أله اإلبهننننام فيهمننننا واحنننن وهللا
أفل 0
ال حم الرابع
تقننن م تقسننني اإلمنننام فانننر الننن يص رحمنننه هللا ألفننناإ العمنننوم لنننه منننا يفيننن ا
بنفسنننه مبننن كننن وخمينننع ومنننص ومنننا و لنننه منننا يفيننن ا بنفسنننه مبننن كننن
وخمينننع ومنننص ومنننا و لنننه منننا يفيننن ا بنينننرا كنننال مو المقترينننة بتعريننن
ال نننننن

والنكنننننرة فنننننه نننننياك النفنننننه وقننننن افتنننننرو فلينننننه القرافنننننه

بننننافتراو ف يننننب و ننننو أه مننننص ومننننا ال يفينننن اه أيضننننا العمننننوم ال
با تفاضته شا وور يليهما .
أمنننننننا الصنننننننلة ا كايتنننننننا موصنننننننوليص أو المسنننننننتفه فننننننننه ا كايتنننننننا
ا ننننتفهامييص أو الاننننر وال ننننزاء ا كايتننننا للاننننر ولننننو ي ننننل واحنننن
بمنننص ومنننا العمنننوم وكنننلله كننن وخمينننع البننن منننص ضنننافة لفننن

ليهمنننا

حتننننه يحصنننن العمننننوم أ .ننننم كالمننننه وخوابننننه أه ننننلا الصننننال التننننه
كر نننا ال تتوقننن

فنننادة العمنننوم فليهنننا بننن يمنننا يتوقننن

م لنننل اإلفنننادة

فنننه ال ملنننة ولنننوال نننلا الصنننال  /كننناه الكنننالم مهمنننال /61ب ال فائننن ة
فيننه و ننلا ال ياننت

بصننيغ العمننوم وحنن ا بنن ب ميننع التراكيننب فزيننه

ا قننال القائ ن ابت ن أ زي ن فقنني ل ن يف ن لننه شنني ا حتننه ي ن ته بمننا يننت بننه
ال ملننننة المفينننن ة فننننالعموم مسننننتقر فننننه يفنننن
وخمينننع ومنننص ومنننا بانننال
العمنننوم بننننف

اللفنننن ب ننننو رة مننننص كنننن

النكنننرة وال منننو المنكنننرة فزيهنننا ال تفيننن

وضنننعها بننن بايضنننمام النفنننه ليهنننا أو التعريننن

ال نسنننه

أو اإلضافة .
فالتقسنننني المتقنننن م إننننا ر ال أفتننننراو فليننننه  .وللقرافننننه أيضننننا نننننا
ننكال ووننر فلننه قننول األئمننة اه مننص للعننالميص ومننا لمننا ال يعقنن و ننو
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أه منننننص يمنننننا تتنننننناول منننننص اتصننننن بصنننننلتها ا كاينننننا موصنننننولة أو
ا نننتفهامية أو شنننر ية فمننن لولها أوننن
أله العننننننال الموصننننننو
أونن

منننص مننن لول منننص يعلننن م لقنننا

بتلننننننه الصننننننلة أو الاننننننر أو اال ننننننتفهامية

منننص م لنننل العنننال والننن ال فلنننه األوننن

يينننر دال فلنننه األفننن

فنننال يكنننوه منننص داال فلنننه العنننالميص ال تنننة كمنننا أه لفننن اإليسننناه الننن ال
فلنني مننا ننو أونن

مننص الحيننواه ييننر دال فلننه الحيننواه ال تننة ف نن

أه منننص يتنننناول العنننالميص بننن يمنننا تتنننناول منننا نننو أوننن
وكننلله القننول فنني مننا وداللتهننا فلننه مننا ال يعق ن

منننص العنننالميص

ننلا حاص ن مننا كننرا

و ننو أيضننا فلننه األف ن ييننر مسننل يع ن ال داللننة لننه فلننه م لننل األف ن
لكننص ننلا ال

مننع ق ننع الن ننر فننص الفص ن ال نل امنتنناز بننه ننلا األو ن

يضنننريا فننني نننلا المقنننام أله يينننر مقصنننود  .أفنننني بقيننن الزائننن النننل
ايفصنننن بننننه فننننص ييننننرا مننننص األيننننوا فاإليسنننناه دل فلننننه الحيننننواه
وزيننادة وكينن

ال ينن ل فليننه و ننو أحنن ال ننزئيص اللننليص يتركننب منهمننا

 .وقنننن قننننرر القرافنننني وييننننرا  / 62أ أه ننننو األونننن
ننو  /األفنن كالننل يحننص فيننه باننال
يفننننه األفنننن فالعننننال الموصننننو

يفنني األونن

يلننننزم مننننص
فزيننه ال يسننتلزم

بهننننلا الصننننلة الااصننننة أو اال ننننتفهام

الاننننناص يسنننننتلزم للعنننننال فننننني ال ملنننننة و لنننننه داوننننن فينننننه وأيضنننننا
فموضنننننوفا األلفننننناإ التننننني ليسنننننا بننننن فالم يمنننننا ننننني للمفهومنننننا
الل نينننة دوه الاارخينننة والصنننلة الااصنننة المقترينننة بننناللف الاننناص لننن
يوضع له ب لما و أف منها فسقي لا االفتراو بال ملة .
ال حم الاام
الننل أ ننل فليننه أ نن اللنننة أه مننص ياننم المننلكر والمكيننم ويننن ر
تحتهنننا كننن منننص القسنننميص ال أه يقنننوم دليننن وننناص فلنننه ونننرا أحننن
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القسنننننميص ال أه يقنننننوم دليننننن وننننناص فلنننننه ونننننرا أحننننن الصننننننفيص
يتاصننن

بنننه و نننلا نننو النننل

نننب لينننه خمهنننور العلمننناء  .وحكننني

خمافننننة مننننص أئمننننة األصننننول فلننننص بعننننر الحنفيننننة أيهننننا ال تتننننناول
المكينننم وأيهننن تمسنننكوا بنننلله فننني مسنننالة المرتننن ة ف علنننوا قولنننه صنننلي
هللا فلينننننه و نننننل

مننننننص بننننن ل ديننننننه فنننننناقتلوا ال يتناولنننننه المكيننننننم

والموخننود فنني كتننب الحنفيننة أيهننا تعنن ال مننع كقولننه ال مهننور صننرا
بنننه ال نننزدوي وشنننراا كتابنننه وابنننص السنننافاتي
ونننن

الاننننال

ننن ه منننام الحنننرميص

بمننننص ا كايننننا شننننر ية قننننال الانننني صننننفي النننن يص

الهنننن ي ال نننا ر أينننه ال فنننرك بينهمنننا وبنننيص الموصنننولة واال نننتفهامية
والانننال

خنننار فننني ال مينننع  .قلنننا يمنننا وننن

اإلمنننام لنننه بالانننر ية

ألينننه لننن ينننلكر اال نننتفهامية والموصنننولة فننني صنننيغ العمنننوم كمنننا تقننن م
و ا كنننناه الاننننال

ابتننننا فننننال فننننرك بننننيص البال ننننة فنننني وخننننه ال اللننننة

الوضنننعية وح نننة ال مهنننور حننن يم ابنننص فمنننر المتقننن م فننني قولنننه صنننلي
هللا فلينننه و نننل

منننص خنننر وبنننه ونننيالء لننن ين نننر هللا لينننه فقالنننا أم

نننلمة رضننني هللا فنهنننا ي فكيننن

تصننننع النسننناء بنننليولهص  ...الحننن يم

وقنن تقنن م أه الترمننل صننححه وكننلله الحنناك فنني المسننت رب ففهمننا
أم ننننلمة رضنننني هللا فنهننننا دوننننول النسنننناء فنننني صننننينة مننننص  /وأقر ننننا
الن نننني  / 62 ب فليننننه و ننننل فلننننه لننننه  .ومبلننننه أيضننننا الحنننن يم
المانننهور أه الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل لمنننا صنننالح أ ننن مكنننة فننني
الح ي ينننة شنننر لهننن أه منننص خننناء مسنننلما مننننه ردا لنننيه ف ننناء أم
كلبنننوم بننننا فق نننة بنننص أبننني معنننيي فت لنننب المانننركوه رد نننا فننن يزل هللا
فنننز وخننن  ينننا أيهنننا النننليص ومننننوا ا خننناءك المكمننننا مهننناخرا ...
ا ينننة  فلنننوال دونننول النسننناء فنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل
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منننص خننناء

مسننلما رددتننه لنن يكننص لنننزول ا يننة وتاصنني

ال ننناء بهننلا معنننه .

وقننن اتفنننل العلمننناء فلنننه أه منننص قنننال ي منننص دوننن الننن ار فهنننو حنننر أه
منناءا يعتننل ا دولننص بننلله اللف ن و ننو مننص أقننوي مننا يسننت ل بننه فلنني
دوننولهص فنني منن لول مننص قننال مننام الحننرميص ال وننال
لننل بهمننا ل ن يتاصنن

فننه أه مننص ا

بننلكر أو أيبننه خمننع أو وح ن اه و ننلا مسننتمر

فنننننه األلفننننناإ الانننننرفية وألفننننناإ المتصنننننرفيص فنننننه العقنننننود والحلنننننول
واأليمنناه والتعليقنننا و نننو خنننار فنننه تفنننا
فننه وضننع اللنننا

و المقننناال متفنننل فلينننه

نن كننر أه مسننتن القننائليص ب يهننا ال تتننناول المكيننم

قننول بعننر العننرب منننه ومننناه وفتنناه ومنننوه ومنننا ف ن ل لننه فلننه
أه اللفنن ال يتننناول المكيننم ال بعالمننة ت ييننم نن أخنناب فنننه بننوخهيص
ي أح ن ما ي أيننه شننا ال تعوي ن فليننه فننه اللنننة ولنني

مننص فصننيح كننالم

العرب 0
والبنننايه ي أه لنننه فلنننه وخنننه الحكاينننة وفنننه بابهنننا أوردا ننني ويه قلنننا
و ننلا ننو المعتم ن فن ن المحققننيص فننزه العننرب ل ن تقص ن بمننص فلننه ننلا
الوخنننه معنا نننا األصنننله و يمنننا يننن ته بنننه فنننه الحكاينننة للنكنننرا واصنننة
ليحص الا ه بيص كالم الحاكه وكالم الما ر 0
فننز ا قننال القائ ن خنناء تنننه امننرأة قننال لننه المسننتفه منننه للمحاكنناة ال أله
اللفننن ال يتنننناول المكينننم ال بعالمنننة الت يينننم وكنننلله فنننه /63أ التبنينننة
وال منننع وفالمنننة الت يينننم  /يمنننا تنننورد للفنننرك بنننيص األ نننماء المانننتقة
وأمنننا فنننه األ نننماء الموضنننوفة فنننال ولهنننلا كننناه لفننن اإليننن

واألينننام

وال ننص وال اننر ويحننو لننه يتنننناول الصنننفيص وتعلننل بعضننه بنن ه منننص
و ه لننن يكنننص لهنننا فالمنننة للت يينننم يتصننن بهنننا باألصنننالة ولكنننص يعنننر
لننه مننص ت ييننم الفع ن الواقننع بع ن ا وتننلكيرا يحننو مننص فع ن كننلا ومننص
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فعلنننل و نننلا أيضنننا لننني

بانننا فنننزه منننص و ه وقعنننا للمكينننم فيصنننح

تنننلكير الفعننن بعننن ا وت ييبنننه تنننارة بنننالن ر لنننه لف هنننا وتنننارة بنننالن ر
له معنا ا .
قننننال هللا تعنننناله  ومننننص يقنننننا منننننكص ه ور ننننوله وتعمنننن صننننالحا 
ننننلا ا

فننننلكر الفعنننن أوال نننن أيبننننه والا نننناب فيهمننننا لإيننننال ومبنننن

كايننننا لل ميننننع فننننزه الفعنننن أيضننننا يفننننرد تننننارة وي مننننع أوننننر كقولننننه
تعنناله  ومنننه مننص يتسننمع ليننه  وفننه ا يننة األوننر  ومنننه مننص
يسنننتمعوه  فننناإلفراد بنننالن ر لنننه لف هنننا وال منننع بنننالن ر لنننه معنا نننا
وهللا تعاله أفل 0
ال حم الساد
تقنننن م تقسنننني مننننا لننننه األ ننننمية والحرفيننننة وأه األ ننننمية ال يعنننن مننننص
أيوافهنننا ال الانننر ية واال نننتفهامية والموصنننولة فلنننه األصنننح وأمنننا
الحرفيننة فزيهننا تنننو أيوافننا كبيننرة لسنننا بصنن د كر ننا ولنني

فيهننا مننا

يقتضنننه العمنننوم نننو الزمايينننة والمصننن رية فنننه بعنننر صنننور ا ولننن
يتعنننرو لنننلكر ا ال القرافنننه أمنننا الزمايينننة فقنننال ابنننص فصنننفور نننه
التننه يننراد بهننا النن وام واألتصننال كقولننه ال أكلمننه مننا ر شننار
ننا الننريح ومننا فننز ننائر قننال الح ي ننة ي أ ننو

مننا أ ننو

ومننا
ن وو

لنننه بينننا مقي تنننه لكنننا  .قنننال ومنننا نننلا بصننن د تقننن ير المصننن ر يينننر
أيهننا ال تقننع مواقننع أه وال ننه فننه معنا ننا  .قلننا ومنننه قولننه تعنناله 
ال يننننكدا ليننننه ال مادمننننا فليننننه قائمننننا  أ فننننه زمنننناه دوام قيامننننه
فلينننه ومالزمتنننه يننناا و لنننه فنننام فنننه خمينننع أزمننننة الم اومنننة وكنننلله
مننننا تقنننن م مننننص األمبلننننة و ننننه و ه كنننناه ال يكننننوه بعنننن ا ال فعنننن فننننه
ت ويننن المصننن ر فنننالفرك بينهمنننا وبنننيص المصننن رية منننص وخهنننيص أحننن ما
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ي /مننننننا قالننننننه / 63ب ابننننننص فصننننننفور ويفننننننا أيهننننننا ال تقننننننع مواقننننننع أه
المصننن رية والبنننايه ي و نننو أوضنننح أه الزمايينننة ا أضننني
ولننني

يتعنننيص يصننن ه فلنننه ال نننر

ليهنننا ا ننن

كنننلله المصننن رية بننن

ا أضننني

ليهننا اال ن ي ننر فليننه أحكننام العوام ن تقننول فننه الزماييننة وتيننه كنن
منننا نننرد الليننن النهنننار بنصنننب كننن وفنننه المصننن رية أف ننننه كننن منننا
صننننعا برفنننع كننن فلنننه الفافلينننة أ كننن صننننيعه فالزمايينننة تعننن فنننه
خميع صور ا .
وأمنننا المصننن رية فزيمنننا تكنننوه للعمنننوم ا وصنننلا بفعننن مسنننتق

يحنننو

يع ننننه منننا تصننننع ويتق ننن هللا منننص المتقنننيص منننا يفعلنننوه كنننلا كنننرا
القرافننننه نننن أورد فلننننه يفسننننه أه ال مهمننننا يقنننن ر بالمصنننن ر المضننننا
ا ننن خنننن

وا ننن ال نننن

ا أضننني

يعننن فيكوينننا معنننا للعمنننوم وأخننناب

فنننه بننالفرك بينهمننا منننص خهننة المعنننه أه العمنننوم مفهننوم مننص الزمايينننة
ق ننن السننن ه مصننن را فنننال يفهننن منننص قولنننه منننا نننرد الليننن النهنننار ال
العمننوم والعمننوم فننه المص ن رية يعنن بع ن الس ن ه مص ن را والكننائص بعنن
السنن ه صننينة أوننر يير ننا المقصننود نننا  .وقينن السنن ه يمننا يفهنن
فنننننرد واحننننن أو فننننن د محصنننننور داوننننن فنننننه الوخنننننود و نننننو متنننننناا
والمحصننور المتنننا ه ال يكنننوه فمومننا نننلا منن لول الفعننن ق نن السننن ه
فننننز ا نننن ه خنننناء صننننينة أوننننر لنننني
مضننا

مقتضنناا العمننوم ولنني

فيهننننا لفنننن مننننا بنننن مصنننن ر

الكننالم فيننه يمننا الكننالم فننه لف ن

ننو مننا

معهننننا مننننص الفعنننن و ننننو فعنننن فننننه ننننياك اإل ننننا قنننن دونننن الوخننننود
وأيقضنننه والفعننن فنننه نننياك اإل نننا م لنننل ال فمنننوم فينننه و نننلا كلنننه
ا اضنننيفا المصننن رية لنننه فعننن مننناو فنننز ا وصنننلا بفعننن مسنننتق
يحنننو ي يع ننننه منننا تصننننع كاينننا للعمنننوم أله /64أ ف ابنننه متعلنننل
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والمتوقنننع يينننر منتننناا بانننال

بكننن فعننن يصننننعه فنننه  /المسنننتق

منننا

معننننه فلنننلله كاينننا منننا المصننن رية للعمنننوم ا وصنننلا بفعننن مسنننتق
دوه الماضنننننه والحنننننال وأمنننننا الزمايينننننة فنننننزه المفهنننننوم منهنننننا حنننننال
وخود ننا العمننوم مننص ييننر ن ه وال تنييننر وكننالم أئمننة النحننو يقتضننه
تقنن م

لننه كمننا تقنن م مننص ابننص فصننفور وكننلله قننال ييننرا

أه الاننني شننننهاب النننن يص القرافننننه رحمننننه هللا تو ننننع فننننه ننننرد صننننيغ
العمنننوم وتكبير نننا فمنننص لنننه أه بلنننغ فنننه منننص ومنننا المقتضنننيتيص للعمنننوم
ا نننيص وفاننريص صننينة بحسننب اللنننا الننواردة فيهمننا مننص ت ييننم مننص
وتنننلكير ا وتبنيتهنننا وخمعهنننا تنننلكيرا وت ييبنننا واونننتال
ويصنننن ا وخننننرا وحننننل

األلنننن

فرابهنننا رفعنننا

مننننص مننننا اال ننننتفهامية و لحنننناك نننناء

السننننكا بهننننا وييننننر لننننه وبحسنننننب اوننننتال

منننن لولها فننننه الصنننننلة

والانننر واال نننتفهام ومنننا المصننن رية ومنننا الزمايينننة و نننو تكبينننر فنننه
العنننن د ال فننننه أصنننن الصنننن نة بنننن بحسننننب أيوافهننننا وزاد بعنننن لننننه
صنننينتيص وونننريص و منننا منننا ا ومنننص ا أمنننا منننا ا فلسننني ويه فيهنننا وخهننناه
ماهوراه 0
أح ما ي أه يكوه بمعنه ما الل 0
والبنننننايه ي أه يكنننننوه بمعننننننه أ شنننننا  .وخوابهنننننا فلنننننه األول رفنننننع
وفلننه البننايه يصننب وقنن قننره بهننا فننه قولننه تعنناله  ويس ن لويه مننا ا
ينفقننوه قنن العفننو  وال ين نننه أه تعنن بسنن ب لننه صننينة زائنن ة فلننه
مننننا تقنننن م أله مننننا ا ننننتفهامية فلننننه كننننالم التقنننن يريص والعمننننوم حاصنننن
فيهنننا فنننه كننن صنننور ا وأمنننا منننص ا فهنننه منننص اال نننتفهامية و ا بمعننننه
الل أو الته وال ي ا فيها الوخه ا ور .
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وفيهنننا منننص الكنننالم منننا قننن مناا ال أه يقنننال ه ت ويننن منننا ا بمعنننننه أ
شا وخ زائ فله م رد ما اال تفهامية .
وكننننلله مننننص ا أله ا ال ت ننننا موصننننولة  /بمعنننننه الننننل /64ب فننننن
ال صننننرييص مسننننتقلة ال مننننع مننننا ومننننص وفننننن الكننننوفييص تكننننوه بمعنننننه
النننل منفنننردة وأيانننن وا فلينننه فنننن

منننا لع ننناد فليننننه منننارة ي ننننو

و لا تحمليص ليل أ الل تحمليص
وفنننن ال صنننرييص أه نننلا شنننا ال يقنننا

فلينننه

تقننن م أه النننراخح

اوتصنناص مننص بمننص يعل ن ومننا بمننا ال يعق ن و ا فننرد لل اللننة فلننه ك ن
واحنننن منهمننننا ننننواء كايتننننا موصننننولتيص أو ا ننننتفهاميتيص أو شننننر تيص
وقنن أورد فلننه لننه أيهمننا فننه حالننة الصننلة بمعنننه الننل وكنن منهمننا
حالننة الصننلة يننراد

الننل والتننه والننل يقننع فلننه مننص يعقنن

خمننا

وفله ما ال يعق أيضا كالمعايه والصفا .
والقاف ن ة أه المتننرادفيص يقننوم ك ن منهمننا فقننام ا وننر فعلننه ننلا يقننع مننا
فلننه مننص يعلنن منفننردا ومننص فلننه مننا ال يعقنن أيضننا ب ريننل األصننالة
كما يقع الل والته فليها أله لا ش ه المترادفيص .
وخوابنننه يمننننع أيهمنننا مرادفننناه للنننل والتنننه منننص كننن وخنننه فنننزه النننل
والتننننه وضننننعا للقنننن ر الماننننترب بننننيص مننننص يعلنننن ومننننا ال يعقنننن ومننننص
وضنننعا ألحننن ينننوفي نننلا المانننترب و نننو منننص يعلننن ومنننا وضنننعا
للنننو األوننر فك ن مننص مننا ومننص يننراد

الننل فنني أح ن يننوفي مسننما ا

ال فننني خمينننع المسنننمي فلنننلله قلننننا بننن ه كنننال منهمنننا لننني

مرادفنننا للنننلي

والتنني مننص ك ن وخننه وي يننر ننلا الع ن د موضننو للق ن ر الماننترب بننيص
النننزو والفنننرد والنننزو يرادفنننه فننني أحننن أيوافنننه والفنننرد يرادفنننه فننني
النننننو األوننننر فننننال تننننرد الموصننننولة فلننننه القافنننن ة المتق مننننة اللفنننن
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العاشنننر منننص صنننيغ العمنننوم أي يت عهنننا وأيمنننا وفيهمنننا م احنننم الم حنننم
األول أه أي يتنننننو

لنننني األقسننننام المتق مننننة فنننني مننننا اال ننننمية فتكننننوه

شنننر ية  / 65أ كقولنننه تعنننالي أيمنننا تننن فوا  /فلنننه األ نننماء الحسننننه
وقولننه صننلي هللا فليننه و ننل

أيمننا أ نناب دبننغ فقنن

هننرا وموصننولة

بمعننننه أيهننن أشننن فلنننه النننرحمص فتينننا وا نننتفهامية كقولنننه تعنننالي
أيكننن يننن تني بعرشنننها

وأي منقلنننب ينق لنننوه وصنننفة مبننن منننرر

برخننن أي رخننن موصنننوفة فننني النننن اء ا أريننن يننن اء منننا فينننه األلننن
والنننننالم مبننننن ينننننا أيهنننننا الرخننننن وكنننننلله ا لننننن يكنننننص يننننن اء وأريننننن
التاصننني

كقنننول القائننن يحنننص أيتهنننا العصنننابة  .وفنننن األوفننن

أيهنننا

فننني نننليص موصنننولة وقننن ت نننا يكنننرة موصنننوفة كقنننوله فيمنننا حكننناا
خمافنننة ي منننرر بننن ي مع نننب لنننه أي بانننا نننلا خملنننة أيوافهنننا وأه
كننناه بعضنننه أ مننن الصنننفة والتننني فننني النننن اء و نننه مانننتركة الوقنننو
فلننننه مننننص يعلنننن وفلننننه مننننا ال يعقنننن

كننننر اإلمننننام أبننننو بكننننر الافننننا

ويينننرا ويلزمهنننا اإلضنننافة يال نننا ويلحقهنننا منننا للت كيننن وبقولنننه العمنننوم
ا كاينننا شنننر ية دوه بقينننة أيوافهنننا ولهنننا ال نننة أحنننوال بالنسننن ة لننني
اإلفنننراب حنننال ننني فيهنننا و نننو بنننه بنننال ونننال

ا كاينننا شنننر ية أو

ا نننتفهامية أو صنننفة أو موصنننولة كاملنننة الصنننلة وحنننال ننني فيهنننا م نينننة
اتفاقنننا ا كاينننا منننناداة أو اوتصاصنننا وحنننال ياتلننن
كايننا موصننولة وحننل

فيهنننا و نننه منننا ا

صنن ر صننلتها كقولننه تعننالي أيهنن أشنن فلنني

النننرحمص فتينننا وقنننول الانننافر ي ا منننا أتينننا بنننني مالنننه مسنننل فلننني
أيهننن أفضننن  .فعنننن
تانن يها لهنننا بق ننن وبعننن

ننني ويه ومنننص ت عنننه أيهنننا فننني نننلا الحالنننة م نينننة
ا ق عنننا فننص اإلضنننافة فلمنننا كننناه نننلا الحنننل

م نننننردا بنينننننا وأيضنننننا فقيا نننننها أه تكنننننوه م نينننننة كسنننننائر أوواتهنننننا
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الموصنننولة وينمنننا أفربنننا لمنننا ننني تي كنننرا فلمنننا حنننل
 /ب صنننلتها رخعنننا لننني األصننن  .وقيننن لمنننا حنننل

 /صننن ر 65
صننن ر صنننلتها

ورخنننا منننص ي ائر نننا والانننرو فنننص الن نننائر حننن ي فلننن ال نننناء .
ووننال

سنني ويه خمننع كبيننر مننص النحننو بننيص فقننالوا نني معربننة أيضننا

فننننني نننننلا الحالنننننة قنننننالوا لمنننننا والفنننننا أي نننننائر الموصنننننوال فننننني
اإلفننراب واإلضننافة والفتهننا فنني خننواب صننلتها بننالمفرد وأخننابوا فننص
ا يننننة بنننن ه أي معننننرب مرفننننو باالبتنننن اء وأشنننن و ننننرة و ننننه نننننا
ا نننتفهامية وال ملننننة محكمننننة فننني الكننننالم حننننل

نننن لنننننزفص

تقننن يرا

فننص مننص ك ن شننيعة أيه ن أش ن فلننه الننرحمص فتيننا و كننروا أيننه قننري
فننني الانننا أيهننن أشننن بنصنننب أي  .و النننة القنننول فننني لنننه لننني

نننلا

موضنننعة لكنننص يانننير لننني منننا وخنننه منننص فرابهنننا حينننم أفربنننا فمننننه
مننننص قننننال أليهننننا بمعنننننه بعننننر ويقننننير كنننن فحملننننا فلنننني ي ير ننننا
ويقيضنننها  .وقنننال أونننروه أليهنننا تلنننزم اإلضنننافية وينننتمكص بهنننا ف شننن ها
األ ننننماء المتمكنننننة ف فربننننا لننننلله وقينننن لمننننا تعننننارو فيهننننا دلننننياله
أحنننننن ما يقتضنننننني ال ننننننناء و ننننننو ماننننننابهة أوواتهننننننا منننننننص األدوا
الموصنننننولة واال نننننتفهامية والانننننر ية وا ونننننر يقتضننننني اإلفنننننراب
و نننو تمكنهنننا باإلضنننافة منننص حينننم أه اإلضنننافة منننص حينننم أه اإلضنننافة
واصنننة باأل نننماء فتسننناق ا ورخنننع لننني األصننن النننل

نننو اإلفنننراب

وبع ننارة أونننري أينننه لمنننا اختمنننع فلتننناه حننن ا ما مقنننررة لألصننن النننل
ننننو اإلفننننراب و ننننه اإلضننننافة واألوننننري توخننننب وروخننننه يننننرخح
المقنننررة فلنننه المانننر ال حنننم البنننايي فننني وخنننه داللتهنننا ومنننا كريننناا
أيفننننا فننننص بعننننر أئمننننة العربيننننة مننننص تقلينننن فرابهننننا بالحمنننن فلنننني
ي ير نننا بعنننر ويقيضنننها كننن يقتضننني أيهنننا ال تفيننن العمنننوم وأيهنننا ه
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مننن لول كننن

دلنننا فلنننه كننن فنننرد فنننال فلننني ننن ي اإلحا نننة بانننال

وي ننننيص لننننه أيننننه تقننننول ي أي الرخننننال فننننن ب أزينننن أم فمننننرو بنننن م ال
بننالواو وتقننول ي أك ن الرخننال فن ن ب زي ن وفمننرو ووال ن بننالواو ال ب ن م
فننن ل  / 66أ فلنننه الفنننرك بنننيص  /مننن لولها فكننن يفيننن شنننمول الحكننن لكننن
مننا دولننا فليننه وأي ال تقتضنني لننه ومننص نننا خنناء التكننرار فنني كنن
وكلمنننا ولننن ي نننا فننني أي ننننا خننناء التكنننرار فننني كننن وكلمنننا ولننن ي نننا
فنننني أي ويحو ننننا فننننز ا قننننال أي وقننننا دولننننا النننن ار ف يننننا ننننالل لنننن
يتكنننرر ال نننالك بالننن وول منننرة بعننن أونننري بانننال

قولنننه كلمنننا دولنننا

أو كنننن وقننننا دولننننا ولهننننلا لنننن يعنننن ا فنننني صننننيغ العمننننوم مننننام
الحنننرميص وال النزالننني فننني كت همنننا وكنننلله أبنننو الم فنننر بنننص السنننمعايي
وأبنننو يصنننر بنننص القانننيري والمنننازري ويينننر

والحنننل أه تالفهنننا فنننص

إلفنننادة التكنننرار ال يننننافي العمنننوم ومتنننه كاينننا شنننر ية أو ا نننتفهامية
فهنننننه تفيننننن العمنننننوم كمنننننا تفيننننن ا منننننص ومنننننا ومتنننننه وأينننننص وأشننننن ا ها
وقصننور ا فننص درخننة ك ن كتصننور ال ميننع لمننا تق ن م مننص الزيننارة فنني
فنننادة كننن فلنننه نننائر الصنننيغ وال يلنننزم منننص لنننه اه يكنننوه بمعننننه
يقنننير كننن أله النقيضنننيص شننن يهما التننننافي وال ي تمعننناه ولننني

لنننه

بنننيص مننن لول كننن وأي وال فنننرك بنننيص قنننول القائننن ي منننص خننناءب أزيننن أم
فمنننرو وقولنننه أي الرخنننال خننناءب أزيننن أم فمنننرو وأم ننننا يمنننا خننناء
لمعادلنننة مع نننزة اال ننننتفهام فنننال تعلنننل لهننننا بننن ي وال بكننن و ا كايننننا
شننر ية فننالعموم أإهننر فيهننا كقولننه تعننالي أيامننا تنن فوا فلننه األ ننماء
الحسنننه وقولننه صننلي هللا فليننه و ننل

أيمننا أ نناب دبننغ فقنن

وايمنننا امنننرأة يكحنننا بنينننر ه وليهنننا فنكاحهنننا با ننن

هننر

وأيمنننا رخننن

نننن ته أو لعنتننننه فاخعلهننننا لننننه صننننالة ورحمننننة والمننننراد بننننلله كلننننه
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العمنننوم وقننن صننننرا بكويهنننا مننننص صنننيغ العمنننوم الانننني أبنننو ننننحاك
الانننيرازي والقاضننني ف ننن الو ننناب وأبنننو يصنننر بنننص الصننن اإ وفانننر
الننن يص النننرازي وأت افنننه وا مننن ي والاننني الموفنننل ابنننص ق امنننه وأبنننو
الع نننا

القر ننني وخمافنننة يينننر

لكنننص قيننن كبينننر مننننه كالمنننه 66 /

 /ب بمنننا ا كاينننا شنننر ية أو ا نننتفهامية وأ لنننل ابنننص الحاخنننب وابنننص
السنننننافاتي القنننننول بننننن ه نننننائر األ نننننماء الموصنننننولة واال نننننتفهامية
والانننننر ية منننننص صنننننيغ العمنننننوم فننننن ولا أي فننننني لنننننه و ه كاينننننا
موصنننولة كمنننا تقننن م فننني منننص ومنننا  .وصنننرا القرفننني ب يهنننا فننني حالنننة
الصنننلة للعمنننوم وزاد فننني التو نننع حتنننه خعننن الموصنننوفة فننني النننن اء
مننص صننيغ العمننوم أيضننا و ننو ضننعي

ييننر مسننل لننه كمننا نني تي بيايننه

ه شنناء هللا فيمننا بع ن  .والننل حم ن األولننيص فلنني وراخهننا مننص صننيغ
العمنننوم مننننا تقننن م فننننص بعنننر الن نننناة منننص خعلهننننا بمعننننه بعننننر وأه
مننن لولها أحننن الاننني يص كمنننا فننني قولنننه تعنننالي أي الفنننريقيص وينننر مقامنننا
وأحسنننص يننن يا

فننن ي الفنننريقيص أحنننل بننناألمص فقنننالوا يهنننا تننن ل فلننني

أحنن منننا دولننا فلينننه ال بعينننه فهننني والم لننل نننواء فنني داللتهنننا فلنننه
فمنننوم ال ننن ل ال فمنننوم الانننمول و نننلا بعيننننه وأرد فلنننه خمينننع أ نننماء
و ننلا بعينننة وأرد فلنني خميننع أ ننماء اال ننتفهام فزيهننا يمننا يسننتفه بهننا
فننننص أحنننن الانننني يص أو األشننننياء و ننننه مننننص صننننيغ العمننننوم لصننننالحية
اال نننتفهام بهنننا فنننص كننن فنننرد فنننرد وفنننص ال منننع النننل ال ينحصنننر فنننزه
القائننن

ا قنننال ي منننص قنننام أزيننن أم فمنننرو فزيمنننا منننرادا أحننن النننرخليص

وحصنننرا اال نننتفهام بمنننا بنننيص ا ننننيص ال يارخهمنننا فنننص أدوا العمنننوم
أله لنننه ننننا منننص ضنننرورة الواقنننع و نننه صنننالحة لال نننتفهام بهنننا فنننص
ال منننع النننل ال ينحصنننر فكنننلله أي وال فنننرك لكنننص نننلا ال ينننرد فلنننه

This file was downloaded from QuranicThought.com

منننام الحنننرميص والنزالننني ويير منننا ممنننص ل لننن يعننن أ نننماء اال نننتفهام
فننني صنننيغ العمنننوم بننن قيننن فمنننوم منننص ومنننا ا كايتنننا للانننر وال نننزاء
كمننننا تقنننن م وال مهننننور فلننننه وننننال

لننننه وأه أ ننننماء اال ننننتفهام مننننص

صنننيغ العمنننوم وقنننول أول نننه أيهنننا تننن ل فلنننه واحننن يينننر معنننيص فيكنننوه
كنننالم لل خوابنننه بنننالفرك بينهمنننا فنننزه الم لنننل يمنننا يننن ل فلنننه الما ينننة
الل نينننة وال داللنننة فينننه فلنننه واحننن ة معيننننة بانننال

أي ومنننا أشننن هها

فزيهننا دالننة فلننه اإلفننراد بعينهننا و ه كنناه فيننه تردينن بننيص شنني يص فزيننه
ا قلننننا أحنننن الننننرخليص احتمنننن أله ترينننن واحنننن ا  / 67أ معينننننا فننننز ا
قلننا مننا ننلا و مننا ننلا  /ل ن يحتم ن
الحكننن فليهمنننا ب رينننل ال لينننة بانننال

لننه وكنناه مقتضننيا ال ننتوائها فنني
أي النننرخليص فنننزه الحكننن ابنننا

فيننه للما يننة ففيهننا قنن ر زائ ن فلننه الم لننل بنن اللتها فلننه اإلفننراد فهنني
مننننص حيننننم داللتهننننا فلننننه أحنننن الانننني يص اشنننن ها فمننننوم ال نننن ل الننننل
يقتضننننيه الم لننننل ومننننص حيننننم صننننالحيتها لنننن وول اإلفننننراد الكبيننننريص
تحتهننننننا كنننننناه منننننن لولها فمننننننوم الاننننننمول فالعننننننام الاننننننمولي وال نننننن ل
مانننننتركاه فننننني نننننو الحكننننن لكننننن منننننص األفنننننراد يفترقننننناه فننننني أه
الانننمولي يننن ل فلنننه لنننه حالنننة اختمنننا كننن فنننرد منننع األونننر وحالنننة
ايفنننرادا  .وال ننن ل ال يننن ل فلنننه لنننه بننن يمنننا يننن ل فلينننه حالنننة ايفنننرادا
وال يبنننني بحالنننة األختمنننا الم منننو و يمنننا المعننننه بنننه أه ا وخننن
أفننننراد يترتننننب الحكنننن فلننننه كنننن منهننننا ويتعنننن د وبتعنننن د ا فنننني ال نننن لي
يترتننب فلننه أحنن ا وال يتعنن د  .ومننا يوضننح الفننرك بينهمننا أيضننا أيننه
ا قلننننا أي الننننرخليص فهننننو فاضنننن يمننننا يصننننح ا كنننناه كنننن منهمننننا
فاضننننال باننننال

قولننننه أحنننن ما فاضنننن  .فقنننن إهننننر الفننننرك بننننيص أي

وأحننن ما وال فنننرك بنننيص قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل

منننص بننن ل ديننننه
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فننناقتلوا وقولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل

أيمنننا أ ننناب دبنننغ فقننن

هنننر

فننني شنننمول الحكننن لكننن اإلفنننراد ال اولنننة تحتنننه  .والعمنننوم فننني أي ا
كايننننا شننننر ية أو صننننح منننننه فنننني يير مننننا كمننننا تقنننن م فلننننلله أشننننك
الحك ن فيهننا فلننه خمافننة وق ن تو نني ابننص مالننه بننيص القننوليص فننلكر فنني
كتابنننه التسنننهي أه أينننا فننني حنننالتي الانننر اال نننتفهام ا أضنننيفا لننني
يكننننرة تكننننوه بمنزلننننة كنننن و ه أضننننيفا لنننني معرفننننة كايننننا بمعنننننه
بعننر وفنني ننلا أيضننا ي ننر ال يافنني ممننا كرينناا وأمننا فنن م التكننرار
فيهننا فلتصننور ا فننص درخننة كنن كمننا فننه متننه و ووايهننا فزيننه ا قننال
أ وقنننا دولنننا ف ينننا نننالل ال ضنننمير فينننه يعنننود فلنننه ا وال رابننني
ال كوينننه خنننزاء و نننو م لنننل معلنننل فلنننه أيهنننا كننناه فكننن وقنننا منننص
أوقننننا النننن وول  /صننننالح أله /67ب يترتننننب فليننننه ال ننننالك المعلننننل
و نننو واحننن فنننز ا وخننن ايحلنننا اليمنننيص بانننال

كننن وقنننا أو كلمنننا فزينننه

يقتضنننه التكنننرار لمنننا تقننن م فنننه داللنننة كننن الصنننريحة فلنننه ا نننتنراك
كننن فنننرد فنننرد وأيضنننا فلعنننود الضنننمير فلنننه أ زينننادة قنننوة فنننه فنننادة
الانننمول كمنننا فنننه األحادينننم المتق منننة فنننزه الضنننمير حكمنننة حكننن منننا
يعنننود فلينننه فتعاضننن ا أوال ووونننرا فلنننه فنننادة العمنننوم الانننموله فنننزه
قيننن لنننو قنننال أ وقنننا دولنننا فينننه ف ينننا نننالل ننن يتكنننرر ال نننالك
بتكنننرار الننن وول إلفنننادة الضنننمير قلنننا ي ال نننا ر أينننه ال يتكنننرر لمنننا
أشنننننريا لينننننه منننننص ايحنننننالل اليمنننننيص بالننننن وول األول ولننننن ار المسننننن لة
منقولننة لصننحابنا وفننه كتننب الحنفيننة أيننه لننو قننال ك ن دار ادولهننا فعلننه
ح ننة ف ن و داريننص ل ن يكننص فليننه ال ح ننة واح ن ة  .ولننو قننال فعلننه بهننا
ح ننة كننناه فلينننه ح تنناه ففرقنننوا بنننيص حالننة اإلضنننمار وف منننه فيحتمننن
أه ي نننردوا لنننه فنننه أ وقنننا دولنننا فينننه ف ينننا فينننه نننالل ويفرقنننوا
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بينننه وبننيص مننا ا ت ننرد فننص الضننمير ويحتمنن أه يكننوه لننه لمنن لول
ك و فادتها شمول ك فرد فرد يصا باال

يير ا .

وفننه فتننناو اإلمنننام النزالننه أينننه لنننو قننال أينننه لنننو قننال أ ف يننن

حنننا

فهنننو حنننر فح نننوا كلهننن ال يعتنننل ال واحننن وكنننلله ا قنننال أ رخننن
دو ن المس ن

فلننه در ن فزيننه يقتصننر فلننه الواح ن و ننلا أله أيننا فن ن ا

ليسننا للعمننوم فاقتصننر فلننه المسننتيقص وقنن صننرا الانني أبننو ننحل
وييننننرا مننننص العننننراقييص ب يننننه ا قننننال ألربننننع يسننننوة أيننننتكص حاضننننا
فصنننواح اتها والنننل فقلنننص حضنننص وصننن قهص أينننه ي لنننل كننن واحننن ة
ال ا و لا تصريح بعموم أ العموم الاموله .
والنزالنننه والرافعنننه كنننرا نننلا المسننن لة بصنننيفة كلمنننا ولننن يتعرضنننا
لضننن نة أ /68أ و نننو  /ابنننص ينننوي

وابنننص الرفعنننة بنننيص الصنننينتيص

وك يهمنننا خمعنننا كنننالم المنننراوزة منننع كنننالم العنننراقيص وقننن تحصننن منننص
لنننه ونننال

بنننيص األصنننحاب فنننه أه أ

ننن تعننن فمنننوم الانننمول أم ال

ولكص األصح ما قاله العراقيوه كما تق م تقريرا وهللا أفل .
ال حم البالم ي
النننل دل فلينننه كنننالم الحنفينننة أه أينننا ال فمنننوم فيهنننا بنفسنننها فمننننه منننص
التننزم لننه فننه خميننع موارد ننا وخعنن حكمهننا حكنن النكننرة أليهننا يمننا
تصنننلح لتنننناول واحننن منننص وحننناد منننا أضنننيفا لينننه  .وصنننرا بعضنننه
ب يهنننا يكنننرة وك ينننه يريننن يكنننرة منننص حينننم المعننننه و ال فهنننه مضنننافة
فلننه المعرفننة فننه كبيننر مننص الصننور  .وقننال ووننروه منننه لمننا كايننا
تنننارة للعمنننوم وأونننر للاصنننوص لننن تكنننص للعمنننوم و كنننروا منننص أمبلنننة
م ي هنننا للاصنننوص قولنننه تعننناله  أيكننن يننن تينه بعرشنننها  ولننن يقننن
يننننن تويه وقولنننننه تعننننناله أ الفنننننريقيص وينننننر مقامنننننا وأحسنننننص يننننن يا
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والمننراد أحنن ما  .وقنن تقنن م ال ننواب فننص لننه  .وأمننا فننراد الضننمير
فنننه قولنننه تعننناله  يننن تينه بعرشنننها  فقننن يكنننوه لمرافننناة اللفننن و ه
كنناه للعمننوم كمننا فننه مننص فق ن تق ن م أيننه يفننرد ضننمير ا كبير ننا مرافنناة
للف هنننا ولننن يارخهنننا لنننه فنننص أه يكنننوه منننص صنننيغ العمنننوم ننن لمنننا
قنننرروا لنننه قنننالوا ه العمنننوم قننن يعنننرو أل منننص خهنننة وصنننفها بمنننا
يقتضنني العمننوم ومبلننوا بمننا ا قننال وهللا ال أكلنن رخننال فزيننه متننه كلنن
رخلننننيص حنننننم ا قننننال ال رخننننال كوفيننننا أو فالمننننا كنننناه لننننه أه يكلنننن
خميننننع الكننننوفييص أو العلمنننناء فعمننننا النكننننرة بعمننننوم الوصنننن

قننننالوا

فكننلله أي ا أضننيفا لنني يكننرة وكايننا فنني ننياك الاننر فزيهننا تعنن
كمننا فنني قولننه أي رخ ن قننام فلننه در ن  .ول ن يري ن وا الصننفة الصنننافية
بنننن الصننننفة المعنويننننة أليهنننن خعلننننوا قولننننه قننننام ويحننننوا صننننفة لرخنننن
منننا ا أضنننيفا  / 68 /ب لننني معرفنننة مبننن أي الرخنننال قنننام

بانننال

فلنننه در نننن فزيهننننا ال تعنننن وال تقتضنننني ال فننننردا مننننص الرخننننال أله قننننام
لنني

صننفة للرخننال وفنني ننلا ضنننع

والننل ي هننر أيننه ال فننرك بنننيص

المقننناميص وأه العمنننوم منهمنننا منننص داللنننة أي الانننر ية ال منننص الوصنننفية
والوصننن

لننني

للتعمننني بننن ل يننناه المنننراد بنننالنكرة فنننزه النكنننرة فيهنننا

أمراه ي
أح ما ي النو  .واألور الوح ة .
فنننزه الرخننن ينننلكر فننني مقابلنننة المنننرأة وينننراد بنننه الننننو وينننلكر فننني
مقابلنننة النننرخليص وينننراد بنننه الوحننن ة منننع الننننو وكننن منهمنننا أفننن منننص
الكنننوفي ويينننرا فنننز ا قنننال كوفينننا واحتمننن أه يكنننوه تقييننن ا لنننألول فنننال
يكلننن ال ينننو الكنننوفي و ه أكبنننر فنننزه ينننوي أحننن ما ات نننع فنننزه أ لنننل
فالننننل يت ننننه أه ي منننن فلننننه تقيينننن المعنننننه البننننايي أفنننننه الوحنننن ة
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ويحننننم بننناال نيص وكننن ه الحفيفنننة رأوا أه قريننننة وصنننفة بصنننفة الكويينننة
و ننننه تاننننم الواحنننن والكبيننننر قرينننننة ماننننعرة بننننزرادة النننننو و ما فننننال
دلي ن فيننه فلننه
بنننص الحسنننص يننن

ننالك كننوه الصننفة تفي ن العمننوم ويكي ن لننه أه محم ن
فننني ال نننامع الك ينننر فلنننه أه الرخننن

رخننال كوفينننا أه ي نننر بالواحننن ولنننو كنناه الوصننن

ا قنننال ألكلمنننص

يقتضننني العمنننوم كمنننا

قننننالوا لمننننا بننننر ال بننننال ميع وأيضننننا فقنننن قننننال خمننننع كبيننننر منننننه أه
الوصنننن

ال يفينننن العمننننوم ال فنننني أي واال ننننتبناء مننننص النفنننني واصننننة

حكنناا ف نن العزيننز فنني شننرحه أصننول ال ننزدوي و ننلا ممننا ينن ل فلننه
الوصننن

بم نننردا ال يقتضننني التاصننني

فكيننن

يفيننن العمنننوم وي نننيص

لنننه أينننه ا قنننال منننص دوننن الننن ار منننص ف يننن ي  / 69أ فهنننو حنننر فننن
ال مينننع ولنننو  /قنننال منننص ف يننن ي السنننوء أو ال نننوال ويحنننو لنننه كننناه
الحك ن ماتصننا بمننص وصننفه وال يع ن ك ن ف ي ن ا وق ن بننني الحنفيننة فلنني
نننننلا ال حنننننم المسننننن لة المانننننهورة فنننننن

أينننننه ا قنننننال أي ف يننننن ي

ضنننربه فهنننو حنننر فضنننربوا كلهننن فتقنننوا خميعنننا  .و ا قنننال أي ف يننن ي
ضنننربته فهنننو حنننر فضنننرب خمافنننة ال يعتنننل ال واحننن  .كنننرا كنننلا
محمننن بنننص الحسنننص واتفنننل فليهنننا أصنننحابه وتكلننن ابنننص خننننه ويينننرا
منننص الن ننناة فليهنننا و كر نننا الزماانننري فننني و نننة المفضننن مع منننا
قننن ر النحنننو النننل يننناص بسننن ه محمننن بنننص الحسنننص فلنننه الفنننرك بنننيص
نناتيص المس ن لتيص وق ن كننر القاضنني حسننيص مننص أصننحابنا ننلا المس ن لة
فنني تعليننل وفننرك بننيص المسنن لتيص كمننا قننال الحنفيننة ولنن يصننرا بنقلهننا
فنننص األصنننحاب فلعلنننه قالهنننا تفقهنننا كالحنفينننة  .والمسننن لة موخنننودة فننني
فتننناوي اإلمنننام أبننني بكنننر الااشننني منننص أئمنننة أصنننحابنا أيضنننا وقالهنننا
فيهننا أيننه ال فننرك بننيص المسنن لتيص وأيهنن يعتقننوه كلهنن فنني الصننورتيص
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خميعنننا و نننلا نننو النننل ي هنننر ترخيحنننة فمنننال بعمنننوم أي كمنننا قرريننناا
و ا لنن ي عنن أي مننص صننيغ العمننوم كمننا اوتننارا اإلمننام والنزالنني فننال
يعتنننل فيهمنننا ال واحننن ألينننه المسنننتيقص كمنننا تقننن م فنننص النزالننني فننني أي
ف يننن ي حنننا والنننل افتمننن ا الحنفينننة فننني الفنننرك بينهمنننا منننا أشنننريا لينننه
مننننص العمنننوم المننن وو منننص خهنننة الصنننفة قنننالوا فنننز ا قنننال أي ف يننن ي
ضننربه فقنن وصنن

النكننرة بالفعنن و ننو فننام فننتع النكننرة  .أمننا كننوه

النكنننرة موصنننوفة بالفعننن تقننن م بننن المعنوينننة وأمنننا كنننوه الفعننن فامنننا
فالينننه مسنننن لننني ضنننمير أي ف يننن ي والفعننن يتعننن د بتعننن د فافلنننه ال
بعمنننوم فافلنننه وأمنننا المسننن لة البايينننة و نننه أي ف يننن ي ضنننربته فقنننالوا
الفعننن

ننننا وننناص وفافلنننه وننناص و نننو الماا نننب وتعننن د /المفعنننول

 / 69ب ال يوخننننننب تعنننننن د الفافنننننن أله الفعنننننن الواحنننننن قنننننن يتعلننننننل
بمفافيننن كبينننرة كنننلله الضنننرب للواحننن قننن يقنننع فلننني ف يننن كبينننرة و ما
نننرك فننني الع نننارة أحننن ا ي أه الوصننن

فهننننا لهننن

بالفعننن الاننناص ال

يقتضننني العمنننوم و اييهمنننا ي أه أينننا و ه كاينننا تننن ل فلنننه ال مينننع منننص
خهننة المعنننه فهنني دالننة فلننه ال ن عر مننص حيننم اللف ن وق ن فلننل العتننل
بفعنننن ونننناص و ننننو الضننننرب ولنننن يضنننن

الضننننرب لنننني مننننا يوخننننب

فمومنننه فكننناه واصنننا  .و البهنننا ي أه نننلا لننني
نننو وصننن

بوضننن

للنكنننرة فزيمنننا

للفافننن أي منننص خهنننة المعننننه فنننزه الضننناربية التننني ننني

مننن لول ضنننربته صنننفة للفافننن الاننناص والمضنننروب التنننه ننني صنننفة
الع يننننن ه دل اللفننننن فليهنننننا فزيمنننننا يننننن ل باالقتضننننناء واالقتضننننناء ال
فمننوم لننه فيقصننر منننه فلننه موضننع الضننرورة و ننلا ال ننرك الننبالل
ترخنننع فننني الحقيقنننة لننني معننننه واحننن ولكنننص الع نننارة وقننن فننن وا نننلا
المعننننننه البالنننننم لننننني قولنننننه ي أي ف يننننن ي ضنننننرب م يننننننا للمفعنننننول
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ويس ن وا لننه لنني ابننص خنننه م ينننا للمفعننول ويس ن وا لننه لنني ابننص خنننه
ننلا منننه

قننال أله الفافنن و ه لنن يننلكر فهننو فنني حكنن المننلكور وكنن

بننناء فلننه مننا كننروا أه ايننا بننيص المسنن لتيص مننع التصننريح بعمننوم أي .
فقننننال ابننننص يعنننني

وييننننرا مننننص شننننراا المفصنننن الفعنننن فنننني المسنننن لة

األولننني فنننام وفننني البايينننة وننناص فزينننه فننني األولننني مسنننن لننني ضنننمير
أي و نننه كلمنننة فمنننوم و نننو فننني البايينننة مسنننن لننني ضنننمير الماا نننب
و نننو وننناص ننن قنننروا أه الفعننن يعننن بعمنننوم فافلنننه ال بعمنننوم مفعولنننة
منننص خهنننة أه الفافننن كنننال زء منننص الفعننن ألينننه الفعننن ال يسنننتنني فننننه
والمفعننننول قنننن يسننننتنني فنننننه الفعنننن و ولننننوا فنننني اال ننننت الل للكننننوه
الفاف ن كننال زء مننص الفع ن بمننا ال تعلننل لننه بمننا يحننص فيننه  / 70أ و ننلا
نننو النننل وخنننه بنننه القاضننني حسنننيص  /أصنننحابنا الفنننرك بنننيص المسنننالتيص
و نننلا لف نننة قنننال فنننر

ا قنننال لنننل منننص يسنننائي منننص شننن ا ال ي لنننل

الكننن فننني اصنننح النننوخهيص  .و ا قنننال منننص يسنننائي منننص شننناء فلنننه أه
ي لنننل كننن منننص اوتنننار ال نننالك  .والفنننرك أه التاصننني
مضننا

والماننني ة

يعنننه ف ني األولنني لنني واح ن فننز ا اوتننار واح ن ة ننقي اوتيننارا

 .وفنني الباييننة األوتيننار مضننا

لنني خمافننة فك ن مننص اوتننار

لقننا

ي يننرا مننا ا قننال أي أي ف نن مننص ف ينن ي ضننربته فهننو حننر فضننرب
ف ننن ا ننن ف ننن ا ال يعتنننل البنننايي وأه حنننر
فالمضنننا

أي و ه كننناه حنننر

تعمننني

لينننه الضنننرب واحننن ولنننو قنننال أي ف ننن ضنننربه فهنننو حنننر

فضنننرب ف ننن ننن ف يننن فتقنننوا أله الضنننرب مضنننا
نننننم كالمنننننه وقولنننننه فنننننص أي أيهنننننا حنننننر

لننني خمافنننة أ.

ك ينننننه لننننن ينننننرد الحنننننر

االصنن الحي وف ننر بننه فننص الكلمننة و ال فهننو و نن منننه والكننالم ا يننة
فننني االفتنننراو فلنننه منننا افتمننن ا الحنفينننة أمنننا تانننريا لنننه فلنننه أه
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الوصننن

يقتضننني العمنننوم فقننن يقننن م منعنننه وأيهننن لننن ي نننردوا فننني كننن

الصنننور وقنننوله أه الفعننن يعننن بعمنننوم فافلنننه محننن مننننع أيضنننا فنننزه
الفافننن ضنننمير أي فنننز ا لننن تكنننص فامنننة لننن يكنننص ضنننمير ا فامنننا أله
الضننمير لنني

مننص صننيغ العمننوم ب ن

ننو بحسننب مننا يعننود فليننه ويننلا

ل ن يكننص الضننمير فامننا ال يكننوه فعلننه فامننا بعننيص مننا قننالوا فنني المس ن لة
ننننناب ونننناص و نننننا منننن ه

الباييننننة وال فننننرك بينهمننننا ال أيننننه الفافنننن

والمننن ه يينننر فنننام واال نننت الل فلنننه العمنننوم أي نننلا الصنننورة بعمنننوم
الفعننن دور أله الفافننن المتوقننن
فمنننننوم أي الموقنننننو

فلنننه العمنننوم الفافننن المتوقننن

فلنننننه فمنننننوم الفعننننن

فلنننه

نننننلا ا أريننننن العمنننننوم

الانننمولي  / 70 /ب و ه أراد نننا العنننام ال ننن لي فهنننو حاصننن بننن وه نننلا
الننن ور و نننو حاصننن فننني المسننن لتيص فقننن توقننن

ا نننت الله فلنننه فتنننل

خمينننع الع يننن فننني المسننن لة األولننني فلنننه أصنننله ال أه يسنننلكوا تانننريا
لنننه فلنننه العمنننوم أي وأمنننا المسننن لة البايينننة فنننالحل ه ضنننربته أيضنننا
صننفة ألي افت ننارا بمعنا ننا أليننه تقننول مننرر برخنن ضننرب فمننرو
كمنننا تقنننول فمنننرا ومننن لولها فنننن العنننرب والن ننناة الوصننن

كمنننا تقنننول

زينننن ضننننربه فمننننرو وزينننن ضننننرب فمننننرا و ننننر فننننص الم تنننن أ فنننني
الوصنننفيص وال فنننرك ما وال شنننه فننني أه قولننننا ضنننربته ي تنننيص حننن ا ما
لننني الفافننن بالضننناربيص واألونننري لننني المفعنننول بالمضنننروبية ومنننص
خهننننة الباييننننة يصننننح الوصنننن
فاالقتضنناء لنني
ونننال

ولنننني

لننننه مننننص االقتضنننناء وأيضننننا

متفقننا فليننه أيننه ال فمننوم لننه بنن فنني مننل ب الاننافعي

فننني أه لنننه فمومنننا أم ال ورخنننح خمافنننة القنننول بعمومنننه وأمنننا

الن ننناة فننناالفتراو فلنننيه أقنننوي أليهننن

ا نننلموا أه أينننا منننص صنننيغ

العمنننوم فنننال أ نننر للضنننمير العائننن فليهنننا ننننا أو فلننني يير نننا أله أينننا
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ا كاينننا للتعمننني فنننالعموم لننني

فننني مفهومهنننا و يمنننا نننو فيمنننا يننن و

فليننننه أي ما فننننيع خميننننع الع ينننن الننننليص أضننننيفا لننننيه وال فننننرك بننننيص
مقننننام الفافليننننة والمفعوليننننة محاف ننننة فلننننه اقتضنننناء أي للتعمنننني فيمننننا
دولننا فليننه وقنن وخنن

لنن عر الحنفيننة مسننلكا أوننر فنني الفننرك بننيص

المسننن لتيص و نننو أه الانننر فننني ضنننربه ضنننرب الع يننن و نننو فنننام فلننن
يكننننص فمننننوم العتننننل بعمننننوم الاننننر بنننن بعمننننوم الاننننر بنننن بعمننننوم
الفافلينننة فننننلا وخننن الضنننرب منننص البنننايي فتنننل بنننه كمنننا فتنننل شنننر
وقننننو العتننننل فليننننه وأمننننا فنننني ضننننربته فالاننننر

ننننو الواقننننع مننننص

الماا ننب فلننو فتننل البننايي لعتننل بضننرب أوننر مننص الماا ننب يتكننرر
الماننننرو بتكننننرر الاننننر وأي ال تقتضنننني التكننننرار وال ننننواب فننننص
نننننلا يمننننننع أه فتنننننل البنننننايي ا كننننناه بضنننننرب أونننننر  / 71أ منننننص
الماا نننب يلنننزم مننننه تكنننرر  /المانننرو بتكنننرر الانننر فنننزه الضنننرب
أمنننر يسننن ي بنننيص الضنننارب والمضنننروب فنننز ا تعننن د بحسنننب الضننناربيص
يتعننننن د أيضنننننا بحسنننننب المضنننننروبيص وأيضنننننا فنننننالتكرار يمنننننا ي نننننا
وبالنس ن ة لنني المح ن الواح ن والمح ن

نننا متع ن د فهننو كمننا لننو قننال مننص

ضنننربته منننص ف يننن ي فهنننو حنننر فنننزه فنننول فلنننه أه أي ال يفيننن العمنننوم
لزمنننه فننني المسننن لة األولننني مبلنننه وقولنننه أي ف يننن ي فنننام صنننحيح و نننو
ماننترب ال لننزام فننني الصننورتيص ودفنننواا فنني األولننني أه العمننوم خننناء
منننص ضنننرب الع يننن ممنوفنننة وقولنننه ه الضنننرب منننص كننن واحننن شنننر
وقنننو العتنننل فلينننه يقنننال وكنننلله ضنننرب كننن واحننن أيضنننا شنننر فننني
وقننو العتننل فليننه فت ننيص بهننلا كلننه فنن م ات نناا الفننرك بننيص المسنن لتيص
وأمنننا تعننن يته لنننه لننني قولنننه أي ف يننن ي ضنننرب م نينننا للمفعنننول فهنننو
أبعنن نن يننه وارد فلننيه فنني قولننه صننلي هللا فليننه و ننل
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أيمننا أ نناب

هنننر فنننزيه قنننالوا بعمومنننه أكبنننر الانننافعية إلدوننناله خلننن

دبنننغ فقننن

الكلنننب فينننه وأينننه ي هنننر بالننن باإ و لنننه ممنننا يقنننوي القنننول بعمنننوم أي
و ا ننا كويهننا فامننة فننال فننرك بننيص المسنن لتيص كمننا لننو قننال كنن ف نن
ضننننننارب أو مضننننننروب فهننننننو حننننننر فكننننننلله أي ف نننننن ضننننننارب أو
مضنننروب فهنننو حنننر وهللا أفلننن وممنننا فنننر الحنفينننة فلنننه نننلا المسننن لة
ا قنننال أيكننن حمننن

نننلا الااننن ة فهنننو حنننر وكننن واحننن ي ينننل حملهنننا

فحملو ننننا فلننننه التعاقننننب فتقننننوا و ه حملو ننننا خميعننننا معننننا لنننن يعتقننننوا
أله كنننال مننننه حمننن بعضنننها ال كلهنننا و ه لننن يكنننص كننن واحننن ي ينننل
حملهننا فتقننوا خميعننا ا حملو ننا قننالوا أله وصنن
الحمننن وفننني األولننني يحمننن الااننن ة و نننلا ال بننن
الوصننن

النكننرة نننا ب صننن
بنننه ال منننص خهنننة

النننل افتمننن وا بننن منننص خهنننة أه فتنننل كننن مننننه متعلنننل فننني

األولنني با ننتقالله بحملهننا وفنني الباييننة بمانناركته فنني الحمنن

نن قننوله

فنننني خمينننننع  /منننننا تقننننن م أه أينننننا يكنننننرة  / 71ب ه أرادوا بنننننه النكنننننرة
الصنننافية فهننو با ن فنني مب ن

ننلا الصننور ومننا أش ن هها ممننا ننه فيننه

معرفنننننة و ه أرادوا أينننننه معنا نننننا معننننننه النكنننننرة فهنننننو ممننننننو وهللا
ننن حايه أفلننن ال حنننم الرابنننع  .تقننن م أه منننص ومنننا ا كاينننا لال نننتفهام
فهمنننا للعمنننوم كنننلله وداللتهنننا فننني حالنننة اال نننتفهام ماتلفنننة فنننالم لوب
بمنننا شنننرا اال ننن كقولنننه منننا العنقننناء وأمنننا ما ينننة المسنننمي كقولننننا منننا
الحركنننة ويسننن ل بهنننا فنننص ال نننن
مننص ال نننا

مبننن قنننول القائننن منننا فنننن ب أي شنننا

فننن ب ومننص قولننه تعننالي قننال فمننا و نن ك

تع نن وه مننص بعنن ي وفننص الوصنن

وقننال مننا

كقولننه ي مننا زينن منقننول فننال أو

خا ن ويحننو لننه وفليننه حم ن قولننه تعننالي حكايننة فننص فرفننوه ومننا
رب العنننالميص ولنننلله أخننناب مو نننه فلينننه الصنننالة والسنننالم بقولنننه
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 رب السنننماوا واألرو ومنننا بينهمنننا ...ا يننننة  ومنننا بعننن ا وقينننن
نننو نننكال أيضنننا فنننص ال نننن

و يمنننا فننن ل مو نننه فلينننه السنننالم لننني

كننننر الصننننفا ل هنننن فرفننننوه بالسننننكال أله هللا نننن حايه لنننني
خننننن

مننننص

حتننننه يسنننن ل فننننص ولهننننلا لمننننا ا ننننتمر مو ننننه فليننننه الصننننالة

والسننننالم فلننننه الوصنننن

قننننال فرفننننوه

ه ر ننننولك الننننل أر نننن

لننيك لم نننوه وأمننا مننص فيس ن ل بهننا فننص ال ننن

أيضننا قننول فرفننوه

فمنننص ربكمنننا ينننا مو نننه أي أملنننه نننوه أم بانننر منكنننرا لهمنننا رب
ننواا وأخابنننه مو نننه فلينننه السنننالم بقولننه ربننننا النننل أف ننني كننن شنننا
ولقنننة ننن

ننن ي فلنننه يحنننو منننا تقننن م ويسننن ل بهنننا أيضنننا فنننص العنننارو

الماننننا

لننننل العلنننن كمننننا ا قينننن مننننص ننننلا الرخنننن أو مننننص فننننأله

في ننناب بمنننا يعرفنننه بنننه وأمنننا أي فللسنننكال فمنننا يمينننز أحننن الماننناركيص
فنني أمننر يعمهمننا كمننا ا قننال القائ ن فننن ي ينناب فيقننول لننه أي البينناب
نننني وال ياننننر فنننني خميننننع موارد ننننا  / 72أ حالننننة اال ننننتفهام  /فننننص
لا المعنه .
فاال ننننتفهام بكنننن مننننص ننننلا البال ننننة يمننننا ننننو ل لننننب التصننننور فقنننني
باننال

لننه والهمننزة فزيننه يسنن ل بهمننا لننلله ول لننب التصنن يل أيضننا

مبننن ي ننن قنننام فمنننرو أضنننربا زيننن ا ويحنننو لنننه ننن ه نننلا البال نننة
يعنننرو لهنننا حالنننة اال نننتفهام معننناه أونننر يينننر أصننن اال نننتفهام فنننال
يكنننوه للعمنننوم ما فمنهنننا التع نننب كقولنننه حكاينننة فنننص نننليماه منننا لننني
ال أري اله نننن

ومنهننننا التحقيننننر كقولننننه مننننص ننننلا أو مننننا ننننلا لمننننص

تصنننننر أمننننرا ومنهننننا التع نننني كقولننننه أي رخنننن

ننننلا أي مننننا أحلننننه

وأفضننله ويحننو لننه ومبلننه التهوينن أيضننا كقننرارة ابننص ف ننا

رضنني

هللا فننننه ولقننن ي يننننا بنننني نننرائي منننص العنننلاب المهنننيص من ل
ننص فرفنننوه
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بلفنننن اال ننننتفهام أليننننه لمننننا وصنننن

هللا تعننننالي العننننلاب ب يننننه مهننننيص

لاننن ته أراد أه يصنننور كنهنننة فقنننال من ل
ننص فرفنننوه أي لنننه تعرفنننوه منننص
ننو فنني فننر فتننوا وت ننرا مننا إنننك بعننلاب يكننوه ننو المعننلب بننه ن
فنننر

حالنننه بقولنننه

ه كننناه فالينننا منننص المسنننرفيص ف هنننلا القنننرائص

ويحو ننننا تاننننر الصننننينة فننننص العمننننوم ال ننننيما والسننننكال بهننننا فننننص
خزئي ماا

وهللا أفل .

ال حنننم الانننام

ي تقننن م أه القرافننني فننن منننص خملنننة صنننور أي المفيننن ة

للعمننوم التننه تقننع بهننا فنني الننن اء واالوتصنناص ا قصنن التوصنن بهننا
لننني منننا فينننه األلننن

والنننالم و نننلا ممننننو أله حقيقنننة العنننام نننو منننا دل

فلنننه مسنننميا اشنننتركا فينننه منننص يينننر حصنننر والمنننناوي ماصنننوص
محصنننور فنننال يكنننوه منننص صنننيغ العمنننوم وكنننوه بعنننر الصنننيغ ت نننا
لمحصننننننور فننننننلاب مننننننص ضننننننرورة الواقننننننع مننننننع صننننننالحيتها لنيننننننر
المحصننننور كمننننا ا قينننن مننننص فنننني النننن ار فتقننننول زينننن فننننزه ال ننننواب
بالمحصنننور خننناء منننص ضنننرورة الواقنننع ولننن يانننر بنننه فنننص العمنننوم
أليهننا صننالحة لال ننتفهام بهننا فننص العنن د الننل ال ينحصننر باننال
 / 72 /ب المنننننادي بهننننا فزيهننننا ال تكننننوه ال لماننننت
قننن ر م ي تهنننا فننني يننن اء يينننر محصنننور كالننننا

أي

محصننننور ولننننو

والمنننكمنيص فنننالعموم

مسنننننتفاد منننننص نننننلا الصنننننيغ ال منننننص أي أله نننننلا الصنننننيغ موضنننننوفة
للعمنننوم وأي يمنننا وضنننعا ننننا للتوصننن بهنننا لننني يننن اء منننا فينننه األلننن
والنننننننالم نننننننواء كننننننناه واحننننننن ا أو أكبنننننننر بانننننننال

أي الانننننننر ية

واال نننتفهامية والموصنننولة لمنننا فننني نننلا النننبالل منننص معننننه الانننمول
كمنننا تقننن م دوه المننننادي بهنننا وقننن تو نننع فننني أي أيضنننا فلنننه فادتنننه
فكبننننر تعنننن اد صننننينها بحسننننب أيوافهننننا وتب يتهننننا وخمعهننننا وتننننلكير ا
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وت ييبهنننا والحكاينننة بهنننا رفعنننا ويصننن ا وبحنننرا حتنننه خننناء منننص لنننه كلنننه
ومننن

فانننرة صنننينة والكننن راخنننع لننني لفننن واحننن فننني الحقيقنننة كمنننا

تقنننن م وال ائنننن تحننننا ننننلا التكبيننننر وهللا أفلنننن الحننننادي فاننننر ي ومننننا
بعننننن ا لننننني أونننننر الانننننام

فانننننر متنننننه وأينننننص وحينننننم وكيننننن

الانننر ية ويتصننن كننن واحننن منهنننا بمنننا فنننيمكص أه ي عننن
ألفننناإ لكنننص الصنننينة ال تاتلننن

و ا

لنننه فانننرة

باتصنننال منننا بهنننا ولننن يعننن فيمنننا تقننن م

كلمنننا وال أيمنننا صنننينة م ايننننة لمنننا نننو بننن وه منننا فكنننلله ننننا أيضنننا ا
لننني

المقصنننود تكبينننر العننن د منننص يينننر فائننن ة أمنننا متنننه فهننني إنننر

تكبينننر منننص يسنننتفه بنننه تنننارة وي نننازي بنننه أونننري و نننه فامنننة فننني
األزمننناه الم همنننة كلمنننا وبعضنننه ال يقيننن لنننه بالم همنننة واألول أقنننوي
أليهنننا ال تسنننتعم ال فيمنننا ال يتحقنننل وقوفنننه فنننال يقولنننوه متنننه لعنننا
الانننم
تننننت

بانننال

متنننه قننن م زيننن ويحنننوا فهنننه فكننن

ا ولمنننا كاينننا

خمينننع األزمننننة الم همنننة كاينننا للعمنننوم لصنننحة وقوفهنننا فلننني

ال ميننننع فننننز ا قينننن متننننه الاننننرو فكنننن ه نننن ل فننننص خميننننع األزمنننننة
الصنننالحة لاروخنننه و ننني أكبنننر منننص أه يحنننا بهنننا  .ف يننننا متنننه فنننص
كنننر خمينننع لنننه مفصنننال وكنننلله حنننال الانننر  / 73أ وال نننزاء أيضنننا
كقنننول الانننافر ي متنننه ت عبو نننا ت عبو نننا ميمنننة  .وقنننال األونننر ي متنننه
مننا تننرك العننيص فيننه تسننه  .و كننر الزمااننري وييننرا أه العمننوم فنني
المتصننلة بمننا أقننوي منننه ممننا ا كايننا وحنن ا وقنن افتننرو الن نناري
ويينننرا فلنننه القنننول ب يهنننا منننص صنننيغ العمنننوم ب يهنننا لنننو كاينننا كنننلله
لتكننننرر ال ننننالك المعلننننل بهننننا كمننننا ا قننننال متننننه دولننننا النننن ار ف يننننا
نننالل فزينننه ال يتكنننرر ال نننالك بتكنننرر الننن وول فنننال تكنننوه فامنننة فننني
خمينننع األزمننننة و نننلا االفتنننراو يمنننا يلنننزم ا كننناه العمنننوم التكنننرار

This file was downloaded from QuranicThought.com

منننبال زمنننص وحينننم ال يقتضننني اللفننن التكنننرار ال يكنننوه للعمنننوم ولننني
األمننر كننلله فزيننه التكننرار يمننا ي ننا مننص ق ن ر زائ ن فلننه العمننوم كمننا
تقنننن م فنننني كلمننننا ومتننننه مننننا يقتضننننياه التكننننرار ووخهننننا أوننننر أه لننننه
مانننننت

بمتنننننه منننننا دوه متنننننه وحننننن ا  .وقننننن تقننننن م حكاينننننة نننننليص

النننوخهيص وأه الصنننحيح أيهمنننا ال يقتضننننياه تكنننرارا وقننن أفننننه متننننه
وحينننننم وأينننننص ومنننننا أشننننن هها فنننننام و نننننو خمينننننع األزمننننننة واألمكننننننة
والمعلنننل م لنننل و نننو م لنننل ال نننالك فقننن التنننزم م لنننل ال نننالك فننني
خمينننع األزمننننة وال قنننا فنننز ا لزمنننه لقنننة واحننن ة فقننن وقنننع منننا ألتزمنننه
مننص م لننل ال ننالك فننال يلزمننه لقننة أوننري بنن تتانن اليمننيص وشنن هه
بقولنننه أينننا نننالل فننني خمينننع األينننام لقنننة فنننال ر

فنننام والم نننرو

م لننل و ننلا التوخيننه يننرد فليننه فنني كلمننا فزيهننا تفي ن التكننرار والمعلننل
فيهنننا م لنننل ال نننالك  .لكنننص القرافننني كنننر فننني موضنننع أونننر منننص كت نننه
أه المعلنننل فننني قولنننه كلمنننا دولنننا ف ينننا نننالل فنننام فلنننه فنننام وأه
فلننل خمينننع الم لقننا فلننني خميننع الننن وال

وخعنن

نننلا ننو الفنننارك

بنننيص كلمنننا ويير نننا منننص نننلا الصنننيغ المانننار ليهنننا و ه كننناه  /كلهنننا
مننص  / 73ب صننيغ العمننوم و ننلا ننو الحننل لمننا أشننريا ليننه فيمننا تقنن م
منننص داللنننة كننن فلنننه كننن فنننرد فنننرد فلننني وخنننه النصوصنننية وأحا تهنننا
بها .
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فمنننص ننننا خننناء التكنننرار فنننه كننن وكلمنننا ولننن ي نننا فنننه يير نننا منننص نننلا
الصننننيغ لقصننننور ا فننننص داللننننة كنننن وقنننن صننننرا الحنفيننننة ب يننننه ا قننننال
المرأتنننه أينننا نننالل ا شننن ا أو ا منننا شننن ا أو متنننه شننن ا أو متنننه منننا
ش ن ا أيننه لنني لهننا أه ت لننل يفسننها واح ن ة بع ن واح ن حتننه يكم ن الننبالل
أله كلمنننة كلمنننا للتكنننرار دوه ال نننواقه و ه كننناه قولنننه متنننه شننن ا ومتنننه
منننا شننن ا وا وقنننا شننن ا فامنننا فنننه األوقنننا كلهنننا حتنننه ال يقتصنننر بنننه
فلنننه الم لننن النننل قنننال لنننه فينننه وكنننلله اتفنننل الحنابلنننة أيضنننا فلنننه أه
كلمنننا تقتضنننه التكنننرار و كنننروا فنننه متنننه وخهنننيص والمقصنننود أينننه ال يلنننزم
مننننص فنننن م فننننادة اللفنننن التكننننرار أه ال يكننننوه للعمننننوم كينننن وإننننوا ر
النصنننوص افحنننة بزفنننادة نننلا الصنننيغ الامسنننة العمنننوم كقولنننه تعننناله 
فنننناقتلوا الماننننركيص حيننننم وخنننن تمو  وفننننه ا يننننة األوننننر حيننننم
وقولنننه تعننناله  ال نننو معهننن أينمنننا كنننايوا و اينمنننا تكوينننوا
قفتمنننو
وقولننننه تعنننناله  ويقولننننوه متننننه ننننلا الوفنننن ه كنننننت
ينننن ركك المننننو
صنننادقيص  ولنننلله أخننناب أخننناب فنننص قنننوله متنننه نننو بقولنننه فسنننه
أه يكننننوه قري ننننا أله ننننال فننننص خميننننع األوقننننا الصننننالحة أه يكننننوه
فيهمننا فتكننوه فامننة فننه لننه وال تفهنن العننرب فننه شننا مننص ننلا الصننيغ
ايننننص فهننننه فننننه األمكنننننة كمتننننه فننننه األزمنننننة تعنننن
ال العمننننوم
خميعهنننا ويسنننتفه بهنننا وي ننناز منفنننردة ومنننع منننا ايضنننا قنننال هللا تعننناله 
أينما تولوا فب وخه هللا  وقال الاافر ي
منصر الع يحو للتالقه
أيص تضرب بنا الع اة ت يا
ودوننننول مننننا فلننننه متننننه وايننننص لزيننننادة اإلبهننننام والتوكينننن ولننننلله يقننننو
العمنننوم فيهمنننا بهنننا كمنننا تقننن م وتكنننوه الم نننازاة معهنننا أقنننو /74أ معننننه
وامتص  /حسنا والكالم فه فمومها وف م فادتها التكرار كما تق م .
وقننن يقنننر الحنفينننة لنننه فقنننالوا ا قنننال المرأتنننه أينننا نننالل حينننم شننن ا
وأينننه شننن ا لننن ت لنننل حتنننه تاننناء  .واشنننتر أه تكنننوه ماننني تها فنننه لنننه
الم لننن فلنننو قامنننا مننننه لننن يكنننص لهنننا ماننني ة قنننالوا أله كلمنننة أينننص وحينننم
منننص ا نننماء المكننناه وال نننالك ال تعلنننل لنننه بالمكننناه فيلننننو وي قنننه م لنننل
المانننني ة فيقتصننننر بننننه فلننننه الم لنننن باننننال الزمنننناه أله لننننه تعلقننننا بننننه
حتننننه يقننننع فننننه زمنننناه دوه زمنننناه فوخننننب افت ننننارا وصوصننننا وفمومننننا
وفنننه نننلا ي نننر وال يافنننه ضنننعفه أله ال نننالك كمنننا ال يقنننع ال فنننه زمننناه
فكنننلله ال بننن وأه يكنننوه المنننت لف بنننه فنننه مكننناه فتعلقنننه بننناال نيص فلنننه
السنننواء وينننلا فننن فنننه أحننن ما بالنسننن ة فلنننه إرفنننه المننن ه فكنننلله فنننه
ا وننننر وال فننننرك وأمننننا حيننننم ففيهننننا ننننا لنننننا بضنننن التنننناء وفتحهننننا
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وكسنننر ا وحنننو بنننالوار والحركنننا الننننبالل أيضنننا وكاينننا منننص صننننيغ
العمنننوم إلبهامهنننا ووقوفهنننا فلنننه نننائر األمننناكص وقننن صنننرا بعننن ا فنننه
صننيغ العمننوم القاضننه ف نن الو نناب والنزالننه وفاننر النن يص بننص الا يننب
وخمافننننننة وال ي نننننناز بهننننننا ال ا أتصننننننلا مننننننا بهننننننا وال تسننننننتعم ال
مضنننافة فلنننه خملنننة يال نننا وقننن خننناء ضنننافتها فلنننه المفنننرد فنننه قنننول
الاافر ي
أمنننا تنننر حينننم نننهي العنننا  0و نننو شنننا وبعضنننه خنننوزا فنننه الانننعر
واصنننة كقنننول ا ونننر ي ويحنننص قتلننننا بالانننام معقنننال وقننن كننناه مننننا حيبلنننه
العمائ .
وخمافنننة منننص النحننناة أيكنننروا صنننحة نننلا ال ينننا و ا اتصنننلا خنننوز بهنننا
وكايننا او شنننر ية كنننايص ومتننه ال أه منننا ال اولنننة فلننه حينننم كافنننة لهنننا
فننننص اإلضننننافة والتننننه مننننع متننننه وأيننننص مككنننن ة أليهمننننا كايتننننا للاننننر /
وال نننزاء بننن وه /74ب منننا وأمنننا فنننه حينننم فللنننزوم اإلضنننافة لهنننا لننن تكنننص
شنننر ية أله المضنننا ليهنننا منننا خملنننة فتعننن د باال ننن و منننا أ ننن مفنننرد
فلننننه القننننول الاننننا فلنننن تعمنننن ال ننننزم فننننز ا أتصنننن بهننننا مننننا كفتهننننا فننننص
اإلضنننافة وورخنننا ال ملنننة فنننص أه تكنننوه مضنننافة يليهنننا فعملنننا فمننن
أوواتهنننا منننص ال نننزم بالانننر وكاينننا فامنننة او فمنننوم أ نننماء الانننرو
كلهننا وأمننا ا ل ن يتص ن بهننا مننا فننالعموم فيهننا مننص خهننة قننوة اإلبهننام ال الننة
فليننه ولننلله لنن يكننص مننل ومنننل وا ه وفننن ولنن وشنن هها مننص ال ننرو
مفيننن ا للعمنننوم لمنننا فيهنننا منننص األوتصننناص وفننن م اإلبهنننام الانننائع و ه كننناه
القرافننه فنن لننن وفننن منننص صننيغ العمننوم ففينننه ي ننر وضنننع بننيص كمنننا
ننني ته ه شننناء هللا تعننناله  .وقننن تقننن م قنننول الحنفينننة ويفنننا فنننه حينننم شننن ا
مع الكالم فله أيص و كريا ما فيه وباه التوفيل .
وأمننا كي ن فهننه ا ن ب ن لي صننحة تركننب ال ملننة المفي ن ة منهننا مننع اال ن
ومننع الفع ن فننه قننوله كي ن زي ن وكي ن أص ن حا وق ن حكننه ق ننرب أيننه
نننمع منننص العنننرب قنننوله فلنننه كيننن بت نننع األحمنننريص  .واياننن وا أيضنننا
قنننول الانننافر نننائ فنننوار بربنننو ا حضنننروا فنننص كيننن صنننفقتنا
لنننيص شننني ايا والحنننل أه دونننول حنننرو ال نننر فليهنننا شنننا واالفتمننناد
فنننه ا نننميتها فلنننه منننا تقننن م و نننه نننكال فنننص الحنننال وفلنننه وخنننه اإلبهنننام
فننز ا قلننا كينن أيننا فتقنن يرا فلننه أ حننال مننص األحننوال و يمننا ي نناب
السننائ بمننا ي هننر للم يننب أيننه ننن ل فننص تلننه الحالننة مننص أحوالننه فلنننلله
يصنننح ال نننواب بتاصننني بعضنننها و نننو النننل قننن ر الم ينننب أه ينننرو
السننائ تعلننل /75أ بننه ومننص نن  /كنناه العمننوم فيهننا حالننة اال ننتفهام أقننو
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منننه فننه بقيننة أ ننماء اال ننتفهام وقنن اوتلفننوا فننه وقوفهننا شننر ية فننل ب
الكوفينننوه وقليننن منننص ال صنننرييص كنننابص كيسننناه وق نننرب لنننه ي ننناز بهنننا
وونننال فينننه خمهنننور ال صنننرييص لنننه أينننه ي ننناز بهنننا ووالفينننه خمهنننور
ال صنننرييص قنننالوا أليهنننا يقصنننا فنننص أوواتهنننا بكويهنننا ا نننما م نننردا فنننص
ال رفيننة وبكويهننا ال يا ننر فنهننا فننال يقننال كينن فننه النن ار كمننا يقننال مننص
فننننه النننن ار وال يكننننوه خوابهننننا ال يكننننرة باننننال اوواتهننننا فزيهننننا ت نننناب
بننالنكرة وبالمعرفننة فننز ا قلننا كينن زينن يمننا يقننال صننالح ويحننو لننه وال
يقنننال الصنننالح وال يعنننود فليهنننا ضنننمير فضنننعفا بهنننلا الننننق فنننص بقينننة
اوواتهنننا فلننن يتصنننر بالم نننازاة وال ضنننرورة تننن فو لنننه لنننه وح نننة
الكنننوفييص يهنننا فامنننه فنننه السنننكال فنننص األحنننوال كمنننا أه متنننه فامنننة فنننه
األزمننناه وأينننص فامنننة فنننه األمننناكص فلمنننا خنننوز بهمنننا لعمومهمنننا كاينننا
كينننن كننننلله  .قننننال ال صننننريوه ال يصنننننح دفننننو العمننننوم فيهننننا حالنننننة
الم نننازاة فزيننننه ا قلننننا كيننن تكننننص أكننننص فمعنننناا فلننننه أ حالننننة تكننننوه
فليهننا أكننوه و ننلا با نن فزيننه يلننزم أه يكننوه فلننه خميننع أحوالننة و ننو
مسنننتحي فنننال يصنننح ال أه يقتنننره بكالمنننه قريننننة تالننن الوصننن النننل
التننزم مسنناواته فيننه مب ن كي ن مننا يكننوه مننص قيننام أو يحننو لننه أكننوه فليننه
 .ويمكنننص ال نننواب منننص نننلا بننن ه أحنننوال الوصننن النننل التنننزم مسننناواته
فليهنننا فامنننة أيضنننا فيكتفننني بنننلله فننني صنننحة الم نننازاة وأيضنننا فهنننلا وارد
فلننيه فنني قننول القائ ن كي ن تكننوه أكننوه بننالرفع مننص ييننر م ننازاة وق ن
فنننرك بعضنننه بينهمنننا بننن ه الرفنننع ال يكنننوه ال فننني حالنننة ماصوصنننة يعلننن
مننننص يفسننننه أه قننننادر فليهننننا باننننال ال ننننزم فزيننننه ال ياننننت بحالننننة دوه
أوننري ب ن ننو فننام فنني خميننع األحننوال فننال يمكننص الوفنناء بالاننرو وفنني
نننلا الفنننرك ي نننر  .وقنننوله ينننه حالنننة الرفنننع تقتضننني أه يكنننوه ماتصنننة
ممننننو ننن ه  /خمهنننور / 75ب المصننننفيص يمنننا ينننلكروه الانننال فننني
كينننن منفننننردة وونننن ابننننص يننننوي فنننني شننننرا ال منننن الم ننننازاة بهننننا ا
كاينننا متصنننلة بمنننا فزينننه لمنننا كنننر دونننول منننا فلنننه أدوا الانننر قسنننمها
لننني مننننا يلزمهننننا منننا ومننننا ال يلزمهننننا و كننننر يهنننا الزمننننة فنننني ا وخ ننننا
وكي ن ومقتضنني ننلا أيننه ال ي ننازي بهننا فن ن مننص يقننول بننلله ال مننع مننا
وصنننرا الاننني خمنننال الننن يص الاركاننني فننني شنننرا األلفنننص بننن ه ي نننازي
بها فن بما ومنفردة فيقال كي تكص أكص وكيفما تكص أكص ويت ك
ننننلا بقننننول نننني ويه أيننننه ال ي ننننازي مننننص األ ننننماء وال ننننرو ال بمننننا
يسننتفه  .قننال األئمننة معننناا أه مننا كنناه مننص أدوا اال ننتفهام في ننازي بننه
ب ن وه مننا كمننص ومننا وأيننص ومتننه فننزه دولننا مننا فلننه بعضننها كنناه للت كي ن
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ومننا ل ن يكننص لال ننتفهام كحيننم و ا فننال ي ننازي بهننا ل ن يتقي ن لننه بمننا ال
أه الم ننننازاة بهننننا ا خوزيننننا فنننني حالننننة اتصننننالها بمننننا أقننننوي منهننننا ا
كايننا منفننردة  .ول ن يصننرا ةمننص األصننولييص فيمننا وقفننا فليننه ب ن ه كي ن
مننننص صننننيغ العمننننوم ننننوي الانننني شننننهاب النننن يص القرافنننني فننننلكر ا حالننننة
اال ننتفهام بهننا وحالننة اتصننالها بمننا ا خننوزي بهننا و ننه داولننة فنني فمننوم
لفنن مننص قننال ه أ ننماء اال ننتفهام أو الاننرو خميعهننا للعمننوم فنني خميننع
دوارد نننا أمنننا ا كاينننا ا نننتفهامية أو شنننر ية خنننوزي بهنننا ف نننا روا منننا
ارتفنننع الفعننناله بهنننا مبننن كيننن تكنننوه أكنننوه فزيهنننا أيضنننا للعمنننوم بالنسننن ة
لنني أحننوال الصننفة التننه وننر الكننالم فليهننا وفيهننا أيضننا معنننه الاننر
و ه لنن ت ننزم ال ملننة بعنن ا صننرا بننلله ابننص مالننه وييننرا و ننو إننا ر
وق ن اوتل ن الحنفيننة فيمننا ا قننال أيننا ننالل كي ن ش ن ا فقي ن يهننا تملننه
لنننل رخعينننة ال أه توقنننع يينننر لنننه ويوافقهنننا النننزو أه أراد لنننه و نننو
قنننول  / 76أ أبننني حنفينننة وقنننال  /أبنننو يو ننن ومحمننن بنننص الحسنننص لهنننا أه
توقنننع واحننن ة رخعينننة أو بائننننة وا نتنننيص و ال نننا و نننو أفمنننال لعمنننوم كيننن
وفللننوا قننول أبنني حنفيننة بمننا يقتضنني أيهننا فننن ا ليسننا للعمننوم وهللا أفلنن
 .وقننن تقننن م أينننه يقتنننره بمنننص ومنننا ا كايتنننا لال نننتفهام منننا يانننر بنننه فنننص
أصننله ا الم لننل فننال تكننوه الصننينة للعمننوم ومبلننه ي ننا أيضننا نننا فنني
ا ا نننتفه بهنننا كمنننا فننني قولنننه تعنننالي كيننن تكفنننروه بننناه وكننننت
كيننن
أمواتنننا  ....االينننة  فنننزه اقتنننره بنننه ننننا التنننوبي والتع نننب خميعنننا أمنننا
التنننوبي فنننأله الكفنننر منننع نننلا الحنننال المنننلكورة فننني ا ينننة و نننه فلمهننن
ب ن يه كننايوا أمواتننا ف حيننا ن يميننته نن يحننيه ين ننا فننص االيهمنناب فنني
النفلنننة وال هننن الق نننيح وأمنننا التع نننب فنننأله نننلا الحنننال يننن بي أه ال يكنننوه
للعاقننن فلننن بالصنننايع وفلمنننه بنننه يننن بي أه يكفنننر وصننن ور الفعننن منننع
الصنننار القنننوي م ننننة التع نننب ومبلنننه فننني يينننر كيننن قولنننه تعنننالي 0
أتنن مروه النننا بننال ر وتنسننوه أيفسننك وأيننت تتلننوه الكتنناب أفننال تعقلننوه
 وأمننا ا فهننه إننر لمننا يسننتق مننص الزمنناه وال يسننتعم مننص الزمنناه
وال يسنننتعم يال نننا ال فننني المتحقنننل فننني المسنننتق يحنننو ي أيتنننه ا لعنننا
الاننم وكننلله كبننر م ي هننا فنني القننروه فن ن كننر أ ننوال القصننة وخميننع
منننا يننن تي كقولنننه تعنننالي  ا الانننم كنننور  لننني أور نننا  ا وقعنننا
الواقعننة   فننز ا خنناء ال امننة  و يحننو لننه ليفينن تحقننل وقننو ننلا
األشنننياء كلهنننا بانننال ه الانننر ية فزيهنننا تكنننوه يال نننا فنننه المننن ه النننل
ننننو ييننننر معننننيص وال متحقننننل الوقننننو ولهننننلا كايننننا ه أم أدوا الاننننر
وقننن يوضنننع كننن واحننن منننص ه و ا موضنننع األونننر فلنننه وخنننه التو نننع
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كمننننا فننننه قننننول القائنننن ا فعلننننا كننننلا ف يننننا ننننالل  .أو ف يننننا حننننر و ا
أف يتننننه ويفنننا ف ينننا نننالل ويحنننو لنننه ففنننه مبننن نننلا الصنننور تكنننوه
للعمنننوم ألينننه يينننر متقيننن بوقنننا بانننال منننا ا كاينننا لوقنننا محقنننل ال
فمننننوم فيننننه ومننننص نننننا قنننن ا ننننتعمالها للم ننننازاة فاملننننة /76 /ب فمنننن
ادواتنننه و ه كاينننا متضنننمنة معننننه الانننر يال نننا فلننن ي نننا لنننه ال فنننه
الانننعر قلنننيال كقنننول الانننافر ا قصنننر أ نننيافنا كننناه وصنننلها و افنننا
فلنننننه أفننننن ائنا تضنننننارب ف نننننزم تضنننننارب بع فنننننه فلنننننه موضنننننع كننننناه
الم ننننزوم بننننال واب و ا دولننننا فليهننننا مننننا كايننننا الاننننر ية فيهننننا أكبننننر
كال يا المتق م كرا ا ما أتيا بنه ماله فسل فله أيه أفض .
وقنننول ا ونننر تصننننه ا شننن ا للرحننن خايحنننة حتنننه ا منننا ا نننتو
فنننه يرز نننا ي نننا وقننن خننناء فنننه الانننعر أيضنننا يينننر فاملنننة فمنننن
الم نننازاة كقنننول الانننافر و ا منننا ياننناء ي عنننم منهنننا مننننرب الانننم .
فرفننع ياننناء وي عنننم منننع دونننول ا مننا فليهمنننا  .لكنننص تقننن م أه تنننرب خنننزم
ال ملننننة بنننناألداة الاننننر ية ال يارخهننننا فننننص كويهننننا للعمننننوم ال تننننالزم
بينهمنننا كمنننا كرينننا فنننه كيننن فنننالمعت ر فنننه كنننوه اللفننن للعمنننوم بهامنننه
وداللتننه فلننه الاننياء الكبيننرة مننص ييننر حصننر و ننلا المعنننه موخننود فننه
ا حنننيص ينننراد بهنننا شنننا مننن ه يينننر متحقنننل الوقنننو ويكنننوه فنننه معننننه
الانننر بانننال منننا ا أريننن بهنننا النننزمص المعنننيص كقولنننه تعننناله  والليننن
ا ينانننه  وأمبالنننه  .وكنننلله ا كاينننا للمفاخننن ة مبننن فرخنننا فنننز ا زيننن
قننائ  .ومنننه مننا أيانن ا نني ويه وكفننا ار زينن ا كمننا قينن نني ا ا أيننه
ف ننن القفنننار واللهنننازم ولهنننلا أفنننرو يالنننب أئمنننة األصنننول فنننص فننن ا
مننص صننيغ العمننوم وي ننه فليهننا القرافننه و ننه داولننة فننه أ ننماء الاننرو
التننه أ لننل ابننص الحاخننب وييننرا كويهننا للعمننوم ولكننص فلننه الوخننه الننل
كرياا مص أشترا ال بها .
وقننن اتفنننل الفقهننناء فلنننه أيهنننا منننص أدوا التعلينننل و نننه او للعمنننوم ال
اوتصنننناص لهننننا بننننزمص دوه زمننننص بنننن يعنننن األزمنننناه واألحننننوال أيضننننا
كقولنننه ا فعلنننا كنننلا ف ينننا حنننر و ا ل سنننا ويحنننوا وال تقتضنننه التكنننرار
كسائر أوواتها باال كلما لما تق م مص الفرك .
ولهنننلا ا أوواتهنننا بانننال كلمنننا لمنننا تقننن م منننص الفنننرك  .ولهنننلا ا قنننال ا
/ 77أ لقننننا امننننرأة فع نننن مننننص ف ينننن حننننر  /و ا لقننننا ا نننننيص فع نننن اه
حننننراه و ا لقننننا ال ننننا فبال ننننة أف نننن و ا و ا لقننننا أربعننننا ف ربعننننة
أف ن نن لننل أربننع يسننوة مننا خملننة أو فلننه التعاقننب ال بعتننل ال فاننرة
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منننا ا قنننال كلمنننا فنننه مبننن

لنننه فقننن تقننن م أينننه يعتنننل ومسنننة

أف ننن بانننال
فار ف ا .
ا فننه كبيننر مننص الصنننور بزفننادة الفوريننة فلننه وننال بنننيص
يعنن تاننت
العلمننناء فنننه لنننه قنننال أصنننحابنا أدوا التعلينننل التنننه تقتضنننه العمنننوم منننص
األ نننماء منننص ومتنننه ومتنننه منننا و ا و ا منننا وأ وأ منننا وكلمنننا ومهمنننا
فمتننه كنناه كنناه التعليننل بواح ن مننص ننلا فلننه ننا فع ن ل ن يقتضننه شننا
منهنننا الفنننور ولننن يانننتر وقنننو المعلنننل فلينننه فنننه الم لننن ال ا فلنننل
ال ننالك بمانني تها أو كنناه التعليننل بتحصنني مننال فننه بعننر ننلا الصننيغ
وال يقتضننه شننا منهننا التكننرار ال كلمننا كمننا تقنن م وفننه وخننه تقنن م أيضننا
كنننرا فنننه متنننه ومتنننه منننا ف منننا فنننه تعلينننل ال نننالك بماننني تها ا قنننال لهنننا
لقننه يفسننه ا شنن ا فزيننه ياننتر الق ننول فننه لننه الم لنن باننال مننا
ا قنننال لقنننه يفسنننه متنننه شننن ا فزينننه ال يانننتر لنننه فلنننه الفنننور ولهنننا
أه ت لنننل يفسنننها متنننه شننناء منننا لننن يرخنننع النننزو فنننص لنننه وبنننه قنننال
األئمنننة البال نننة لكننننه لننن ي نننوزوا للنننزو الرخنننو فنننن تنلي نننا الانننائ ة
التمليننننه وأمننننا فننننه المعارضننننة فننننز ا قننننال الننننزو ا ضننننمنا لننننه ألفننننا
وأف يتنننه ألفننا ف يننا ننالل اشننتر كننوه الق ننوألو اإلف نناء فننه الم لنن
باننال مننا ا قننال متننه أو متننه مننا أف يتنننه أو ضننمنا أو مهمننا أو أ
وقنننا فزينننه ال يانننتر لنننه فنننه الم لننن وحكنننه فنننص بعنننر األصنننحاب
وخننه أه ا فننه كنن لننه ال يقتضننه الفوريننة كيفيننة أوواتهننا و ننو مننل ب
أحم ن ب نص حن ن مننا اكنناه اللتمننا منهننا ب ن ه قالننا ا لقتنننه فلننه أل ن
أو متننننه كننننا لقتنننننه وكننننلله بقيننننة الصننننيغ ف مهننننور األصننننحاب فلننننه
اشنننترا الفورينننة فنننه كننن لنننه وفرقنننوا بنننيص نننلا  /واألول بننن ه  / 77ب
لنننه منننص خاينننب النننزو تعلينننل والتعلينننل يق ننن التننن وير وأمنننا منننص خاينننب
الزوخننننة فهننننو معاوضننننة فياننننتر الفننننور كمننننا فنننني ننننائر المعلوضننننا .
ومنننص األصنننحاب منننص قنننال فننني قولهنننا متنننه لقتنننني فلنننه ألننن ويحنننو لنننه
مننننص أوواتهننننا أه لننننه التنننن وير وال ياننننتر الفوريننننة فنننني الم لنننن فمنننناال
لعمنننوم الصنننيغ  .وفنننن الحنفينننة ال فنننرك بنننيص ا وبقينننة أوواتهنننا فننني أه
الك ال يقتضي الفورية واء كاه تعوير ال نننننننننالك ليهنننننننننا أو فننننننننني
الالننع أو يير مننا  ..قننال صنناحب اله ايننة لننو قننال ي أيننا ننالل ا شنن ا
أو ا مننا ش ن ا أو متننه ش ن ا أو متننه مننا ش ن ا ل ن يقتصننر فلننه الم ل ن
أمننا فنني متننه ومتننه مننا فأليهننا للوقننا و ننه فامننة لألوقننا كلهننا ولكننص ال
ت لنننل يفسنننها ال واحننن ة أليهنننا تعننن األزمننناه دوه األفعنننال فيملنننه الت لينننل
فننني األزمننناه وال يملنننه ت ليقنننا بعننن ت لينننل وأمنننا كلمنننة ا وينننلا منننا فهننني
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ومتننه ننواء فننن ما أي فننن أبنني يو نن ومحمنن وفننن أبنني حنفيننة و ه
كاينننا تسنننتعم للانننر كمنننا تسنننتعم للوقنننا لكنننص األمنننر صنننار فننني يننن ا
فننال ياننر بالاننه أ ننم كالمننه ومقتضنناا أه ا و ا مننا فننن أبنني حنفيننة
ليسننا للعمننوم كمننا فنني متننه وأوواتهننا ننلا كلننه ا كنناه فنني خايننب النفنني
كمننننا ا فلننننل بنفنننني الت ليننننل أو يفنننني النننن وول أو ييننننرا مننننص األقننننوال
واألفعنننال فالنننل يننن فلينننه الانننافعي أينننه ا قنننال ا لننن أ لقنننه ف ينننا
نننالل ومضننني زمنننص يمكنننص أه ي لنننل فينننه ولننن ي لنننل لقنننا ويننن فيمنننا
لنننو قنننال لنننه بكلمنننة ه أيهنننا ال ت لنننل ال ا حصننن اليننن فنننص الت لينننل
و لنننه بمنننو أحننن ما  .وخمهنننور الصنننحاب فلننني األونننل بهنننليص النصنننيص
والفننننرك بينهمننننا أه حننننر ه ينننن ل فلننننه م ننننرد االشننننترا  / 78أ وال
شنننعار لنننه بالزمننناه منننا ا فنننراك زمننناه  /يازلنننة منزلنننة متنننه فننني ال اللنننة
فلنننه األوقنننا بننن لي أينننه قنننال قائننن متنننه تفعننن كنننلا ا نننتقام أه يقنننال فننني
ال نننواب ا شننن ا ووقنننع لنننه موقنننع متنننه شننن ا وال يسنننتقي أه يقنننول ه
شنننن ا فقولننننه ه لنننن أ لقننننه معنننننناا ه فنننناتني القننننه أو منننن ة مكننننناه
وقولنننه ا لننن أ لقنننه معنننناا ا مضننني
ال نننالك فيت نننه ايت نننار الفنننوا
زمننناه يسنننع الت لينننل فلننن أ لنننل فننننلا مضننني زمننناه نننلا حالنننه وخنننب أه
يقنننع ال نننالك ومنننص الصنننحاب منننص يقننن وونننر منننص كننن مسننن لة قنننوال لننني
األوننننري ولننننو قننننال لننننه بمتنننني أو مهمننننا أو أي وقنننن أو أي حننننيص أو
كلمننا فالصننحيح أيهننا مبنن ا فنني اشننترا الفوريننة وأشننار بعضننه لنني
ننرد الاننال المتقنن م فيهننا و ننو يريننب ومننل ب األلفنناإ فنني أه الكنن ال
تقتضنننني الفوريننننة كالصننننحيح مننننص مننننل نا وفنننني بقيننننة األلفنننناإ تقتضنننني
الفورينننة ال ا ففيهنننا وخهننناه لهننن  .وقننن افتنننرو اإلمنننام الرافعننني فلنننه
ننالك الفننور والتراونني فنني ننلا األمبلننة قننال أليهمننا يمننا يسننتعماله فنني
األفعنننال التنننه لهنننا أوقنننا مو نننعة والن نننر فننني التعليمنننا لننني حصنننول
لصننفة التنني ارتنن ي بهننا ال ننالك ويسننتوي فنني لننه ننرك النفنني واإل ننا
وكلمننننة ه حننننر شننننر يتعلننننل بم لننننل الفعنننن مننننص ييننننر داللننننة فلننننه
ا حصننن الفعننن فننني أي وقنننا كننناه وقنننع
الزمننناه ففننني نننر اإل نننا
ال ننننالك وفنننني إننننر النفنننني يعت ننننر ايتفنننناوا وااليتفنننناء الم لننننل بايتفنننناء
خمينننع األزمننناه أال تنننري أينننه لنننو حلننن أينننه بكلمنننة بنننر ا كلمنننة منننرة فننني
فمنننرا وينننلا حلننن أينننه ال يكلمنننه فزيمنننا ي نننر ا امتننننع فننننه خمينننع العمنننر
وأمنننا ا ومتنننه وأي حنننيص يننن ل فلنننه الزمننناه فحاصنننلها أينننه يقنننول فننني
نننر اال نننا أي وقنننا فعلنننا  /كنننلا ف ينننا نننالل  / 78ب فننن ي وقنننا
فعنننن يقننننع ال ننننالك ننننواء فيننننه الزمنننناه األول وييننننرا يقننننول فنننني ننننر
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النفننني أي وقنننا لننن أفعننن كنننلا ف ينننا نننالل فنننز ا مضننني زمننناه لننن يفعلنننه
حصننننلا الصننننفة فتعلننننل بهننننا ال ننننالك فننننال فننننرك ا بننننيص رفنننني النفنننني
واال ننا ال فنني كيفيننة حصننول الصننفة أ ننو كالمننه و ننو حسننص بننالغ وبننه
يت نننيص أه القنننول بالفورينننة أو بنننالتراوي ال يننننافي كنننوه اللفننن للعمنننوم وهللا
ننن حايه أفلننن اللفننن السننناد فانننر ومنننا بعننن ا لننني العانننريص مهمنننا وأيننني
وأينناه و ا منننا فلنننه أحنن القنننوليص وأي حنننيص فلننه راي الن ننناة فننني خعلهنننا
م ايننننة ألي المتقننن م كر نننا و ال فهمنننه فلننني رأي الكنننوفيص أمنننا مهمنننا فهننني
ا ننن بننن لي فنننود الضنننمير ليهنننا وال يعننناد ال يلننني األ نننماء واتفقنننوا فلننني
أيهنننا ت نننزم الانننر وال نننزاء قنننال هللا تعنننالي  وقنننالوا مهمنننا ت تننننا بنننه منننص
وينننة لتسننناريا بهنننا فمنننا يحنننص لنننه بمنننكمنيص  . وقنننال ز ينننر ي و منننا تكنننص
فنننن امنننرء منننص وليقنننة و ه والهنننا تافننني فلنننه الننننا تعلننن وقننن خننناء
فنني اال ننتفهام قلننيال  .أيانن أبننو زينن فنني النننوادر ي مهمننا لنني الليلننة مهمننا
ليه أودي بنعلي و ربالية وق
اوتلنننن النحويننننوه فيهننننا فننننل ب نننني ويه و ائفننننة لنننني أيهننننا ا نننن مفننننرد
موضننننو لمعنننننه ال أك ننننر فننننص صنننننير فعلننننه وال أصنننننر فننننص ك يننننرة
فوزيهنننا فعلننني والننن لي فلنننه نننلا أه األصننن فننن م التركينننب وافتنننرو
فلينننه باتفننناقه فلنننه كت هنننا بننناألل ولنننو كاينننا ا نننما مفنننردا لكت نننا باليننناء
خرينننا فلنننه القافننن ة أليهنننا رابعنننة و نننب الاليننن ويينننرا لننني أه اصنننلها
مامنننا فمنننا األولننني ننني التنننه ي نننازي بهنننا ومنننا البايينننة بمنزلتهنننا فننني أينننص
وحينننم ويحو منننا فلمنننا اختمعنننا بلفننن واحننن أبننن لا األلننن األولننني ننناء
كرا يننننة تكريننننر اللفنننن لقننننرب الهنننناء مننننص األلنننن  / 79أ فنننني الماننننر
وكاينننا  /األلننن األولننني أولننني بنننالتنير منننص البايينننة لننن ال يتنننو أه قلنننب
البايينننة منننص أخننن الوقننن وأيضنننا فنننأله منننا األولننني ا ننن والبايينننة حنننر
واأل ننماء أق نن للتصننر فيهننا والتنيننر مننص الحننرو قننالوا ي وقنن زينن
منننننا منننننع ه التنننننه نننننه أم أدوا الانننننر وأديمنننننا الننننننوه فننننني المننننني
لسنننننكويها قنننننال هللا تعنننننالي فزمنننننا تنننننريص منننننص ال انننننر أحننننن ا  ...ا ينننننة
وافتننرو فلننه ننلا القننول ب يننه لننو كنناه كننلله لن ننل بهننلا األصنن ق نن
اإلبننن ال ولمنننا لننن ين نننل فننني موضنننع دلنننا فلنننه ضنننعفه و نننب األوفننن
لنني أه أصننلها التننه ننه بمعنننه أكق ن دولننا فليهننا مننا التننه نني للاننر
ف قيننا مرك ننة منهمننا مننص ييننر تنييننر وتقنن ير الكننالم فلنني ننلا القننول ا
قلنننا مهمنننا تفعننن أفعننن كنننص فمنننا أرد وأفعننن منننا أرد منننا تفعننن أفعننن
فاوتصنننر و نننو أضنننع األقنننوال لكبنننرة منننا حنننل منننص يينننر دليننن وأيضنننا
ال يالنننو أمنننا أه ي عنننال كالانننا والواحننن أوال فنننزه خعنننال كالانننا الواحننن
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فقننن ونننر الكننن منننص اللف نننيص فنننص معنننناا األصنننلي قيرخنننع القنننول لننني منننا
قالنننه م و ه لننن ي عنننال كالانننا الواحننن فزمنننا أه يكنننوه ال نننازم منننه أو منننا
فنننزه كننناه ال نننازم منننه فنننال ين ننننني أه ي نننزم فعلينننه أليهمنننا بمنزلنننة األمنننر
واألمنننر ال ي نننزم ال فعنننال واحننن ا و ه كننناه ال نننازم منننا فهنننو با ننن بننن لي
قنننننول العنننننرب بمهمنننننا تمنننننرر أمنننننرو وال يفصننننن بنننننيص حنننننر ال ننننننر
والم نننرور بانننا وايضنننا يلنننزم مننننه أه كننن موضنننع خننناء فينننه مهمنننا أريننن
فيننه معنننه الك ن  .وقننول امننرء فيننه تقنن ير وأيننه أكف ن مننا ت ن مري القلننب
يفعننن فنننالقواله األواله أقنننوي وأمنننا ايننني ف صنننلها لال نننتفهام تنننارة بمعننننه
مننص أيننص كقولننه تعننالي أينني لننه ننلا أي مننص أيننص لننه ننلا وكننلله قولننه
أينني يكننوه لنني يننالم أينني يكننوه لنني ول ن و أينني له ن التننناو مننص
مكننناه بعيننن أي منننص اينننص لهننن ويكنننوه أيضنننا بمعننننه كيننن كمنننا فننني قولنننه
تعنننالي  /أيننني يكفكنننوه وقنننول الكمينننا  / 79ب أيننني ومنننص أينننص ينننه
ال نننرب منننص حينننم ال صننن ر وال رينننب وتكنننوه بمعننننه متنننه ومنننص قولنننه
تعننننالي أينننني ي نننني ننننلا هللا بعنننن موتهننننا وقولننننه قلننننت أينننني ننننلا
ويحتمننن أه يكنننوه معنننناا منننص أينننص كمنننا تقننن م وحاصنننلها أيهنننا للسنننكال فنننص
الحنننال وفنننص المكننناه وي نننازي بهنننا كمنننا قنننال الانننافر ي ف صننن حا أيننني
ت تهنننا تسنننت ر بهنننا كنننال مرك يهنننا تحنننا رخلنننه شننناخر  .وقنننول فلقمنننة
م عننن غنننالنن ينننوم الننننن م عمنننه أيننني توخنننه والمحنننروم محنننروم معنننناا
أينننص توخنننه وأمنننا قولنننه تعنننالي فننناتوا حنننر ك أيننني شننن ت فمعنننناا كيننن
ش ن ت مق لننة وم ن يرة ويحننو لننه وحكنني ابننص االي نناري أيننه قننري فنني الاننا
أيننني صننن نا المننناء صننن ا  بمعننننه منننص اينننص صننن نا المننناء صننن ا فيكنننوه
الوقنننن نننن فننننن قولننننه لنننني عامننننه قننننال أئمننننة العربيننننة العلننننة فنننني
الم ننننازاة بهننننلا ال ننننرو كلهننننا فمومهننننا وشننننيافها كمننننا كنننناه لننننه فنننني
السننماء وأمننا أينناه ففنني أصننلها أوخننه أحنن ما ي اه يكننوه فعننال يننا ويكننوه
م نص لف ن أي المسننتقي بهننا فننص بعننر مننص ك ن كمننا تق ن م أو التنني تسننتعم
فننني التفاننني ورخنننح نننلا القنننول ال لينننو ويينننرا بنننوخهيص ي أحننن ما ي
أه األلننن والننننوه ا وقعتنننا أونننر الكلمنننة وق لهنننا ال نننة أحنننر فصننناف ا
فالقينننا فنننص م أه يحكننن بزيادتهمنننا حتنننه يقنننوم الننن لي فلنننه يينننر لنننه
والبننننايي ي أه أينننناه بمعنننننه اال ننننتفهام وأي أيننننه أينننناه يمننننا تسننننتعم فنننني
اال نننننتفهام فنننننص الانننننا النننننل يع ننننن أمنننننرا ويفاننننن  .قنننننال هللا تعنننننالي 
يسنن لويه فننص السننافة أينناه مر ننا ا  وكننلله أي ايضننا يسننتقي بهننا فمننا
يفاننن مبننن منننرر برخننن أي رخننن والوخنننه البنننايي أه تكنننوه مانننتقة
فنني اه كننال منهمننا ا ننتفهام فوزيهننا فلننه ننلا
مننص لف ننة أيننص أليهننا
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نننلا أه أينننص يسنننتقي بهنننا فنننص المكننناه وأيننناه للزمننناه

 .فقنننال لكنننص يضنننع
فال تكوه ماتقة منها .
 / 80أ والبالننننم مننننا كننننرا صنننناحب العننننيص بنننن ه  /أورخهننننا فنننني بنننناب
الهمنننزة والننننوه والنننواو منننص لفننن أو أه النننل نننو بمعننننه الوقنننا و نننو
ال
منا نننب لال نننتفهام بهنننا فنننص الزمننناه لكنننص ال يسنننتقي ال أه يكنننوه
أصننلها اينناه اختمعننا الننواو والينناء و نن ل أحنن ما بالسننكوه فقل ننا الننواو
يننناء وأديمنننا األولننني فننني البايينننة وي ينننرا في ننناا ودينننار وقينننام وضنننيا
مننننص النننننو حكا مننننا ابننننص خنننننه فنننني المحتسننننب والرابننننع قالننننه بعننننر
النحننننوييص أه أصننننلها أي أو ه فلمننننا كبننننرا ا ننننتعماله وففننننا بنننناه حننننلفا
وخعلننا الكلمتنناه بمنزلننة كلمنننة واحنن ة مبنن ينن و نننلمة فنننلا ننمي بهنننا
لننن تتصنننر فلنننه الوخنننه األول دوه ال قينننة و نننه فننني األزمننناه بمنزلنننة
متننه ال أه متننه أشننهر منهننا ولننلله تفسننر أينناه بمتننه مننص ييننر فك ن ال
أه أينننناه اوتصننننا باال ننننتفهام فننننص األمننننور المفامننننة كمننننا تقنننن م ويويهننننا
مفتوحنننة فلنننه المانننهور وفيهنننا لننننة قليلنننة بكسنننر ا وتسنننتعم للم نننازاا
بنينننر منننا قنننال م ي وال ي نننازي منننص األ نننماء وال نننرو ال بمنننا يسنننتفه
بننه  .قننال النحويننوه معننناا أه مننا كنناه مننص األ ننماء وال ننرو يسننتفه بننه
فزيننه ي ننازي بنفسننه وال يفتقننر لنني مننا ومننا لنن يكننص كننلله كحيننم و فننال
ي ننازي بننه ال مقرويننا بمننا وق ن ت ن و مننا فلننه القس ن األول كمننا فنني متننه
وأينننص ويحو نننا ومنهنننا أيضنننا ايننناه تقنننول أيننناه تانننر أونننر و ه شننن ا
أيننناه منننا تانننر أونننر  .قنننال الانننافر ي ا النع نننة االدمننناء كاينننا بفقنننرة
مننه ف ينناه مننا يعنن ل بهننا النن لو تنننزل  .و ننلا ممننا يقننوي قننول مننص قننال ه
أصننلها أيننص وتكننوه فنني مب ن ننلا للمكنناه وأمننا ا فق ن كر ننا نني ويه فنني
منننا أتينننا فلنننه الر ننن فقننن لنننه
أدوا الانننر  .وأياننن قنننول الانننافر
حقننا فليننه ا ا مننن ه الم لنن فزدونننال الفنناء فننني قولننه ي فقننن لننه  -دليننن
فلننه أينننه خننواب لهنننا  .قننال السنننيرافي ومننا فلمننننا أه  / 80 /ب أحنن ا منننص
النحنننوييص كنننر منننا فننني أدوا الانننر يينننر ننني ويه وقنننال يينننرا يمنننا
ا ننننتعملا شننننر ية أليهننننا وقعننننا موقننننع ه مننننا الاننننر ية و لننننه ال يكنننناد
وينننن تي ال ومعهننننا النننننوه المانننن ودة كقولننننه تعننننالي فزمننننا تبقفنننننه فنننني
الحنننرب و منننا تانننافص منننص قنننوم وياينننة و منننا تنننريص منننص ال انننر أحننن ا
و ننو كبيننر فلمننا أرادوا أه ي ن توا بالفع ن بنيننر ي نوه ف ن لوا لنني يننل مننا كمننا
فنني ال يننا المننلكور أيفننا  .وال مهننور فلننه موافقننة نني ويه فنني كويهننا مننص
أدوا الانننر لكنننص اوتلفنننوا فنننل ب كبينننر منننص الن ننناة لننني أيهنننا حنننر
و نننه مرك نننة منننص التنننه نننه إنننر لمنننا مضننني منننص الزمننناه ومنننص منننا
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فارخننننا بالتركيننننب مننننص اال ننننمية لنننني الحرفيننننة  .وفننننرك نننني ويه بينهننننا
وبنننيص حيبمنننا ف عننن ا منننا حرفنننا وحيبمنننا ا نننما قنننالوا أله ا لمنننا مضننني
مننص الزمنناه فنننلا دولننا فليهننا مننا صننار للمسننتق وصننار حكمهننا حك ن
ه وحكنن لهننا بالحرفيننة أله التركيننب يحنن ل فنني الكلمننة ييننر مننا تقتضننيه
بننلاتها كمننا فنني ل ن فزيهننا حننر فنننلا دولننا فليهننا مننا ايتقلننا مننص الحرفيننة
لننني ال رفينننة فنننز ا كننناه التركينننب ينقننن منننص الحرفينننة لننني ال رفينننة فنننز ا
كننناه التركينننب ينقننن منننص الحرفينننة لننني اال نننمية لننني الحرفينننة فلنننلله قيننن
فنني ا مننا يهننا حننر باننال حيبمننا ا ال يقنن فيهننا فعلنني ننلا ال تكننوه
معننن ودة منننص صنننيغ العمنننوم أليهنننا ماتصنننة باأل نننماء ولنننلله لننن تكنننص ه
الانننر ية منهنننا منننع أيهنننا أم أدوا الانننر لكويهنننا حرفنننا  .و نننب الم نننرد
وخمافنننة كبينننروه لننني أه منننا ا ننن فلنننه منننا كاينننا فلينننه و نننو اوتينننار
األوفنننن وابنننني فلننننه الفار نننني ورخحننننه ابننننص أبنننني الربيننننع وييننننرا مننننص
المتنننن وريص أله األصنننن بقاو ننننا فلننننه مننننا كايننننا فليننننه وايتقالهننننا مننننص
المعننننه لننني اال نننتق ال أقنننرب منننص ايتقالهنننا منننص اال نننمية لننني الحرفينننة وال
ينكنننر اااليتقنننال لننني اال نننتق ال  / 81أ فننني بننناب الانننر  /وال نننزاء فعلننني
نننلا تكنننوه منننص صنننيغ العمنننوم ال يننن راخها فننني أ نننماء الانننرو التنننه فننن
الحكننن ب يهنننا منننص صنننيغ العمنننوم ابنننص الحاخنننب وابنننص السنننافاتي ويير منننا
والمعننننه فيهنننا إنننا ر منننص اإلبهنننام وفننن م االوتصننناص بوقنننا دوه يينننرا
وأمنننا أي حنننيص فقننن فصنننلها فننني أدوا الانننر وال نننزاء منننص خهنننة أه أينننا
ا نننن وأي حننننيص إننننر  .تقننننول أي الرخننننال أتننننايي أكرمتننننه وأي حننننيص
إننننر  .تقننننول أي الرخننننال أتننننايي أكرمتننننه وأي حننننيص رأيتننننه أكرمتننننه .
و نننلا الفصننن الئنننل ب ريقنننة القرافننني فننني تعننن ادا الصنننيغ  .والتحقينننل أه
أيننا بعننر مننا يضننا ليننه فننزه أضننيفا لنني مننص يعقنن كايننا بعضننا منننه
أو ليننه زمنناه فهنني بعننر منننه فتكننوه إننر زمنناه وكننلله لنني المكنناه
مبنن أي مكنناه لقيتنننه فيننه أكرمتنننه فهنني إنننر مكنناه أيضنننا ي ننازي بهنننا
فننني لنننه كلنننه إلبهامهنننا وفمومنننا فيمنننا أضنننيفا لينننه نننواء كننناه ا نننما أو
إرفننا وأمننا مهمننص فق ن ننب خمافننة مننص الكننوفييص لنني ايهننا م اينننة لهمننا
و يهنننا ي نننازي بهنننا كمنننا فننني مهمنننا وأياننن وا فلينننه قنننول الانننافر أمنننا وي
مهمننص تسننمعي فنني ص ن يقنا أقاوي ن ننلا النننا م ن وي تن ن م  .كننلا أيا ن وا
فنني الروايننة مهمننص بننالنوه ومنننه مننص خع ن لننه لنننة فنني مهمننا و ه ننا
لنننه مسنننتعمال فيكنننوه فلنننه قنننول األوفننن المتقننن م أيهنننا مرك نننة منننص منننا
الاننننر ية ومننننه التننننه بمعنننننه أكفنننن فيكننننوه مننننص رك ننننا نننننا مننننع مننننص
الاننننر ية أيضننننا  .والحننننل أه مبنننن ننننلا شننننا ال يقننننا فليننننه لقلتننننه وال

This file was downloaded from QuranicThought.com

ين نننني أه تعننن نننلا بسننن ب نننلا ال ينننا وحننن ا صنننينة م ايننننة لهمنننا وهللا
نننن حايه أفلنننن  .اللفنننن العاننننروه كنننن اال ننننتفهامية و ننننه تمننننام أ ننننماء
الانننرو واال نننتفهام المعننن ودة منننص صنننيغ العمنننوم فلنننه منننا كنننرا ابنننص
الحاخنننب ويينننرا منننص أئمنننة األصنننول وال رينننب فننني أه كننن ا ننن لننن وول
حنننر ال نننر فليهنننا ووقوفهنننا فافلنننة ومفعولنننة ومضنننافة ومضنننافا ليهنننا
لننني يينننر لنننه ممنننا نننو منننص ونننواص األ نننماء و نننه  / 81 /ب والبايينننة
نننه التنننه تقتضننني العمنننوم أله اال نننتفهام بهنننا شنننائع فننني خمينننع مراتنننب
االفنننن اد ال ياننننت بعنننن د معننننيص كمننننا كايننننا متننننه شننننائعة فنننني خميننننع
األزمنننناه وأيننننص شننننائعة فنننني خميننننع األمنننناكص ومننننص شننننائعة فنننني خميننننع
األخننننا فنننز ا قيننن كننن مالنننه حسنننص ال نننواب بننن ي فننن د شننن ا كمنننا فننني
بقيننة أ ننماء اال ننتفهام وكننالم ابننص بعنني وييننرا مننص أئمننة النحننو يقتضنني
أه اال ننننتفهامية ننننه األصنننن و يمننننا ا ننننتعملا فنننني الا ننننر للحاخننننة لنننني
الم الننننة فننني كبيننننر العننن د لننن تكننننص الا رينننة ماصنننوص والمحصننننور ال
فمنننوم فينننه كقولنننه كننن منننال أيفقتنننه وكننن ف ننن أفتقنننه فزينننه يا نننر فمنننا
مضننني منننص لنننه و نننو محصنننور وكنننلله لنننو قنننال كننن منننال أيفقنننه بصنننينة
المسننننتق كنننناه محصننننورا أيضننننا أله ييننننر المحصننننور يسننننتحي اتفاقننننه
باننال اال ننتفهامية فننزه السننكال بهننا شننام ل ميننع مراتننب األفنن اد كمننا
تقننن م  .وقننن حكننني فنننص الفنننراء أه أصننن كننن كمنننا فهننني مرك نننة منننص كننناه
التاننن يه ومنننا اال نننتفهامية وحنننر ال نننر ا دوننن فلنننه منننا اال نننتفهامية
يحنننل منهنننا األلننن يحنننو فننني ولننن ويحنننو لنننه ننن ا نننكتا المننني منننص كننن
لكبنننرة اال نننتعمال فنننز ا قلنننا كننن رخنننال فنننن ب وضنننعا نننلا منننص خهنننة
دونننول حنننر ال نننر فليهنننا وحنننر ال نننر ال يننن و فلنننه مبلنننه وي نننوز
فننننراد الضننننمير العائنننن فلننننه كنننن وخمعننننه  .فإفننننراد حمننننال فلننننه اللفنننن
وال مننننع حمننننال فلننننه المعنننننه  .قننننال هللا تعننننالي وكنننن مننننص ملننننه فنننني
السنننموا ال تننننني شنننفافته شننني ا و ا خننناز نننلا فننني الا رينننة و نننه
راخعنننة لننني فننن د محصنننور ففننني اال نننتفهامية أولننني و يمنننا خننناء مفسنننر
اال نننتفهامية مفنننردا دوه الا رينننة فزينننه ي نننوز أه يكنننوه مفسنننر ما مفنننردا
أو خمعننا أله اال ننتفهامية أشنن ها مننص العنن د مننا ينصننب مننا بعنن ا ولننلله
ال يكننننوه مميز ننننا ال منصننننوبا فهنننني بمنزلننننة فاننننريص و ال ننننيص وأمبالهننننا
فلنننننلله كننننناه  / 82أ مفسنننننر ا مفنننننردا  /منصنننننوبا وأمنننننا الا رينننننة فزيهنننننا
تضنننا لننني منننا بعننن ا و لنننه يكنننوه تنننارة مفنننردا مبننن مائنننة در ننن وتنننارة
م موفننننا مبنننن فاننننرة درا نننن وقنننن تحمنننن اال ننننتفهامية فلننننه الا ريننننة
فنننيافر تمييز نننا ا فهننن المعننننه ومننننه منننص مننننع لنننه وممنننا يقنننع بنننه
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الفنننرك أيضنننا بنننيص اال نننتفهامية والا رينننة أه اال نننتفهامية ي نننوز الفصننن
بينهنننا وبنننيص مميز نننا بنننال ر وال نننار والم نننرور يحنننو ي كننن فننني الننن ار
رخنننال وكننن فنننن ب در منننا  .وال ي نننوز مبننن لنننه فننني الا رينننة ال فننني
ضننرورة الاننعر  .ومنننه مننص منننع لننه فننيص أيضننا ومنننه مننص أخننازا فنني
ييننننر الضننننرورة وقنننن تكننننوه كنننن اال ننننتفهامية إرفننننا ي ننننو ي كنننن خنننناءب
الرخننننن ا كننننناه اال نننننتفهام فنننننص فننننن د المنننننرا التنننننه خاء نننننا أو فنننننص
األوقنننا التنننه خننناء فيهنننا كنننلا كنننرا الارباننني فننني شنننرا األلفنننيص وفينننه
ي ننننر  .وهللا أفلنننن الحننننادي والعاننننروه ي ال مننننع المعننننر بننننالم ال ننننن
وفيه أبحال ي
ال حننم األول ي حقيقننة ال مننع ضنن لنني أكبننر منننه فهننو والتبنيننة ياننتركاه
فننني ال منننع والضننن و يمنننا ينفنننرداه فننني المقننن ار والكمينننة و نننلا فلنننه أه
أقننن ال منننع ال نننة و ا أ لنننل فلنننه اال ننننيص ف رينننل الم ننناز وأمنننا فنننن
منننص يقنننول ب ينننه حقيقنننة فننني اال ننننيص فمنننا زاد فتقنننول ضننن ا ننن لننني مبلنننه
و ننني تي الكنننالم فننني لنننه ه شننناء هللا تعنننالي  .ننن ال منننع فلنننه ضنننربيص ي
خمننننع تصننننحيح وخمننننع تكبيننننر والضننننرب األول ف ننننل فيننننه واحنننن ا مننننص
التنيننر ولننلله يقننال لننه أيضننا خمننع السننالمة وال مننع السننال و ننو ماننت
بنننننلوا منننننص يعلننننن وصنننننفاته يحنننننو الزيننننن وه والمسنننننلموه والمهنننننن ا
والمكمنننننا ف مننننع المننننلكر بننننالواو أو الينننناء المكسننننور مننننا ق لهننننا والنننننوه
المفتوحننة ومننا خنناء مننص لننه لنيننر أولنني العلنن كالس ننيص واألرضننيص ياننا
فننني أحنننر قليلنننة مسنننموفة ف منننا منننا المكينننم فمنننا لننن يكنننص فينننه فالمنننة
ت يينننم خمنننع بننناألل والتننناء كالمهنننن ا ومنننا كننناه فينننه فالمنننة ت يينننم فنننزه
كاينننا نننا حالنننة  / 82 /ب الوقننن حنننلفا كالمسنننلما والعننناقال ويحنننو
لنننه واكتفننني فنننص التننناء المحلوفنننة ب اللنننة التننناء البايينننة فلنننه الت يينننم منننع
ال منننع و ه كاينننا الفننناء مقصنننور قل نننا يننناء وزيننن بعننن ا األلننن والتننناء
يحنننو ح ليننننا و ننننكريا فنننني خمنننع ح لنننني و ننننكري و ه كايننننا فالمننننة
الت ييننم الفنناء ممنن ودة قل ننا الهمننزة واوا وزينن بعنن ا األلنن والتنناء مبنن
صنننحراوا وونفسننناوا نننلا ا لننن يكنننص المنننلكر مننننه أفعننن فنننزه كننناه
مننلكرا أفع ن فننزه العننرب ل ن تن ننل فيننه ب مننع السننالمة ب ن قننالوا فنني خمننع
أحمنننر وحمنننر وقننن خننناء فننني الحننن يم قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل لننني
فننني الاضنننروا صننن قة وافتنننلر فننننه ب ينننه صنننلي هللا فلينننه و نننل لننن
ينننرد خمنننع الاضنننرا التنننه منننلكر ا أوضنننر و يمنننا أخرا نننا لق نننا فلنننه ينننو
ال تنننول المزروفنننة  .وموضنننع ال سننني فننني نننلا أو تعليلنننه يمنننا نننو كتنننب
العربينننة الموضنننوفة لنننلله ولكنننص يانننير ننننا لننني معاقننن األقسنننام وكلياتهنننا

This file was downloaded from QuranicThought.com

 .الضننرب البننايي ي خمننع التكسننير و ننو مننا تنيننر فيننه ي نن الواحنن وبننناوا
مننننا بزيننننادة أو يقصنننناه أو تنيننننر الحركننننا لف ننننا أو تقنننن يرا أو تحريننننه
ننناكص أو تسنننكيص متحنننرب ويكنننوه فننني خمينننع السنننماء للعقنننالء ويينننر
ال امننن منهنننا والمانننتل ال يهنننا وربافيهنننا ووما نننيها وخملنننة أبنينننة أربعنننة
فانننر بنننناء ال نننة منهنننا يانننت بنننالبال ه و نننه فعننن بضننن الفننناء و نننكاه
العننيص وفعلننه بكسننر الفننناء وفننتح العننيص وأفعنن وفعيننن وفعننال بكسننر الفننناء
وفعنننول بضنننمها وفعالنننة بكسنننر ا وفعنننول بضنننمها وفعننناله وفعننناله بكسنننر
الفنناء ضننمها وأفعننال و ننو أو ننعها ا ننتعماال مب ن أ ن أ ن أيضننا ورخلننه
خمنننع رخننن وبعضنننه ي علهنننا ا ننن خمنننع وقنننردة وأفلننن وف يننن وكنننالب
ويمننننننور وخمالننننننة وفمومننننننه وصننننننفواه وزرقنننننناه وأيسنننننناك وأفضنننننناء
واضنننال ويحنننو لنننه ممنننا نننو شنننام ل مينننع األوزاه المسنننتعملة مكنننص
البال ننني الم نننرد وقننن زاد بعضنننه فلنننه نننلا البال نننة فانننرا أيضنننا  / 82أ
بكسننننننر الفنننننناء واأللنننننن  /المقصننننننودة ولنننننن ت ننننننا ال ح لنننننني وإربنننننني
والح لنني خمننع ح نن بكسننر الحنناء المهملننة وا ننكاه ال نني و ننو لنننة فنني
الح ننن ال نننائر المعنننرو وال ربننني خمنننع إربننناه و نننه دابنننة كنننالقرد .
وحكنننني فننننص الافنننن أه فلنننني يكننننوه واحنننن أو يكننننوه خمعننننا فنننني الفلننننه
ويحننوا  .فعلنني ننلا يكننوه بننناء البننا و ننلا األبنيننة لمننا لنني فنني واح ن ة تنناء
ت ييننم يامننا مننا كنناه فيننه تنناء الت ييننم فننزه تكسننير خنناء فلننه فاننرة أمبلننة
و ننه ي فعننال وفعننول وأفعنن وفعنن بكسننر الفنناء وضننمها والعننيص مفتوحننة
فيهمنننا وفعننن بضننن الفننناء و نننكوه العنننيص وفعننن بفنننتح الفننناء والعنننيص وفعننن
بضننمهاما وفعنن بفننتح الفنناء وكسننر العنننيص وفعنن بفننتح الفنناء وضنن العنننيص
مبنن فصننا وبنن ور خمننع بنن را وخنناء فيهننا أيضننا بنن ر بكسننر ال نناء وفننتح
الننن ال وأيعننن وياننن خمنننع يامنننه وبننن ه وولنننل خمنننع ولنننل ووانننب وكلننن
خمنننع كلمنننة و نننمر خمنننع نننمرة وقيننن ينننه منننص بننناب تمنننرة وتمنننر وأمنننا
الربننافي ومننا زاد فليننه فل ن ي ننا فيننه ال بننناء واح ن ا و ننو فعال ن ك ن را
وقمننننا ر ويحننننل مننننص الاما نننني أخنننن لننننه فيقننننال ننننفار ووراء مننننا
لا موضع ا تيعابها فتركتها اوتصارا .
كرياا أمبلة أور لي
ال حنننم البنننايي ي ال منننع ينقسننن أيضنننا لننني ينننوفيص خمنننع قلنننة وخمنننع كبنننرة
ف منننع القلنننة نننه ال منننع السنننال بكمالنننه منننص المنننلكر والمكينننم وأربعنننة أو
زاه منننص خمنننع التكسنننير و نننه أفعننن وأفعنننال وأفعلنننه وفعلنننه مبننن أفلننن
وأكلنننننب وأخمنننننال وأفنننننرا وأريفنننننة وأخوبنننننة وفلمنننننه وصننننن ية وقننننن
خمعهنننا بعنننر المتقننن ميص فننني بينننا واحننن فقنننال ي ب فعننن وب فعنننال وأفعلنننة
يعنننر األولننني منننص العننن د وزاد فلينننه أبنننو الحسنننص الننن با منننص يحننناة أ ننن
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أشنن يلية فقننال ي و ننال ال مننع أيضننا داونن معهننا فنني لننه الحكنن فاحف هننا
وال تنننزد فهنننلا األبنينننة كلهنننا موضنننوفة باتفننناك النحننناة ومننننه م واحننن ة
للعاننننرة فمننننا دويهننننا ومننننا فنننن ا ا مننننص األوزاه  / 83 /ب فللكبننننرة مننننص
األحنن فاننر لنني مننا ال يهايننة ولهننلا لمننا قننال حسنناه بننص ابننا رضنني هللا
فننننه فننني قصننني ة يننننلكر قومنننه ي لننننا ال فنننننا الننننر يلمعنننص بالضننننحي ..
وأ نننيافنا يق نننره منننص ي ننن ة ومنننا وفرضنننها فلنننه بعنننر شنننعراء زماينننه
وأإنننص النابننننة قنننال لنننه أحسننننا ينننا فتننني لنننوال أينننه قللنننا خفاينننه و نننيوفه
يعنننه قولننه ال فنننا وأ ننيافنا فننلل فلننه أيننه ننلا ننو المعننرو مننص لنننة
العنننرب فنننال يفسنننروه العننن د القليلنننة ال بهنننلا األبنينننة فيقنننول ال نننة أفلننن
وأربعننننة أخمننننال وومسننننة أريفننننة و ال ننننة صنننن ية وومنننن بنننننيص و نننن ع
شنن را ويحننو لننه  .ووخننه أئمننة العربيننة لننه بنن ه ال مننع السننال فلننه
منهنننا التبنينننة  .والتبنينننة قليننن فكننناه لنننه مبلهنننا وفننني األوزاه األربعنننة
ب يهنننا تصننننر فلنننه لف هنننا فيقنننول أفنننيل وأخيمنننال وأييلمنننة ولنننو كاينننا
للتكبينننر لرددتهنننا لننني الواحننن يننن ي معهنننا بنننالواو والننننوه ه كاينننا لمنننص
يعقننن و ال بننناألل والتننناء ه كاينننا لنينننرا فيقولنننوه فننني رخنننال رخيلنننوه
وفنني ينننالم يليمنننوه وفنني خمنننال ددرا ننن خمننيال ودريهمنننا وقننن يوضنننع
كننن منهمنننا موضنننع األونننر كمنننا فننني قولنننه تعنننالي والم لقنننا يتربصنننص
ب يفسننننهص ال ننننة قننننروء ف مننننع الم لقننننا واأليفنننن ب مننننع القلننننة وفننننص
كبيننراه وقننال ال ننة قننروء و ننو خمننع كبننرة أله ال مننو قنن يقننع بعضننها
موضنننع بعنننر ويسنننتنني ب عضنننها فنننص بعنننر فقننن قنننالوا ر نننص دار نننا
وقلننن وأقنننالم ولننن ي نننا لهنننليص خمنننع كبنننرة وقنننالوا رخننن ورخنننال و ننن ع
و ننن ا ولننن يننن توا فيهمنننا ب منننع قلنننة ال أه مقتضننني قنننول ننني ويه وخمينننع
أئمننننة النحننننو أه خمننننع القلننننة قنننن يسننننتعار للكبننننرة وبننننالعك أه الحقيقننننة
اللنويننننة التفرقننننة بينهمننننا أله ننننلا شنننن ه المسننننتعار فيكننننوه خمننننع المننننلكر
السننال وكننلله المكيننم السننال مننع تلننه األبنيننة األربعننة مننص خمننع التكسننير
حقيقنننة فيمنننا كننناه منننص البال نننة لننني العانننرة و ا ا نننتعملا فننني أكبنننر منننص
لنننننه فعلننننني وخنننننه الم ننننناز  / 84أ وفلنننننه نننننلا فيانننننك اتفننننناك أئمنننننة
األصننننول  /القننننائليص بصننننيغ العمننننوم فلننننه أه ال مننننو المعرفننننة تعرينننن
خننن مننص صننيغ العمننوم مننا م لقننيص لننه و مننا مصننرحيص ب مننو القلننة
كتمبنننيله لنننه بنحنننو المسنننلميص وشننن هه فالبننن منننص ال منننع بنننيص كالمهننن
وكننالم أئمننة العربيننة ال ننيما والعمننوم إننا ر فنني كبيننر مننص ألفنناإ الكتنناب
والسنننة مننص ننلا األبنيننة مننع فهنن الصننحابة والتننابعيص لننه منهننا كمننا فنني
قولنننه تعنننالي ه المسنننلميص والمسنننلما  ...ا ينننة لننني أور نننا  .وقولنننه
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تعنننالي ه األبنننرار لفننني يعننني وأمبنننال لنننه وقننن حكننني المنننا ر فنننص
بعنننر أ ننن فصنننرا أينننه خمنننع بنننيص الكالمنننيص بننن ه خعننن العمنننوم فننني نننلا
المواضنننع منننص المنقنننوال الانننرفية التنننه تصنننر الانننار فيهنننا بالنقننن
كمننننا فنننني الصننننالة والحننننا والصننننوم ويحو ننننا قننننال فحيننننم خنننناء كننننر
المنننكمنيص والكنننافريص وأمبنننال لنننه فننني الكتننناب والسننننة كننناه المنننراد بنننه
العمنننوم تصنننرفا منننص الانننار فينننه و ه لننن يكنننص لنننه مقتضنننيا للعمنننوم لننننة
ننن ضنننع المنننازري لنننه ب ينننه ال دليننن يننن ل فلنننه نننلا التصنننر وال
ضننرورة ت ن فو ليننه واألص ن ف ن م التنييننر واألقننوي فنني لننه مننا خمننع بننه
مننام الحننرميص بننيص ال ننريقيص ب ن ه كننالم أئمننة العربيننة محمننول فلننه حالننة
الت ننننرد فننننص التعرينننن ال نسنننني  .وكننننالم األصننننول والفقهنننناء فنننني حالننننة
التعريننن ال نسننني ف هنننلا يحصننن ال منننع بنننيص كنننالم الفنننريقيص و نننو خمنننع
حسننص يحصنن ال مننع بننيص كننالم الفننريقيص و ننو خمننع حسننص ووخننه اإلمننام
نننلا بننن ه اال ننن العلننن ا نننني أو خمنننع ولننن يعنننر بنننالالم كننناه يكنننرة
باالتفننناك وزالنننا فننننه العلمينننة و يمنننا يفيننن مفننناد العلننن ا فنننر بننناألل
والنننالم كالزيننن يص والزينننود فموضنننو ال منننع ا لننن يعنننر أينننه ال يفيننن
اال نننتيعاب كمنننا فننني قولنننه تعنننالي  وقنننالوا منننا لننننا ال ينننري رخننناال كننننا
يعنننن مننننص األشننننرار  باننننال حالننننة التعرينننن وإننننا ر كالمننننه أيننننه ال
فنننرك فننني لنننه بنننيص خمنننع السنننالمة وأبنينننة القلنننة منننص خمنننع التكسنننير ألينننه
قتنن لننه بقولننه تعننالي  ه األبننرار لفنني يعنني  وت عننه فلننه لننه الانني
موفننل ال ن يص فنني الرضننوة فصننرا ب ن ه أبنيننة القلننة مننص خمننع التكسننير يفي ن
العمنننوم ا  / 84 /ب فرفنننا ويكنننوه التعمننني مسنننتفادا منننص األلننن والنننالم
المقتضنننية لل نننن كمنننا كننناه مبلنننه فننني أ نننماء ال ننننا المفنننردة و نننو
اوتينننار القرافننني واألصنننفهايي ومقتضننني كنننالم ابنننص الحاخنننب أيضنننا وفننني
كنننالم يانننر الننن يص النننرازي فننني المحصنننول منننا يقتضننني أه لنننه وننناص
بننننال مو السننننالمة وأمننننا خمننننع التكسننننير فمننننا كنننناه للقلننننة فنننناله ال يفينننن
اال نننتنراك و ه فنننر تعريننن خنننن وقننن صنننرا بنننلله أبنننو يصنننر ابنننص
التسننننتري فنننني كتابننننه فنننني األصننننول وخعنننن اال ننننتنراك واصننننا ب مننننع
السنننننالمة ا فنننننر وافتنننننرو المنننننازري ننننن األي ننننناري فلنننننه منننننام
الحننننرميص فنننني يقلننننه اتفنننناك أئمننننة األصننننول فلننننه أه ال مننننع المعننننر
تعريننن خنننن منننص صنننيغ العمنننوم ويقنننال الانننال فينننه فنننص الاننني أبننني
حامننن اال نننفرايني قلنننا وال أراا يب نننا لنننه فننننه و يمنننا المعنننرو فينننه
وننننال أبنننني اشنننن بننننص ال ننننائي كمننننا تقنننن م واألدلننننة المتق مننننة فلننننه أه
ال منننع المعنننر بنننالم ال نننن يقتضننني العمنننوم ال يفتنننرك الحنننال فيهنننا بنننيص

This file was downloaded from QuranicThought.com

أبنيننننة الكبننننرة وأبنيننننة القلننننة ال ننننيما خمننننع السننننالمة و ننننلا كلننننه حالننننة
التعريننن ال نسننني وقننن افتنننرو القرافننني فلنننه فانننر الننن يص النننرازي فننني
تاصيصنننه ال منننو المعرفنننة بنننالم ال نننن بالنننلكر وقنننال النننالم ال اولنننة
فلنننننه الصنننننفا والمانننننتقا يفيننننن العمنننننوم أيضنننننا كقولنننننه تعنننننالي  ه
المصننن قيص والمصننن قا  فين ننننني أه يقنننول الم التعرينننن ال اولنننة فلننننه
ال مننننع يفينننن العمننننوم كينننن كايننننا و ننننلا االفتننننراو يمننننا ننننو فلننننه
اصنن الا فاننر النن يص حيننم فننرك بننيص ا نن ال ننن وبننيص اال نن الماننتل
بقولننه الم نناز يمننا ينن و دوننوال أوليننا فنني أ ننماء األخنننا دوه األفننالم
المانننتقا والحنننل أينننه مبننن قولنننه تعنننالي ه المصننن قيص والمصننن قا 
ال ينفنننه فنننص رادة ال نننن وأه تعريفنننه خنننن فنننال يانننر بقنننوله المتقننن م
فننننص رادة ال نسننننوأما حالننننة اإلضننننافة فهنننن يلتحننننل بننننالتعري ال نسنننني
صننرا بنننه بعضنننه وفينننه ي نننر ال نننيما فننني أبنينننة خمنننع التكسنننير األربعنننة
كمننا لننو قننال ي أف ن ي أحننرار ولننع ف ي ن كبيننروه أزي ن مننص العاننرة ويت ي ن
نننلا بمنننا يننن تي منننص الانننال فننني قولنننه  / 85أ ه شننناء هللا تعنننالي  .ال حنننم
 /البالننم ي األلفنناإ التننه تفينن معنننه ال مننع فلننه قسننميص وأمننا ا نن ال مننع
فك ن لف ن مفننرد ي ن ل فلننه الكبننرة وال واح ن لننه مننص لف ننه كننالر ي والقننوم
والنننا والنفننر والننلود والاي ن واإلبنن ومننا أشنن ه لننه وداللننة ننلا فللننه
اال نننننتنراك حالنننننة التعريننننن ال نسننننني أو افضنننننافة ك اللنننننة ال منننننو وال
فننننرك بننننيص مننننا كنننناه منهننننا قننننابال لل مننننع كننننالقوم أو ال يكننننوه كننننالر ي
وا ننتبني بعننر الحنفيننة مننص ننلا القسنن لفنن ال ائفننة قننال أليننه ال ينن ل ال
فلننه ق عننة مننص شننا واوتل ن فنني أق ن مننص لننه فامننة أله م ن لول العم نوم
شنننمول لنينننر متننننناا وال محصنننور وحينننم كنننناه داال فلنننه المحصننننور أو
المتنننننا ي فننننلله لضننننرورة الواقننننع مننننع صننننالحيته لل اللننننة فلننننه ييننننر
المحصنننور وتاتلننن داللنننة نننلا السنننماء و لنننه كنننالقوم فنننزه بعضنننه قنننال
يننه ياننم الننلكور واإليننال كقولننه تعننالي يننا أر ننلنا يوحننا لنني قومننه
ويحنننو لنننه فزينننه كننناه م عو نننا لننني كنننال الصننننفيص والنننل فلينننه المحققنننوه
أيننه ياننت بالننلكور أليه ن القننوام فلننه النسنناء قننال تعننالي يننا أيهننا الننليص
ومنننوا ال يسننار قننوم مننص قننوم فسننه أه يكويننوا ويننرا منننه وال يسنناء مننص
يسنننناء فسننننه أه يكننننص ويننننرا منننننهص  وقننننال ز يننننر ي ومننننا أدري ولسننننا
أونننال أدري  .أقنننوم ول حصنننيص أم يسننناء  .وال اللنننة منننص نننلا ال ينننا أإهنننر
منهننننا مننننص ا يننننة الكريمننننة الحتمننننال أه تكننننوه ا يننننة مننننص بنننناب ف نننن
الاننناص فلنننه العنننام بانننال قنننول ز ينننر فنننزه اال نننتفهام وأم للتعاقننن
بنننيص الاننني يص وكنننلله النننر ي قنننال ال نننو ري ويينننرا نننو ا ننن لمنننا دوه
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العانننرة منننص الرخنننال ال يكنننوه فنننيه امنننرأة  .وقنننال ابنننص ننني ة ي النننر ي
ف ن د خمننع مننص ال ننة لنني فاننرة وكننلله قننالوا أيضننا فنني النفننر  / 85 /ب
يهنن مننا دوه العاننرة فعلنني ننلا ياننك فنن ننلا األ ننماء يقتضنني العمننوم
كمنننا فننني خمنننع القلنننة المنكنننر وقننن خننناء فننني الحننن يم قنننول المنننرأة للن ننني
صنننلي هللا فلينننه و نننل ي ويفرينننا ولنننو وفسنننر بننن ه معنننناا رخالننننا وال نننص
أيهنننا لننن تنننرد نننلا العننن د القليننن وكنننلا الكنننالم فننني النننلود فزينننه لمنننا دوه
اإلبننن بانننال اإلبننن والايننن فعننن نننلا
العانننرة أيضنننا أيضنننا منننص
مننص صننيغ العمننوم خننار فلننه ريننل مننص يح ن العننام ب يننه اللف ن المسننتنرك
لمنننا يصنننلح لنننه ويحنننو لنننه منننص يينننر اشنننترا فننن م التننننا ي والحصنننر
وفلنني ننلا فننيع كنن لفنن منهننا ا كنناه مضننافا أو معرفننة تعرينن خننن
ما يصلح له لنة  .وهللا أفل .
ال حنننم الرابنننع ياللفننن العنننام بالنسننن ة لننني داللتنننه فلنننه المنننلكر والمكينننم
فلننه أربعننة أقسننام األول لفنن ياننت بكنن واحنن منهمننا وال ي لننل فلننه
األونننر بحنننال كالرخنننال والنسننناء فنننال يننن و أحننن ما فننني الا ننناب بننناألور
اتفاقا .
والبنننايي ي لفننن يتناولهمننننا خميعنننا ولننني لعالمننننة التنننلكير والت يينننم فيننننه
م و كالنا في و فيه ك مص اللكور واإليال باالتفاك أيضا .
البالنننم ي لفننن يانننملهما منننص يينننر بنينننة إنننا رة األكبنننروه دونننول النسننناء
فيها .
الرابنننع ي لفننن يسنننتعم فيهمنننا بعالمنننة الت يينننم فننني المكينننم وبحنننلفها فننني
المننننلكر والعننننوو فنهننننا ك مننننع المننننلكر السننننال وضننننمير ال مننننع يحننننو
ننننب ليننننه الاننننافعي وأصننننحابه وأكبننننر العلمنننناء أيننننه ال
قنننناموا فالننننل
ي ن و النسنناء فيننه إننا را قننال المننازري و ننو اوتيننار خمافننة الحننلاك مننص
ماننننا ير المتكلمننننيص والفقهنننناء  .و كننننر أه القاضنننني ف نننن الو نننناب صننننار
ليننننه و ننننو اوتيننننار بعننننر الحنفيننننة كمننننا قننننال ابننننص السننننافاتي والحنابلننننة
ومننننه أبنننو الا ننناب الكلنننو اتي و نننب خمهنننور الحنفينننة كمنننا قنننال ابنننص
السننافاتي والحنابلننة ومنننه القاضنني أبننو يعلنني وابننص ووينن مننن ا وييننرا
مننص المالكيننة ومحمننن بننص  / 86أ داود  /ال نننا ري وكبيننر منننص أت افننه لننني
دوننننولهص فنننني لننننه إننننا كرا ووقننننع فنننني مننننل ب المالكيننننة وننننال فننننيمص
افتنننل كننن مملنننوب لنننه ننن يننن و اإلينننال فننني العتنننل أم ال واشنننار اإلمنننام
المنننازري لننني أه نننلا ممنننا يصنننلح أه يانننر فلنننه نننلا الانننال واحنننتا
ال مهور بوخوا .
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لنننني أوننننر ا يننننة .
أحنننن ما ي قولننننه تعننننالي ه المسننننلميص والمسننننلما
فلنننننو كننننناه لفننننن ال منننننع المنننننلكر السنننننال يتنننننناول النسننننناء لكننننناه ف ننننن
المسننلما والمكمنننا ومننا بعنن لننه فنني ا يننة مننص بنناب ف نن الانناص
فلنننه العنننام وفائ تنننه الت كيننن ال يينننر و ا لننن يكنننص متنننناوال لهنننص يكنننوه منننص
ف ننن العنننام فلنننه المنننناير لنننه وفائ تنننه الت ننني والحمننن فلنننه الفائننن ة
الت يسسننة أولنني مننص الت كي ن بننه فننزه قي ن الت كي ن بننه نننا أولنني لل مننع بينننه
وبننننيص األدلننننة ال الننننة فلننننه لننننه فسننننن يب ه شنننناء هللا تعننننالي فننننص تلننننه
األدلة .
و اييهننا قننول أم ننلمة رضنني هللا فنهننا يننا ر ننول هللا مننا لنننا ال يننلكر فنني
القنننروه كمنننا ينننلكر الرخنننال فننن يزل هللا تعنننالي ه المسنننلميص والمسنننلما
رواا ننفياه البننوري فنني تفسننيرا فننص ابننص أبنني باننيح فننص م ا نن فننص
أم ننلمة وأورخننه اإلمننام أحمنن فنني مسننن ا بسننن خينن مننص حنن يم ف نن هللا
بننص رافننع فننص أم ننلمة ورواا أيضننا ننو والنسننائي فنني نننص الك ننري مننص
رينننل فبمننناه بنننص حكننني فنننص ف ننن النننرحمص بنننص شنننيقة قنننال نننمعا أم
ننننلمة فننننلكرا الحنننن يم حسننننص قننننوي أو صننننحيح بم مننننو ننننلا ال ننننرك
وأورخننننه الترمننننلي فنننني خامعننننة مننننص ريننننل فكرمننننة فننننص أم فمننننارة
األيصنننارية رضننني هللا فنهنننا أيهنننا قالنننا لنننه أيضنننا لر نننول هللا صنننلي هللا
فلينننه و نننل وأينننزل هللا ا ينننة  .وحسننننه الترمنننل فكننناه قنننول كننن واحننن ة
منهمننا قري ننا مننص قننول األوننري ويزلننا ا يننة فقننب لننه فهننلا وافتننرو
فلنننه نننلا بننن ه المنننراد كنننر ص مقصنننودا ال ت عنننا تانننريفا  /لهنننص  / 86ب
وأخينننب فننننه ب ينننه النفننني والتضنننمص وااللتنننزام بننن لي صنننحة تقسنننيمه لننني
البال ة ولو كص داوال ضمنا ل يقر ما فليه .
و البهننننا ي مننننا روي فننننص فائاننننة رضنننني هللا فنهننننا أه الن نننني صننننلي هللا
فليننه و ننل قننال وينن للننليص يمسننوه فننروخه نن يصننلوه وال يتوضننكه
فقالننا فائاننة رضنني هللا فنننه بنن بي وأمنني ننلا للرخننال أفرأيننا النسنناء
قننننننننال ي ا مسننننننننا حنننننننن اكص فرخهننننننننا فلتتوضنننننننن للصننننننننالة رواا
الننن راق ويي  .لكنننص فننني ننننادا ف ننن النننرحمص بنننص ف ننن هللا العمنننري و نننو
ضنننعي خننن ا فلنننو صنننح كننناه أقنننوي منننا يتمسنننه بنننه فننني المسننن لة وأئمنننة
األصول احت وا به فله فادته مص يير بياه ضعفه .
ورابعهننننا ي أه ال مننننع تضننننعي الواحنننن وقولنننننا مسننننل وقننننام ال يتننننناول
المكينننننم باالتفننننناك فكنننننلله مسنننننلموه وقننننناموا ال يتناولنننننه و ال لننننن تكنننننص
تضنننعيفة واحنننتا القنننائلوه بننن يهص يننن ولص بوخنننوا ي أحننن ا ي ه المعنننرو
فننني اللننننة أينننه ا اختمنننع المنننلكر والمكينننم يلنننب و ننناب المنننلكر وفلنننه
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نننلا ورد قولنننه تعنننالي ا نننوا منهنننا خميعنننا فننني و ننناب ودم وحنننواء
و بلننني  .قنننال المنننازري نننلا مناننن الانننال وبنننه ايتنننر منننص قنننال بننن وول
النسنناء فنني الا نناب وال ننواب فنننه أيننه ال يلننزم مننص صننحة رادة الاننا
منننص الانننا ارادتنننه مننننه ا ورد م لقنننا منننص يينننر قريننننة فنننزه الم ننناز كلنننه
شنننن يه مننننا كرينننناا مننننع أيننننه ال يحمنننن اللفنننن فليننننه فننننن اإل ننننالك كينننن
والواقنننع منننص ائمنننة العربينننة يمنننا نننو تعلننني الا ننناب للمنننلكريص واإلينننال
ا اختمعننننوا وأيننننه ينلننننب خايننننب التننننلكير ولنننن يننننلكروا أه اللف ننننة فننننن
القهنننا موضنننوفة لتنننناول ال منننع فنننزه قيننن ا صنننح دونننول اإلينننال فننني
خمنننع المنننلكر فاألصننن أه يكنننوه مانننعرا بنننه حقيقنننة ال ت نننوزا قلننننا يلنننزم
االشنننتراب أله االتفننناك واقنننع فلنننه اينننه حقيقنننة فننني تناولنننه محنننر النننلكور
وياينننة األمنننر أينننه يكنننوه التنلينننب حالنننة  / 87أ رادة ال مينننع فلنننه وخنننه
الم ننناز و نننو  /وينننر منننص االشنننتراب فلنننه منننا نننو مقنننرر فننني موضنننعه
و اييهمنننا ي أه أكبنننر أوامنننر الانننر با ننناب المنننلكر منننع ايعقننناد اإلخمنننا
فنني لننه ولننوال دوننولهص لنننة لمننا كنناه الحكنن ابتننا فنني حقهننص ا األصنن
فنننن م دلينننن أوننننر  .وأخيننننب فنننننه بنننن ه لننننه ابننننا باإلخمننننا والقيننننا
ويير منننا منننص األدلنننة ال لم نننرد التنننناول بننن لي فننن م دونننولهص فننني كبينننر
منننص األحكنننام البابتنننة با ننناب التنننلكير يحنننو ال معنننة وال مافنننة وال هننناد
وفينننادة المنننرير وشنننهود ال ننننازة وزينننارة الق نننور لننني يينننر لنننه منننص
األحكنننام فلنننو كننناه خمنننع التنننلكير مقتضنننيا دونننولهص كننن ه ونننروخهص فننني
ننننلا األحكننننام فلننننه وننننال النننن لي و ننننو ممتنننننع فحيننننم ورد االشننننتراب
تننارة وااليفننراد أوننري فلنن أه وننولهص مسننتن لنني دلينن مننص وننار ييننر
مقتضننني اللفننن وفننني نننلا ال نننواب ي نننر و ه ارتضننناا ال مهنننور منننص ائمنننة
األصننول ا للقننائليص بنن وولهص أه ي ي ننوا فننص ننلا المواضننع بنن ه األدلننة
دلننا فلننه وننروخهص منهننا كقولننه صننلي هللا فليننه و ننل ال معننة واخ ننة
ال فلنننه امنننرأة أو ف ننن أو مسنننافر رواا أبنننو يعلننني ويينننرا بز نننناد حسنننص
وقولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل لمنننا ننن ننن فلننني النسننناء خهننناد قنننال
خهننناد ال قتنننال فينننه منننص الحنننا والعمنننرة رواا ابنننص ماخنننه بز نننناد حسنننص
أيضننننا  .وقولننننه صننننلي هللا فليننننه و ننننل لمننننا رأي النسنننناء يتنننن عص خنننننازة
لننني يينننر لنننه ممنننا ياننن كننن
ارخعنننص مننن زورا يينننر مننن خورا
موضنننع ونننرخص مننننه فهنننلا األدلنننة كلهنننا مقتضننني دونننولهص فننني فمومنننا
الا نننناب و ه كنننناه بلفنننن التننننلكير لننننو لنننن يكننننص كننننلله لمننننا احتننننا
وننروخه لنني دلي ن و ننلا أقننوي مننا تمسننه بننه القننائلوه ب ن ووله مننع أيه ن
ل يقروا بهلا ال ريل
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و البهنننا ي أه العربننني منننص أ ننن اللسننناه  / 87 /ب ا أمنننص أ ننن قرينننة أو
ولة اقتصر فله قوله أيت ومنوه ولو قال بع
لنننه ويسننناءك ومننننا فننن مسنننته نا كمنننا أينننه لنننو اقتصنننر فلنننه القنننول
األول فسننن فنننص النسننناء كننناه السنننكال ركيكنننا مسنننته نا ولنننوال دونننولهص
فننني لنننه اللفننن لننن يكنننص الحكننن كنننلله وخوابنننه أه لنننه للقريننننة المعنوينننة
و نننه أه منننص أمنننص الرخنننال يسنننتلزم األمنننص منننص خمينننع الماننناو المتعلقنننة
بنننناأليف واأل نننن واألوالد واألت ننننا فلننننو لنننن يكننننص النسنننناء ومنننننا لنننن
يحصنننن األمننننص م لقننننا  .وهللا أفلنننن  .ال حننننم الاننننام ي اوتلنننن العلمنننناء
فننني العمومنننا النننواردة بلفننن ال منننع ويينننرا مبننن وه فلننني الننننا حنننا
ال ينننا ال منننع ويينننرا مبننن وه فلنننه الننننا حنننا ال ينننا وينننا أيهنننا
النننليص أمننننوا ا ينننودي للصنننالة منننص ينننوم ال معنننة فا نننعوا لننني كنننر هللا
وأمبنننننال لنننننه ننننن ينننننن ر فينننننه الع يننننن فنننننل ب األكبنننننروه كالانننننافعية
والحنابلننننة وخمهننننور المالكيننننة والحنفيننننة لنننني ال بنننن لي ونننناص  .وقننننال
بعننر المالكيننة ال ي ن ولوه و ننو اوتيننار ابننص وننويز من ن ا منننه وقننال أبننو
بكننننر الننننرازي مننننص الحنفيننننة ينننن ولوه فنننني العمومننننا المب تننننة بحقننننوك هللا
تعننننالي دوه حقننننوك ا دمننننيص وح ننننة ال مهننننور إننننا رة فننننزه الع نننن مننننص
الننننا والمنننكمنيص ق عنننا في نننب دوولنننه فننني الا ننناب وأصنننحاب القنننول
البننننايي فولننننوا فلننننه أه الع نننن مننننال لسنننني ة ومنافعننننة مصننننروفة ليننننه و ا
كننناه مننناال لنننه كننناه بمنزلنننة ال هنننائ فنننال ينننن ر تحنننا الا ننناب و ا كاينننا
منافعنننة مصنننروفة بحكننن الانننر لنننه ننني ة فلنننو كننناه ماا نننا بصنننرفها
لنننه يينننرا لحصننن التنننناقر و نننكالء فنننص ادفنننوا أه اللفننن ال يتنننناوله
مننننص حيننننم اللنننننة فهننننو با نننن و ه زفمننننوا أه الننننرك مننننايع مننننص ي نننناب
الحكننننام بنننن لي تالنننن كبيننننر مننننص األحكننننام فنننننه وتالنننن النننن لي فننننص
المننن لول فلنننه ونننال الصننن فنايتنننه أه ي عننن النننرك ماصصنننا /88أ لهننن
و نننرد ننننلا الماصننن ال يسننننتقي فنننه خميننننع  /األحكنننام  .كينننن و يهنننن
مكلفنننوه بنال هنننا واه منننا ونننر منهنننا فننننه ف ننن لي وننناص كمنننا تقننن م فنننه
النسننناء و لنننه يقتضنننه أيهننن ينننن رخوه فنننه كننن العمومنننا ال منننا ونننر
بنن لي ونناص وأمنننا قننوله أيننه منننال لسنني ة فننال يلنننزم منننه أه يكننوه ملحقنننا
بال هننننائ مننننص كنننن وخننننه  .كينننن وأيننننه مننننن ر فننننه التكلينننن بالصننننالة
والصنننوم ويحنننو لنننه باالتفننناك وأمنننا كنننوه منافعنننه مصنننروفه فلنننه ننني ا
فنننننلاب فيمنننننا ال ينننننزاح حنننننل هللا تعننننناله فيمنننننا وراء لنننننه  .وأمنننننا فنننننن
المزاحمننة فحننل هللا مقننن م لنني للسننني منعننه مننص مبننن الصننالة والصنننوم
ألخننن ا نننتيفاء منافعنننه باالتفننناك واو فنننال تنننناقر بنننيص المنننريص وال يقنننال
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حنننل الع ننن م ننننه فلنننه المسنننامحة ألينننا يقنننول نننلا معنننارو بقولنننه 
فنننن يص هللا أحننننل بالقضنننناء وأيضننننا األدلننننة ال الننننة فلننننه وخننننوب الع ننننادة
فلننه ننلا الع ن واصننة بننه بالنس ن ة فلننه فننيص تلننه الع ننادة باننال األدلننة
ال النننة فلنننه و منننة ننني ة فزيهنننا لننن تتنننناول فنننردا معيننننا بننن فامنننة بالنسننن ة
لننننه كنننن أفمالننننه والنننن لي النننن ال فلننننه وخننننوب أداء ننننلا الصننننالة مننننبال
أحر منها والااص مق م فله العام  .وهللا أفل .
ال حم الساد ي
الا نناب الننوارد شننفا ا فننه فصننر الن ننه  مب ن يننا أيهننا الننليص ومنننوا
وأشننن اا لنننه منننص ألفننناإ الكتننناب والسننننة ننن يانننت بنننالموخوديص حالنننة
نننب لينننه
الا ننناب أم يعننن بلف نننه كننن األمنننة لنننه قينننام السنننافة  .النننل
بعنننر الفقهننناء والحنابلنننة و ائفنننة منننص السنننلفييص أينننه يعننن بلف نننه ال مينننع
و ننب ال مهننور لننه أيننه ال يتننناول ال مننص كنناه موخننودا حالننة الا نناب
 .وأمننا شننمول الحكنن لمننص بعنن فننالحل أيننه ممننا فننر بالضننرورة مننص
ديننننه  أه كننن حكننن تعلنننل ب ننن زماينننه فهنننو شنننام ل مينننع األمنننة لنننه
ينننوم القيامنننة ويننن ل فلينننه أيضنننا أمنننور ي أحننن ا ي األدلنننة ال النننة فلنننه دوام
شننننرفة  وأيننننه وننننات / 88ب الن يننننيص وال ي ننننه بعنننن ا وال يسنننن يت ننننرك
فلننه مننا قننررا ويحننو لننه فزيننه يقتضننه تعمنني األحكننام بالنسنن ة لننه كنن
األمة .
وقولننننه 
و اييهننننا ي قولننننه تعنننناله ومننننا أر ننننلناب ال كافننننة للنننننا
بعبنننا لنننه الننننا كافنننة وفنننه الحننن يم ا ونننر ي وبعبنننا فلنننه األحمنننر
واأل نننود وأمبنننال لنننه وافتنننرو فلنننه نننلا بننن ه لفننن الننننا والكافنننة
واألحمنننر واأل نننود يانننت أيضنننا بنننالموخوديص حالنننة النننتكل ا لعننن وم ال
يوصننن بنننلله ال نننواب فننننه يمننننع أه المعننن وم ال يتصننن بنننلله بتقننن ير
وخنننودا والمسنننتحي يمنننا نننو و ننناب المعننن وم  .ف منننا تعلنننل األحكنننام بمنننص
ي ويتص بتله الصفة فال ا تحالة فيه .
و البهننننا ي أيننننه  كنننناه ا أراد تاصنننني م ننننيص بحكنننن بينننننه لقولننننه 
ألبنننه بنننردا بنننص يينننار فنننه األضنننحية ي زئنننه وال ي نننزي أحننن ا بعننن ب
ويحنننوا و لنننه يننن ل فلنننه التعمننني حينننم ال يت نننيص التاصننني ولنننلله كننناه
الصنننننحابة رضنننننه هللا فننننننه فنننننن إنننننص التاصننننني يسنننننتفهموه مننننننه
كقننوله فننه العمننرة فننه أشننهر الحننا والتمتننع فمرتنننا ننلا لعامنننا أم لألبنن
فقنننال  ال بننن ألبننن األبننن دولنننا العمنننرة فنننه الحنننا لنننه ينننوم القيامنننة
والحاص ن أيننه ال منافنناة بننيص تعمنني األحكننام بالنسنن ة لننه كنن األمننة وبننيص
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كنننوه الا ننناب لنننن يتنننناول ال الموخنننوديص فننننه لنننه الوقنننا أله شننننمول
األحكام م وو مص أدلة منفصلة كما كريا .
وأمنننا و ننناب المواخهنننة فزيمنننا يتنننناول الموخنننوديص وال يتصننن المعننن وم
فنننه لنننه الوقنننا بتلنننه الصنننفا كالننننا والمنننكمنيص ويحنننو لنننه .وأيضنننا
توخننننه / 89أ الا نننناب فلننننه الم نننننوه والصنننن ه  /الننننل ال يميننننز ممتنننننع
ويع ن فافلننه ننفيها فننز ا أمتنننع لننه بالنس ن ة ليهمننا فهننو فننه المع ن وم أولننه
.
وأمننا كننوه المعنن وم متصننفا بمننا ننو متعلننل الحكنن فننال ا ننتحالة فننه لننه
أله التفصننننني النننننل قالنننننه األئمنننننة فنننننه نننننالك اال ننننن المانننننتل فلنننننه
المتصنننن بننننلله وأيننننه حقيقننننة حالننننة اتصننننافه بننننه اتفاقننننا كالصننننائ حالننننة
صننننومه وم نننناز بالنسنننن ة لننننه المسننننتق اتفاقننننا كتسننننمية الحننننه بالميننننا
بافت ننننار مننننا يننننكول ليننننه وكننننلله أيضننننا ا كنننناه بالنسنننن ة لننننه الماضننننه
المنقضنننه فلنننه األصنننح كتسنننمية الضنننارب بعننن ايقضننناء الضنننرب فهنننلا
كلنننه بالنسننن ة لنننه كنننوه المانننتل محكومنننا بنننه ف منننا ا كننناه متعلنننل الحكننن
فزيننه حقيقننة ال ريننب فننه لننه كقولننه تعنناله قنناتلوا الننليص ال يكمنننوه بنناه
وال بننناليوم ا ونننر والسنننارك والسنننارقة فننناق عوا أيننن يهما  ....ا ينننة
الزاييننة والزايننه فاخلنن وا كنن واحنن منهمننا مائننة خلنن ة وأمبننال لننه فننزه
نننلا الصنننفا كلهنننا حقيقنننة بالنسننن ة لنننه كننن منننص اتصننن بهنننا لنننه ينننوم
القيامننة فننه ننلا ا يننا أليهننا متعلننل الحك ن لننو قي ن ب يهننا م نناز لتعننلر
اال ننننت الل بهننننا فننننه مننننوا ص األحكننننام لقائنننن أه يقننننول زماينننننا ننننلا
مسننتق بالنسنن ة لننه زمننص التاا ننب فيكننوه تننناول تلننه األلفنناإ لمننص فننه
ننلا الزمننناه فلنننه وخنننه الم ننناز واألصنن ف منننه حتنننه يننن ل فلينننه الننن لي
فيحتننا كنن دلينن فلننه دلينن وال ريننب فننه أه خمننا األمننة منعقنن فلننه
أه نننلا األلفننناإ تتنننناول مانننركه زمايننننا و نننراقه وزيننناته ال فلنننه وخنننه
الم ننناز واالتفننناك أيضنننا فلنننه أه األتصنننا بالصنننينة المانننتقة لمنننص لننن
تقننن بنننه بالنسننن ة فلنننه قيامهنننا فنننه المسنننتق م نننازا أيضنننا كمنننا فنننه قولنننه
تعننناله  ينننه مينننا و يهننن ميتنننوه /89/ ب وقولنننه تعننناله  ينننه اراينننه
أفصنننر ومنننرا  وال رينننل لل منننع بنننيص نننليص االتفننناقيص ال منننا كريننناا
منننص الفنننرك بنننيص كنننوه الصنننفة محكومنننا بهنننا وكويهنننا متعلنننل الحكننن ف هنننر
بهنننلا أه قولنننه تعننناله  أر نننلناب ال كافنننة للننننا  وقولنننه  ي بعبنننا
فلنننه األحمنننر واأل نننود ويحنننو لنننه فنننام فنننه الننننا لنننه ينننوم القيامنننة
وتننناول له ن فلننه وخننه الحقيقننة باننال قولننه تعنناله  يننا أيهننا النننا  و
 يننننا فينننناد الننننليص أ ننننرفوا فلننننه أيفسننننه  وأيهننننا المكمنننننوه أليهننننا
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صنننفا محكنننوم بهنننا وتلنننه متعلنننل الحكننن  .وقننن افتنننرو النقانننوايي فننني
تلاننني المحصنننول فلنننه نننلا المسننن لة بقنننول أئمنننة األصنننول أه المعننن وم
يكننننوه ماا ننننا بالا نننناب السننننابل ولنننن يفرقننننوا بننننيص و نننناب الماننننافهة
وييننرا و ننو يفلننة فنننه أله تلننه القافنن ة يمننا نني فنني أه الكننالم النفسنني
لنننه تعلنننل بمنننص نننيوخ فلنننه تقننن ير وخنننودا وتعلنننل الكنننالم النفسنننايي لننني
منننص بننناب أوضنننا اللننننة فننني شنننا بننن نننو أمنننر فقلننني ولنننلله مبلنننوا بننن ه
أحنن يا ي نن فنني يفسنننه لننب االشننتنال بننالعل والننن يص مننص ولنن ننيوخ لنننه
فلننني االشنننتنال بنننالعل والننن يص منننص ولننن نننيوخ لنننه فلنننه تقننن ير وخنننودا
بانننال نننلا المسننن لة فنننزه معتمننن القنننول بننن ه و ننناب المانننافهة ال يتنننناول
المعنننن وم أه العننننرب لنننن تضننننع مبنننن قومننننوا وال فلننننيك أيفسننننك و ابننننا
للمعنننن وم بنننن ال للموخننننود النائننننب بنننن الحاضننننر القريننننب فيرخننننع ننننلا
ال حنننم لننني وضنننع لننننوي فنننال تنننناقر بنننيص القافننن تيص  .واحنننتا القنننائلوه
باينن را أ نن األفصننار المتنن ورة فنني تلننه األلفنناإ بوخننوا ي أحنن ا ي أيننه
لنننو لننن يكنننص و ننناب اتلن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل متنننناوال لمنننص بعننن ا لننن
يكننص ر ننوال ليننه وال م لنننا لننه ضاننر هللا تعننالي و ننو وننال اإلخمننا
 .خوابننننه بمنننننع المالزمننننة أله ت ليننننغ األحكننننام وأداء الر ننننالة ال يتوقنننن
فلنننه و ننناب المانننافهة  / 90أ حتنننه يلنننزم منننص فقننن ا  /بالنسننن ة لننني قنننوم
فقننننن أد الر نننننالة لنننننيه بننننن يكنننننوه لنننننه ل عضنننننه بالا ننننناب الانننننفا ي
ولنننن عر بنصننننب األدلننننة النننن ال فلننننه أه حكمهنننن حكنننن مننننص قنننن له وأه
األحكننننام تعمهنننن خميعننننا كمننننا أه خميننننع الاننننريعة لنننني ماتصننننرا فنننني
و نناب الاننافهة ب ن منهننا مننا ننو بننلله ومنهننا مننا ننو مننص فعلننه صننلي هللا
فلينننه و ننننل أو بالقيننننا أو بنينننر لننننه مننننص األدلنننة و اييهننننا ي أه العلمنننناء
متفقنننوه فننني كننن فصنننر فلنننه التمسنننه فننني نننا األحكنننام ب ينننا القنننروه
الع ننني وأحادينننم السننننة فلننني منننص وخننن فننني زمنننايه ولننن يكنننص موخننن وا
ومنننص الا ننناب بتلنننه األولننني منننص يينننر يكينننر منننص أحننن مننننه  .فلنننو كننناه
الا ننننناب بتلنننننه ال لنننننة ال يتنننننناول الحنننننادل وخنننننودا تعنننننلر منهنننننا كننننناه
اال نننت الل بهنننا و ننن و نننو ممتننننع فلنننه أ ننن اإلخمنننا وكننناه البننن وأه
يوخ ن منننه مننص ينكننر لننه و ننلا أقننوي مننا تمسننكوا بننه حالننة وأخيننب فننص
لننننه بمنننننع أه اال ننننت الل بهننننا أله الا نننناب يتننننناوله وال يوخنننن لننننه
صننريحا فننص أحنن منننه ب ن كنناه لننه لمننا فننر مننص الضننرورة أه حكنن
ننكالء حكنن مننص قنن له فننزه كنناه الا نناب ألول ننه المعاصننريص فننال فننرك
فنني األحكننام الاننرفية بينننه ديننص مننص بع ن وم ننرد ننلا االحتمننال كننا
فننني المننننع منننص التمسنننه بهنننلا الوخنننه منننع منننا فينننه منننص ال منننع بنننيص األدلنننة
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ال الننننة فلننننه أه و نننناب الماننننافهة ال يتننننناول المعنننن وم ومننننا كننننرا مننننص
ا ت الل العلماء في فصر .
و البهنننا ي أه صنننلي هللا فلينننه و نننل كننناه ا شنننر حكمنننا و نننو مانننت
بنننه بنننيص لهننن اوتصننناص بنننه كمنننا فننني قصنننة الوصنننال و ه كننناه ماتصنننا
ب ح ن مننص األمننة بننيص لننه أيضننا كمننا تق ن م فلننو كنناه الحك ن البابننا با نناب
المانننافهة ماتصنننا بالحاضنننريص لي يننننه أيضنننا وحينننم لننن ينننلكر لنننه دل
فلننه فمومننه فنني حننل الكنن يننلكر لننه دل فلننه فمومننة فنني حننل الكنن
وخوابنننننه أينننننا ال يقنننننول باوتصننننناص الحكننننن  / 90 /ب بالحاضنننننريص بننننن
باوتصننناص الا ننناب بهننن وفنننرك بنننيص اوتصننناص الا ننناب واوتصننناص
الحكننن فالا ننناب وننناص ومنننا تضنننمص منننص الحكننن فالا ننناب وننناص ومنننا
تضنننمنه منننص الحكننن فنننام منننص حينننم المعننننه لألدلنننة ال النننة فلنننه لنننه كمنننا
تقنننن م  .وبال ملنننننة الانننننال فننننني نننننلا المسننننن لة لف ننننني ال يترتنننننب فلينننننه
اوتال حك شرفي فزه كاه الراخح ما قاله ال مهور.
نننب لينننه ال مهنننور أه مبننن قولنننه تعنننالي ونننل
ال حنننم السنننابع ي النننل
منننص أمنننواله صننن قة يقتضننني أونننل الصننن قة منننص كننن ينننو منننص أينننوا
المنننال بحسنننب كننن منننال و نننلا نننو النننل ينننن فلينننه اإلمنننام الانننافعي
رضنني هللا فنننه فنني كتنناب الر ننالة فقننال فقيننب كننرا لهننلا ا يننة ولننوال
داللنننة السننننة لكننناه إنننا ر القنننروه أه األمنننوال كلهنننا نننواء وأه الزكننناة فننني
خميعهننا ال فنني بعضننها دوه بعننر ننلا لف ننه ويقنن فننص يصننه أيضننا فنني
ال نننوي ي يحنننو منننص نننلا و نننب الكرفننني منننص الحنفينننة لننني أينننه ال يقتضننني
لننننه بنننن يحصنننن االمتبننننال ب وننننل صنننن قة واحنننن ة مننننص يننننو واحنننن منهننننا
ورخحنننه ا مننن ي واوتنننارا ابنننص الحاخنننب وح نننة ال مهنننور إنننا رة منننص
خهننننة أه األمننننوال خمننننع مضننننا و لننننه مننننص صننننيغ العمننننوم كمننننا تقنننن م
تقرينننرا واحنننتا الكروننني بنننوخهيص  .أحننن ما ي أه صننن قة يكنننرة فننني نننياك
اإل ننا و ننه مسننن ة لنني كنن األمننوال فيصنن ك ب وننل صنن قة واحنن ة مننص
يننو مننا منهننا أيننه أوننل صنن قة واحنن ة مننص يننو مننا منهننا أيننه أوننل صنن قة
مص أمواله فيلزم االمتبال .
و اييهمننا ي أه كننن در ننن منننص منننال المالنننه وديننننار يصننن ك فلينننه أينننه منننص
مالنننه ومنننع لنننه فنننال ي نننب أونننل الصننن قة منننص وصنننوص لنننه باالتفننناك
وافترضنننوا فلنننه قنننول ال مهنننور أه فمنننوم لفننن أمنننواله يقتضننني أونننل
الصننن قة منننص كننن ينننو أله داللنننة العمنننوم كلينننة ال أيهنننا فننني مبننن نننلا
الصنننينة ال تقتضننني التفصننني كمنننا تقتضنننيه كننن لمنننا تقننن م فننني كننن منننص
زينننننارة التفصننننني واوتصاصنننننها  / 91أ بنننننلله دوه بقينننننة  /الصنننننيغ وأه
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القائنننن للرخننننال فننننن ي در نننن أو ل يراينننني ويحننننو لننننه ال يلننننزم بننننه ال
در ننن واحننن لل مينننع بانننال قولنننه لكننن فنننن ي در ننن فزينننه يلزمنننه لكننن
واحننن مننننه در ننن باالتفننناك فننني الصننن رتيص  .وتحقينننل القنننول فننني لنننه
الاننني شنننهاب الننن يص القرافننني و نننو أه منننص الت عيضنننية ومنننا بعننن ا البننن
كائنننننة مننننص أمننننواله أو منننن وو ة ويحننننو لننننه أله ال ننننار والم ننننرور فنننني
موضننع يصننب فلننه الحننال مننص ص ن قة أليننه يعننا يكننرة تق ن م فليهننا فالب ن
مننص تق ن ير كائنننة فننز ا أوننل مننص بعننر األمننوال ل ن يكننص كائنننة مننص أمننواله
بننن منننص بعنننر أمنننواله و نننو وصنننوص منننع أه اللفننن فنننام أله معننننه
كويهنننا كائننننة منننص أمنننواله أه ال ي قننني ينننو منننص المنننال ال وتكونننل منننص
و نننلا نننو شننن ه العمنننوم فهنننلا نننو الم ونننل النننل لح نننة اإلمنننام الانننافعي
رضنني هللا فننننه وبننه إهنننر الفننرك بنننيص ننلا وبنننيص مننا مبلنننوا بننه منننص قنننول
القائنننن اقتلننننوا مننننص الماننننركيص رخننننال واحنننن كينننن و ه الرخنننن الواحنننن
يتعنننلر أه يكنننوه بعضنننا منننص كننن مانننرب بانننال الصننن قة فزيهنننا ال تتعنننلر
أه تكننوه بعضننا مننص كنن مننال والمحاف ننة فلننه العمننوم أإهننر وال ينافيننه
كننوه الص ن قة يكننرة فنني ننياك اإل ننا لمننا بينننا مننص تعلقهننا بنناألموال كلهننا
وهللا أفل .
ال حنننم البنننامص ي كنننر اإلمنننام الانننافعي رحمنننه هللا أه العنننام ا قصننن بنننه
المننن ا أو النننلم كقولننننه تعنننالي  0ه األبنننرار لفنننني يعننني و ه الف نننار لفنننني
خحنننني أو التاوينننن الانننن ي كقولننننه تعننننالي والننننليص يكنننننزوه الننننل ب
والفضنننننة وال ينفقويهنننننا فننننني ننننن ي هللا  ...ا ينننننة ويحنننننو لنننننه فنننننزه ال
يقتضنننني العمننننوم ومنننننع التمسننننه بهننننلا ا يننننة فلننننه وخننننوب الزكنننناة فنننني
الحلنني الم نناا أله العمننوم لنن يقننع مقصننودا فنني الكننالم بنن المنن ا أو الننلم
نننو المقصنننود وكنننلله أيضنننا منننع تمسنننه  / 91 /ب الحنفينننة بقولنننه صنننلي
هللا فلينننه و نننل فيمنننا قننن السنننماء العانننر فلنننه وخنننوب الزكننناة فننني
الاضنننراوا وقنننال ه الكنننالم يمنننا ننن ل ل يننناه ال نننزء الواخنننب ال ل يننناه
الموخب فيه ي
وحكنننني ا منننن ي وييننننرا فننننص خمهننننور العلمنننناء أيهنننن وننننالفوا فنننني لننننه
وقننننالوا يتمسننننه بننننه فنننني العمننننوم أفمنننناال للصننننينة فنننني مقتضننننا ا وقصنننن
الم الننننة فننني الحنننم فلنننه الفعننن والزخنننر فننننه و ه كننناه م لوبنننا للمنننتكل
فننننال ينننننافي فمومننننه فننننال مع بننننيص األمننننريص أولنننني مننننص العمنننن ب حنننن ما
وتع ي األور وخوابه مص وخهيص ي
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أحنننن ما ي منننننع أه قصنننن الم النننننة ال ينننننافي العمننننوم أله الم النننننة يمننننا
تحص ن لننو ل ن يكننص المعنننه فامننا و كننر بلف ن العمننوم وي ننائر ننلا كبيننرة
في كالم العرب .
و اييهمننننا ي أه العننننادة قاضننننية بنننن ه المننننتكل ا كنننناه مقنننن ال فلننننه معنننننه
مقصننننود لننننه فزيمننننا ي ننننا بكالمننننه لننننلله المعنننننه وييننننرا فننننن ا بمنزلننننة
المعنننرو فننننه المسنننكوه فننننه مبالنننة منننا ا قنننال القائننن ي يفقنننا األقنننارب
يمننا ت ننب مننع اليسننار فلنني مقصننودا أه ك ن قريننب ت ننب يفقتننه أليننه لنن
يتوخنننه لننني نننلا العمنننوم و يمنننا كننناه مقصنننودا بيننناه الحالنننة التنننه ت نننب
فيهنننا النفقنننة  .فنننز ا افتنننرو فلينننه وقيننن لنننه ينننه أ نننا النفقنننة لكننن قرينننب
ينكنننر لنننه ويقنننول ه كالمننني لننن يكنننص فننني نننلا لسنننياك وال لهنننلا القصننن
ف هننر بهننلا قننوة مننا تمسننه بننه الاننافعي رحمننه هللا فليننه مننص منننع العمننوم
في لا الموا ص أله يير مقصود وهللا تعالي أفل .
ال حنننم التا نننع ي خمينننع منننا تقننن م يمنننا نننو فننني ال منننو المعرفنننة تعريننن
نننب لينننه ال مهنننور أينننه
ال نننن والمضنننافة أمنننا ال منننع المنكنننر فالنننل
لننني منننص صنننيغ العمنننوم و نننب خمهنننور الحنفينننة لننني أيهنننا منهنننا ويننن ل
فلننه اال ننتنراك و نننو اوتيننار ال ننزدوي وابنننص السننافاتي ويير مننا و لينننه
ننننب أبننننو فلننننه ال ننننائي وأت افننننه مننننص المعتزلننننة  .وحكنننناا الانننني أبننننو
ننحاك فنني شننرا اللمننع فننص بعننر أصننحابنا وقننال المننازري فنني شننرا
ال ر نناه ومننص المعممننيص مننص ينكننر داللننة ال مننع المنكننر فلننه العمننوم 92
 /أ مننص يبنيننه  /وحكنني أبننو الحسننيص ال صننري فننص أبنني اش ن ال ننائي أيننه
يحمنننن فلننننه ال ننننة ا ت ننننرد فننننص القننننرائص ولهننننلا خعنننن فاننننر النننن يص
النننرازي الكنننالم فننني نننلا المسننن لة مفرفنننا فلنننه الانننال فننني أقننن ال منننع
ما ا و وفي له ي ر كما ن ينه ه شاء هللا تعالي .
واحننتا األكبننروه فلنننه أه ال مننع المنكنننر ال فمننوم لننه بننن ه ال ريننب فننني
أه رخننناال فننني ال منننو كرخننن فننني الوحننن ا فكمنننا أه لفننن رخننن حقيقنننة
فنني كنن فننرد فلننه ريننل ال نن ل كننلله رخننال حقيقننة فنني كنن خمننع فلنني
ال ننن ل فيكنننوه موضنننوفا للقننن ر المانننترب منننص ال منننو كلهنننا ولهنننلا يصنننح
بنن ي فنن د شنناء والموضننو للقنن ر الماننترب ال داللننة لننه فلننه
شنننا منننص الاصوصنننيا وأيضنننا فاالتفننناك فلنننه أه المفنننرد ا قنننال فنننن ي
ف يننن ويحنننو لنننه أينننه يصنننح مننننه تفسنننيرا لنننه ب قننن ال منننع ولنننو كننناه
للعمنننوم لمنننا ق ننن مننننه لنننه أله صنننيغ العمنننوم ال ي نننوز أه تكنننوه ألقننن
ال منننع  .واحنننتا القنننائلوه ب ينننه للعمنننوم بنننوخهيص ي أحننن ما ي أينننه يصنننح
نننننالك فلنننننه كننننن خمنننننع حتنننننه ال منننننع المسنننننتنرك فحملنننننه فلنننننه
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اال نننتنراك حمنننن لنننه فلننننه خمينننع حقننننائل فيكنننوه أولنننني و كنننرا بعننننر
الحنفينننة بع نننادة أونننري و نننه أه ال منننع المنكنننر يصنننح نننالك فلنننه الكننن
ب رينننل الحقيقنننة وفلنننه منننا دوه أيضنننا بافت نننار معننننه ال معينننة والعمننن
فلننه مننا دويننه دوننال لننه فنني حيننز اإلخمننال ا لنني فنني أقسننام ال مننو
منننا تعنننيص حملنننه فلينننه ال نننتواء الكننن فننني معننننه ال معينننة فلننن ي قننني ال أه
يحمنن فلنني المتننيقص و ننو ال ننة أو فلننه الاننمول والعمننوم وحملهننا فليننه
أقننرب لننني تحقنننل العمنننوم وأفننن فائنن ة فكننناه أولننني  .وال نننواب فننننه بمننننع
أه حملنننه فلنننه ال مينننع يكنننوه حمنننال لنننه فلنننه خمينننع حقنننائل و يمنننا يلنننزم
لننه أه لننو كنناه لننه حقننائل ولنني األمننر كننلله ا ال حقيقننة لننه ال القنن ر
الماننترب بننيص ال مننو كلهننا أليننه يمننا صننح القننه فلننه ك ن خمننع فلننه
وخنننه ال ننن ل ال  /لاصوصنننه /92ب حتنننه يكنننوه حقيقنننة لنننه ولنننو نننل أينننه
حقيقنننة فنننه كننن خمنننع باصوصنننة لكننناه أيضنننا ال يلنننزم منننص حملنننة فلنننه
اال نننتنراك الحمننن فلنننه خمينننع حقائقنننة بننن نننو حمننن فلنننه أحننن ا أله
العنننن د المسننننتنرك أحنننن حقائقننننه وال يقننننال ا ننننلمت أه المسننننتنرك أحنننن
حقائقنننه فالحمننن فلينننه أولنننه كمنننا كنننر الحنفنننه ألينننه أفننن واكبنننر فائننن ة
وألينننه يتضنننمص بقينننة ال منننو التنننه دوه من رخنننة فينننه ألينننا يقنننول لننني
الحم ن فليننه مننع احتمننال ف ن م رادتننه أولننه مننص الحم ن لننه فلننه األق ن مننع
كويننه متيقنننا نن فننص ننا اللنننة بننالترخيح وأيضننا ف ميننع لننه منقننوو
بنحننو رخنن أليننه فيقننال فيننه يحمنن فلننه ال ميننع أله لننه حمنن لننه فلننه
خميننع حقائقننه كننلا يقننر بننه ابننص الحاخننب وفيننه ي ننر أله ال مننع المنكننر
صنننح القنننة فلنننه ال مينننع بانننال رخننن فنننال يلنننزم فينننه أولوينننة الحمننن
فلننننه ال ميننننع فنننناألوله األقتصننننار فلننننه األخوبننننة األول الوخننننه البننننايه ي
أه ال منننننع المنكنننننر لنننننو لننننن يكنننننص للعمنننننوم لكننننناه للاصنننننوص و ا كننننناه
للاصنننوص يكنننوه ماتصنننا بنننال عر باالتفننناك وخوابنننه بمننننع أينننه لنننو لننن
يكنننص للعمنننوم لكننناه ماتصنننا بنننال عر ل نننواز أه يكنننوه موضنننوفا لل منننع
المانننترب بنننيص أفنننراد ال منننو فلنننه منننا نننو الحنننل وبع نننارة أونننر ه
أردتننننن بنننننال عر الننننن عر المعنننننيص و نننننو خمنننننع معنننننيص منننننص ال منننننو
فالمالزمنننة ممنوفنننة و ه اردتننن بعضنننا م لقنننا و نننو خمنننع منننا فنننال يسنننل
ب ننناله النننالزم ينننل ال بهنننام فينننه وال اتفننناك فلينننه تن ينننه النننل ي هنننر أه
الاننال فننه ننلا المسنن لة يمننا ننو فننه خمننو الكبننرة وأمننا خمننو القلننة
فنننز ا كاينننا منكنننرة ال يكنننوه لال نننتنراك اتفاقنننا  .كنننلا صنننرا بنننه خمافنننة
منننص األئمنننة أله خمنننع القلنننة موضنننو للانننعرة فمنننا دويهنننا فنننال يكنننوه منننص
صنننيغ العمنننوم وفنننه كنننالم ال نننزدو منننص الحنفينننة منننا يقتضنننه أه خمنننو
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القلننة للعمننوم و ه كايننا منكننرة و ننو وننار فلننه القننول بنن ه العننام اللفنن
المسنننتنرك لمنننا يصنننلح لنننه وال يانننتر فننن م االيحصنننار /93أ فينننه وقنننول
مننص يقننول ه  /اللفنن الواحنن النن ال مننص خهننة واحنن ة فلننه ننتيص فصنناف ا
لكنننص بعنننر الحنفينننة فنننرك بينهمنننا فقنننال فنننه خمنننع القلنننة ا كننناه منكنننرا
يحم ن فلننه المتننيقص و ننو اق ن ال مننع  .وخمننع الكبننرة يحم ن فلننه العمننوم
و ه كنناه منكننرا  .والحننل أه كننن واحنن منهمننا ال فمنننوم لننه حالننة التنكينننر
وهللا أفلننن ال حنننم العاشنننر ي الكنننالم فنننه أقننن ال منننع و نننه منننص مهمنننا
المسنننائ و ننني ته ه شننناء هللا تعننناله وخنننه تعلقهنننا بمنننا يحنننص فينننه وفائننن ة
الاننال فيهننا والننل يق مننه نننا أيننه لنني محنن الاننال مننا ننو المفهننوم
منننص لفننن ال منننع لننننة فنننزه م بموضنننوفها تقتضنننه ضننن شنننا لنننه
مبلنننه و لنننه حاصننن فنننه اال ننننيص والبال نننة بنننال ونننال وكنننلله أيضنننا لننني
اال ننننيص فنننص أيفسنننهما بضنننمير
محننن الانننال فنننن المحققنننيص
ال منننع فنننزيه يقنننواله فعلننننا وقلننننا أله العنننرب لننن تضنننع للمنننتكل ضنننمير
التبنيننننة كمننننا وضننننعته الماا ننننب والنائننننب فلنننني لال نننننيص ا ف ننننرا فننننص
أيفسنننهما بمضنننمر اال نننناه بضنننمير ال منننع و كنننر منننام الحنننرميص أيضنننا أه
الاننال لنني فننه مب ن قولننه تعنناله  فق ن صنننا قلوبكمننا  وقننول القائ ن
ضربا روو الرخليص وو ا ب ويهما .
وفيننه ي ننر ينن ته التن يننه فليننه ه شنناء هللا تعنناله  .فننالاال يمننا ننو فننه
صنننيغ ال منننو ننننواء كاينننا خمننننع نننالمة أو خمنننع تكسننننير وفنننه فنننن د
الضنننننمير ال نننننارز بصنننننينة ال منننننع أيضنننننا وللعلمننننناء فنننننه لنننننه قنننننواله
ماننننهوراه أحنننن ما ي أه أقنننن ال مننننع أ ننننناه رواة الحنننناك فننننه مسننننت ركة
فننص زينن بننص ابننا  أيننه كنناه يقننول ي األوننوة فننه كننالم العننرب أوننواه
فصننناف ا ورو يحنننوا فنننص فمنننر بنننص الا ننناب  أيضنننا وال نننا ر أيهمنننا
منننننا اراد ال ب رينننننل الحقيقنننننة و لنننننه نننننلا نننننب خمافنننننة مننننننه داود
ال ننننا ر والقاضننننه أبننننو بكننننر بننننص ال نننناقاليه واأل ننننتا  /ابننننو ننننحاك
/93ب واإلمننننام النزالننننه و ائفننننة مننننص الاننننافعية  .وحكنننناا القاضننننه أبننننو
بكنننر فنننص منننل ب مالنننه وأونننلا ابنننص ونننويز منننن ا م قولنننه فنننه ح نننب األم
فلننه الس ن ب ن وويص و ننو قننول ف ن الملننه بننص الماخاننوه وأبننه الحسننص
اللامنننه منننص المالكينننة ويسننن ة بعضنننه لنننه الاليننن و ننني ويه أله ننني ويه
قنننال ي ننن لا الاليننن فنننص قنننوله ي منننا أحسنننص وخو منننا فقنننال لنننه ي ا نننناه
خمننننع ز وفننننزاا بعضننننه فلننننه فبمنننناه  . ولنننني كننننلله بنننن مقتضننننه
النقننن فننننه الموافقنننة فلنننه أه أقلنننه ال نننة و نننلا نننو القنننول البنننايه ففنننه
كتننناب المسنننت رب للحننناك ويينننرا بسنننن صنننحيح فنننص ابنننص ف نننا رضنننه
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هللا فنهمننننا أيننننه دونننن فلننننه فبمنننناه  فقننننال ب أه األوننننويص ال يننننراداه
فنننص النننبالل قنننال هللا تعننناله فنننزه كننناه لنننه أونننوة واألونننواه بلسننناه
قومننننه ليسننننا بنننن ووة فقننننال فبمنننناه  ال أ ننننت يع أه أرد مننننا كنننناه ق لننننه
وتننننوارل بننننه النننننا ومضننننه فننننه األمصننننار فمقتضننننه ننننلا أه فبمنننناه
وافل فله أه أول ال مع ال ة ب ريل الحقيقة .
وق ن كننر مننام الحننرميص وييننرا أه ننلا أيضننا مقتضننه قننول ابننص مسننعود
 أوننل لننلله مننص قولننه فننص اال نننيص يقفنناه فننص يمننيص األمننام وشننماله و ا
كنننايوا ال نننة اصننن فوا ولفنننه وفنننه لنننه ي نننر أله ابنننص مسنننعود فنننن ا أه
ال مافننة تحصنن باإلمننام والمنن موم فقنني و يمننا م وننلا فننه وقننو اال نننيص
والبال ننة رويننة لننه مننص الن ننه  ولنن ي لنننه والفننه وأيضننا فقنن قننال ابننص
مسنننعود  ه اال ننننيص ينننراداه األم منننص البلنننم لنننه السننن فنسننن ة القنننول
ليننه مننص ننلا أقننرب مننص يسنن ة القننول البننايه أوننلا مننص مسنن لة المننن موميص
قننننال مننننام الحننننرميص ومننننل ب اإلمننننام الاننننافعه فننننه مواضننننع تعرضننننه
لألصنننول يانننير فلنننه نننلا معننننه أه أقننن ال منننع ال نننة و نننو منننل ب أبنننه
/94أ حنفيننننة وأصننننحابه وخمافننننة  /المعتزلننننة واألكبننننريص مننننص أصننننحاب
الاننننافعه رحمهنننن هللا  .قلننننا و كننننر القاضننننه ف نننن الو نننناب أيننننه مننننل ب
مالننننه وخمهننننور أصننننحابه وأوننننلا المننننازر مننننص قننننول مالننننه فننننيمص أقننننر
بننن را أينننه يلزمنننه ال نننة و نننو اوتينننار أبنننه بكنننر ابنننص فنننورب ويينننرا منننص
األشنننعرية ننن اوتلننن نننكالء فنننه صنننحة القنننه فلنننه ا ننننيص فلنننه وخنننه
الم نننناز فقننننال قننننوم ال يصننننح لننننه أصننننال  .وقننننال المحققننننوه أيننننه ي ننننوز
الت نننوز بنننه فنننص ا ننننيص فقننني و نننو اوتينننار منننام الحنننرميص وابنننص الا ينننب
وأت افنننه وابنننص الحاخنننب وتوقننن ا مننن ي فننني لنننه فلنننه قاف تنننه ورأي
منننام الحنننرميص أيضنننا أينننه يصنننح الت نننوز بنننه فنننص الواحننن ال منننص حينننم
اصننن اال نننتعمال بننن منننص خهنننة االيتهننناء فننني تاصننني العنننام لننني واحننن
كمنننا ننني تي بياينننه فننني فوائننن المسننن لة ه شننناء هللا تعنننالي ومنننل ب الحنابلنننة
أيضننا أيننه حقيقننة فنني البال ننة م نناز أه أرينن بننه اال ننناه  .كقننول الاننافعي
وأبي حنيفة والح ة لهلا القول وخوا ي
أحنن ا ي /مننا تقنن م فننص ابننص ف ننا رضنني هللا فنهمننا مننص يقنن لننه فننص
اللنننة وتقريننر فبمنناه رضنني هللا فنننه ينناا فلننه لننه وافتننرو فليننه بمننا
تقننن م فنننص زيننن بنننص ابنننا رضننني هللا فننننه أينننه يقنننال لألونننويص أونننوة وقننن
خمنننننع ابنننننص الحاخنننننب ويينننننرا بننننن ه أحننننن ما أراد حقيقنننننة وأراد األونننننر
الم نننناز وفيننننه ال يافنننني أله األصنننن فنننني اإل ننننالك الحقيقننننة وال يحمنننن
فلننني الم ننناز ال بننن لي فكيننن يسنننتقي لزيننن يص ابنننا رضننني هللا فننننه أه
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يحمنن الكننالم فلننه م ننازا مننص ييننر دلينن فننزه قينن أورخننه فننص الحقيقننة
لنننني الم نننناز لالتفنننناك فلننننه لننننه قلنننننا لنننن يحننننتا زينننن رضنننني هللا فنننننه
باإلخمننننا فنننني المسنننن لة كمننننا أشننننار ليننننه فبمنننناه رضنننني هللا فنننننه و يمننننا
احنننتا ب ريننناه لنننه فننني لسننناه العنننرب كمنننا تقننن م فلننن ينننرد ال الحقيقنننة
ويمكص أه ي مع بيص  /كالميهما  / 54ب ريقيص ووريص ي
أحننن ماي أه ابنننص ف نننا لننن ينقننن لنننه فنننص لننننة كننن العنننرب بننن قنننال
لعبمننناه فننني لسننناه قومنننه يريننن قريانننا وزيننن بمنننص ابنننا قنننال فننني كنننالم
العنننرب فكننن ه أراد يينننر قنننري ومعلنننوم أه القنننروه تضنننمص أكبنننر لننننا
ق العرب
و اييهمنننا ي أه ابنننص ف نننا أراد النفننني منننص حينننم النصوصنننية وأ تنننه زيننن
بنننص ابنننا ب رينننل ال هنننور فنننزه ال نننا ر نننو منننا احتمننن معنينننيص نننو فننني
أحننن ما أرخنننح و ننني تي منننص األدلنننة لمنننص قنننال بننناال نيص منننا يكيننن لنننه وال
ريننب فنني اه فننادة لف ن ال مننع ف ن د البال ننة أإهننر مننص فادتننه اال نننيص و ه
كاه له إا را
الوخننه البننايي ي و ننو الننل فننول فليننه كبيننر مننص األئمننة أه فنن د الننبالل
يت ننادر لنني الننل ص مننص ننالك لف ن ال مننع وال يصننح يفيننه فننص و لننه مننص
فالمنننا الحقيقنننة بانننال فننن د اال ننننيص فنننزه ال يت نننادر ويصنننح يفينننه بننن ه
يقنننال منننا رأينننا رخننناال بننن رخلينننة و لنننه منننص فالمنننا الم ننناز وال يقنننال
يمننا يصننح النفنني نننا لقيننام القرينننة أيننه مننا أراد بالرخننال ال الزائنن فلننه
اال نننننيص أليننننا يقننننول ننننلا وارد فنننني كنننن مكنننناه يفنننني فيننننه مفهننننوم اللفنننن
الم ننازي وأيضننا فالعننار بلنننة العننرب ي ن مننص يفسننه صننحة ننلا النفنني
مص يير شعورا بالقرينة .
البالنننم ي أه أ ننن اللننننة فرقنننا بنننيص التبنينننة وال منننع وخعلنننا لكننن منهمنننا
ضنننميرا ياصنننه ف نننواز نننالك ال منننع فلنننه اال ننننيص حقيقنننة يرفنننع لنننه
الرابننننع أه اقنننن ال مننننع لننننو كنننناه ا نننننيص حقيقننننة لصننننح أه يقننننال رخنننناله
فنناقلوه ورخننال فنناقاله و ال ننة رخلننيص وا نننا رخننال ولمننا لنن يصننح لننه
لننن يصنننح تناولنننه لال ننننيص فقننني وافتنننرو فلنننه نننليص النننوخهيص بننن ه ا ننن
النننرخليص خمنننع وننناص بننناال نيص ووضنننعوا لنننه لفننن التبنينننة والرخنننال خمنننع
فنننام لال ننننيص  / 95أ ومنننا زا وفليهنننا  /فنننالفرك بينهمنننا فنننرك منننا بنننيص العنننام
والانننناص ووضننننع الضننننمير مميننننزا لكنننن منهمننننا ال ينننننافي لننننه وأمننننا
وصنننن التبنيننننة بننننال مع وبننننالعك فزيمننننا امتنننننع لمرافنننناة صننننورة اللفنننن
ويمكص أه ي اب فص األول ب ه األص في االوتال الت ايص في
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المننن لول وكويهمنننا يفترقننناه افتنننراك العنننام والاننناص نننو يفننن المتنننناز
فينننه وأمنننا مرافننناة صنننورة اللفننن فنينننر مايعنننة منننع وخنننود المعننننه الانننام
لهمننا مننص ال مننع في ننب أه ال ياننت حمننال فلننه ننائر المراتننب وحيننم
وخننن االوتصننناص دل فلنننه الت نننايص فننني المننن لول واحنننتا القنننائلوه بننن ه
يقنننع فلنننه اال ننننيص ب رينننل الحقيقنننة ب دلنننة كبينننرة يال هنننا فينننه ي نننر فمنهنننا
قولنننه تعنننالي  ننننلاه وصنننماه اوتصننننموا فننني ربهنننن  وقولنننه تعننننالي 
و ه ائفتننناه منننص المنننكمنيص اقتتلنننوا  وقولنننه تعنننالي  فنننزه كننناه لنننه أونننوة
فألمنننه السننن  والمنننراد األونننواه وقولنننه تعنننالي  فسنننه هللا أه يننن تيني
بهننن خميعنننا  9والمنننراد يو ننن وأونننوة وبمنننا روي فنننص الن ننني صنننلي هللا
فلينننه و نننل أينننه قنننال  0اال نننناه فمنننا فوقهمنننا خمافنننة  وبننن ه الرخننن ا
رأي رخلننننيص قنننن أقنننن ال يقننننول أق نننن الرخننننال أمننننا قولننننه تعننننالي  0ننننلاه
وصنننماه اوتصنننموا فننني ربهننن  فالاصننن ي لنننل فلنننه الواحننن واال ننننيص
ومنننا فوقهمنننا كالعننن و ويحنننوا قنننال هللا تعنننالي و ننن لكننن فننن و  وقننن نننا
فننني الصنننحيح أه نننلا ا ينننة يزلنننا فننني حمنننزة وفلننني وف يننن ة رضننني هللا
فنننه لمننا بننارزوا قننوم ب ن ر فت ننة فننص ربيعننة وأونناا شنني ة وابننص الولي ن بننص
فت نننة فيقنننال نننلا وصنننمي و نننكالء وصنننمي وقولنننه تعنننالي  و ه ائفتننناه
منننص المنننكمنيص اقتتلنننوا أ نننن فينننه ضنننمير ال منننع لننني منننا دل فلينننه لفننن
ال نننائفتيص منننص ال مافنننة وقولنننه تعنننالي  0فنننزه كننناه لنننه أونننوة  9تقننن م
ونننننال ابنننننص ف نننننا فينننننه وقنننننول ال مهنننننور فننننني االكتفننننناء  / 95 /ب
بنناألوويص مننا ل هننور معنننه ال مننع فنني لننه وابننص لنن يكننص حقيقننة اللفنن
و منننا لالتفننناك فلينننه ق ننن وقننن بسننن ا الكنننالم فلنننه نننلا فننني كتننناب تحفنننة
الفننننرائر بعلننننوم ويننننا الفننننرائر وقولننننه تعننننالي  فسننننه هللا أه ينننن تيني
بهننن خميعنننا  المنننراد فينننه يو ننن وأونننلا شنننقيقة واأل األك نننر النننل قنننال
 فلنننص أبنننرا األرو حتنننه يننن ه لننني أبننني  وقنننول القائننن أق ننن الرخنننال
محمننننول فلننننه الم نننناز و يمننننا يقننننول لننننه فننننن تع مننننه لهمننننا أو وننننو
منهمنننا وقصنننورا فنننص مقاومتهمنننا فهنننلا الصنننينة نننه المقتضنننية للت نننوز .
ف منننا الحننن يم فنينننر معنننرو أال يصنننح ننن لنننو صنننح لكننناه معنننناا أه لهمنننا
أخنننر ال مافنننة وحينننازة فضنننيلتها أله الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل كننناه
يعنننر األمنننور الانننرفية ال اللنوينننة والنننل يمكنننص بنننه اال نننت الل بنننه لهنننلا
القول وخوا ي
األول ي قولنننه تعنننالي  و ننن أتننناب ي نننك الاصننن ا تسنننوروا المحنننراب 
ا يننننا  .وال يعتننننرو فليننننه بمننننا تقنننن م أه الاصنننن ي لننننل فلننننه الواحنننن
وأكبننر منننه حقيقننة أليننا يقننول فنني ننلا ا يننا مننا يقتضنني أيهمننا كايننا ا نننيص
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فقننني بننن لي قولنننه  ه نننلا أوننني لنننه تسنننع وتسنننعوه يع نننة ولننني يع نننة
واحنننن ة  وقننننول داود فليننننه السننننالم  لقنننن إلمننننه بسننننكال يع تننننه لنننني
يعاخنننه  فال نننا ر أيهمنننا كاينننا ا ننننيص وقننن ف نننر فنهمنننا بضنننمير ال منننع
ييننننر مننننرة  .والبننننايي ي قولننننه تعننننالي  وداود و ننننليماه ا يحكمنننناه فنننني
الحنننرل  ا ينننة وقنننال فيهنننا  وكننننا لحكمهننن شنننا يص  وافتنننرو فلينننه
بنن ه المننراد بننه داود و ننليماه فليهمننا السننالم والقننوم الننليص حكمننوا بينننه
و نننو افتنننراو ضنننعي لنننوخهيص ي أحننن ما ي أه الحكننن يمنننا ينسنننب لننني
الحننناك ال لننني المحكنننوم لنننه وفلينننه فيكنننوه تقننن ير الكنننالم فلنننه نننلا وكننننا
ألمننننر شننننا يص ووضننننع الحكنننن موضننننع األمننننر م نننناز واألصننننلي فنننني
اإل ننننالك الحقيقننننة  .و اييهمننننا ي أه يلننننزم مننننا قننننالوا أه يكننننوه المصنننن ر
النننل نننو الحكننن مضنننافا .لننني الفافننن والمفعنننول معنننا و نننلا ال يوخننن
فننني كنننال مهننن فنننال يصنننح فلينننه ف هنننر  / 96أ أه الحكننن مضنننا لننني /
داود و نننليماه فليهمنننا السنننالم وقننن ف نننر فنهمنننا بضنننمير ال منننع البالنننم
قولنننه تعنننالي فقننن صننننا قلوبكمنننا وافتنننرو فلينننه بنننوخهيص ي أحننن ما ي
أينننه فلنننه وخنننه الت نننوز وفننن ل فنننص الحقيقنننة لمنننا فننني األتيننناه بضنننميري
تبنينننة فنننني كلمننننة واحنننن ة مننننص اال ننننتبقال والعالمننننة المصننننححة فننننز ا كنننناه
ماتلفا تع د للمنافل أيه وقل يص كما يقال و وخهيص و و لساييص .
و اييهمنننا ي قالنننه منننام الحنننرميص ويينننرا أه يتعننن د منننص شاصنننيص فنننالتع ير
فنهمننننا فنننني اللنننننة الفصننننيحة بصننننينة ال مننننع ولهننننا بنننناب وقيننننا و ننننه
مسنننتبناا فنننص محننن الننننزا ولقائننن أينننه يمننننع االوتصننناص أله نننلا ا
كننناه م نننردا لنننزم مننننه صنننحة نننالك ال منننع فلنننه ا ننننيص وأمنننا دفنننوي
الم ننناز فقننن فلننن أينننه ال يصنننار لينننه ال بننن لي وأه األصننن فننني اإل نننالك
الحقيقنننة  .قنننال الواحننن ي ي العنننرب تقنننول ل منننا أوخنننه النننرخليص وضنننربا
رو ننهما وشننققا ب ويهمننا  .فلي معننوا فنني موضننع التبنيننة كننر لننه فنني
تفسننير ويننة الفننرائر دلننيال فلننه أيننه المننراد بنناإلووة أوننواه وكالمننه ننلا
ي نننن أه لننننه ونننناص بهننننلا األفضنننناء وي نننن أيضننننا العالمننننة التننننه
كرو نننننا فننننني قولنننننه  قلوبكمنننننا  الرابنننننع قولنننننه تعنننننالي ينننننا معكننننن
مسنننننتمعوه والمنننننراد مو نننننه و ننننناروه فليهمنننننا السنننننالم و منننننا ا نننننناه
وافتنننرو فلينننه بننن ه فرفنننوه منننراد معهمنننا وفينننه ي نننر لنننو كننناه كنننلله
لقنننال ينننا لكننن مسنننتمعوه لنننص حنننر منننع يانننعر ب ينننه ننن حايه معهمنننا
بالنصنننر واإلرفننناد كمنننا فننني ا ينننة األونننري قنننال ال تاافنننا ينننني معكمنننا
أ ننمع وأري ننلا ننو ال ننا ر و ننو يكتفنني بننه فنني ننلا المقننام كمننا تق ن م
فهننلا األوخننه األربعننة أقننوي مننا تمسننه بننه القننائلوه ب ن ه أق ن ال مننع ا ننناه
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مننع مننا فنني كنن منهمننا مننص الن ننر  .واألولننوه يقولننوه ه لننه فيهننا فلننه
وخننننه  /الم نننناز للقننننرائص  / 96ب القائمننننة بهننننا و ننننلا ننننو م وننننل القننننائليص
بصنننحة الت نننوز ب لفننناإ ال منننو فنننص ا ننننيص وأمنننا منننص لننن ي نننوز لنننه فنننال
ريب في ب اله قوله وهللا حايه أفل .
تنننليي ا األول تقننن م أه ابنننص الا ينننب قنننال فننني المحصنننول فنننص الكنننالم
فنني فمنننوم ال منننع يتفنننر فلنننه الكنننالم فننني أقننن ال منننع و كنننر مسننن لة أقننن
ال مننع مننا ننو نن تكلنن فنني ال مننع المنكننر نن يعنن أم ال وفنني ننلا ي ننر
إننننا ر وييننننرا مننننص األئمننننة كننننر لننننه فلننننه العكنننن فننننتكل فنننني ال مننننع
المنكنننر ولمنننا قنننرر أينننه ال يعننن كنننر بعننن ا أينننه فلنننه منننا ا يحمننن فنننلله
مترتننب فلننه الكننالم فنني أقنن ال مننع يمننا ننو فنني ال مننع المنكننر ورأيتننه
كننلله مصننرحا بننه فنني كننالم بعضننه  .قننال الانني أبننو ننحاك فنني شننرا
اللمنننع ا ورد ال منننع المنكنننر أو المعنننر ودل الننن لي فلنننه أينننه لننن ينننرد
بننه ال ننن فاق ن مننا ي م ن فليننه ال ننة و كننر المس ن لة و ننلا ننو الحننل فننزه
لينننه العمنننوم
منننص منننرا نننلا المسننن لة الن نننر فننني يهاينننة كمنننا ياصننن
حتنننه ا خننناء و نننر واحننن ماصصنننا لعمنننوم كنننر فننني القنننروه أو يينننرا
بلفنن ال مننع فنن ور مننص خميننع مسننمياته ال ال ننة كنناه لننه مق ننوال فننن
ننوي ا نننيص كنناه
مننص ي يننز التاصنن بمبلننه فزيننه لنن ي قنني بالتاصنني
فلننه الانننال فننني أقنن ال منننع فمنننص قننال أينننه ا نننناه خننوز لنننه ومنننص قنننال
يننه ال ننة ل ن ياص ن بننه وقننال ال تع ننر العننرب فننص البال ننة بلف ن ال مننع
فيننننكدي التاصنننني بننننلله فننننن ا لنننني ب ننننال الكننننالم وصننننير كننننالرافع
ب ملتنننه فيانننتر بينهمنننا منننا يانننتر فننني النا ننن والمنسنننو وقننن صنننرا
بنننلله الحنفينننة والقفنننال الانننافعي وابنننص بر ننناه وقنننال ال منننع فلنننه اال ننننيص
ف نننوز لنننه كمنننا صنننرا بنننه منننام الحنننرميص ورأي أينننه ي نننوز فلنننه نننلا
لننني
لننني واحننن ولكنننص فنننن ا ه التاصننني
االيتهننناء بنننه فننني التاصننني
ا ننننيص يسنننت في منننص الننن لي منننا ال يسنننت فيه النننرد لننني ال نننة وكنننلله النننرد
لننني واحننن  / 97أ أيضنننا نننو أفسنننر منننص النننرد  /لننني ا ننننيص يحتنننا لننني
قرينننة قويننة تقتضنني لننه الت ننوز ومننص فوائنن ننلا الاننال أيضننا مننا ا
أقننر بنن را مننبال أو ينناب ويحننو لننه لننو أوصنني بمبنن ننلا اللفنن فعلنني
مننا ا ينننزل كالمننه فمننص قننال ه أق ن ال مننع ا ننناه اكتفنني بننه مننص ا فسننرا
بننه وقنن ا ننت ع مننام الحننرميص لننه وقننال مننا أري الفقهنناء يسننمحوه بهننلا
 .ولنننني األمننننر كمننننا كننننر رفقنننن حكنننني المننننازري فننننص ابننننص الماخاننننوه
وييننرا مننص المالكيننة أه مننص أقننر بنن را لنيننرا يلزمننه در منناه أله لننه
أقننن ال منننع فنننن ويننن مالنننه فلنننه أينننه يلزمنننه ال نننة يعننن نننلا الزم
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لأل ننتا أبنني ننحاك والنزالنني ومننص وافقهمننا مننص أصننحابنا فلننه أه أقنن
ال منننع ا نننناه فنننزيه ال ياتلفنننوه فننني مبننن نننلا المسننن لة أينننه يلزمنننه ال نننة
وكنننلله فننني الوصنننايا ويير نننا كمنننص ينننلر فقننن إهنننر للانننال فننني نننلا
المس لة فائ تاه ي أصولية وفقهية وباه التوفيل .
وممنننا يتصننن بمنننا يحنننص فينننه أيضنننا منننا كنننرا أصنننحابنا فمنننص حلننن أينننه ال
يكلنننن النننننا أيننننه بحنننننم ه أكنننن مننننص الا ننننر ولننننو حلنننن ال يكلنننن يا ننننا
ايصننرفا اليمننيص لنني ال ننة فيحنننم ا كلمهنن ف ملننوا حالننة التنكيننر فلننه
أق ال مع ا ال فموم له .
وأمننننا حالننننة التعرينننن فال ننننتنراك ينعنننن م بزيعنننن ام بعننننر فيحنننننم بننننتكل
واحنن مننص لننه ال ننن وفنني كتننب الحنفيننة أه ا قننال ه تزوخننا النسنناء
واشننننتريا الع ينننن فننننامرأتي ننننالل وقننننع فليننننه ال ننننالك بتننننزو امننننرأة
واحنن ة وشننراء ف نن واحنن ولننو قننال ه تزوخننا يسنناء أو اشننتريا ف ينن ا
حمنن فلننه ال ننة و ننو موافننل لمننا كننر أصننحابنا  .وقنن الزمااننري فنني
أ ننننناء كننننالم لننننه فنننني  /الكاننننا  / 97ب فننننزه قلننننا أي فننننرك بننننيص الم
ال ننن داولننة فلننه فلننه المفننرد وبينهمننا داولننة فلننه الم مننو قلنننا ا
دولنننا فلنننه المفنننرد كننناه صنننالحا أله ينننراد بنننه ال نننن لننني اه يحنننا بنننه
وأه ينننراد بنننه بعنننر لننني الواحننن مننننه و ا دولنننا فلنننه الم منننو صنننلح
أه يننراد بننه خميننع ال ننن و ه يننراد بننه بعننر ال لنني الواحنن أله وزايننه
فننني تنننناول ال معينننة فننني ال نننن وزاه المفنننرد ال فننني وح اينننه نننلا لف نننة
والصنننالحية الماننننار يليهننننا يعنننننه فننننن قيننننام الماصنننن و نننني تي تتمننننة
الكالم فله له ه شاء هللا تعالي .
البننننايي ي كننننر اإلمننننام القرافنننني فنننني فنننن ة مواضننننع مننننص كت ننننه وأه ننننلا
المسننن لة شنننكاال أ ننننب فننني وصنننفه وأه لننن ي ننن لنننه خوابنننا وملاصنننه أه
ال منننو تنقسننن باالتفننناك لننني خمنننع قلنننة وخمنننع كبنننرة وكنننالم األئمنننة منننص
الن ننناة ويينننر مصنننرا بننن ه لنننه فلنننه وخنننه الحقيقنننة أليهننن يقولنننوه قننن
يسنننتعار كننن واحننن منهمنننا لألونننر والعالقنننة اشنننتراكهما فننني أصننن ال منننع
واال نننتعارة والعالمنننة منننص شننن ه الم ننناز  .وقنننال خمافنننة منننص المفسنننريص
فننني قولنننه تعنننالي  والم لقنننا يتربصنننص ب يفسنننهص ال نننة قنننروء  أه كننن
خمنننع وضنننع موضنننع األونننر فلنننه وخنننه الم ننناز يقنننول األئمنننة فننني كننن
.م
فصنننر ه أقننن ال منننع ال نننة أو ا نننناه ال رينننب أينننه لننني فننني لفننن
كمننا صننرحوا بننه ب ن الاننال فنني م ن لول ننلا الصننينة كمننا تق ن م قننال فننزه
كننناه محننن الانننال خمنننع القلنننة فهنننو مت نننه أله للعانننرة فمنننا دويهنننا وأقننن
لننننه ال ننننة أو ا ننننناه لكننننص ال يسننننتقي أليهنننن لنننن يقينننن وا الاننننال بننننلله
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ولتصننننريحه باننننال فننننزيه قننننالوا فنننني ا ننننت الله فرقننننا العننننرب بننننيص
التبنينننة وال منننع فقنننالوا رخننناله ورخنننال ولفننن رخنننال منننص خمنننو الكبنننرة
وكنننننلله فننننني الفتننننناوي لننننن يفرقنننننوا فننننني األقنننننارير والوصنننننايا واأليمننننناه
والننننلور بنننيص خمنننع الكبنننرة وخمنننع القلنننة بننن  / 98أ يقولنننوه فنننيمص قنننال ه
فلننه أه أتص ن ك  /ب ن يايير أيننه يلزمننه ال ننة كمننا لننو قننال ب ن فل ل ن يفرقننوا
بننيص الصننينة و ه كنناه مح ن الاننال فن ن مننا ننو أف ن مننص خمننع القلننة
وخمننو الكبننرة فقنن اتفننل أئمننة العربيننة فلننه أيننه خمننع الكبننرة لمننا فننوك
العانننرة لننني منننا ال يهاينننة لنننه فعننن نننلا ين نننني أه يكنننوه أقلنننه أحننن فانننر
أله نننلا حقيقنننة فصنننرفه لننني ال نننة أو ا ننننيص يكنننوه م نننازا و لنننه يمنننا
يكنننوه فنننن القريننننة الصنننارفة لينننه  .وكالمهننن يمنننا نننو حالنننة اإل نننالك
واألصننن فينننه الحقيقنننة نننلا حاصننن اإلشنننكال النننل كنننرا و نننو قنننوي كمنننا
كننر وقنن أخنناب بعضننه فننص لننه ب ننوابيص ي أحنن ما ي أه بحننم العلمنناء
فنننني ننننلا المسنننن لة لنننني بحسننننب الحقيقننننة اللنويننننة بنننن بحسننننب الحقيقننننة
العرفيننننة وأ نننن العننننر ال يعت ننننروه الفننننرك بننننيص الكبننننرة وخمننننع القلننننة .
والبننننايي ي كننننرا األصننننفهايي فنننني شننننرا المحصننننول بعنننن ننننياك الكننننالم
القرافنني بلف ننة ن قننال وال ننواب الحننل فننص لننه أيننه أق ن ال مننع ال ننة أو
ا نننناه فلنننه اإل نننالك نننواء كننناه خمنننع قلنننة أو خمنننع كبنننرة ف منننع الكبنننرة
يصننن ك فلنننه منننا دوه العانننرة حقيقنننة وأمنننا خمنننع القلنننة فنننزه يصننن ك فلنننه
مننا فننوك العاننرة قننال فننزه نناف فلننه لننه منقننول األدبنناء فننال كننالم و ال
فمتننني ونننال فهنننو مح نننو باألدلنننة األصنننولية ال النننة فلنننه فمنننوم ال منننع
فلنننه اإل نننالك كيننن وال يمكنننص أه يننن في خمنننا األدبننناء فلنننه ونننال
له أ م كالمه .
وقنننن افتننننرو القرافنننني فلننننه ال ننننواب األول بنننن ه ال حننننم فنننني مسننننائ
أصنننول الفقنننه يمنننا يقنننع فلنننه تحقينننل اللننننة ليحمننن فليهنننا ألفننناإ يقنننع ت عنننا
وحمننن كنننالم العلمننناء فلنننه النالنننب نننو المت نننه كيننن و يهننن ا ا نننت لوا
فننني نننلا المسننن لة ال ينننلكروه العنننر وال كنننالم أ لنننه بننن يقولنننوه فرقنننا
العننننرب بننننيص التبنيننننة وال مننننع ويعتمنننن وه لننننه فنننني النعننننو والت كينننن ا
والضنننمائر ويير ننننا ممنننا ال منننن و للعننننر فيهنننا بنننن نننه لنننننة صننننرفة
وأيضننننا لننننو كنننناه لننننه بحسننننب االصنننن الا العرفنننني لننننلكر ا  /الحقيقننننة
اللنوينننة كمنننا نننه  / 98ب فنننادته فننني أمبنننال لنننه وبيننننوا وخننن النقننن
وحيننم لنن يننلكر ا لننه دل فلننه أه العننر ييننر مننراد لهنن وفلننه لننه
دل فلنننننه أه العنننننر يينننننر منننننراد لهننننن وفلنننننه ال نننننواب البنننننايي بننننن ه
الزماانننري وابنننص األفرابننني ويير نننا يصنننوا فلنننه أه خمينننع الكبنننرة ال
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يسنننتعم فيمنننادوه العانننرة ال مسنننتعارا وكتنننب التفسنننير لينننه وهللا ننن حايه
أفلننن ا نننن ال ننننن المحلننني بننننالتعري ال نسنننني والمضنننا وفيننننه أيضننننا
أبحنننال ال حنننم األول ي المنننراد با ننن ال نننن اال ننن الننن ال فلنننه حقيقنننة
موخنننودة فننني أشنننااص كبينننرة ماتلفنننيص لااصنننية ال بالحقيقنننة كاإليسننناه
والرخنننننن والفننننننر واأل نننننن وأشنننننن اا لننننننه و ننننننو الكلنننننني باصنننننن الا
المن قيننننيص و ننننو مننننا اشننننتر فنننني مفهومننننه كبيننننروه ويقننننال لننننه أيضننننا
المتنننوا ا باالصننن الا األصنننولي فا ننن ال نننن و ه صننن ك فلنننه أشنننياء
كبيننرة فمسننماة واحنن و ننو مننا وقننع فيننه التاننابه واالشننتراب فيكننوه ا ننما
لتلنننه األمنننور منننص خهنننة لنننه األمنننر و لنننه األمنننر البننن وأه يكنننوه كمنننال
الما ينننة المانننتركة فيهنننا كلهنننا دوه العنننوارو بانننال المانننترب اللف ننني
كننننالعيص مبنننناال وبالحقيقننننة أله حقيقننننة فننننيص الاننننم ييننننر حقيقننننة العننننيص
ال ارينننة وفنننيص النننل ب و نننلا بانننال اصننن الا المن قنننيص فننني ال نننن
فنننزيه ال يسنننموه خنسنننا ال منننا اوتلننن منننا تحتنننه بالحقيقنننة كنننالحيواه فنننزه
تحتننننه اإليسنننناه وال هننننائ و نننن ماتلفنننناه فاإليسنننناه ال يسننننموه خنسننننا بنننن
يوفننا أله مننا تحتننه يمننا اوتلنن بالعنن و فقنني باننال أئمننة العربيننة فننزيه
يسنننموه خنسنننا و نننو الموافنننل ال نننتعمال العنننرب وقننن ورد فننني الحننن يم
الصنننحيح قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل فننني حننن يم النهننني فنننص التفاصننني
فننني األشنننياء السنننا فنننز ا اوتلننن ال نسننناه ف يعنننوا كيننن شننن ت ا كننناه
ينن ا بينن  / 99أ ف عنن ال ننر  /خنسننا والاننعير خنسننا وكننلله ال قيننة و ننلا
يوافنننل اصننن الا الن ننناة وفلينننه خنننري أيضنننا اصننن الا أئمنننة األصنننول
القنننائليص بننن ه نننلا منننص صنننيغ العمنننوم فلننن يقصنننروا لنننه فلنننه منننا تحتنننه
أينننوا بننن أخنننروا فيمنننا نننو أفننن منننص لنننه وال فنننرك بنننيص أه يكنننوه ا نننما
كالرخنننن والننننل ب والفضننننة أو صننننينة ماننننتقة كالضننننارب والمضننننروب
والقنننائ وأشننن اا لنننه  .ومنننص ينننو وضنننع فلمنننا ل نننن ماصنننوص ي لنننل
ب ريننل العلميننة فلننه كنن فننرد مننص أفننراد لننه ال ننن ك ننامة لكنن نن ع
و عالننننة للبعلننننب وأبننننو بننننراق ل ننننائر يتلننننوه وحضنننناخر للضنننن ع وابننننص
يقننننرص لحيننننواه معننننرو وحمننننار ق نننناه ل وي ننننة ننننوداء ملسنننناء مننننص
الحانننرا وأشننن اا لنننه و نننو المعنننرو بعلننن ال نننن أله ين لنننل شنننائعا
فلننه كنن واحنن لننه ال ننن فننال يمتنننع تصننورا مننص وقننو الاننركة فيننه
و ه كنننناه فلمننننا بالنسنننن ة لنننني كنننن فننننرد منننننه بنننن لي أيهنننن منعننننوا أ ننننامة
و عالنننة منننص الصنننر وال ننن ب لمتعنننة نننوي العلمينننة منننع تننناء الت يينننم
وأله ال تنن و األل ن الننالم اللتنناه للتعرينن فلننه شننا مننص لننه فتعريفهننا
بالعلمينننة أمنننر لف ننني و نننه منننص خهنننة المعننننه يكنننرا لانننيوفها فننني كننن
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واحننن منننص ال نننن وفننن م اوتصاصنننها شاصنننا بعيننننه دوه يينننرا ال أه
الانننيا لننن يكنننص بنننززاء حقيقنننة شننناملة بننن ألخننن أه نننلا اللفننن موضنننو
بنننززاء كننن شنننا منننص نننلا ال نننن بانننال العلننن الانننا فنننزه أوننن
المعننننار أله موضننننو لاننننا معننننيص ال يتننننناول ييننننرا وقنننن حننننرر
الفنننرك بنننيص ا ننن ال نننن وفلننن ال نننن وفلننن الانننا اإلمنننام شنننهاب
الننننن يص القرافننننني يننننناقال لنننننه فنننننص الاننننني شنننننم الننننن يص الاروشنننننافعي
وحاصننلة أه الوضننع فننر للتصننور فننال يضننع الواضننع ا ننما باننا حتننه
يتصننننورا أوال فننننز ا ا تحضننننر الواضننننع صننننورة السنننن فتلننننه الصننننورة
الكائننننة فننني ننننه خزئينننة  /بالنسننن ة  / 99ب لننني م لنننل صنننورة األ ننن
فننزه ننلا الصننورة واقعننة فنني نلا الزمنناه ومبلهننا يقننع فنني زمنناه أوننر أو
فننني نننص شنننا أونننر وال مينننع مانننترب فننني م لنننل صنننورة السننن فهنننلا
الصنننورة خزئينننة منننص م لنننل صنننورة األ ننن فنننزه وضنننع لهنننا منننص حينننم
وصوصنننها فهنننو فلننن ال نننن أو منننص حينننم فمومهنننا فهنننو ا ننن ال نننن
و نننه منننص حينننم فمومهنننا ووصوصنننها ين لنننل فلنننه كننن أ ننن فننني العنننال
بسننن ب أينننا يمنننا أونننليا ا فننني النننل ص م نننردة فنننص خمينننع الاصوصنننا
فين لنننل فلنننه ال مينننع فنننال خنننرم يصننن ك لفننن األ ننن وأ نننامة فلنننه خمينننع
األ نننود لوخنننود المانننترب فيهنننا كلهنننا فيقنننع الفنننرك بنننيص ا ننن ال نننن وفلننن
ال نننن باصنننوص الصنننورة الل نينننة والفنننرك بنننيص فلننن الانننا وفلننن
ال نننننن أه فلننننن الانننننا موضنننننو للحقيقنننننة يقيننننن الانننننا النننننل ني
ف هننننر بهننننلا التحريننننر الفننننرك بننننيص البال ننننة و كننننر بعضننننه ننننلا الفننننرك
بع ننارة أوننري و ننه أه ك ن واح ن مننص األ نناد ياننارب ييننرا فنني األ ن ية
ويمتنناز فنننه باصننوص الاننا ومننا بننه االشننتراب ييننر مننا بننه االمتينناز
فلفننن األ ننن موضنننو للقننن ر لهنننلا المعننننه يتنننناول كننن األشنننااص فقنننال
واللفنننن الموضننننو لهننننلا األ نننن مننننص حيننننم ننننو ال يتننننناول ييننننرا بنننن ال
ي نننوز أه يضنننعه الواضنننع أل ننن أونننر وال أه يضنننعه لكننن منننص أشنننااص
تلنننه الما ينننة فنسننن ة لنننه اللفننن لننني خمينننع أشنننااص تلنننه الما ينننة كنسننن ة
لفننن زيننن لننني شاصنننيص يتسنننماه بنننه فا ننن ال نننن منننا يوضنننع للما ينننة
الواحنن ة التننه ننه قنن ر ماننترب بننيص كنن األشننااص مننص حيننم ننو لننه
الاننننا وهللا الموفننننل  .ال حننننم البننننايي ي ال ريننننب فنننني أه ا نننن ال ننننن
المفننرد ا كنناه يكننرة و ننو فنني ننياك اإل ننا أيننه ال يعنن بنن ننو م لننل
ه اقتضننني شنننيافا فنننلله فلنننه وخنننه ال لينننة والمقتضننني لعمنننوم  / 100أ
الانننمول يمنننا نننو دونننول النننالم المقتضنننية للتعريننن ال نننن والكنننالم فننني
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معننننرو

أه ال تعرينننن نننن ننننو بننننالالم وحنننن ا أو بهننننا مننننع األلنننن
موضعه ال فائ ة في كرا نا يير أه الل
ينننلكرا ننننا وخنننوا منننا يننن و بنننه وتننن ل فلينننه و نننه فننن ة أمنننور أشنننهر ا
ال ننة األول ي العهنن ومعننناا أه يكننوه فننن السننامع فلنن باننا وقنن خننري
كننر أو ننو معلننوم فننن ا فيعرفننه بنناألل والننالم لينن ل بهمننا فلننه أه ننلا
الملكور و له المعهود .
فمبننننال األول قولننننه تعننننالي كمننننا أر ننننلنا لنننني فرفننننوه ر ننننوال فعنننن
فرفننننوه الر ننننول ومبننننال البننننايي قولننننه تعننننالي ويننننوم يعننننر ال ننننال
فلننني ي ينننه يقنننول ينننا ليتنننني اتانننل منننع الر نننول ننن يال فنننزه النننالم فننني
الر ننول نننا للمعهننود و ننو الن نني صننلي هللا فليننه و ننل وأه لنن ي ننر لننه
كر
البننايي ي تعرينن ال ننن و ننو أه يقصنن بنناألل بعننر مننص أفننرادا مبنن
قنننوله العسننن حلنننو والاننن حنننامر والرخننن وينننر منننص المنننرأة وأ لنننه
الننننا الننن ينار والننن ر فنننزه القصننن فننني نننلا األشنننياء لننني لننني شنننا
معنننيص منننص تلنننه األفنننراد بننن لننني خمينننع ال نننن مكنننص يينننر حوالنننة فلنننه
معننيص  1ننني أو مننلكور متقنن م كمننا قلنننا فنني العهنن ويفننرك بينهمننا أيضننا
مننص وخهننيص أوننريص أح ن ما أه التنني للعه ن تفي ن مضننمر اال ن الننل نني
فيننه مننا يفينن م هننرا وال كننلله التننه لل ننن  .و اييهمننا ي أه التنني لل ننن
يصنننننح اال نننننتبناء منننننص اال ننننن النننننل دولنننننا فلينننننه كقولنننننه تعنننننالي ه
اإليسننناه لفننني وسنننر ال النننليص أمننننوا  ...ا ينننة بانننال التنننه للعهننن ال
اه يكنننوه لنننه خميعنننا وكالمننننا يمنننا نننو فننني اال ننن المفنننرد وال فنننرك فننني
ننلا بننيص أه يكننوه خامعنننا أو ماننتقا كمننا فنني قننول الراخنننز ي
ا نن ال ننن
ه تن لننني ب خمننن أو تعلننني ي أو تصننن حي فننني ال نننافص المنننولي البالنننم ي
تعريننن الما ينننة أي حقيقنننة ال نننن  100 /ي ب منننع ق نننع فنننص ال زئينننة
والكليننننة أله الما يننننة مننننص حيننننم نننني نننني ال خزئيننننة وال كليننننة ومبالهننننا
قولنننه اشنننتر اللحننن أو الا نننز فزينننه ال تريننن شننني ا معيننننا يرخنننع العهننن لينننه
وال ا نننتنراك كننن فنننرد فيتعنننيص أه يكنننوه ل يننناه الحقيقنننة وقننن أيفننن نننلا
النننو كبيننر مننص الن نناة و كننر منننه ائفننة منننه العل ن األي ن ل فنني شننرا
المفصننن وفنننرك بينهمنننا وبنننيص التننني لل نننن أه نننلا يصنننح أه يقنننال فيهنننا
اللح ن يننو وكلنني ولننو كايننا لال ننتنراك لكنناه معننناا ال ننن يننو أو ك ن
واحننن ينننو أو كلننني و لنننه با ننن ووخنننه كنننوه نننلا البال نننة نننه األصنننول
أه فيمنننا فينننه األلننن والنننالم منننا أه ين نننر لينننه منننص حينننم نننو نننو و نننو
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فنننني

أو منننص حينننم نننو

الحقيقنننة أو منننص حينننم نننو فنننام مسنننتنرك و نننو ال نننن
واص و العه .
الرابننع ي أه يكننوه لتعرينن الحضننور و ننه التننه مننع ا نن اإلشننارة مبنن
قولنننه نننلا ي الرخننن وينننا أيهنننا الرخننن ويحنننو لنننه فزينننه تعريننن ال يرخنننع
لي شا المعايي المتق مة .
الانننننام ي أه تكنننننوه للمنننننح الصنننننفة و ه كننننناه اال ننننن فلمنننننا كالحسنننننص
ا خعلنننا
والحسنننيص والفضننن والع نننا ويحنننو لنننه فنننزه نننلا الصنننفا
ايالمنننا لننن ت نننل داللنننة فلننني معاييهنننا ف ننن وول األلننن والنننالم دلنننيال فلنننه
وخنننود لنننه الوصننن فينننه و نننلا نننه التننني يسنننميها الكوفينننوه الم التفاننني
والتع ننني ويمبلويهنننا بال اولنننة فلنننه أ نننماء هللا تعنننالي كنننالرحمص والنننرحي
والعلي والحكي و ائر أ مائه والحل أه لا ت ل فله الكمال و و .
الوخننه السنناد ي وقنن ينن فليننه شننا فنني مبنن زينن الرخنن أي الكامنن
فننني الرخولنننة فكنننلله دوولهنننا فلنننه خمينننع أ نننماء هللا تعنننالي نننه ل يننناه
كمنننال اتصنننافه بتلنننه المعنننايي وأيهنننا ابتنننة لنننه فلنننه الوخنننه األ ننن األكمننن .
والسنننابع أه يكنننوه للنل نننة واالوتصننناص كنننالن للبرينننا فنننزه يلنننب فليهنننا
ننننالك دوه ننننائر الن ننننوم وكننننلله العيننننوه والنسننننر  / 101أ والسننننماب
والزباينننا ومنننا أشننن هها فيكنننوه  /األصننن الصنننفة شنننائعا فننني لنننه ال نننن
المتصننن بهنننا فيننن و األلننن والنننالم فلنننه نننلا المعنننيص شنننعارا بالنل نننة
واالوتصنننناص ويلزمننننه فننننال يفهنننن بعنننن لننننه مننننص ننننلا الصننننفة ال لننننه
الواحنننن بعينننننه باننننال التعرينننن العهنننن ي فزيننننه ال يلننننزم بنننن ينفننننه فننننص
اال فن ف م التعري .
والبننننامص ي ال اولننننة فلننننه الننننل والتننننه وتب يتهمننننا وخمعهننننا فننننزه ننننلا
األ ننننماء معننننار بصننننالتها فنننن وول األلنننن والننننالم فليهننننا فلننننه وخننننه
الزينننارة لكنننص ليسنننا كالزائننن ة فننني مبننن الوليننن بنننص اليزيننن ويحنننوا كمنننا
نني تي ب ن البنن فيهننا مننص شننعار مننا بالعه ن أو بننال ن كمننا نني تي بيايننه
و نننلا فلنننه أحننن القنننوليص والبنننايي أيهنننا للتعريننن فلنننه بابهنننا ومننننه منننص
قنننال ه دونننول نننلا فلنننه الموصنننوال لصنننالا اللفننن أي لي نننري فلنننه
لفننن المعرفنننة منننا نننو معرفنننة وبعضنننه يسنننمي نننلا المحسننننة وقننن وقنننع
لننه فنني كننالم بعننر األصننولييص ف عنن التربيننة قسننما منننايرا ل ميننع مننا
تقننن م ومبلنننه يقنننول المنننناإر دل النننن لي فلنننه نننو الحكننن فننني صننننورة
الننننزا فنننزه النننالم ال ترخنننع لننني دليننن معنننيص معهنننود وال ننني ال نننتنراك
ال ننن ق عننا ب ن نني راخعننة لنني م لننل ال ن لي فتكننوه للتننزيص وفنني ننلا
ي نننر بننن ننني ل يننناه الحقيقنننة كمنننا تقننن م فننني قنننوله ي اشنننتر اللحننن والا نننز
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باننننال ال اولننننة فلننننه الموصننننوال وأمننننا الزائنننن ة فنننني ييننننر موضننننعها
فهنني الوخننه التا ننع و ننه ييننر الزمننة كلزومهننا فنني الننل والتننه وتنن و
فله العل كلله وفله الفع المضار أيضا .
قننننال الاننننافر ي يننننا فنننن ام العمننننر مننننص أ ننننير ا ي حننننرا أبننننواب فلننننه
قصنننور ا  .وقنننال األونننر منننا أينننا بنننالحك الترضننني حكومتنننه وال األصننن
وال ي الننننرأي وال نننن ل  .واألإهننننر فنننني ننننلا الباييننننة أيهننننا الموصننننولة
و نننننه الوخنننننه العاشنننننر منننننص وخنننننوا دوولهنننننا  .وتقننننن يرا النننننل ترضننننني
حكومتنننه وكنننلله أيضنننا نننه منننع ال ملنننة اال نننمية كقنننول الانننافر ي منننص
القنننوم الر نننول هللا مننننه لهننن داينننا  / 101 /ب رقننناب بننننه معننن أي
النننل ر نننول هللا مننننه لكنننص دوولهنننا فلنننه الفعننن وال ملنننة شنننا لضنننرورة
الاننعر واألكبننر دوولهننا فلننه ا نن الفافنن وا نن المفعننول يحننو الضننارب
والمضنننروب و نننه فننني نننلا الصنننورة ا ننن فننني أحننن القنننوليص كمنننا ننني تي
كننننرا ه شنننناء هللا تعننننالي باننننال الوخننننوا األول فننننز ا فننننر لننننه فننننال
رينننب فننني أه منننا فننن ا الوخنننوا البال نننة األول قليننن فننني اال نننتعمال حاشننني
كويهننا موصننولة وقنن ينن خمافنننة مننص أئمننة العربيننة فلننه أه ا نننتعمالها
فننني األوخنننه السنننتة فلنننه وخنننه الم ننناوز وأه الحقيقنننة نننه البال نننة األول
ا م فمتنننه كننناه فننني الكنننالم معهنننود ويمكنننص صنننر التعريننن لينننه يعنننيص
وكننننناه التعريننننن ا م خزئينننننة وأمنننننا ا لننننن يكنننننص فهننننن ا فنننننالراخح أيهنننننا
ال ننننتنراك ال ننننن ال أه يتعننننلر لننننه كمننننا فنننني قننننول القائنننن ي ال أكنننن
الا ننننر وال أشننننرب المنننناء أله اال ننننتنراك مسننننتحي فينصننننر التعرينننن
ا م لنني حقيقننة ال ننن و ننو م لننل الما يننة ومنننه قولننه تعننالي حكايننة فننص
يعقنننوب فلينننه السنننالم  وأونننا أه ي كلنننه النننلئب  ف منننا فلننن ال نننن و ه
اقتضنننني شننننيافا فال ننننا ر أيننننه لنننني مننننص صننننيغ العمننننوم أله المقتضنننني
لال نننننتنراك يمنننننا نننننو التعريننننن ال نسننننني ال م لنننننل الانننننيا ال نننننيما
والعلميننة تنننافي العمننوم لمننا بننيص الكليننة وال زئيننة مننص التنننافي فاننيافه فنني
ال نننن ياننن ه الم لنننل النننل فمومنننه فمنننوم ال ننن ل ال فمنننوم الانننمول وهللا
أفل .
ال حننننم البالننننم ي تقنننن م قننننول الزمااننننري ه الفننننرك بننننيص الم ال ننننن
داولنننة فلنننه المفنننرد وبينهنننا داولنننة فلنننه الم منننو أيهنننا ا دولنننا فلنننه
المفننرد كنناه صننالحا أله يننراد بننه ال ننن لنني أه يحننا بننه و ه يننراد بننه
بعضننننه لنننني الواحنننن ومننننرادا بهننننلا الصننننالحية أيننننه ا تعننننلر ا ننننتنراك
ال نننننن كننننناه التعريننننن ل يننننناه الحقيقنننننة فيحمننننن فلنننننه الواحنننننن ال أه
صننالحيتها لهمننا فلننه السننواد وقنن صننرا صنناحب المفتنناا وييننرا بننلله
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 / 102ب فقنننالوا ا تعنننلر  /حملهنننا فلنننه اال نننتنراك حملنننا فلنننه أقننن
مننننا يحتمنننن و ننننو الواحنننن فنننني المفننننرد وممننننا يكينننن أه مننننراد صنننناحب
صنناحب الكاننا مننا كرينناا أيننه حكنني القننراءتيص فنني قولننه تعننالي  كنن
ومنننص بننناه ومالئكتنننه وكت نننه ور نننله  والبايينننة وكتابنننة بننناإلفراد ننن يقننن
فننص ابننص ف ننا رضنني هللا فنهمننا أيننه قننال الكتنناب أكبننر مننص الكتننب نن
قنننال الزماانننري فنننزه قلنننا كيننن يكنننوه الواحننن أكبنننر منننص ال ننن  قلنننا
ا أريننن بالواحننن ال نننن وال نسنننية قائمنننة فننني وحننن ا ال نننن كلهنننا لننن
يانننر منننص شنننا  .وامنننا ال منننع فنننال يننن و تحتنننه ال منننا فينننه ال نسنننية منننص
ال منننو وقنننرر ابنننص المنينننر نننلا ال نننواب بننن ه اللفننن المفنننرد ا كننناه ا ننن
خننن فزيننه يستر نن فلننه فننراد خنسننه كلهننا ال بصننينة لف يننة بنن معننناا
وموضنننوفة مامنننا فننني ال منننع ينننرد أوال لننني تايننن الوحننن اه ننن يحصننن
اال نننتنراك بعننن لنننه منننص صنننينة ال منننع فكننناه أقنننوي  .قنننال ومنننص نننلا
الوخننننه ينننن مالننننه رحمننننه هللا فلننننه أه التمننننر أحننننري فنننني ا ننننتنراك
ال ننننن مننننص التمننننور فهننننلا كلننننه يقننننوي أه مننننراد الزمااننننري وييننننرا
بالصننننالحية مننننا كرينننناا وتقننننرر ننننلا أيضننننا أه ا نننن ال ننننن المضننننا
يقتضنني اال ننتنراك كمننا يقتضننيه المحلنني بننالم ال ننن ومنننه قولننه تعننالي
 و ه تعننننن وا يعمنننننة هللا ال تحصنننننو ا  وقنننننول الن ننننني صنننننلي هللا فلينننننه
و نننننل  منعنننننا العنننننراك در مهنننننا ودينار نننننا ومنعنننننا الانننننام قنيز نننننا
وصنننافها  وكنننلله قولنننه تعنننالي  أحننن لكننن ليلنننة الصنننيام الرفنننم  فنننزه
المنننراد لينننالي الصنننيام أله اإلحنننالل شنننائع فننني ليالينننة كلهنننا  .ومبلنننه قنننول
ف ن ي بننص الرقننا ت ن الحنني بننالع رفا ننا  .و ن فننص ريننيفه أينينناء
أي فنننص ريفنننائه  .وممنننا يكيننن أه المنننراد بقولنننه تعنننالي  0كننن أمنننص بننناه
ومالئكتنننه وكتابنننه  خنننن الكتنننب المنزلنننة قولنننه فننني ا ينننة  /األونننري
ف عنننم هللا  / 102ب الن ينننيص م انننريص ومننننلريص وأينننزل معهننن الكتننناب
فنننزه منننص المعلنننوم أينننه لننن يننننزل كتابنننا واحننن ا بننن النننالم فينننه ال نننتنراك
الكتنننب المنزلنننة معهننن وكنننلله فننني ا ينننة األونننري حالنننة اإلضنننافة بننن لي
القننننراءة األوننننري وكت ننننه ب مننننع المالئكننننة والر نننن أيضننننا واألصننننح
فن ن أصننحابنا فننيمص حل ن لياننتريص منناء ننلا النهننر أيننه يانننم فنني الحننال
أله لف ننننة يقتضنننني خميننننع مائننننة و لننننه محننننال فكنننناه كقولننننة ي ألصننننع ه
السننماء  .وأمننا الوخننه األوننر القائنن ب يننه ال يانننم فلنني أله ا نن ال ننن
ال يقتضننني اال نننتنراك بننن أله الفنننرك فننني لنننه الحمننن فلنننه الت عنننير
و ننلا مننل ب الحنفيننة أيضننا  .قننالوا أله اإليسنناه يمننا يمنننع يفسننه بنناليميص
فمننننا يمكننننص اإلقنننن ام فليننننه وتننننزو يسنننناء العننننال او شننننراء ف ينننن النننن ييا
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وشننننرب ميا هننننا خميعننننا ييننننر ممكننننص فعرفنننننا أه النننن عر ننننو المننننراد
فصنننرفنا اليمنننيص لننني المتنننيقص و نننو واحننن وصنننورة المسننن لة فنننن فننني
خاينننب النفنننه مبننن ال أشنننرب المننناء وال أتنننزو النسننناء وال أشنننتري الع يننن
وقنننالوا ينننه ا ينننوي اال نننتنراك صنننحا ييتنننه فيمنننا بيننننه وبنننيص هللا تعنننالي
وال يحننننم أصنننال ألينننه ينننوي محتمننن كالمنننه واوتلفنننوا فننني أه ننن يق ننن
لننننه منننننه فنننني الحكنننن وبهننننلا تعلننننل أبننننو زينننن ال بو نننني ومننننص وافقننننه
كننننال زدوي فنننني أه اال نننن المحلنننني بننننالم ال ننننن ال يقتضنننني اال ننننتنراك
ال ا ينننواا المنننتكل بنننه وأينننه محتمننن لال نننتنراك وف منننه فلننني السنننواء
ومنعنننوا أه الحننننم فننني نننلا المسنننائ بنننال عر لعننن م مكننناه اال نننتيعاب
بننن لي أينننه ا قنننال المرأتنننه أينننا ال نننالك ت لنننل ال نننا وقننن كنننر القرافننني
ننلا المس ن لة فحكنني أيننه قننال الانني فننز ال ن يص ابننص ف ن السننالم رحمننة هللا
فلينننه ه الفقهننناء التزمنننوا قافننن تيص فننني األصنننول وولفو منننا فننني الفنننرو
حننن ا ما أينننه ا ننن ال نننن  / 103أ المعنننر بنننالم ال نننن للعمنننوم  /ولنننو
قننننال القائنننن ال ننننالك يلزمنننننه بنيننننر ييننننة لنننن يلزمننننه ال لقننننة واحنننن ة .
والبايينننة ي أه اال نننتبناء منننص النفننني نننا ومنننص اإل نننا يفننني  .ولنننو قنننال
وهللا ال ل سنننا وبنننا ال الكتننناه فقعننن فرياينننا لننن ياننننم ومقتضننني قافننن ة
اال نننتبناء أينننه حلننن فلنننه أه يلننن الكتننناه فحننننم بع منننه ننن أه الاننني
فننز النن يص أخنناب بنن ه نن ب الماالفننة أه األيمنناه تت ننع المقننوال العرفيننة
دوه األوضنننننا اللنوينننننة ا تعارضنننننا وقننننن ايتقلنننننا النننننالم فننننني الحلننننن
بنننننال الك لننننني حقيقنننننة ال نننننن دوه ا نننننتنراك فلنننننلله كننننناه الحنننننال ال
يلزمنننه ال الما يننننة الماننننترب فنننال يننننزاد فلننننه الواحننن ة وايتقلننننا ال فنننني
الحل ن لنني معنننه الصننفة مبنن ييننر و ننوي فيكننوه معنننه ييتننه ال ل سننا
وبننا ييننر الكتنناه فننال يكننوه الكتنناه محلوفننا فلننه ل سننه قلننا أمننا المسنن لة
األولننني فزيهنننا متفننننل فليهنننا بننننيص الفقهننناء  .وأمنننا مسنننن لة اال نننتبناء ففيهننننا
خهنننناه ألصننننحابنا كرو مننننا فنننني كتنننناب اإلبننننالء ا قننننال وهللا ال خاءتننننه
فننني السنننننة ال مننننرة فمضنننا السنننننة ولنننن ي امعهنننا فصننننحح النننننووي فنننني
الرضنننوة أينننه ال ياننننم أله العنننر خعننن ال ننننا بمعننننه يينننر كمنننا قنننال
ابنننص ف ننن السنننالم وقننن وخنننه الحنفينننة مسننن لة ال نننالك بمنننا تقننن م أه يقنننا
خمينننع خنننن ال نننالك يينننر ممكنننص فايصنننر الننني حقيقنننة ال نننن فكننن ه
قننننال أيننننا ننننالل بعضننننا مننننص ال ننننالك و لننننه النننن عر م هننننول والواحنننن
متننننيقص فينصننننر اللفنننن ليننننه ومقتضنننني ننننلا أه اال ننننتنراك ال يكننننوه
مقصنننورا فلنننه ا نننتيعاب النننبالل التنننه نننه مانننروفة فننني ال نننالك وفينننه
ي ر فالتوخيه بما قاله أصحابنا أقوي وهللا أفل .
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ال حنننم الرابنننع ي تقننن م أه ا ننن ال نننن المضنننا يفيننن اال نننتنراك وقننن
أ لنننل القنننول بنننلله خمهنننور المصننننفيص ولإمنننام شنننهاب الننن يص القرافننني
فيننه تفصنني حسننص و ننو أه ا نن ال ننن قسننماه ي أحنن ما ي يصنن ك فلننه
القليننن والكبينننر كمننننا ومنننال  /و نننب ويصننننفة  / 103ب ولحننن ودم ومننننا
اش ه له ي
والبننايي ال يقصنن فلننه الكبيننر كرخنن وف نن ورد نن ودينننار ويحننو لننه
فننناألول ال رينننب فننني أه يفيننن اال نننتنراك منننع اإلضنننافة كقنننول القائننن منننا
لننني صننن قة ومننننه قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل كننن المسنننل فلنننه المسنننل
حنننرام دمنننه ومالنننه وفرضنننه وقولنننه نننو ال هنننور مننناوا الحننن ميتتنننة
وأمنننا البنننايي ففينننه ي نننر إنننا ر فزينننا يننن رب التفرقنننة بنننيص قنننول القائننن منننال
الرخنننن وقولننننه در مننننه و ا قننننال ف نننن ي حننننر ال يعتننننل أكبننننر مننننص واحنننن
ا ال فننننرك فنننني كويننننه لال ننننتنراك بننننيص
باننننال المعننننر بننننالم ال ننننن
القسنننميص قلنننا تقننن م قولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل منعنننا العنننراك در منننا
ودينار نننا والمنننراد بنننلله فمنننوم الننن را والننن يايير ففننني نننلا التفرقنننة
ي ننر بالنس ن ة لنني خميننع المننارد وأمننا قننول القائ ن ف ي ن ي حننر فننأله الع ن
و ه كنننناه ا نننن خننننن فهننننو مننننا خمننننع واإلضننننافة فيننننه نننننا قري ننننة مننننص
التعرينننن العهنننن ي فلننننلله لنننن يعتننننل فليننننه اال واحنننن وقنننن تق مننننه اإلمننننام
النزالنني لنني قريننب مننص ننلا 9التفرقننة فقننال مننا كنناه مننص أ ننماء األخنننا
يتمينننز فينننه الواحننن فنننص ال نننن بالهننناء كبمنننرة وتمنننر فالعننناري فنننص الهننناء
لال ننننتنراك كقولننننه صننننلي هللا فليننننه و ننننل ال ت يعننننوا ال ننننر بننننال ر وال
التمنننننر بنننننالتمر ال نننننواء بسنننننواء  ....الحننننن يم ومنننننا ال يتمينننننز واحننننن ة
بالهنناء فهننو ينقس ن لنني مننا يتع ن د ويتاننا الواح ن منننه و لنني مننا ال يق ن
لنننه فمنننا ال يتانننا الواحننن مننننه كالنننل ب والفضنننة وشننن ههما يقتضننني
اال نننتنراك ا ال يقنننال نننب واحننن ويحنننوا منننا يتانننا واحننن ة كالرخننن
والننننن ر والننننن ينار فيحتمننننن أه تكنننننوه النننننالم فينننننه الحقيقنننننة ال نننننن وال
تقتضنني العمننوم والتعمنني فنني مبنن قننوله  .والنن ينار أفضنن مننص النن ر .
مننن وو منننص قريننننة التسنننعير ويحتمننن أه يقنننال ه يننن ل فلنننه اال نننتنراك
أله لننننه فهننننو مننننص قننننوله ال يق نننن المسننننل بالكننننافر  / 104أ وال يقابنننن
الرخنننن بننننالمرأة ويحننننو لننننه مننننص ييننننر قرينننننة  /ولنننن يتعننننرو لحالننننة
اإلضنننافة وقننن حكننني منننام الحنننرميص وابنننص القانننيري فنننص بعنننر القنننائليص
بصنننيغ العمنننوم أه منننا كننناه منننص أ نننماء األخننننا ي منننع كنننالتمر والتمنننور
فنننزه لنننه ال يقتضننني اال نننتنراك أله لنننه يمنننا يكونننل منننص حالنننة ال منننع
قننننال اإلمننننام و ننننلا ال حاصنننن لننننه فننننزه اال ننننتنراك ابننننا فنننني أ ننننماء
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األخننننا وينننرد فلنننيه امتننننا قنننول القائننن تمنننر واحننن و نننو أإهنننر منننص
منننتعلقه فننني ال مينننع وقننن قنننال ننني ويه الناقنننة الناقنننة ت منننع فلنننه ينننوك ننن
الننننوك ت منننع فلنننه ييننناك و منننا منننص أبنينننة الكبنننرة ننن ي منننع النيننناك فلنننه
أيينننل و نننو مقلنننوب أينننوك أو أيينننل واألفعننن منننص خمنننع القلنننة ننن كنننر بعننن
لنننه أه التمنننر الم لنننل أحنننري با نننتنراك ال نننن منننص التمنننور وفللنننه بمنننا
تقننن م فنننص الزماانننري أه التمنننر يستر ننن فلنننه ال نننن ال بصنننينة لف ينننة
وأمنننا التمنننور فزينننه ينننرد لننني تايننن الوحننن اه ننن ي نننا اال نننتنراك منننص
صينة ال مع  .وهللا أفل .
ال حننننم الاننننام ي كننننر بعننننر أئمننننة المعننننايي أه ا ننننتنراك الاننننام ي
كنننر بعنننر أئمنننة المعنننايي أه ا نننتنراك ا ننن ال نننن المفنننرد لمنننا يننن و
تحتنننه أقنننوي منننص ا نننتنراك ال منننع بننن لي أينننه ال يصننن ك قنننول القائننن ال
رخننن فننني الننن ار ا كننناه فيهنننا واحننن أو ا نننناه ويصننن ك ما قنننولال رخنننال
فنني النن ار و ننلا التفرقننة يمننا خنناء مننص خهننة النفنني كمننا نني تي تقريننرا
ه شنناء هللا تعننالي وأمننا فنني حالننة اإل ننا مننع التعرينن ال ننن فالاننمول
واحنن فيهمننا لكننص ريننل ماتلنن كمننا تقنن م فننص الزمااننري وييننرا يعنن
اال نننتنراك تنننارة يكنننوه حقيقينننا كقولنننه تعنننالي فنننال النينننب والانننهادة
فزينننه شنننام لكننن يينننب وشنننهادة وتنننارة يكنننوه فريفنننا كقنننول القائننن خمنننع
األمينننننر الصننننناية ا خمنننننع صننننناية بلننننن ة أو صننننناية أ نننننرا مملكتنننننه
فحسنننب أله العنننر قاضننني ب ينننه ال يمكنننص خمينننع صننناية الننن ييا با نننر
فهننو ممننا ياص ن بننالعر بالعق ن كقولننه تعننالي وأوتيننا مننص ك ن شننا
والننننل قالننننه خمهننننور األئمننننة أه التعرينننن متننننه تق مننننه معهننننود ننننابل
ايصنننننر لينننننه كمنننننا فننننني قولنننننه تعنننننالي فعصننننني فرفنننننوه  / 104 /ب
الر نننول أله اللفننن موضنننو للمفنننرد حقيقنننة ال أينننا صنننرفناا لننني ال نننن
بافت ننننار التعرينننن ال نسنننني وصننننرفها لنننني المعهننننود متقنننن م فلننننه لننننه
و نننو المتنننيقص فنننال ينصنننر لننني ال نننن وقننن كنننر بعضنننه أه الحمننن
فلننننه ال ننننن أولنننني أليننننه أكبننننر فائنننن ة وياننننتم فلننننه المعهننننود وييننننرا
بانننال صنننرفة لننني المعهنننود فزينننه ال يتنننناول يينننرا واألولننني النننل قالنننه
األكبنننروه أإهنننر و نننو الموافنننل لمنننا فهمنننه ابنننص ف نننا ويينننرا منننص قولنننه
تعنننالي ه منننع العسنننر يسنننرا فقننن روي فنننص ابنننص ف نننا وابنننص مسنننعود
رضننني هللا فنهمنننا أيهمنننا قننناال لنننص ينلنننب فسنننر يسنننريص ومننننه منننص رواا
مرفوفنننا لننني الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل ففهمنننوا منننص تعريننن العسنننر
ايينننا ايصنننرافه لننني العسنننر األول المتقننن م بانننال اليسنننر فزينننه لمنننا كننناه
منكنننرا لننن يرخنننع لننني األول فكننناه يينننرا فهنننو كمنننا لنننو قنننال المرأتنننه أينننا
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لقنننة يقنننع ال نننة لقنننا فلنننه
لقنننة و لنننم لقنننة و ننن
نننالل يصننن
األصنننح فلنننو قنننال و لنننم ال لنننل و ننن ال لقنننة معرفنننا فننني األونننرييص لننن
يقنننع ال واحننن ة وايصنننر لنننه لننني ال لقنننة األولننني وممنننا بنننني الحنفينننة
فلنننه ا نننتنراك ا ننن ال نننن منننا ا قنننال ي المنننرأة التنننه أتزوخهنننا نننالل
قنننالوا فكننن امنننرأة يتزوخهنننا بعننن لنننه ت لنننل فلنننه أصنننله ال معهنننود
ينصننر التعرينن ليننه فيكننوه لننه لل ننن ويكننوه قولننه التنني أتزوخهننا
وصنننفا معيننننا لمحننن وقنننو ال نننالك البننن منننص لنننه فكننناه كقولنننه كننن
امنننرأة أتزوخهنننا فهننني نننالل فلنننو قنننال نننلا المنننرأة التننني أتزوخهنننا نننالل
فتزوخهنننننا ال ت لنننننل فنننننن أله قولنننننه نننننلا تعينننننيص لهنننننا بننننن بلغ خهنننننا
التعرينن فلنن يكننص قولننه التنني أتزوخهننا صننفة معينننة لمحنن ال ننالك حتننه
تصنننير بمعننننه الانننر فيكنننوه ال نننالك موقعنننا فليهنننا فننني الحنننال و نننه ما
ليسننا أ ننال لننه فيلنننو وي يننرا أيضننا قولننه الع ن الننل اشننتر يننص فهننو حننر
و نننلا الع ننن النننل اشنننتريه حنننر  / 105أ وكنننلله لنننو قنننال لنسنننائه  /المنننرأة
التنننه تننن و الننن ار مننننكص نننالل فمنننص دولنننا مننننهص لقنننا وال ت لنننل ق ننن
النن وول فلنننو قنننال نننلا المنننرأة التنننه تننن و الننن ار نننالل لقنننا فننني الحنننال
دولننننا أو لنننن تنننن و و ننننلا المسنننن لة تسننننتار فلننننه أصننننول الاننننافعية
وتوخيهها إا ر  .وهللا أفل .
ال حنننم السننناد ي تقننن م أه التعريننن ال نسننني يعننن أفنننراد منننا دوننن فلينننه
فنننز ا دوننن فلنننه ا ننن خنسننني مفنننرد فننن مفرداتنننه و ه دوننن ال منننع فننن
مراتنننب ال منننو ال اولنننة تحتنننه وكنننلله الكنننالم فينننه ا أضنننيفا أله داللنننة
ال مننو ال كنن فننرد مننص أفننراد كنن خمننع فعلنني ننلا يتعننلر اال ننت الل بننه
ا يفننني فننني يفننني كننن فنننرد فنننرد كقولنننه تعنننالي وال تقتلنننوا أوالدكننن أله
مقتضننناا فلنننه نننلا التقرينننر النهنننه فنننص أفنننراد ال منننو فمنننص قتننن صننن يا
واحننن ا لننن يقتننن خمعنننا والمنننراد با ينننة يمنننا نننو النهنننه فنننص قتننن كننن فنننرد
فنننرد وخمهنننور األصنننولييص فلنننه اال نننت الل بنننه فننني مبننن لنننه أي فلنننه
كننن فنننرد فنننرد نننواء كننناه فننني خاينننب الب نننو أو خاينننب النفننني و يمنننا
ننلا اإلشننكال بعننر المت ن وريص لمننا حققننوا الفننرك بننيص داللننة ا نن ال ننن
والمفنننرد وداللنننة ال منننع و نننو فلنننه ونننال خمنننا القنننائليص بنننالعموم وقننن
أخننناب فننننه القرافننني بننن ه العنننرب وضنننعا التعريننن ال نسننني ال نننتنراك
خميننع أفننراد مننا دو ن فليننه ننواء كنناه مفننردا أو خمعننا فنني ننا أو يفنني
وفننني نننلا ال نننواب ي نننر ا نننل أه ال منننع يمنننا يننن ل فلنننه اال نننتنراك
فلنننه أفنننراد ال منننو ال فلنننه كننن فنننرد فنننرد ممنننا شنننتم فلينننه مراتنننب
ال مننننو فمقتضنننني النفننننه والنهننننه أه الماالفننننة يمننننا تحصنننن بنننناوتال
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مرت نننة منننص مراتنننب ال منننو ومنننا كنننرا ال يالننن منننص األشنننكال اللهننن ال
أه يننراد فلننه كننالم القرافننني أيننه قرينننة العمنننوم اال ننتنراقي نننا اقتضنننا
أه يكننننوه لكنننن فننننرد فننننرد مننننص ا حنننناد ال مننننص مراتننننب ال مننننو أله
لننننه أقننننوي فنننني  /داللننننة  / 105ب العمننننوم الكليننننة  .وهللا نننن حايه
أفل .
البالنننم والعانننروه ي األ نننماء الموصنننولة نننوي منننا تقننن م منننص منننا ومنننص
وأي و نننننه النننننل والتننننني وخموفهمنننننا واونننننتال لناتهنننننا و و ال ائينننننة
بننننلله القرافنننني ننننتا و ال ننننوه صننننينة وفنننني بعضننننها
وخمعهننننا
ي نننر قنننوي كمنننا ننني تي ه شننناء هللا تعنننالي وقننن افتنننرو كبينننريص منننص
األئمننة ب ن خمهننور األصننولييص فلننه ف ن الننل ومننا تفننر منهننا مننص صننيغ
العمنننوم كمنننا صنننرا بعضنننه بننن ه منننص ومنننا ا كايتنننا موصنننولة منننص صنننيغ
العمنننوم وت عنننه شنننراا كتابنننه وفننني لنننه اإل نننالك ي نننر أيضنننا ين نننه فلينننه
فيمنننا بعننن وصنننرا بننن ه النننل منننص صنننيغ العمنننوم منننص المتقننن ميص القاضننني
ف نننن الو نننناب فنننني كتابننننه اإلفننننادة وبعننننر الحنفيننننة  .وقننننال اإلمننننام أبننننو
الم فنننر بنننص السنننمعايي خمينننع األ نننماء الم همنننة تقتضننني العمنننوم والكنننالم
فله لا ال ملة تتضمنه أبحال ي
ال حنننم األول ي الكنننالم فننني الموصنننول وحننن ا وأيوافنننه وصنننالته لننني
ننلا موضننعة أله مقننرر فنني كتننب العربيننة والننل يمكننص خعلننه مننص صننيغ
العموم يما و األ ماء الموصولة .
ف مننننا الحننننرو كنننناه ومننننا المصنننن ر يت ننننيص فليسننننا منهننننا اتفاقننننا وكننننلله
األلنننن والننننالم النننن ولتاه فلننننه أ ننننماء الفافليننننة والمفعننننوليص وقنننن تقنننن م
الكنننالم فلنننه منننص ومنننا وأي ا كنننص موصنننوال والنننل يتصننن ي الن نننر
فيننه نننا مننا ف ن ا لننه وأقوا ننا داللننة الننل والتننه ومننا يتفننر فنهمننا وفنني
الننل أربننع لنننا أشننهر ا ا ننتعماال بالينناء السنناكنة والباييننة بتانن ي الينناء
و خننننراء وخننننوا اإلفننننراب فليهننننا كمننننا فنننني ينننناء النسننننب وأيانننن وا فليننننه
ولننني المنننال ف فلمنننه بمنننال و ه أينننناب ال للنننل أقربينننة للصنننفي والبالنننم
الننل بكسننر الننلال مننص ييننر ينناء ومنهننا قننول الاننافر ي والننل لننو شنناء لكنننا
صنننارا أو خننن ال أشننن مانننمرا  .والرابعنننة النننل بز نننكاه النننلال وفلينننه قولنننه
 / 106أ فكننننا واألمنننر  /النننل قننن كيننن ا كالنننل يزبننني زي نننة فاصننن ي ا .
نننليص األونننريص تعينننيص بننن خعلهنننا تافيفنننا للكلمنننة
ولننن ي عننن ابنننص يعننني
للضنننرورة ففننني األولننني حنننل اليننناء وأبقننني الكسنننرة فالقنننة فليهنننا  .وفننني
البايينننة أخنننري الوصننن م نننري الوقنننن  .قنننال و نننلا منننل ب ال صننننرييص
وفننن الكننوفييص أه لننه قيننا فيكوينناه لنتننيص  .قننال ابننص فصننفور و ننلا
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اللنننا كلهننا خاريننة فنني التنني وف ن أبننو ال قننا مننص لنننا الننل أيضننا لننل
بنننالم مفتوحنننة وفيفنننة و نننلا فننني الحقيقنننة أصننن النننل ق ننن دونننول األلننن
والنننالم فليهنننا وقننن اوتلفنننوا فننني وخنننه دونننول األلننن واللنننالم فليهنننا فقيننن
يهننا ا ننتعمال لننل وحنن ا وقينن يهمننا زائنن اه ال للتعرينن و يمننا تعرينن
النننننل والتننننني بمنننننا بعننننن ما منننننص صنننننالتهما كمنننننا فننننني منننننص ومنننننا وأي
الموصوال  .واألول حا وأما تبنيتها ففيها أيضا لنا ي
أحننن ا ي اللنننلاه بافيننن الننننوه فلنننه قافننن ة التبنينننة بننناألل رفعنننا واليننناء
يصننن ا وخنننرا والبايينننة ي كنننلله ال أه الننننوه ماننن دة وقننن قنننري بهنننا قولنننه
تعالي والللاه ي تيايها منك ف و ما .
والبالبنننة ي بحنننل الننننوه تافيفنننا كقنننول الانننافر ي ابنننني كلينننب ه فمنننه
اللنننلا قنننتال الملنننوب وفككنننا األينننالال فعلننني نننلا يقنننال فننني النصنننب النننل
بفننتح الننلال وا ننكاه الينناء وق ن أيكننر ابننص ختننه تبنيننة الننل والتننه قننال أله
التبنينننة ال تلحنننل ال النكنننرة  .واأل نننماء الموصنننولة ال تنكنننر كمنننا فننني زيننن
وفمنننرو وينننلا لحقتهمنننا التبنينننة فنننزه لنننه بعننن تنكير منننا ولنننلله يننن و
تبنيتهنننا األلننن والنننالم والنننل والتنننه حننن واحننن ق ننن التبنينننة وبعننن ا قنننال
فاللننلاه واللتننناه وشننن ههما أ نننماء موضننوفة للتبنينننة ماترفنننة لهنننا وليسنننا
/ 106ب فلنني ح ن تبنيننة السننماء و ننلا كلننه بننناا ابننص خننا فلننه أه الننل
لننن تسنننتعم بنينننر تعريننن واللننننة التنننه حكا نننا أبنننو ال قنننا معارضنننة لنننلله
وأمنننا خمعهمنننا ففننني خمنننع النننل لننننا أشنننهر ا و نننه الفصنننحاء النننليص
رفعنننا ويصننن ا وخنننرا وبهنننا خننناء القنننروه  .والبايينننة ي خنننراء خمعنننه م نننري
خمننننع المننننلكر السننننال بننننالواو ورفعننننا والينننناء يصنننن ا وخننننرا وفليهننننا قننننول
الانننافر ي وبننننو ينننو يحينننة اللنننلوه كننن يه معننني محلقنننة منننص الحنننراه .
والبالبنننة ي النننل يحنننل الننننوه و نننه لننننة فصنننيحة ومنهنننا قولنننه تعنننالي
ووضنننننت كالنننننل واضنننننوا وقنننننول الانننننافر ي و ه النننننل حاينننننا بفلنننننا
القوم ك القوم يا أم وال .
دماو
والرابعنننة ي االئننننيص باليننناء والننننوه فننني األصنننول البالبنننة و نننه لننننة نننلي
ويحنننل منهنننا الننننوه أيضنننا فيكنننوه لننننة واصنننة ويقننن ابنننص فصنننفور أه
ابنننص مسنننعود رضننني هللا قنننرأ الالئننني يولنننوه منننص يسنننائه قنننال و نننه
فلنني ننلا اللنننة والسنناد الننالوي بننالواو رفعننا والينناء يصنن ا وخننرا كمننا
تقنن م فننص الننليص وأيانن فليننه قننول الاننافر ي نن الننال ه فكننوا الننن فننني
يمنننروا السنننا اه و ننن خنننناحي  .ومننننه يحنننل الننننوه منننع النننواو أيضنننا
فيكننوه لننه لنننة ننابعة وق ن كننر ابننص يعنني أه الالئننيص خمننع الننالي قننال
والالئننني مفنننرد بمعننننه النننل تقنننول خننناءيي الالئننني فعننن كنننلا ننن خمنننع
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السننالمة كمننا فع ن بالننل فنني الوخننوا المتق مننة وق ن كننر العل ن أبننو القا ن
اللننوزقي فننني شنننرحه للمفصنن أه النننالوه خمنننع ي الننل بمعننننه صننناحب
منننص األ نننماء السنننتة المعربنننة بنننالحرو قنننال و نننو يينننر خنننار فلنننه لف نننة
و ننو معننرب حمننال فلننه واحنن ة و ه لنن يكننص مننص لف ننة قننال ولعنن الننليص
يقولوه الللوه ش هوا بالالوه أليه خمع مبله أ م كالمه .
 / 107أ وقننن خننناء أيضنننا فننني خمنننع النننل األولننني بنننوزه  /العلننني قنننال
ال نننو ري ويينننرا نننو خمنننع المنننر ت ننن واحننن لنننه منننص لف نننه ومننننه قنننول
الانننافر ي فنننزه بنننني فمننني لألولننني يانننللويني أفلننني حاد نننا الننن ر ا
تنقلننب أي الننليص ياننللويني وال شننه أيننه بعنننه الننليص فنني خمننع وخو ننه
وأما خمع التي ففيه أيضا وخوا .
أحنننن ا ي االتنننني بالتنننناء قننننال هللا تعننننالي والالتنننني ينننن تيص الفاحاننننة مننننص
يسننائك و اييهمننا ي يحننل الينناء و بقنناء التنناء فلننه كسننرتها كمننا حننلفا
مص واح ا .
و البهمننا ي الالتنني بهمننزة بعنن ا ينناء وبهننا قننرأ خمافننة مننص السنن عة قولننه
تعالي والالتي ي سص مص المحير .
ورابعهننا ي والننالء بهمننزة مكسننورة وبهننا قننرأ يننافع وابننص كبيننر فنني روايننة
فنهمنننا والنننالء ي سنننص  ...االينننة ومنهنننا قنننول الانننافر  .منننص النننالء لننن
ي ص ي نيص حس ة ولكص ليقتلص ال ري المنفال .
ووامسننها ي الالئنني بالينناء المبننناة مننص تحننا بعنن األلنن مننص ييننر تو نني
مز وبها قرأ بعر القراء أيضا ا ية المتق مة
و اد ها ي اللوا بالياء المكسورة كما في مفرد ا .
و امنها ي اللوائي بالهمزة وبع ا ياء اكنة
وتا نننعها ي اللنننواء بالمننن والهمنننزة المكسنننورة داللنننة فلننني اليننناء المحلوفنننة
كما تق م
وفاشنننر ا ي اللنننوا بننناألل المقصنننورة فقننني حكننني نننلا اللننننا كلهنننا ابنننص
فصنننفور ويينننرا وفلنننه منننا تقننن م فننني الالتننني يكنننوه مانننتركا بنننيص خمنننع
الملكر والمكيم  .وق حكاا ابص باباا أيضا فله األوف وهللا أفل
ال حنننم البنننايي ي تقننن م الانننال بنننيص أئمنننة العربينننة أه األلننن والنننالم التنننه
فننني النننل والتنننه ننن منننا للتعريننن أم ال والنننل ي هنننر أيهمنننا للتعريننن
أو يفيننن أه منننا يفيننن ا أله النننل تنننارة تكنننوه فه ينننة وتنننارة تكنننوه خنسنننية
ففنني مب ن قولننه تعننالي  وقننال الننل أمننص يننا قننوم ات عننوه  ....ا يننة  ننه
للعهننن أليهنننا مانننيرة لننني منننا تقننن م منننص قولنننه تعنننالي وقنننال رخننن منننكمص
منننص ول فرفنننوه يكنننت يماينننه  / 107ب وكنننلله قولنننه تعنننالي قننن نننمع
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هللا قننننول التنننني ت ادلننننه فنننني زوخهننننا ترخننننع لنننني معهننننود ننننابل وال
يقتضننني فمومنننا وكنننلله كننن منننا ورد فننني صنننفا هللا تعنننالي مبننن  و نننو
النننل فننني السنننماء لنننه وفننني األرو لنننه   و نننو النننل ولنننل منننص المننناء
باننرا  وأمبننال لننه ولهننلا الصننيغ الكبيننرة امتنننع خمننع مننص األصننولييص
منننص فننن ا فننني صنننيغ العمنننوم وينننرد فلنننيه منننا كننناه المنننراد بهنننا ال نننن
دوه العهنن كقولنننه تعننالي  والنننل خنناء بالصننن ك وصنن ك بنننه  فقننن روي
فنننص ابنننص ف نننا ويينننرا أيهنننا فامنننة فننني كننن منننص دفنننا لننني توحيننن هللا
وومننص بننه  .واوتننارا ال يننري وييننرا مننص أئمننة التفسننير وينن ل فليننه قولننه
تعنننالي أول نننه نننن المتقنننوه لهننن مننننا ياننناءوه فنننن ربهنننن لننني أوننننر
الكنننالم فعنننود الضنننمير لنننيه يينننر منننرة بصنننينة ال منننع يقتضننني أينننه لننني
المنننراد فنننردا معهنننودا ويكيننن أيضنننا قنننراءة ابنننص مسنننعود رضننني هللا فننننه
والننليص خنناءوا بالصنن ك وصنن قوا بننه وقنن ينن الزمااننري فنني كاننافه
فلننه أيننه قولننه تعننالي والننل قننال لوال يننه أ لكمننا المننراد بننه ال ننن
القائننن لنننه القنننول ال واحننن معنننيص وخعلنننه م تننن أ وو نننرا أول نننه النننليص
حننل فلننيه القننول فوقننع الا ننر م موفننا كمننا فنني ويننة الزمننر ومننا كننرا
خمافنننة منننص المفسنننريص أه قولنننه تعنننالي والنننل قنننال لوال ينننه أ لكمنننا
يزلنننا فننني ف ننن النننرحمص بنننص أبننني بكنننر رضننني هللا فنهمنننا منننردود بمنننا
روي فنننص فائانننة رضنننني هللا فنهنننا أيهننننا أيكنننر لننننه وقالنننا وهللا مننننا
يزلننننا فينننننا ففنننني مبنننن نننناتيص ا تننننيص تكننننوه الننننل فامننننة والمننننراد بهننننا
ال نننن ويت يننن نننلا بننن ه منننص قنننال التنننه تننن و الننن ار فهننني نننالل أو النننل
ينن و النن ار فهننو حننر أه لننه يعنن كنن مننص دونن مننص الزوخننا والع ينن
وال يانننت بواحننن ال بماصننن كمنننا نننو شننن ه العمنننوم و نننلا المعننننه
فننني النننليص والالتننني وبقينننة صنننيغ ال منننو المتق منننة أإهنننر وال فنننرك فينننه
بنننيص أه يكنننوه المنننراد بنننه قومنننا المعهنننود أو خنسنننا شنننامال  / 108أ فزيهنننا
تقتضننني اال نننتيعاب  /فننني الموضنننعيص وال يانننتر فننني داللنننة العنننام أه ال
يكننننوه منحصننننرا فنننناألول كقولننننه تعننننالي ه الننننليص ينادويننننه مننننص وراء
النننليص قنننال لهننن الننننا ه الننننا قننن خمعنننوا لكننن  لقننن
الح نننرا
نننمع هللا قنننول النننليص قنننالوا ه هللا فقينننر  وأمبنننال لنننه ممنننا يرخنننع الكنننالم
فينننه لننني قنننوم ماصوصنننيص ب فيننننايه والمقصنننود شنننمول خمنننيعه فيمننننا
أ نننن لنننيه والبنننايي كقولنننه تعنننالي والنننليص يكمننننوه بمنننا أينننزل لينننه ومنننا
أيننننزل مننننص ق لننننه   ه الننننليص نننن قا لهنننن منننننا الحسنننننه   ه الننننليص
قنننالوا ربننننا هللا ننن ا نننتقاموا   ه النننليص يننن كلوه أمنننوال اليتنننامي إلمنننا 
لنني ييننر لننه ممننا ي ننول تعنن ادا وال تنحصننر أمبلتننه والمننراد بننلله كلننه
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ا ننتيعاب لننه ال ننن والاننمول يمننا خنناء مننص صننينة الننليص وكننلله قولننه
تعنننالي  0والالتننني تانننافوه يانننوز ص فع نننو ص   والالتننني ي سنننص منننص
المحنننير منننص يسنننائك ...ا ينننة  فزيكنننار العمنننوم فننني نننلا كلنننه مكنننابرة
ولنننني شننننا يحننننال فليننننه ننننوي م ننننرد ننننلا الصننننيغ ا األصنننن فنننن م
القنننرائص ال نننيما وفنننتح لنننه يعكنننر فلنننه خمينننع صنننيغ العمنننوم أله منننص
خملننة م ننافص المنكننريص لهننا كمننا تق ن م وال فننرك بننيص ومننا وبننيص الننليص فنني
ال اللة واإلبهام وهللا أفل .
ال حنننم البالنننم  .فننن القرافننني منننص خملنننة صنننيغ العمنننوم الموصننننولة و
ال ائيننة و ننه التننه تسننتعملها ننا بمعنننه الننل كقننول بعضننه قننوال لهننلا
المننننرء و خنننناء ننننافيا ي لنننن فننننزه الحسننننر فنننني الفننننرائر ي وقينننن يهننننا
تسنننتعم أيضنننا بمعننننه التنننه وأياننن وا فلينننه قنننول بعنننر بنننني نننا فنننزه
وب نننري و حفنننر و و وينننا ي معنننناا التنننه
المننناء مننناء أبننني وخننن
حفرتهنننا والتنننه ويتهنننا ابنننص فصنننفور أيهنننا بمعننننه التنننه قنننال ولكنننص خننناء
فلنننه تنننلكير ال نننر قنننال و يمنننا يسنننتعملوه بمعننننه التنننه ا فمنننص كالمهننن
الفضنننن و فضننننلك هللا بننننه والكرامننننة ا فضننننلك هللا بهننننا ولننننلله فنننن
القرافنننني أيضننننا ا التننننه بمعنننننه  / 108 /ب التننننه مننننص خملننننة صننننيغ
العمننننوم نننن تو ننننع فعنننن ه متنا مننننا وم موفهمننننا مبنننن وا و واتننننا و وو
و وا كمنننا يقننن لنننه ابنننص فصنننفور ويينننرا والنننل ي هنننر أه خمنننع كننن
منهمنننا يقتضننني العمنننوم كمنننا فننني ينلنننب منننص ا نننتعمال نننا لهنننا خارينننة
م نننري العهنننود فنننال يكنننوه للعمنننوم كمنننا تقننن م تقرينننرا فننني النننليص و نننالك
القرافننني ويينننرا أه النننل والتننني منننص صنننيغ العمنننوم ينننرد فلينننه ا نننتعمالها
لعه واص كما تق م فالب
منننص التفصننني وبنننه ي منننع بنننيص كنننالم منننص فننن الموصنننوال منننص صنننيغ
العمنننوم ومنننص يفا نننا فنهنننا فنننزه وخننن ا نننتعمال و ال ائينننة بمعننننه ال نننن
حملنننا ما فلنننه العمنننوم كمنننا فننني النننل وأمنننا التبنينننة فقننن تو نننع القرافننني
حينننم فننن ا فننني نننائر الصنننيغ منننص خملتهنننا حتنننه فننن كنننال وكلتنننا و نننو
كننننالمنفرد بننننلله وال يافنننني ضننننعفه و ه كنننناه بعضننننه حنننن العننننام بمننننا
تضنننمص ا ننننيص فصننناف ا وال نننا ر أم منننراد خنننواز االقتصنننار بنننه فلننني
اال نننيص و ال فنحننو كننال وكلتننا واللننلاه واللتنناه ومننا أشنن ه لننه قاصننر فننص
درخننننننة العننننننام االصنننننن الحي واألمننننننر فيسننننننه قريننننننب وقنننننن افتننننننرو
األصنننفهايي فلينننه فننني فننن ا التبنينننة منننص صنننيغ العمنننوم وافتنننراو إنننا ر
وهللا أفل .
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ال حننم الرابننع ي وممننا كننر الحنفيننة أيضننا مننص صننيغ العمننوم الموصننولة
األلننن والنننالم الننن اولتاه فلنننه ا ننن الفافننن وا ننن المفعنننول فزيهمنننا منننص
أينننوا الموصنننوال  .فلنننو قنننال لع يننن ا الضنننارب مننننك زيننن ا حنننر ولنسنننائه
ال اولننة مننننكص النن ار نننالل  .فتنننل ال ميننع و لنننل الكنن بنننلله الفعننن أله
األل ن والننالم بمعنننه الننل ولنن يعنن القرافنني فنني ننلا مننص خملننة الصننيغ
فهننني واردة فلنننه تو نننعه وتكبنننرا وقننن اوتلننن النحننناة فننني نننلا األلننن
والننالم فننل ب األوف ن والمننازيي لنني أيهننا حننر كمننا ننه فنني ييننر ننلا
الموضنننع بننن لي أه منننا يتصننن بهنننا نننو العنننرب بنننزفراب منننا ق لهنننا يحنننو
خننناء الضنننارب  / 109أ زيننن ا فالضنننارب  /نننو فافننن خننناء فلنننو كاينننا
األلننن والنننالم ا نننما لكننناه لهنننا موضنننع منننص اإلفنننراب و ما يلنننزم أه يكنننوه
للفعنن فننافاله أو لنن يتا هننا العامنن لنني الصننلة كمننا لنن يننتاي فنني الننل
ويحو ننا وق ن مننال أبننو فلننه الفار نني لنني ننلا القننول واوتننارا ابننص يعنني
وييننننرا مننننص المتنننن وريص و ننننب ال مهننننور لنننني أيهننننا ا نننن بنننن لي فننننود
الضننمير ليهننا مننص الصننلة مننص ييننر أه يتع مننه مننص شننا أوننر ل ن يع ن لنني
األلنننن والننننالم لننننزم فننننودا لنننني م هننننول ييننننر مننننلكور و لننننه ال ي ننننوز
وأخنناب األولنننوه بنن ه الضنننمير فائنن لننني مننا دل فلينننه األلنن والنننالم منننص
معننننه النننل والتنننه نننلا ال نننواب أ ننن منننص قنننول منننص قنننال ينننه يعنننود لننني
الموصنننو المحنننلو تقننن يرا الرخننن الضنننارب أله األصننن فننن م نننلا
التقننن ير فنننز ا فنننر لنننه فعلننني القنننول ب يهنننا حنننر ال يكنننوه منننص صنننيغ
العمنننوم وأمنننا فلنننه القنننول األونننر ب يهنننا ا ننن محتمننن لنننه فننناألإهر أه
ي عننن العمنننوم مسنننتفادا ممنننا دل فلينننه ا ننن الفافننن وا ننن المفعنننول منننص
ال نسنننية وتكنننوه النننالم مانننعرة بنننلله و ه لننن تكنننص لتعريننن ال نننن كمنننا
تق م في الل والته  .وهللا أفل .
ال حنننم الانننام ي نننب الكوفينننوه لننني أه أ نننماء اإلشنننارة كلهنننا ي نننوزا
ا ننتعمالها موصننوال وا ننت لوا فليننه بقولننه تعننالي ومننا تلننه بيمينننه يننا
مو نننه فقنننالوا بيميننننه منننص صنننلة تلنننه ك ينننه قنننال ومنننا التننني بيمننننه ينننا
مو ننننه  .ويقننننول الاننننافر فنننن مننننا لعينننناد فليننننه أمننننارة ي ننننو و ننننلا
تحملنننيص لينننل  .أي النننل تحملينننه  .وال مهنننور أبنننوا لنننه وبسننني الكنننالم
نننلا موضنننعه والمقصنننود أينننه فلنننه قنننول
فننني احت نننا ال نننائفتيص لننني
الكننننوفييص ت ننننا أ ننننماء اإلشننننارة ا قينننن ب يهننننا موصننننولة ولنننن يننننرد بهننننا
معهننود ونناص مننص صننيغ العمننوم ول ن يتعننرو ليهننا القرافنني ب ن يقننال ه
ال منننو منننص أ نننماء اإلشنننارة التننني ينننراد بهنننا يينننر محصنننورة  / 109 /ب
يقتضننني العمنننوم والبننن كمنننا فننني قولنننا تعنننالي أول نننه فلنننيه لعننننة هللا
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والمالئكنننة والننننا أخمعنننيص بننن لي صنننحة اال نننتبناء مننننه بعننن لنننه
بقولننننه تعننننالي ال الننننليص تننننابوا فقنننن تقنننن م أه اال ننننتبناء دلينننن العمننننوم
وكنننلله لنننو كننناه الماننننار لنننيه خمعنننا معنينننيص كقولننننه تعنننالي ننن أيننننت
نننكالء تقتلنننوه أيفسنننك فنننزه نننلا اللفننن يعننن خمينننع المانننار لنننيه بحينننم
ال يانننننر مننننننه أحننننن وال معننننننه للعمنننننوم ال نننننلا فنننننال يتوقننننن القنننننول
بننننالعموم فلننننه خعلهننننا موصننننوال وال ريننننب فنننني أه فنننن مبنننن أول ننننه
و ننننكالء مننننص صننننيغ العمننننوم الانننناملة مننننا يننننن ر تحتهننننا ضننننربة واحنننن ة
أقنننرب منننص ألفننناإ كبينننرة خعلهنننا القرافننني منننص خملنننة صنننيغ العمنننوم كق ننن
وبعنن وفننوك وتحننا و ننائر ال نننرو ووحنناد ومبننني و ننالل وربننا لننني
ييننر لننه ممننا نني تي التبنيننة فليننه ه شنناء هللا تعننالي الرابننع والعاننروه
مننص صننيغ العمننوم النكننرة فنني ننياك النفنني وقنن اتفننل خميننع القننائليص بنن ه
للعمنننوم صنننينة بننن ننني منننص أقنننوي الصنننيغ صنننور ا و نننه فننني خاينننب
النفي مب ك في خايب اإل ا والكالم فليها يتضمص مسائ .
المسنننن لة األولنننني ي أقننننوي صننننينة منهننننا ا بنيننننا النكننننرة مننننع ال التننننه
للت رئنننة مبننن ال لنننه ال هللا وال رخننن فننني الننن ار وكنننلله دونننول منننص فلنننه
النكننننرة كقولننننه تعننننالي ومننننا مننننص لننننه ال هللا وكننننلله مننننا ين لننننل فلنننني
القليننن والكبينننر كانننا وموخنننود ومعلنننوم فننني قنننول القائننن منننا أكلنننا شننني ا
ال لنني موخننود وكننلله ممننا يننالزم النفننه مب ن أحنن كقننول القائ ن مننا رأيننا
أحننن ا وكنننلله منننا يلتحنننل بهنننا ممنننا يننن تي بياينننه مبننن كت نننع وفرينننب ودا
وم يننننب فاالتفنننناك فلننننه أه ننننلا كلهننننا للعمننننوم نننن اوتلفننننوا فنننني كيفيننننة
نننب لينننه ال مهنننور أه العنننرب وضنننعا
حصنننول العمنننوم فيهنننا فالنننل
ننلا التركيننب مب ن ال رخنن فنني النن ار للقضنناء بننالنفي فلننه كنن فننرد فننرد
 / 110أ مص أفراد الرخال  .فالاصوصيا في ك رخ
منفينننة بننناللف فلنننه وخنننه الم ابقنننة  .وقالنننا الحنفينننة يمنننا حصننن العمنننوم
أله النفننني فينننه موضنننو لنفننني الحقيقنننة الكلينننة التنننه ننني مفهنننوم الرخننن
ويلننزم مننص يفيننه يفنني كنن فننرد أله لننو ننا فننرد لمننا كايننا حقيقننة الرخنن
منفينننة ال يسنننتلزم لنننه الفنننرد الحقيقنننة الكلينننة فنننزه يفننني المانننترب الكلننني
يلنننزم مننننه يفننني كننن فنننرد والقنننول األول أإهنننر أله المنننتكل يمنننا يقصننن
بنفينننه يفننني كننن رخننن رخننن ال يفننني المانننترب ويننن ل فلننني لنننه دونننول
اال ننتبناء فلننه ننلا الصننينة اتفاقننا و ننو فلنني مننا قالننه الحنفيننة لنن ياننر
يمنننا نننو الما ينننة
اال نننتبناء شننني ا منننص مننن لول اللفننن أله مننن لول فنننن
الكلينننة  .فاال نننتبناء يمنننا توخنننه فلنننه فلنننه الزم المننن لول بالم ابقنننة و نننو
يفننننني األفنننننراد الالزمنننننة لنفننننني المانننننترب فيكنننننوه منق عنننننا وفلننننني رأي
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ال مهنننور يكنننوه اال نننتبناء منننص مسنننمي اللفننن أله مسنننماة فنننن الكلينننة
وكننن فنننرد فنننرد داوننن فيهنننا فيكنننوه اال نننتبناء متصنننال فكننناه أرخنننح فنننزه
قيننن داللنننة االلتنننزام الزمنننة فلنننه كنننال القنننوليص فنننزه يفننني المانننترب الزم
لنفننني كننن فنننرد فنننرد و نننو فنننن الحنفينننة ب رينننل الم نننابل ويفننني كننن فنننرد
فنننرد الزم لنننه ف وابنننه أه يفننني المانننترب الكلننني يينننر مقصنننود باألصنننالة
باننال يفنني ك ن فننرد فننرد ف علننه م ن لوال بالم ابقننة أولنني مننص خع ن لننه
للما ينننة الكلينننة و نننلا كلنننه ينننزا فننني ال رينننل النننل حصننن بنننه العمنننوم
وال يترتب فليه فائ ة ففيه وهللا أفل 0
البايينننة ي أه النكنننرة ا كاينننا فننني نننياك النفننني تعننن منننص يينننر فنننرك بنننيص
الصننننور المتق مننننة ويير ننننا بنننن صننننرا كبيننننر منننننه فنننني تمبيلننننة بنيننننر
الصننننور المتق مننننة كقولننننه تعننننالي وال تنننن مننننع هللا لهننننا أوننننر و ال
يننننننادر صننننننيرة وال ك ينننننرة ال أحصنننننا ا وال ت نننننع مننننننه أ منننننا أو
كفننننورا ولنننن تكننننص لننننه صنننناح ة وقولننننه صننننلي هللا فليننننه و ننننل ال
يقتننن  / 110 /ب مسنننل بكنننافر وقنننال اإلمنننام أبنننو الم فنننر السنننمعايي قنننال
أ ننن العلننن ي النكنننرة ا كاينننا يفينننا ا نننتنرقا خمينننع كقولنننه ي منننا رأينننا
رخنننال ومنننا رأينننا يسنننايا  .وقننن افتنننرو القرافننني فننني مواضنننع منننص
كت ننه فلننه ننلا اإل ننالك بنن مور ي أحنن ا أه نني ويه ينن فلننه أه يصننح
أه يقنننال ال رخننن فننني الننن ار بننن رخننناله وال يصنننح لنننه ا يفينننا النكنننرة
منننع ال وقنننال ابنننص المسنننن الر ل ننناوي فننني شنننرا ال مننن ا قلنننا ال رخننن
فنني ال ن ار بننالرفع ال تع ن أله خننواب لمننص قننال ن فنني ال ن ار رخ ن واح ن
فيقنننال لنننه ي ال رخننن فننني الننن ار بننن رخننناله بانننال منننا ا بنينننا النكنننرة
منننع ال فنننزه خنننواب لمنننص قنننال ننن منننص رخننن فننني الننن ار فكننناه نننكاله فنننص
م لنننل مفهنننوم الرخننن فكننناه خوابنننه بعمنننوم السنننلب ولنننلله بنينننا النكنننرة
منننع ال لتضنننمص الكنننالم معننننه منننص التنننه نننه فننني كنننالم السنننائ قنننال فهنننلا
منهمننننا يقتضنننني أه النكننننرة ا أفربننننا مننننع ال يكننننوه النفنننني الوحنننن ة ال
لعموم النفي .
و اييهمنننا ي منننا قنننال ال رخنننايي فننني شنننرا اإليضننناا ه قنننول القائننن  .منننا
خنننناءيي رخنننن ال يقتضنننني ا ننننتنراك ال ننننن ف ننننوز أه يقننننول بنننن أكبننننر
باننال مننا ا دولننا مننص فقننال مننا خنناءيه مننص رخنن فزيهننا ما ال ننتنراك
ال نننن حتنننه ال ي نننوز أه يقنننول بننن أكبنننر وقنننال الم نننرد ق لنننه بنحنننو منننص
ننننلا و ننننو تصننننريح منهمننننا بعنننن م العمننننوم فنننني قولننننه مننننا خنننناءيي رخنننن
وكننلله ينن فليننه الزمااننري فنني قولننه تعننالي مننا لكنن مننص لننه ييننرا
أه العمننوم مسننتفاد مننص لف ن مننص ولننو قننال مننا لك ن لننه ل ن يحص ن العمننوم
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وقننال مبلننه أيضننا فنني قولننه تعننالي مننا ت ن تيه مننص ويننا ربه ن و البهننا ي
منننا قالنننه ابنننص السنننكيا ه الصنننيغ العامنننة التنننه تقتضننني العمنننوم فننني النفننني
ننننه قننننوله مننننا بهننننا أحنننن وال وابننننر وال صننننافر ور فريننننب وال
كتينننع وال دبننني وال دبنننيا وال ينننافح حزمنننه  /وال دينننار وال نننواري
 / 11أ وال دوري  /وال تننننننومري والفنننننننه قنننننننرو وال أرم وال دا
وال يننننا ل وال يننننابح وال نننناإ
وال م يننننب وال معننننرب وال أينننني
وزاد لننننرا أيضننننا فلننننه لننننه
وال راإ وال دفننننو وال صننننوا
منننا بهنننا نننوي وال زائنننر وال دائننن وال تنننامور وال فنننايص وال فنننيص
ومننالي منننه ب ن قننال القرافنني فهننلا يي ن و ال ننوه صننينة يق ن أئمننة اللنننة
ننه التنني تفينن العمننوم ومننا ننوا ا فننال يفينن ا أليننه مقتضنني حصننر النفنني
العنننام فننني نننلا األلفننناإ ننن خمنننع بنننيص كنننالم نننكالء وكنننالم أئمنننة األصنننول
بنن ه قنننال فنننادة النكنننرة العمنننوم حالننة النفنننه فلنننه قسنننميص مقننني ومسنننمو
ا بنينننا منننع ال فنننزه م نننرد ال ياتلننن فينننه  .والمسنننمو ي نننلا
فنننالمقي
األلفنناإ المعنن ودة ومننا فنن ا لننه ال يفينن العمننوم و ننو دار فلننه كننالم مننص
أ لنننل لنننه منننص أئمنننة األصنننول ويكنننوه كنننالم منننص تقننن م كنننرا منننص أئمنننة
العربيننننة ماصصننننا لكننننالم األصننننولييص كمننننا تاصنننن القوافنننن العامننننة
بالصنننور الااصنننة  .وقنننال فننني موضنننع أونننر العمنننوم النننل فننني قنننوله ال
رخ ن فنني ال ن ار بننالرفع والتنننويص معنننا لننه أيننه لنني زينن فنني ال ن ار وحنن ا
وال فمنننوم وحننن ا وكنننلله نننائر أفنننراد الرخنننال بننن منننا أه ال يكنننوه فيهنننا
أحننن ال تنننة أو يكنننوه فيهنننا أكبنننر منننص واحننن فيننن ول العمنننوم فلنننه أه المنننراد
بنننه النفننني بقيننن الوحننن ة نننلا كلنننه فلنننه ونننال اتفننناك أئمنننة األصنننولييص
والفقهننناء القنننائليص بصنننيغ العمنننوم  .ومنننا كنننرا فنننص أئمنننة العربينننة فنينننر
متفنننل فلينننه بننن قننن ينننل ننني ويه فلنننال ونننال و ه للعمنننوم و ه أفربنننا
النكنننرة منننع ال  .يقلنننه فنننص شنننيانا أبنننو حيننناه فننني كتابنننه ارتاننناء الضنننرب
ويينننرا فننني كالمنننه فلنننه حنننرو ال نننر  .ويقلنننه فنننن أيضنننا منننص أئمنننة
األصننول مننام  / 111 /ب مننا خنناء فنني رخنن  .فللفنن فننام ولكننص يحتمننن
أه ي ن ول مننا خنناء ب ن رخنناله ب ن رخننال فننز ا قلننا مننا خنناءيي مننص رخ ن .
اقتضنننني يفنننني خننننن الرخننننال فلننننه فمننننوم مننننص ييننننر ت وينننن وقنننن كننننر
القرافننني فننني نننلا النننن ولكنننص قنننال لننن أخننن ا فننني كتننناب ننني ويه و ننن لا
فنننه منننص نننو فننال بالكتننناب فقنننال ال أفرفنننه و ننلا ضنننعي كمنننا تنننراا أله
اإل نننا مقننن م فلنننه مبننن نننلا ال نننيما مبننن منننام الحنننرميص شنننيانا ابنننص
حينننناه فننننزه ليننننه المنتهنننني فنننني التب يننننا واالتفنننناك وقنننن ننننل األصننننفهايي
شننننارا المحصننننول أه النكننننرة ا أفربننننا مننننع ال لنننن تكننننص للعمننننوم قننننال
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ا
أليهنننا ما ليسنننا لنفننني ال نننن بننن لنفننني الوحننن ة و نننلا أيضنننا ضنننعي
كيننن يقنننال لنننه فننني مبننن قولنننه تعنننالي فنننال رفنننم وال فسنننوك وال خننن ال
فننني الحنننا فلنننه قنننراءة الرفنننع والتننننويص وكنننلله ال بينننع فينننه ةال ولنننة
وكنننلله اتفننناك أئمنننة العربينننة فلنننه خنننواز قنننول ال حنننول وال قنننوة ال بننناه
برفعهمننا مننع التنننويص فننال ريننب فنني اه النفنني فنني ننلا كلننه للعمننوم ال لنفنني
األصننننول ومننننا تقنننن م يقنننن القرافنننني لننننه فننننص أئمننننة العربيننننة أه العمننننوم
المسنننننتفاد منننننص النكنننننرة المنفينننننة فلننننني قسنننننميص ي أحننننن ما ي ب رينننننل
النصوصنننية وال يحتمننن تننن ويال و لنننه فيمنننا ا بنينننا النكنننرة منننع ال وفننني
األلفنناإ التننه ننرد ا ابننص السننكيا وكننرا فيمننا تقنن م وفنني مننص ا دولننا
ننلا ال كمننا تتاصنن األفنن اد التننه
فلننه النكننرة المنفيننة فننال تتاصنن
ننننة ال
نننه يصنننوص فننني موارد نننا كقولنننه تعنننالي فل نننم فنننيه ألننن
ومسنننيص فامنننا وأمنننا منننا فننن ا لنننه منننص أينننوا النكنننرا  / 112أ المنفينننة
فنننالعموم فيهنننا ب رينننل  /ال هنننور ال النصوصنننية فيت نننرك ليهنننا الت ويننن
وادفننننا وننننال ال ننننا ر وحملهننننا فليننننه بننننالقرائص كمننننا ننننو فنننني ننننائر
ال ننوا ر و ننلا منن وو مننص قننول نني ويه الننل حكنناا فننص مننام الحننرميص
فيمنننا تقننن م وبنننه ب منننع بنننيص كنننالم ال مينننع بانننال ال رينننل التنننه نننلكها
القرافننني وال يلنننزم منننص لنننه تاصننني كنننالم أئمنننة األصنننول والفقنننه وال
ب ننال ا ننت الله فيمننا ا ننت لوا بننه مننص لننه كقولننه صننلي هللا فليننه و ننل
ال يقتننن مسنننل بكنننافر وال ب نننال أولنننه العمنننوم المتق منننة فنننزه خميعهنننا
خننار فنني ننلا النكننرا المنفيننة التننه قي ن يهننا ال تع ن فننزه اال ننتنراك ننو
المت نننادر لننني الفهننن منهنننا كمنننا فننني قولنننه تعنننالي  ال فيهنننا ينننول  وفننني
كنننالم الزماانننري فننني الكانننا فلنننه نننلا ا ينننة منننا يقتضننني أه النفننني
للعمنننوم أليننننه خعنننن تقنننن ي ال ننننار والم ننننرور يقتضنننني اوتصنننناص ومننننر
ال ننننة بنفننني الننننول بانننال ومنننر الننن ييا و يمنننا يسنننتقي لنننه نننلا ا كننناه
النفنننني لعمننننوم النننننول ال لوح تننننه ولننننلله و يمننننا يسننننتقي لننننه ننننلا ا كنننناه
النفننه لعمننوم النننول ال لوح تننه ولننلله اال ننتبناء ال ريننب فننه صننحته مننص
ننلا النكننرا أيضننا كننلله م ن ا ال ننار فننه ننلا النكننرا فلننه مقتضننه
العمنننوم و م التنننارب لننن عر أفراد نننا منننص يينننر دليننن ياصنننه وكننن نننلا
ال ننرك يلننزم ب الهننا ا قينن ب يهننا ليسننا للعمننوم ويتعننلر اال ننت الل بهننا
فلننننه يفيننننه الصننننيغ وال ريننننب فننننه أه ت وينننن كننننالم مننننص كننننر مننننص أئمننننة
العربيننة فلننه أيننه أراد يفننه العمننوم فلننه وخننه النصوصننية ال يفننه أصنن
العمننننوم أولننننه مننننص ب ننننال ننننلا األدلننننة ورد قننننول ال مهننننور ننننلا ننننو
المتعننننيص فننننزه وخنننن فننننه كننننالم أحنننن تصننننريح بنفننننه العمننننوم فننننص ننننلا
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النكننرا ولننو فلننه وخننه ال هننور كنناه لننه مننردودا باألدلننة ال الننة فليننه
وبكنننالم ال مهننننور وهللا أفلننن تن يننننه ي يتضننننمص ضننن ي األلفنننناإ  /المتق مننننه
/112ب فنننه كنننالم ابنننص السنننكيا وكنننرا منننع اإلشنننارة لنننه معاييهنننا ف منننا
أح ن فهننلا اللف ننة تسننتعم فننه اإل ننا وفننه النفننه ف ن ته فننه اإل ننا تننارة
تكنننوه ا نننما يحنننو أحننن فانننر واحننن النننرخليص و نننو بمعننننه واحننن وتنننارة
يكننننوه صننننفة وال يوصنننن بهننننا ال هللا تعنننناله مبنننن  قنننن ننننو هللا أحنننن 
و مزتها فه الحاليص منقل ة فص واو .
وأمنننا التنننه تسنننتعم فنننه النفنننه فهنننه ال نننتنراك ال نننن وقيننن ا بعضنننه
با نننتنراك خنننن الننننا قيص و نننو حسنننص وال يسنننتعم فنننه اإل نننا أصنننال
وال يبنننننننه وال يكيننننننم ويتننننننناول الكبيننننننر والقلينننننن والمننننننلكر والمكيننننننم
واوتلننن فنننه الهمنننزة فقيننن يهنننا م لنننة منننص واو كمنننا فنننه التنننه فنننه نننرك
اإل نننا  .واوتنننار ابنننص بابانننا ويينننرا أيهنننا أصنننلية ليحصننن الفنننرك بنننيص
ننلا والتننه تسننتعم فننه اإل ننا  .و كننر خمافننة أه التننه خننا فننه النفننه
بمعننننه يسننناه ال بمعننننه واحننن فزينننه صنننفة واحننن فنننه النفنننه خنننار م نننر
األ نننماء ال الصنننفا فعلنننه نننلا يكنننوه قولنننه تعننناله  وال يانننرب بع نننادة
ربننه أح ن ا  المننراد بننه النهننه فننص الرينناء ب ن ه يكننوه العم ن مننص اخ ن بنننه
ودم ال الانننريه فنننه اإللهينننة فزينننه يينننر مانننت بنننا دمييص بننن قننن ف ننن
األصننننام والمقصنننود أه أحننن ا المسنننتعم فنننه خاينننب النفنننه م أفننن األلفننناإ
الصريحة فيه .
دوابنننر مبننن البنننص وتنننامر أ صننناحب وبنننر كمنننا أه البنننص وتنننامر صننناحب
لنن ص تمننر وصننافر ا نن فافنن مننص الصنننير  .وفريننب فعينن بمعنننه فافنن
أ معننرب فننص يفسننه وكتيننع فعينن أيضننا مننص التكتننع الننل ننو االختمننا
ولنننلله خننناء فنننه الت كيننن أخمعنننوه أكتعنننوه وأصنننله منننص تكتنننع ال لننن ا
اختمنننع فنننن ما يلقنننه فنننه الننننار  .ودبنننه ضننن ه ال نننو ر بضننن الننن ال
وبكسننننر ا أيضننننا /113أ واك ننننا الموحنننن ة شنننن دا  /مكسننننورة وقننننال ننننو
بمعننننه واحننن وأصنننله منننص دب فلنننه األرو أ فيهنننا منننص يننن ب ودبنننيا
ضنننننن ه أه السننننننكيا بكسننننننر النننننن ال المهملننننننة تانننننن ي ال نننننناء الموحنننننن ة
المكسنننورة ننن يننناء ننناكنة بعننن ا خننني وكنننلله حكننناا بعضنننه منننص علنننب
أيضنننا ورواا ابنننو ف يننن بالحننناء المهملنننة أيضنننا ويسننن ة ال نننو ر فينننه لنننه
الانننلو وكننن ه اللف نننة مننن وو ة منننص الننن ي ا المتلنننوه أ منننا بهنننا متلنننوه .
و كنننر ال نننو ر أينننه ننن ل خمافنننة منننص أ ننن ال ادينننة فنهنننا فلننن يعرفو نننا
بنن قننالوا مننا فننه النن ار ربننه و ننلا ال يعننارو قننول مننص أ تهننا أله ننلا
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األلفنناإ متكبننرة وكلهننا راخننع لننه معنننه واحنن وال تسننتعم ال فننه النفننه
باتفاقه .
والضنننرمة بفنننتح النننراء ي الننننار التنننه توقننن  .والننن يار مسننن وب لنننه الننن ار
كح نننناب مننننالا و ننننور بضنننن ال نننناء المهملننننة ننننكاه الننننواو وكننننلله
دور مبلننننه مبلننننه والينننناء فيهمننننا للنسننننب األول لننننه ال ننننور الننننل ننننو
ال ننن والبننننايه لننننه النننن ور خمننننع دار  .وحكننننه ال ننننو ر فننننه ننننور
الهمننننز أيضننننا وقننننال األز ننننر العننننرب تقننننول مننننا بالنننن ار ننننور وال
دور أ أحنننن وفننننص الليننننم وال ننننوارايه قلننننا و ننننلا صننننينة زائنننن ة
فله ما تق م لكص الليم ال يعتم فن فله ما ايفرد به .
وتنننومر ضننن ه ابنننص ننني ا وال نننو ر بضننن التننناء المبنننناا منننص فنننوك
و كاه الواو وفتح المي .
وقننننال ابننننص السننننكيا واألز ننننر ننننو بننننالهمز السنننناكص وقننننال األز ننننر
أيضنننا منننا بالننن ار تكمنننور بنننالهمز أ أحننن وحكنننه فنننص ابنننه زيننن منننا بهنننا
ت ن مور أيضننا مهمننوز فهاتنناه صننينتاه زائ ن تاه فلننه مننا تق ن م أيضننا وقننال
ال ننو ر مننا بهننا تننامور ييننر مهمننوز أ أحنن  .والكنن متفقننوه فلننه أه
نننلا اللف نننة منننص التنننامور بنينننر منننز و نننو ينننال القلنننب /113ب وقيننن
دم القلننب وقينن النن م م لقننا وقينن النننف والفننه قننرو قننال ال ننو ر أ
ال ح ن فننيص أ مننا بهننا أحنن نن أشننار فلننه اه أصننله مننص قننوله مزحنننا
يتعلنننه أ ي ونننل اللعنننا و نننو أول باينننا وأصنننله يتلعنننع فكر نننوا أختمنننا
الل فينا فاب لوا األويرة ياء كما فه ي ائرا .
وقنننال األز نننر القنننرو أيننناء صننننير  .وارم بفنننتح الهمنننزة وكسنننر النننراء ز
وحكنننه األز نننر أيضنننا فيهنننا أرمنننه بفنننتح النننراء منننع يننناء النسنننب ويقنننال
أيضننننا بكسننننر الهمننننزة فيهننننا وايرمننننه بفننننتح الهمننننزة و ننننكاه الينننناء وننننر
الحننرو وحكنننه ال نننو ر أيضننا أريننن وخعننن أرم ماففننة مننننه بحنننل .
وزاد ابنننننص ننننني ة وارم أيضنننننا بهمنننننزة ممننننن ودة والكننننن بمعننننننه واحننننن ال
يسنننتعم ال فننني النفنننه بمعننننه أحننن فقيننن معنننناا السننناكص وال نننا ر أه منننص
النننالم بفنننتح الهمنننزة و نننكاه النننراء و نننو الق نننع حكننناا ابنننص ننني ا ويينننرا
أي قننننا ع أو مننننص ال رم بكسننننر الهمننننزة وتانننن ي الننننراء وبفتحهننننا أيضننننا
و ننننو الضننننر وخمعننننه أرم بضنننن الهمننننزة وتانننن ي الننننراء ومبنننن ننننه
أ نننرا األصنننابع  .والبنننايي الاننناة والرايننني ال عينننر فكنننص بهنننا فنننص أحننن
مننص بنناب ننالك أحنن المتالزمننيص فلننه األوننر ودفننو بضنن النن ال قننال
الكسننننائي ننننو مننننص دفننننو أ لنننني فيهننننا مننننص ينننن فو  .و ننننوي ضنننن ي
األز ننننري بننننوخهيص أحنننن ما بتقنننن ي الننننواو السنننناكنة نننن بعنننن ا مننننزة
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مكسنننورة فلنننه وزه نننوفي والبنننايي بتقننن ي الهمنننزة السننناكنة ننن بعننن ا
واو مكسنننورة وال ننناء مضنننمومة فيهمنننا  .والبنننايي منهمنننا نننو النننل حكننناا
ال نننو ري وابنننص ننني ة وزاد أيضنننا وخهنننا البنننا بفنننتح الهمنننزة ننن النننواو
المكسنننورة والكننن فسنننرو ا بمعننننه واحننن لكنننص لننن ينننلكروا أوخنننه اشنننتقاقها
ويحتمنننن أه يكننننوه ال ننننوي بمعنننننه ال ننننو أي مننننص زيننننص ا دفننننع فننننص
الانننننا أو صننننن م  / 114أ ومننننننه الحنننننرب  /الزينننننو أي تصننننن م الننننننا
وفنننايص صننناحب فنننيص واليننن االيفكننناب نننلا منننا يتعلنننل بهنننلا األلفننناإ فلنننه
وخننه اإلي نناز وقنن كننر ننريقيص أحنن ما أه يكننوه الموصننو الننل ننو
أحننن حنننل وأقيمنننا الصنننفة تمامنننه و اييهمنننا أه يكنننوه ف نننر فننني ال مينننع
بلف الااص فص العام فله وخه الم از وهللا أفل .
البالبننننة ي ممننننا ين ننننني أه يسننننتبني مننننص كننننوه النكننننرة فنننني ننننياك النفنننني
للعمنننوم منننا ا كننناه النفننني لسنننلب الحكننن فنننص العمنننوم مبننن منننا كننن فننن د
زوخنننا أله لفننن كننن يكنننرة فننني نننياك النفننني وليسنننا للعمنننوم أي لعمنننوم
السننلب  .وق ن تق ن م ننلا م سننو ا فنني الكننالم فلننه لف ن ك ن والفننرك بننيص مننا
ا تقنننن ما فلننننه النفنننني أو تقنننن م النفنننني فليهننننا وأه األول لعمننننوم السننننلب
والبنننايي لسنننلب العمنننوم وممنننص ا نننت رب نننلا فننني واإلمنننام شنننهاب الننن يص
القرافننني ويير منننا و نننو وارد البننن منننص ا نننتبناء أله قنننول القائننن منننا كننن
أحنن يصنننحب مننرادا أه بعنننر الننننا فهننو نننال ة خزئيننة ال نننال ة كلينننة .
وقننوله مننا أح ن ويننرا منننه ننال ة كليننة و لننه ننو معنننه العمننوم وق ن تق ن م
لا مستوفي حيم كرياا
الرابعننة ي النكننرة الواقعننة فنني ننياك الاننر كننالتي فنني ننياك النفنني تعنن
كنننن مننننا ين لننننل كقولننننه تعننننالي  ه امننننرو لننننه لنننني لننننه ولنننن   و ه
امننرأة وافننا مننص بعلهننا  ولننلله وقننع فنني ال ملننة الاننر ية أحنن الننل ال
يقننع ال فنني ننياك النفنني كمننا فنني قولننه تعننالي  و ه أحنن مننص الماننركيص
ا نننت ارب  والمقتضننني للعمنننوم فننني ال نننابيص أه النكنننرة ال اوتصننناص لهنننا
بمعننيص فننز ا وقعننا فنني خايننب النفنني ايضنن ليننه فنن م اوتصاصننها فكايننا
للعمننوم و ننه فنني الاننر أيضننا كننلله أله حكنن من سنني فلننه النكننرة فنني
التعمننني  /كاي سنننا النفننني  / 114ب و نننلا الموضنننع ممنننا أيفلنننه خمهنننور
األصننننولييص و كننننرا منننننه مننننام الحننننرميص وقننننررا المننننازري واالي نننناري
وفنني كننالم ا م ن ي وابننص الحاخننب مننا ي ن ل فليننه أيضننا كننراا فنني مس ن لة
ال أكلننننا ا تنننني كر ننننا ه شنننناء هللا تعننننالي ال ه مننننام الحننننرميص رحمننننه
ننلا
هللا مب ن لننه بقننول القائ ن مننص ي ن تيني بمننال أخننازة  .قننال فننال ياننت
بمننال ماصننوص  .وافتننرو االي نناري فليننه بنن ه ننلا لننو كنناه فنني ننلا
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الصننورة للعمننوم لمننا ا ننتحل اإلكننرام مننص أتنني بمننال واح ن ب ن كنناه يفتقننر
لنني اإلتينناه ب ميننع األمننوال كمننا لننو قننال مننص ي ن تني بك ن مننال و يمننا فمننوم
الاننر يتوخننه فنني حننل ك ن أ بمننال ال فيمننا يتعلننل الاننر بننه مننص المننال
و نننلا افتننننراو صنننحيح واألولنننني فننني تمبيلننننة منننا قنننن مناا منننص مواضننننع
ا ينننة الكريمنننة فزيهنننا تعننن كننن امنننرء لنننه وكننن امنننرأة وافنننا ويحنننو لنننه
و ننو إننا ر الاامسننة ي وممننا ين ننني أه يلتحننل بننلله أيضننا مننا ا وقعننا
النكننننرة فنننني و ننننر اال ننننتفهام الننننل ننننياقه لإيكننننار فزيهننننا تكننننوه للعمننننوم
أيضنننا نننه فننني النفننني كقنننول تعنننالي  ننن تعلننن لنننه نننميا  فهننن تنننري
له ن مننص باقيننة   ن تح ن منننه مننص أح ن أو تسننمع له ن ركننزا  ولننلله
وقعنننا أحننن فننني وينننرا كمنننا فننني النفننني و نننلا أيضنننا ممنننا أيفلنننه خمينننع
األصننولييص ولنن يننلكرا منننه ننوي القرافنني لكننص أ لننل فقننال النكننرة مننع
اال نننتفهام والبننن منننص تقييننن لنننه با نننتفهام اإليكنننار دوه ا نننتفهام التقرينننر
ويينننرا منننص اخننن وقوفهنننا فننني النفننني فالبننن أه يكنننوه لال نننتفهام بمعنننناا
ويحتمننن أه يكنننوه نننكو منننص نننكا فننننه منننص أئمنننة األصنننول أله لنننه
داو ن فنني حكنن النفنني مننص خهننة المعنننه فننال يحتننا لنني التنصنني فليننه
لكنننص وارد فلنننيه منننص خهنننة تنننناير اللفننن و ه كننناه المعننننه واحننن ا ولهنننلا
خعننن القرافننني نننلا المواضنننع النننبالل نننالل صنننيغ للعمنننوم متعننن دة 115
 /أ فلنننه قاف ينننة  /و نننو أقنننرب منننص كبينننر ممنننا فننن دا مت ايننننا واألمنننر فينننه
قريننب وهللا نن حايه أفلنن الساد ننة ي ا وقننع الفعنن فنني ننياك النفنني فهننو
فلننننه قسننننميص أحنننن ما أه يكننننوه قاصننننرا فهنننن يتضننننمص لننننه المصنننن ر
فيكنننوه يفينننا لمنننلدرا و نننو يكنننرة فننني نننياك فيقتضننني العمنننوم أم ال يقنننال
بننننلله حكنننني القرافنننني فننننص المالكيننننة والاننننافعية أيننننه يعنننن وأه القاضنننني ي
ف ننن الو ننناب يننن فننني كتننناب اإلفنننادة فلنننه لنننه وإنننا ر كنننالم النزالننني
ويينننرا ممنننص قيننن الانننال فننني الفعننن المتعننن ي ا يفننني ننن يعننن مفافلينننة
يقتضننني أه النننالزم ال يعننن يفينننه وال يكنننوه يفينننا للمنننلدر  .قلنننا ومقتضننني
كننننالم ا منننن ي وابننننص الحاخننننب فلننننه مسنننن لة قولننننه تعننننالي  ال يسننننتوي
أصننننحاب النننننار وأصننننحاب ال نننننة  األتنننني كر ننننا أه يفنننني الفعنننن يفنننني
لمننلدرا فيقتضنني العمننوم كمننا لننو صننرا بنفنني النكننرة وصننرا بننه أيضننا
القر ننني منننص متننن ور المالكينننة و كنننر الاننني صنننفه الننن يص الهنننن ه
لننه فننه قننوة يفننه المص ن ر ومقتضننه ننلا أيننه لنني مبلننه ب ن ايننزل درخننة
منننه وينننص كننناه يع نننه حكمنننة والنننل ي هنننر أه يفنننه الفعننن يعننن كمنننا فنننه
يفننه المصنن ر مبنن قولننه تعنناله  ال يمننو فيهننا وال يحننه   ال يقضننه
فلنننيه فيموتنننوا وال يافننن فننننه منننص فنننلابها  فنننص لنننه أال ت نننو فيهنننا
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وال تعننر و يننه ال ت منن فيهننا وال تضننحه  فننال ريننب فننه أه النفننه فننه
ك ن ننلا وأمبالننه للعمننوم وأه المفهننوم منننه أيننه يفننه لمص ن را كمننا لننو قننال
ال حيننناة فيهنننا وال منننو ويحنننو لنننه ولهنننلا لنننو حلننن ال ي ينننع وال ي لنننل
حنننم ب ن بيننع كنناه وأ ننالك كنناه أليننه ال يفه ن منننه ال يفننه أفننراد ننلا
ال نننن منننص ال ينننع أو ال نننالك واألصننن فنننه اال نننتعمال الحقيقنننة فوخنننب
أه يكننننوه يفننننه الفعنننن حقيقننننة فننننه فمننننوم يفنننني خميننننع المصننننادر و ننننو
الم لننوب وح ننة مننص منننع لننه أيننه مننص بنناب قيننا يفننه الفع ن فلننه يفنني
المصننن ر المنكنننر والقينننا فننني اللننننة  / 115 /ب ممننننو وخوابنننه يمننننع
أينننه قينننا بننن اللفننن متضنننمص لنننلله بنفسنننه ألينننه المت نننادر لينننه ولنننو نننل
فيلتنننننزم صنننننحة القينننننا فننننني اللننننننة و نننننو النننننل اوتنننننارا خمافنننننة منننننص
األصننننولييص واألدبنننناء نننن فلننننه ننننلا ال فننننرك بننننيص النفنننني وبننننيص الاننننر
واال ننتفهام الننل ننو اإليكننار كمننا تقنن م فنني النكننرة ننواء فقولننه تعننالي 
و ه تتولنننوا يسنننت ل قومنننا يينننرك  يعننن كننن قنننوم يصننن ر مننننه وكنننلله
قولنننه تعنننالي  أ نننكالء منننص هللا فلنننيه منننص بينننننا  فنننزه منننراد يفننني أه
يكوه حص مص هللا تعالي مص فليه أصال
القسننن البنننايي الفعننن المتعننن ي ا يفننني أو وقنننع فننني و نننر الانننر أيضنننا
كمننا صننرا بننه ابننص الحاخننب وييننرا ومبلننه اال ننتفهام الننل لإيكننار ولنن
يصننننرا بمفعولننننه فهنننن يكننننوه للعمننننوم كمننننا ا قننننال ي وهللا ال أكلننننا أوال
نننننب لينننننه الانننننافعي وأصنننننحابه
أكننننن أواه أكلنننننا فعلننننني كنننننلا النننننل
والمالكينننة وأبنننو يو ننن ويينننر أينننه للعمنننوم وقنننال أبنننو حنفينننة ال يعننن
و نننو اوتينننار أبننني الع نننا القر ننني وفانننر الننن يص النننرازي وكبينننر منننص
أت افننه وي هننر فائنن ة الاننال بننيص المننل يص فنني التاصنني بالنيننة فعننن
أصننحابنا لننو يننري بننه م ن كوال معينننا ق ن وال يانننم ب ك ن ييننرا بننناء فلننه
فمننننوم لف ننننه وق ننننول العننننام للتاصنننني مننننص توابننننع العمننننوم وال فمننننوم
وال ننننا ر أيننننه يعنننن أيضننننا مصننننادرا كمننننا فنننني القسنننن األول ا ال فننننرك
نننلا بعمنننوم يفننني المفعنننول ولنننلله أفرد نننا خمافنننة
بينهمنننا لكنننص يانننت
بالننلكر  .أمننا لننو صننرا بننالمفعول كمننا لننو قننال ي ال أك ن التمننر فننال وننال
فنني أيننه ال يانننم بنيننرا يعنن لننو يننوي يوفننا مننص معينننا تقينن يمينننه بننه
فنننال يحنننننم بنينننرا وكننننلا صنننرا بالمصنننن ر فقنننال فننننص أكلنننا أكننننال ق نننن
التاصنني بالنيننة فلننه المننل يص والكننالم فيمننا ا لنن يصننرا باننا منهننا
وح نننة ال مهنننور أه الفعننن المتعننن يننن ل فلنننه المفعنننول بصنننينته وب نينننة
/116أ فنننز ا قنننال ال وكننن فهنننو ينننا  /لحقيقنننة األكننن منننص حينننم نننو أكننن
ويلننزم مننص لننه يفيننه بالنسنن ة فلننه كنن منن كول و ال لنن يكننص يافيننا لحقيقننة
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األكننن منننص حينننم نننو أكننن وال معننننه للعمنننوم ال لنننه وأمنننا فنننه حينننز
الاننر فأليننه فننه معنننه النفننه كمننا مضننه تقريننرا وافتننرو فاننر ال ن يص
فليننننه بنننن ه المصنننن ر ننننو الما يننننة و ننننه قنننن ر ماننننترب بننننيص األفننننراد ال
ماننا و لنننه ال يق نن التاصننني قننال وقولنننه ي أكننال لننني فننه الحقيقنننة
مص ن را أليننه يفي ن أكننال واح ن ا منكننرا والمص ن ر ما يننة األك ن وقي ن كويننه
واحننن ا منكنننرا ونننار فنننص الما ينننة وضنننع نننلا االفتنننراو إنننا ر أله
أ نن العربينننة متفقننوه فلنننه أه مبننن أكلننا أكنننال وضننربا ضنننربا مصننن ر
وأه المصنننن ر يتننننناول القلينننن والكبيننننر فننننز ا وقننننع فننننه حيننننز النفننننه كنننناه
للعمنننوم أله لنننه لنفنننه كننن فنننرد فنننرد كمنننا تقننن م ويلنننزم مننننه يفنننه الما ينننة
المانننتركة أو يكنننوه لنننه ب رينننل الم ابقنننة كمنننا تقننن م فنننص الحنفينننة ويلنننزم
منننه يفننه ك ن فننرد فننرد و ا ف ن خميننع األفننراد مننا م ابقننة أو التزامننا ق ن
التاصنني بالنيننة وأيضننا فننالمحلو فليننه يمننا ننو المقينن الموخننود فننه
الانننننار ال الما ينننننة الل نينننننة ينننننل لنننننو كننننناه كنننننلله لمنننننا حننننننم بالمقيننننن
بننالموخود واحننتا فاننر النن يص للحنفيننة بمننا حاصننله أيننه لننو فنن ننلا اللفنن
بالنسنن ة لنننه كننن مننن كول لعننن بحسنننب العنننوارو الالحقنننة بنننه منننص الزمننناه
والمكننناه ال فنننرك بنننيص المفعنننول بنننه والمفعنننول فينننه بالنسننن ة فلنننه الفعننن
ا يننو زمنننا معينننا أو مكايننا معينننا وخوابننه مننص
فكنناه يق نن التاصنني
وخهننننيص ي أحنننن ما التننننزام العمننننوم أيضننننا بالنسنننن ة لننننه الزمنننناه والمكنننناه
وق نننول التاصننني لنننه بالنينننة فقننن يننن الانننافعه فلنننه أينننه لنننو قنننال ه
كلمنننا زيننن ا ف ينننا نننالل ننن قنننال ارد بنننه فلنننه شنننهر أينننه يصنننح ويق ننن
مننننه فنننال فنننرك  .و اييهمنننا ي بنننالفرك بينهمنننا منننص خهنننة أه الزمننناه والمكننناه
 /ال زمنناه /116ب لهننلا الفعنن ال مننص حيننم ييتننه بنن مننا ال زمنناه لكنن
فعننن لضنننرورة دوالنننه فنننه الوخنننود فنننال شنننعار لصنننينة الفعننن بهمنننا منننص
حينننم النينننة بانننال المفعنننول فزينننه مننن لول للفعننن بوضنننعه وصنننينته فكننناه
تعلقنننه بنننه أقنننو وداللتنننه فلينننه أإهنننر فتضنننمنه النفنننه وكننناه فامنننا ومنننص
خملننة صننور صننور ننلا المسنن لة مننا كننرا الرافعننه أيننه ا حل ن ال يكلنن
فاليننننا قننننال فنننناليمص فلننننه ال نننن ال أه ينننننو اليننننوم فنننننص كنننناه لننننه فننننه
تنننليي اه
ال نننالك وقنننال أرد الينننوم لننن يق ننن فنننه الحكننن يعننننه
األول أه اإلمنننام القرافنننه رد نننلا المسننن لة فلنننه منننا تقننن م منننص قاف تنننه أه
العنننام فنننه األشنننااص م لنننل فنننه األزمننناه واألحنننوال واألمكننننة قنننا فالعفننن
نننا فنننام فننه أفنننراد المصننادر م لنننل فنننه المفافينن فنننز ا قننال ال وكننن ولننن
يكنننص لنننه يينننة حننننم بننن مننن كول أكلنننه فنننز ا ينننو مننن كوال معنينننا لننن يحننننم
بنينننرا وتكنننوه نننلا النينننة معتننن ة لهنننلا الم لنننل ب ينننه لحننن منننبال ومننن كول
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م لننل وتعينننه فننه اللحنن تقيينن لننه كتقيينن الرق ننة باإليمنناه قننال فعلننه ننلا
تكنننوه المسننن لة منننع الحنفينننة فنننه أه تقييننن الم لنننل ننن ي نننوز فنننه يينننر
الملفنننوإ بنننه أ فيمنننا دل فلينننه التزامنننا أم ال ال أه اللفننن فنننام ويتاصننن
بالنيننة وقنن تقنن م فننه ننلا الكتنناب ال ننواب فننص ننلا القافنن ة والحننل ينمننا
خنناء نننا لكويننه فننه حيننز النفننه فلننو كنناه فننه حيننز الب ننو أمكننص مننا قننال
وهللا أفل .
البنننايه ي أه اإلمنننام النزالنننه حكنننه فنننص الحنفينننة أيهننن ردوا نننلا المسننن لة
فلننه أيهننا مننص ق ي ن لننه أيهننا مننص ق ي ن المقتضننه والمقتضننه ال فمننوم لننه
فنننه تقننن ير منننا يصننن ح بنننه الكنننالم فكنننلله نننلا أله األكننن يسنننت فه مننن كوال
بالضنننرورة كمنننا أه مبننن قولنننه  رفنننع فنننص أمتنننه الا ننن والنسنننياه
يسنننت فه مقننن را ليصنننح /117أ بنننه الكنننالم  .ننن رد النزالنننه نننلا  /بنننالفرك
بينهمنننا منننص خهنننة أه المقننن ر فنننه المقتضنننه يمنننا نننو لينننت الكنننالم ويكنننوه
مفيننن ا وال كنننلله المفعنننول فنننزه الفعننن فلنننه نننلا الفنننرك بننن ه مننننع فمنننوم
المقتضنننه افتمننن أه صنننحة الكنننالم تنننت بتقننن م واحننن منننص تلنننه المقننن ورا
فيقتصنننر فلينننه وال يحتنننا لنننه يينننرا فنننال فمنننوم و كنننلا يقنننال فنننه نننلا
المفافينننن أيننننه يقتصننننر فيهننننا فلننننه مفعننننول واحنننن ليننننت تعلننننل الفعنننن وال
حاخننننة لننننه فمننننوم فننننه بقيننننة المفافينننن و ننننلا االفتننننراو إننننا ر فلننننه
القنننول بننن ه المقتضنننه ال فمننننوم لنننه لكنننص المسنننن لة ليسنننا متفقنننا والكننننالم
يسنننت فه كر نننا ننننا لتنننت الفائننن ة و ه لننن يكنننص لنننه منننص صنننيغ العمنننوم
التننه يحننص بص ن د الكننالم فيهننا  .ف ن قول وبنناه التوفيننل الننل أوتننارا اإلمننام
النزالنننه وفانننر الننن يص وا مننن ي وابنننص الحاخنننب ويينننر أه المقتضننني ال
فمننوم لننه فنني ك ن مننا يصننح التق ن ير بننه ومبالننه مننا تق ن م مننص قولننه صننلي هللا
فلينننه و نننل  0رفنننع فنننص متنننه الا ننن والنسنننياه ومنننا ا نننتكر وا فلينننه
فننزه رفننع ننلا ييننر واقننع فالب ن أه يضننمر شننا يننت بننه الكننالم يحننو حكنن
الا نن أو ا نن أو ضننماه ويحننو لننه لنن ال يتع نن داللننة اللفنن فهنن يكننوه
ننلا االقتضنناء فامننا فنني ك ن مننا يق ن ر أم ال وحاص ن مننا احت ننوا بننه لع ن م
العمنننوم أه االضنننمار فلنننه ونننال األصننن وتعليلنننه أقننن ماالفنننة للننن لي
فنننز ا صنننح الكنننالم بزضنننمار الننن عر كننناه كافينننا و ضنننمار ال مينننع يكنننوه
فلنننه ونننال األصننن ننن قنننال فانننر الننن يص بعننن لنننه وللمانننال أه يقنننول
لننني ضنننمار أحننن الحكمنننيص أولننني منننص األونننر فزمنننا أه ال يضنننمر حكننن
أصننال و ننو ييننر خننائز أو تضنننمر الكنن و ننو الم لننوب  .و كننر ا مننن ي
ننلا ن أخنناب فنننه ب ن ه قننوله لنني اضننمار الفع ن أولنني مننص ال ن عر يمننا
يلنننزم اه لنننو قلننننا بزضنننمار حكننن منننا والتعينننيص لننني الانننار ننن أورد فلينننه
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ب يننننه يلننننزم منننننه اإلخمننننال وأخنننناب بنننن ه ضننننمار الكنننن يلننننزم منننننه تكبيننننر
ماالفننننة النننن لي وكنننن منهمننننا يننننننه فننننص اإلخمننننال و ضننننمار الكنننن فلننننه
ونننال األصننن وفننني كالمنننه أونننر منننا يانننير بنننالتوق فنننص تنننرخيح أحننن
المحنننننلوريص فلنننننه األونننننر وأمنننننا ابنننننص الحاخنننننب فصنننننرا بننننن ه التنننننزام
اإلخمنننال أقنننرب منننص ماالفنننة األصننن بتكبينننر اإلضنننمار  .والنننل اوتنننارا
ا مننن ي فننني مسنننائ الم مننن أه التنننزام محنننلور اإلضنننمار الكبينننر أولننني
منننننص التنننننزام محنننننلور اإلخمنننننال فننننني اللفننننن ال نننننة أوخنننننه  .األول ي أه
اإلضنننننمار فننننني الفقنننننه أكبنننننر ا نننننتعماال منننننص اللفننننن الم مننننن ولنننننوال أه
المحلور في اإلضمار أق لما
لما كاه ا تعماال أكبر .
البنننايي ي أه ايعقننن اإلخمنننا فلنننه وخنننود اإلضنننمار فننني اللننننة و القنننروه
واوتلفنننننوا فننننني خنننننواز اإلخمنننننال فيهمنننننا و لنننننه يننننن ل فلنننننه أه محنننننلور
اإلضمار أق
والبالننننم ي أيننننه صننننلي هللا فليننننه و ننننل قننننال لعننننص هللا اليهننننود حرمننننا
فلننننيه الاننننحوم خملو ننننا وبافو ننننا وأكلننننوا أ مايهننننا و لننننه ينننن ل فلننننه
ضننننمار خميننننع التصننننرفا المتعلننننل بالاننننحوم و ال لمننننا لننننزمه اللعننننص
ب يعهنننا ولنننو كننناه اإلخمنننال أولننني قلنننا وأيضنننا منننص التنننزم وقنننو اإلخمنننال
فننني الانننر فيانننتر فينننه ال يننناه والبننن منننا متصنننال و منننا متراوينننا فلنننه
الاننال فنني لننه مننا خمنناال مسننتمر خمالننه ييننر م ننيص فننال يلتننزم أحنن
و ا كننناه األمنننر دائنننرا بنننيص اإلخمنننال المع ننن داللنننة اللفننن الينننوم بالنسننن ة
لننني األمنننة وبنننيص النننتحك بتعينننيص مقننن ر لننن يقننن دليننن فلنننه تعييننننه منننع
ا ننتواء الك ن فنني االحتمننال وبننيص ضننمار ال ميننع مننص تكبيننر الفائ ن ة وفنني
كنننالم اإلمنننام الانننافعي رحمنننه هللا منننا يكونننل منننص اونننتال قنننول فننني / 118
أ اه المقتضنننني لننننه فمننننوم أم ال  .قننننال  /القاضنننني المنننناوردي فنننني كتابننننه
الحنناوي فنني الكننالم فلننه ال ن ماء الواخ ننة فنني الحننا وأمننا مننا وخننب ألخنن
التزمنننننه فامسنننننة دمننننناء ي دم التقلننننني لألإفنننننار ودم ترخيننننن الانننننعر ودم
ال ينننب ودم اللينننا ودم تن ينننة منننا تعلنننل بنننه اإلحنننرام منننص رأ الرخننن
ووخنننه المنننرأة فهنننلا ومسنننة دمننناء ت نننب ألخننن التزمنننه فكننناه حكمهنننا حكننن
ف ينننة األ فننني حلنننل الانننعر فننني ال ننن ل والتاينننر الشنننتراب خميعهنننا فننني
التزمنننه  .وقننن قنننال الانننافعي رضننني هللا فننننه فننني األم أه لنننه داوننن فننني
لفننن ا ينننة فيكنننوه تقننن ير ا ينننة فمنننص كننناه مننننك مريضنننا فت ينننب أو لننن
أو أوننل إفننرة ألخنن مرضننه أو كنناه بننه أ ي مننص رأ ننه مالقننه فف يننة مننص
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صننيام أو صنن قة أو يسننه فعلنني ننلا يكننوه فنني ننلا الامسننة مايننرا بننيص
دم شننناة أو صنننيام ال نننة أينننام أو عنننام ال نننة وصنننع لسنننتة مسننناكيص منننا
بنننن ا ينننة أو قيا نننا فلنننه المنصنننوص فننني ا ينننة لننني بننن او فننني لفننن
ا يننننة أ  .ننننم كالمننننه فننننتا لنننننا فلننننه قننننوليص لإمننننام الاننننافعي فنننني أه
المقتضننني لنننه فمنننوم أم ال ألينننه فننني األم قننن ر خمينننع منننا يضنننمر فننني ا ينننة
ممننا يصننح الكننالم بزضننمار واح ن منهننا وفنني اإلمننالء ففنني لننه و ننلا كلننه
ا كاينننا المقننن را فلنننه حننن واحننن فننني ال اللنننة فزمنننا ا كننناه بعضنننها
أف ن مننص ييننرا فق ن اوتننار ف مننا ا كنناه بعضننها أف ن مننص ييننرا فق ن اوتننار
القرافننني أينننه يتعنننيص ضنننمار األفننن لمنننا فينننه منننص زينننارة الفائننن ة وتكبير نننا
مننننع اينننن فا المحننننلور الننننل ننننو تكبيننننر اإلضننننمار و ننننلا صننننحيح وقنننن
اوتار نننا اإلمنننام فانننر الننن يص فننني تفسنننيرا فننني الكنننالم فلنننه قولنننه تعنننالي /
 / 118ب يمننننننا حننننننرم فلننننننيك  ...ا يننننننة وأوتننننننار أه المقنننننن ر نننننننا
التصنننر فننني الميتنننة لنننيع تحنننري األكننن وال ينننع والمالبسنننة ويينننر لنننه
وفيننه ي ننر فنني ننلا الموضننع واألولنني تمبيلننة بمننا تقنن م مننص الحنن يم وأه
يضنننمر فينننه حكننن الا ننن والنسنننياه فينننن ر فينننه اإل ننن ويينننرا وال ينننرد
الضنننماه ألينننه منننص و ننناب الوضنننع ال منننص و ننناب التكليننن وفننني نننلا
الموضنننع م احنننم كبينننرة لسننننا بصننن د ا السنننابقة اوتلفنننوا فننني فعننن وننناص
ا يفنننني نننن لننننه فمننننوم أم ال و ننننو قولننننه تعننننالي ال يسننننتوي أصننننحاب
النننننار وأصننننحاب ال نننننة فننننل ب خمهننننور أصننننحابنا لنننني أيننننه يعنننن يفنننني
المسنناواة مننص كنن وخننه فلننلله تمسننكوا بننه فنني أه ال يقتنن المسننل بالننلمي
لنننو قتننن بنننه لكننناه مسننناويا لنننه وا ينننة يفنننا لنننه وونننال فينننه الحنفينننة
فنفنننوا فمومنننه و لينننه منننال النزالننني وأبنننو الحنننيص ال صنننري واوتنننارا فانننر
النننن يص وأت افننننه وبنننناألول قننننال ابننننص بر نننناه وا منننن ي وابننننص الحاخنننننب
وأوننننروه وم وننننل النننننزا بينننننه فنننني خننننو ر اللفنننن ومقتضنننناا و ننننو أه
المسننناواة فننني اإل نننا ننن مننن لولها اللننننوي الماننناركة فننني كننن الوخنننود
حتنننه يكنننوه اللفننن فامنننا يانننملها أو مننن لولها المسننناواة فننني بعنننر الوخنننوا
حتننه بص ن ك ب ن ي وخننه كنناه فننزه قلنننا مننص ك ن وخننه ل ن يكننص النفنني للعمننوم
أله يقننير الكلنني الموخننب خزئنني ننالب و ه قلنننا أيننه بوخننه مننا يصنن ك
فننني اإل نننا كننناه فننني حالنننة النفننني للعمنننوم أله يقنننير ال زئننني الموخنننب
كلنني ننالب والم وننلاه متقاربنناه فننزه مننص قننال بننالعموم فنني خايننب النفننه
احننتا ب يننه لننو ص ن ك ننالك النفننه المسنناواة بننيص الانني يص بافت ننار بعننر
الوخنننوا لتعنننلر نننا مسننناواة بنننيص شننني يص أصنننال فنننزه منننا منننص شننني يص ال
وبينهمنننا يفننني مسننناواة فننني وخنننه تننن ولوا فننني تعنننيص كننن منهمنننا فنننص األونننر
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و نننا المسننناواة موخنننود لننننة فلنننزم أه يكنننوه فننني نننر  / 119أ النفنننه
للعمنننوم وا ونننروه  /قنننالوا لنننو كننناه المسننناواة فننني اإل نننا يكتفننني فيهنننا
بننن عر الوخنننوا لننن يسنننتق صننن ك يفننني المسننناواة بنننيص شننني يص أصنننال منننا
منننص شننني يص ال وبينهمنننا مسننناواة فننني بعنننر األمنننور ولنننو فننني المعلومينننة
والملكوريننننة فننننال يصنننن ك ما فلننننه شنننني يص أيهمننننا ييننننر متسنننناوييص أصننننال
لكننص لننه صنناد اتفاقننا في ن ل فلننه أيننه فنني خايننب اإل ننا للعمننوم فيكننوه
فنني ننر النفننه للاصننوص فلننه مننا تق ن م مننص حك ن المتناقضننيص واحننتا
فانننر الننن يص بننن ه يفننني اال نننتواء أفننن منننص يفينننه منننص بعنننر الوخنننوا أو منننص
كنننننن الوخننننننوا والنننننن ال فلننننننه القنننننن ر الماننننننترب ال داللننننننة لننننننه فلننننننه
الاصوصننننيا أصننننال فننننال داللننننة للفنننن فلننننه يفنننني اال ننننتواء مننننص كنننن
الوخننوا و ننلا ضننعي أله لننه فنني خايننب اإل ننا أمننا فنني خايننب النفنني
فزينننه يعننن كمنننا ا يفننني الحينننواه فنننزه يلنننزم مننننه يفننني اإليسننناه ويينننرا منننص
أينننوا الحينننواه أله يلنننزم منننص ايتفننناء الحقيقنننة والما ينننة ايتفننناء كننن فنننرد
ال يلننننزم مننننص ننننا م لننننل الحيننننواه ننننا
باننننال خايننننب الب ننننو
اإليسننناه و لنننه إنننا ر فيرخنننع الننن لي مقلوبنننا وا نننت ل بنننه فلننني أه يفننني
المسنننناواة يقتضنننني العمننننوم وأمننننا ابننننص الحاخننننب فزيننننه لمننننا رأي الم احننننم
متقابلننة مننص ال نناي يص فنن ل فننص منن لول اللفنن وأحننال العمننوم فلننه النفنني
فننزه الفعننن لمنننا وقنننع فنني خاينننب النفننني كننناه لننه يفينننا لمصننن را كمنننا تقننن م
فلننننلله قننننال والتحقيننننل أه العمننننوم مننننص النفنننني و ننننو الننننل فننننول فليننننه
ا م ي وهللا أفل .
فصننن ي  -نننلا الصنننيغ التنننه كر نننا خمهنننور األصنننولييص واتفنننل فليهنننا
أئمنننة النحننناة و ه كننناه كبينننر منننص أئمنننة األصنننول تركنننوا بعضنننها وقننن كنننر
اإلمننام شننهاب النن يص القرافنني ورو ننا صننورا كبيننرة يال هننا فيننه ي ننر تقنن م
التن يننننه فلننننه بعضننننها و ننننلا الفصنننن معقننننود لإشننننارة لنننني بقيتهننننا ومننننا
تقتضنننيه الن نننر منننص الحكننن فليهنننا  / 119 /ب باال نننتنراك ويفينننه فمنهنننا
يفسننه وفينننه ومننا يتفننرإ فنهمننا مننص الت ييننم والتبنيننة وال مننع فيتع ن د فيهننا
ألفننناإ خعلهنننا كلهنننا منننص صنننيغ العمنننوم وأ ننن العربينننة مصنننرحوه كلهننن
بانننال لنننه وأه ألفننناإ الت كيننن المعننننو فلنننه قسنننميص قسننن ينننراد بنننه
اإلحا ننة العمننوم مبنن كنن وأخمننع وتوابعهننا وقسنن ال يننراد بننه اإلحا ننة
والعمنننوم كالت كيننن بنننالنف والعنننيص ولنننلله ال يككننن بكننن وأخمنننع ال مالنننه
أخنننزاء تصنننح ايفراد نننا منننا حسنننا مبننن ي خننناد القنننوم كلهننن أو حكمنننا مبننن
اشنننتريا الع ننن كلنننه فنننال يصنننح خننناء زيننن كلنننه بانننال الت كيننن بنننالنف
والعنننيص فزينننه لتقوينننة الكنننالم فننني يفننن السنننامع ورفنننع تنننو الم ننناز النننل
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مننص بنناب التع يننر فننص الاننا بمننا يلزمننه فننز ا قينن ضننرب زينن يفسننه كنناه
لنننه مب تنننا أينننه نننو باشنننر الضنننرب ولننن ي اشنننرا أحننن بننن مرا كمنننا فننني
نننلا منننص بننناب العمنننوم فننني شنننا ولنننو كننناه
ضنننرب األمينننر ويحنننوا ولننني
الت كينن بنناأليف واألفننيص لمننا ننو خمننع فننال يقصنن بننه أيضننا العمننوم بنن
رفنننع تنننو الم ننناز كمنننا بينننناا فنننال وخنننه لعننن نننلا منننص صنننيغ ومنهنننا كنننال
وكلتنننا وقننن تقننن ما اإلشنننارة لننني أه التبنينننة ليسنننا منننص العمنننوم فننني شنننا
والنننل تعلنننل بنننه أه الواقنننع منننص العمنننوم قننن يكنننوه متنا ينننا محصنننورا وال
ينننافي لننه العمننوم كمننا لننو قننال هللا تعننالي اقتلننوا الماننركيص فل ن يوخ ن
فنننني األرو ال واحنننن أو ا ننننناه ويقننننول المسننننتفه مننننص فننننن ب فتقننننول
زيننن فيكنننوه خوابنننا من قنننا فلنننه السنننكال منننع أه المنننلكور خوابنننا لننني
بعننام بنن ننو خزئنني متننناا قننال فننز ا قلننا السننواد وال ينناو كال مننا لننوه
فنننالواقع منهمنننا الموصنننو باللويينننة متنننناا محصنننور ل وولنننه فننني الوخنننود
ومننن لول اللفننن يينننر متنننناا و نننو منننا يمكنننص أه يكنننوه نننوادا وبياضنننا فنننال
تنننننافي بننننيص التنننننا ي فنننني الوقننننو وفنننن م التنننننا ي فنننني المنننن لول ايتهنننني
كالمننه و ننو صننحيح بالنسنن ة  / 120لنني أصنن الحكنن فيمننا كنناه مقتضننيا
العمنننوم  /ويقتضننني ب نننو را اال نننتيعاب لتعننن يينننر محصنننور كمنننا فننني
منننص والمانننركيص واأللفننناإ المتنا ينننة ليسنننا منننص لنننه فننني شنننا أليهنننا ال
تتنننناول يينننر ا ننننيص فرضنننا متو منننا ووخنننودا فننني الانننار والعمنننوم فننني
المبنننال النننل كنننرا يمنننا خننناء منننص لفننن السنننواد وال يننناو أله كنننال منهمنننا
ا ننن خنننن محلننني بنننالم ال نننن ال منننص لفننن كال منننا  .وقننن كنننر القرافننني
فننني موضنننع أونننر منننص كتابنننه نننلا نننكاال فلنننه مبننن قولنننه تعنننالي فسننن
المالئكننننة كلهنننن أخمعننننوه و ننننوة أه نننن وا محصننننوروه فنننني فنننن د
معننيص ماننا و لننه ينننافي العمننوم ن أخنناب فنننه ب ن ه العمننوم يمننا خنناء
بافت نننار منننا يفنننرو ويتنننو ملكنننا ال بافت نننار الواقنننع قنننال ولنننو لننن يعت نننر
قيننن فننن م النهاينننة فننني مفهنننوم العمنننوم لكاينننا أ نننماء األفننن اد منننص صنننيغ
العمنننوم يعننننه أينننه ال يتنننو منهنننا ايننن را منننا ال يتننننا ي و نننلا بعيننننه وارد
فليننننه فنننني كننننال وكلتننننا و ننننائر صننننيغ التبنيننننة وممننننا يكينننن لننننه ه الانننن
ال نسننني المعنننر تعريننن خنننن يقتضننني العمنننوم كمنننا منننر و ا نننني ال
ينننراد بنننه لنننه يال نننا بننن يكنننوه خزئينننا ال أه يريننن بنننه ال نننن كمنننا يقنننول
المسننل يقنناوم الكننافريص ولنن تننرد ا نننيص بعينهننا والعمننوم نننا يمننا ننو مننص
التعرينن ال ننن ال مننص التبنيننة باننال كننال وكلتننا فزيهمننا ال خننن فيهمننا
فنننال يتنننناواله ال ا ننننيص فقننني ولننني المنننراد بنننالعموم نننلا المننن لول و كنننلا
القنننول فننني النننل ا كاينننا لل نننن فنننزه تبنيتهنننا أيضنننا تفيننن العمنننوم كقولنننه
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تعننننالي واللننننلاه ي تيايهننننا منننننك ف و مننننا واإليكننننار يمننننا ننننو لتبنيننننة
شننني يص واصنننيص ومنهنننا ألفننناإ اال نننتفهام التنننه ينننراد بهنننا حكاينننة النكنننرا
فننني ال مننن فمنهننننا منننص مكيبننننة ومبنننناة وم موفنننة كمننننا ا قيننن ي رأيننننا
الننننرخليص تقننننول منننننيص أو خنننناء رخننننال فتقننننول لننننه منننننوه و ننننه تتنننننو
بحسنننب النكنننرا المعقولنننة أوال وال يكنننوه ال موقوفنننا فلينننه فنننال توصننن
وال تحننننرب ولننننلله قننننالوا فنننني قننننول  /الاننننافر ي  / 120ب أتننننوا يننننار
فقلنننا مننننوه أينننت فقنننالوا ال نننص قلنننا فمنننوا إالمنننا ينننه شنننا وبال ملنننة
فهننلا راخعننة لنني مننص اال ننتفهامية وفمومهننا مننص خهننة فمننوم مننا يسننتقي
فنننه كمنننا تقننن م وكننلله القنننول فننني أي التنننه يحكنني بهنننا النكنننرا ا نننتفهاما
أيضنننا كمنننا ا قنننال رخننن لنننه منننرر برخننن فتقنننول أي بنننالافر وفننني
التبنينننة أيننناه ه كاينننا النكنننرة مبنننناة مرفوفنننة وفننني ال منننع أينننوه وأبنننيص
وايننناه أمنننا منوينننا منننع الوصننن أو نننكنة فننني الوقننن وفنننن ابنننص فصنننفور
أه ا ا نننتفه بهنننا فنننص م نننرور فالبننن منننص فنننادة حنننر ال نننر ويكنننوه
متعلقنننا بفعننن مقننن ر يضنننمر بعننن ما و ا وقنننع اال نننتفهام بهنننا فنننص مرفنننو
كايننا م تنن أا والا ننر محننلو لفهنن المعنننه وكننلله القننول فنني مننص التننه
كريا نننا أيضنننا  .وقنننال الزماانننري منننا مرفوفننناه فننني األحنننوال كلهنننا
فلنننه االبتننن اء والا نننر محنننلو ومنننا فننني لف همنننا منننص الرفنننع والنصنننب
وال نننر فهنننو حكاينننة ومنننص لنننه أيضنننا لف نننة المننننه ا ا نننتفهما بهنننا فنننص
يسننننب المسنننن ول فنننننه ا كنننناه مننننص العقننننالء مفننننردا ومبننننني وم موفننننا
منننلكرا ومكيبنننا فنننز ا كنننر شنننا منننبال مانننترب ا ننن بنننيص ا ننننيص قرشننني
وأيصننناري تقنننول المننننه أي منننص نننو منهمنننا وفننني السنننكال فنننص اال ننننيص
ال منيننناه وفننني المكيبنننة الم نينننة وفننني تبنيتهنننا المنيتننناه وفننني ال منننع المنينننوه
والمنيننا لنني ييننر لننه ويكننوه فرابننه محاكيننا إلفننراب المسننتفه فنننه
وكنننننلله المننننن وي ا ا نننننتفهما بنننننه فنننننص يسنننننب منننننا ال يعقننننن مرفوفنننننا
ومنصنننوبا وم نننرورا منننلكرا ومكيبنننا ومبنننني وم موفنننا فيهنننا ولنننه صنننيغ
كبينننرة  .وقننن بلنننغ القرافننني بهنننلا ومنننا ق لهنننا ييفنننا وومسنننيص صنننينة وكلهنننا
داولنننة فننني أ نننماء اال نننتفهام التننني أ لنننل ابنننص الحاخنننب ويينننرا أيهنننا منننص
صننننننيغ العمننننننوم ييننننننر أه ننننننلا كلهننننننا ليسننننننا ماننننننهورة وال مت اولننننننة
ووصوصننا المنناوي فنني اال ننتفهام فننص يسننب مننا ال يعقنن فنننالكبير / 121
بتعننن اد ا ال ائننن تحتنننه و كنننر  /أيضنننا منننص أقسنننام أي التنننه تفيننن العمنننوم
الموصننوفة فنني الن ن اء فنني مب ن ي يننا أيهننا الرخ ن  .و ننو يفلننة مننص و ننول
أليهننننا فنننني ننننلا الصننننورة خزئيننننة ماتصننننة ال تقتضنننني ييننننر واحنننن و ه
وقعنننا فننني يننن اء خمافنننة كالننننا والمنننكمنيص فنننالعموم منننص لفننن ال منننع ال
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منهننننا كينننن والمنننننادي ال ننننرو كق نننن وبعنننن مضننننافاه وم نينننناه وأمننننام
ووراء وفننننوك وتحننننا وأ ننننف وقنننن ام وولنننن ويمننننيص ويسننننار ومننننا أشنننن ه
لننه ولنن ا وفننن وصنن احا ومسنناء فنني قننوله لقيتننه صنن احا ومسنناء ومبلننه
أيضنننا لقيتنننه يومنننا ويومنننا ومنهنننا قننني وفنننوو لنفننني الماضننني والمسنننتق
وأب ن ا و ننرم ا ودائمننا ومسننتمرا ف لننغ بهننلا الصننيغ ومننا يتفننر منهننا يحننو
أربعننيص صننينة وادفنني أه خميعهننا للعمننوم واحننتا بنن ه ق نن وبعنن ل ميننع
األزمننننة الماضنننية والمسنننتق لية بننن لي قولنننه تعنننالي ه األمنننر مكنننص ق ننن
ومننننص بعنننن قننننال وكننننلله ا قلننننا خلسننننا فننننوك زينننن والسننننماء فننننوك
األرو فزينننه يتنننناول خمينننع خهنننا العلنننو لننني يينننر النهاينننة فكننن شننننا
يفنننرو فننني ال هنننة العلينننا و ه بعننن ياينننة وكنننلله تحنننا األرو يصننن ك
فلنننه منننا ال يتننننا ي منننص الننن ا السنننفلية وكنننلله ا قلنننا يمنننيص ال صنننر
أو يسنننار بنننن اد فنننزه يتنننناول خهنننا ال يهاينننة لهنننا منننص ال هتنننيص و نننلا نننو
معنننه العمننوم نن كننر فنني بقيننة ال هننا السننا يحننو لننه وفنني ننلا كلننه
ي ننننر ال يافنننني فننننزه تننننناول ننننلا كلننننه لمننننا كننننر يمننننا ننننو فلننننه وخننننه
الصنننالحية ال فلنننه وخنننه الانننمول اال نننتنراقي وكيننن يتايننن نننلا فننني
مبننن خلسنننا فنننوك زيننن وال صنننرة يمنننيص بنننن اد منننبال  .وأمنننا العمنننوم فننني
قولنننه تعنننالي ه األمنننر منننص ق ننن ومنننص بعننن فزيمنننا خننناء منننص ا نننتنراك
لفننن األمنننر فزينننه ا ننن خنننن معنننر بنننالم ال نننن وكنننلله قنننول السنننماء
خميننننع أخزائهننننا وكننننلله األرو ال مننننص لفنننن فننننوك  / 121 /ب وتحننننا
ال نننتنراك
وكنننلله فنننالي فننني مبننن قولنننه تعنننالي فننناليه يننناب نننن
خهننا متع ن دة كمننا فنني ألفنناإ العمننوم ضننربة واح ن ة أيضننا ب ن ه ق ن وبع ن
لنننننو كاينننننا لم لنننننل المفهنننننوم والوخنننننود ويصننننن ك اللفننننن بفنننننرد مننننننه دوه
ا ننننتيعاب لكايننننا العننننرب تبنيننننة وت معننننه بحسننننب أفننننرادا فلمننننا امتنعننننا
العنننرب منننص تبنينننة نننلا المفهومنننا وخمعهنننا دل فلنننه أيهنننا موضنننوفة
لكلينننة نننلا المفهومنننا وا نننتيعاب كننن فنننرد منهنننا ال لم لنننل الفنننرد منهنننا
قننننال و ننننلا مننننص أف نننن ال ننننرا يص فلننننه أه ال هننننا السننننا ومننننا أشنننن هها
صننيغ فمننوم نن أورد فلننه لننه امتنننا تبنيننة الامسننة واألربعننة ويحو ننا
منننع أيهنننا موضنننوفة لعننن د محصنننور والمحصنننور مننننا للعمنننوم وأخننناب
فننننه بننن ه امتننننا تبنينننة مبننن نننلا يمنننا كننناه اكتفننناء بالعننن د الموضنننو لنننه
كالعانننرة منننبال فزينننه أحضنننر منننص قنننوله ومسنننتاه والعنننرب تعننن ل لننني
اإلي نناز أمننا ننا نننا فلنني لننه لف ن أوننر يقننوم مقننام التبنيننة وال مننع فالمننايع
منننص تبنينننة وخمعنننه كنننوه الصنننينة للعمنننوم وأ نننال الكنننالم فننني مبننن نننلا
ويننننرد فليننننه فنننن م تبنيننننة المصننننادر وخمعهننننا ال يننننادرا بحسننننب اوننننتال
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األيننننوا مننننع أيهننننا ال تقتضنننني العمننننوم بتبنيتهننننا فلنننني العمننننوم والتبنيننننة
وال منننع متناقضنننيص حتنننه يننن ل فننن مهما فلينننه ويايتنننه منننا يتايننن فننني نننلا
الموضنننع أيننننه أئمننننة العربينننة قسننننموا إننننرو الزمننناه وإننننرو المكنننناه
لنني م ن ه وماننت ومع ن ود وقننالوا الم ن ه فنني إننرو المكنناه مننا لنني
لننه أق ننار تحصننرا وال يهايننا تحننيي بننه يحننو ولفننه وقنن امه وأمبالهمننا
و نننلا ال يقتضننني أه يكنننوه لنننه الانننمول فننني حنننال التركينننب أله ال نننر
ال يفيننن اال ما مبننن خلسنننا ولفنننه  / 122أ وكننناه  /نننلا ق لنننه وال فمنننوم
ما ال فلننننه وخننننه الصننننالحية ال ب ريننننل الماننننمول ولننننلله قينننن لهننننلا
ال نننرو ياينننا أله كنننال منهنننا حننن لانننا ايتهننني فنننن ا وأمنننا فنننن ف بعننن
فنننص العمنننوم الوتصاصنننها بمنننص تضنننا لينننه و ه كننناه يائ نننا أله يصنننح
قنننول القائننن فنننن ي كنننلا لمنننا كننناه فننني ملكنننه نننواء كننناه حاضنننرا أو يائ نننا
لكنننص قنننال القرافننني فيتنننناول خمينننع خهنننا الننن ييا منننا قنننرب مننننه ومنننا بعننن
و ننننلا أيضننننا كمننننا بيننننناا ال يتناولننننه ال فلنننني وخننننه الصننننالحية ال ضننننربة
واحنن ة وأبعنن منهننا لنن ي أليهننا تاننت بمننا فننن القائنن بحضننرته دوه مننا
ننو يائننب فن ن كقولننه تعننالي وألفيننا نني ا ل ن ي ال نناب فننال فمننوم فنني
شننا مننص ننلا وق ن صننرا القاضنني ف ن الو نناب فنني حيننم أيهننا ا كايننا
يحنننو خلسنننا حينننم ي لننن زيننن لننن تكنننص للعمنننوم قنننال أله مكننناه خزئننني
وإنننر معنننيص ال فمنننوم فينننه بانننال الانننر ية فزيهنننا ال تانننت بمكننناه
بننن تانننم خمينننع ال قنننا و نننلا نننو الحنننل وأمنننا لقيتنننه صننن احا ومسننناءا
ورأيتنننه يومنننا ويومنننا فنننالعموم فينننه لننني منننص لف نننة يمنننا منننص قرينننب منننراد
المننتكل ب ن ه لننه كنناه فنني أزمنناه كبيننرة متع ن دة ال تاننت بصننياا معننيص
وال بينننوم معنننيص ولهنننلا يصنننح أه ينننراد بمبننن قنننوله يومنننا ويمنننا االقتصنننار
فلننننه التبنيننننة دوه التكبيننننر المقتضنننني لال ننننتيعاب والننننل يمكننننص دفننننو
العمننننوم فيننننه مننننص ننننلا األلفنننناإ قسنننني وفننننوو وأبنننن ا و ننننرم ا ودائمننننا
ومسنننتمرا أمنننا قسننني اال نننتنراك صنننرا بنننه أئمنننة العربينننة وال يكويننناه ال
فننني موضنننع النفننني فقولنننه منننا رأيتنننه قننني وال أكلمنننه فنننوو فنننال يانننت
لنننه بزمننناه دوه وال يننن ل فلينننه ال فلنننه وخنننه اال نننتنراك  / 122 /ب
الاننام ل ميننع األزمنننة و ننلا شنن ه العمننوم قننال الاننافر ي رضننيعي ل نناه
ي أم تحالفا با دا فوو ال يتفرك .
وأمننننا أبنننن ا ومننننا معهننننا فتسننننتعم فنننني اإل ننننا والنفنننني قننننال هللا تعننننالي
والننن يص فيهنننا أبننن ا والمنننراد بنننلله ا نننتنراك خمينننع األزمننننة ومبننن نننلا
أيضنننا و نننو الننن ا ريص و نننلا الصنننيغ واردة فلنننه خمينننع األصنننولييص حينننم
لنننن يننننلكرو ا ولنننن يننننلكر القرافنننني أيضننننا قنننني فهننننه واردة فليننننه وكننننلله

This file was downloaded from QuranicThought.com

أيضننا يننرد فليننه إننرو الزمنناه المقتضننية لال ننتنراك فزيننه لنن يتعننرو
ليهنننا  .فقننن كننننر أئمنننة العربيننننة أه إنننرو الزمنننناه و ه ايقسنننما لنننني
منننن ه وماننننت ومعنننن ود ففيهننننا مننننا يكننننوه العمنننن فيننننه كلننننه فيقتضنننني
ا نننتنراك خميعنننه مبننن صنننما شنننهرا وأقمنننا فنننن ا ننننة بانننال الانننا
فنني بعضننه فزيننه ال يقتضنني ا ننتنراقا مبنن قنن ما شننهر المحننرم وصننليا
يننننوم ال معننننة و ننننلا يحتمنننن أه يكننننوه لال ننننتنراك يمننننا خنننناء مننننص خهننننة
الفعنن الواقننع فيننه فحيننم ال يمكننص ا ننتيعاب كالقنن وم يتالنن فنننه وحيننم
يكمنننص لنننه يقنننال بنننه ومبننن نننلا أيضنننا منننل ومننننل ا كاينننا ا نننميص فزيهمنننا
تننننارة يكوينننناه بمعنننننه األبنننن فينت منننناه أول الوقننننا لنننني أوننننرا مبنننن مننننا
رأيتنننه منننل ينننوم ال معنننة أي أول المننن ة التنننه امتنعنننا فيهنننا الروينننة لنننه
اليننننوم والفننننارك بينهننننا أه األول خننننواب لمتننننه والبننننايي خننننواب لكنننن وال
ي عننن أه يكوينننا منننص صننننيغ العمنننوم فلنننه وخننننه األول و لنننه أقنننرب مننننص
كبيننر ممننا كننر والقرافنني وهللا أفلنن  .ومنهننا وحنناد ومبننني و ننالل وربننا
لنني فاننار قننال فهنني موضننوفة فنني لسنناه العننرب للتع يننر بهننا فننص معنننه
قولنننا دو ن ال نني  / 123أ واح ن ا واح ن ا  /أيننه ل ن ي ننل منننه أح ن فيكننوه
قولننننا وحننناد قائمنننا مقنننام نننلا األلفننناإ الكبينننرة ومرادفنننا لنننه وكنننلله قولننننا
مبنننني و نننالل و نننائر نننلا األلفننناإ المع ولنننة تفيننن الانننمول واال نننتنراك
و ننلا كمننا تننراا أيضننا فيننه ي ننر فننزه اال ننتنراك يمننا خنناء أوال مننص اللف ن
المفيننن لنننه وقولنننه مبنننني أو نننالل أو ربنننا يمنننا نننو لكفيفنننة م ينننته ال
شنننعار لنننه باال نننتنراك وال فننن م وأه يايننن مننننه لنننه فهنننو بالنسننن ة لننني
كيفينننننة ايقسنننننامه ال لننننني شنننننمول الحكننننن ب صننننن الفعننننن ومنهنننننا صنننننيغ
الننننوا ي فنننزه الصنننحيح النننل فلينننه ال مهنننور أه النهنننه للتكنننرار والفنننور
فيقتضننننني لنننننه ا نننننتنراك خمينننننع األزمننننناه قنننننال ال أه داللتنننننه فلنننننه
ا نننتنراك األزمننننة كلهنننا منننص خهنننة التضنننمص بانننال بقينننة صنننيغ العمنننوم
فننننزه داللتهننننا فلنننني لننننه بالم ابقننننة قلننننا وأيضننننا فالننننل يتصنننن ي أئمننننة
األصنننول العربينننة لنننلكرا فننني صنننيغ العمنننوم المقتضنننية لال نننتنراك نننو
السنننماء دوه األفعنننال والحنننرو و كنننلا أيضنننا الكنننالم فننني األوامنننر فلنننه
القنننول ب يهنننا للتكنننرار فقننن فننن ا منننص صنننيغ العمنننوم فنننن منننص يقنننول بنننلله
واال ننننتنراك فلننننه ننننلا القننننول يمننننا ننننو بالنسنننن ة لنننني أزمنننننة مكنننناه
االمتبنننال ال م لقنننا فهننني أينننزل مرت نننة منننص الننننوا ي منننع أه القنننول بنننن ه
األمننر للتكننرار بم ننردا ضننعي  .ومننص ننلا النننو أيضننا أ ننماء األفعننال
ال ن ال فلننه األمننر أو النهنني يحننو يننزال بمعنننه أيننزل وتننرب بمعنننه اتننرب
وخننه بمعنننه ا ننكا ومننه بمعنننه اكفنن وقنن ننرد خميننع ننلا فنني صننيغ

This file was downloaded from QuranicThought.com

العمنننوم وفنننني لننننه كلنننه مننننا كرينننناا مننننع الانننرو فننننص اصنننن الا أئمننننة
األصننننننول ومنهننننننا أ ننننننماء الق ائنننننن التننننننه أصننننننلها  /أ ننننننماء  / 123ب
ألشننننننااص معينيننننننة كربيعننننننة ومضننننننر و اشنننننن وف نننننن منننننننا واألو
والانننرو أو ال معنننيص كنسننناه ننن يلنننب ا نننتعماله فننني العنننر فلنننه تلنننه
الق يلننة خميعهننا فننال ت لننل ال ويننراد بهننا ا ننتنراقه كمننا فنني قولننه صننلي
هللا فليننه و ننل ه مننص ننلا األمننة لمننص ياننفع فنني مب ن ربيعننة ومضننر
فننال ريننب فنني أه ننلا اال ننتنراك خميننع مننص ينتسننب لنني نناتيص الق يلتننيص
بحينننم ال ي قننني مننننه أحننن وال معننننه للعمنننوم ال نننلا و نننو إنننا ر قنننوي
و ه كننناه أيفلنننه ال مينننع فلننن أرا أحننن ا تن نننه ه يينننر القرافننني رحمنننه هللا
والب ن مننص أه ال يقننال بنننو فنناله ل ننني تمنني مننبال فننزه العمننوم نننا خنناء مننع
ال مننع المضننا كمننا فنني ي ننائرا والكننالم يمننا ننو فنني ا ن ا ننرد فيننه أه
يننن لكر بنينننر لفننن بنننني فننناله وقننن نننرد القرافننني نننلا الننننو يحنننو مننناييص
ق يلنننة ال يقنننال فيهنننا بننننو فننناله ال نننتا ا يحنننو ربيعنننة ومضنننر و منننلاه
ووننننواله ووزافنننننة وحننننلرا ومهنننننرا وكلننننب و عل نننننة ويسنننناه وقنننننري
واألو والاننننننزر وفننننننزارا و قينننننن ودو ومننننننص الق ائنننننن الكائنننننننة
بنننن رو المنننننرب صنننننهاخة وزياقننننه ووكالننننة وفمننننارة و سننننكورة ومننننا
أشنن ه لننه تركننا تعنن ادا اوتصننارا وكنن لفنن منهننا يفينن ا ننتيعاب خميننع
تلننه الق يلننة بالنقنن العرفنني ال بالوضننع اللنننوي و ننو إننا ر ال يكننار فينننه
وهللا حايه أفل .
فصننن ي النننل تحصننن منننص كننن تقننن م أينننه منننص صنننيغ العمنننوم منننا التفننناك
القنننائليص بنننه فلينننه أو ل هنننورا فننني لنننه فننن ة ألفننناإ يسنننرد ا ننننا فلنننه
حسننننب مننننا تقنننن م و ننننه كنننن وخميننننع وأخمننننع وخمعننننا وأخمعننننوه وخمننننع
وكنننلله منننا يت عهنننا مننننص أكتنننع وات نننع وأبصننننع و نننائر ومعانننر ومعاشننننر
وفامننننة وكافننننة وقا ننننة ومننننص الاننننر ية واال ننننتفهامية والموصننننولة ومننننا
كنننلله والمصننن رية فننني بعنننر صنننور ا  / 124أ والزمايينننة  /وأي كنننلله
أي فنننني الاننننر واال ننننتفهامية وأيمننننا ومتننننه مننننا وأيننننص وأينمننننا وحيننننم
وحيبمنننا وكيننن منننا و ا و ا منننا ومهمنننا وأيننني وأيننناه و منننا وأي حنننيص
ومهمننننص فلننننه رأي الكننننوفييص وكينننن فنننني اال ننننتفهام وال مننننع المعننننر
تعرينن خننن والمضننا وا نن ال مننع كننلله فيهمننا أيضننا والننل والتننني
وتبنيتهنننا ا كاينننا لل نننن وخمعهمنننا و و ال ائينننة حينننم ينننراد بهنننا ال نننن
وأول نننه و نننكالء والنكنننرة فننني النفننني ومنننا معنننناا منننص الانننر واال نننتفهام
والفعننن فننني لنننه أيضنننا كمنننا تقننن م وفنننوو وقننني وأبننن ا ودائمنننا و نننرم ا
ومسننننتمرا ود ننننر النننن ا ريص واأل ننننماء المع ولننننة كمبننننني و ننننالل وربننننا
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فلننه مننا فيهننا مننص الن ننر ومب ن صننما شننهرا وصننما نننة ومننل ومن نل ا
كاينننا ا نننميص بمعننننه المننن ة وأ نننماء الق ائننن المنننلكورة ويفنننا ومنننا فننن ا لنننه
فزمننا ال يقتضنني فمومننا أصننال مبنن فينننه ويفسننه وصننيغ التبنيننة و مننا فنني
كويننننه منهننننا ي ننننر أو ضننننع إننننا ر كننننال رو المكاييننننة أو ننننو راخننننع
لنني مننا ننروياا كالصننيغ المتفرفننة فمننا تقنن م مننص اوننتال لنننة أو تبنينننة
أو خمنننع لننني يينننر لنننه أو تكنننوه مفيننن ة للعمنننوم لكنننص ال ب رينننل األصنننالة
بنننن بالتضننننمص لصننننيغ النهننننه وكننننلله األوامننننر ا قينننن ب يهننننا للتكننننرار
وأ ننماء الفعننال وقنن قسنن اإلمننام شننهاب النن يص القرافنني رحمننه هللا ال ننرك
المفيننن ة للعمنننوم لننني أينننوا ي أحننن ا ي منننا كننناه ب رينننل الم ابقنننة و نننو
الموضنننو للعمنننوم لننننة  .و اييهمنننا ي منننا أفنننادا ب رينننل التضنننمص و نننو منننا
كرينناا أيفننا  .و البهننا ي مننا كنناه ب ريننل االلتننزام و ننو ك ن لف ن لننه مفهننوم
موافقننننة أو ماالفننننة فننننزه ينننن ل ب ريننننل المفهننننوم فلنننني ننننلب حكنننن لننننه
المن نننوك فنننص كننن منننا نننو منننناير لنننه فلنننه وخنننه الانننمول وال ياتلننن
القنننننائلوه  / 124 /ب بنننننالمفهوم فنننننه نننننلا و يمنننننا يفنننننه النزالنننننه فمنننننوم
المفهنننوم ألينننه ال يكونننل منننص يفننن اللفننن بننن منننص الزمنننه فنننال ونننال فنننه
يف األمر
ورابعهنننا ي اه يكنننوه اللفننن يينننر دال فلنننه العمنننوم فينضننن لينننه منننا يفيننن ا
بو ننننا ته و لننننه وخننننوا منهننننا اإلخمننننا ب يننننه يكننننوه اللفنننن ا ننننتعم فننننه
م نننننازا دوه الحقيقنننننة وايعقننننن اإلخمنننننا فلنننننه أه الم ننننناز منننننراد فيقنننننع
العمننننوم فننننه لننننه الم نننناز ومبلننننه بقولننننه  ه مننننص اك ننننر الك ننننائر أه
يسنننب الرخننن ابننناا ننن فسنننرا ب ينننه يسنننب ابنننا الرخننن فيسنننب لنننه أبننناا
ويسننننب أمننننه فيسننننب أمننننه قننننال فاإلخمننننا فلننننه أه المننننراد بسننننب األب
التس ن ب لننه ن ه كمننا صننرا بننه فننه الح ن يم فننزه كنناه اإلخمننا وقننع فننه
تعمنننني صننننور الم نننناز فقريننننب و ال فهننننو منننن وو مننننص أول الحنننن يم فننننه
تعمننني السنننب ننن فسنننرا بالتسننن ب لينننه ننن كنننر أمبلنننة ووخو نننا غانننر فيهنننا
ي نننر ولسننننا بصننن د كر نننا  .ووامسنننها ي أه المقيننن للعمنننوم النقننن النننوفه
منننا فنننه المفنننردا كمنننا تقننن م منننص أ نننماء الق ائننن أو فنننه المرك نننا كقولنننه
تعننننناله  حرمنننننا فلنننننيك أمهننننناتك وبنننننناتك .......ا ينننننة و  حرمنننننا
فلنننيك الميتنننة والننن م  ....ا ينننة  فنننزه العنننر قننناو ب ينننه البننن ننننا منننص
مقننن ر فيضنننمر فنننه كننن منننا نننو المقصنننود مننننه فيقننن ر فنننه األول حرمنننا
فلننننيك ا ننننتمتافا أمهنننناتك وفننننه البننننايه تننننناول الميتننننة والنننن م ولحنننن
الانزينننر وكنننلله قولنننه  اال ه دمننناءك وأمنننوالك وأفراضنننك فلنننيك
حننرام كحرمننة يننومك ننلا فننه شننهرك ننلا فننزه ننلا األيمنناه ال توصنن
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بالحرمننة ب ن يق ن ر فننه ك ن منهننا مننا ننو المعهننود منننه أو لف ن فننام ياننم
البال نننة كالتنننناول ويحنننوا وكننن مقننن ر منهنننا يقتضنننه العمنننوم و لنننه العمنننوم
اقتضنننناا العننننر قلننننا تقنننن م فننننه كننننالم فاننننر النننن يص الننننراز وييننننرا أه
العمنننوم ننننا يمنننا نننو منننص ال اللنننة العقلينننة ال منننص /125أ اللفننن وال منننص
نننلا منننص الصنننيغ اللف ينننة وقننن
العنننر واألمنننر  /فنننه لنننه قرينننب ولننني
تق م الكالم فه فموم المقتضه وما يتعلل به وهللا افل .
فصنن نننا يننو ووننر مننص صننيغ العمننوم لنن يتقنن م و ننو الماننترب اللف ننه
ا أ لنننل وت نننرد فنننص القنننرائص المقتضنننية لقصنننرا فلنننه أحننن معنيينننه فزينننه
يحمننن فلنننه ال مينننع فنننن الانننافعه  وبعنننر أصنننحابه ويكنننوه إنننا را
فننه لننه كنناللف العننام وال ب ن مننص بسنني الكننالم فلننه ننلا المس ن لة لمننا فيننه
مص الفائ ة فنقول وباه التوفيل .
ال رينننب فنننه أينننه ي نننوز نننالك المانننترب منننص متكلمنننيص يريننن كننن واحننن
منهمنننا بنننه معننننه يينننر منننا يريننن بنننه ا ونننر وكنننلله المنننتكل الواحننن فنننه
مننننرتيص ولهننننلا افترضننننوا فلننننه مننننص ا ننننت ل مننننص الحنفيننننة بنننن ه المننننراد
بننناإلقراء فنننه وينننة العننن ة الحنننير لقولنننه  للمستحاضنننة دفنننه الصنننالة
أيننننام اقرائننننه فننننزه لف ننننه الماننننترب نننننا أحنننن ما وارد فننننه الكتنننناب
وا ونننر فنننه السننننة فنننال يلنننزم م رادة أحننن المعنينننيص فنننه موضنننع رادتنننه
فنننه ا ونننر ومحننن الننننزا فنننه اللف نننة الواحننن ة م منننتكل واحننن فنننه وقنننا
واحننن ا كاينننا مانننتركة بنننيص معنينننيص فننن كبر وكننناه ال منننع بينهمنننا ممكننننا
ولنن يكننص نن قرينننة تصننرفه لننه أحنن ما أيننه نن يحمنن فلننه ال ميننع أم
ال واالحتننننراز بزمكنننناه ال مننننع فننننص مبنننن صننننينة ا وننننر ا قينننن ب يهننننا
مانننتركة بنننيص الوخنننوب والنننن ب والته يننن فزينننه ال يصنننح أه يحمننن فلنننه
ال مينننع دفعنننه واحننن ة لمنننا بنننيص ال لنننب والمننننع النننل أقتضننناا الته يننن منننص
نننب لينننه اإلمنننام الانننافعه وخمافنننة
التنننناقر و ا تحنننرر لنننه فالنننل
مننننص أصننننحابه والقاضننننه أبننننو بكننننر بننننص ال نننناقاليه وأبننننو فلننننه ال ننننائه /
والقاضننننه ف نننن ال ننننار ويير مننننا /125ب مننننص المعتزلننننة أيننننه ي ننننوز
ا نننتعماله فنننه ال مينننع يينننر أه الانننافعه رحمنننه هللا نننب فلنننه أينننه ي نننب
حملنننه فنننن الت نننرد فلنننه خمينننع معايينننه كننناللف العنننام وا ونننروه قنننالوا
ب نننواز ا نننتعماله فنننه لنننه ويقلنننه القرافنننه فنننص مالنننه أيضنننا ويكنننوه لنننه
م ننازا او لننص حقيقننة اللفنن فزيننه لنن يوضننع ال لكنن واحنن بمفننردا و ننلا
اوتينننار بنننص الحاخنننب وال يضننناو ويير منننا منننص المتننن وريص و لينننه منننال
منننام الحنننرميص وابنننو يصنننر بنننص القانننير أيضنننا ا اتصنننلا بنننه قريننننة
تاننننعر بننننلله و ننننلا كلننننه م ننننرد فننننه حمنننن اللفنننن الننننوارد فلننننه حقيقتننننه
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وم ننننازا فننننن قيننننام القريننننننة ال الننننة فلننننه لنننننه وكننننلله الحمنننن فلنننننه
الم نننازا المتعننن دة فنننن قينننام الننن لي فلنننه يفنننه رادة الحقيقنننة نننلا منننا
أ لقنننه خمهننننور المصنننننفيص  .وقننننال األي نننار فننننه شننننرا ال ر نننناه اللفنننن
الننن ال فلنننه مسنننميص فصننناف ا منننا أه يسنننتوي يسننن ته ليهمنننا خميعنننا فيكنننوه
ماننننتركا و مننننا أه تتفنننناو النسنننن ة فهننننو ال ننننا ر بافت ننننار معننننناا السننننابل
والمننننن ول بافت نننننار المعننننننه الافننننني وقننننن اوتلننننن الننننننا فننننني القسنننننميص
فالاننننافعي يننننل ب لنننني حملننننة فلننننه المعنيننننيص ولنننن يفننننرك بننننيص النسنننن ة
المسننتوية أو الماتلفننة ووافننل القاضنني أبننو بكننر فننن ا ننتواء النسنن ة فقننال
يننننه يكننننوه للعمننننوم أ  .ننننم كالمننننه  .و ننننب أبننننو حنيفننننة كمننننا يقلننننه فننننن
القرافنننني وأبننننو اشنننن ابننننص ال ننننائي والكرفنننني وأبننننو ف نننن هللا ال صننننري
وأوننروه لنني امتنننا لننه و ننو اوتيننار فاننر النن يص الننرازي وكبيننر مننص
أت افنننه فلنننه أه فانننر الننن يص قنننال فننني موضنننع منننص كتابنننه المحصنننول بمنننا
نننننب لينننننه الانننننافعي فنننننزه خنننننزم فننننني الكنننننالم فلنننننه أه األصننننن فننننن م
االشنننتراب بننن ه الفعننن المضنننار يحمننن فليهنننا وأه صنننينته بالنسننن ة لننني
الحنننال واال نننتق ال كننناللف العنننام و نننب أبنننو الحسنننيص  / 126أ ال صنننري
واإلمنننام النزالننني أه حمننن المانننترب  /فلنننه معنيينننه بنننزرادة المنننتكل لنننه
ال بحسنننب الوضنننع أي يكنننوه لنننه ا نننتعماال خ يننن ا ال حقيقنننة وال م نننازا
ا لننو أراد لننه فلننه الم نناز ل ن ي قنني فننرك بننيص قننوله وقننول منننص ننب
لي له مص األوليص .
والفننرك بننيص الوضننع واال ننتعمال والعمنن إننا ر فننزه الوضننع ننو خعنن
اللفننن دلنننيال فلنننه المعننننه و نننو أمنننر متعلنننل بالواضنننع وأمنننا اال نننتعمال
فهنننو نننالك اللفننن و رادة المعننننه و نننو منننص صنننفا المنننتكل  .والحمننن
افتقننناد السنننامع منننراد المنننتكل أو منننا اشنننتم فلنننه منننرادا كحمننن الانننافعي
الماننننترب /فلنننني معنيننننيص بننننزرادة المننننتكل لننننه ال بحسننننب الوضننننع أي
يكنننوه لنننه ا نننتعماال خ يننن ا ال حقيقنننة وال م نننازا ا لنننو أراد لنننه فلنننه
الم نناز ل ن ي قنني فننرك بننيص قننوله وقننول مننص ننب لنني لننه مننص األولننيص
والفننرك بننيص الوضننع واال ننتعمال والعمنن إننا ر فننزه الوضننع ننو خعنن
اللفننن دلنننيال فلنننه المعننننه و نننو أمنننر متعلنننل بالواضنننع وأمنننا اال نننتعمال
فهننننو ننننالك اللفنننن و رادة المعنننننه و ننننو مننننص صننننفا المننننتكل والحمنننن
افتقننناد السنننامع منننراد المنننتكل أو منننا اشنننتم فلنننه منننرادا كحمننن الانننافعي
المانننترب فلنننه معنينننيص لكوينننه مانننتمال فلنننه المنننراد و نننلا منننص صنننفا
السنننامع وأمنننا ا مننن ي فزينننه توقننن فننني نننلا المسننن لة كعادتنننه ننن ال مهنننور
فلنننه أه ال فنننرك فننني لنننه بنننيص حالنننة اإل نننا والنفننني وال بنننيص المفنننرد
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وييننننرا ومنننننه مننننص خننننوز حملننننة فلنننني ال ميننننع فنننني حالننننة النفنننني دوه
اإل نننا ومننننه منننص خنننوز لنننه حالنننة ال منننع وأه منعنننه فننني المفنننرد وقننن
تقنن م فنني الكننالم فلنني كنن أيهننا تنن ل ب ننريقيص أحنن ما ي الكنن الم مننوفي
 .والبننننايي الكنننن العنننن دي فنننن لول كقولنننننا كنننن أفضنننناء ال نننن ه يسنننناه وال
يصننح لننه بنننالمعنه البننايي وأه داللنننة العمننوم يمننا نننه باالفت ننار البنننايي
و نننننو الكلينننننة أي كننننن فنننننرد ال الكننننن وقننننن كنننننر األز نننننري فننننني كتابنننننه
التحصنني أه محنن النننزا بننيص الاننافعي ومننص والفننه فنني حمنن الماننترب
فلننننه معنيننننة يمننننا ننننو بننننالمعنه البننننايي  .وحكنننني األصننننفهايي شننننارا
المحصننننول أيننننه وخنننن األرمننننوي فنننني مصننننن أوننننر أه المننننراد بكننننالم
الانننافعي كننن واحننن منننص المعنينننيص  .قنننال الصنننفهايي واألول نننو األإهنننر
واألشننن ه بكنننالم األئمنننة صنننرحوا بننن ه المانننترب فنننن الانننافعي كالعنننام
قلنننا ولهنننلا كنننر المسننن لة كبينننر منننص المصننننفيص فننني مسنننائ العنننام كزمنننام
الحننننرميص والنزالنننني وا منننن ي وابننننص الحاخننننب وقنننن ا تاننننك القرافنننني /
القنننننول بنننننلله  / 126ب لوخنننننوا ي أحننننن ا ي أه مسنننننمي العمنننننوم واحننننن
والماننننترب مسننننمياه متعنننن دة والبننننايي أه مننننص شننننر العمننننوم أه تكننننوه
أفننننرادا ييننننر تمنا يننننة والماننننترب أفننننرادا متنا يننننة والبالننننم أه فننننرو
المسننن لة فننني لفننن وضنننع لكننن واحننن باصوصنننية ال المانننترب بنننيص أفنننراد
توصننن بالكلينننة واحننن ا بنينننر اشنننتراب والننننرو أينننه مانننترب ننن قنننال
ولع ن اإلمننام الاننافعي يري ن بكويننه حقيقننة أيننه فنني ك ن فننرد فلنني حيالننة ال
فننني ال مينننع فلمنننا كننناه مانننمال فلنننه الحقيقنننة منننص حينننم ال ملنننة نننماا
حقيقنننننة تو نننننعا ويكنننننوه م ركنننننه فننننني الحمننننن فلنننننه التعمننننني االحتينننننا
التحصننننني مقصنننننود المنننننتكل ق عنننننا  .قلنننننا ويكيننننن نننننلا أه األئمنننننة لننننن
يصنننرحوا فنننص الانننافعي بننن ه المانننترب منننص صنننيغ العمنننوم بننن يقولنننوه
ب ينننه يحمننن فنننن ا ب رينننل ال هنننور فلنننه خمينننع مننن لوال كالعنننام ولنننو
قيننن بنننلله فنننال شنننكال وتكنننوه ألفننناإ العمنننوم فلنننه قسنننميص قسننن متفنننل
الحقيقنننة وقسننن ماتلفهنننا يتنننناول أشنننياء ال يانننترب فننني معننننه واحننن يصنننلح
أه يكننننوه منننن لول اللفنننن فتكننننوه يسنننن ة الماننننترب لنننني م لوالتننننه منننن لول
اللفننن فتكنننوه يسننن ة المانننترب لننني م لوالتنننه خملنننة وأفنننرادا كنسننن ة يينننرا
مننننص األلفنننناإ العامننننة لنننني منننن لوتها كننننلله و ه افترقننننا فيمننننا كريننننا .وقنننن
صنننننرا بهنننننلا بعنننننر المصننننننفيص ولكنننننص األإهنننننر األول وأه ال يكنننننوه
المانننننترب معننننن ودا منننننص صنننننيغ العمنننننوم و ه كننننناه يع ننننني حكمهنننننا فننننني
الانننمول ننن افتنننراو القرافننني بننن ه أفنننراد المانننترب متنا ينننة ينننرد فلينننه
فننني كننن منننا تقننن ما اإلشنننارة لينننه منننص األلفننناإ التننني فننن ا منننص صنننيغ
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العمنننوم و نننه متنا ينننة األفنننراد كنننالمبني ويحنننوا والكنننالم ا ه فيمنننا احنننتا
بننه لك ن قننول  .وق ن احننتا فاننر ال ن يص لع ن م خننواز لننه  / 127أ ب ن ه لنني
يلنننننزم  /منننننص كنننننوه اللفننننن موضنننننوفا لمعنينننننيص فلنننننه ال ننننن ل أه يكنننننوه
موضننننوفا لألفننننراد فلننننه ال مننننع ال بافت ننننار الكليننننة وال بافت ننننار الهي ننننة
الم موفيننننة فننننزه المنننننايرة بننننيص ننننلا المفهومننننا البال ننننة معلومننننة أله
النكنننرة منننص المتنننوا ا تننن ل فلنننه كننن واحننن منننص أفنننراد منننا صننن ك فلينننه
فلننه وخنننه ال ننن ل فقننني والعننام يننن ل فلنننه كننن واحنن منننص األفنننراد ال اولنننة
تحتننننه ال ب ريننننل ال ليننننة وال بحسننننب الهي ننننة االختمافيننننة وأ ننننماء العنننن د
كالعانننرة والعانننريص ومبننن النننر ي والقنننوم يننن ل فلنننه مسنننمياتها بافت نننار
م موفينننة أخزائهنننا دوه افت نننار كننن واحننن منهنننا ودوه افت نننار الزينننادة
والنقصننناه و ما يقنننول الواضنننع ا وضنننع لف نننا لمفهنننوميص فلنننه االيفنننراد
فزمنننا أه يكنننوه وضنننعه منننع لنننه لم موفهنننا أو منننا وضنننعه لنننه فنننزه كننناه
البننايي فا ننتعمال إلفننادة الم مننو ا ننتعمال اللف ن فنني ييننر مننا وضننعه لننه
الواضنننننع و ه كننننناه األول فزمنننننا أه يسنننننتعم إلفنننننادة الم منننننو فقننننني أو
إلفننننادة مننننع فننننادة األفننننراد فعلنننني التقنننن ير األول ال يكننننوه اللفنننن مفينننن ال
ألحنننن مفهوماتننننه أله الواضننننع وضننننعه بننننززاء أمننننور ال ننننة فلننننه ال نننن ل
واحننن ا لنننه الم منننو فا نننتعمال اللفننن فينننه حننن ا ال يكنننوه ا نننتعماال فننني
كننن مفهوماتنننه وفلنننه التقننن ير البنننايي يلنننزم التنننناقر أله فادتنننه للم منننو
معننناا أه االكتفنناء ال يحصننن ال بهمننا و فادتننه للمفنننرد معننناا أيننه يحصننن
االكتفنناء بكنن واحنن منهمننا و لننه خمننع النقضننييص و ننو محننال قننال فب ننا
أه اللفننن المانننترب منننص حينننم أينننه مانننترب ال يمكنننص ا نننتعماله فننني فنننادة
مفهوماته فلي ي ال مع وأخيب فص له بوخوا ي
أحننننن ا ي أه نننننلا م نننننني فلنننننه أه اال ننننن المانننننترب موضنننننو ألحننننن
مسنننمياته فلنننه ننن ي ال ننن ل حقيقنننة و نننو ممننننو فنننن الانننافعي والقاضننني
أبنني بكننر بننن ننو حقيقننة فننني الم مننو أو فنني كننن فننرد كسننائر األلفننناإ /
العامنننة و ه كننناه  / 127ب الننننزا فننني أينننه يتنننناول أشنننياء ال يانننترب فننني
معنننه واح ن يصننلح أه يكننوه م ن لوال اللف ن كمننا تق ن م قيننام القرينننة كسننائر
األدلنننة الماصصنننة و اييهمنننا ي أه نننلا التقسننني يمنننا ي قننني بتقننن ير صنننحته
حمنن اللفنن الماننترب فلننه الم مننو مننص حيننم ننو م مننو ولنني لننه
مح ن النننزا ب ن داللتننه فن ن الاننافعي ومننص وافقننه يمننا ننه فلننه ك ن
فرد فرد ك اللة العام .
و البهننننا ي أه ننننلا التقسنننني ه كنننناه بالنسنننن ة لنننني الوضننننع فلننننه وخننننه
الحقيقننة فننال يلننزم مننص ف ن م الوضننع لننه ف ن م خننواز ا ننتعماله فيننه ب ريننل
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الم ننناز و ه ممننننو فزينننه ال يلنننزم منننص ا نننتعمال اللفننن فننني خمينننع معايننننة
ا نننتعماله فننني الم منننو فلنننه وخنننه واحننن ل نننواز أه يكنننوه منننص صننن قة
ب ريننننل ا ننننتعمال اللفنننن فنننني حقيقننننة وم ننننازا ورابعهننننا ي أه األفننننراد ا
كاينننا داولنننة فننني اللفننن مننن اللتها فليهنننا ليسنننا داللنننة وارخينننة فنننص اللفننن
بننن نننه داللنننة فلنننه منننا نننو منننن ر تحتنننه وا نننتعماله فيهنننا لننني وارخنننا
فمنننا وضنننع لنننه واحنننتا اإلمنننام الانننافعي ومنننص وافقنننه بالنقننن والمعننننه أمنننا
النقننن ف قولننننه تعنننالي ه هللا ومالئكتننننه يصننننلوه فلننني الن نننني ....ا يننننة
ولفننن الصنننالة مانننترب ألينننه منننص هللا تعنننالي بمعننننه المنفنننرة أو الرحمنننة
أو البنننناء فلنننه اونننتال أقنننوال المفسنننريص فيهنننا ومنننص المالئكنننة الننن فاء ال
ياتلفننوه فيننه وينن ل فليننه قولننه صننلي هللا فليننه و ننل فنني حننل مننص خلنن
ينت نننر الصنننالة اال لننن ينننزل المالئكنننة تصنننلي فلينننه منننا دام فننني مصنننالة
اللهننن ايفنننر لنننه اللهننن ارحمنننه  .ففسنننر صنننالة المالئكنننة بالننن فاء وال يقنننال
تفسنننننير الصنننننالة منننننص هللا بمعننننننه الرحمنننننة تقتضننننني الم ننننناز  / 28أ ال
الحقيقننننة  /أله أصنننن الرحمننننة ننننه الرقننننة و لننننه مسننننتحي فنننني حننننل هللا
تعننالي فهنني م نناز فننص حسننايه أليننا يقننول ال تنفننه الرحمننة فننص أه تكننوه
منننص صنننفا النننلا ه فسنننر بنننزرادة اإلحسننناه يفسنننه و القهنننا فننني كننن
منهمنننا فلنننه وخنننه الحقيقنننة وال يننننافي لنننه أه يكنننوه أصننن اشنننتقاقها منننص
الرقنننة أله المنننراد بهنننا الناينننة المترت نننة فلنننه الرقنننة ال الم نننادي و ا كننناه
لفنننن الصننننالة ماننننتركا بالنسنننن ة لنننني صننننالة هللا تعننننالي وصننننالة المالئكننننة
وق ن أ ننن ليهمننا بلف ن واح ن فق ن ا ننتعم اللف ن الماننترب فنني ك نال معنيننة
و نننو الم لنننوب وفننني اإل نننالك الحقيقنننة فمنننص ادفنننه أه لنننه فلنننه وخنننه
الم ننناز فعلينننه ال يننناه والننن لي وافتنننرو المنننايعوه لنننلله بوخنننوا ي أحننن ا
ي أه نننالك الصنننالة فلنننه المعنينننيص اللف ننني والقننن ر المانننترب بينهمنننا نننو
العناينننة بننن مر الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل لانننرفه وحرمتنننه والعناينننة منننص
هللا تعننالي مننا تقنن م ومننص المالئكننة لننب لننه ومنننه مننص ف ننر فننص القنن ر
الماننننترب باإلحسنننناه ورد الصننننالة ليننننه  .و اييهننننا ي أه الصننننالة مسننننن ة
لنني ضننمير فافليننة ماتلفننيص منهمننا كالمعتنن ديص لتعنن د فافليهننا في نننوز أه
ينننراد بكننن منهنننا معننننه يينننر األونننر وال يلنننزم صنننحته رادتهمنننا مننننه فنننن
النننتكل بنننه منننرة واحننن ة و البهنننا ي أينننه يقننن ر فينننه فعننن محنننلو ل اللنننة منننا
يقننناره فلينننه فكننن ه قيننن هللا يصنننلي والمالئكنننة يصنننلوه كمنننا فننني قنننوله ي
فلقتهننا تن نن ومنناء بننناردا ورأيننا زوخننه فنني النننويي متقلنن ا ننيفا ورمحنننا
أي فلفتها نا و قيتها ماء باردا ومتقل ا يفا ومتقال رمحا .
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ورابعهنننننا أه ي نننننوز أه يكنننننوه موضنننننوفا لننننن ينه المفهنننننوميص  /فلنننننه
ال مننننع كمننننا ننننو موضننننو لهمننننا  / 128ب فلننننه ال نننن ل فا ننننتعماله فنننني
الم مو فله لا التق ير
ووامسننها ي أيننه لننو ننل يفننه لننه فننال يسننل أيننه ا ننتعماله فيهمننا ب ريننل
الحقيقنننة أله حقيقنننة المانننترب منننا يسننن ل أحننن مفهنننوميص فلنننه ال ننن ل لننني
الفهننن فنننز ا أ لنننل فليهمنننا خميعنننا كننناه لنننه ب رينننل الم ننناز  .وال نننواب
فنننننص األول أه االفتقننننناد المنننننلكور يينننننر مت نننننادر لننننني الفهننننن وال اللفننننن
إننننا ر فيننننه فالحمنننن فلننننه اإلحسنننناه ييننننر خينننن ا ال يليننننل بمنصننننب
الن ننني  أه يفسنننر صنننالة المالئكنننة فلينننه باإلحسننناه لينننه فننناألول تفسنننير
الصننالة بمننا يت ننادر لنني الفه ن ومننا يليننل بمنص ن ه صننلي هللا فليننه ننول ال
ننيما والمنقننول فننص ابننص ف ننا وأئمننة التفسننير المتقنن ميص تفسننير الصننالة
منننننص هللا تعنننننالي بمعننننننه الرحمنننننة أو المنفنننننرة ومنننننص المالئكنننننة بمعننننننه
اال ننتنفار والننن فاء  .وفنننص البنننايي بننن ه الفعننن لننن يتعننن د فننني اللفننن ق عنننا
و يمننا تع ن د فنني المعنننه فنناللف واح ن والمعنننه متع ن د و ننو فننيص ال ن فو
و قامنننة الضنننمير المسنننن مقنننام لف نننيص فلنننه ونننال األصننن وكنننلله تقننن ير
اإلضنننمار فينننه أيضنننا ودفنننوي الم ننناز كننن منهمنننا فلنننه ونننال األصننن
الوخنننه الرابنننع أله تكبينننر االشنننتراب فلنننه ونننال األصننن وقننن نننا أه
اللفننن مانننتركا بينهمنننا وبنننيص الم منننو فلنننه ونننال األصننن منننص يينننر
حاخنننة تننن فو لننني لنننه  .وقنننوله ه المانننترب يسننن ل أحننن معنينننيص لننني
الفه ن فلننه ال نن ل ننو فننيص المتننناز فيننه و ننو ممنننو أله الماننترب ننو
الموضننننو لحقيقتننننيص ماتلفتننننيص فنننن كبر فلننننه السننننواء وضننننعا  / 129أ
أوال وال يحمننن فلنننه فلنننه واحننن منهمنننا ال بقريننننة فزمنننا أه يقنننال يحمننن
فلننه ال ميننع فننن ت ننردا فننص القننرائص كمننا ننو مننل ب الاننافعي أو يقننال
يكنننوه م منننال ال ينننن ل فلنننه شننننا ال ا قنننام فليننننه الننن لي وال يافنننني أه
الحمننن فلنننه ال مينننع أولننني لزينننادة الفائننن ة ومنننا فننني لنننه منننص االحتينننا
وحنننلرا منننص اإلخمنننال وتع يننن داللنننة اللفننن فزينننه أقنننوي المحنننلرا و نننلا
ننني ويه فلنننه أه قنننول
نننو المعننننه المانننار لينننه منهنننا تقننن م وقننن يننن
القائنن ي وينن لفنناله و ننر ودفنناء ف عنن اللفنن الواحنن محمننوال فلننال كننال
معيص اللليص و ماترب بينهما وقوله في مب لا ح ة .
واحننتا أيضننا بقولننه تعننالي  ألنن تننر أه هللا يسنن لننه مننص فنني السننماوا
ومننننننص فنننننني األرو والاننننننم والقمننننننر والن ننننننوم وال ننننننال والانننننن ر
والننن واب وكبينننر منننص الننننا  ووخنننه ال اللنننة مننننه أه السننن ود ا نننتعم
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نننا فنني معنيننيص أحنن ما ي الاضننو القهننري والااننو و ننلا ننو المننراد
بالام والقمر وما بع ا .
لنننو
و اييهمننا  .م اشننرة األرو بال هننة و ننو المنننراد بكبيننر مننص النننا
أرينن الاضننو القهننري لنن يكننص للتاصنني بكبيننر مننص النننا فائنن ة فننزه
كنناه السنن ود بينهمننا اشننتراكا لف يننا فهننو كا يننة المتق مننة و ه كنناه حقيقننة
فننني وضنننع ال هنننة م نننازا فننني األونننر كننناه فينننه الننن لي فلنننه ال منننع بنننيص
الحقيقنننة والم ننناز بلفننن واحننن وافتنننرو المنننايعوه فلينننه بنحنننو منننا تقننن م
مننص رد الس ن ود لنني معنننه متننوا ا ياننترب الك ن فيننه وق ن فننر خوابننه
ممننا كرينناا مننص التاصنني بكبيننر مننص النننا أله المننراد بهنن المكمنننوه
النننليص ي اشنننروه السننن ود و لنننه متالننن فننني ال نننال والاننن ر والننن واب
ومنننا كنننر معهنننا وقنننال أيضنننا حنننر الع ننن بمبابنننة تكرينننر العامننن فكننن ه
قينن يسننن لنننه منننص فنني السنننماوا ويسننن لنننه مننص فننني األرو لننني أونننر
ا ينننة وال يلنننزم  / 129 /ب واحننن ة و نننلا فلنننه قنننول منننص يقنننول ه العامننن
و نننو مرخنننوا فنننن أئمنننة العربينننة أله التقننن ير فلنننه
مقننن ر بعننن العنننا
وننننننال األصنننننن واألقننننننوي الننننننل قننننننال المحققننننننوه ه العامنننننن فنننننني
المع ننننو العامنننن األول بوا نننن ة حننننر الع نننن ومنننننه مننننص يقننننول
العامننن نننو حنننر الع ننن وفلنننه نننليص القنننوليص فالفعننن مسنننتعم فننني
كنننال المعنينننيص وفننني نننلا المسننن لة م احنننم كبينننرة ي نننول بهنننا الكنننالم ف منننا
التفرقنننة بنننيص المفنننرد والم منننو فننناألكبر فلنننه فننن م لنننه أله ال منننع ال
يفيننن التعننن د ال للمعننننه المسنننتفاد منننص المفنننرد فمنننا أفنننادا المفنننرد فنننادة
ال مننع والننليص خنننوزوا لننه فننني ال مننع دوه المفننرد قنننالوا ال معنننه لقنننول
القائننن افتننن ي بننناإلفراد ال أينننه افتننن ي بقنننرء بقنننرء وقنننرء فنننز ا خننناز أه
ينننراد بنننال مع كننن تلنننه المفهومنننا أله بمعنننناا و نننلا ممننننو ا المفهنننوم
مننص ال منننع نننو المفهنننوم منننص المفنننرد بعيننننه مقتضننني منننا قنننالوا أه يكنننوه
بعنننر تلنننه اإلقنننراء هنننرا وبعضنننها حيضنننا كمنننا لنننو قنننال قنننرء وقنننرء
وأراد بكننن لفننن واحننن ا منهنننا ف منننا رادتهنننا معنننا فلنننلله م نننني فلنننه خنننوازا
فننني المفنننرد والانننال فننني النفننني أقنننوي مننننه فزينننه ا قنننال ال تعتننن ي بقنننرء
واللفننن مانننترب بنننيص ال هنننر والحنننير فالبننن منننص يفننني منننا يصننن ك فلينننه
و ال لننن يكنننص منفينننا م لقنننا و نننلا كمنننا تقننن م فننني فمنننوم النكنننرة فننني نننياك
النفننني و نننو إنننا ر تتمننني وافنننل ابنننص حنننزم ال نننا ري اإلمنننام الانننافعي فننني
وخنننوب حمننن المانننترب فنننن الت نننرد فنننص القنننرائص فلنننه خمينننع معايينننه
كننناللف العنننام وا نننت ل بمنننا أشنننريا لينننه أينننه البننن منننص فمنننال اللف نننة أله
التوقننن والقنننول باإلخمنننال ينننكدي فننني مبننن لفننن  / 130أ الانننار مالنننه
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أمننن أله الننننرو ولنننوا فنننص القنننرائص الماصصنننة لننن عر محاملنننه وحملنننه
فلننه واحننن منهنننا والحالنننة منننا كنننر تننرخيح منننص يينننر منننرخح ملنننزم حملنننة
فلنننه ال منننع و نننو الم لنننوب نننلا والصنننة منننا كنننرا بنينننر نننلا الع نننارة
و ننننلا المسنننن لة و ه يسنننن ا لنننني اإلمننننام الاننننافعي فننننالتفريغ فليهننننا فنننني
الفننرو المل يننة قلي ن ومنهننا لننو وق ن فلننه مواليننه ولننه مننوال مننص أفلنني
ومننننوال مننننص أ ننننف ففيهننننا أربننننع أوخننننه أصننننحها فننننن صنننناحب التن يننننه
والنننننووي ويير ننننا أيننننه يعننننر لنننني ال مننننع أمنننناال للفنننن الماننننترب فنننني
خمينننع محاملنننه أله ا ننن المنننولي مانننترب بنننيص وحكننناا الرافعننني فنننص أبننني
حنيفننة و ننلا يقتضنني أه يحمنن الماننترب فلننه كننال معينننيص كمننل نا لكننص
الننننل رأيتننننه ألصننننحابه التصننننريح فننننص ب يننننه ال يحمنننن األفلنننني واحنننن
ورخنننح النزالننني منننص أصنننحابنا القنننول ب ينننه ي ننن الوقننن لمنننا فينننه منننص
اإلبهنننام واإلخمنننال وامتننننا حمننن اللفننن الواحننن فلنننه المعنينننيص الماتلفنننيص
والوخهننناه ا ونننراه أحننن ما يانننت بنننه المنننوالي منننص أفلننني القريننننة أينننه
أيعنن فليننه باإلفتنناك فهننو أحننل بالمكافنن ة واألوننر أيننه ياننت بننه المننوالي
مننص أ ننف لقرينننة ا ننراد العننادة باإلحسنناه لنني العتقنناء  .و كننر محم ن بننص
يحيننه تلميننل النزالنني فنني كتابننه المحننيي فيمننا لننو قننال وقفننا فلننه مننوالي
بصننينة اإلفننراد ولننه واحنن مننص أفلنني وواحنن مننص أ ننف أيننه ال ي ننا فيننه
ال النننن اله لإخمننننال أو الصننننحة ويحمنننن فلننننه األفلنننني قننننال وال وخننننه
لل مننع فنني ننلا الصننورة و ننلا منننه يقتضنني التفرقننة بننيص المفننرد وال مننع
وأيننه القننول بننالتعمي يمننا ي ننا فنني حالننة ال مننع ومننص مسننائ ال مننع بننيص
الحقيقننننة والم نننناز مننننا  / 130 /ب ا حلنننن ال ي يننننع وال ياننننتري مننننبال
وكننناه ممنننص ال يتنننولي لنننه بنفنننه لكوينننه أمينننرا ويحنننو لنننه أو كننناه ممنننا ال
يعتننناد الحنننال فعلنننه وال ي نننا مننننه كال نننناء والت ينننل منننبال فوكننن يينننرا
فينننه حتنننه فعلنننه بنننز ه فنننالراخح فنننن أصنننحابنا أينننه ال ياننننم حمنننال للفننن
فلنننه حقيقنننة وفننني المنننل ب قنننول حكننناا الربينننع أينننه يحننننم ا فعلنننه يينننرا
بز يننننه كمننننا لننننو باشننننرا و ننننو مننننل ب مالننننه ففنننني ننننلا فمننننال للحقيقننننة
والم نناز خميعننا  .وقالننا الحنفيننة ال يحننننم ا باشننرا بنفسننه بنن ا وكننن
فيننه ففعلننه لننه بننز ه أله الحقيقننة فنني مبلننه تعننلر فايصننر اللفنن لنني
الم ننناز فقننني و كنننر أصنننحابنا فيمنننا لنننو حلننن أه ال يتنننزو فوكننن يينننرا
أيننه ن يحنننم بفع ن الوكينن وخهننيص ي وفلننه الوخننه الننل يقننول بالحنننم
يكنننوه خمعنننا بنننيص الحقيقنننة والم ننناز أيضنننا وقننن قنننال اإلمنننام الانننافعي فننني
مفاوضنننة خنننر لنننه فننني قولنننه تعنننالي أو ال مسنننت النسننناء وقننن قيننن لنننه
قننن ينننراد بالمالئكنننة الموافقنننة فقنننال احملنننه فلنننه ال ننن باليننن حقيقنننة وفلنننه
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الوقنننا م نننازا حكننناا فنننص منننام الحنننرميص فننني ال ر ننناه ومنهنننا أينننه ا ننن
الولننن ين لنننل حقيقنننة فلنننه ولننن اإليسننناه منننص يينننر وا ننن ة و نننالك فلنننه
ولننن الولننن ب رينننل الم ننناز فلنننو وقننن فلنننه ولننن ا فينننه وخهننناه ألصنننحابنا
أصننححها وبننه قننال أبننو األحفنناد فمنناال بحقيقننة اللف ن وح ن ا والبننايي وق ن
وافقنننه الحنفينننة فننني صنننورة واصنننة و نننو منننا ا ا نننت مص الحربننني فلنننه
يفسنننننه منننننع أوالدا فنننننزه األحفننننناد يننننن ولوه فينننننه أيضنننننا بانننننال الوقننننن
والوصنننية و لنننه لقريننننة األمننناه المقتضننني لحنننل الننن م فقننن نننلموا أه فنننن
قينننام القريننننة حمننن اللفننن فلنننه حقيقتنننه وم نننازا خميعنننا  / 131أ وكنننلله /
قنننال أبنننو يو ننن ومحمننن بنننص الحسنننص أيضنننا فنننيمص قنننال ي ه فلنننه صنننوم
رخننب ياويننا بننه اليمننيص أيننه يننلر ويمننيص و ننو خمننع بننيص معنيننيص مننا فلننه
وخننننه االشننننتراب أو الحقيقننننة والم نننناز  .وقننننالوا أيضننننا بزخننننازا أو فننننادة
ويحو له وال ريب في أه له م از .
وأصنننحابنا قصنننروا اللفننن فلنننه حقيقتنننه فلننن يانبنننوا ال بمنننا كننناه يملكنننه
يع ن لننو قننال مسننكص فنناله ف ن و دارا التننه يملكهننا وال يسننكنها ففيننه ال ننة
أوخنننه أصنننحها ي ال يحننننم ي نننرا لننني حقيقنننة اللفننن فقننني والبنننايي ي يحننننم
أله المستحل لسكنا ا .
والبالننننم ي أه ننننكنها يومننننا مننننا ق نننن لننننه حنننننم ففنننني ننننليص الننننوخهيص
أفمننن حقيقنننة اللفننن وم نننازا خميعنننا ولنننو حلننن ال يكلننن فالينننا فكات نننه أو
را نننله لننن يحننننم فلنننه الصنننحيح منننص منننل نا وفينننه قنننول قننن ي أينننه يحننننم
وبنننه قنننال مالنننه وأحمننن لقولنننه تعنننالي ومنننا كننناه ل انننر أه يكلمنننه هللا ال
وحيننننا أو مننننص وراء ح نننناب أو ير نننن ر ننننوال فا ننننتبني الر ننننالة مننننص
الكنننالم وال مهنننور قنننالوا ه نننلا اال نننتبناء منق نننع فنننالقول بالحننننم فينننه
خمع بيص الحقيقة والم از وهللا حايه أفل .
فصنننن ي  -الحننننل بصننننيغ العمننننوم فنننني اقتضنننناء الاننننمول موضننننع تاننننت
الكتننناب بنننه و نننو تنننرب اال تفصنننال و نننو مسننن لة مهمنننة لننن أر منننص بسننني
الكنننالم فليهنننا وأف ا نننا حقهنننا منننص الانننوا الفارقنننة بيننننه وبنننيص قضنننايا
األحننننوال ويلتنننن كبيننننرا فنننننلكر ا لتمننننام الفائنننن ة وبنننناه التوفيننننل  .قننننال
اإلمنننام الانننافعي رحمنننه هللا تنننرب اال تفصنننال فننني حكاينننا األحنننوال منننع
قيننام االحتمننال يتنننزل فنزلننة العمننوم فنني المقننال ومب ن لننه مننام الحننرميص
بقصنن و يننياله بننص ننلمة وأيننه أ ننل فلنني فاننر يسننوة فقننال لننه الن نني
أمسنننننه أربعنننننا وفنننننارك نننننائر ص فننننناحتا
صنننننلي هللا فلينننننه و نننننل
الانننافعي بنننلله فلنننه أينننه ال فنننرك بنننيص أه بنننيص أه  /يقنننع العقننن  / 131ب
فلنننيهص دفعنننة واحننن ة أو مرت نننا كمنننا نننو مل نننه وأبنننو حنيفنننة يقنننول يمنننا
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ي نننا التاينننر ا وقنننع العقننن فلنننيهص فننني وقنننا واحننن أمنننا ا وقنننع مرت نننا
األول يصنننح وي ننن منننا بعننن ا كمنننا لنننو فقننن فلنننيهص فننني
فنننزه فقننن
اإل ننننالم فيتنننن ول الحنننن يم فلننننه لننننه  .وافتمنننن الاننننافعي رحمننننه هللا أه
الواقعنننة لمنننا كاينننا تحتمننن أه يكنننوه العقننن مترت نننا وأه يكنننوه وقنننع دفعنننة
واحننن ة ولننن يفصننن الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل بنننيص الحنننالتيص وال ننن له
فنننص كيفينننة وقوفنننه بننن أمنننرا بزمسننناب أربنننع مننننهص دل تنننرب اال تفصنننال
فلنننه أينننه ال فنننرك بنننيص األمنننريص وكننناه لنننه ينننازال فنزلنننه اللفننن النننل
يعمهننننا لننننو كنننناه الحكنننن واصننننا بزحنننن ي الصننننورتيص لكنننناه فيننننه تنننن وير
ال يننناه فنننص وقنننا الحاخنننة ننن افتنننرو منننام الحنننرميص ويينننرا فلنننه نننلا
المبننال ب يننه يحتم ن أه يكننوه الن نني صننلي هللا فليننه و ننل فل ن أيننه الواقننع
مننننه فقننن ا فلنننيهص دفعنننة واحننن ة فننننزل خوابنننه فلنننه منننا فنننر مننننه لمنننا
كنناه من قننا فلننه وفننل الحننادل كمننا ي ننري كبيننر مننص الفتنناوي فلننه مب ن
لنننه ومبننن نننلا االحتمنننال يمننننع التعمننني فنننزه تحقنننل فننني قضنننية مبلهنننا
ا نننتفهام الحنننال فلنننه الانننار صنننلي هللا فلينننه و نننل وصنننح أينننه أر ننن
خوابنننه منننص يينننر تفصننني فهنننلا ال محالنننة يقتضننني خريننناه الحكننن فلنننه
التفاصنننني وا تر نننناله فلننننه األحننننوال كلهننننا واتعننننرو القرافنننني فلننننه
أصننننن القافننننن ة بمنننننا يقننننن فنننننص الانننننافعي رحمنننننه هللا أيضنننننا أه قضنننننايا
األحننننوال ا ت ننننرك ليهننننا االحتمننننال كسننننا ا ننننوب اإلخمننننال و ننننقي بهننننا
اال نننت الل قنننال و ننن لا بعنننر فضنننالء الانننافعية فنننص لنننه فقنننال يحتمننن
أه يكننوه للاننافعي قننواله فنني ننلا المسنن لة  .نن خمننع القرافنني بينهننا بمننا
ننني تي كنننرا ويحنننص ينفصننن فنننص نننليص االفتراضنننيص ه شننناء هللا تعنننالي
أمننننا األول ي فقننننال اإلمننننام أبننننو الم فننننر ابننننص  / 132أ السننننمعايي احتمننننال
معننر الن نني صننلي هللا فليننه  /و ننل بكيفيننة وقننو بننيص يننياله بننص ننلمة
و نننو رخننن منننص قيننن وفننن فلننني الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل وزوخاتنننه
فنني يهايننة ال ع ن ويحننص يمننا ي ن في العمننوم فنني ك ن مننا ي هننر فيننه ا ننتفهام
ننننالك ال ننننواب فالبنننن أه يكننننوه ال ننننواب
الحننننال وي هننننر مننننص الاننننار
مستر نننال فلنننه األحنننوال كلهنننا قلنننا فنننز ا ايضننن لننني قصنننة ينننياله نننلا
مبلهنننا يتعنننلر لنننه االحتمنننال أو يمتننننع فحننن يم ينننياله أورخنننه الترمنننل
مننص ريننل معمننر فننص الز ننري فننص ننال فننص أبيننه رضنني هللا فنننه أه
يننياله بننص ننلمة أ ننل وتحتننه فاننر يسننوة أه ياتننار منننهص أربعننا ويتننرب
نننائر ص وصنننححه ابنننص ح ننناه فننني كتابنننه والحننناك فننني مسنننت ركه وفننني
ننننادا اونننتال كبينننر كرتنننه فننني كتننناب بر ننناه التيسنننير وروي أبنننو داود
فنننني ننننننه مننننص حنننن يم انننني فننننص ابننننص أبنننني ليلنننني فننننص حميضننننة بننننص
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الاننيمردل فننص قنني بننص الحننارل رضنني هللا فنننه أيننه أ ننل وفننن ا منناه
يسننننوة فنننن مرا الن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل أيننننه ياتننننار منننننهص أربعننننا .
و نننادا حسننص ولننه ننن أوننر تقننوي بننه  .وأوننر ال يهقنني فنني ننننه مننص
ح ن يم أرق ن بننص أبنني يننا فننص ورقنناء فننص ننليماه الانني ايي فننص محم ن
بنننص ف ننن هللا البقفننني فنننص فنننروة بنننص مسنننعود رضننني هللا فننننه قنننال أ نننلما
وتحتنننه فانننر يسنننوة أربنننع مننننهص منننص قنننري حننن ا ص بننننا أبننني نننفياه
فقنننال الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل اوتنننر مننننهص أربعنننا ووننن نننائر ص
قننال فنناوتر منننهص أربعننا ابنننة أبنني ننفياه  .ورخننال ننلا الحنن يم قننا
ال أه فينننننه ر نننننال وروي اإلمنننننام الانننننافعي بسنننننن ا فنننننص فنننننو بنننننص
الحننننارل فننننص يوفنننن بننننص معاويننننة رضنننني هللا فنننننه قننننال أ ننننلما وتحتننننه
ومننن يسنننوة فسننن لا الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل فقنننال فنننارك واحننن ة /
لننني أقننن مهص فنننن ي فننناقر مننننل
 / 132ب وأمسنننه أربعنننا قنننال فعمننن
نننيص ففارقتهننا فهننلا وقننائع متع ن دة تق ن بم موفهننا مننا يقننرب مننص الق ننع
بننن ه الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل رتنننب الحكننن نننواء كننناه العقننن فلنننه
الزوخنننا دفعنننة أو مرت نننا وكنننوه صنننلي هللا فلينننه و نننل فلننن بكيفينننة بعيننن
ال وخنننه الحتمالنننه ا ي عننن فننني العنننادة أه يكنننوه كننن منننص نننكالء األربعنننة
فقننن فلنننه خمينننع دفعنننة واحننن ة ال نننيما منننع تصنننريح نننلا الحننن يم األونننر
ب ينننه وقنننع مترت نننا بقولنننه ي أقننن مهص فنننن ما و نننت تي وقنننائع أونننر منننص أمبلنننة
تننننرب اال تفصننننال ه شنننناء هللا تعننننالي  .وقنننن قسنننن األي نننناري ننننلا لنننني
أقسننننام ي أحنننن ا ي أه ت ننننيص ا ننننال الن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل فلننننه
وصنننوص الواقعنننة فنننال رينننب فننني أيهنننا ال تب نننا فيهنننا مقتضننني العمنننوم .
و اييهنننا ي أه يب نننا ب رينننل منننا ا نننتفهام كيفينننة القصنننة فلنننه الن ننني صنننلي
هللا فلينننه و نننل و نننه تنقسننن لننني أقسنننام والحكننن قننن ياتلننن بحسننن ها
فيتنننزل ننالك ال ننواب منهننا فنزلننة اللف ن الننل يع ن تلننه األقسننام أليننه لننو
كنناه الحكنن ياتل ن بنناوتال األحننوال حتننه يب ننا تننارة وال يب ننا أوننري
فلينننه الحنننال أه ي لنننل الحكننن الحتمنننال أه تكنننوه
لمنننا صنننح لمنننص التننن
تلنننه الحالنننة واقعنننة فلنننه وخنننه ال يسنننتقر معهنننا الحكننن فالبننن منننص التعمننني
فلننه ننلا التقنن ير باإلضننافة لنني خميننع األحننوال وفنني كالمننه مننا يقتضنني
يفننننه الاننننال فننننني ننننلا الصننننورة  .و البهنننننا ي أه يسنننن ل فننننص الواقعنننننة
بافت نننار دوولهنننا الوخنننود ال بافت نننار وقوفهنننا كمنننا ا ننن فمنننص خنننامع
فنني يهننار رمضنناه فيقننول فليننه كننلا فهننلا أيضننا يقتضنني ا تر ننال الحكنن
فلننني خمينننع األحنننوال أليهنننا لمنننا ننن فنهنننا فلنننه اإلبهنننام ولننن يفصننن
ال نننواب كنننناه فمننننوم مستر ننننال فلنننه كنننن أحوالننننه  .ورابعهننننا أه تكننننوه
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الواقعننننة المسنننن ول فنهننننا حاصننننلة فنننني الوخننننود وي لننننل السننننكال فنهننننا
في ينننب أيضنننا كنننلله قنننال  / 133أ فااللتفنننا لننني القيننن  /الوخنننودي يمننننع
القضنننناء فلنننني األحننننوال كلهننننا وااللتفننننا يمنننننع اإل ننننالك فنننني السننننكال
يقتضنني ا ننتواء األحننوال فنني يننرو الم يننب فالتفننا الاننافعي لنني نننلا
الوخننه و ننو أقننرب لنني مقصننود اإلرشنناد و زالننة اإلشننكال وحصننول فلنن
الانننار بهنننا يمننننع التعمننني قلنننا وقننن افت نننر أبنننو حنيفينننة رحمنننه هللا تنننرب
اال تفصنننال فننني بعنننر الصنننور فنننزه أصنننحابه ا نننت لوا ال افت نننار العنننادة
فنننني أيننننام الحننننير للمستحاضننننة بحنننن يم أم ننننلمة رضنننني هللا فنهننننا أه
امنننرأة كاينننا تهنننرا الننن ماء فلنننه فهننن ر نننول هللا  فا تقصنننته لهنننا أم
نننلمة فقنننال لتن نننر فننن د اللينننالي واألينننام التننني تحنننير منننص الانننهر ق ننن
أه يصننني ها الننننل أصنننابها فلتتننننرب الصننننالة قننن ر لننننه منننص الاننننهر فننننز ا
ولفنننا لنننه فلتنسننن قنننالوا فننن لل ال نننواب بافت نننار العنننادة منننص يينننر
ا تفصننال فننص أحننوال ال ن م مننص ننواء وحمننرة وييننر لننه ف ن ل ننلا فلننه
افت نننار العننننادة م لقننننا وتقننن ير فلننننه التميننننز وأصنننحابنا ا ننننت لوا بحنننن يم
فا منننة بننننا أبننني ح ينننة أه الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل قنننال لهنننا ه دم
الحنننير أ نننود يعنننر فنننز ا كننناه لنننه ف مسنننكي فنننص الصنننالة و ا كننناه
األوننر فايتسننلي وصننلي فننا لل افت ننار التميننز مننص ييننر ا تفصننال لهننا
نننن ننننه اكننننرة لعادتهننننا أم ال  .ولتتمننننة الكننننالم فلنننني ننننليص الحنننن يبيص
موضنننع يينننر نننلا  .وكنننلله احنننتا المالكينننة بتحنننت قتننن المتعنننرو لننني
ال نننناب الانننري الن نننوي فلينننه الصنننالة والسنننالم بقصنننة األفمننني النننل
كاينننا لنننه أم تقنننع فينننه صنننلي هللا فلينننه و نننل وأيهنننا وقعنننا فينننه ليلنننة فقنننام
ليهنننا فقتلهنننا ولمنننا أصننن ح كنننر للن ننني  / 133 /ب صنننلي هللا فلينننه و نننل
فقنننال ال اشنننه وا أه دمهنننا ننن ر واحنننتا بنننه أحمننن بنننص حن ننن أيضنننا .
و يمننا يننت اال ننت الل بفائنن ة فلننه تننرب اال تفصننال مننص الن نني  لسنني ا
ننن ا نننتتابها فتابنننا أم ال فيكنننوه لنننه مقتضنننيا لعمنننوم خنننواز قتلهنننا فننني
كننننن األحنننننوال ومنهنننننا ا تابنننننا وأينننننه ال ينفعهنننننا لنننننه فنننننالقول بتنننننرب
اال تفصنننال متفنننل فلينننه فننني ال ملنننة و ه ونننال بعضنننه فننني صنننور مننننه
فننننلله لوخننننود معننننارو راخننننح فنننني ي ننننر الماننننال وممننننا ينننن ل فلننننه
افت ننننارا حنننن يم ننننع رضنننني هللا فنننننه أه الن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل
ننن فنننص بينننع الر نننب بنننالتمر فقنننال لمنننص حولنننه أيننننق الر نننب ا
قنننالوا يعننن فنهننني فنننص لنننه صنننححه الترمنننل ويينننرا فلننن كننناه
يننن
الحكننن لننني فلننني العمنننوم بننن نننو مانننت بننن عر األحنننوال ا تفصننن
صننلي هللا فليننه و ننل فننص لننه ولننو كنناه صننلي هللا فليننه و ننل فننص لننه
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ولنننو كننناه النهننني شنننامال لهمنننا لننن يستفصننن منننلل فلنننه تنننرب اال تفصنننال
فيمننننا ننننلا شنننن ه يننننازل منزلننننة العمننننوم حتننننه يننننه ا وخنننن معننننارو لننننه
أوننن مننننه وننن بنننه وخمنننع بينهمنننا بنننلله مبالنننه ي حننن يم المنننرأة التنننه
خننناء بابنهنننا وقننن لقهنننا زوخهنننا فقنننال ه ابنننني نننلا كننناه ب نننني لنننه وفننناء
وح نننري لنننه حنننواء و ي لنننه نننقاء و ه أبننناا لقنننني وأراد أه ي ونننلا مننننه
فقننال لهننا الن نني صننلي هللا فليننه و ننل أيننا أحننل بننه مننا لنن تنكحنني ولنن
يفصننن بنننيص ينننص و نننص ننن نننا فننني حننن يم أونننر أه امنننرأة وزوخهنننا
اوتصنننما لننني ر نننول هللا صنننلي هللا فلننني و نننل فننني ابنننص ممينننز بينهمنننا
بعننن ما لقهنننا وأه الن ننني  وينننرا بينهمنننا فاوتنننار أمنننه فاي لقنننا بنننه فكننناه
نننلا ماصصنننا لعمنننوم تنننرب اال تفصنننال النننل فننني الحننن يم األول بحالنننة
التمينننز وفكسنننه ه تنننرب اال تفصنننال أوننن منننص فمنننوم أونننر فنننيا بنننه
و ه كننناه فامنننا كحننن يم فائانننة وابنننص ف نننا أه رخنننال قنننال للن ننني  ه
أمننني توفينننا أينفعهنننا أه تصننن قا فنهنننا قنننال يعننن ولننن يفصننن بنننيص أه
تكننننوه أوصننننا  134ي أ بننننلله أوال فهننننلا و ه  /كنننناه فامننننا بالنسنننن ة لنننني
ننناتيص الحنننالتيص فنننزه ياصننن فمنننوم الحصنننر النننل فننني قولنننه صنننلي هللا
فلينننه و نننل و ا منننا المينننا ايق نننع فملنننه ال منننص ال نننة  ...الحننن يم
أله الصنننن قة ال اريننننة المننننلكورة فيننننه ننننه مننننا كنننناه مننننص فمنننن الميننننا
و ننننو النفننننع فنننني الحنننن يم األول ييننننر ننننلا البال ننننة فننننيا بننننه لننننه
العمنننوم وقننن نننرد الاننني تقننني الننن يص القانننيري رحمنننه هللا قافننن ة تنننرب
اال تفصننال فننني حالنننة التقرينننر منننص الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل ألينننه فننني
ال اللنننة قنننائ مقنننام اللفننن ومنننص أمبلنننة حننن يم نننو ال هنننور مننناوا الحننن
ميتننة فننزه السننائ قننال للن نني  ي يننا تركننب ال حننر وتحم ن معنننا القلينن
مننص المنناء فننزه توضنن بننه ف انننا  ...الحنن يم فا ننت ل بننه فلننه أه أفنن اد
المننناء الكنننافي لل هنننارة بعننن دونننول الوقنننا منننع القننن رة فلينننه يينننر الزم
أليهننن أو نننروا أيهننن يحملنننوه القليننن منننص المننناء نننو كالعنننام فننني حننناال
حملهنن بالنسننن ة لنني القننن رة فلينننه أو الع ننز فننننه لضننيل منننراك ه ويينننر
لننه بالنسنن ة لنني مننا ق نن الوقننا ومننا بعنن ا أيضننا وقنن أقننرا الن نني صننلي
هللا فليننه و ننلمه ولنن ينكننر فليننه فيكننوه لننه داال فلننه خننوازا فنني ننلا
األحنننوال كمنننا يننن ل فلينننه اللفننن النننوارد فننني األمبلنننة المتق منننة منننع تنننرب
اال تفصنننال  .وهللا أفلننن وأمنننا االفتنننراو البنننايي فقننن خمنننع القرافننني بنننيص
الكالمنننيص المنقنننوليص فنننص اإلمنننام الانننافعي ب نننريقيص ي أحننن ما ي أه منننرادا
باالحتمننننال المننننايع مننننص اال ننننت الل االحتمننننال المسنننناوي أو القريننننب مننننص
المسننناواة والمنننراد باالحتمنننال النننل ال يقننن ا االحتمنننال المرخنننوا فزينننه ال
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ف ننننرة بننننه وال يقنننن ا فنننني صننننحة ال اللننننة فننننال يصننننير اللفنننن بننننه م مننننال
خمافنننا أله ال نننوا ر كلهنننا كنننلله ال تالنننو فنننص احتمنننال لكننننه لمنننا كننناه
مرخوحا ل يق ا في  /داللتها  / 134 .ب .
وال رينننل البنننايي ي أه االحتمنننال تنننارة يكنننوه فننني دليننن الحكننن وتنننارة
يكننوه فنني مح ن الحك ن فنناألول ننو الننل يسننقي اال ننت الل بننه دوه البننايي
ومبننن األول بقولنننه صنننلي هللا فلينننه و نننل فيمنننا نننقا السنننماء والعينننوه
العانننر ..ل .الحننن يم قنننال فزينننه يحتمننن أه يكنننوه نننيل لوخنننوب الزكننناة
فننني كننن شنننا حتنننه الاضنننراوا كمنننا يقنننول أبنننو حنيفنننة ويكنننوه العمنننوم
مقصنننودا لنننه أله صنننلي هللا فلينننه و نننل ي نننل بلفننن دال فلينننه و نننو منننا
يحتمننن أينننه لننن يقصننن ا أله القافننن ة أينننه ا ونننر اللفننن ل يننناه معننننه ال
يحنننتا بنننه فننني يينننرا و نننلا الكنننالم يمنننا نننيل ل يننناه المقننن ار الواخنننب دوه
بينننناه الواخننننب فيننننه فننننال يحننننتا بننننه فلنننني العمننننوم فنننني الواخننننب فيننننه و ا
تعننارو بننه فلننه العمننوم فنني الواخننب فيننه فننال يحننتا بننه فلننه العمننوم فنني
الواخنننب فينننه و ا تعنننارو االحتمنننااله نننقي اال نننت الل بنننه فلنننه وخنننوب
الزكنناة فنني الاضننراوا  .ومبلننه أيضننا فنني موضننع أوننر بقصننة المحننرم
الننل وقننع فننص راحلتننه فمننا وقننال فيننه الن نني صننلي هللا فليننه و ننل ال
تمسننوا ي ننا وال تامننروا رأ ننه فزيننه ي عننم يننوم القيامننة مل يننا قننال فهننلا
حكنن فنني رخنن بعينننه يحتمنن أه يكننوه واصننا بننه فننال يتعنن ي لنني ييننرا
ويحتمننن أه يعمنننه ويينننرا منننص المحنننرميص كمنننا قنننال الانننافعي ولننني فننني
اللف ن مننا يننرخح أح ن االحتم ناليص فيسننقي بننه اال ننت الل فلننه تعمنني الحكنن
فننني حنننل كننن محنننرم منننا  .ومبننن االحتمنننال فننني محننن الحكننن بقصنننة
يننياله المتق مننة قننال أله االحتمننال يمننا ننو فنني النسننوة الالتنني ننص مح ن
الحكننن فيصنننح اال نننت الل بنننه فلنننه التعمننني ومبلنننه أيضنننا قولنننه فتحرينننر
رق ننة قننال فننزه الرق ننة يحتمنن أه تكننوه بيضنناء أو ننوداء أو ييننر لننه
منننص احتمننناال األحنننوال يينننر أيهنننا لمنننا كاينننا فننني محننن الحكننن لننن يكنننص
بسنننن ها م مننننال ويصننننح  / 135ا اال ننننت الل بننننه فلننننه العمننننوم قلننننا يم
وكننلله المحننرم الننل مننا يمننا خنناء االحتمنناال فيننه فنني مح ن الحك ن ال
فننني دليلنننه ولننني فننني نننليص ال نننريقيص منننا يت نننيص بنننه الفنننرك بنننيص المقننناميص
أله يالننب وقننائع األفينناه الاننه واقننع فيهننا فنني محنن الحكنن كمننا نني تي
تعننن ادا  .ومراتنننب االحتمنننال فننني األكبنننر فلنننه حننن وأحننن والفنننرك بنننيص
المقننناميص واضنننح فننننص العمنننوم المسنننتفاد منننص تنننرب اال تفصنننال يمنننا خننناء
فلننه وخننوا متع ن دة وياتل ن الحك ن بحسننب اوتالفهننا فننز ا حك ن باننا مننص
ييننننر ا تفصننننال فننننص كيفيننننة وقوفهننننا كنننناه لننننه الحكنننن شننننامال ل ميننننع
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وخو هنننا كمنننا تقننن م منننص األمبلنننة ومبلهنننا أيضنننا ابنننص فمنننر المتفنننل فلينننه أه
ر نننول هللا صنننلي هللا فلينننه و نننل أتننناا رخننن و نننو واقننن فنننن ال منننرة
فقنننال ينننا ر نننول هللا حلقنننا ق ننن أه أرمننني قنننال ارم وال حنننر وأتننني
أوننر فقننال ينني أفضننيا ق نن أه أرمنني قننال ارم وال حننر ومبلننه فننص
ابننص ف ننا أيضننا فلنن يستفصنن صننلي هللا فليننه و ننل نن كنناه فننص فلنن
أو خهننن فيكنننوه قولنننه ال حنننر شنننامال لكننن منننص العمننن والسنننهو والعلننن
وال هننن و ال كننناه لنننه القنننا فننني موضنننع التفصننني وال ينننرد فلنننه لنننه
حننن يم ف ننن هللا بنننص فمنننر بنننص العننناص فننني مبننن نننلا وأه السنننائ قنننال ينننا
ر نننول هللا لننن أشننننعر فحلقنننا ق نننن أه أيحنننر قننننال ا بنننح وال حننننر ...
الحننن يم أله األ ننن لة كاينننا متعننن دة ف عضنننه قيننن حالنننة بعننن م الانننعور
وبعضننننه أ لننننل والوقننننائع المتعنننن دة  /ال يحمنننن فيهننننا  / 135ب الم لننننل
فلننه القينن ل يايهننا بحسننب الوقننائع فنني الاننار باننال الكننالم مننص مننتكل
واحنن ومننص أيضننا حنن يم ابننص فمننر رضنني هللا فنهمننا أيننه قننال للن نني 
يننني أبينننع اإلبننن بنننال قيع فننن بيع بالننن يايير وأونننل الننن را وأبينننع بالننن را
وأوننل النن يايير أوننل ننلا فننص ننلا وأف نني ننلا فننص ننلا فقننال لننه الن نني
صنننلي هللا فلينننه و نننل ال بننن أه ت ونننل ا بسنننعر يومهنننا منننا لننن تفترقنننا
وبينكمنننا شنننا أه ت ونننل ا بسنننعر يومهنننا منننا لننن تفترقنننا وبينكمنننا شنننا ففينننه
دلينن فلننه خننواز التصننر فنني الننبمص الننل فنني اللمننة ق نن ق ضننه و ه
كنناه فنني ننلا الايننار مننص خهننة الن نني  ل ن يفص ن بننيص م ن ة الايننار ومننا
بعننن ا فكننناه الحكننن شنننامال بهمنننا ومننننه أيضنننا حننن يم الرخننن النننل كننناه
فلنننه وي نننر وخننناء بتمنننر خنينننب فقنننال لنننه الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل
أكننن تمنننر وي نننر كنننلا قنننال ي ال ينننا ي ونننل الصنننا منننص نننلا بالصنننافيص
فقنننال لنننه ال تفعننن بنننع ال مينننع بالننن را ننن اشنننتر بالننن را خني نننا رواا
ال اننناري فننناحتا بنننه منننص خنننوز لنننه منننص يينننر قننن ر كالانننافعية والحنفينننة
منننص خهنننة أه الن ننني  لننن يفصننن بنننيص أه يكنننوه لنننه ال ينننع البنننايي منننع
األول أو مننع ييننرا وبننيص أه يكننوه لننه بعنن قنن ر الننبمص أو ق نن ق ضننة
في نننوز فننني نننلا األحنننوال لمنننا فننني تنننرب اال تفصنننال منننص شنننمولها ومننننه
ينننه صنننلي هللا فلينننه و نننل لبابنننا بنننص قننني رضننني هللا فننننه فننني ولنننع
امرأتننه فلننه الح يقننة التننه كنناه أف ا ننا مننص ييننر تفصنني بننيص أه تكننوه
حائضننننا أوال تكننننوه فينننن ل لننننه فلننننه خننننواز الالننننع فنننني حالننننة الحننننير
ويسنننتبني لنننه منننص ال نننالك و ه كننناه الالنننع القنننا ومننننه أيضنننا حننن يم
 / 136أ أبننني نننعي رضننني هللا  /فننننه قنننال ي قلننننا ينننا ر نننول هللا ي فنحنننر
الناقنننة وينننلبح ال قنننرة أو الاننناة فن ننن فننني ب نهنننا ال ننننيص أيلقينننه أم ي كلنننه
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فقنننال كلنننوا ه شننن ت فنننزه زكاتنننه زكننناة أمنننة رواا أبنننو داود والترمنننل
وحسننننه فلننن يستفصننن ننن يوخننن حينننا أو ميتنننا و ننن كننني أم ال ال فيكنننوه
الحكنن شننامال لكننال لنننه  ...ومننص حنن يم بريننن ة رضنني هللا فنننه أه امنننرأة
قالننننا للن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل ي ه أمنننني ماتننننا و يهننننا لنننن تحننننا
أفي نننزي وأو يقضننني فنهنننا أه أحنننا فنهنننا قنننال ي يعننن رواا مسنننل
ولنن يستفصنن أوصننا بننلله أم ال فيكوننل منننه خننوازا فنني كننال الحننالتيص
لتننننرب اال تفصننننال وأمننننا وقننننائع األفينننناه فهنننني الفعنننن المحتمنننن وقوفننننه
فلنننه وخنننود ماتلفنننة فنننال فمنننوم لنننه فننني كلهنننا و ا حمننن فلنننه بعضنننها
ووصننن بنننه الحكننن كننناه لنننه كافينننا فننني فمنننال الحننن يم وفننن م الناينننة
كمنننا فننني الحننن يم المتفنننل فلينننه أه الن ننني  خمنننع بنننيص ال هنننر والعصنننر
وبنننيص المنننننرب والعانننناء بالم ينننننة فنننني يينننر وننننو وال ننننفر فننننزه ننننلا
يحتمننن أه يكنننوه فننني م نننر وأه يكنننوه فننني منننرو وال فمنننوم لنننه فننني
خمينننع األحنننوال فنننز ا حمننن فلنننه بعضنننها كننناه كافينننا ومبلنننه أيضنننا ترديننن
الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل منننا فنننزا حنننيص أقنننر بالزينننا حتنننه أقنننر أربنننع
منننرا فزينننه يحتمننن أه يكنننوه لنننه لتوقفنننه فننني صنننحته فقلنننه أو أله حننن
الزينننا ال يقنننام و ال بعننن األربنننع ومنننع قينننام االحتمنننال ال يتعنننيص البنننايي ال
بننن لي ا ال فمنننوم لنننه وفلنننه مبلنننه نننلا حمننن الحنفينننة حننن يم ابنننص فمنننر
رضننني هللا فنهمنننا تنننروءي الننننا الهنننالل فننن و ر ر نننول هللا صنننلي هللا
فلينننه و نننل أيننني رأيتنننه مضنننام وأمنننر الننننا بالصنننيام وكنننلله الحننن يم
األونننر فننني ق نننول شنننهادة األفرابننني وحننن ا فلنننه نننالل رمضننناه فقنننالوا
يحتمننن أه يكنننوه فننني حالنننة النننني وأه تكنننوه حالنننة الصنننحو وال فمنننوم لنننه
منهمننا فننز ا حملننناا فلننه حالننة الننني كنناه  /لننه ب ن ه حالننة الننني يمكننص أه
ال يننراا ال واحنن فيب ننا بننه وأمننا فنني حالننة الصننحو فتسننتوي فيننه أبصننار
الننننناإريص فننننال يق نننن فيننننه واحنننن وقالننننا الحنابلننننة فنننني حنننن يم ف يننننة
القر نني أيننه لمننا قات ن الن نني صننلي هللا فليننه و ننل بننني قري ننة كنناه مننص
وخننن وا أي نننا قتننن ومنننص لننن ين نننا لننن يقتننن نننلا يحتمننن أه يكنننوه شنننرفا
فامننا فننز ا حم ن فلننه مننوردا كنناه كافيننا ا ال فمننوم لننه وقننالوا أيضننا فنني
صننالة الصننحابة و نن قيننام ول ن الن نني صننلي هللا فليننه و ننل فنني مننرو
وفاتننه ننو خننال أه ننلا قضننية فننيص ال فمننوم لهننا فياننت بهننلا الحالننة
و ننه مننا ا ا ننتفتح القننوم الصننالة ولنن مننام قننائ فننزيه التزمننوا الصننالة
مننص أولهننا قيا ننا فلمننا خنناء الن نني صننلي هللا فليننه و ننل فنني أ ننناء الصننالة
وصنننننلي بهننننن خالسنننننا لننننن يلنننننزمه ال لنننننو اللتنننننزامه القينننننام منننننص أول
الصننننالة فتكننننوه ننننلا الحالننننة ماصصننننة لقولننننه صننننلي هللا فليننننه و ننننل
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و ا صنننننلي خالسنننننا فصنننننلوا خلو نننننا خمنننننال والتاصننننني وينننننر منننننص
النسننن ال نننيما منننع احتمنننال القضنننية األوينننرة لمنننا قلنننناا فنننال فمنننوم لهنننا
وكنننلله قنننالوا أيضنننا فننني حننن يم الفضننن بنننص الع نننا ي أتاينننا ر نننول هللا
صننلي هللا فليننه و ننل ويحننص فنني باديننة لنننا ومعننه الع ننا رضنني هللا فنننه
فصنننلي فننني صنننحراء لننني بنننيص ي ينننه نننترة وحمنننارة لننننا ال وكل نننة يب ننناه
بنننيص ي ينننه  .رواا أبنننو داود أينننه الكل نننة تحتمننن أه تكنننوه يينننر نننواداء فنننال
يننننناقر لننننه تنصيصننننه صننننلي هللا فليننننه و ننننل فنننني الحنننن يم األوننننر أه
الكلنننب األ نننود يق نننع الصنننالة وفلننن بننن ه شننني اه فنننزه الحننن يم األول ال
فمننوم لننه فنني األلننواه ومبلننه أيضننا حنن يم ابننص ف ننا رضنني هللا / 137
أ فنهمننا لمننا صننلي مننع  /الصننحابة بمنننه وأر نن األتنناه ترتننع بننيص ينن ي
بعنننر الصننن أخننناب منننص يقنننول ه الحمنننار يق نننع الصنننالة بننن ه نننترة
اإلمنننام نننترة لمنننص ولفنننه والنالنننب إله كننناه بنننيص يننن ي الن ننني صنننلي هللا
فليننننه و ننننل ننننترة وافتننننرو ا وننننروه ب يهننننا قضننننية فننننيص تحتمنننن أه
تكننوه بننيص ينن ي الن نني صننلي هللا فليننه و ننل وأه ال يكننوه وقنن تقنن م فنني
الحننن يم أينننه  لننني يينننر نننترة فنننال فمنننوم لتلنننه الواقعنننة التنننه بمبنننني
حتننننه يننننت ال ننننواب  .ومنهننننا أيضننننا حنننن يم فائاننننة رضنننني هللا فنهننننا أه
الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل كننناه يصنننلي و نننه مضننن عة بيننننه وبنننيص
الق لنننة فنننزه منننص يقنننول بننن ه المنننرأة تق نننع الصنننالة وصنننة بمنننرورا وقنننال
حالننننة االضنننن ا ال تضننننر باننننال حالننننة المننننرور ا ال فمننننوم للفعنننن
ويحتننننا الماننننال لننننه لنننني الفننننارك بننننيص المننننار والمضنننن ع ويكننننوه
اإللحنننناك بالقيننننا ومنهننننا أيضننننا حنننن يم خريننننر رضنننني هللا فنننننه ي بعننننم
الن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل ننننرية لنننني وننننبع فافتصنننن يننننا منننننه
بالسنننن ود ف ننننر فننننيه القتنننن فنننن مر لهنننن الن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل
بنصننن العقننن  ...الحننن يم  .قالنننا الحنفينننة يمنننا أمنننر لهننن بنصننن العقننن
أله احتمنننن أه يكننننوه نننن ود فننننص يمايننننه صننننحيح وأه يكننننوه تقيننننة
فنننننافت ر الحنننننالتيص وخعلنننننوا نننننلا أصنننننال الفت نننننار األحنننننوال المتضنننننادة
وأخنننناب أصننننحابنا بنننن ه ال يتعننننيص لننننه بنننن يحتمنننن أه يكننننوه فلنننن مننننص
بعضننه صننحة اإل ننالم ومننص يعضننه ف يننه ويحتمنن أه يكننوه لننه ت لفننا
لقلننوبه فنننال ينننت بنننه اال نننت الل فلنننه منننا كنننروا ومنهنننا حننن يم أبننني بكنننرة
رضننني هللا فننننه أينننه لمنننا أدرب الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل راكعنننا فركنننع
 / 137 /ب ق نن أه يصنن لنني الصنن نن منن حتننه دونن فيننه وقننال لننه
الن نننني صننننلي هللا فليننننه و ننننل زادب هللا حرصننننا وال تعنننن فقينننن فليننننه
أينننه يحتمننن أينننه أه يكنننوه مانننية بعننن الركنننو حتنننه دوننن فننني الصننن
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ننالل و ننوا ويحتم ن أه يكننوه لننه أق ن مننص ننالل وال فمننوم لننه فننز ا
حم ن فلننه دوه الننبالل كنناه كافيننا ول ن يكننص فيننه ح ننة ل ننواز المانني فنني
الصنننالة م لقنننا وقننن احنننتا أصنننحابنا أله المفلننن ال يستكسنننب بننن ه الرخننن
النننل أفلننن وبنننا الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل متافنننه ننن قنننال لنرمائنننه
ونننلوا منننا وخننن ت ولننني لكننن ال لنننه و نننلا ينننرد فلينننه أه يكنننوه الن ننني
صنننلي هللا فلينننه و نننل فلننن منننص حالنننة أينننه لننني بكسنننوب و نننو احتمنننال
قننوي أله الرخنن كنناه بننيص ي يننه مننص الصننحابة مننص يعلنن حالننة و ما يكننوه
نننلا الكنننالم ماتصنننا بهنننلا الرخننن وال يعننن كننن واحننن فهنننلا وقنننائع كبينننرة
مننص قضنننايا األحننوال يت نننيص بهنننا الفننرك بينهنننا وبننيص تنننرب اال تفصنننال وأه
خمينننع قضنننايا األفيننناه لننني أفعنننال محتملنننة وقوفهنننا فلنننه وخنننوا متعننن دة
وال فمنننوم لهنننا فننني ال مينننع فنننال ينتهننني اال نننت الل بهنننا فننني كننن األحنننوال
بانننال وتنننرب اال تفصنننال وت نننيص بهنننا أيضنننا أه منننراد اإلمنننام الانننافعي
رحمنننة هللا بقولنننه المنقنننول فننننه فننني قضنننايا األحنننوال ينننه ا ت نننرك ليهنننا
االحتمنننال كسنننا ا نننوب اإلخمنننال وتعنننلر بهنننا اال نننت الل أينننه لنننه بالنسننن ة
لنني فمننوم ال فلننه اإل ننالك فننزه التمسننه بهننا فنني صننورة مننا ممننا يحتم ن
وقوفهنننا فلينننه يينننر ممتننننع كمنننا تقننن م ننن البننن وأه يكنننوه لنننه االحتمنننال
منق ن حا قري ننا ف مننا متننه كنناه بعي ن ا فننال افت ننار بننه كمننا قي ن فنني  / 138أ
صنننالته  /صنننلي هللا فلينننه و نننل فلنننه الن اشننني فنننزه المالكينننة والحنفينننة ال
ي ينننزوه الصنننالة فلنننه النائنننب فقالنننا المالكينننة يحتمننن أينننه يكنننوه نننلا
واصنننا بنننالن ي صنننلي هللا فلينننه و نننل وأه يكنننوه فامنننا  .وقالنننا الحنفينننة
يحتمنننن أه يكننننوه هللا تعننننالي رفننننع ننننرير الن اشنننني لننننه صننننلي هللا فليننننه
و نننل حتنننه روا وصنننلي فلينننه كمنننا رفنننع لنننه بينننا المقننن حتنننه يعتنننه
وكننال االحتمنناليص ال افت ننار بننه أمننا الاصننوص فننزه فلننه وننال األصنن
فنننال يصنننار لينننه ال بننن لي واألصننن فننني أفعالنننه أه تكنننوه لتانننريع  .وأمنننا
االحتمنننال األونننر فمرخنننوا أيضنننا أله فنننتح مبننن نننلا االحتمنننال ي نننرك
الال ن لنني اال ننت الل بكبيننر مننص أفعالننه صننلي هللا فليننه و ننل  .ومننص ننلا
أيضننا حنن يم ابننص فمننر رضنني هللا فنهمننا أيننه كنناه فلننه خمنن ألبيننه فنني
نننفر فاشنننتراا الن ننني صنننلي هللا فلينننه و نننل منننص فمنننر رضننني هللا فننننه ننن
قننننال ننننو لننننه يننننا ف نننن هللا فاصنننننع بننننه مننننا شنننن ا  ...الحنننن يم رواا
ال اننناري واألصنننح فنننن خمهنننور أصنننحابنا أينننه ال يصنننح نننة الم ينننع ق ننن
ق ضنننة فافتنننلر فنننص الحننن يم ب ينننه قضنننية فنننيص يحتمننن أه يكنننوه الن ننني
صنننلي هللا فلينننه و نننل ق ضنننة قننن ر مبلنننه ق ننن أه يه نننه منننص ف ننن هللا بنننص
فمننر  .قننالوا وم ننرد ننلا االحتمننال كننا فنني المنننع مننص اال ننت الل ويننرد
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فلننيه ب ن ه األص ن ف ن م ننلا الق ن ر وأيننه لننو كنناه لنق ن فنني ننياك القصننة
بنن ننه إننا رة إهننورا قويننا فنني أيننه لنن يقننع ننوي مننا كننر فينن ل فلننه
خنننواز نننة الم ينننع ق ننن  /ق ضنننة فهنننلا أمنننا يسنننر هللا  / 138ب تعنننالي منننص
األمبلنننة لكننن منننص المقننناميص والحمننن ه النننل ننن ايا لهنننلا ومنننا كننننا لنهتننن ي
لنننوال أه ننن ايا هللا وصنننالته و نننالمة فلنننه ننني يا محمننن وألنننه وصنننح ه
وخمينننع األي يننناء والمر نننليص وأل و نننائر الصنننالحيص  .أونننر كتننناب تلقنننيح
المفهننننننوم فنننننني تنقننننننيح صننننننيغ العمننننننوم / 139أ العمننننننوم والحمنننننن ه رب
العالميص /
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