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احلمددد، وا صاة دددسال صاةىدددسل اهللدددل  ادددوص او صاهللدددل اةددد  ص ددد    صادددهلل  

 صمن صاالها صبع،:
شاء او أن أد س صأد ِّس ف وال من أ دوص اةقهد  مد،ال ة ىدل باةه د الا 

ع،يدد، مددن األددل ال ددوص ددد،ا،ا ص دد،ي ،اا صةهدد، دفعددك ألةددط لن ألىهللدد  اهللددل اة
فأل ني يل أن اةك   من موضوااهتا  ع ة اةق، ا اى ال اهلضد ا فوةىد، ادلا ةد،  
 غ ة دوية يف أن أ اصص أن أجعل الا اةعهلل  ا،س ملن اان ة  أاسا فكان ادلا 

 .1اةكألاب اةل  مس أل  )ت ى  اةو وص إىل ال وص(
مد  متأل،داها أص  ههدل ملدن  ال ت ىد   إين ال أزا  أنك بهللغل من ادلا ال

ال دددوص م ألغددداها ادددلةط ال أزاددد  أندددك أضدددقل أةا دددا ج،يددد،ال ادددل  ا ددد،الا فددد ن 
موضواات ال وص ش   حم،دالا صةكتك بلةل مدا صادعك ة كدون ادلا اةعهللد  يف 
مألتاصص من لهلل   ةه ا صأاطاه ما يتاا   من ج،،ه صا د ا ف ن ةأل دوص دوااد، 

ل املعألدد ال يف اةأليدد ي  ال بدد،  مددن اململددال  ددا ملددن أ ددل  أن مددن أةددال اةهللغددة صاةعهللددو 
                                                           

(1 )
بعد إعداد هذا الكتاب للطبع اطلعت على كتاب مسمى )الوصول إلى األصول( لمشرف اإلسالم أبي  

  قيد الفتح أحمد بي  علي  بي  برهياب البييدادع مي  علمياي الليرمس  السيام  لالسيادو الأكيرع  للي  أكي

اطلعت علسه م  قبل  لإلزالة االلتباو لدى اللارئ أقول: أب ال عالقة البتة بس  كتاب  )تسسسر الوصيول 

 إلى األصول( لكتاب )الوصول إلى األصول( المذكور.
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 يهللج الا اة ابا صإال فهللن يتقع  زيادال ش ح أص توض ح.
اةقضل من او ةئن اتل د، صفهل يف ت ى  اةو وص إىل ال وص فلةط 

 الج  ص ىن املآب.   ف ىيب أنك اجأل،،تا  اج ا من او  صإال
 فددان أاوانددا وعددك صإيدداا  دضدداء اوا فهدد، إنددك لجدد، ة امددا أن أألادد  باةع

ش،ُّصا أز  ا صأاانوين بهوال لمضي د،ما يف إاماص ادلا اةأل ىد ا صأادمُّ مدت،  
 المح،ين ملا بلاله من مىاا،ال يف خت يج ن و   صحت   ف وة .

امددا أألادد  باةألهدد،ي  اةدد،األو   ىددن أبددو ا دد، مددن اهلل ددة اةيدد يعة با امعددة 
، يف م اجعددة اةكألداب صإبدد،اء اةدد أ  ف د  بعدد، أن أ اةألدد  ال دن دة ملددا بلةدد  مدن ج،دد

 إة   صزا ال الصداف ةساألئتاس ب أي   وص  س  ة اةكألاب ةهللتي  يف ال دن.
صادددلةط أألاددد  باالمألتدددان امدددي صأادددي فأل دددي ادددهلل   ةع ددد   اةقا ددد،ال اةددد  
  دهللل اهلل ،ددا مددن مكأل ألد  اةقك يددة اةعددام ال صاة اادد ال باةع،يد، مددن اةكألددل اةه مددة 

 ص ،ي ،ا.د،ا،ا 
املىدألعان صاهلداد   ملن لاة  ادلا اةكألداب أن يتألقد  بد ا إند   أاأص او
 إىل اواء اةى  ل.

 امان / احملطة
 المـؤلّـف            ل1811اد املوافق آب 1041ألص احلجة 
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 مقدمة الطبعة الثانية
ةهدددددد،  دددددد، ت اةط عددددددة الصىل مددددددن اددددددلا اةكألدددددداب )ت ىدددددد  اةو ددددددوص إىل 

من اةىتني ت ني يل اسهلا أن بعض موضدواات اةكألداب ال  ال وص( د ل اه،
زاةدل  ددع ة اةق،د  اىدد ال اهلضدد  صأإدا ةاجددة إىل معهللومددات تضداف صأم هللددة تدد اد 
صالةط إىل م ي، ش ح صتوض حا فكانل اله اةط عة اة  أ جدواو أن أادون  دا 

 د، ادرتبل من حته ق اةأل ى  اةل  أ دت.
مددن أةددال يف اةهللغددة صال ددوص اط،ددا  صةهدد، ادداا،ين يف ألةددط مددا لاةعألدد 

مددة اددلا اةهدد ن اةيدد د تهددي اةدد،ين اةت ،دداين  محدد  اوا صاط،ددا اددلةط إاواندد   اس 
من  اةعهللماء اةلين ا هوها مما مكتك مدن إاد اه ادله اةط عدة اهللدل اةت دو اةدل  

 ألا ت.
أادددأص او اددد  ان  لصةئدددط اةعهللمددداء أن اددد ي،  او ات دددا صادددن ادددلا اةعهللددد  

امدددا أادددأة  اددد  ان  ادددلةط ةألادددوين اةكددد اني الادددألاأل أ  اهل ددد     اددد  ا ددد اءا
حممود اةىقا يك اهللدل ختد يج أ اديدذ ادله اةط عدة بيدكل أا د  تق د س صأا د  
توضدد  اا صةدددألك اةددد،األو   دددا  اةيدددهلليب اهللددل ت ت دددل أبوابددد  صإاددد،اده ةهللط ددد  يف 

  وب دي ل صاهللل نىق ج،ي،.
ااة دددا ةوج،ددد  صأن أنألقددد  بددد   أضددد ل ةهللمدددوىل اةعهللدددي اةهددد،ي  أن يأله هللددد  مدددك

صيتألق  ب  من لاةع  يول ال يتق  ماص صال بتون إال من أتل او بههللدل ادهلل  ا إن د  
 ا  ان  املىألعان صاو اةىم   اجمل ل.

  المـؤلّـف           
 اد  1011ألص احلجة  40

 ل 41/0/1881
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  .أ وص اةقه  م ال من اهللمألني: "أ وص" ص"فه "
  اهللمة "أ ل" اة  تعك يف اةهللغدة ادل  مدا ي ألده اهلل د  أما "أ وص" ف،ي و

ادواء أادان  ىد ا اا د، ان اهللدل الادعا أص اههلل دا اابألتداء املعهللدوص اهللدل اةعهللددة 
 صامل،ةوص اهللل اة،ة ل.

مَا نَفْقَفا كنِاًا ممَّن  ا نننننصأما "اةقه " ف،ي: يف اةهللغة تعك: اةق،  امدا يف دوةد : 
اةعهلل  بال كال اةي ا ة اةعمهلل ة املىدألت طة . صيف اةي ل تعك: 81اود/آية تَولُ

مدددن أدةأل،دددا اةألق ددد هلل ةا صموضدددوا  أفعددداص اةع ددداد: حتدددل ا أص حتددد لا أص ت دددحا أص 
 ت طلا أص تقى،...اخل.

صبدددددلةط يكدددددون "أ دددددوص اةقهددددد " ادددددو اةهوااددددد، اةددددد  ي ألددددده اهلل ،دددددا اةعهللددددد  
 بال كددددال اةيدددد ا ة اةعمهلل ددددة املىددددألت طة مددددن أدةأل،ددددا اةألق دددد هلل ةا أ  أن موضددددول
أ ددوص اةقهددد  يألعهللدددق بالدةددة اةىدددمع ة صا ق دددة ااددألت ان ال كدددال اةيددد ا ة مت،ددداا 
صباةألايل ف،دو ال ي  دذ يف اةعها د، صإيدا ي  دذ يف ال كدال اةيد ا ة مدن نا  دة 

 الاع اة  ي ه اهلل ،ا ال من نا  ة املىا ل اة  يألضمت،ا احلك .
 مما سبق يتبين أن أصول الفقه يبحث في أمرين أساسيين:

 . احلك  اةي اي صمألعهللهات .1
 . اة،ة ل صمألعهللهات .4

يضدداف إىل ألةددط أمدد  ف اددي يرتتددل اهللددل المدد ين اةىددابهني صاددو ااددألت ان 
 صمألعهللهات . باالجأل،اد يىمل ما صالا ب ا يألعهللق صما اة،ة ل من احلك  اةي اي

 صةه، ة ل اله المو  يف مخىة أبواب اهللل اةت و اةألايل:
 ف وص: أ بعة يف الصص اة اب يف جعهللأل  هللهات اصمألع اةي اي احلك  :أصالا 
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 اةق ل الصص: ةذ احلاا .
 اةق ل اة اين: اطاب اةألكهلل ف.
 اةق ل اة اةذ: اطاب اةوض .
 اةق ل اة اب : اةهاا،ال اةكهلل ة.

 : اة،ة ل صمألعهللهات ا جعهللأل  يف  س ة أبواب اما يهللي: ان اا 
 اة اب اة اين: اة،ة لا صاو يف ف هللني:

 الدةة اةي ا ة. اةق ل الصص:
 اةق ل اة اين: ما ظن  أن  دة ل صاو ة ع ب،ة ل.
 اة اب اة اةذ: ف،  اة،ة لا صاو يف ف هللني:

 اةق ل الصص: أةال اةهللغة.
 اةق ل اة اين: دالالت الةقاظ.

 اة اب اة اب : أدىال اةكألاب صاةىتةا صاو يف مخىة ف وص:
 اةق ل الصص: الم  صاةت،ي.

 ل صاخلاص.اةق ل اة اين: اةعا
 اةق ل اة اةذ: املطهللق صامله ،.

 اةق ل اة اب : اجململ صاة  ان صامل ني.
 اةق ل اخلامع: اةتىد صاةتااد صاملتىوك.

 : االجأل،اد صمألعهللهات ا جعهللأل  يف اة اب اخلامع يف  س ة ف وص: اة اا 
 اةق ل الصص: االجأل،اد.
 اةق ل اة اين: اةألههلل ،.

 دةة.اةق ل اة اةذ: اةرتج ح بني ال

 اةألكسن. صاهلل   املىألعان صاو صاعكا مق ىهللة مبا  او ب ألن صاأتتاصهلا
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 الباب األول
 

 الحكـم الشـرعي
 ومتعلقاته
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احلكدددد  اةيدددد اي يف ا ددددطسح ال دددددوة ني اددددو اطدددداب اةيددددا ل املألعهللدددددق 

 بأفعاص اةع اد باالدألضاء أص باةوض  أص اةألخ  .
اةىددتة صاملوددال  ددت ال يأألددوا  أن املدد اد د ددل اةيددا ل صل يهددل او ة يددمل  

 ب  اةه آن.
صد دددل املألعهللدددق بأفعددداص اةع ددداد صل يهدددل املكهللقدددني ة يدددمل ال كدددال املألعهللهدددة 

 باة يب صاجملتونا ااة ااال يف أمواهلما.
 ومن التعريف يتبين أن الحكم الشرعي قسمان:

اةهىددددد  الصص: اطدددددداب اةيددددددا ل املألعهللددددددق ب  دددددان أ كددددددال فعددددددل املنىددددددان 
دألضاء صاةألخ  ا صاو ما يىدمل اطداب اةألكهلل دف. باالدألضداء أ : باةطهللدل باال

 اواء اان لهلل ا جازما أص غ  جازل. صباةألخ   أ : املبا ة.
اةهى  اة اين: اطاب اةيا ل اةل  ي ني ما تهألض   أ كال فعل املنىان 
 من أمو  يألودف اهلل ،ا حتهق احلك  أص إاماة  صاو ما يىمل اطاب اةوض .

يكون اةهى  الصص م  تا ل كدال أفعداص املنىدانا صاةهىد  اة داين  صبلةط
 م  تا ل كال تهللط ال كال.

أمدددا اةهىدددد  الصصا فواضددددح متدددد  أندددد  يألعهللددددق بقعددددل اةع دددد،ا صاةهىدددد  اة دددداين  
 الةطا لن املألعهللق باملألعهللق باةييء مألعهللق ب  الةط.

اص صاهلل دد ا يكددون احلكدد  اةيدد اي بيدده   اددو اطدداب اةيددا ل املألعهللددق بأفعدد
 اةع اد اواء أاان باالدألضاء أص اةألخ   أص اةوض .

صد ل تق  ل الين اةهىمني من أدىال احلك  اةي ايا ال ب،  من مع فدة 
َمن اةل  اهللط إ ،ا  احلك  اهللل الفعاص صالش اءا أ  مدا يىدمل )احلداا (ا 

 صاو ما ات  ت  يف اةق ل الصص من الا اة اب.
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 الفصـل األول

 حكم على األفعال واألشياء ؟ من يملك إصدار ال
 ؟« الحاكم»أي من هو 

إن امله ود من إ ،ا  احلك  او تع ني مودف املنىان جتاه اةقعدل: ادل 
يقعهللددد  أل يرتاددد ري أل فددد  بدددني فعهللددد  صت اددد ري صادددلةط تع دددني مودقددد  جتددداه الشددد اء 

 املألعهللهة  ا أفعاة : ال يأالاا أل يرتا،اري أل ف  بني الال صاةرتكري.
ألةط مألودف اهللدل ن  تد  ةهلليديءا ادل ادو  ىدن أل د د حري أل ةد ع صال  

 باحلىن صال باةه  حري.
صاهلل دد ا يكددون موضددول إ ددد،ا  احلكدد  اهللددل الفعددداص صالشدد اء اددو ته يددد  

 احلأىن صاةهأ ح ةألفعاص صالش اء. صاو  لا االاأل ا  يألم ل ب سل ج،ات:
 . من   ذ صادع،اا ما او.1
 ىان أص متاف هتا ة .. من   ذ مسءمأل،ا ةط   املن4
 . من   ذ اة واب أص اةعهابا أص امل،ح أص اةلل .3

أمددا باةتىدد ة ةهللج،ألددني الصىل صاة ان ددةا فدد ن اةأله يدد  صإ دد،ا  احلكدد  مددرتصك 
ةإلنىددان نقىدد ا أ  اههللدد   فمدد س يهدد   اةعهددل أن اةعهللدد   ىددن صأن ا ،ددل د دد ح 

ق  ىدددن صت اددد  لن صادع،مدددا ظددداا  ف ددد  اةكمددداص صاةدددتهما صادددلةط إنهددداأل اةغ يددد
 ي،هللط د  حا ف ن اةط   ا ل ملاعاف املي ف اهللل اهلسك.

صأمددا مددن   ددذ ا ،ددة اة اة ددةا أ  اة ددواب صاةعهدداب فدد ن اةأله يدد  صإ دد،ا  
أ  اةي لا صألةدط ا ىدن املادان صدد ح اةكقد ا  احلك  ال يىألط ع  إال او 

ادددله ص ىدددن اةطاادددة صدددد ح املع ددد ةا فدددس يىدددألط   اةعهدددل أن ي ددد،  احلكددد  يف 
احلاةةا فاةعهل او نهل امل ىاس باةواد  إىل اة،ماغ م  معهللومات اابهة تقى  
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اةواد ا مث اة ب  ب ت،ا جمألمعدةا صبدلةط فد ن اةعهدل يىدأل  ل اهلل د  إ د،ا  احلكد  
اهللددددل غدددد  احملىواددددات ااهلدددد،ا صاةضددددسص صاحلددددسص صاحلدددد ال صاةطااددددة صاملع دددد ة 

 ضدددي او ف  ددداب املنىدددانا صأشددد اا،اا ف،دددو ةددد ع مبهددد،ص ه ته يددد  أ  الفعددداص ت
دددل او ف عاددددل اهلل ،ددداا إال إألا ادددان املا دددا  ات،دددا دددد، جددداء مدددن او  صأي،دددا تأغضا

. 
 الا من   ذ اة،ة ل اةعههللي اهللل ته ي  احلىن صاةه ح.

أما من   ذ اة،ة ل اةي ايا ف ن اةيد ل جعدل ته يد  اةأل ىدني صاةأله د ح 
ن  مىددألق ض يف ن ددوص اةكألدداب  متولددا بددأم  اةيدد لا أ  او ص اددوة ا صاددلا بددنيِّ

 صاةىتةا داص ا ى من دا ل:
فالنوربِّكَنالنيكؤمنكونَنحتَّىنحيكِّموكفنفيما نََارَ َنبيانَ كمن ام نالن ا وَّنفنسَقْا اا مننننننن

 .56اةتىاء/آية حَ جمم ن   نقضيتَنوي لِّمكوَّنت ليممم 
لكُامننَاوبَكمنننقلقنإنْنُِنتُمنحتبُّونَنَّهللفنف تَّبعوَينحيْبِبْكُمنَّهللُنويغْاا ْن  آص
 .31ام ان/آية
ي نسي نَّلذيننآمنكوَّنسطيعكوَّنَّهللفنوسطيعكوَّنَّل سولفنوسويلنَّألم ِنمنكُمنفانننتنا عفتْتُمنفننن

 .68اةتىاء/آية َيءٍنف دُّوهنإىلنَّهللِنوَّل  سولِ
َف كنمنااا مننننننن  َولاااونردُّوهكنِإىلنَّل  ساااوِلنوإىلنسويلنَّألمااا نمنااا منلَعلاَمااا كنَّلَّاااذينني اااتنِب و
 .13اةتىاء/آية
لاايم َ  فليَحْااذفرِنَّلَّااذيننفاا لاْونَنتااننسماا ِهانسننتُةاايبَ منفتنااْ نسونيةاايبَ كمْنتااذَّ  نسنننننن 
 .53اةتو /آية

 :صداص  اوص او 
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 .4"من أ ،ل يف أم نا الا ما ة ع مت  ف،و  دٌّ"•• 
"ال يددددأمن أ دددد،ا   ددددتى أاددددوَن أ ددددلى إة دددد  مددددن أاهللدددد  صماةدددد  صاةتدددداس •• 
 .3أوعني"

 ق يأل ددني أن اةددل  اهللددط إ دد،ا  احلكدد  اهللددل الفعدداص صالشدد اء اددو ممددا ادد
اةيددد ل صةددد ع اةعهدددل صألةدددط مدددن   دددذ اة دددواب صاةعهدددابا صال يىدددأل ه مدددن ادددلا 
المددددد  احلكددددد  يف ا ،ألدددددني الصىل صاة ان دددددة اةهللألدددددني اددددد ق صألا هتمددددداا لن اةعهدددددل 
ة يىألط   ته ي   ىت،ما صد  ،ما من   ذ اةواد  ما او ري صمن   ذ املسءم
ةهللط دد  أص املتدداف ال ةدد . أمددا مددن   ددذ اة ددواب صاةعهدداب فددس يىددألط   لندد  يدد،ال 
حتدددل اة اة دددة املدددلاو الا فأندددل تىدددألط   احلكددد  باةعهدددل أن اةعهللددد   ىدددن صةكددددن 
احلكدد  بددأن اةعهللدد  اهلل دد   ددواب أص اهدداب ال يىددألط ع  اةعهددلا بددل يهدد  ه اةيدد لا 

احلكد  بدأن إنهداأل صأنل تىألط   أن حتك  باةعهل أن إنهداأل اةغ يدق  ىدن صةكدن 
اةغ يددق اهلل دد   ددواب أص اهدداب ال يىددألط ع  اةعهددلا بددل يهدد  ه اةيدد ل امددا جدداء يف 
ةددددذ ا ،ددددة اة اة ددددة. صاكددددلا فدددد ن اةددددل  اهللددددط إ دددد،ا  احلكدددد  اهللددددل الفعدددداص 

 صالش اء من   ذ اة واب صاةعهاب او اةي ل صة ع اةعهل.

                                                           

ا ادتن أبدو داصد /  3403ا 3404ا    ح مىهلل  / األاب الدض ة /  دد  4088   ح اة خا   / األاب اة هللح /  د   (4)
ا 43836ا مىدددت، أمحددد، / بدددادي مىدددت، الن دددا  /  دددد  10ا ادددتن ابدددن ماجدددة / امله،مدددة /  دددد  3884ة /  دددد  األددداب اةىدددت
 .46140ا 40866ا 40104ا 40481

ا اة،ا مي 55ا ابن ماج : امله،مة : 55ا ص جاة   هاتا أبو داصد: امله،مة : 0841اتن اةتىا ي / املاان صش ا ع  /  د   (3)
ا صةقدددل اة خدددا   صمىدددهلل  "فواةدددلا نقىدددي ب ددد،ه ال يدددأمن أ ددد،ا   دددت أادددون 13044ا 14308ا أمحددد، : 4540: اة ددددا  

 .53ا 54ا مىهلل  / املاان / 10أ ل إة   من صاة،ه صصة،ه صاةتاس أوعني" اة خا   / املاان /
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  الفصل الثاني

اء أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد باالقتض
 بالتخيير وهو الذي يبين أحكام فعل اإلنسان 

 ـوهو المسّمى  ـ
  خطاُب التكليف

 

االدألضدداء صاةألخ دد  وددا نددول مددن المدد  اهللددل صجدد  مددن صجوادد ا أص مددا اددو  
يف معه الم   ىل أااة ل اةكسل اةع  ا ص  دذ أن المد  ادو أ د، أدىدال 

ة اب اة ابد  يف موضدع ا اةكألاب صاةىتةا ةلةط ف ن تق  هلل  ا   ذ اتاك يف ا
إال أنددك اددأألا  بعددض المددو  يف اددلا اةق ددل  اةدد  ال بدد،ى مت،ددا ةق،دد  اطدداب 

 اةيا ل أاسه باةه،  اةسزل.
 ما األصل في معنى األمر؟  .1

ااألهللدددددف ال دددددوة ون يف معددددده المددددد ا فه دددددل إن المددددد  ةهللوجدددددوبا صد دددددل 
 ن الدةة.ةهللت،با صداص آا صن ةإلبا ةا صالٌّ  اصص إ  ات  أي  بييء م

صاحلددقُّ أن معدده المدد  اددل أن يهللددألمع مددن اةهللغددةا لن اةيدد ل ل يضدد  ةدد  
معددها شدد ا اا ف هأل دد  ف،مدد  اهللددل مددا جدداء يف اةهللغددة اددن معتدداها صالمدد  يف صضدد  

 اةهللغة يق ، اةطهللل اهللل صج  االاألعسءا صالم : اةطهللل أص املأمو  ب .
هدد ا ن اددي اةدد  صاهللددل ألةددطا فدد ن ال ددل يف معدده المدد  اددو اةطهللددلا صاة

 ت ني أنوال الم  من ج ل أص غ  ج ل أص خت  .
 ما األصل في حكم فعل اإلنسان؟  .2

إن فعدل املنىددان جألدداه إىل مع فددة  كدد  اةيدد ل ف دد  لن مه دداس الامدداص 
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اتدد، املىددهلل  اددو أصامدد  او صنواا دد ا صددد، فدد س او اهللددل اددلِّ مىددهلل  أن يت دد  يف  
 ال باةقعل  ك  اةي ل ف   لن او ا ىدأة  الِّ امل يأت  ا صأن يع ف د ل اةه

نلفنَ ْأفلفن  كمْنسفجْمَعانيَنات :  وَمَا ننا 83ا 84 /آيدةاحلج نتَم ا نِفا َُوَّنيَعْمَلُاونَنننن*ففوَرَبِّكَ
تكااونكنفنَااأقنانوماا نتتلُومناا كنمااننقاا آنانوالنتعملُااونَنمااننتَمَاالانإِالنُِن اا نتَلفاايْكُمنَكاا وندممَّنإِنقنن

ا صمعده إا دا ه تعداىل ةع داده أند  شداا، اهللدل أامداهل  51يونع/آية تُْيضُونَنفاي 
 او أن  حماا ،  اهلل ،ا صاا هلل،  ات،ا.

اددلةط بددني اة اددوص صجددوب أن يكددون اةعمددل صفددق أ كددال املاددسل "مددن 
 .0أ ،ل يف أم نا الا ما ة ع مت  ف،و  دٌّ"

ادددن  يىدددأةون اة ادددوص  - ضدددوان او اهللددد ،   -صةهددد، ادددان اة ددد ابة 
   ددت يع فددوا  كدد  او ف ،ددا د ددل أن يقعهللوادداا فهدد، أادد ه ابددن امل ددا ك: ت دد فاهت

"أن ا مان بن م عون أتل اةتيب فهداص: أتدأألن يل يف االاأل داءري فهداص اة ادوص: 
. ددداص: يددا  ادددوص اوا لــيم منــا مــن خاــى أو اختاــى وإن اختاـــاء أمتــي الاــيام

. ددداص: يددا  اددوص هللســياحة أمتــي ال فــاد فــي ســبيل اأتددأألن يل يف اةىدد ا ةري ددداص: 
إن ترهــأ أمتــي ال لــول فــي المســا د النت ــار اوا أتددأألن يل يف اةرتاددلري ددداص: 

 .6 "الاالة
اددن  ليقددة بددن اة مددان ددداص: "اددان اةتدداس يىددأةون  اددوص او اددن اخلدد ا 
صاتل أااة  ان اةي  خمافة أن ي، اكا فههللل: يا  اوص او إنىا اتىدا يف جااهلل دة 

ا فجاءنددا او ري ددداص:  صشدد   دهللددل:  .نعــم ددلا اخلدد ا ف،ددل بعدد، اددلا اخلدد  مددن شدد  
. دهللدل: صمدا داتد ري دداص: نعـم، وفيـه دخـنصال بع، ألةدط اةيد  مدن اد ري دداص: 
. دهللدل: ف،دل بعد، ألةدط اخلد  مدن شد ري قوم يفدون بغير هـديي تعـرم مـنفم وتنكـر

ص . دهللدل: يدا  ادو نعم، دعاة علـى أبـواب  فـنم مـن أ ـابفم إليفـا قـذفو  فيفـاداص: 
                                                           

(0)
ج سابلاً ف  الصفحة    .1  رق  21ُخرِّ

(6)
 .548رق   192أب  المبارك صفحة  
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. دهللدل: فمدا تدأم ين إن هم من  لدتنا، ويتكلمون بألسـنتنااوا  ق،  ةتا. فهاص: 
. دهللدددل: فددد ن ل يكدددن هلددد  تلـــزم  ماعـــة المســـلمين وإمـــامفمأد ادددك ألةدددطري دددداص: 
فــاعتزل تلــك الفــر  كلفــا ولــو أن تعــح بأصــل شــ رة حتــى وااددة صال إمددالري ددداص: 

 .5"يدركك الموت وأنت على ذلك
ل ددل يف أفعدداص اةع دداد اةأله دد، بدداحلك  اةيدد ايا صأن صمددن اددلا يأل ددني أن ا

املىهلل  ف س اهلل   أن يع ف  ك  اةيا ل يف فعهلل  د ل املد،ال اهلل   اواء أاان 
 الا احلك  ف ضا أص مت،صبا أص   اما أص مك صاا أص م ا ا اما ات  ت  ال ها.

 . ما األصل في حكم الشيء؟9
  يأل ددد ف ف ،دددا املنىدددان الشددد اء غددد  الفعددداصا فالشددد اء ادددي املدددواد اةددد

بأفعاةددد ا صأمدددا الفعددداص ف،دددي مدددا يهدددول بددد  املنىدددان مدددن ت ددد فات فعهلل دددة أص دوة دددة 
 ملش ال جواات ا صاله الفعاص تألعهللق اادال بأش اء.

فالال من   ذ او أال فعل مألعهللدق بداخل   صاةألقداح صحلد  اخلت يد  صغد  
ىددل صاخلمدد  ألةددطا صاةيدد ب مددن   ددذ اددو شدد ب فعددل صةكتدد  مألعهللددق باملدداء صاةع

 صغ  ألةط.
صالشدد اء ال بدد،ى هلددا مددن  كدد ا امددا ادد ق صأن ب دىتىددا أن الفعدداص اددلةط ال 
ب،ى هلدا مدن  كد ا غد  أن اةت دوص اةدوا دال يف  كد  الشد اء ختألهللدف ادن تهللدط 
اةدددوا دال يف  كددد  الفعددداصا فددد ن اةت دددوص اةيددد ا ة املألعهللهدددة بالفعددداص ب تدددل أن 

اةيد ايا صأن اةيد ل جعدل ال كدال اةيد ا ة ال ل يف الفعداص اةأله د، بداحلك  
املألعهللهددة بالفعدداص حم ددو ال يف مخىددة أ كددال اددي: اةوجددوبا صاحل مددةا صاةتدد،با 

 صاةك ااةا صاملبا ة اما او م ني يف اةقه ال اة ابعة اةس هة.
أمدددا الشددد اءا فددد ن املألأل ددد  ةهللت دددوص املألعهللهدددة  دددا يددد ا أن اةيددد ل أاطاادددا 

  يعط،ا  ك  اةوجوب أص اةت،ب أص اةك ااة:ص ف احلل  أص احل مة فه ا صل
                                                           

(5)
 .11664 11298  مسند أحمد 6023لمالح  أبو دالد : الفت  لا 
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قااالقنسفرَسفيْاااتمنمَااا نسَقاااَْلفنَّهللُنلكااامْنماااانْنرِعقٍُنففرَعلاااتُمْنمنْااا كنحَ ََّمممااا نوحَاااالالننننن 
 .68يونع/آية
َُوُلاوَّنلاَما نتفةااأكنسفلق ااَنُتُكمكنَّلقكفاذاَ نَ اذفَّنَحلفا ل نَوَ اذفَّنَحاَ َّ  ننننننننن  /آيدةاةت لنَولف نتف
115. 
يْكُمكنَّملفيْتفْفإََّم نح   َنتل 116اةت ل/آية. 
ح  مْن نِلَّننينظُُْ ا 105النعال/آية. 
َويكح ِّ كنتلي ِمكنَّخلفب ئث 163الا اف/آية. 
َلامَنتُحَ ِّ كنم نسحلَّنَّهللُنلك 1اةأل  مي/آية. 
ُقُلقنمَنْنح   َنعِينَْفنَّهللِنَّلَّيتنسخ َجَنلاعب داهانوَّل َّيِّب تانمننَّل ِّع 34ا اف/آيةال. 
ح ِّمَتنتَليكُمكنَّمليتفُْنوَّل  كنوحلمكنَّخلانْْي ِنوم نسُ الَّنلغ انَّهللِنب ا 3املا ،ال/آية. 
لفاااااامْنتفاااااا َوَّنسن نَّهللفنساااااااَّ َنلفكُاااااامْنمَاااااا نفنَّل  ااااااموَّتانومَاااااا نفنَّألرْ ِننن  سف
 .44ةهمان/آية
ِذلاكَنساَّ َ َ نلكُمْنلتُكفبِّ وَّنَّهللفنتَلىنمَ ن  َُِّم 33ج/آيةاحل. 
 ي نسي  نَّلن  سكنُِلُوَّنمام  نفنَّألر ِنحَالالنطيِّبمم 151اة ه ال/آية. 
 سفلفمْنت َنسفن نَّهللفنساَّ َنلكُمْنمَ نفنَّألر 56احلج/آية. 

مددددن اددددله اةت ددددوص يأل ددددني أن اةيددددا ل أبدددداح الشدددد اء و ع،دددداا مبعدددده أندددد  
احلد الا صبدلةط فد ن حتد مي أ هلل،اا صاملبا ة يف الش اء معتااا احلسصا أ : ض،  

بعض الش اء جألاه إىل نم  يىأل ت ،ا ممدا أبد ح يف ال دل. صاكدلا فد ن ال دل 
 يف الش اء املبا ة ما ل ي د دة ل اةأل  مي.

 . ما هي أحكام أفعال اإلنسان؟1
دهللتا إنى ال دل يف الفعداص اةأله د، بأ كدال اةيد لا صادي باةتىد ة ل كدال 

مددن اطدداب اةيددا ل باالدألضدداء صاةألخ دد ا أ  ل هددا ملددا أفعدداص املنىددان مددا يق،دد  
يق،دد  مددن  دد غة اةطهللددل اةددل  اددو معدده االدألضدداء صاةألخ دد  أص معدده المدد  صمددا 
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 او يف معتاه اما ب دىت ا اابها.
صاةددل  ي ددني نددول اةطهللددل اددو اةه يتددة اددواء يف نقددع اةددتم أص نددم آادد ا 

نىان يأل ني أإا حم و ال صبااأله اء دالةة اطاب اةيا ل امل ني ل كال أفعاص امل
 يف مخىة أ كال:

 . الفرض أو الوا أ1
صاو أن يوج، نم ش اي ب  غة الم  أص مدا ادو يف معتااداا أ  ب د غة 
)افعل( أص مدا يهدول مهام،داا فدتق،  مدن ألةدط اةطهللدل باةه دال باةقعدلا مث ن  دذ 
ادددن د يتدددة تق ددد، أن اةطهللدددل جدددازلا صمدددن  ددد غة اةطهللدددل صاةه يتدددة ا ازمدددة يكدددون 

   الا اةقعل اةوجوب. ك
قااا تلُوَّنَّلَّاااذيننالنيكؤْمنكاااونَنبااا هللِنوَالنبااا ليَوْ ِنَّ خااا ِنوالندددداص او تعددداىل:  مثـــال:

ا فدد ن او يف اددله اييددة يددأم  48اةألوبة/آيددة حي ِّمااونَنمَاا نحاا   َنَّهللُنورسااولُ ك   نن
بْكمنإالنتنْا وَّنيعاذِّننبا ،اد )داتهللوا(ا صالا الم  جازل به يتة مدن آيدة أاد ا: 

ا صمدن ألةددط يق،د  أن اددلا المد  لهللددل جدازل ةهللقعددلا 38اةألوبة/آيددة تاذَّبمم نسليماا  ن
 ف كون ا ،اد ف ضا أص صاج ا.

ــــــال  خــــــر  إن نَّلة ااااااالتَنِ َااااااتنتلااااااىنَّملااااااؤمننيَنِت بمماااااا نموقوت اااااا ننننن: ومث
 .65اةتو /آية وسقيموَّنَّلةالتَا 143اةتىاء/آية

ِت بااا ن معددده المددد  ااتدددان اييألدددان تق ددد،ان اةطهللدددلا الصىل ب ددد غة يف
ا صاتددداك آيدددات أاددد ا ف ،دددا لهللدددل وسقيماااوَّا صاة ان دددة ب ددد غة المددد  موقوتااا 

نمَاا نسَاالفكفكُمنفنسَااَف انباة دسالا صاددلا المدد  جددازل به يتددة يف آيددة أادد ا: 
 .03-04امل،  /آية ق لُوَّنملنَككنمانَنَّملةلِّنيَ

 .صاتاك ن وص أا ا ف ،ا د ا ن تق ، ا  ل غ  امللاو ال
 ف س. اة سال أن أ  ةهللقعلا جازل لهللل الم  الا صمن ألةط يق،  أن

 . المنـدوب2
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صاو أن يوج، نم ش اي يق ، اةطهلللا مث توجد، د يتدة تق د، اةرتجد ح مد  
 ا،ل ا  لا ف كون الا اةطهللل غ  ا ازل مت،صبا.

ا 3" سال ا مااة تقضل اهللدل  دسال اةقد د بىد   صايد ين د جدة" مثال:
  ب سال ا مااةا صةو جداء اةطهللدل بغد   د غة المد  إال أند  يف ف ن اة اوص يأم

معتدداه امددا ادددت   ت  يف اة دداب اة ابددد ا ةكددن اةه يتددة اهللدددل اددلا اةطهللدددل تق دد، اددد،ل 
دددا د بددددة إىل او  ا ددد ل بددد،ة ل اددددكوت   ادددن وااددددة  دددهللوا متقددد دين ص  ددددذ إإ 

 فألكون  سال ا مااة مت،صبة. صةلةط تكون  سال ا مااة مت،صبة.
 الحـرام أو الـمح ـور .9

صادددو أن يوجددد، ندددم شددد اي يق ددد، لهللدددل اةدددرتكا ادددواء ب ددد غة اةت،دددي )ال 
تقعدددل( أص مدددا ادددو يف معتاادددا مدددن  ددد ي اةكدددسلا مث توجددد، د يتدددة تق ددد، أن لهللدددل 

 اةرتك جازلا ف كون الا اةطهللل ا ازل ةرتك اةه ال باةقعل   اما.
ا فد ن 34املاد اء/آية سابيالممننوالنتَ بكوَّنَّلَِّْ نإََِّ نِ ننف حشَاْ نوسا ءَنن مثـال:

إَ نِ ننف حشْنوسا ءننصاةه يتدة  النتَ بوَّايية تق ، لهللل اةرتك ا ازل ب،الةة 
 ا صبلةط يكون  ك  اة نا اةأل  مي.سبيال

 . المكـرو 1
ــا" ــنك" فلــيم من ــم ي ا يت،ددل اة اددوص اددن ادد،ل اةدد صاه 1"مــن كــان موســرا ول

ادن بعدض املواد ين صاددو  كوت ةهللمواد ا صةكدن ادلا اةت،دي غد  جدازل ب،الةدة اد
 ف كون ا،ل زصاه املوا  مك صاا. .يعهلل  أإ  ل يأل صجوا

 . المبـاح1

                                                           

ا مىدددت، 311ا ابدددن ماجدددة : املىددداج، 141ا اةتىدددا ي : املمامدددة 188ا مىدددهلل  : اة دددسال 514ا 548اة خدددا   : ايألان  (3)
 .450ا مولأ ماةط : اةت،اء ةهلل سال 6561ا 6611ا 6414أمح، 

 .883 د   1/631عج  الصا  : ا امل844 د   44/355ا املعج  اةك   : 13433 د   3/31اة  ،هي :  (1)
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َّوإنَّنحللااااتمنف واااا  دو ا ف ندددد  يددددأم  باة دددد ، بعدددد، فددددطِّ 4املا ،ال/آيددددة
امل دد الا صةكددن اددلا المدد  ال يدد،ص  اهللددل أن اة دد ، بعدد، فددطِّ امل دد ال فدد س أص 

 اا صاددو أن او أمدد  باة دد ، بعدد، متدد،صبا بددل يدد،ص  اهللددل أندد  م دداح به يتددة أادد
 غااا نيلِّاااينَّلةاااي نوسَاااتمنحااا   نامل ددد ال صادددان دددد، إدددل اتددد  ادددسص امل ددد ال 

ا ف كددون اة دد ، بعدد، فددطِّ امل دد ال م ا دداا أ  ادداد إىل أ ددهلل  امددا  1املا ،ال/آيددة
 اان د ل امل  ال.
ا فدد ن  كددد  14ا معة/آيدددة فاااننفَّنقُضاااايَتنَّلة اااالتكنف َتشاا كوَّن ومثــل هــذا:

نأليا  او املبا ة به يتة أن او د، أمد  باالنأليدا  بعد،  دسال ا معدة بعد، أن  اال
ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنإنَّنَاودينناان د، إل ات،ا ات،  سال ا معة اما يف أصص اييدة: 

ا أ  أن االنأليدا  8ا معة/آية للةالتنمننيو نَّجلمعْنف سعوَّنإىلننِ نَّهللنونروَّنَّلبيع
  ذ ااد إىل أ هلل  اما اان د ل اة سال صد دل اةت،دي بع،  سال ا معة م احا 

 ات .
 اةه ا ن امل  تة ةتول اةطهللل:

 اي من دَدَ َن اةييَء أ : وع  ص ا   . القرينة لغة:
 ص ا   . إة   و  ما إألا معتاه صج،د اةطهللل نول ي ني ما ال   هنا: وهي

 صةأل ،ي، احلك  اةي اي ةقعل املنىان يأىهللط املىهللكان اةألاة ان:
. ي  ددددددددذ اددددددددن اةدددددددد،ة ل اةددددددددل  يددددددددتم اهللددددددددل اةطهللددددددددل اددددددددواء أاددددددددان 1

 اةه ال باةقعل أص اةرتك ةهللقعل.
. ي  دددددددذ ادددددددن اةه يتدددددددة اةددددددد  ةدددددددو وعدددددددل ةهللددددددد،ة ل الصص ب تدددددددل ندددددددول 4

 اةطهللل ص ،دت معتاه.
 والقرينة ثالثة أصنام:

صادددي اةددد  تهللددد ل ةألع دددني اةقددد س صاحلددد ال )لهللدددل  :: التـــي تفيـــد ال ـــزمأوالا 
 ص لهللل جازل ةرتك اةقعل(ا نلا  مت،ا:جازل ةهلله ال باةقعل أ
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أ. ما اان ف ،ا ب ان من دوص أص فعل: "ةعهوبة يف اة،ن ا أص ايا ال" أص مدا 
 يف معتاااا صألةط اهللل ت ك اةقعل أص اةه ال ب .

 م نسَلفكفكُمنفنسَ انق لُوَّنملنَككنمننَّملةلِّنين 03ا04امل،  /آية. 
 م نجاااَّْءنكااا نِ اااب نَكااا النماااننَّهللوَّل  ااا رُنوَّل  ااا رقْنفااا ق عوَّنسيااا ي  
 .31املا ،ال/آية
 إننَّلذيننيأِلوننسموَّلنَّليتا مىنظلما نإ ا نياأِلوننفنب اورمنَا رَّنوسيةالوننننننننن

 .14اةتىاء/آية سع َّ
ب. مدددا ادددان ف ،دددا ب ددددان مدددن ددددوص أص فعدددل ةدددد،صال تتق دددلاا إال مدددن اددددل  

 ف ا ة أص دضاء أص اقو.
 لةااي  نِماا نِتاا نتلااىنَّلااذيننماانننننياا نسياا نَّلااذيننآمنااوَّنِتاا نتلاايكمنَّننن

سي م نمع ودَّتنفمننِ ننمنكمنم يضا نسونتلاىنساْ نفعا تننننننقبلكمنلعلكمنتتَونن
 .110د113اة ه ال/آية مننسي  ننسخ 
 ياا نسياا نَّلااذيننآمنااوَّنإنَّنقمااتمنإىلنَّلةااالتنف غ االوَّنوجااو كمنوسياا يكمنإىلننننن

فلامنن: إىل دوةد  تعداىل َّمل َّفقنوَّم حوَّنب ؤوساكمنوسرجلكامنإىلنَّلكعابنيننن
 .5املا ،ال/آية جت وَّنم ءننفتيمموَّ

 "8"من نام عن صالة أو نسيفا فليالِّفا إذا ذكرها. 
  إاقاء امل أال من دضاء اة سال أيدال   ضد،ا. امدا جداء يف احلد،يذ ادن

"فالمة بتل    ش دوص اة اوص هلا: "داي اة سال أيال أد ا ط
14. 

                                                           

(8)
  604  أبيييو دالد : الصيييال  2221  2290  مسيييل  : المسيييا د 831البسيييارع : مواقسيييت الصيييال   

  الدارم  22864  مسند أحمد : 392  اب  ما ة : 322  النسائ  : المواقست 231الترمذع : الصال  

 :2122. 

(14)
 لاللفظ " ا تنب  الصال  أيام محسضي،  251  رق 092  الدارم  : الطأار  14822مسند أحمد :  

 ا لس  أيام أقرائ، ".
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ةأل ال  ا م  امليدهة دصن ه. ما اان ف ،ا ب ان من دوص أص فعل بض ص ال اال
 ااأل ،اص بغ اا.

 كتأ عليكم القتال وهو كر  لكم 415اة ه ال/آية. 
  ،اةألدد ال اة اددوص ل يهددة مع تددة ملدامددة اة،صةددة صاددي لهللددل اةت دد الا صتك دد

اة اددوص يف ادد  ل ألةددط امليددا  دصن أن يغدد  اددله اةط يهددة يدد،ص اهللددل أن لهللددل 
 اةت  ال ملدامة اة،صةة ف س صأ  ف س!

 ابن ايال يف ا ت  داص: صا 
 ددداص ابددن إادد ا : صملددا اهللددط أبددو لاةددل ناةددل ددد يش مددن  اددوص او 

مدددن الألا مددددا ل تكددددن ناةألدددد  يف   دددداال امدددد  أ  لاةددددلا فخدددد ه  اددددوص او إىل 
اةطا ف يهللألمع اةت  ال من  ه ف صاملتعة    من دومد ا ص جداء أن يه هللدوا متد  مدا 

 أن ددداص... فهللدد  يقعهللددوا صأغدد صا  دد  جدداءا  بدد  مددن اوا فخدد ه إةدد ،  ص دد،ها إىل
 اقاءا  صا  ،ا  يى ون  صي   ون ب .

صددداص ابددن إادد ا :  دد، تا ابددن شدد،اب اة ادد   أندد  أتددل اتدد،ال يف متددازهل  
صاد س اهللد ،  نقىد  فدأبوا  صف ،  ا ، هل  يهاص ةد  فهللد حا فد،ااا  إىل او 

 اهلل  .
ط أن دددداص ابدددن إاددد ا : ص ددد، ك بعدددض أ ددد ابتا ادددن ا ددد، او بدددن ماةددد

أتل بك  ت قة يف متازهل ا فد،ااا  إىل او صاد س اهللد ،  نقىد    اوص او 
 فهلل  يكن أ ، من اةع ب أد ح اهلل    دا مت، .

ددددداص ابددددن إادددد ا : ص دددد، ك اة ادددد   أندددد  أتددددل بددددك اددددام  بددددن  ع ددددعةا 
صاد س اهللد ،  نقىد ا فهداص ةد   جدل مدت،  يهداص ةد  ب  د ال بددن  فد،ااا  إىل او

 أادددلت ادددلا اةقدددت مدددن دددد يش لاهللدددل بددد  اةعددد ب. مث دددداص: فددد اس: صاو ةدددو أين
أ أيددل إن  ددن بايعتدداك اهللددل أمدد ك مث أظ،دد ك او اهللددل مددن ااةقددطا أيكددون ةتددا 
المدددد  مددددن بعدددد،كري ددددداص: المدددد  إىل او يضددددع    ددددذ ييدددداء. ددددداص: فهدددداص ةدددد : 
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أفأل،،ف  و نا ةهللع ب دصنطا ف ألا أظ،د ك او ادان المد  ةغ نداري! ال  اجدة ةتدا 
 م ك. فأبوا اهلل  .بأ

ن دددد ال بددددك شدددد  انا فأجددددابوه صااددددأل توا أن  صاددددلةط لهللددددل  اددددوص او 
يهدداتهللوا معدد  اةقدد س الاأل ددا ات ألا صادداا فهللمددا أاهللم،دد  اة اددوص أن املطهللددوب اددو 

 ن  ال املاسل صت هلل غ  ةهللتاس اافة أبوا ألةط.
يطهللددل ن دد ال اةه ا ددل دصن أن يغ اددا بط يهددة أادد ا  صااددألم  اة اددوص 

اة ع ة اة   د، لا ص غد  الألا اةيد،ي، يف بعضد،ا اةدل  أ داب   غ  اة دصد
اة ادددددوص يف جىدددددم  اةيددددد يفا صبهدددددي اهللدددددل ألةدددددط إىل أن ن ددددد ه او باادددددألجابة 
 الن ا  ة ا صاانل ب عة اةعه ة الصىل صاة ان ة صاهلج ال إىل امل،يتة صإدامة اة،صةة.

 "11"لوال أن أشق على أمتي ألمرتفم بالسواك عند كّل صالة. 
صج  االاأل،الص أن اة اوص ةو أم  املىهللمني باةىواك ات، ال   سال م  ص 

ما ف   من ميهة ةق،موه ف ضا صاةأل مدوها فهللد  يدأم ا  اة ادوص بد  اتد، ادل   دسال 
اي ة امليهة اهلل ، ا  أ  أن اةقعل اةل  ميدهة تتق دله ظداا ال إألا أمد  اة ادوص 

 .ب  يكون الا الم  ف ضا 
 كمد  اةوجدوب أص موضدوا  فد س أص م،ةوةد  د. ما اان ف ،ا ب ان لمد  

   ااة ةإلاسل.
 "14"خذوا عني مناسككم. 
 "13"صلوا كما رأيتموني أصلي. 

                                                           

(11)
  النسائ  : 46  أبو دالد : الطأار  602  مسل  : الطأار  3399  التمن  565البسارع : الكمعة  

  موطييم ماليي، : الطأييار  0260  912  806  مسييند أحمييد : 156  ابيي  ما يية : الطيياهر  0الطأييار  

 .2440    الدارم  : الصال261

(14)
  26599  مسييند أحمييد : 2352  أبييو دالد الناسيي، 6221  النسييائ  : الحيي  1153مسييل  : الحيي   

24292. 
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 ولاااتكننمااانكمنسماااْنيااا توننإىلنَّخلااا نوياااأم وننبااا ملع و نوينااا ونننتاااننننننننن
 .140آص ام ان/ َّملنك 
  مــروا أبنــاءكم بالاــالة لســبع، والــربوهم عليفــا لعشــر، وفرقــوا بيــنفم فــي"

 .10مضا ع"ال
 ف  . حم و ال أ كال ا،ال بني اةألخ   اهللل أم  ةألتق ل ب ان ف   اان اد. ما

   وإنَّنحييتمنبتحيْنفحيوَّنبأح ننمن  نسونردو 15اةتىاء/آية. 
 فكْ رت نإطع  نتش تنم  ِنينمننسوسا نما نت عماوننس لايكمنسوننننن

 .18املا ،ال/آية ِ وهتمنسونحت ي نرقبْ
 ا  فعدددددل ةدددددو ل يكدددددن ف ضدددددا ةكدددددان ممتوادددددا  ص. مدددددا ادددددان ف ،دددددا ب دددددان ةألكددددد

اددداة اواني اة ا دددد،ين يف  ددددسال اخلىددددوفا صألةدددط لن زيددددادال  اددددن فعهللددددي  امدددد،ا 
ي طل اة سالا فهللو ل يكونا صاج دني ةكاندا ممتدوانيا أ  ةكاندا م طهللدني ةهلل دسالا 

اددد   ادددلا اةددد ان يددد،ص اهللدددل أنددد  صاجدددل.  صا اة خدددا   مدددن   فكدددون اة ادددوص 
َاَىدددَقل «ا يف ص دددف  دددسال اخلىدددوف داةدددل:  ددد،يذ اا يدددة  ضدددي او ات،ددد
ي ددهللي فألدداص اةه ددال جدد،اا  فهددال  اددوص او  اةيددمع يف ا،دد،  اددوص او 

مث  ا  فألاص اة اول ج،اا مث  ف   أا  فألاص اةه ال ج،اا صاو دصن اةه دال الصص 
إىل آاددددد  » مث  اددددد  فألددددداص اة ادددددول جددددد،اا صادددددو دصن اة ادددددول الصص مث ادددددج،...

 احل،يذ.
ةق ددة تدد،ص اهللددل اةق ضدد ة أص اةوجددوب أص احل مددة يف نقددع اةددتما  ز. ألاد 
 م اص ألةط:
 ننف يضااْنماانن.يووايكمنَّهللنفنسونالدِاامنللااذِ نمًاالنحا نَّألًَااينينن  

                                                                                                                             

(13)
  8/86  أحمييييد : 2118  الييييدارم : الصييييال  2190  مسييييل  : 8849  898البسييييارع : األ اب  

 .1/648البسأل  : 

(10)
 .3430  3421  مسند أحمد : 425أبو دالد : الصال   
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 .11اةتىاء/آية َّهلل
    ح متنتليكمنسم  تكم  43اةتىاء/آية. 
    ْإ  نح ّ نتليكمنَّمليت  133اة ه ال/آية. 
 بــاهلل واليــوم اأخــر أن تســافر مســيرة يــوم وليلــة إال  "ال يحــّل المــرأة تــؤمن

 16ومعفا محرم"
ح. أن يو ددف اةعمددل بو ددف متااددل مق،دد  ةهللت،ددي ا ددازل ااملهددل مددن 
او أص اةغضدددلا ألل أص ص دددف شدددت   ااةقا يدددة أص مدددن امدددل اةيددد طانا نقدددي 

 .. اخل..املاان أص نقي املاسل
 نإَّاا نِاا ننف حشااْنومَتاا  نوساا ءنساابيالننننن    يق دد، اةددلل  44اء/آيةاةتىدد

 اةي،ي، صباةألايل اةأل  مي.
 ِربنمَت نتن نَّهللنسننتَولوَّنم نالنتْعلون 3اة ف/آية. 
 ولكااااااننمااااااننَاااااا هنباااااا لكْ نواااااا رَّنفعلااااااي منغضاااااا نمااااااننَّهللننن 
 .145اةت ل/آية
 إ ا نَّخلماا نوَّملي اا نوَّألَةاا  نوَّألعال نرجا نمااننتماالنَّلشااي  ننفاا جتنبوهنن 
 .84املا ،ال/آية
 ف حشْنومَت نوس ءنسبيالإَ نِ نن 44اةتىاء/آية. 
 النيتاذنَّملؤمنوننَّلك ف يننسونلي ءنمانندوننَّملاؤمننينوماننيْعالننلاكنفلاي نماننَّهللنننننننن
 .41آص ام ان/آية فنَيء
 "15"أيّما أهل عرصة بات بينفم امرؤ  ائع إال برئت منفم ذمة اهلل 

أن يكون مأل وااا بدد ن. إألا اان اةطهللل مهرتناا باملاان أص ما يهول مهام  ا
                                                           

(16)
  مسيييند أحميييد : 2438  أبيييو دالد : المناسييي، 1656  مسيييل  : الحييي  2213ارع : الكمعييية البسييي 

22122. 

(15)
 .22/228  مسند أبو يعلى : 1/24  لإسناده صحسح  المستدرك : 6/66مسند أحمد :  
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 نمننِ نني جونَّهللنوَّليو نَّ خ    .ف إا د يتة اهللل اةوجوب 
 لَاا نِاا ننلكاامنفنرسااولنَّهللنسسااوتنح اانْنملااننِاا نني جااونَّهللنوَّليااو نننننن
 .41ال  اب/آية َّ خ 

 فنننتن عتتمنفنَيءنفا دوهنإىلنَّهللنوَّل ساولنإننِناتمنتؤمناوننبا هللنوَّلياو ننننننن
 .68اةتىاء/آية َّ خ 

 وإنَّنطلَتمنَّلن  ءنفبلغننسجل ننفالنتعضلو ننسننينكحننسعوَّج اننإنَّنت َّواوَّننن
 بيناااا منباااا ملع و ننلااااكنيااااوت نباااا نمااااننِاااا ننماااانكمنيااااؤمننباااا هللنوَّليااااو نَّ خاااا ن

 .434اة ه ال/آية
  . أن يهرتن م  اةطهللل مت  امل اح.

 هللنونروَّنَّلبياعنني نسي  نَّلذيننآمنوَّنإنَّنَودينللةالتنمننيو نَّجلمعْنف ساعوَّنإىلننِا نَّنن
 .8ا معة/آية نلكمنخ نلكمنإننِنتمنتعلمون

ك. المدد  بدداةألطول أص اة دد،دة بعدد، أمدد  بأ ددل اددلا املوضددول يكددون د يتددة 
 اهللل أن اةطهللل  لا ال ل لهللل جازل.

 وإننِااااا نننونت ااااا تنفنرااااا تنإىلنمي ااااا تنوسننتةااااا قوَّنخااااا نلكااااامن 
 .414اة ه ال/آية

ا دد  مددن ديتدد  أص جدد ءع متدد ( بعدد، المدد  فددالم  باة دد،دة اهللددل املدد،ين )ب اق
 ب م،اة  يف اة،ين يعك أن إم،اة  ف س اهللل اة،ا ن إن اان امل،ين معى اا.

[ فد ألا  ما ال يأل  اةواجل إال ب  ف،و صاجل ص. إن اان ميموال بهاا،ال ]
اددان اتدداك صاجددل صال يددأل  إال بددأم  آادد  فدد ن اددلا المدد  يكددون صاج ددا صييددرتن 

ون ادلا المد  جد ءاا مدن اةواجدل ال دهلليا اأ ادان اة دسال يف اله احلاةة أن يكد
 آادد  باةتىدد ة ةهلل ددسالا صأمددا إن اددان اا جدداا اتدد  ااةوضددوء ف ندد  جألدداه إىل دة ددل

 ف ،ا. ش ن او بل اة سال من ج اا  ة ع لن  صجوب ا اهللل
صادددي اةددد  تهللددد ل ةألع دددني املتددد،صب صاملكددد صه  ثانيـــاا: التـــي تفيـــد عـــدم ال ـــزم

 مت،ا: نلا  اةقعل(ا ةرتك جازل غ  لهللل أص باةقعلا ه الباة جازل غ  )لهللل
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 )أصالا(. يف ألا  اما صجم دن  اةرتج ح اهللل داصٌّ  ت ك لهللل أص فعل أ. لهللل
 "13"تبسمك في و ه أخيك صدقة. 
 "11"إن اهلل ن يف يحأ الن افة. 
  للمسـلم علـى المســلم سـت بــالمعروم: يسـلم عليــه إذا لقيـه، وي يبــه إذا"

ه إذا عطــم، ويعــود  إذا مــرض، ويتبــع  نازتــه إذا مــات، ويحــأ لــه مــا دعــا ، ويشــمت
 .18يحأ لنفسه"

  :نفى رسول اهلل ان اه ة ان ام ص 44عن كسأ الح ام. 
  :ألم أكن قد نفيـتكم إن نق ا أتوا اةتيب فوج، مت،   يح اةك الا فهاص"

 .41عن أكل هذ  الش رة، إن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنسان"
 اجألمال لهللل ت ك م  ته ي  أص اكوت ان اةقعل. ب.
  يذ اة اوص،  :«ادن اةألد،اص   44«إن ذلك ليم بشفاء ولكنـه داء

بدداحل ال )اخلمدد (ا ص ،ي دد  اددن اةهددول اةددلين أألن هلدد  أن ييدد بوا مددن أبددواص املبددل 
أن يلحقــوا فــأمرهم النبــيصأة اإددا دصاء هلدد : "اددن أنددع أن أنااددا اجألددوصا امل،يتددة 

. صاة ددوص  ددع صشدد ب   دد ال. 43"يعنــي اإلبــل فيشــربوا مــن ألبانفــا وأبوالفــا -براعيــه 
احلدد،يذ الصص ف دد  إددي ادددن اةألدد،اص  بدداحل ال صاة دداين ف ددد  إددد ا  ةهللألدد،اص  بددداحل ال 

 )ش ب اة وص(ا صاةت،ي م  املد ا  يق ، ا ااة اةأل،اص  باحل ال.
                                                           

 .1138اةرتمل  : اة  صاة هللة  (13)
 .4/14صداص الا  ،يذ غ يلا أبو يعهللل :  4343اةرتمل  : ايداب  (11)
 .1/033ا ابن   ان : 613ا مىت، أمح، : 1040صداص :  ،يذ    حا ابن ماج  : ا تا    4333اةرتمل  :  (18)
ا 3536ا مىدددت، أمحددد، : 4165ا ابددن ماجددد  : اةألجدددا ات 0680ا 0444ا اةتىدددا ي : اة ددد ، 4831مىددهلل  : املىددداداال  (44)

1438. 
 .1505ا ابن   ان : 3043ا اةتىا ي : 3043ا أبو دصد : 3365ابن ماج  : اللعمة  (41)
فهداص : إن بأ ضدتا أاتابدا نعأل د اا فتيد ب مت،دا. دداص :  يف  صاية ابن ماج  ان اهللهمة ان لا   بن اوي، اأص اةتديب  (44)

 .3644الا ف اجعأل . دهللل : إنا نىأليهي ب  ةهللم يض. داص : إن ألةط ة ع بيقاء صةكت  داء. ابن ماج  : 
 .3643: ا ابن ماج  6354ا 1034اة خا   :  (43)



 

 27 

 صجم داا اما ألا  يف )أصالا(. ه. ما اان ف   د بة إىل او 
 "40"ما من مسلم يقرض مسلما قرلا مرتين إال كان كادقتفا مرة. 
  إال أخـذها  -وال يقبـل اهلل إال الطيـأ-"مـا تاـد  أحـد باـدقة مـن طيـأ

الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كّف الرحمن حتـى تكـون أع ـم مـن ال بـل، 
 .46ويربيفا له كما يربي أحدكم فلو  أو فايله"

  أن رســـول اهلل"  ـــع عشـــرة ـــالر عشـــرة وأرب ـــيح ث ـــأمر باـــيام الب كـــان ي
 .45وخمم عشرة ويقول: هو كاوم الدهر أو كفيئة صوم الدهر"

  داص  اوص او :"43"إن الدعاء هو العبادة. 
ـــد االســـتواء ـــي تفي ـــاا: الت بدددني لهللدددل اةه دددال باةقعدددل صلهللدددل ت اددد  أ   ثالث

 املبا ةا نلا  مت،ا:
 ا  لا اةقعل صت ا    تا آا .دال   ت أ. ما ف ،ا ب ان أن اة اوص 

  أا ه اةط اين يف الصا  أن جتازال م ت اهللل ابن ا اس صاحلىدن بدن
اهلليا فهال أ ،وا صدع، ايا ا فهاص اةها   ةهللهاا،: أةد ع دد، ددال  ادوص اوري 

 . فتق،  مت  املبا ة ةهلله ال صاةهعود.41فهاص: بهلللا صدع،
 اةعالا أ  ب،صن ال . ب. ما ف ،ا ب ان اةعقو ان اةقعل يف اةألي ي 

  :الحـالل مـا أحـّل اهلل ائل  اوص او ان اةىدمن صا دو صاةقد اءا دداص"
                                                           

ف،ددددو إألن  44/38صإاددددتاده ضددددع ف صةكددددن ااددددألعمهلل  اةى اىددددي يف امل ىددددون  4034 ددددد   404ابددددن ماجدددد  : ال كددددال  (40)
  ىن.

ا أمحد، 1536ا اة،ا مي : 1145ا املولأ : 1103ا ابن ماج  : 4646ا اةتىا ي : 551ا اةرتمل  : 1410مىهلل  :  (46)
 .1/148ا ابن   ان : 4/331: 
ا اة  ،هدي : 1/011ا ابدن   دان : 6/43ا أمح، : 1343ا ابن ماج  : 4044ا 4306اةتىا ي :  ا4008أبو داصد :  (45)
0/480. 
 .431ا 0/453ا أمح، : 3141ابن ماج  :  (43)
 .4084اةط اين يف الص ا  :  (41)
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 .48في كتابه، والحرام ما حرم اهلل في كتابه، وما سكت عنه ففو مما عفا عنه"
ه. مددا اددان مددن الفعدداص ا  هلل ددة امل ت طددة ا ددا م ا ىدد ا صمددا اددان ممددا 

 خت  م أص ته  ، ل  مت،ما. مىخ ا ةإلنىان صل ي د اهلله  او 
 وساَّ نلكمنَّألر ر 34إب اا  /آية. 
 َّهللنَّلذينساَّ نلكمنَّلبح نلتر ينَّلْلكنفي نبأم ه 14ا ا  ة/آية. 
 ِلوَّنوََّ بوَّنمننرعُنَّهلل 54اة ه ال/آية. 
 َّوِلوَّنوََّ بوَّنوالنت  فو 31الا اف/آية. 
 ر سونملنينر وَّنفنملكوتنَّل موَّتنوَّأل 116الا اف/آية. 
  ََّر وَّنإىلنمث هنإنَّنسمث 88النعال/آية. 
  ف مشوَّنفنمن ِب  نوِلوَّنمننرعق 16املهللط/آية. 
  اددن ااةددد، بددن اةوة ددد، أن  ادددوص او أتددل بضددل  ميددو ا فهدد ب إة دد ا

ا  فددأاوا ب دد،ه ة أادددل متدد ا فهددداص ةدد  مددن  ضددد ه: يددا  ادددوص اوا إنددد  حلدد  ضددل 
ري دداص:  ف ف  ي،ه ال، ولكنـه لـم ات ا فهاص ة  ااةد،: يدا  ادوص اوا َأَ د الن اةضدل 

. دداص: فدأاوا ااةدد، إىل اةضدل  فأادل متد ا ص ادوص يكن بأرلــي فأ ــدني أعافـه
 .34يت   إة  " او 

د. اددل فعددل  دد لا أ  إددي اتدد  جازمددا ةىدد ل مث أا دد، حتهلل هللدد  بعدد، زصاص 
ما إألا اان اةت،ي ةوجود مان  مث أا ، اةى لا ف ن الا اةأل هلل ل يعك املبا ةا أ

حتهلل هلل  ةد صاص املدان  فد ن ادلا اةأل هلل دل يعدك اةعدودال إىل مدا ادان اهلل د  د دل  د،صل 
املدددان  إن ادددان ف ضدددا أص متددد،صبا أص م ا ددداا أ  أن اةأل هلل دددل بعددد، اةأل ددد مي ةوجدددود 

 مان  ال دالةة ة .
                                                           

 .14/14ا اة  ،هي : 3353صداص : الا  ،يذ غ يل.. صاأن املودوف أ حا ابن ماج  :  1345اةرتمل  :  (48)
 .0/15ا أمح، : 3/44ا اة،ا مي : 3401ا ابن ماج  : 0315ا صاةتىا ي : 1805ا مىهلل  : 6435اة خا   :  (34)
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 ال إبا دددة االنأليدددا  بعددد،  دددسال ا معدددة صإبا دددة اة ددد ، بعددد، فدددط  امل ددد 
 امل اح(. -)ان   أ كال فعل املنىان 

أمددا بعدد، املددان  فهدد، يعددود إىل املبا ددة أص اةتدد،ب أص اةقدد سا أ  ال دالةددة 
ةدد ا فمددع  امل دد ف م دداح ملددن اددو اهللدددل ل،ددا الا فدد ألا   ددل املددان   دد ل مدددع  
امل دد فا فدد ألا زاص املددان  ادداد مددع  امل دد ف إىل نقددع  كمدد  اةىددابق. صأمددا 

 ل حل دددوص املدددان ا فددد ألا زاص املدددان  اددداد احلكددد  إىل اة دددسال اةددد  ادددي فددد س فأل ددد
أ دددهلل ا أ  أ ددد ح ف ضدددا. صأمدددا  دددسال اةىدددتة ف،دددي متددد،صب د دددل املدددان ا صاتددد، 

  ،صل املان  حت لا ف ألا زاص املان  اادت حلكم،ا صاو اةت،ب.
صف،  اةه ا ن صدالةأل،ا اهللل ا  ل صا،م  أمد  جألداه إىل بدلص ج،د، صإفد اغ 

 ت    ددددا صدددددا   اهلل ،دددداا صاو اددددون ملددددن ااددددألعان  صادددد  لن احلكدددد  اةيدددد اي مدددد
 ا  ان  صاان  اددا خمهلل ا يف امهلل .
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 الفصل الثالث 

خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالولع وهو الذي 
 يبين ما تقتضيه أحكام أفعال اإلنسان أو ما يسمى 

 خطاب الولع  

أ كام،ددا إن الفعدداص اةوادعددة يف اةوجددودا ددد، جدداء اطدداب اةيددا ل صبددني 
صصض  هلله ال كال ما تهألض   من أمو  يألودف اهلل ،دا حتهدق احلكد  أص يألوددف 

 اهلل ،ا إاماة ا أ  أإا صضعل ملا يهألض   احلك  اةي اي.
ادددلا ادددو اطددداب اةوضددد  صادددو مألعهللدددق بدددأم  يهألضددد   احلكددد ا صادددو مخىدددة 

 أدىال:
. اة دددددددددددددددددددد ة 0 . املان  3 . اةي ن 4 . اةى ل  1

  ا   صاة ام. اةع6  صاة طسن صاةقىاد

 . السـبأ:1
اددل  ص ددف ظدداا  متضدد   دص  اةدد،ة ل اةىددمعي اهللددل اوندد  مع فددا ةوجددود 

 احلك  ال ةألي ي  احلك ا صم اة :
 • سقمنَّلةالتنل لوكنَّلشم 31املا اء/آية. 
 .31"إذا زالت الشمم فالوا"•• 

ايية صاحل،يذ ي  تان أن زصاص اةيمع أما ال مع فة ةوجود اة سالا صمعه 
إألا صجد، اددلا اةوددل صجدد،ت اة دسالا مبعدده جداز أداتاددا إألا ااددألوفل  ألةدط أندد 

                                                           

(31)
 .4/09  المعك  الكبسر : 4/649  أحمد : 2928  رق  : 2/465البسأل  :  
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اةيد صن الادد اا صةكددن اددلا ال يعددك أن زصاص اةيددمع أمددا ال ةوجددوب اة ددسالا 
إننا 65اةتو /آيدددة وسقيمااوَّنَّلةااالتننبددل إن أدةددة صجددوب اة ددسال أدةددة أادد ا: 

 .143اةتىاء/آية َّلةالتنِ َتنتلىنَّملؤمننينِت ب نموقوت 
 فمااااننَاااا  نماااانكمنَّلشاااا  نفليةاااام ن دددد  الادددد ابا فمدددد سا صاكددددلا و

ت دددني أن لهللدددول اهلدددسص ص تيألددد  أمدددا ال مع فدددة  34"صـــوموا لرؤيتـــه"ا 116اة ه ال/آيدددة
ةوجود اة ول يف  مضانا صةكن ة ع أمدا ال ةوجدوب اة دول فوجوبد  جداء بد،ة ل 

ا ص  ددوص 113اة ه ال/آيددة ياا نسي اا نَّلااذيننآمنااوَّنِتاا نتلاايكمنَّلةااي  ننننننآادد : 
 ل يف صجددود اة ادداالا صاةعهددود اةيدد ا ة ادد ل يف إبا ددة االنألقددال أص اةت دداب ادد

 انألهاص المسكا صاالضط ا  ا ل يف إبا ة امل ألة.
أ  أن اةىددد ل إادددسل صمعددد ف ةوجدددود احلكددد  ةددد ع غددد ا لن اةدددل  أص 
جل احلك  او اة،ة ل اةل  ص د يف الم  ا ازلا صأما دة ل اةى ل ف،و اةدل  

د احلكددد ا صباةألدددايل فددد ن اةىددد ل يرتتدددل اهللدددل صجدددوده جألدددو  أمدددا ال مع فدددة ةوجدددو 
 صجود احلك  صاهللل ا،م  ا،ل احلك .

 . الشـرط:2
صاو ما اان ص قا مكمس ملي صل  ف ما ادألضاه احلك  يف ألةط املي صن 
أص ف ما ادألضاه املي صن نقى . أما الصص ف كون اةي ن ف د   اجعداا إىل اطداب 

ل يف اددله احلاةددةا ةدد ع امليدد صن بددل اةألكهلل ددف صاةددل  جألدداه إىل اةو ددف املكمدد
احلك  ف  ا م اص: )اة سال( اي املي صنا صاةي ن )أ  اةو ف املكمل( ة ع 
ةهلل ددسال نقىدد،ا أ  ا ق أل،ددا بددل اةو ددف املكمددل اددو ةهلل كدد  ف ،ددا أ  صجددوب 
أدا ،ددداا فوجدددوب الداء يهألضدددي اةيددد ن صادددو اةوضدددوءا فاةيددد ن اتدددا مكمدددل ملدددا 

إن امليددد صن اتدددا صادددو )اة دددسال( اطددداب يهألضددد   احلكددد  يف امليددد صن. ص  دددذ 
                                                           

 .3/1440مىهلل  :  (34)
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تكهلل دددف ف كدددون اةيددد ن يف ادددله احلاةدددة  اجعددداا إىل اطددداب اةألكهلل دددفا صاكدددلا 
باةتىدددد ة ةىددددرت اةعددددو ال يف اة ددددسال صت   ددددل اةت ددددة يف  ددددول  مضددددان ف،ددددي شدددد صن 

 ةهلل ك .
صأما اة اين ف كون اةي ن ف    اجعاا إىل اطاب اةوض ا صاةل  جألاه إىل 

حلاةدة ادو امليد صن نقىد ا م داص: )ن داب اة اداال( ادو اةو دف املكمدل يف ادله ا
امليد صنا صاددلا امليدد صن جألدداه إىل ص ددف مكمدل صاددو  هللددوص احلددوصا فاةيدد ن 
اتددا ةدد ع يف احلكدد  م اشدد الا أ  أداء اة ادداالا فددس يهدداص:  هللددوص احلددوص شدد ن يف 
صجددوب أداء اة ادداال صإيددا يهدداص:  هللددوص احلددوص شدد ن يف اةت دداب  ددت جتددل ف دد  

ي ن اتا يف اةت اب أ  يف املي صن نقى ا صلن ادلا امليد صن صادو اة ااالا فاة
)اةت ددداب( ادددو اددد ل ةهلل اددداال أ  اطددداب صضددد ا اهلل ددد  فاةيددد ن يف ادددله احلاةدددة 

ا ىد دةاة اج  إىل اطاب اةوض . صاكلا باةتىد ة ةإل  دان يف اة ندا صاحلد ز يف 
 ف،ي ش صن ةهللى ل.

ادعدد  أندد  يهللدد ل صاددواء أاددان اةيدد ن  اجعدداا خلطدداب اةألكهلل ددف أل اةوضدد  فو 
من ا،م  اةع،ل صال يهلل ل من صجوده صجودا فس توج، اة سال دصن صضوء صةكن 
ددد، يوجدد، اةوضددوء صال توجدد، اة ددسالا صاددلةط ال توجدد، اة ادداال يف اةت دداب دصن 
 هللددددوص احلددددوص اهللددددل اةت دددداب صةكددددن ددددد، جددددوص احلددددوص صال توجدددد، اة ادددداال ةألغدددد  

رتتدددل اهلل ددد  صجدددود صةكدددن اةت ددداب أص صجدددود ديدددن أص غددد ه. فوجدددود اةيددد ن ال ي
 ا،م  يرتتل اهلل   اةع،ل. صالا ف   بني اةي ن صاةى ل.

صاتددداك فددد   بدددني اةيددد ن صاةددد انا فكسودددا يهللددد ل مدددن ا،مددد  اةعددد،ل إال أن 
اةي ن او ص ف مكمل ملي صل  ف،و مغاي  ةهللميد صن فاةوضدوء شد ن ة د ة 

 اة سال صة ع ج ء من اة سال.
 ع متق ددس اتدد  صال يددأل   اددلا صأمددا اةدد ان ف،ددو جدد ء مددن أجدد اء اةيدديء صةدد

اةيدددديء ب،صندددد ا م ددددل اة اددددول يف اة ددددسال فدددد ن اة اددددول جدددد ء مددددن اة ددددسال صةدددد ع 
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 متق س ات،ا صةلةط يىمل  اتا صة ع ش لا.
صمددن ا دد،ي  ألادد ه أن اةيدد نا اددواء أاددان  اجعدداا إىل  كدد  اةألكهلل ددف أل 
ااا  اجعدداا إىل  كددد  اةوضددد ا ال بددد، مدددن دة دددل يددد،ص اهلل ددد  بع تددد   دددت يعألددد  شددد ل

فمدد سا: )اةوضددوء( شدد ن يف احلكدد  اةألكهلل قددي )اة ددسال(ا لن او ادد  ان  نددم 
إنَّنقماااتمنإىلنَّلةاااالتنف غ ااالوَّنوجاااو كمنوسيااا يكمنإىلنَّمل َّفاااقنوَّم اااحوَّنننناهلل ددد  

 .ب ؤوسكمنوسرجلفكمنإىلنَّلكعبني
ص)احل ز( ش ن يف  ك  اةوض  )أ  يف ا ل اةهطد  صادو اةىد دة(ا لن 

مـــا أخـــذ مـــن «باةتىددد ة ةهللهطددد  يف اددد دة املاشددد ة: ندددم اهلل ددد ا ف هدددوص  اة ادددوص 
ــنّ  صاةعطددن ةهللماشدد ة اددو  » عطنــه ففيــه القطــع إذا بلــذ مــا يؤخــذ مــن ذلــك ثمــن الم   

مــا كــان فــي الخــزائن «ا صيهددوص اددن اة مدد : -  زاددا–مكددان  ق ،ددا أ  اة  ي ددة 
صاخلد ا ن اددي مكدان  دد ز اة مد ا أددن اجملددن أ  » ففيـه القطــع إذا بلـذ ثمــن الم ــن

 اةى دة.ن اب 
صاكدلا اددل شد ن يف اةألكهلل ددف صاةوضد  اددل أن يد د نددم ف د  بع تدد   ددت 

 يعأل  ش لاا.
إال أن اةيدد صن ةهللعهددودا مىددأل تاال مددن ألةددطا فهللهللمدد ء أن ييددرتن مددا شدداءا 
اددواء أنددم اةيدد ل اهللددل اددلا اةيدد ن بع تدد  أل ل يددتما اهللددل أن ال فدداةف اددلا 

اةقدداا ةيدد ن نددم اةيدد ل اةيدد ن اةيدد لا اددأن يكددون خماةقدداا ملهألضددل اةعهدد، أص خم
اهلل  ا فعت،اا ال ي ح الا اةي ن صال يعألد . فمد سا:  ص  أن اةع داس  ضدي او 
اتدد  اددان يدد،ف  ماةدد  مضددا بة صييددرتن اهللددل املضددا ب أن ال يىددهللط بدد  ةدد اا صال 
يتدد ص صاديدداا صال ييددرت  بدد  ألات ا دد،  لددل فدد ن فعددل ألةددط ضددمنا صبهللددي ألةددط 

ال . ص ص  ادن جداب  أند  ادان يىدد  فااأل ىت  أ  فااأل ىن اشرت  اة اوَص 
فدد،اا يل صضدد ب   اهللددل وددل ةدد  ددد، أا دداا فددأ اد أن يىددد   ا ددداص صحلهدددك اةتدديب 

: الا مث دددددداص: ب ْعنيـــــهفىدددددا  اددددد اا ل يىددددد  م هللددددد ا فهددددداص:  ا ف عألددددد  بعنيـــــها فههللدددددلأ
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 صااأل ت ل محسن  إىل أاهللي.
ل يددد د  فاةيدد صن اةددد  شددد ل،ا اةع ددداس ل يددتم اةيددد ل اهلل ،دددا بع ت،ددداا أ 

دة ددل يهددوص باشددرتان ادد،ل اددهللوك اة  دد  صاةددواد  صاملألدداج ال بددلات ا دد،  لددل يف 
املضا بةا مث بتاءا اهللل اة،ة ل  ا اشدرتل،ا اةع داس. صاةيد ن اةدل  اشدرتل  جداب  
 ضدددي او اتددد  ل يددد د دة دددل يدددتم اهلل ددد  بع تددد ا أ  ل يددد د دة دددل يهدددوص باشدددرتان 

 اهللل الا اة،ة ل اشرتن جاب . احلمسن ةألال ات، ب   احل وانا مث بتاء
أد وددا ف كددون ددد، ص د اةدد،ة ل  دداا ال يهدداص ألةددط  صال يهدداص إن اة اددوص 

لإا اشرتلل د ل املد ا ا أ  ل يكن اتاك دة ل اهلل ،دا د دل اشدرتال،اا صإدد ا  
 يعك أإا ال ختاةف اةي ل. صةلةط ف،له اةي صن معأل ال ص    ة. اة اوص 

ة ةهللي ل ف،ي غ      ة صغ  معألد ال. فمد سا ةدو إال أإا إن اانل خماةق
بال  جل يا  اهللعة صاشدرتن اهلل د  أن ال ي  ع،دا ل د،ا فد ن ادلا اةيد ن مهللغدلا 
صغدد   دد  حا صملددن اشددرتا اةىددهللعة أن ي  ع،ددا ملددن ي يدد،ا صال ااأل ددا  ةهلليدد ن لندد  
خمدداةف ملهألضددل اةعهدد،ا فدد ن امليددرت  إألا مهللددط اةىددهللعة فمهألضددل املهللك ددة يعط دد  

 االنألقال مبا مهللط: ااأل،سااا صمتقعة صم ادةة بعوس. ق 
صيف د دددة بَ يددد ال اتددد،ما اات دددل مدددن ادددي مهللدددط ادددني اتددد،ا ا اهللدددل م هللدددي 
معدددنيا ت،فعددد  هلددد  ةأل ددد ح  ددد الا أ ادت اا يدددة  ضدددي او ات،دددا أن تددد،ف  ادددلا 
امل هللي ات،ا مث تعأله،ا صيكون صالء بَ ي ال ةعا ية  ضدي او ات،داا ةكدن  مدن ااندل 

هددوا أن ي  عواددا ةعا يددة  ضددي او ات،ددا صيكددون اةددوالء هلدد  ادد . اددلا اتدد،ا  صاف
يهددوص:  اةيد ن مدن ددد هلل،  ال ي دح صادو مهللغددلا لند  خمداةف ةهلليدد لا فاة ادوص 

صةدد ع ملددن بددالا فاشددرتهتا اا يددة أل املددأمتني صأاألهدددأل،ا صاددان » الــوالء لمــن أعتــق«
ا فأاأله ،دا صة يدرتلوا هلا: اشرتي، اةوالء هلا  ضي او ات،اا صد، داص اة ادوص 

 ما شاءصا.
صاخلس دددة أن شددد صن  كددد  اةألكهلل دددف ص كددد  اةوضددد  ال ت دددح صال تعألددد  
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شدد صلاا إال إألا جدداء اةدد،ة ل  ددلا اةيدد ن ن دداا امددا ب ت ددا اددن اةوضددوء صاحلدد ز. غدد  
إال أن شد صل،ا ختألهللدفا  -لإدا أاد اب  -أن اةعهود صإن ااندل أ كدال صضد  
صنا ادددواء أجددداء اةيددد ل بددد،ة ل يددد،ص اهلل ،دددا فهللهللمددد ء أن ييدددرتن مدددا شددداء مدددن شددد  

بع ت،ا أل ل يأتا اهللدل أن ال ختداةف اةيد لا امدا ب ت دا يف شد صن املضدا بة صب د  
 ا مل مث ب   اةىهللعة صاةعألق.

 . المـانع:9
او ال  ص ف متض   دص  اة،ة ل اةىدمعي اهللدل أن صجدوده يهألضدي اهللدة 

يهألضدي اهلل دة تتدايف اهللدة  تتايف اهللة اةيديء اةدل  متعد ا صبع دا ال أاد ا ادو ادل  مدا
صمددن اددلا اةألع يددف يأل ددني أن املددان  ددد، يكددون نهدد ض اةىدد ل أص نهدد ض  .مددا متدد 
 احلك .

اةه ابة ا ل امل لا صاةهألل اةعم، مان  مدن امل لا صيكدون املدان   مثال:
 اتا نه ض احلك ا فمت  امل ل صل ات  اةه ابة.

اة اددداالا   هللدددوص احلدددوص اهللدددل ااألمددداص اةت ددداب شددد ن صاددد ل لداء مثـــال:
 صاة،ىين مان  ةهلل ااالا صاملان  ةهلل ااال اتا نه ض اةى ل أ  مت  ااألماص اةت اب.

 صاملوان  من   ذ اةطهللل صالداء دىمان:
. مددددا ال يألددددأتل صجددددوده مدددد  اةطهللددددلا أ  أندددد  اتدددد  مددددن اةطهللددددل صالداء  1

ا صاص اةعهل بتول أص جتونا ف ند  اتد  لهللدل اة دسال صاة دول صاة  د  صغ ادا مدن 
 ال اما ات  من أدا ،ا. ال ك

صاحلددد ض صاةتقددداس أيضدددا اتددد  مدددن اة دددسال صاة دددول صدادددوص املىدددج،ا    
صات  من أدا   ف،و مان  من أ ل اةطهللل لن اةتهاء من احل ض صاةتقداس شد ن 

  .يف اة سال صاة ول صداوص املىج،
. مددا اكددن اجألماادد  مدد  اةطهللددل أ  أندد  اتدد  مددن اةطهللددل صال اتدد  مددن 4

نو ددة باةتىدد ة ة ددسال ا معددة صاة هللددوغ ةهلل ددولا فدد ن النو ددة مددان  مددن الداءا اال
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لهللددل  ددسال ا معددة صاة ددغ  مددان  مددن لهللددل اة ددول صاة ددسال اهللددل اة دديب لن 
 ددسال ا معددة ال جتددل اهللددل املدد أالا صاة ددسال صاة ددول ال جتددل اهللددل اة دديبا فدد ن 
ن دامدددل املددد أال ب دددسال ا معدددة صددددال اة ددديب باة دددسال صاة ددد ال  ددد ل مت،مدددا ل

املان  مان  من اةطهللل ال من الداءا صو   أا اب اة ام مان  من اةطهللل ال 
  .من الداء

 . الاحة والبطالن والفسـاد: 1
 أ. الاحة:

اي موافهة أم  اةيا لا صتطهللق صي اد  ا ت تل آ ا  اةعمل يف اة،ن اا اما 
اإدددددا تطهللدددددق صيددددد اد  دددددا ت تدددددل آ دددددا  اةعمدددددل يف اياددددد الا ف اادددددأل قاء اة دددددسال ل ا

صشدد صل،ا تكدددون  دددسال  ددد   ة مبعددده جم  دددة صم  دددة ةهلللمدددة صمىدددهطة ةهللهضددداءا 
صبااأل قاء اة    و   أ اان  صش صل  يكون ب عاا     اا مبعده أند  حم دل شد اا 

  .ةهللمهللط صم  ح ةسنألقال صاةأل  ف باملمهللوك
  .الا من   ذ ت تل آ ا  اةعمل يف اة،ن ا
الا فهوةتددا " ددسال  ددد   ة"ا أمددا مددن   ددذ ت تددل آ دددا  اةعمددل يف ايادد  

  .يعك أن  ي جل اهلل ،ا اة واب يف ايا ال
 ب. البطالن:

ادددو اددد،ل موافهدددة أمددد  اةيدددا ل صيددد اد بددد  اددد،ل ت تدددل آ دددا  اةعمدددل اهلل ددد  يف 
  .اة،ن ا صاةعهاب اهلل   يف ايا الا مبعه أن يكون اةعمل غ  جم ع صال م ئع 

ةا صاة    إألا فهد،  اتداا فاة سال إألا ت ك  ان من أ ااإا اانل اة سال بالهلل
مدددن أ اانددد  ادددان ب عدددا بدددالسا صيرتتدددل اهللدددل اةددد طسن   مدددة االنألقدددال صيىدددأل ق 
اةعهدداب يف ايادد الا صةددلةط اددان ةهللدد طسن آ ددا  يف اةدد،ن ا يرتتددل اهلل ،ددا آ ددا  يف 

  .ايا ال



 

 97 

ب ددد  املسدددد ح بالدددل مدددن أاااددد  لنددد  مت،دددي ادددن أ دددهلل ا ف،دددو ب ددد   مثـــال:
   .عهود اهلل  جم،وص )ب   غ  ( يف أ ل امل

ب دد  ضدد بة اةهددانم صاةغدددا م أ  مددا ادد خ ج  اة دد اد يف شددد كأل   مثــال:
لندد  غدد   يف أ ددل  -ب دد  بالددل  -صاةغددا م يف غو ددأل  مددن اةىددمط أص اةدد،   

 املعهود اهلل  .
 ج. الفسـاد:
اددن اةدد طسن لن اةدد طسن ادد،ل موافهددة أمدد  اةيدد ل مددن  33فألهللددف اةقىدداد

ص مدددا ادددو يف  كم،دددا ادددأن يكدددون أ دددهلل    دددذ أ دددهلل  أ  أن  اخلهللدددل يف أ اانددد  أ
ممتوااا ا    املسد حا أص أن اةي ن اةل  ل يىدألوف  خمدلٌّ بأ دل اةقعدلا ادسف 
اةقىدداد ف ندد  يف أ ددهلل  موافددق لمدد  اةيدد ل صةكددن ص ددق  غدد  املخددل بال ددل اددو 

 املخاةف لم  اةيا ل صةلةط ي صص اةقىاد ب زاةة ا   .
ةددة اة دداد  ةهللىددع  فهللددو زاةددل اددله : ب دد  احلاضدد  ةهلل دداد  فاادد،  ،امثــال
  .ا ،اةة  ح
: ةددو بددال شددخم بهدد ال صاشددرتن أإددا حتهللددل اددلا  لددسا أص بددال شدداال مثــال

اهللل أإا  امل ألا ا ف ن ادلا اة  د  ب د  فااد، لند  غد   يف الص داف صاملهدادي  
 صة ع يف أ ل املعهود اهلل  . 

ىدداوة ةددو اشددرتك  جدداص بددأمواهل  فهدد  دصن بدد،ن م ددل اةيدد اات امل مثــال:
 .-اةعاد،ان  -اةعامة ف،ي بالهللة لن املاسص يف أ ل اةعه، 

أما ةو اشرتك اةي ااء  ىل اةيد صن اةيد ا ة صةكدن اشدرتن أ د،ا  أن 
                                                           

لمددة صإمددا غدد   دد   ةا فددس يىدده   ددا ال فدد   بددني بالددل صفاادد، يف اةع دداداتا ف إددا و عددا تكددون إمددا  دد   ة م  ددة ةهلل (33)
اةواجل. فاة سال     ة أص بالهللة ة ع غ ا صةكن اة طسن فألهللف ان اةقىاد يف اةعهدود املاة دة اةد  تتيدت اةأل امدات مألهابهللدة 

عهدداد أص تتهددل املهللك ددة م ددل اهددود اة  دد  صاملجددا ال صاحلواةددة صاةيدد اة صأم اهلددا. صبعضدد،  يهلل ددق  ددا اهددود اةتكدداح ال مددن   ددذ االن
 صا،م  فاةتكاح اة الل صاةقاا، اسوا غ  متعه، صاهلل   اهوبة صإيا من   ذ   وت اله اي ا  صا،م،ا.



 

 91 

يكددون ةدد  م هللدددي معددنيا تكددون اةيددد اة فاادد،ال لن ف ،ددا غددد   يف اةو ددف   دددذ 
ةهلليدد يط نىدد ة مددن اةدد بح صةدد ع ةدد  م هللددي معددنيا فهدد، ختىدد  اةيدد اة  فدد ألا اتقهددوا 

 هللل نى ة اة بح زاص اةقىاد صانههللل اةعه،     ا. ا
 . العزيمة والرخاة: 1

  .اةع اة : ما ش ل من ال كال تي يعا ااما صأة ل اةع اد باةعمل ب 
صاة ا دددة : مدددا شددد ل مدددن ال كدددال ختق قدددا ةهللع ادددة ةعدددل  مددد  بهددداء  كددد  

  .اةع اةا صةكن بغ  إة ال ةهللع اد باةعمل ب 
 ة ش ااا ال ب،ى أن ي،ص اهلل ،ا دة ل ش اي لإا صاة ا ة  ت تعأل   ا

 .ةعل   ك  ش ا  او 
فاة ددول ا اددة صاةقطدد  ةهللمدد يض  ا ددة صاددلةط ةهللمىدداف ا صغىددل اةعضددو 
يف اةوضددددوء ا اددددة صاملىددددح اهللددددل اةعضددددو اجملدددد صح  ا ددددةا صاة ددددسال دا مددددا ا اددددة 
يف  صاةهعددددود يف اة ددددسال اتدددد، اةعجدددد   ا ددددةا صاة ددددسال يف أص داهتددددا ا اددددة صاددددي

اةىددق  صاملطدد  وعددا يف غددد  صدأل،ددا  ا ددةا صاددي بألمدددال  اعاهتددا ا اددة صد ددد ا يف 
  .اةىق   ا ة
اةدد عض  دصن املكهللقدني بدد عض فدألم ال اامدا تيدد يع  ادان مددا فاةع ادة صاكدلا

  .ايا ا صبس خت   بني اةعمل  ا صاةعمل بغ اا بل ال اةعمل  ا ص ،اا
ةعددل  ف كددون اددلا اةأليدد ي  معألدد ا مددا أمددا اة ا ددة فمددا اددان تيدد يع  لا  ددا 
  .دال اةعل  موجودا صال يعأل  إألا زاص اةعل 

صاة ا ددة مددن   ددذ تيدد يع،ا  ا ددة  كم،ددا املبا ددةا فدد ألا ااددألم  اهللددل 
  .اةعمل باةع اة ة  ألةطا صإألا امل باة ا ة فهلل  ألةط أيضا

أمددددا ملدددداألا تىددددألو  اةع اددددة صاة ا ددددة يف  كدددد  املبا ددددةا فددددألن  اددددوص او 
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ا صالا ي ني 30: "إن او جل أن تأتل  ا   اما جل أن تأتل ا ا م " يهوص
  .أإما اواء يف لااة او من   ذ الداء

الا إألا ل يد د ندم  ي دني أن اة ا دة أص اةع ادة يف  اةدة مدا يكدون أداتادا 
 أا     ا إىل او.

نسي ما نمعا ودَّتنفماننِا ننمانكمنم يضا نسونتلاىنننننننيهوص او تعداىل:  مثال :
سْ نفع تنمننسي  نسخ نوتلىنَّلذينني يَوَ نف يْنطع  نم كنينفمننت وعنخ َّنف ونخا نلا نوسنننن

ا ف ن  يق،  مت،دا أن مدن  ادم ةد  باملفطدا  110اة ه ال/آية تةوموَّنخ نلكم
ةعل  صاان يىألط   اة  ال ب،صن ميهة ف ن   ام  أفضل من فط ه امدن اداف  

ا ف ن ة  أن ي ول صة  أن يقط  ص  ام  مىافة اة ا ة يف لا  ال أص ا ا ال م جة
 .وسننتةوموَّنخ نلكمأفضل يف اله احلاةة من دالةة : 

ا 36السـفر" فـي الاـيام البـرّ  من "ليمالةطا  ح  ان  اوص او أن  داص: 
ملدا  أا  جددس مىدداف ا صادو  ددا   صددد، أإكد  اة دد الا فهدد، ف،د  مددن احلدد،يذ أن 

  .ضلمن اان اق ه شادا يضت   يكون فط ه أف
فقدددي احلاةدددة الصىل ف،ددد  مدددن اييدددة أن اة ددد ال أفضدددل أ  الادددل باةع ادددة 
أفضلا صيف احلاةة اة ان ة ف،  من احل،يذ أن اةقط  أفضدل أ  الادل باة ا دة 

  .أفضل
صأمددا إن ل يدد د نددم ادداص  يف اةألقضدد ل بددني اةع اددة صاة ا ددة يف  دداالت 

با دددة ةكهلل ،مدددا اادددأل،الال مع تدددةا فددد ن الادددل باة ا دددة أص اةع ادددة يىدددألو  يف امل
  .ة،يذ  اوص او اةىابق ألا ه يف ب،اية املوضول

                                                           

 .4544ا املعج  الصا  : 14/10ا املعج  اةك   : 3/104ا اة  ،هي : 4/58ابن   ان:  (30)
 .1138ا مىهلل  : 1114اة خا  :  (36)
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 الفصل الرابع 

 الحكم الشـرعي الكلي 
 القاعدة الكلية 

احلكدد  اةيدد اي اددو اطدداب اةيددا ل املألعهللددق بأفعدداص اةع دداد باالدألضدداء أص 
 .-اما ب تا اابها   -اةوض  أص اةألخ   

ادداص ف كددون  كمددا اا دداا صاددلا احلكدد  اةيدد اي ددد، يتىددل إىل ةقددل 
  .صد، يتىل إىل ةقل اال ف كون  كما ااما

  .صد، يتىل إىل ةقل اهللي ف كون  كما اهلل ا
أمدددا اةهللقدددل اخلددداص ف،دددو ادددل  ةقدددل مقددد د أص م ادددل ال يتددد، ه حتألددد  ادددواها 
)زي،( اا  اهلل  ة جلا أص )زيألونة( اا  اهللد  ةيدج ال اة يألدونا أص )اخلهلل دل( ااد  

 ،او( اا  اهلل  ة جل.اهلل  مل،يتة اخلهلل لا أص )ا 
صأمددا اةهللقددل اةعددال ف،ددو اددل  ةقددل مقدد د يتدد، ه حتألدد  أفدد اد م ددل : اةيددج الا 

 صاةىا  ا صامل ألةا صاة باا صاة جاصا صاملىهللمون.
ف،و ادل  ةقدل م ادل يتد، ه حتألد  ج   دات م دل: "مدا  35صأما اةهللقل اةكهللي

 ال يأل  اةواجل إال ب "ا "اةوا هللة إىل احل ال".
اهللددل ااأل ددا  أن -ل أص اةوادد هللة صإال ةكانددا ةق ددا اامددا ف،تددا ل نهددل اةواجدد

ا صإيا دهللتا "مدا ال يدأل   اةواجدل إال بد " أ  دهللتدا ةق دا م ا دا -"أص" ة ىل ةهللع،،
  .صةكن تت، ه حتأل  ج   اتا صد، مس ل ج   ات صة ع أف ادا لن اةهللقل م ال

                                                           

املقددد د(ا غددد  أن  –اةق دددل الصص  –والئددداا أل ميدددككاا )ان ددد  اة ددداب اة اةدددذ )اةكهلل دددة( مدددن دالالت املقددد د ادددواء أادددان مأل (35)
اةرتا ل إن أمكن   اغأل  ة ذ اكن أن يت، ه حتأل  أج اءا ف ن  اةكهلل ة ت،اهلل  جمازاا ةعسددة امليدا ة مد  املقد دا يف ادله احلاةدةا 

 اي هللا اةهللقل اةكهللي ف ن  يىمل داا،ال اهلل ة.صيكون الا اةرتا ل ةق اا اهلل اا تت، ه حتأل  ج   ات. صات،ما يتىل  ك  ش  



 

 11 

ف ألا نىل احلك  اةي اي إىل ةقل اداص ادان  كمدا اا دا ال يألعد،ا 
م ل ش،ادال ا اة اة  ااأل اا اة اوص ة  بي،ادال  جهللدنيا ف،دلا اداص    ا   ا
 ا صاكلا33ا اة 
أض  ة أ  ب دال جبلاة من املع ا ف،ي اا ة بد  ةتىد ة احلكد  إىل ةقدل  

ادداص " أ  بدد دال "ا صاددي ال ت ددح  يف الضدد  ة مددن غدد ه إال مددا بهللغددل اةىددتة 
 .31من املاا  

اا ددة ا ددسال االاألىددهاء أص ا تددازال صم هللدد  احلكدد  املألعهللددق بك ق ددة  ددسال 
أص اخلدددوف ف،دددي متىدددوبة ةهللقدددل اددداص فألكدددون أ كامددداا اا دددة ادددسف مدددا ةدددو 

 نىل ةهلل سال اهللقل اال دصن خت  م أص ته  ، ف،و  ك  اال.
صإألا نىل احلك  اةي اي إىل ةقل "امل ألة" م س اان  كما اامداا فهوةد  

 ْنن مددة اددل م ألددة اددواء  ا تدد،ص  اهللددل    3املا ،ال/آيددة ح مااتنتلاايكمنَّمليتاا
اانل اتها أص ض با أص دألسا صاواء ااندل م ألدة مدا يأادل م دل اة هد ال صاةغدت  أص 

  .م ألة ما ال يأال م ل الا، صاةتم 
ا ف،ددو يدد،ص  اهللددل أن  436اة ه ال/آيددة وحاا  نَّل باا ناددلةط دوةدد  تعدداىل: 

  .ال  با   الا اواء اان  با فضل أص نى ئة
ل اهللدديا ف كددون   ت،ددا  كمددا اهلل ددا أمددا إألا نىددل احلكدد  اةيدد اي إىل ةقدد

صيتط دددق اهللدددل و ددد  ج   اتددد ا فعتددد،ما نهدددوص: "مدددا ال يدددأل  اةواجدددل إال بددد  ف،دددو 
صاجل"ا ف،لا  ك  اهللي ةتى أل  إىل ةقل اهللي "ما ال يأل  اةواجل إال ب " صاو 

 يتط ق اهللل و   ج   ات . 
فغىل اة ،ين إىل امل فهني صاجل بآية اةوضدوءا صدادوص جد ء مدن املد فهني 

 اةغىدل صاجدل ادلةط لندد  ال بد،  متد  ةأل هدق غىددل اة د،ين إىل املد فهني ف،ددو يف
                                                           

 .4/41ا املىأل، ك : 6/416ا أمح، : 0503ا اةتىا ي : 3543أبو داصد :  (33)
 .1851ا مىهلل  : 6445اة خا   :  (31)
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 من د  ل "ما ال يأل   اةواجل إال ب  ف،و صاجل". 
اددددلةط إدامددددة احلدددد،صد صاج ددددة بت ددددوص اييددددات صةكددددن اددددله ال تددددأل  إال 
ب مددالا صهلددلا فدد ن ن ددل إمددال ةهللمىددهللمني صاجددل لن مددا ال يددأل  اةواجددل إال بدد  

  .ف،و صاجل
ال اةي ا ة يف الغهللل الاد  أ كدال اامدةا صاةههلل دل مت،دا أ كدال صال ك

اا ددةا صمت،ددا أ كددال اهلل ددة ااددألت ط،ا اجملأل،دد،صن مددن دة ددل صا دد، أص ادد،ال أدةددة 
لإددد  صجددد،صا أن ادددلا اةددد،ة ل أص تهللدددط الدةدددة تألضدددمن اهللدددة أص معددده مب ابدددة اهللدددة 

  .جعهلل،  يألمكتون من   اغة  ك  اهللي يتط ق اهللل ا،ال ج   ات
كدد  اةكهللددي اددو مددا ا ددطهللح اهللددل تىددم أل  يف ال ددوص " اةهاادد،ال صاددلا احل

  .اةكهلل ة "
صاتلا  ف ما يهللدي بعدض ادله اةهوااد، اةكهلل دة صن دني ا ق دة اادألت ال،ا مدن 

  .الدةة اةي ا ة
 . " الوسيلة إلى الحرام حرام ".1

والنت اابوَّنَّلااذيننياا توننماانندوننَّهللنندة ددل اددله اةهاادد،ال أن او تعدداىل يهددوص: 
ا فقددي اددله اييدة إدي ادن ادل  آهلدة 141النعددال/آية هللنت وَّنبغ نتلمفي بوَّنَّ
صاتاك د يتدة تق د، أن اةت،ددي جدازل صادي تىد ل ألةدط بىدل   والنت بوَّاةكق  

ةكددن ف،دد  مددن  .او اد  ان  تعدداىلا صبددلةط فاييددة تق دد، حتدد مي ادل  آهلددة اةكقددا 
اص "فدداء" اةىدد   ة أن اةعهللددة يف اييددة اددلةط ب،الةددة اةألت  دد  صاملادداء نأل جددة اادددألعم

اةأل دد مي ناجتددة اددن اددون اددل  آهلددة اةكقددا  يددأد  إىل اددل  او ادد  ان  تعدداىلا 
فااألت   مدن ادله اييدة أن اةواد هللة اةد  تدأد  إىل احلد ال حتد لا صمدن اتدا ااندل 

 اله اةهاا،ال.
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 . " ما ال يتم الوا أ إال به ففو وا أ".2
ال خلطداب اةيدا ل اةدل  يد،ص  مبتطودد  دة ل اله اةهاا،ال او )دالةة االةأل  

اهللددل اةواجددل(ا أ  أندد  إألا اددان اتدداك اطدداب ةهلليددا ل يدد،ص  اهللددل صجددوب أمدد  
ف ن نقع الا اخلطاب ب،الةة االةأل ال ي،ص  اهللل أن "مدا ال يدأل  اةواجدل إال بد " 

 صاجل.
غىدل اة د،ين إىل املد فهني صاجدلا صاطداب اةيدا ل اةدل   ومثال ذلك: 

ا 54املا ،ال/آيدة  لوَّنوجاو كمنوسيا يكمنإىلنَّمل َّفاقنننف غي،ص  اهللل صجوبد : 
صمددا ال يددأل  ادددلا اةواجددل إال بدد  ادددو غىددل جدد ء مدددن املدد فهني لندد  ال اكدددن أن 

 يأل هق غىل اة ،ين إىل امل فهني إال بغىل ج ء من امل فهني.
صيكددددون اطدددداب اةيددددا ل نقىدددد  اةددددل  يدددد،ص اهللددددل اةواجددددل داال ب،الةددددة 

 اجل إال ب  ف،و صاجل.االةأل ال اهللل أن ما ال يأل  اةو 
يىددأل ه مددن ألةددط إألا اددان )اةيدديء اةددل  ال يددأل  اةواجددل إال بدد ( شدد لا 

 ةهللواجلا ف  ت،ا ال ييمهلل  دة ل اةواجل بل جألاه إىل دة ل متق ل.
ــــال : اة ددددسال صاجددددل )فدددد س(ا صاطدددداب اةيددددا ل اةددددل  يدددد،ص  اهللددددل  مث
بدددد  اددددو  ا صمددددا ال يددددأل  اةواجددددل إال65اةتو /آيددددة وسقيمااااوَّنَّلةااااالتناةواجددددل : 

اةوضددددوءا صةكددددن اددددلا اةوضددددوء شدددد ن يف  دددد ة اة ددددسال أ  شدددد ن يف اةواجددددل 
صةلةط فس ييمهلل  دة ل اةواجل بل جألاه إىل دة ل آاد  متق دل صادو يف ادله 

إنَّنقمااتمنإيلنَّلةااالتنف غ االوَّنوجااو كمنوسياا يكمنإىلنَّمل َّفااقنوَّم ااحوَّنننننناحلاةددة: 
  .5املا ،ال/آية ب ؤوسكمنوسرجلكمنإىلنَّلكعبني

ل يكدددن )مدددا ال يدددأل   اةواجدددل إال بددد ( شددد لا فددد ن دة دددل اةواجدددل  صأمدددا إن
 ييمل صجوب  ب،الةة االةأل الا صمن اتا جاءت اله اةهاا،ال.

 . "قاعدة االستاحاب"9
االاأل ددددددد اب ةغدددددددة : لهللدددددددل اة ددددددد  ةا صادددددددل  شددددددديء الزل شددددددد ئا فهددددددد، 
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  .ااأل    ا أ  أن امل اد باالاأل  اب او ااأل  اب احلاص
و احلكد  ب  دوت أمد  يف اة مدان اة داين بتداء اهللدل صيف تع يف ال دوة ني: اد

  وت  يف اة من الصصا أ  او   وت أم  يف اة مان احلاضد  بتداء اهللدل   وتد  ف مدا 
  .مضلا فكل  أم    ل صجوده مث ل أ اةيط  يف ا،م  فال ل بهاته

صاالاأل  اب ة ع دة س ش ا ا صإال ال ألاه إ  ات  إىل  جة دطع ةا صل 
دطع دددةا صإيدددا ادددو دااددد،ال شددد ا ة اهلل دددة أ   كددد  شددد اي اهللدددي تهددد  اهلل ددد   جدددة 

يكقددددي يف ااددددألت ال  اةدددد،ة ل اة ددددك. صددددد، ااددددألت طل اددددله اةهاادددد،ال مددددن الدةددددة 
 اةألاة ة:
"إنما أنا بشر وإنكم تختامون إلي ولعـل بعضـكم :  . داص  ادوص او 1

أا جد  اة خدا   مدن  أن يكون ألحن بح ته من بعح فأقضي على نحو ما أسـمع"
يهضددي  ىدل مددا ي ،د  ةدد  صادلا يعددك بتدداء  ق أل اددهللمة  أ  إن اة ادوص ل يد

 احلك  اهللل اة اا  أ  ااأل  اب .
"إن الشـــيطان يـــأتي أحـــدكم فيقـــول : أحـــدثت  أحـــدثت، فـــال : . دددداص 4

ا صاددو يدد،ص  اهللددل أن املنىددان إألا 38 يناــرفن حتــى يســمع صــوتا أو ي ــدن ريحــا"
اة دددسال صل يكدددن اهلل ددد  صضدددوء تددد هن اةوضدددوء مث شدددط  يف احلددد،ل جددداز ةددد  أداء 

آا ا صةو ت هن احلد،ل صشدط  يف اةوضدوء اهلل د  اةوضدوء صادلا يعدك ااأل د اب 
  .احلاص

. إألا مدددا   دددل يف اة مدددان الصص صجدددود أمددد  أص ا،مددد  صل ي ،ددد  زصاةددد  ال 3
دطعددا صال ظتددا ف هللدد ل باةضدد ص ال أن ج ددل اة ددن  ب ها دد  امددا اددانا صاةعمددل بدداة ن 

  .ال كال اةي ا ة لإا م ت ة اهللل غهلل ة اة نصاجل ف،و  جة مأل عة يف 
"   .اله اي أدةة اله اةهاا،الا صد، ف،  مت،ا أن "اة هني ال ي صص باةيط 

                                                           

ا تهللخ م 1/141ا ن ل اة اية : 4416ا املعج  الصا  8/408ا املعج  اةك   : 3/85ا أمح، : 341اة،ا مي :  (38)
 1/114احل   : 
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صحمددل  ةددذ داادد،ال االاأل دد اب اددو مددا إألا اددان احلكدد   ابألددا بدد،ة لا صل 
يدد،ص  اددلا اةدد،ة ل اهللددل بهدداء احلكدد  صااددألم ا ها صل يوجدد، دة ددل آادد  يدد،ص  اهللددل 

 ها صل اددد، اجملأل،ددد، بعددد، ة ددد  بهددد،  صادددع  دةددد س يغددد  احلكددد  أص بها ددد  صاادددألم ا
 .ي يهلل 

 صمعه ألةط أن  ف ه من داا،ال االاأل  اب:  
  .أ. ما ي،ص  اة،ة ل اةعههللي اهللل صجوده صااألم ا ه اوجوب اةوجود و 

ب. ما دص  دة هللد  اةتههللدي اهللدل بها د  صاادألم ا ه صألةدط اعد،ل د دوص شد،ادال 
ا صاددلةط 0اةتو /آيددة والنتَبلااوَّن اامنَاا  دتنسباا َّن ىن : مددن دددلف احمل ددتات بدداة

ا ف،ددلا اةدددتم  دص  04مضددي ا ،دداد صااددألم ا ه: "ا ،دداد  مددداسع إىل يددول اةه امددة"
 اهللل صجوب ا ،اد صاهللل بها   إىل يول اةه امة.

صاكلا فد ن مدا جداء يف أا با صأم اهلمدا  ابدل صجدوده صاادألم ا ه باةد،ة ل 
  .أل  اباخلاص ب  صة ع بهاا،ال االا

 أمثلة على قاعدة االستاحاب:
. مددن تدد صه فألدداال اهللددل أإددا بكدد  مث اد اددل بعدد، اةدد،اوص  ددا أندد  صجدد،اا 1

   اا ل ي ،  إال ب  تة لن ال ل صجود اة كدا ال لإدا  ابألدة مدن  دني نيدأهتاا 
  .فوجوداا بك ا يىأل  ل صجك  بأإا بك  يف اة من احلاض 

كددون داددواه غدد  مه وةددة إال ب  تددة . ةددو اد اددل شددخم اهللددل آادد  ديتددا ت4
صيكددون اةهددوص دددوص املدد،ال اهلل دد  ااأل دد ابا ةهلل دداصا إأل ال ددل بدد اءال اةلمددة مددن 

  .احلهو  املاة ة  ت ي،ص دة ل اهللل اسف ألةط
. ةددو اشددرتا  جددل اهلل ددا اهللددل أندد  معهللدد  مث اد اددل اهللددل اة ددا   أندد  صجدد،ه 3

يف احل دددوان اددد،ل غددد  معهللددد  تكدددون دادددواه مه وةدددة ااأل ددد ابا ةهلل ددداص إأل ال دددل 
                                                           

 .3/413ا أبو يعهللل : 8/165ا اة  ،هي : 4634أبو داصد:  (04)
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  .اةألعهلل  ا ف  هل مىأل   ا إىل أن ي  ل اسف 
. احلك  بااألم ا    وت اة صج ة بتاء اهللل اه، اة صاه اة   ح شد ااا 0

فد ن ادس  .صاحلك  بااألم ا  املهللك ة يف اة    بتاء اهللل اه، اة  د  اة د  ح شد اا
 يوجددد، مدددا مدددن اة صج دددة صاملهللك دددة تهألضدددي أدةدددة   وهتمدددا بهاءودددا صاادددألم ا وا  دددت

  .ي يهلل،ما لإما اه،ان ال يه سن اةألود ل
. ةو  أا املأل م  املاء أ تداء  دست  ال ت طدل  دست  ااأل د ابا ةهلل داصا 6

إأل د، انعه،ت  د أل،ا د دل ألةدط ف ىأل د ل إىل أن يد،ص  دة دل اهللدل أن  تيدة 
  .املاء م طهللة ةهلل سال

 . "قاعدة الضـرر" 1
 تشمل أمرين: 

صل يد د يف اطداب اةيدا ل مدا يد،ص  اهللدل لهللدل أ. أن يكون اةييء ضدا ا 
فعهللددد  أص لهللدددل ت اددد  أص اةألخ ددد  ف ددد  ف كدددون اونددد  ضدددا ا دةددد س اهللدددل حت اددد ا لن 

  .اةيا ل   ل اةض   صداا،ت  " ال ل يف املضا   اةأل  مي "
ب. أن يكددون اةيددا ل ددد، أبدداح اةيدديء اةعددال صةكددن صجدد، يف أ دد، أفدد اد 

قدد د ضددا ا أص مأديددا إىل ضدد   دةدد س اهللددل ألةددط امل دداح ضدد   ف كددون اددون ألةددط اة
حت ا ا صداا،ت  " ال  ف د من أف اد امل اح إألا ادان ضدا ا أص مأديدا إىل ضد    د ل 

  .ألةط اةق د صظل  الم  م ا ا"
: ا صددداص 01 "ال لــرر وال لــرار فــي اإلســالم":  صدة ددل الصىل دوةدد  

 .04 "من لاّر لاّر اهلل به، ومن شاّ  شّق اهلل عليه"
له ال اديذ دة دل اهللدل أن اةهااد،ال "ال دل يف املضدا   اةأل د مي" ادي صا

                                                           

 ا داص أمح، شاا  :  صاه ابن ماج  ب اتاد    ح.6/345ا 1/133ا أمح، : 1048ا املولأ : 4304ابن ماج  :  (01)
 .3/063ا أمح، : 4304صداص  ىن غ يلا ابن ماج  :  1804ا اةرتمل  3536ا أبو داصد : 5333اة خا   :  (04)
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 من اةهواا، اةي ا ة. 
"ال تشـربوا مـن مائفـا شـيئا : صدة ل اةيق  الصص من اةهاا،ال اة ان ة دوة  

وال تتولأوا منه للاالة وما كـان مـن ع ـين ع نتمـو  فـاعلفو  اإلبـل وال تـأكلوا منـه 
ا فوجددود اةضدد   يف بئدد  03 ليلــة إال ومعــه صــاحبه"شــيئا، وال يخــر ن أحــد مــنكم ال

صصجدود اةضد    .أود   ل مداءه فهد ا صةكدن بدادي املداء ظدل  اهللدل  كد  املبا دة
يف ادد صه اةيددخم متقدد دا يف تهللددط اةهلل هللددة صيف ألةددط املكددان  دد ل ا صجدد  متقدد دا 
يف اةهلل هللددة نقىدد،اا صةكددن ظددل  ادد صه اةيددخم متقدد دا م ا ددا يف به ددة المدداان. 

 .اةيق  الصصا أ  إألا اان اةق د امل اح مض ا الا او دة ل
أما دة ل اةيق  اة اينا صاو ف ما إألا اان اةقد د امل داح يدأد  إىل ضد   فد ن 

أددددال بأل دددوك بضددد  ايددد ال ة هللدددة ل ااصزاددداا مث  دة هللددد  مدددا  ص  "أن  ادددوص او 
ان  ف إىل امل،يتة صاان يف اةط يق مداء فد ه مدن صشدل يد ص  اة اادل صاةد اا ني 

مـن ســبقنا إلــى ذلــك :  ة س دة بددوادع يهداص ةدد  صاد  امليددهقا فهداص  اددوص او صا
ا دددداص : فىددد ه  إة ددد  نقددد  مدددن املتدددافهني الـــوادي فـــال يســـتقين منـــه شـــيئا حتـــى نأتيـــه
مـن صدف اهلل   فهلل  يَ  ف   ش ئااا فهداص:  فااألهوا ما ف  ا فهللما أتاه  اوص او 

ــى المــاء ــم أنففــم أن فددسن صفددسنا فهدداص: ري فه ددل ةدد : يددا  اددوص او ســبقنا إل أو ل
 .  00صداا اهلل ، "  مث ةعت،   اوص او  يستقوا منه شيئا حتى  تيه؟

شددد ب املددداء اةههلل دددل لنددد  يدددأد  إىل  فقدددي ادددلا احلددد،يذ  ددد ل اة ادددوص 
 ظمأ ا  شا فاالاألىهاء 

من ألةط املاء يف ألةط اةدواد  ةد ع ف د  ضد   صةكدن االاألىدهاء متد  د دل 
ى م  بني ا  ش أدا إىل   مان ا  ش مدن املداءا أ  أد ا  ضو  اة اوص صته

 .صاله اي أدةة داا،ال اةض   .إىل ض  
                                                           

 .0/150ا ال ابن ايال  (03)
 .0/131ا ال ابن ايال  (00)



 

 11 

إألا لاةل أغ ان شج ال ةيخم صت،ةل اهللل دا  جا ه فأض ت   مثال :
  .يكهللف  ا  ،ا ب فع،ا أص دطع،ا

إألا ادددهلل  املنىدددان مددد  اب دا ه اهللدددل اةط يدددق اةعدددال ة دددذ يضددد   مثـــال :
ن ي يهللدد ا صاددلا إألا تعدد،ا اهللددل اةط يددق اةعددال ب تدداء أص غدد ه باملددا ين ف جددل اهلل دد  أ

  .يض  بايا ين
إن اددان اتدداك مدداص ميددرتك دابددل ةهللهىددمةا صلهللددل أ دد، اةيدد ااء  مثــال :

دىددمأل  ادداب لهلل دد  صةددو  فددض بددادي اةيدد ااء دفعددا ةضدد   شدد اة املهللددط إن صجدد، 
  .اهللل اةطاةل
 ل اةهللأةأال أن ةو ابألهللعل دجاجة شخم ةأةأال أ تة ةغ ها فهلل ا مثال :

  .األهللط اة،جاجة به مأل،ا ةكي يلة،ا صيىألخ ه ةأةأت 
اتددد  ادددل  جدددا  أن يأل ددد ف يف مهللكددد  ت ددد فا يضددد  جب انددد  ااختددداأل  مثـــال :

  .مع  ال أص ف ن يأأليان ا  ان باة ا  ة أص اة،اان
اتددد  بتددداء امل دددان  اةك ماصيدددة يف املتدددالق اةىدددكت ة ادددي ال تدددأأل   مثـــال :
  .ج ات،ا من أا ال صغازاتاةىااتني مبا يتأل
ات  امألسك م دان  الادهلل ة اة ه هللدة صادلةط الادهلل ة اةك ماصيدة  مثال :

                      .صالاهلل ة اةتوصية مهللك ة اا ة ملا يف امألسا،ا من ض  
جق ةهللهاضي متد  املد،ين مدن اةىدق  بتداء اهللدل لهللدل اةد،ا ن  دت  مثال :

ح متد  اد ص ادلا اةوا دل مدا دال مىداف ا متعدا يوال صاد س اتد  باخل دومةا صال ي د
  .ةض   اة،ا ن
ييدد ل احلجدد  اهللددل اةىددق   ةدد،ف  ضدد   اددوء ت دد فات  اهللددل نقىدد   مثــال :

 .صأا ت 
إن اانددل اتدداك دتدداال تدد ص  مدد  األني مألجدداص تني ص دد  مددن صا دد،ال  مثــال :

  .إىل الا ا فس اوز ةألصص أن يأال  اجأل  مت،ا صاتع،ا جا ه
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ة جددل شددج ال يف بىددألان آادد  يىددكن ف دد  مدد  أاهللدد  صاددان  إن اددان مثــال :
داددوص  ددا ل اةيددج ال ةهلل ىددألان ة اايددة شددج ت  يددأأل   ددا ل اة ىددألان صأاهللدد  

  .يهلل ل ب    شج ت  ة ا ل اة ىألان أص دهللع،ا إزاةة ةهللض  

 المحكوم فيه:
  .يطهللق )احملكول ف  ( اهللل )فعل( اةع ، اةل  يألعهللق ب  اطاب اةيا ل

ي ا ة املألعهللهة بأفعاص اةع اد يأل ني أن أبد ز  االهتدا ادي صبااأله اء الدةة اة
 اةألاة ة : 
 ال يكهللقتا صال جاا تا اهللل أ  فعل د ل ب ان  ةتا :  . أن او 1
 وم نِن نمعذبنينحتىنَبعثنرسوال 16املا اء/آية . 
وسَْلن نإليكنَّلذِ نلتبنينللن سنم نَْلنإلي م 00اةت ل/آية . 
إننِنتمنالنتعلمونف سألوَّنس لنَّلذِ ن 3ا الن  اء/آية03اةت ل/آية. 
 نط ق: ال ما الفعاص من ال يكهللقتا إال باةوا  فهلل  يكهللقتا . إن او 4
  النيكلأنَّهللنَْ  نإالنوسع 415اة ه ال/آية. 

 . 06 "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
صأمددد    ه ال يه دددل متدددا امدددس إال أن يكدددون امأل ددداال لمددد . إن او 3
 : اوة  
فالنوربكنالنيؤمنوننحتىنحيكموكنفيم نَر نبين م 56اةتىاء/آية. 
فنننتن عتتمنفنَيءنف دوهنإىلنَّهللنوَّل سول 68اةتىاء/آية. 

 05"كّل ما ليم عليه أمرنا ففو رّد" 
                                                           

 .4ا ابن ماج : 4634ا اةتىا ي: 3111ا 4/641ا مىت، أمح،: 4314ا مىهلل : 5300اة خا   : (06)
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فمددا يرتتددل اهلل دد  مددن اهوبددة   . إن مددن اددله الفعدداص مددا اددو  ددق  و 0
 ااحل،صدا 

 صال اهللط اةع ،  س  ة إاهان الا احلق : فس شقااة ف  
ـــت محمـــد  ـــو أن فاطمـــة بن ـــم اهلل ل "أتشـــفع فـــي حـــّد مـــن حـــدود اهلل ؟... واي

 . 03 سرقت لقطعت يدها"
صمدددددن ادددددله الفعددددداص مدددددا ادددددو  دددددق  ةهللع ددددد، فمدددددا يرتتدددددل اهلل ددددد  مدددددن اهوبدددددة  

 ااةه اص أص اة،يات ف ن اةع ، اهللط اةعقو  ىل أ كال اةي ل : 
وَّنِتا نتلايكمنَّلَةا  نفنَّلَتلاىنَّحلا نبا حل نوَّلعبا نب لعبا ننننننننني نسي  نَّلذيننآمنان

 وَّألًَاااىنبااا ألًَىنفماااننتْاااينلااا نماااننسخيااا نَااايءنف تبااا عنبااا ملع و نوسدَّءنإليااا نبنح ااا نننننننننن
 . 131اة ه ال/آية

ففــــو بالخيــــار بــــين إحــــدى  -صاخل ددددل: ا دددد اح-"مــــن أصـــــيأ بــــدم أو خبــــل 
ـــــالر: إمـــــا أن يقـــــت  أو يأخـــــذ العقـــــل أو يعفـــــو، فـــــ ن أراد را بعـــــه فخـــــذوا علـــــى ث

 .01صاةعهل: اة،ية"- يديه
. إن تعهللددق اطدداب اةيددا ل بالفعدداص يكددون إمددا م اشدد ال صاددو مددا يىددمل 6

اطدداب اةألكهلل ددفا أص غدد  م اشدد ال أ  ال يألعهللددق باةقعددل ألاتدد  بددل يألعهللددق بأصضددال 
مع تددة ةهللقعددل صاددو مددا يىددمل اطدداب اةوضدد ا صددد، ب تاوددا ف مددا ادد ق اتدد، ةددذ 

 )احلك  اةي اي(.

 عليه: المحكوم 
  .يطهللق )احملكول اهلل  ( اهللل اةع ، ألات  اةل  يألعهللق اطاب اةيا ل بقعهلل 

                                                                                                                             

 .4 د   14اأ ِّه اابها يف  ق ة  (05)
 .8ا مىهلل  : احل،صد 0/413اة خا   :  (03)
 .3/85ا اة،ا دطك : 1/64ا اة  ،هي : 0/31أمح، : ا 4361ا اة،ا مي : 4543ا ابن ماج  : 0085أبو داصد  (01)
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صباادددأله اء الدةدددة اةيددد ا ة املألعهللهدددة  دددلا املوضدددول يأل دددني أن أبددد ز احلددداالت 
 ألات اةعسدة اي اةألاة ة : 

موجد  ةهللتداس أوعدني  -اه د،ال صأ كامدا  -( اطاب اةيا ل باملادسل 1
 ألةط : مىهللم،  صااف ا  صجاا ون اهللل 

وم نسرسلن كنإالنِ فْنللن س 41ا أ/آية. 
 قلني نسي  نَّلن سنإَينرسولنَّهللنإليكمنمجيع 161الا اف/آية . 
ي نسي  نَّلن سنَّتب وَّنربكم 41اة ه ال/آية . 
وهللنتلىنَّلن سنحجنَّلبيت 83آص ام ن/آية. 

ادددلا مدددن   ددددذ اخلطدددابا صأمددددا مدددن   دددذ احلىدددداب ف اةتىددد ة ةهللمىددددهلل  
 :ما اةكقا  فهوة  فواضحا صأ
وويلنللمش ِنينَّلذيننالنيؤتوننَّلِْ تنن 3ا5ف هللل/آية. 
 وويلنللذيننِْ وَّنمننتذَّ نَ ي 4إب اا  /آية . 

 .صآيات أا ا ا  ال
( ال يه ل مدن غد  املىدهلل  أداء أ  امدل إألا ادان املادسل شد ن  د ة 4

 يكدددن املادددسل ف ددد  م دددل اة دددسال صاة اددداال صاة ددد ال صاحلدددجا صيه دددل متددد  أداء مدددا ل
 ش ن   ة ف   م ل اةي،ادال اهللل اةو  ة يف اةىق :

ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنَ  دتنبينكمنإنَّنحض نسح ِمنَّملوتنحانينَّلووايْنَّ نا نننوَّنننن
ت لنمنكمنسونآخ َّننمننغ ِمنإننسَتمنو بتمنفنَّألر نفأو بتكمنمةايبْنن

 .َّملوت
 :   اوص صاة ( يط ق املىهلل  أ كال اةي ل امأل اال لم  او 3
ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنسطيعاوَّنَّهللنوسطيعاوَّنَّل ساولنوسونيلنَّألما نمانكمنفانننتنا عتتمنننننننن

 .فنَيءنف دوهنإىلنَّهللنوَّل سول
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ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنَّتَوَّنَّهللنحقّنتَ ت نوالنمتوتننإالنوسَتمنم لمون. 
صتط دددق أ كدددال اةيددد ل اهللدددل غددد  املىدددهللمني يف اة،صةدددة املادددسم ة مبوجدددل 

أ   اضددخون ل كددال  حتااىنيع ااوَّنَّجلْيااْنتااننياا نو اامنواا غ ونننناةلمددة: اهدد، 
املاددسلا ف،دد  ادد صن اهللددل اخلضددول ل كددال املاددسل صةكددت،  ال ادد صن اهللددل 

 .النإِ َّهنفنَّل يناه ،ال املاسل: 
( يىدده  اةألكهلل ددف اددن احملكددول اهلل دد  مددن   ددذ اةه ددال باةقعددل م اشدد ال 0

 مت  يف احلاالت اةألاة ة: 
  .ن غ  باةي. إن اا1
  .. إن اان جمتونا جتونا مط ها يقه، مع  اةعهل اهلل ة4
 .. إن اان مىألغ دا يف اةتول ال يعي ما  وة 3

"رفـــع القلـــم عـــن ثـــالر: الاـــبي حتـــى يبلـــذ : صاةددد،ة ل اهللدددل ألةدددط دوةددد  
 صمعه  ف  اةههلل   ف  اةألكهلل ف. 08 والنائم حتى يستيقظ والم نون حتى يفيق"

 ملكهللف ةألالا  اةألاة ة:( ت ف  املأاالال ان ا6
 . إن اان مىهللوب امل ادال باملا اه املهللجت ةهللهألل أص ما او يف  كم .1
 . إن اان مىألغ داا يف اةتى ان غ  ألاا  ملا ال اهلل  .4
أ  دصن ااأل ددا   -غدد  اةعمدد،  -. إن ادان اةقعددل صادعدداا يف دا دد ال اخلطدأ 3

 :مت ا صم،ا  ألةط  ،يذ  اوص او 

                                                           

ا اةتىا يا صابن ماج  ان ل يق اا ية صإاتاده    حا صأبو داصد صاةرتمل  صاةتىا ي 5/144ا أمح، : 0381أبو داصد  (08)
 صاحلاا  من ل   ان اهللي.
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 أ   فعل املأاالال. 64أ والنسيان وما استكرهوا عليه" "رفع عن أمتي الخط
 صما ا،ا ألةط فاةع اد مكهللقون ل ها ةأل كال اةي ا ة ألات اةعسدة.

                                                           

ب اددتاد ضددع فا ص دد    ابددن   ددان :  4/415 جاةدد   هددات غدد  أن ف دد  انهطااددا صا ىجدد  اةطدد اين صاةدد،ا دطك صاحلدداا  :  (64)
15/444. 
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 الفصل األول

 األدلة الشـرعية

ا صد، يطهللق اهللدل مدا ف د  دالةدة صإ شداد صادلا ادو  اة،ة ل ةغة مبعه : اة،اص 
  دددذ يع فونددد  بأندد  اةدددل  اكدددن أن يألو دددل  .قه،دداءاملىددمل دةددد س يف تع يدددف اة

  ب   ح اةت   ف   إىل مطهللوب ا  
إىل اةعهللدد   بدد  أمددا اهللمدداء ال ددوص فهدد، ا فددوه بأندد  اةددل  اكددن أن يألو ددل

صبع ددا ال أادد ا اددو اةددل  يألخددل  جددة اهللددل أن امل  ددول اتدد   مبطهللددوب ادد  ا
 . ك  ش اي

اهللددل  ج ألدد ا صاددلا صةكددي يعألدد   جددة فددس بدد،  أن يهددول اةدد،ة ل اةهطعددي 
ا أ  جدداء بدد  يعددك أن مددا يعألدد  دةدد س شدد ا ا اددو مددا   ددل أن أ ددهلل  مددن او 

 صالا املعه يأل هق يف م اد  أ بعة: .اةو ي
 . اةىتة 4  . اةه آن اةك مي1
 . اةه اس.0  . إوال اة  ابة3

 صاأتتاصص اله المو  بييء من اةألق  ل باةه،  املتاال:

 . القر ن الكريم1
اهلل د  -بوااطة اةو ي "ج يدل"  ل او املت ص اهللل  اوة  حمم، او اس

 ا ةق اا صمعهاا املعج ا املألع ، بألسصت  صاملتهوص ةتا نهس مألوات ا.-اةىسل
ا صألةدددددددط لنددددددد  ادددددددسل صاةددددددد،ة ل اةعههللدددددددي ددددددددا   اهللدددددددل أنددددددد  ادددددددسل او 
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 ا   ف،و:
ن يددأ  إمددا أن يكددون مددن اتدد، اةعدد ب أص مددن حممدد، أص مددن او صال اكددن أ

  .من غ  اأالء
أمدددا أنددد  مدددن اةعددد ب ف الدددل لإددد  اجددد صا ادددن املت دددان مب هللددد  صادددلا  ابدددل 
بدددداةألوات  اةددددل  يق دددد، اةهطدددد  صاة هددددني مدددد  حتدددد،  اةهدددد آن هلدددد  صادددد  أاددددل اةهللغددددة 

وإننِنااتمنفنرياا ن اا نَْلناا نتلااىنتباا َ نفااأتوَّنب ااورتنمااننمًلاا ننصاةق دا ة صاة  ددان : 
س نيَولاوننَّفاهَّهنننا 43اة ه ال/آيدة ِناتمنوا دقنيننوَّدتوَّنَ  َّءِمنمنندوننَّهللنإنن

 .31يونع/آية قلنفأتوَّنب ورتنمًل نوَّدتوَّنمننَّست عتمنمنندوننَّهللنإننِنتمنو دقني
صبددددلةط ف،ددددو ةدددد ع مددددن اةعدددد ب لإدددد  اجدددد صا اددددن املت ددددان مب هللدددد ا صأددددد صا 

  .بعج ا  صما زاةوا  ت اة ول ااج ين ان املت ان مب هلل  صإىل يول اة،ين
أن  من حممد، ف الدل لن حممد،ا صا د، مدن اةعد با صم،مدا مسدا اة هلل دي صأما 

ف ن  ال اكن أن ف ه ان ا  ه اهلل اا ف ألا اج  اةع ب اجد  حممد، لند  صا د، 
  .مت،  فس اكن أن يأ  بكسل ال يىألط ع  بتو دوم 
"مـن كـذب علـّي متعمـدا فليتبـوأ الةط  ص  ان حمم، بط يق اةألوات  دوة : 

ـــ ا صإألا ددددو ن ادددسل حممددد، بددداةه آن ال ي ،ددد  أ  تيددداب  بدددني 61 ار"مقعـــد  مـــن الن
  .اةكسمني

صأيضا ف ن و   اةيع اء صاةكألاب صاةقساقة صاملقكد ين يف اةعدال ي د،ءصن 
بأادددهللوب ف ددد  بعدددض اةضدددعفا مث يأادددل أادددهللو   يف اال تقدددال إىل أن ي دددهللوا إىل 

ادن صجدود بعدض أل صال د، هت ا صةلةط يكون أادهللو   خمألهللقدا ددوال صضدعقا فضدس 
الفكا  اةىخ قة صاةألعاب  اة ا كة يف اسم، ا يف  ني  ، اةه آن من أصص يول 

إىل آاد  آيدة ن ةدل  1اةعهللق/آيدة َّق سنب سمنربكنَّلذينخلاقنن ةل ف   أصص آية: 
وَّتَااوَّنيوماا نت جعااوننفياا نإىلنَّهللن اامنتااوفىنِااّلنَْاا نماا نِ اابتنو اامنالنيرلمااوننننننننن 

                                                           

 .4141ا أبو داصد : 4113ا اةرتمل : 643ا مىهلل  : 143ا 140اة خا   :  (61)
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اة سغددة صاةق ددا ة صاهللددو الفكددا  صدددوال اةألع دد ا  ا يف اةددل صال مددن411اة ه ال/آيددة
صال جتدد، ف دد  تع دد ا صا دد،ا  ا كددا صال فكدد ا صا دد،ا اددخ قاا بددل اددو دطعددة صا دد،ال 
دويددة ا  مددةا صاهللدد  يف الاددهللوب وهللددة صتق دد س اا مهللددة اةوا دد،ال ممددا يدد،ص اهللددل 
أندد  فددو  اددسل اة يدد  املعدد س ةساددألسف يف اةألع دد  صاملعدداينا صألةددط ي  ددل أندد  

صةدد ع اددسل اةعدد ب امددا أ  ألتددا أصالاا ف كددون اددسل او  ب  ع اددسل حممدد، ةدد 
 النيأتيااا نَّلب طااالنماااننبااانيني يااا نوالنماااننخلْااا نتنْيااالنماااننحكااايمن يااا ننننننناةعددداملني : 
 .04ف هللل/آية

 نزول القر ن وكتابته:
مق دا يف م،ال  سل صايد ين ادتةا صادان  ن ص اةه آن اهللل اةتيب حمم، 

ا ال يألألددداب  صتدددا ال يرتاادددلا متجمدددا حلكمدددة ألا ادددا او: ن صةددد  اهللدددل أ ددداء شدددت تددد
وقاا لنَّلااذيننِْاا وَّنلااوالنَااْلنتلياا نَّلَاا آننمجلااْنوَّحاا تنِااذلكنلنًبااتنباا نفااؤَّدكننننننننننننن 

 وق آَااا نف قنااا هنلتَااا سهنتلاااىنَّلنااا سنتلاااىنمكاااثنوَْلنااا هنتناااْيالممننا ص34اةق دان/آيدددة
 .145املا اء/آية

  يف اة دددد،ص  ف ددددأم  ةق دددد صةهدددد، اددددان اةهدددد آن يتدددد ص اهللددددل  اددددوص او 
صيف الاألددداف صاةهللخددداف أ   64صاألابألددد  اهللدددل اة ددددال مدددن جهللددد، أص ص   أص ااغددد،

صاددان اهلل دد  اةىددسل ي ددني  .اهللددل اةع دد  اةعدد يض صاىددل اةتخددل صاحلجددا ال اة د هددة
صادان اةهد آن مكألوبدا بدني  موض  اييدات م ت دة يف اةىدو ا صةهد، تدويف اة ادوص
او ال ل تكن م ت دة ص اء بعضد،ا  ي،ي  صب د ا  مت ا صةكن  دال اله اييات ةكل

صاةهدد آن حمقدددوظ  بددل ادددان ت ت  ،ددا حمقوظدددا يف اة دد،ص ا صدددد، تددويف  ادددوص او 
صمكألددوب اهللددل اددلا اةت ددوا صاددلا اددو معدده مددا جدداء يف بعددض اة صايددات مددن أن 

 .اة اوص ما ت ك إال ما بني اة،فألنيا أ  ت ك اةه آن مكألوبا اهلل  بني ي،ي  

                                                           

 .1ه 306اةكاغ،: اةه لاسا مع ب اةهاموس ص (64)



 

 11 

اص : داهللددل أنددا صشدد،اد بددن معهددل اهللددل ابددن اددن ا دد، اةع يدد  بددن  ف دد  ددد
مدن شديء ري دداص:  ا فهداص ةد  شد،اد : أتد ك اةتديب - ضدي او ات،مدا-ا اس 

 ما ت ك إال ما بني اة،فألني.
صددداص: داهللتددا اهللددل حممدد، بددن احلتق ددة فىددأةتاه فهدداص: مددا تدد ك إال مددا بددني 

 .اة،فألني
صةكتد  دد،  اصالا باةتى ة ملا اان يكأل   األ ة اةو ي بني ي،  اة ادوص 

 ددح  اددلةط أن مددن املىددهللمني مددن اددان يكألددل مددن اةهدد آن ةتقىدد  باملضددافة ملددا  
 .63"ال تكتبوا عني غير القر ن": اان يكأل   األ ة اةو ي صب د ا  اة اوص 

صةددلةط فهدد، تددويف اة اددوص صاددان اةهدد آن اهللدد  ددد، األددل بددني ي،يدد  مددن د ددل  
  . األ ة اةو يا صالةط اان اتاةط من املىهللمني من األ   ةتقى

  مع القر ن:
أن يىأليدد،، ادد،د ا دد  مددن  بىدد ل  دد صب امل تدد،ين ايددي أبددو بكدد  

 قددداظ اةهددد آن اةكددد مي صاددد  اةدددلين جق دددون آياتددد  م ت دددة يف ادددو ااا فدددأم  جبمددد  
ا اييددددات املكألوبددددة ةكددددل اددددو ال يف موضدددد  صا دددد، م ت ددددة امددددا أد اددددا اة اددددوص 

ّ  اةألأاد، فجمعل اةهطد  املكألدوب اهلل ،دا آيدات ادل ادو ال م ت دة بألألداب  ب عد، أن 
ا صاددانوا يطهلل ددون شدد،ادال ا تددني مددن أن اددله اةكألابددة األ ددل بددني يدد،  اة اددوص 

ا من اة  ابة اهللل ال  دعة مكألوبة يي،،ان بأإا األ ل بني ي،  اة ادوص 
صل يكونددوا يكألقددون بددأن توافددق اةكألابددة مددا اددو حمقددوظ اهللمددا بددأن اددل آيددة اانددل 

صةدددلةط ملدددا صجددد،صا أن آاددد  ادددو ال حمقوظددة مدددن د دددل وددد  مألدددوات  مدددن اة ددد ابةا 
تودقددوا ادددن  إال ا ادددة  اةألوبددة ل ييدد،، اهللدددل األابأل،ددا بدددني يدد،  اة اددوص 
ادان دد، ااألمد، شد،ادال ا ادة   وع،ا  ت دامل ةد،ي،  اة  تدة أن  ادوص او 

                                                           

ا ابددددددن   ددددددان : 064ا اةدددددد،ا مي : امله،مددددددة : 65ا 41/38ا 3/4ا أمحدددددد،: 15ا األدددددداب اة ادددددد، بدددددداب 3440مىددددددهلل  :  (63)
 .1/415ا املىأل، ك : 4/055ا أبو يعهللل: 6/14ي : ا اة  ،ه1/465
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بأإا تع،ص مىهللمني ا،ةنيا ف  ت،ا وعوا تهللط اة دعة املكألوبدة اةد  شد،، ا ادة 
ا جق ون تهللط اييدة بيدكل ددال ا صإيدا ادان ألةدط زيدادال اهلل ،ا اهللما بأإ  اانو 

يف اةأل   ل مت،   ضي او ات، ا لإ  اانوا ي ي،صن و  اة  ف املكألوبة بني 
 ال أن يكأل واا من  ق ، .  ي،  اة اوص 

صةددددلةط فدددد ن ودددد  أ  بكدددد  اة دددد،يق اددددان وعددددا ةهلل دددددال املكألددددوب اهلل ،ددددا 
ا أ  صضددد  اة ددددال املكألدددوب ة ادددوص اييدددات صت ت  ،دددا يف ادددو اا امدددا أد ادددا ا

 .اهلل ،ا آيات ال او ال ص اء بعض،ا يف موض  صا ، صألةط  م   او  اةه آن
: أ ادل إيل  أبدو بكد  اة د،يق مهألدل أادل اة مامددةا دداص زيد، بدن  ابدل 

: إن امددد  أتددداين فهددداص : إن  فددد ألا امددد  بدددن اخلطددداب اتددد،ها دددداص أبدددو بكددد  
هددد آن اةكددد مي صإين أايدددل إن اادددألم  اةهألدددل اةهألدددل اادددأل    يدددول اة مامدددة بهددد اء اة

باةه اء باملوالن ف لال ا   من اةهد آنا صإين أ ا أن تدأم  جبمد  اةهد آنا دهللدل 
ري ددداص امدد : اددلا صاو ادد ا  ةعمدد  : ا ددف نقعددل شدد ئا ل يقعهللدد   اددوص او 

فهلل  ي ص ام  يد اجعك  دت شد ح او  د،   ةدلةط ص أيدل يف ألةدط اةدل   أا 
دداص أبدو بكد  : إندط  جدل شداب ااددل ال نأل،مدطا صدد، اتدل  ام  دداص زيد، :

فألأل دد  اةهدد آن فاوعد ا فددواو ةددو اهللقددوين نهددل ج ددل  تكألدل اةددو ي ة اددوص او 
من ا  اص ما اان أ هل اهللي مما أم ين ب  من و  اةه آنا دهللل : ا دف تقعهللدون 

 اجعك ري دداص : ادو صاو اد ا فهللد  يد ص أبدو بكد  يد ش ئا ل يقعهلل   اوص او 
 ضدي او ات،مدا  - ت ش ح او  ،   ةهللدل  شأد اح ةد   د،  أ  بكد  صامد  

ا فألأل عددل اةهدد آن أوعدد  مددن اةعىددل صاةهللخدداف ص دد،ص  اة جدداص  ددت صجدد،ت -
قا نجا ءِمنننآا  او ال اةألوبة م  ا اة الن ا   ل أج،اا مد  أ د، غد ه: 

 .141ة ت اا ة ب اءالا اةألوبة/آي رسولنمننسَْ كمنتْيْنتلي    
فكاندل اة دد ف اةدد  وعدل اتدد، أ  بكدد    اتد ا مث اتدد، امدد    اتدد ا 

  .- ضي او ات،   -مث ات،  ق ة بتل ام  
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صيف ا،ددددد، ا مدددددان لهلل ،دددددا مدددددن أل املدددددأمتني  ق دددددةا صبعددددد، أن ااألتىدددددد 
امل ددا ف مت،ددا أااداددا إة ،ددا صبه ددل اتدد،اا إىل ا،دد، مدد صان بددن احلكدد  اتدد،ما  

 ه،ا. اان صايل امل،يتة فأ ض اا صشه
"ادددن ابدددن شددد،اب دددداص: أاددد ين ادددال بدددن ا ددد،او بدددن امددد ا دددداص: ادددان 

 -يعدددك  دددني ادددان أمددد  امل،يتدددة مدددن ج،دددة معاصيدددة  -مددد صان ي ادددل إىل  ق دددة 
دددداص اددددال : فهللمددددا  .يىدددأهلا اة دددد ف اةددد  األددددل مت،دددا اةهدددد آن فألدددأ  أن تعط دددد 

ادهللن إة د  توف ل  ق ة ص جعتا من دفت،ا أ ال باةع اة إىل ا د،او بدن امد  ة  
تهللدددط اة ددد فا فأ ادددل إة ددد  ا ددد،او بدددن امددد  فدددأم   دددا فيدددههلا صدددداص: إيدددا 
فعهللدددددل ادددددلا لين ايددددد ل إن لددددداص باةتددددداس زمدددددان أن ي تددددداب يف شدددددأن ادددددله 

 .60اة  ف م تاب" 
  استنساخ المااحف

أ ضددد  اة ددددال املكألوبدددة "اة ددد ف" اةددد  وعدددل يف  يف ا،ددد، ا مدددان 
املأمتنيا صشكل  تة الاألتىاك ا،د  ا،، أ  بك  صاة  اانل ات،  ق ة أل

من امل ا ف ات،ا أ اهلل،ا إىل الم ا   دت ال فألهللدف اةتداس يف اةهد آنا صأمد  
 مبا اواه مما او مكألوب ات، بعض اةتاسا خماةقا ةهللمألوات  أن ج  . 

"د،ل  ليقة بن اة مان اهللل ا،، ا مان صاان يغاز  أال اةيال يف فألح 
ةعدد ا ا فددأف ل  ليقددة ااددألسف،  يف اةهدد اءالا فهدداص أ م ت ددة صأأل ب جددان مدد  أاددل ا

 ليقدددة ةع مدددان: يدددا أمددد  املدددأمتني أد ك ادددله المدددة د دددل أن فألهللقدددوا يف اةكألددداب 
ااألسف اة ،ود صاةت ا ا. فأ ال ا مان إىل  ق ة أن أ اهللي إة تا باة  ف 
نتىددخ،ا يف امل ددا فا مث ن داددا إة ددط. فأ اددهللل  ددا  ق ددة إىل ا مددان فددأم  

ابدل صا د،او بدن اةد ب  صادع ، بدن اةعداص صا د،اة محن بدن احلدا ل بدن زي، بدن  

                                                           

 .3460 د   6/014ا اي اد صامل اين لمح، بن ام ص14/380فألح اة ا   : األاب فضا ل اةه انا باب و  اةه ان  (60)
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 أن يتىخواا يف امل ا ف. 66ايال" 
)صاتددد، أ  داصد يف  صايددددة م ددددعل بدددن اددددع،ا ددددداص ا مدددان: مددددن َأاألددددلأ 

–زيد، بدن  ابدل. دداص: فدأ  اةتداس أاد بري  اةتاسري داةوا: ااتل  ادوص او 

اص ا مدان: فهلل مدل ادع ، صة كألدل داةوا: اع ، بدن اةعداص. دد -صيف  صاية أف ح
 زي،(. 

صةهددددد، أامهللدددددوا نىدددددد اة ددددد ف يف امل دددددا فا صبعددددد، ألةدددددط  د  ا مدددددان 
اة  ف إىل  ق ة مث أ ادل إىل ادل  أفدق مب د ف ممدا نىدخواا صأمد  مبدا ادواه 

 من اةه اءات يف ال     قة أص م  ف أن ج  . 
صةهددددد، ا ضدددددل هلددددد  ميدددددكهللة أ تددددداء اةتىدددددد صادددددي االادددددألسف يف األابدددددة 

بوت" )أص د اةرتمددددل  ددددداص ابددددن شدددد،اب : فددددااألهللقوا يومئددددلع يف "اةألددددابوت" "اةألددددا
"صاةألدددابوه" فهددداص اةه شددد ون "اةألدددابوت"ا صدددداص زيددد، "اةألدددابوه" ف فددد  اادددألسف،  إىل 

 ا مانا فهاص : ااأل وه "اةألابوت" ف ن  ن ص بهللىان د يش(. 
ههللدون صاتا د، ي د اأاص: ا ف تأتىل هل  أن فألهللقوا يف األابأل،دا صاد  إيدا يت

 نقع اة ا  املوجود يف اة  ف اة  يىألتىخون ات،اري
صبعددد، د ااددد  ةهللموضدددول بددد،ا يل أن اددد ل االادددألسف ادددان اهللدددل اةت دددو 

 اةألايل:
اما اهللمتا مما اد قا فد ن اةدل  ادان اهللدل ادو ادع ، بدن اةعداصا صاةدل  
اددان يكألددل اددو زيدد، بددن  ابددلا صاددل ألةددط يف  ضددو ا  جمألمعددنيا فهللمددا أمهللددل 

أل ،ددددا زيدددد، امددددا يكأل ،ددددا الن ددددا  "اةألددددابوه"ا ف،ددددي اكددددلا يف اددددع ، "اةألددددابوت" ا
ةىدداإ  صاكددلا يكأل وإددا فددأاهللموا زيدد،ا أإددا مكألوبددة يف اة دد ف باةألدداء املقألو ددة 
صأ صادددا ة يددد،ا فأ دددل زيددد، أن يتهدددل املوضدددول إىل ا مدددان ة طمدددئن دهلل ددد  زيدددادال يف 

أن يكأل واددددا امدددا ادددي يف اة ددد ف باةألدددداء  اةأل  دددلا صةهددد، أاهللم،ددد  ا مدددان 
                                                           

 .3448ا اةرتمل  : 0813اة خا   :  (66)
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قألو دة ف،ددلا ةىدان ددد يش صدد، ندد ص بهللىداإ ا صاأل ددل اكدلا بددني يد،  اة اددوص امل
 ا فكأل وادددا باةألددداء املقألو دددةا صل فألهللقدددوا يف اهللمدددة غ ادددا لإددد  ادددانوا يكأل دددون

 نقع اة ا  يف اة  ف صة ع باجأل،ادا .
ّ  نىد امل ا ف بدتقع اة اد  اةدل  ادان موجدودا يف اة د ف  صاكلا 

 . اانل مكألوبة بني ي،  اة اوص اة  وع،ا أبو بك  صاة   
صةهدد، ااألهللددف يف ادد،د امل ددا ف اةدد  أ اددهلل،ا ا مددان إىل ايفددا ا ف،تدداك 
مدددددن دددددداص إإدددددا ادددددألة: صا ددددد، ةكدددددل  مدددددن : اة  ددددد الا صاةكوفدددددةا صاةيدددددالا صمكدددددةا 
صامل دددد ف اةددددل  جعهللدددد  لاددددل امل،يتددددةا صامل دددد ف اةددددل  ااددددألم بدددد  نقىدددد ا 

ة الصىل مث اددادس إىل اةدد من صاملىددمل بامل دد ف املمددال.  صد ددل ادد عة: اخلمىدد
 صااب  إىل اة   ين.

 صدددد، وعدددل م دددا ف ا مدددان و ددد  اةهددد اءات املألدددوات ال ادددن اة ادددوص 
ألات  صاةدد  اانددل مع م،ددا ب ادد  صا دد،ا أمددا اةهدد اءات املألددوات ال اددن اة اددوص 

اصاةد  تهد أ ادلةط 40احل،ي،/آيدة فنننَّهللن اونَّلغاانَّحلميا ننناة ا  املخألهللف م ل: 
َّلغانَّحلمي فنننَّهللن  املوجودال يف او ال احل،يد، صأم اهلدا فهد، األ دل موزادة اهللدل

امل ددددا ف املىألتىددددخة امل اددددهللة إىل الم ددددا : اددددلا اة ادددد  يف اددددلا امل دددد فا 
 أد  اةه اءتني صاة مسني. صاة ا  ايا  يف م  ف آا  لن اة اوص 

يف م دددا ق  اهللدددل و ددد  اةهددد اءات املألدددوات ال امدددا   صدددد،  دددافل ا مدددان 
أص  -صاددلا مع م،ددا-اددواء ب ادد  صا دد،   ب مس،ددا بددني يدد،  اة اددوصاأل ددل 

ب اد  خمألهللدف صاددي بضدعة ايد  موضددعا صزا،دا ا مدان اهللددل م دا ف الم ددا   
 اما ألا نا.

صيف اةع ددو  اةس هددة ااألتىددد املىددهللمون اددن تهللددط امل ددا ف م ددا ف 
أادد ا بددتقع اة ادد  صاةهدد اءال إىل أن ص ددهللألتا اة ددول امددا األ ددل بددني يدد،  اة اددوص 

 ما د أاا صا  ضوان او اهلل ، -ةهلل  ابة -. 
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ةقل اةه آن اةك مي ف،و ال يأت   اة الل من بدني ي،يد   صد، تكقل او 
إَا نناننننصال من اهللق  صال يىألط   أ ، أن ي ،ص ف   أ   د ف إال صيكأليدف: 

ا 13اةه امة/آيدة إننتلين نمجعا نوق آَا ننا 8احلج /آيةَْلن نَّلذِ نوإَ نل نحل فرون
ِاا ننمااننتناا نغاا نَّهللنلوجاا وَّنفياا نَّختالفاا نِااً َّنولااون ا 14اةتىدداء/آيةالنيأتياا ن

 .04ف هللل/آية َّلب طلنمننبنيني ي نوالنمننخلْ نتنْيلنمننحكيمن ي 
دددد،  قدددل اةهددد آن اةكددد مي صدددد ض ةددد  مدددن امعددد  صجق ددد  مدددن  إن او 

ضدوان او   -اةأل ،يل صاةأل  يف إىل أن ص هللتا متهوال نهس مألوات اا ف ن اة د ابة 
بكألابأل ا صاو اد  هل  نههللوا اني ما ن ص ب  اةو يا صما أم  اة اوص  -اهلل ، 

 حمقوظا إىل أن ي ل او ال س صمن اهلل ،ا صإىل ما شاء او.

  مع القراءات المتواترة:
ةهدددد، دددددال بعددددض اةألددددابعني صتددددابع ،  جبمدددد  اةهدددد اءات املألددددوات ال صأ  ألواددددا يف 

صضددابطني ادل  مدا يألعهللدق  داا صاد  الاددسل  اةكألدل مق دهللني ادت، ص دوهلا إةد ، 
 اةألاة ة أمساتا : 

ندددداف  بددددن ا دددد،اة محن بددددن أ  نعدددد   اةهلل  ددددي )مددددوالا ( أبددددو  صمي املهدددد ئ  ●
املددد،ينا صادددان أادددود اةهللدددون  اةكددداا صأ دددهلل  مدددن أ ددد ،انا دددد أ اهللدددل اددد عني مدددن 

ا م  اةألابعني مت،  أبو جعق  ي ي، بن اةهعهال اةها ئا صأبو داصد ا ،اة محن بن 
الاددد ها صشدددد  ة بددددن ن دددداح اةهاضدددديا صأبدددو ا دددد،او مىددددهلل  بددددن جتدددد،ب اهلددددليل 
اةهددداصا صأبدددو  صح ي يددد، بدددن  صمدددان. صأادددل ادددأالء اةهددد اءال ادددن أ  ا يددد ال صابدددن 

ا صددد، ا دداس صا دد،او بددن ا ددار بددن أ   ب عددة اددن أ  بددن اعددل اددن اةتدديب 
  .بامل،يتة 158تويف اتة 

صادو ا ىدل بدن م تدا املد،ين اة  ددي مدوىل ص اصياه "داةون" صيكه أبا موال 
ا صي صا أن نافعدا ةه د  دداةون  دودال د اءتد  444اة ا ينيا تويف بامل،يتة د ي ا من 
 لن داةون بهللىان اة صل ج ،.
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ص"ص ر" يكده أبدا ادع ، صادو ا مدان بدن ادع ، امل د  ا صص ر ةهدل بد  
 اد.  183ف ما يهاص ةي،ال ب اض ا صتويف مب   اتة 

ن ا   أبو مع ، موىل ام صبن اهللهمة اةكتداين اةد،ا   املكديا ا ،او ب ●
أ دهلل  فا ادي صادو مدن اةألددابعني صادان دا يدا مبكدةا صاددو اةعطدا  صد دل لند  د شددي 

أيددال معاصيددةا صتددويف  ددا  06صةدد، مبكددة اددتة  -داةدد  اة خددا  –مددن بددك ا ،اةدد،ا  
صمدددي أيدددال ايدددال بدددن ا ددد، املهللدددط. دددد أ ادددن ا ددد،او بدددن ادددا ل املخ   144ادددتة 

ا صجماا، بن ج  أبو احلجاه موىل د ع بن ادا لا صد بداس  ا ل اةتيب 
مددوىل ابددن ا دداس. أاددل ا دد،او اددن أ  نقىدد ا صأاددل جماادد، صد بدداس اددن ابددن 

 .ا اس ان أ ا صزي، بن  ابل ان اةتيب 
 اصياه: "اة  ا" صاو أمح، بن حمم، بن ا د،او ابدن أ  بد ال املدأألن املكديا 

 .464ا صتويف مبكة اتة صيكه أبا احلىن
ص"دت دل" صادو حممدد، بدن ا دد، اةد محن بددن حممد، بددن ااةد، بددن ادع ، املكددي 
املخ صمدديا صيكدده أبددا امدد ص صيهللهددل دتدد سا صيهدداص: ادد  أاددل ب ددل مبكددة يع فددون 

ادددا  صا اة دد ا صدت ددل اةهدد اءال اهللددل ابددن ا دد   481باةهتابهللددةا صتددويف مبكددة اددتة 
 ب اتاد. 
ين املهد   اةت دو  امل د   مهد ئ أادل اة  د الا أبو ام صبن اةعسء املداز  ●

ا 160صنيدأ باة  د ال صتدويف باةكوفدة  51امس  زبان اهللل ال ح صةد، مبكدة ادتة 
د أ اهللل ابن ا   بىت،ه اةىابق اةلا ا صدد أ اهللدل جمااد، صادع ، بدن ج د  اهللدل 

 . ابن ا اس اهللل أ  اهللل اةتيب 
 ي  اةدددد،ص   ص اصيدددداه: "اةدددد،ص  " أبددددو امدددد   قددددم بددددن امدددد  بددددن ا دددد،اةع

 اد. 405صاة،ص  موض  ب غ،اد. تويف اتة  .اةت و 
ص"اةىواددي" أبددو شددع ل  ددا  بددن زيدداد بددن ا دد،او اةىوادديا تددويف اددتة 

ادددد. صدددد،  صيدددا اةهددد اءال ادددن أ  حممددد، جدددع بدددن امل دددا ك اةعددد،ص  املعددد صف  451
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 باة  ي،  ات . 
دميدق  ا ،او بدن ادام  اة   ديب إمدال أادل اةيدال يف اةهد اءالا داضدي ●

يف اسفدددة اةوة ددد، بدددن ا ددد،املهللطا صيكددده أبدددا امددد انا صادددو مدددن اةألدددابعني صتدددويف 
اددددد صةدددد ع يف اةهدددد اء اةىدددد عة مددددن اةعدددد ب غدددد ه صغدددد  أ  امدددد ص  111ب،ميددددق 

بىددتألني. ددد أ اهللددل أ  اةدد، داء اددوا   صاة ددادون مددوايلا صةدد، د ددل صفدداال اة اددوص 
اهللدددل املغددد ال بدددن أ   ا صادددلةط دددد أبدددن ادددام ا صأادددل أبدددو اةددد، داء ادددن اةتددديب 
 .ان اةتيب  ش،اب املخ صميا صأال املغ ال ان ا مان 

 اصياه: ايال بن اما  بن ن   اةهاضي اة،ميهيا صيكه أبا اةوة د،ا صتدويف 
ادددد. صاة ددداين: ا ددد،او بدددن أمحددد، بدددن بيددد  بدددن ألادددوان اة،ميدددهيا  406يف ادددتة 

ادددا صددد،  صيددا  404ادددا صتددويف ب،ميددق اددتة  133صيكدده أبددا امدد صا صةدد، اددتة 
 اةه اءال ان ابن اام  ب اتاد. 

اا   بن أ  اةتجود الا،  )موالا ( اةكويف أبدو بكد ا صااد  أب د   ●
ادددددد. دددددد أ اةهددددد آن اهللدددددل أ   143 ،ةددددد  اهللدددددل اة ددددد  ح. تدددددويف يف آاددددد  ادددددتة 

ا ،اة محن بن ا ،او بن    ل اةىهللميا صاهللل أ  م مي ز  بدن   د شا صأادل 
اهللي صأ  صزيد، بدن  ابدل صا د،او بدن مىدعود ادن اةتديب ا ،اة محن ان ا مان ص 

 صأال ز  ان ا مان صابن مىعود ان اةتيب .. 
يكدده  -مددوىل هلدد - اصيدداه: شددع ة بددن ا ددار بددن اددال اةكددويف الادد،   

 .180أبا بك ا تويف يف اةكوفة اتة 
ص قم بن اهلل مان بدن املغد ال الاد،  اة د از اةكدويفا صيكده أبدا امد صا 

 اد.  184 ي ا من صتويف د
محدد ال بددن    ددل بددن امددا ال بددن إمساا ددل اةكددويف مددوىل آص اك مددة بددن  ●

ادددددا صأد ك اة دددد ابة باةىددددن فهللعهللدددد   أا  14 بعددددي اةأل مددددي اة يدددداتا صةدددد، اددددتة 
ةهللوان يف اسفة أ  جعق  املت دو ا دد أ اهللدل جعقد   165بعض، ا صتويف اتة 



 

 66 

ين اهللدل أب د  احلىدني  اهللددل اة داد  اهللدل أب د  حممد، اة داد  اهللدل أب د  زيدن اةعابد،
أب دد  اهللددي بددن أ  لاةددل. صددد أ اهللدددل حممدد، بددن أ  ة هللددل اهللددل أ  املت،دداص اهللدددل 
اع ، بن ج   اهللل ا ،او بن ا داس اهللدل أ  بدن اعدل. صدد أ اهللدل محد ان بدن 
أاني اهللل أ  الاود اهللل ا مان صاهللدي. صدد أ ا مدان صاهللدي صابدن مىدعود صأ  

 . اهللل اةتيب 
 448ايدال اة د ازا صيكده أبدا حممد،ا تدويف ب غد،اد ادتة  اصياه: اهللف بن 

 اد.
اد.  صيا  444صاسد بن ااة، اةكويفا صيكه أبا ا ىلا صتويف  ا اتة 

اةهدد آن اددن أ  ا ىددل اددهلل   بددن ا ىددل احلتقددي اةكددويف اددن محدد الا صتددويف اددهلل   
 اد.  118باةكوفة اتة 

حلىددددن اةكىددددا ي )لندددد  أ دددد ل يف اىدددداء( صاددددو اهللددددي بددددن محدددد ال أبددددو ا ●
اددددا صددددد أ  144اةكددددويف املهددد ئ اةت دددو ا صةدددد، يف  ددد،صد  -مدددوالا -الاددد،  

اةهد آن صجوده اهللل محدد ال اة يدات صا ىددل بدن امد  اهلمدلاينا صتدويف ب ن ويد  ادتة 
اد د ية من د ا اة  . د أ اهللدل محد الا صدد، تهد،ل ادت،ها صادلةط دد أ اهللدل  118

مددة اهللددل ابددن ا ىددل بددن امدد  اهللددل لهلل ددة بددن م دد ف اهللددل اةتخعددي اهللددل اهلله
 .مىعود اهللل اةتيب 

 .404 اصياه: أبو احلا ل اةهلل ذ بن اهلل، اة غ،اد ا تويف اتة 
 ص قم اة،ص   صاو اة اص  ان أ  ام ص صد، ا ق ألا ه. 

صامل ددا ف املط واددة  اة ددا ل هددا ةهدد اءال  قددم اددن اا دد  بددتقع اة ادد  
اةددل  ااألتىددخ  ا مددان. صددد، ل عددل مددأا ا م ددا ف ل هددا ةهدد اءال ص ر اددن 

اف . امدا أن بعددض اةألقااد  ةهللهد آن اةكدد مي م  دل ف ،دا اةهدد آن اةكد مي مبدا يوافددق ند
 صايددددة أ  امدددد صبن اةعددددسء م ددددل تقىدددد  اةكيدددداف ةهلل خميدددد  . صال زاةددددل بعددددض 

 اةه اءات تكألل يف بعض اة سد املاسم ة باة ،. 
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  نزول القر ن على سبعة أحرم:
ة أ  ف فاد أصا ما : "إن الا اةه آن أن ص اهللل ا ع داص  اوص او 

 .65ت ى  مت " 
صداص: "أدد أين ج يدل اهللدل  د ف ف اجعألد  فهللد  أزص أادألع ،ه  دت انأل،دل  

 .63إىل ا عة   صف" 
صةهددد، ااألهللددددف اةعهللمدددداء يف امله دددود مددددن ادددد عة أ ددد فا ةكتدددد  يأل ددددني مددددن 
ااأله اء اةه اءات املألوات ال ةهللهد آن اةكد مي أإدا ال ختد ه ادن هلجدات اةه ا دل اةع ب دة 

 ةألاة ة:اةى   ا
 اليل•     أا،•        د ع•     •      د يش• 
 .دى  من اةطا  ني•       دى  من اتانة• 

صاددي اةه ا ددل اةدد  أاددل ات،ددا اةهللىددان اةعدد  ا صةددلةط فدد ن مددن املدد جح يف 
 معه ال  ف اةى عة هلجات اةه ا ل اةع ب ة اةى   امللاو ال آنقا.

ءتدد  بهلل،جددات اددله اةه ا ددل ا قمددا إال أن اددلا ال يعددك أن اةهدد آن جتددوز د ا
ا صمددا ادد،اه ال جتددوز اةهدد اءال اتقددقا صإيددا فهدد  مبددا تددوات ت د اءتدد  اددن اة اددوص 

 ب  مطهللها صال يىمل د آنا.
 صاةه اءات املألوات ال اي اة  ألا نااا يف اة ت، اةىابق من الا اةق ل.

 أمثلة على القراءات المتواترة ذات الرسم الواحد
  -وهي  ّل القر ن  -

 .33د اءال اا  . اة ه ال/آية فتلَىنآد كنمننرب نِلم ت (:1م اص )
  فتلَىنآد َنمننرب نِلم ت .  د اءال ابن ا 

                                                           

 .4153ا اةرتمل  0563ا 0541ا 4401اة خا   :  (65)
 .1363ا 1360مىهلل  :  ا0543ا 4814اة خا   :  (63)
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دد اءال ابدن ا د  بد ف اد  وَّلذينن منألم َتا منوت ا  منرَّتاونننن(: 4م اص )
 أمانة.

  وَّلااذينن اامنألم َتاا منوت اا  منرَّتااون ددد اءال  1املأمتون/آيددة
 اا   جبم  أمانة.

 د اءال اا  . 8ل /آية و لنست كنح يثنموسى(: 3اص )م 
  و لنست كنح يثنموسى .باملماةة د اءال مح ال صاةكىا ي 

 د اءال اا  . فكُّنرقبْنسونإطعم نفنيو ننينم غبْ(: 0م اص )
  سفوْنإِطقعَاا   نفاااينيَااوْ انناينمَ ْااغفبٍَْنن*ففااكُّنرَقفبَااٍْنن  13ا10اة هلل،/آيددة 

 د اءال أ  ام ص.
 د اءال اا  . والنتْ حوَّنك نآت ِم(: 6م اص )
  والنتْ حوَّنك نست ِم د اءال أ  ام ص. 43احل،ي،/آية 

أمثلة على القراءات المتواترة ذات الرسم المختلف  التي وزعفا عثمان 
 :-بضعة عشر مولعا-على المااحف وهي قليلة في القر ن 

ادل  امل دا ف مدا اد،ا    روست ّن امنجنا تنجتا ينحتتا  نَّألراننننن(: 1م داص )
 امل  ف املكي.

  وستااا ّن ااامنجنااا تنجتااا ينماااننحتتااا  نَّألرااا رنن 144اةألوبة/آيدددة 
 امل  ف املكي.
 امل  ف اةكويف اة    ا املكي. فنننَّهللن وننَّلغانَّحلمي (: 4م اص )
  فااااانننَّهللنَّلغاااااانَّحلميااااا ن امل ددددد قني املددددد،ين  40احل،ي،/آيدددددة
 صاةيامي.

اددل  امل ددا ف مددا ادد،ا   115اة ه ال/آيددة ختااذنَّهللنولاا َّوقاا لوَّنَّ(: 3م دداص )
 اةيامي.
   َّ ق لوَّنَّختذنَّهللنول .امل  ف اةيامي 
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امل دددددد ف املكددددددي  16اةيددددددمع/آية والنفاااااا  نتَب  اااااا ن(: 0م دددددداص )
 صاةكويف صاة    . 

      فالنف  نتَب .امل  ف امل،ين صاةيامي 
 تنقيط الماحف:

مل ددد ف أ  تيدددك هلل  بطهللدددل مدددن صايل ددددال أبدددو الادددود اةددد،تيل بألتهددد   ا
 اة   ال بع، ةول معاصية بن أ  اق ان ة  اهللل اطأ ابت  يف اةهللغة.

صاةألتهدددد   اتددددا يعددددك تيددددك ل احلدددد صف بدددداةقألح صاةضدددد  صاةكىدددد ا صادددد ل 
تىددم أل  )اةددته ( أن أبددا الاددود ااألددا   جددس صددداص ةدد : أمىددط م دد قا صمدد،ادا 

ةددد : ادددأد أ أمامدددطا فددد ألا  ص ددد ا فألهللدددف ةونددد  ادددن ةدددون  ددد  امل ددد فا مث دددداص
فأل ل شق  ض  نهطة صا د،ال فدو  احلد ف ةألكدون مبت ةدة فأل دةا صإألا ضدممأل،ا 

 فاجعل نهطة إىل جانل احل فا صإألا اى هتا فاجعل اةتهطة يف أاقهلل .
صد، مسي اةأليك ل نهطا لن أبا الادود اةد،تيل اادألعمل اةدته  يف ضد   

خلهلل ل بن أمح، جبعل اةضدمة صاصاا   اات اةكهللمة. صيف ا،، اة،صةة اةع اا ة دال ا
 غ ال فو  احل فا صاةقأل ة أةقا  غ ال فو  احل فا صاةكى ال ياء  دغ ال حتدل 
احلد ف مث صضد  اسمدة اةيد،ال صاةىدكون. صأمدا اةألتهد   مبعده صضد  اةدته  حتدل 
احل صف صفود،ا ةألم   اا ان بعض،اا األم  د  اة داء ادن اةألداء ادن اة داءا فهد، ددال 

جددع بددن يعمدد  بددأم  مددن احلجدداه بددن يواددف اة هقددي بتدداء بدد  ن دد  بددن اا دد  ص 
 اهللل أم  ا ،املهللط بن م صان ات،ما اان احلجاه صاة ا اهللل اةع ا .

 الـُمْحك م والمتشـابه:
.. إخل اددتألكهلل  .إن أدىددال اةكألدداب "اةتااددد صاملتىددوك"ا "املطهللددق صامله دد،"

تألتاصص فهد  ات،ا ات، احلد،يذ ادن أدىدال اةكألداب صاةىدتة يف اة داب اة ابد . صاد
 يف الا اةق ل موضول "احملك  صاملألياب " املألعهللق باةه آن اةك مي.
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آص  مناا نآياا تنيكماا تن اانّنس نَّلكتاا  نوسخاا نمتشاا   تنننن  :ددداص او 
 .3ام ان/آية

امله دددود بددداحملك : ادددو مدددا ظ،ددد  معتددداه صانكيدددف ايدددقا ي فددد  اال ألمددداص 
 .436اة ه ال/آية وسحلّنَّهللنَّلبيعنوح  نَّل ب م ل: 

صامله ددود باملأليدداب : اددو مددا جألمددل أا دد  مددن معدده إمددا جب،ددة اةألىدداص  أص 
 بغ  ج،ة اةألىاص .

 أما المعنى ب فة التسـاوي:
وَّمل لَااا تنيهبةاااننبأَْ ااا نن ال اااْنقااا وء فددد ن ةقدددل اةهددد صء  441اة ه ال/آيدددة

 اكن أن يكون امل اد ب  احل ض أص اةط، .
سونيعْااونَّلااذينبياا هنتَاا تنَّلنكاا هنن فدد ن اةددل  ب دد،ه اهدد،ال  433ةاة ه ال/آيدد

 اةتكاح اكن أن يكون امل اد ب  اة صه أص اةويل.
سونالم تمنَّلن  ء ف ن  يرتدد بني اةهللمع باة ، أص اةونء. 5املا ،ال/آية 

 وأما المعنى على غير  فة التساوي فمثاله:
ويبَىنوج نربك 43اة محن/آية. 
وَْاتنفي نمننروحي 48احلج /آية. 
ن   نتملتنسي ي 31يع/آية. 
ومك وَّنومك نَّهلل 60آص ام ان/آية. 
 وَّل موَّتنم وي تنبيمين 53اة م /آية. 

ف نددد  جألمدددل اددد،ال معدددان  ىدددل ف،ددد  اةهللغدددة اةع ب دددة مدددن   دددذ أاددداة ل 
 اةع ب ص ىل املعاين اةي ا ةا ف،لا اهلل  مألياب  الشأل اه معتاه اهللل اةىام .

يوجدد، شدديء يف اةهدد آن صةدد ع املأليدداب  اددو اةددل  ال يق،دد  معتدداه   ددذ ال 
ال يق،  معتاه لن اشألماص اةه آن اهللل شديء غد  مق،دول ف جد  ادن اوند  ب اندا 
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وسَْلن نإليكنَّلاذِ نلتابنينللنا سنما نننننا 131آص ام ان/آية  ذَّنبي ننللن سةهللتاس: 
 .00اةت ل/آية َْلنإلي م

صأمدددا احلددد صف املهطعدددة يف أصا دددل اةىدددو  فددد ن هلدددا معددده لإدددا أمسددداء ةهللىدددو  
 مع فة هلا اهللل أ جح اي اء.ص 

ص  ددذ أن املأليدداب  اددو مددا اشددأل   معتدداه اهللددل اةىددام ا ف ندد  جألدداه ة ددلص 
ج،دددد، ةق،مدددد ا صةدددد ع مددددن اةىدددد،ل اهللددددل مع دددد  اةتدددداس أن يق،مددددوه بددددل يعهللمدددد  

وماا نيعلاامنتأويلاا نإالنَّهللناة ااددخون يف اةعهللدد  صاددن لدد يه،  يددأل  تعهلل مدد  ة ادد ين: 
. فداةواص اتدا 3آص ام ان/آيدة  نِالنماننتنا نربنا ننننوَّل َّساوننفنَّلعلمنيَولوننآمن نب

صاة ااددددخني يف اةعهللدددد  يعهللمددددون تأصيهللدددد ا صة ىددددل اةددددواص  ةهللعطددددفا أ  أن او 
لن اددلا اعدل اةهدد آن  ةسادألئتاف مبعده أن تأصيهللدد  ال يعهللمد  أ دد، ادوا او 

 اا جا ان اون  ب انا ةهللتاس.
وننآمنا نبا نِالنماننننننيَولصد، يهوص دا ل: إن اانل اةواص ةهللعطف ف ن وهللدة 

ادددل أن تعدددود اهللدددل املعطدددوف صاملعطدددوف اهلل ددد  صادددلا غددد  ممكدددنا  تنااا نربنااا 
صا واب أن الا    ح ةوال صجود د يتة صاي متطو  اله ا مهللة نقى،اا ف،و 

لندد  يىددأل  ل اهددس أن  ي دد ف،ا اددن اوإددا تعددود ةهللمعطددوف اهلل دد  صاددو او 
 دد  اددله ا مهللددة يف املعطددوف صبددلةط حت آمناا نباا نِاالّنمااننتناا نربناا نيهددوص او 

فهددد ا صاددد  اة اادددخون يف اةعهللددد . صبدددلةط تكدددون اةدددواص ةهللعطدددفا مبعدددده أن او 
 صاة ااخني يف اةعهلل  يعهللمون تأصيهلل .
 رسـم الماحف توقيفي:

أ  أن اةهددد آن ال جتدددوز األابألددد  يف امل ددد ف إال بدددتقع اة اددد  اةدددل  أدددد ه 
 ددا فا صدة ددل يف امل صااألتىددخ  ا مددان  صوعدد  أبددو بكدد   اة اددوص 
 ألةط:

. ل يه دل أبدو بكد  اتد، وعد  ةهللهدد آن أيدة  دعدة مكألدوب اهلل ،دا آيدة جملدد د 1
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أإددا توافددق اةهدد اءال احملقوظددةا بددل اشددرتن د ددال اةدد،ة ل اهللددل أإددا األ ددل بددني يدد،  
بددد د ا ها امدددا ب تدددا ادددابها صامدددا ألا ندددا ادددن تدددودق،  ادددن وددد  اة دعدددة  اة ادددوص 

ل اةد،ة ل اهللدل أن شد،ادال ا ادة تعد،ص شد،ادال املكألوبة اهلل ،ا آا  اةألوبدة  دت ددا
 ا تني.

. اتدد، ااألتىدداك امل ددا ف يف ا،دد، ا مددان ل يه ددل األابددة أيددة آيددة إال  4
امدددا ادددي يف امل ددد ف اةددد  وع،دددا أبدددو بكددد  صاةددد  ااندددل مكألوبدددة بدددني يددد،  

ا  ت أإ  ملا ااألهللقوا يف األابة اةألابوت أة م،  بكألابأل،ا اما اي يف اة اوص 
تكألدددددل صال اهللمدددددة صا ددددد،ال يف م دددددا ف ا مدددددان ختددددداةف  اددددد  امل ددددد فا صل 

 اة  ف اة  وع،ا أبو بك .
ا 61. إن اتددداك اهللمدددات يف اةهددد آن مكألوبدددة يف اةهددد آن بدددأا   مدددن  اددد 3

ا صال تقىددد  68صادددلةط اتددداك اهللمدددات مكألوبدددة ب اددد  خمألهللدددف ادددن نطدددق اةهددد اءال
 ص  ددددا صأد اددددا  اددددوص او  ةددددلةط إال أن اددددله اةكألابددددة مه ددددودال مددددن او 

 حلكمة يعهللم،ا اوا صالا يعك أن  ا  اةه آن تود قي.
ةكددن اددلا فهدد  يف األابددة اةهدد آن يف امل دد فا أمددا يف غدد ه ف جددوز األابددة 

 اييات ةساألي،اد  ا  ىل اةهواا، املمس  ة ةع،ل صجود إي اهلل ،ا.

 السُّـّنةد 4
 اي يف اةهللغة اةط يهة صاةت،ج صا ،ة.
مدددن ددددوص أص  ف إىل  ادددوص او صادددي اتددد، اهللمددداء احلددد،يذ: "مدددا أضددد 

 فعل أص ته ي  أص ص ف اهللهي أص ص ف اأهللهي".
                                                           

 م س اهللمة اة با مكألوبة )اة بوا( يف اة ه ال صآص ام ان صاةتىاءا صمكألوبة )اة با( يف او ال اة صل.  (61)
مدد س )نتجددي( م اددومة ) ددي( يف الن  دداءا ص)ماةددط( م اددومة )مهللددط( يف اةقاحتددةا صاددلةط )اة ددسال( م اددومة )اة ددهللوال( يف  (68)

 اومة )ال أألةت ( يف اةتمل(.اة ه الا صيف غ اا )لألةت ( م  
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مددن دددوص أص فعددل أص  صاتدد، اهللمدداء ال ددوص: " مددا ص د اددن  اددوص او 
 ته ي  ةهوص أص فعل".

 صاةىتة  جةا صاة،ة ل دا   اهللل  ج أل،ا:
إِنْن كوَنإِلَّ نوَحْي نيكوحَىن*وَمَ نيَنْ اقكنتَنِنَّلق َوَىن  / 0ا3آيةاةتج. 
ّإننَّتبعنإالنم نيوحىنإيل 64النعال/آية. 
َّوم نآت ِمنَّل سولنفاذوهنوم نر ِمنتن نف َت و 3احلي /آية. 
ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنسطيعاوَّنَّهللنوسطيعاوَّنَّل ساولنوسونيلنَّألما نمانكمنفانننتنا عتتمنننننننن

 .68اء/آيةاةتى فنَيءنف دوهنإىلنَّهللنوَّل سولنإننِنتمنتؤمنوننب هللنوَّليو نَّ خ 
 والسنة من حيث االستدالل قسمان:

: صاددي اةدد  ي صي،ددا ودد  مددن تددابعي اةألددابعني اددن ودد  أ. الســنة المتــواترة
بيددد ن أن يكدددون ادددل  وددد   مدددن اةألدددابعني ادددن وددد  مدددن اة ددد ابة ادددن اةتددديب 

يألكدددون مدددن اددد،د اددداف ة دددذ يدددأمن توالدددأا  اهللدددل اةكدددلب يف و ددد  ل هدددات 
عمدد،اا ف هللأل ددوأ مهعدد،ه مددن اةتددا "  صاه اة خددا   اة صايددةا م ددل: "مددن اددلب اهللددي  مأل

ادددن أ  ا يددد ال صاةددد ب  صغ ودددا ص صاه مىدددهلل  ادددن أ  ا يددد ال صأ  ادددع ، اخلددد،  ا 
صتددوات ت ل ددد  بددتقع اةهللقددل صاددو مددا يىددمل بدداةألوات  اةهللق دديا صيدد،ال يف اةىددتة 

اددلةط احلدد،يذ أص جدد ء احلدد،يذ اةددل  بهللددي  صاتدد   دد، اةألددوات  صاتقهددوا   .املألددوات ال
معتاه من غد  مطابهدة يف اةهللقدل صادو مدا يىدمل بداةألوات  املعتدو  م دل ادون  اهللل

اددددتة اة دددد ح  اعألددددنيا فهدددد، تددددوات ت  صاياهتددددا مددددن ادددد،ال لدددد   بددددتقع املعدددده صإن 
 ااألهللف اةهللقل.

صاددددله اةىددددتة  دددداحلة ةساددددأل،الص اهللددددل اةعها دددد، صال كددددال اةيدددد ا ة لن 
 ة.اواءن أاانل دوة ة أل فعهلل    وهتا باةهط  ان اة اوص 

صا ددد، أص آ ددداد  ب. اددد  اي ددداد : صادددو اةدددل  ي صيددد  ادددن اة ادددوص 
مألق دون ال ي هللغدون د جدة اةألدوات  صألةدط يف أيدة ل هدة مدن ل هدات اة صايدة أ  مدن 
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. ص  ددوت اددله اةىددتة ظددك صاددو تددابعي اةألددابعني إىل اة دد ابة اددن  اددوص او
 تا.يعأل   جة يف ال كال اةي ا ة اهلل،ا إألا اان احل،يذ     ا أص  ى

صاددل اةعمددل بدد  اددواء أاانددل أ كددال ا ددادال أل معددامست أل اهوبدداتا 
 صاالاأل،الص ب  او احلق يف و   ال كال اةي ا ة.

صاة،ة ل اهللل ألةط أن اةي ل ااأل  اةي،ادال يف إ  دات اةد،اوا صادي اد  
آ ددادا فهدد،   ددل بددتم  اةهدد آن اةكددد مي أندد  يهضددي بيدد،ادال شدداا،ين  جهللدددني أص 

 مواصا صبي،ادال أ بعة من اة جاص يف اة نا. جل صام أتني يف ال
ا 54دضل بيد،ادال شداا، صا د، صادني  دا ل احلدق اما أن اة اوص 

ا صادددلا اهللددد  اددد  آ ددداد. صاة ابدددل ادددن 51صد دددل شددد،ادال امددد أال صا ددد،ال يف اة ضدددال
اة  ابة ف ما اشأل،  ب ت،  صااألقاس ات،  أإ  اانوا يأالصن ا  اي داد إألا 

 ل كال اةي ا ة.ص هوا باة اص  يف و   ا
 فيما صدر عنه: الرسـول إتباع 

إن اةىتة  جدة صادي صاج دة املت دال اهللدل اةوجد  اةدل  جداءت ف د ا ادواءن 
أاانل تهألضي لهلل اا جازماا أص غ  جازل أص خت  ااا أل ااندل تهألضدي لهللدل تد ك 

 جازماا أص غ  جازل اما ب تا ألةط اابهاا يف اة اب الصص.
صمددن أجددل فعهللدد  أ   باةقعددل م ددل فعددل اة اددوص إن املت ددال اددو املت ددان 

 صالةط اهللل صج  فعهلل  إن اان جازماا أص غ  جازل. إدأل،اءا ب   
  لا املعه صاجل: صات ال  اة اوص 

قلنإننِنتمنحتبوننَّهللنف تبعوَينحيببكمنَّهللنويغْا نلكامننَاوبكمننن  آص
 .31ام ان/آية

                                                           

 .1456 اهللي: ان أب   ان حمم، بن جعق  ان اةرتمل  صألا ه ا0/414 اة،ا دطك: ا41043 أمح،: (54)
 .0/310ا أمح،: 4/448ا اة،ا مي: 5/148ا اةتىا ي: 3/064ا اةرتمل : 3/345أبو داصد:  (51)
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نلفعَلَّكُاامْننوََّتَّبِعكااوهكننوَِفلامَ تااا انننيكااؤْمانكنبِ للَّاا اننَّلقااأُمِّيِّنَّلَّااذايننوَرَسكااولا انَّلن بِاايِّنففااِمانكوَّنبِ للَّاا انن
 .161الا اف/آية  تف ْتف كونَ

ف ضدا  صالا املت ال ال أن يكون اهللل صج، ا ف ن اان أمد  اة ادوص 
ف،تددا ال بددد،  مدددن صجددوب اةألتق دددل  صإن ادددان متدد،صبا فدددس يكدددون اةألتق ددل اتدددا اهللدددل 

 .54كلا و   ال كال اةي ا ة. الا باةتى ة خلطاب اة اوص ةتااةوجوب صا
 :ةكن الا املت ال ف   تق  ل باةتى ة لفعاص اة اوص 

: الفعدداص ا  هلل   ددة ااةه ددال صاةهعددود صالاددل صاةيدد ب ص واددا تدد،ص اهللددل أصالا 
 املبا ة إىل اة اوص صإىل أمأل .

 ال ييدا ا  ف ،دا أ د،  : أما الفعداص اةد    دل اوإدا مدن اوا د  صاةد  ان اا 
صاة يدددادال يف اةتكددداح اهللدددل أ بعدددة  53ب با دددة اةو ددداص يف اة ددد ال اااأل ا ددد  

 ا صأمأل  غ  خمال ة  ا.نىوال إىل غ  ألةط من المو  ف،ي اا ة باة اوص 
صأما ما ا ف ادون فعهللد  ب اندا ةتدا ف،دو دة دل مدن غد  ادسفا إمدا ب د يح 

 :املهاةة اهوة  
أص بهددد ا ن  56ص"ادددلصا ادددك متاادددكك " 50هللي"" دددهللوا امدددا  أيألمدددوين أ ددد

ال واص صألةط اما إألا ص د ةقل جممل أص اال أ ي، ب  اخل وص أص مطهللدق أ يد، 
بددد  اةأله  ددد، صل ي  تددد  د دددل احلاجدددة إة ددد ا مث فعدددل اتددد، احلاجدددة فعدددس  ددداحلا ةهلل  دددان 

 :ب انا ةهوص او  55صألةط اهط  ي، اةىا   اة مه
                                                           

لادداة ل اة  اا ددة اةعهللم ددة أص الادداة ل اة ددتاا ة اةعهللم ددة األىددم ، اددلا يف اةأليدد ي  أمددا يف المددو  اة،ن ويددة اةعهللم ددة اةقت ددة اا (54)
 ال س صتهللهد ح اةيددج  صا ق ددة بتداء امددا ال أص م ددت  أص  دتااة ادد ا ال أص مددا شداال ف،ددله االت ددال ف ،دا ةدد ع صاج ددا صاة اددوص 

 يهوص: "أنأل  أاهلل  بأم  دن اا ".
 ا ان ابن ام .1144ا مىهلل  : 1150ا 1151اة خا   :  (53)
 .13 د  :  44اأ ِّه اابهاا يف  ق ة :  (50)
 .14 د  :  44اأ ِّه اابهاا يف  ق ة :  (56)
 ا إوال   ابة ن ال اةعهوبات ةع ،اة محن املاةكي.4/133أمح، :  (55)
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 ف ق عوَّنسي ي م ب اندا  53ا "صةأل مم  مبىح اةوجد  صاةكقدني"31املا ،ال/آية
 :ةهوة  
ف م ااحوَّنبوجااو كمنوسياا يكمن ص ددوه. صاة  ددان تدداب   03اةتىدداء/آية

 ةهللم ني يف اةوجوب صاةت،ب صاملبا ة.
 ابعدداا: الفعدداص الادد ا ف إددا تكددون م ددل ص صد نددم بطهللددل اةقعددلا فألق دد، 

أص لهللددل فعددل غدد  جمدد د اةطهللددل صحتألدداه إىل د يتددة تعددني اوندد  لهللددل فعددل جددازل 
جازل أص خت  ا صيتط ق اهلل ،ا ما جداء يف ةدذ اةهد ا ن يف اة داب الصصا اةق دل 

 اة اين.
يف  -إن شداء او  -صأما باةتى ة ة،الةدة اةىدتة صتد ج ح الدةدة فىدتلا اا 

 موضع،ا يف اة اب اخلامعا اةق ل اة اةذ.
ح غددد  أندددك ادددأألا  ف مدددا يهللدددي بعدددض مدددا يهللددد ل ةق،ددد  اةىدددتة مدددن ا دددطس

 صم،ةوصا صمن أ اد امل ي، فعهلل   بكألل م طهللح احل،يذ.
 احل،يذ صاخل  صاةىتة مبعه صا ، ا ق تع يق .

 .- ضوان او اهلل ، -او احل،يذ املودوف اهللل اة  ابة  األثر:
مدددددا تتأل،دددددي إة ددددد  غايدددددة اةىدددددت، مدددددن اةكدددددسل أ  اةدددددتم اةدددددوا د يف  المـــــتن:

 احل،يذ.
 .51  اة جاص املو هللون إة  او اةط يق املو هللة إىل املنت أ السند:

 من جمل احل،يذ صيعألك ب   صاية صد اية. المحدر:
اددو مددن اجألمعددل ف دد   ددقات احملدد،ل صضدد  إة ،ددا ا دد ال احلقددل  الحــافظ:

صودد  اةطدد  ا صييددرتن ف دد  أن يكددون ممددن صاددي ما ددة أةددف  دد،يذ مألتددا صإاددتادا 
                                                           

 .0/453ا أمح، : 1/438ا مىهلل  : 1/148اة خا   :  (53)
صأجدل الادان ، مدا  صاه املمدال أمحد، ادن املمدال  أ ح الاان ، ما  صاه ماةط ان أنع ان ناف  مدوىل امد  ادن ابدن امد ا (51)

 اةيافعي ان املمال ماةط ان ناف  ان ابن ام  صيىمل الا املاتاد اهللىهللة اةلال. 
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سأا ددة صةدو بطدد   مألعدد،دالا فد ن صاددي أا دد  مددن ما دة أةددف صأ دد ح مدا جدد   بدد   
 أةف  ،يذ مىت،ه ف،و  افل  جة.

ادددو مدددن أ دددان جبم ددد  ال اديدددذ امل صيدددة مألتدددا صإادددتادا صج  دددا  الحـــاكم:
 صتع،يس صتا فا.

يطهللدددق ادددلا اةهللهدددل اهللدددل مدددن اشدددأل،  يف  أميـــر المـــؤمنين فـــي الحـــديث:
ا دد ه بدداحلقل صاة، ايدددة  ددت أ ددد ح مددن أاددسل ا ددد ه صأ مألدد ا صدددد، ةهددل  دددلا 

ادد(ا صاملمدال  131 د،او بدن ألادوان املد،ين )أبدو اة نداد( )اةهللهل ا ،اة محن بن ا
 اة خا   صغ ا .

 ييددددألمل اهللددددل نهددددل أدددددواص اةتدددديب  علــــم الحــــديث الخــــاص بالروايــــة:
 صأفعاة  صته ي ات  ص قات  ص صايأل،ا صض ط،ا صحت ي  أةقاظ،ا.

ييددألمل اهللددل  ه هددة اة صايددة صشدد صل،ا  علــم الحــديث الخــاص بالدرايــة:
،ددا ص دداص اةدد صاال صشدد صل،  صأ ددتاف امل صيددات صمددا يألعهللددق  دداا صأنواا،ددا صأ كام

صتيددمل اة، ايددة مع فددة املعدده اةددل  تضددمت  احلدد،يذ مددن   ددذ متادضددأل  ةهللددتم 
 اةهطعي.

 :أنواع الحديث من حيث السند
 ا ق تع يق . الحديث المتواتر:
مددا اشدرتك يف  صايألد  أا د  مددن  س دة ادن اددل   اص يف  الحـديث المشـفور:

   صل ي هللي  ، اةألوات  صيىمل املىألق ض.و   ل هات
صادلا احلد،يذ  58"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" مثاله:

ميدد،و  اتدد، ال ددوة نيا صيعدد ف امليدد،و  اددلةط: مددا يدد صا بط يددق اي دداد اددن 
مث ييدددددأل،  يف ا ددددد  اةألدددددابعني صتدددددابعي اةألدددددابعنيا أ  تدددددوات  يف ا ددددد   اةتددددديب 

                                                           

 .64 د  :  63اأ ِّه اابهاا يف  ق ة :  (58)
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 بعني.اةألابعني صتابعي اةألا
 مي،و  ات، اةقه،اء. 34"أبغح الحالل عند اهلل الطال "

"المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــد ، والمفــا ر مــن ه ــر مــا حــرم 
    ح مي،و  ات، احمل، ني صاةقه،اء صال وة ني. 31اهلل"

 .34"إنما األعمال بالنيات وإنما لكّل امرئ ما نوى"
 .33"إذا  اء أحدكم ال معة فليغتسل"

 .30برفع اليدين في الاالة عند الركوع ورفع الرأل"  "أمر 
 صاهلل،ا أ اديذ مي،و ال خم جة من اة   ح.

اددو مددا انقدد د ب صايألدد  اددن  اصيدد  ا تددان أص  س ددة يف اددل ل هددة مددن  العزيــز:
 ل هات اةىت،ا صةو  صاه يف ل هات أا ا وااة أا   يكون ا ي ا مي،و ا.

 .36   من صاة،ه صصة،ه""ال يأمن أ ،ا   ت أاون أ ل إة مثاله:
 ا ق تع يق  صاو ييمل املي،و  صاةع ي  الةط. حديث اأحاد:

ددددوال إىل او  ادددل   ددد،يذ يضددد ف ف ددد  اة ادددوص   الحـــديث القدســـي:
. 

 :أنواع الحديث من حيث االتاال
 او ما ات ل ات،ه من م أل،اه إىل متأل،اه دصن انهطال. المتال:
، يف موضدد  أص أا دد  أص ألادد  اددو مددا ادده  مددن  صاتدد   اص صا دد المنقطــع:

  اص م ، .
                                                           

 .4441ا صاحلاا  ص    ا ابن ماج  : 1153أبو داصد  (34)
 .11/443ا ابن   ان: 4/153ا أمح، : 0885: ا اةتىا ي 1008ا أبو داصد : 5118اة خا   :  (31)
 .3634ا مىهلل  : 1اة خا   :  (34)
 .100ا مىهلل  : 104ا 133اة خا   :  (33)
 .384ا مىهلل  : 340ا 344اة خا   :  (30)
 .4540ا اة،ا مي : 14308ا أمح، : 53ا مىهلل  : 10ا 13اة خا   :  (36)



 

 79 

 او ما اه  من ات،ه  اص يان مألألاة ان أص أا  . المعضل:
او ما  لف مدن أصص ادت،ه صا د، فدأا   اهللدل اةألدوايلا صاملعهللدق   المعلق:

 ا   يف    ح اة خا  .
صاملعضدددددل أ دددددل مدددددن املعهللدددددق لن احلدددددلف يف املعهللدددددق مدددددن أصص املادددددتادا 

 صاملعضل من أصة  أص اسة .

 :أقسام الحديث  من حيث منتفى السند
 مأل س اان أص متهطعا. او ما أض ف إىل اةتيب  المرفوع:
 .35او ما أض ف إىل اة  ا  مأل س اان أص متهطعا الموقوم:
 .33او ما أض ف إىل اةألابعي مأل س اان أص متهطعا المقطوع:

 :أقسام الحديث من حيث الاحة
إاددددتاده بتهددددل اةعدددد،ص  : اددددو احلدددد،يذ اةددددل  يأل ددددلالحــــديث الاــــحي"

 اةضاب  ان اةع،ص اةضاب  إىل متأل،اه صال يكون شاألا صال معهللس.
: اددو خماةقدة اة هدة مددن ادو أ جدح متدد ا أ  يألقد د اة هددة بالشـذوذصامله دود 

 صخماةقة. تق د اةيلصأل أن أ  مت  أ جح او ملن أا ا أ اديذ خماةقا باحل،يذ
أل  اددواء يف اةىددت، أص : مددا ادان ف دد  اهللددة تهد،ح يف  دد بالمعلــلصامله دود 

 يف املنت أص اهلل ،ما.
: ادو مدا اد ف خم جد  صاشدأل،   جاةد  صاهلل د  يد،ص  أا د  الحديث الحسن

احل،يذا صاو اةل  يه هلل  أا   اةعهللمداء صيىدألعمهلل  أا د  اةقه،داءا صأن ال يكدون 
 يف إاتاده من يأل،  باةكلبا صال يكون  ،ي اا شاألااا الا تع يف ال وة ني.

يع فدد  احملدد، ون: اددو مددا ات ددل اددت،ه بعدد،ص اددف   صيف م ددطهللح احلدد،يذ
                                                           

 ن اةىتة الا فهلل   ك  امل فول ات، ا م،و .إن داص اة  ا  أم نا بكلا أص إ تا ان الاا أص م (35)
  صإألا داص اةألابعي من اةىتة الا صالا فهلل   ك  امل ال. (33)
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 ض ط  من غ  شلصأل صال اهللة.
: اددو اةددل  ال جتألمدد  ف دد   ددقات اة دد  ح صاحلىددن الحــديث الضــعيف

 صال جألج ب .
 :حكم العمل بالمرسل

: اددو  دد،يذ متهطدد  مددن ج،ددة اة دد ا ا أ  أن اددت،ه مأل ددل المرســل
دصن احلد،يذ إىل اة ادوص من م أل،اه  ت اةألابعيا مث بع، ألةط ي ف  اةألدابعي 

 ألا  اة  ا   ضي او ات .
صاددلا احلدد،يذ ددد، ااألهللددف يف اةعمددل بدد ا فمددت،  مددن أجدداز اال ألجدداه بدد  

 صمت،  من  فض .
صاة دد  ح أن امل اددل يعامددل معامهللددة امل فددول ف دد، س امددا يدد، س احلدد،يذ 
امل فددول ةأله يدد   دد أل  ص ىددت  صضددعق ا صألةددط لن اددهون اة دد ا  يف اة صايددة 

ال يدأ   يف  د ة احلد،يذ   دذ إن اة د ابة  ضدوان  ةألابعي صاة ادوص بني ا
 او اهلل ،  اهلل،  ا،صص.

 والمراسيل المشفورة:
 : ان اع ، بن املى ل.   من أال امل،يتة
 : ان اطاء بن أ   باح.    من أال مكة

 : ان اع ، بن أ  اسص. من أال م    
 : ان مك وص اة،ميهي.   من أال اةيال

 ة   ال : ان احلىن بن أ  احلىن.من أال ا
 من أال اةكوفة : ان إب اا   بن ي ي، اةتخعي.

صأ دددح ادددله امل ااددد ل ادددع ، بدددن املىددد لا ف،دددو مدددن أصالد اة ددد ابة أبدددوه 
املىدد ل بددن  دد ن مددن أ دد اب اةيددج ال صب عددة اة ضددوانا صددد، أد ك اددع ، امدد  

فه دد  أاددل صا مددان صاهلل ددا صلهلل ددة صاةدد ب  صغدد ا  مددن اة دد ابةا صمدد  اددلا ف،ددو  
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 .31احلجاز صأصص اةقه،اء اةى عة من أال امل،يتة

 اإل ـماع. 3
ةهد، ااألهللدف فد من يكددون إوداا،  دةد س شد ا اا فهدد، د دل إند  إودال أمددة 

ا صد ل إن  إوال اةعهللماء اهللل  كد  مدن ال كدال اةيد ا ةا صد دل إند  حمم، 
اص آاددد صن ا صددد- ضددوان او اهللدد ، -إوددال امل،يتددةا صد ددل إندد  إوددال اة دد ابة 

 غ  ألةط.
 صات اصص اين مع فة ما او املوال املعأل  دة س ش ا ا فتهوص:

املوددددال ةغددددة: يعددددك اةعدددد ل اهللددددل اةيدددديء صاةأل ددددم   اهلل دددد ا صاددددلةط يعددددك 
 االتقا .

صمن املعه الصص يهاص: أو  فسن اهللل الا إألا اد ل اهلل د ا صإة د  املشدا ال 
: "ال أ : اا مددواا صدوةدد   31يونع/آيددة فااأمجعوَّنسماا ِمنبهوةدد  تعدداىل: 

أ  يعددد لا صاهللدددل ادددلا ف  دددح إلدددس   38 ددد ال ملدددن ل امددد  اة ددد ال مدددن اةهلل دددل"
 املوال اهللل ا ل صا ،.

صمن املعه اة اين يهاص: أو  اةهدول اهللدل ادلا إألا اتقهدوا اهلل د ا صاهللدل ادلا 
 فاتقا  ال  وااة اهللل أم  من المو  ديت اا اان أص دن وياا يىمل إواااا.

املوال يف ا طسح ال وة ني: ف،و االتقدا  اهللدل  كد  صادعدة مدن صأما 
اةوددددا   بأنددد   كددد  شددد ايا صمدددن ادددلا اةألع يدددف يأل دددني أن املودددال امله دددود يف 
ا طسح ال وة ني او اةل  يهدول مهدال اةد،ة ل اةيد ايا صلن الدةدة اةيد ا ة 

                                                           

اةقه،دددداء اةىددددد عة ادددد : ادددددع ، بددددن املىددددد لا صاةهاادددد  بدددددن حممددددد، بددددن أ  بكددددد ا صادددد صال بدددددن اةدددد ب ا صاا جدددددة بددددن زيددددد، بدددددن  (31)
 يىا . بن صاهلل مان األ ةا بن ا ،او بن  ابلا صأبو اهللمة ابن ا ،اة محن بن اوفا صا  ،او

ا صدداص اةرتمدل  : ال ددح أند  موددوف اهللددل 4481ا أبدو داصد : 1584ا ابدن ماجدد  : 4481ا اةتىدا ي : 554اةرتمدل   (38)
 ابن ام .



 

 12 

صل يددأتا  اددي اةدد  ص دت يف اةهدد آن اةكدد مي أص اةىددتة صاددي اةدد  جدداء  ددا اةددو ي
بغ ااا ف،لا يعك أن املوال اةل  يعأل  دةد س ادو اةدل  يكيدف ادن دة دل ل 
ي صصه لن اةلين أوعوا اانوا يع فون  اهلل،  فهلل  يألهللق وا ب ا صالا يعك أن اة،ة ل 

لن اةهددد آن اهللددد  مألهللدددو  اةدددل  ل يددد صصه لإددد  يع فونددد  ادددو مدددن ادددتة اة ادددوص 
 حمقوظ.

اةهدددوص إن إوددداا،  يكيدددف ادددن دة دددل مدددن صاةهدددول اةدددلين يأل هدددق فددد ،  
صال يألدأتل ةغد ا   -أ  اة د ابة  -ص أصه  اةىتة ا  اةدلين  د  وا اة ادوص 

 أن يهاص إن إواا،  يكيف ان دة ل.
 صةلةط ف ن إوال اة  ابة او اةل  يأل هق ف   اةكيف ان اة،ة ل.

اددله نا  ددةا أمددا الادد ا فدد ن اةددل    ددل أن إودداا،   ددواب ال جألمددل 
ددد، أ دده اهللدد ،  دصن خت دد م  فدد ن او  - ضددوان او -طدأ ادد  اة دد ابة اخل

 أص ته  ،.
وَّل ا بَوننَّألونلاوننماننَّمل ا ج يننوَّألَةا رنوَّلاذيننَّتبعاو منبنح اا ننننننننن :دداص 

روينَّهللنتن منورووَّنتنا نوستا ن امنجنا تنجتا ينحتتا  نَّألرا رنخ لا يننفي ا نسبا َّننلاكنننننننننننن
 .144اةألوبة/آية َّلْوعنَّلعريم
ف ن إوال اة د ابة  جدة لند  يكيدف ادن دة دلا صدد، أ ده او  صبلةط

 اهللل إواا،  بتم  اةه آن دصن ته  ،ا أمدا باةتىد ة ةهللألدابعني فهد، د  د، اة تداء 
صددداص "ب  ىددان" صاددلا يعددك أن إوددال اة دد ابة فهدد   ددواب ال جألمددل اخلطددأا 

لإدد   صل يدد صصه اتدد   أ  أندد  يكيددف اددن دة ددل مسعددوه أص  أصه مددن اة اددوص 
 اهلل،  اانوا يع فون .

صاهللددل اددلاا فدد ألا ا ضددل دضدد ة ةهلل دد ابة ل يدد ص ف ،ددا نددم  مددن ددد آن أص 
ادددتة مث دددداص اة ددد ابة إن احلكددد  اةيددد اي يف ادددله اةهضددد ة ادددلاا صادددان احلكددد  
اةدددل  دددداةوه وددد ع،  صا ددد،اا يكدددون ادددلا إواادددااا صمعددده ألةدددط أن ادددلا احلكددد  
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ل يدددد صصه صةكددددت،   اددددوص اةيدددد اي اةددددل  ددددداةوه يىددددألت، إىل  دددد،يذ اددددن اة  
 يعهللمون  اهلل، .

صاتددداك ندددول آاددد  مدددن املودددال صادددو مدددا مسدددل باملودددال اةىدددكو ا أ  أن 
يلا  بعض اة  ابة احلك  اةي اي يف املىدأةة صيىدكل اة دادون إدد ا اا هلداا أ  
ب  ة احلك  اةل  ألاد ه الصةدونا إال أن ادلا اةتدول مدن املودال  دت يعألد  ال 

 صن اةألاة ة:ب،  أن يىألويف اةي  
. أن تكون احلاد ة اة  يدأل  املودال ا و د،ا ألات أو دة ال يألودد  أن 1

يىكل اة  ابة اهلل ،ا إال إألا اان اةي ل يه اداا أ  أن تكدون ممدا يتكد  م هلل،دا 
 ةو اانل خماةقة ةهللي ل.

. أن يكددون ة ،ددا ة ددذ يألددأتل ةهلل دد ابة امللددسل اهلل ،ددا صاةىددمال  ددا 4
 د ا ا صة ع ةع،ل مساا،   ا. ت يعأل  اكوهت  اهلل ،ا إ

. أن ال يدد ص  اة دد ابة أ تدداء ةددذ اةهضدد ة صإاطدداء احلكدد  ف ،ددا آيددة أص 3
يىألت،صن إة د  يف إاطداء احلكد ا صإال فد ن اةد،ة ل يكدون اتدا   ،ي ا ةهلل اوص 

 او ايية أص احل،يذ صة ع املوال.
. أن ال يكددددون ألةددددط ممددددا جأعددددل ةهللخهلل قددددة اةأل دددد ف بدددد  ب أيدددد  صاجأل،دددداده  0

مواص مهللك ة اة،صةة م ساا فىدكوت اة د ابة ادن ت د ف  ادلا ال يعدك إوااداا اأ
 اكوت اا بل لااة ة  لن  من  س  ات  ب أي  صاجأل،اده.

 أمثلة:
. مدد ال ا دد، مدد  االبددن ف مددا ةددو تددويف شددخم اددن ابددن صاددن جدد، فدد ن 1

ا ددد، اتددد، اددد،ل الب جدددل حمدددل الب يف امل ل فددد ل مددد  صجدددود ابدددن املألدددو  
 اص االبا   ل ألةط ب وال اة  ابة.ا،س امل
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ألادددو ا صإنا دددا بدددالبا ادددلا ب ودددال  14.  جدددل بدددك الا دددان صاةعدددست4
 اة  ابة.
. صجددوب انألخدداب اهلل قددة اددسص  س ددة أيددال مددن انأل،دداء اسفددة اةىددابقا 3

صألا دددوا إىل اددده قة بدددك  فهددد، تددد ك ا دددا  اة ددد ابة االنيدددغاص بددد،فن اة ادددوص 
ّ  انألخددداب أ  بكددد  ا هلل قدددة ادددسص  س دددة أيدددالا مث إن امددد  ملدددا  شدددح اددداا،ال ص

ةهللخسفة اةىدألة نقد  امل يد ين با تدة صادل  د  مدن يهدألهلل،  و عدا إن ااألهللقدوا اهللدل 
ب عة اخلهلل قة اسص  س دة أيدالا صل يعدرتس اهللدل ألةدط أ د، مدن اة د ابةا صادلا 

 مما يتك  م هلل  ةو اان خماةقا ةإلاسل فكان إواااا.

 القيالد 0
ة: اةأله،ي ا صمت  يهاص: دىل ال س باملرت صدىدل اة دوب اةه اس يف اةهللغ

باةدددل ال أ  د، تددد . صادددو يىدددأل،اي أمددد ين يضددداف أ ددد،وا إىل اياددد  باملىددداصاال 
ف،و نىد ة صإضدافة بدني شد ئنيا صهلدلا يهداص فدسن يهداس بقدسن صال يهداس بقدسن 

 أ  يىاصي  صال يىاصي .
آا  يف احلكددد  صأمدددا يف ا دددطسح ال دددوة ني فاةه ددداس ادددو إحلدددا  أمددد  بددد

اةيدد اي الحتدداد ب ت،مددا يف اةعهللددة أ  الحتادوددا يف اة ااددذ اهللددل احلكدد  اةيدد اي 
 ةكل مت،ما.

إن اةددل  اعددل اةه دداس موجددودا اددو اشددرتاك املهدد ع صاملهدد ع اهلل دد  يف أمدد  
صا ،ا أ  صجود جام  ب ت،ماا صالا الم  اةوا د، ا دام  بدني املهد ع صاملهد ع 

 اهلل   او اة ااذ اهللل احلك .
اهلل   فامل اد باةه اس "اةه اس اةي اي" صة ع اةه داس اةعههللدي أ  اةه داس ص 

                                                           

بتددو الا ددان ادد  املاددوال صالاددوات لب صألا صبتددو اةعددست بقددألح اةعددني صتيدد،ي، اةددسل ادد  املاددوال صالاددوات لبا صبتددو  (14)
   املاوال صالاوات لل. الا اف ا



 

 11 

اةل  صج،ت ف   إما ال من اةي ل ت،ص  اهللل ااأل ا ه أ  صج،ت ف د  اهللدة شد ا ة 
 ص د  ا نم  ش اي معني.

صأما اةه اس اةعههللي اةل  يق،مد  اةعهدل مدن جممدول اةيد ل دصن أن يكدون 
مددن د دداس  كدد  اهللددل  كدد  جملدد د  اتدداك نددم  معددني يدد،ص اهلل دد  أص اةددل  يق،مدد 

اةألما ل اهس دصن أن يكون اتاك بااذ اهللل احلكد  ص د بد  اةيد لا فد ن ألةدط  
 اهلل  ال اوز صال بوج  من اةوجوه.

صأما ما داةوه من د اس اةوااةة بأج ال اهللل املجا ال يف جعهلل،ما اه،ا الزمدا 
ا ف ندد  ةدد ع مدد  أن اةوااةددة مددن اةعهددود ا ددا  ال صألةددط الشددرتاا،ما يف دفدد  الجدد ال

د اس  ك  اهللل  ك  ةهللي   بدني اةدوظ قألني صإيدا ادو د داس  كد  اهللدل  كد  
الشرتاا،ما يف اهللة احلك ا ف ن اةل  جعل املجا ال مدن اةعهدود اةسزمدة إيدا ادو 
الج الا ف ألا صج،ت الج ال يف اةوااةة فه، صج، اة ااذ اهللل جعل اةعه، الزما 

أ  أن اةوااةدة اهللددل أجد ال مع تددة اعددل  فأل د  اةوااةددة بدالج ال مددن اةعهدود اةسزمددة
اددله اةوااةددة مددن اةعهددود اةسزمددة د ااددا اهللددل املجددا الا لن إةدد ال املىددألأج  بدد،ف  
الج ال صإة ال الج  باةه ال باةعمل د، دص  دالةة اةأل ال اهللل أن اه، املاا  مدن 

 اةعهود اةسزمة فألهاس اهلل ،ا اةوااةة إألا صج، ف ،ا الا املة ال.
من اةه اس تط  ق احلكد  اةيد اي ةوادد  مدا اهللدل و د  أفد اد الةط ة ع 

اددلا اةواددد   صإن تعدد،دتا م ددل تط  ددق  كدد  حتدد مي اخلمدد  اهللددل اددل  مىددك  صإن 
ااألهللددف نوادد ا لن اةه دداس تىدد ية  كدد  مددن موضددول إىل موضددول آادد  جبددام  
اةعهللةا صةكن ة ع اتا تع،ع أص تى ية صإيدا  كمتدا اهللدل حتد مي ادل  مىدك  ال مدن 

اةألى ية مدن حتد مي اخلمد  إىل غد ها بدل مدن بداب أن احلكد  ص د اهللدل ل  عدة باب 
ّ  اةأل هددق مددن أن امليدد صب يىددك  فدد ن احلكدد    تئددل يط ددق اهلل دد   املىددك  فدد ألا 
 لن  نقع موضول احلك  صة ع موضواا آا ا صالا ما يىمل بأل ه ق املتان.

ادو املىدأةة صامله ود باملتدان مدا أندان اةيدا ل بد  احلكد  صاهللهد  اهلل د ا أ  
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 اة  يتط ق اهلل ،ا احلك  ال دة هلل  صال اهللأل .
أمدددا حته دددق املتدددان ف،دددو اةت ددد  يف صادددد  اةيددديء اةدددل  جددداء احلكددد  لجهللددد  
ملع فة  ه هأل ا فاملتان او اةوادد  اةدل  يط دق اهلل د  احلكد  اةيد ايا فد ن دهللدل: 

 اخلم ال   ال فاحلك  اةي اي او   مة اخلم .
مىددك ا أ  مخدد ا أل ةدد ع امدد  ة ألددأتل  صحته ددق اددون اةيدديء املعددني شدد ابا

 احلك  بع، مع فأل  بأن    ال أص ة ع ة الا يىمل حته ق املتان.
صةلةط فدس يعألد  تط  دق احلكد  اةيد اي ةوادد  مدا اهللدل أفد اده بعد، حته دق 
متالدد ا ال يعألدد  اددلا د ااددا لندد  ال يوجدد، ف دد  تىدد ية ةهلل كدد  مددن موضدددول إىل 

 موضول آا .
 :ح ية القيال

 ق يأل دني أن اةه داس املعألد  ادو مدا ااندل اهللألد  صا دال يف اةد،ة لا أ  مما اد
أن صادددد  اةه ددداس ادددلا يعدددك أنددد  مب ابدددة اةددد،ة ل اةدددل  ص دت اةعهللدددة ف ددد ا ف ج دددة 
اةه دداس آت ددة مددن  ج ددة الدةددة اةدد   ددوت اةعهللددةا أ  اةهدد آن صاةىددتة صاملوددالا 

اددابها فأل  ددل ص  ددذ أندد  ددد،   ددل  ج ددة اةكألدداب صاةىددتة صاملوددال امددا ألا نددا 
  ج ة اةه اس الةط.

ملدددا اددددئل اددددن  إىل اادددألعماص اةه دددداسا ف،ددددو   صدددد، أ شدددد، اة اددددوص 
دضاء احلج صان د هللة اة ا   ل يع ا احلك  ةهللىا ل م اشد الا بدل أجابد  بعد، أن 
أص د اةعهللدددة ا امعدددة يف دضددداء ديدددن ايدمدددي صيف املضمضدددة م شددد،اا املىدددهللمني إىل 

 ااألعماص اةه اس.
 جدددس مدددن اددد ع  ادددأة  فهددداص: إن أ  أد اددد  املادددسل  أن ) ص  اتددد  

صاددو شدد د ا دد  ال يىددألط    اددوب اة  ددلا صاحلددج مكألددوب اهلل دد  أفددأ ج اتدد ري 
أرأيت لو كان علـى أبيـك ديـن فقضـيته عنـه داص: نع . داص:  أنت أكبر ولد ؟داص: 
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 .11(فاح ج عنهداص: نع . داص:  أكان ي زي ذلك عنه؟
 ل صأنددددا  ددددا  ا فأت ددددل اةتدددديب )اددددن امدددد  ددددداص: اييددددل يومدددداا فه هللدددد

: فههللدددل:  دددتعل اة دددول أمددد اا ا  مددداا! د هللدددل صأندددا  دددا  . فهددداص  ادددوص او 
 .14(ففيم؟: دهللل: ال بأس. فهاص  أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟

أاطددل احلكددد   غدد  أن اددلا احلكددد  ال يعددك أن اة ادددوص ددداس بددل إنددد  
ةه ددداسا لن ادددل مدددا ص د ادددن ص  دددا مدددن او إة ددد ا ب ددد غة ت شددد، إىل اادددألعماص ا

امدا ب تدا يف ةدذ   من دوص أص فعدل أص ته يد  ادو  ص دي مدن او  اة اوص 
 اةىتة اةىابق.

باةه ددداسا فهددد،  دددح  أن أبدددا  - ضدددوان او اهللددد ، -صةهددد، امدددل اة ددد ابة 
بكد  ص ل أل الل دصن أل البا فهداص ةد  بعدض الن دا : ةهد، ص  دل امد أال مددن 

ي  ،داا صت ادل امد أال ةدو ااندل ادي امل ألدة ص ل و د   م ل ةو اانل اي امل ألة ل
 . ف ج  إىل اةألي يط ب ت،ما يف اةى،س..ما ت الري!

صد، اان ام  ييط  يف دود اةهأل دل اةدل  اشدرتك يف دألهللد  اد عةا فهداص ةد  
اهللدددي: يدددا أمددد  املدددأمتني! أ أيدددل ةدددو أن نقددد ا اشدددرتاوا يف اددد دة أاتدددل تهطع،ددد ري 

 داص: نع . داص: صالةط.
 :قيالأركان ال

 مما ا ق يأل ني أن اةه اس دة ل ش اي صأن  ييألمل اهللل أ اان أ بعة:
 ال ل اةل  ي اد اةه اس اهلل  .• 
 اةق ل اةل  ي اد د اا .• 
 احلك  اةي اي اخلاص بال ل.• 

                                                           

 .1330ا مىهلل  : 1004اة خا  :  (11)
 .0/411ا اة  ،هي : 1551ا اة،ا مي : 364ا 134ا أمح، : 4433أبو داصد:  (14)
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 اةعهللة ا امعة بني ال ل صاةق ل.• 
صةددد ع  كددد  اةقددد ل مدددن أ ادددان اةه ددداس إأل احلكددد  يف اةقددد ل مألوددددف اهللدددل 

 ا فهللو اان  اتا مت  ةألودف اهللل نقى  صاو حماص.  ة اةه اس
حتدد مي املجددا ال اتدد، أألان ا معددة د ااددا اهللددل حتدد مي اة  دد  اتدد، أألان  مثــال:

يا نسي ا نَّلاذيننآمناوَّنإنَّنننننا معة ةوجدود اةعهللدة املىدألت طة "املهلداء ادن  دسال ا معدة": 
 .8/آيةا معة َودينللةالتنمننيو نَّجلمعْنف سعوَّنإىلننِ نَّهللنونروَّنَّلبيع

  : اة   .    ال ل 
 : املجا ال.    اةق ل 

 احلك  اةي اي اخلاص بال ل : اةأل  مي املوجود يف اة    ات، الألان.
 : املهلاء ان  سال ا معة.    اةعهللة 

 :شروط أركان القيال
 أ. شروط األصل:

ال ل ما بك اهلل   غ ها أ  ما اد ف بتقىد  مدن غد  افألهدا  ةغد ها صادو 
   صش ل    وت احلك  ف  ا أ  غ  متىوك.مه ع اهلل 

 ب. شروط حكم األصل:
 . أن يكون  كما ش ا ا ب،ة ل من اةكألاب أص اةىتة أص املوال.1
 . أن ال يكون اة،ة ل اة،اص  اهللل  ك  ال ل مألتاصال ةهللق ل.4
 . أن يكون  ك  ال ل معهللس بعهللة مع تة غ  م ،مة.3
  ك  اةق ل.. أن يكون  ك  ال ل غ  مألأا  ان 0
. أن ال يكددون  كدد  ال ددل معدد،صالا بدد  اددن اددتن اةه دداس اددأن يكددون 6

شأ ل ابأل،اءا صال ن   ة  ا ام اةىق ا أص يكون مما ال يعهل معتداه ادواءن أادان 
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مىأل ها من داا،ال اامة اي،ادال ا اة ب،ص شداا،ينا أل م ألد،أا بد  غد  مىدأل ها 
 .من داا،الا م ل أا،اد اة اعات صمه،ا  احل،صد

 ج. شروط الفرع:
 اةق ل او ألص احلك  املألتازل ف  ا صاو مه ع صييرتن ف  :

 اةه اس. اهللة ادألضأل  ما نه ض يهألضي  اجح معا س من ااة ا يكون . أن1
. أن تكون اةعهللة املوجودال ف   ميا اة ةعهللة ال ل إما يف ا ت،ا صإما يف 4
 جتى،ا.
ا تدددد  اوجددددوب  . أن يكددددون احلكدددد  يف اةقدددد ل ممددددا س حلكدددد  ال ددددل يف3

صاحمل،د أص جتى  ا   دات اةواليدة اهللدل  13اةه اص يف اةتقع امليرتك بني امل هل
اة غ ال يف نكا ،ا د ااا اهللل إ  ات اةوالية يف ماهلاا ف ن امليرتك ب ت،ا جدتع 

 اةوالية ال ا ت،ا صةو ل يكن الةط ةكان اةه اس بالسا.
 . أن ال يكون  ك  اةق ل مت و ا اهلل  .0
 يكون  ك  اةق ل مأله،ما اهللل  ك  ال ل.. أن ال 6

 د. العلة:
اةعهللدددة شددديء مدددن أجهللددد  صجددد، احلكددد ا صبع دددا ال أاددد ا: ادددي المددد  اة اادددذ 

 اهللل احلك ا أ  اهللل اةألي ي  فه، ش  ل احلك  من أجهلل،ا.
صاةعهللة دة ل اهللل احلك  صاسمة اهلل د  صمع فدة ةد ا ةكت،دا إىل جاندل ألةدط 

  اةل  من أجهلل  ش ل احلك ا صةلةط اي الم  اة ااذ اهللل احلك ا ف،ي الم
اانل معهوص اةدتم. فد ألا ل ييدألمل اةدتم اهللدل اهللدة ادان ةد  متطدو  صادان ةد  
مق،ول صة ع ة  معهوص فس يهلل ق ب  غ ه مطهللهداا صةكتد  إن ادان ميدألمس اهللدل 
اهللة بأن ادرتن احلك  ف   بو ف مق،  اان ة  متطو  صمق،ول صمعهوص ف هلل دق 

                                                           

 امل هل أ  اةهألل مبادال  ه هللة ا خ ال أص ما شاب ا صاحمل،د دألل بآةة  ادال اى ف أص اكني. (13)
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اةددددتم ييددددمل أنوااددددا أادددد ا صأفدددد ادا أادددد ا مددددن  بدددد  غدددد ها فوجددددود اةعهللددددة جعددددل
احلوادل ال مبتطود  صال مبق،وم  بل بط يق املحلدا  الشدرتاا،ما مد  مدا جداء ف د  

 من اةعهللة.
صاةعهللة د، تأ  يف دة ل احلك  ف كون احلك  د، دص  اهلل   اخلطاب صدةدل 

س لنَّلَ ىننم نسف ءنَّهللنتلىنرسول نمناهلل   اةعهللة اة  تضمت،ا اخلطاب اهوة  تعداىل: 
فللاا نولل سااولنولااذينَّلَ بااىنوَّليتاا مىنوَّمل اا ِنينوَّبااننَّل اابيلنِااينالنيكااونندولااْنباانينننننن

فاييدة دةدل اهللدل  للَْا َّءنَّمل ا ج ينننا مث دداص: 3احلي /آية َّألغني ءنمنكم
ألةددط  احلكدد  صاددو إاطدداء اةقدديء ةهللقهدد اء امل،دداج ينا صةددلةط أاطددل اة اددوص 

ةهللم،دداج ين فهدد  صل  -يفء بددك اةتضدد صاددو -اةقدديء اةددل  ن ةددل يف  هدد  اييددة 
 يع ا من الن ا  اوا  جهللني فه   ما فه .

ِينالنيكاونندولاْنننصالةط اةعهللة اة  جاءت يف ايية صاو دوة  تعاىل: 
أ  اي ال ت هل اة،صةة بني الغت داء بدل تتألهدل إىل غد ا ا  بنينَّألغني ءنمنكم

 فه، دةل اهللل احلك  صاانل اي اة ااذ اهللل تي يع .
 شروط العلة:

. أن تكون ش ا ةا أ  صا دال يف اةتم   ا ةا أص دالةةا أص ااألت الاا أص 1
د ااااا صأما إن اانل اههلل ة أ  مىألت طة باةعهل دصن االاألتاد إىل ندم  شد اي 

 فس تعأل   احلة ةهلله اسا صاحلك  املىألت، إة ،ا ال يعأل   كماا ش ا اا.
ا   تدددددلاك ال تكدددددون مبعددددده . أن ال تكدددددون  كمدددددا شددددد ا ا بدددددلاهتا لإددددد4

 اة ااذ اهللل تي ي  احلك .
. أن تكدون مألع،يدة صةدلةط فدس تعألدد  اةعهللدة اةها د ال أ  اةىد ل  دداحلة 3
 ةهلله اس.
. أن ال تكون اةعهللة مألأا ال ان  ك  ال ل لن معه ألةط أن  ك  0

ال ددددل اددددان  ابألددددا د ددددل اةعهللددددةا أ  أن اددددله اةعهللددددة ة ىددددل مبعدددده اة ااددددذ اهللددددل 
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 اةألي ي .
ن تكون ص قا مأ  ا يف احلك ا متاا ا صمق،ما ةهللعهللة فاةغضدل مد س . أ6

مأ   يف مت  اةهاضي من اةهضداء لن اةغضدل يىد ل تيوييدا يف اةألقكد  يدأ   
اهللل اةهضاءا صةلةط فد ن ص دف اةغضدل يف ادله احلاةدة ي دهللح أن يكدون اهللدة 
 ملت  اةهاضي من اةهضاء صاو غض انا ةكن لوص اةهاضي غد  مدأ   يف اةهضداء
فددس تددأ   ةطددوص اةهاضددي يف جددواز دضددا   أص متعدد ا صةددلا فدد ن ص ددف اةطددوص ال 
ي ددح أن يكددون اهللددة  ددواز اةهضدداء أص ا،مدد  ف،ددو ص ددف غدد  مددأ   يف احلكدد  

.. فكهلل،دددا .صاكدددلا و ددد  الص ددداف أم اهلدددا ااة  ددداس صاةىدددواد صاةطدددوص صاةه ددد 
كدد  املددلاو  أص دداف غدد  مددأ  ال ال ت ددهللح ةهللألعهلل ددل لندد  ال يوجدد، ب ت،ددا صبددني احل

 مع،ا متاا ة صباةألايل ف،ي غ  مق،مة ةهللعهلل ة.
. أن ال تكددون مها نددة حمضددة جمدد دال اددن اةألددأ  ا صام دداص اهللددل ألةددط إألا 5

د ل يف  سال اة د ح:  دسال ال ادوز د د اا صال تهد،ل صال تدأا  يف الداء اهللدل 
 صباةألايل يهاس اهلل ،دا اد،ل جدواز ود  املغد ب لإدا  دسال -أ  ال جتم -صدأل،ا 

ال ادددوز د ددد ااا صصاضدددح أن ادددلا اطدددأا فم دددل ادددله املها ندددة ال ت دددهللح ةهللألعهلل دددل 
 صاةه اس.
. أن ال يكددددون يف اةألعهلل ددددل باةعهللددددة نهددددض أ  تكددددون اةعهللددددة مطدددد دال فددددس 3

يألخهللدف احلكد  مد  صجدود مدا ادادل اوندد  اهللدةا امدا ةدو دداص اةيدافعي يف مىددأةة 
اص املعدددرتس ادددلا زاددداال احلهللدددي مددداص غددد  ندددالا فدددس جتدددل ف ددد  زاددداال اددداملسبعا فهددد

يتددألهض بدداحلهللي احمل ددو  ف ندد  غدد  نددالا صمدد  ألةددط فدد ن اة ادداال جتددل ف دد . أص ددداص 
املعهللهللدون ة ا ددة املفطدا  يف اةىددق  بددأن اةعهللدة اددي امليددهةا فد د املعرتضددون أندد  ل 
ي ام املفطا  ةهلل مداص امليدهو  اهلل د  يف احلضد  صإن ااندل ميدهأل  ت يد، اهللدل 

 جدددددة م دددددل اةىدددددق  باةطدددددا  ال أص باةىددددد ا ال ميدددددهة املىددددداف  اا دددددة يف احلددددداالت امل
 ص وااا ف،له صأم اهلا ة ىل اهللس صال ت هللح ةهلله اس.
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. أن تكددددون مددددأ  ال يف حمددددل اةتدددد الا فدددد ن ل تكددددن اددددلةط ال ت ددددهللح أن 1
تكددون اهللددة يف اةه دداس  ددت صةددو اانددل متاادد ة ةهلل كدد ا مدد س ةددو اانددل اةهضدد ة 

اددي جددواز صاليددة املدد أال يف زصاه  حمددل اةتدد ال اةدد  يدد اد ااددألت ان احلكدد  اةيدد اي هلددا
نقى،ا أص ا،م ا صااألت، اةها ل بعد،ل ا دواز إىل اد،ل  د ة زصاه املد أال ةتقىد،ا 
من غ  اةكفء )ف ن الا ال ي دهللح تعهللد س لن حمدل اةتد ال صادد  يف  د ة زصاه 
املد أال ةتقىدد،ا بدداةكقأ صغدد  اةكقددأ(ا ف،ددو ةدو صجدد، دةدد س ةعدد،ل  دد ة زصاه املدد أال 

،ددا ادددي ةغدد  اةكقددأ فددد ن اددلا ال ي ددهللح ةه ددداس ادد،ل  ددد ة زصاه ةتقىدد،ا بواليأل
 نقى،ا بواليأل،ا اي يف و   احلاالت بل ال ب،  من اةألماس دة ل آا .

. أن ال تكون  كمة مبعده اةغايدة اةد  ي،د،ف إة ،دا امليد ل يف اةأليد ي   8
 اما اتق هلل  ب ألن او ال ها.

صال إودددددال . أن تكدددددون اددددداملة فدددددس ي دادددددا ندددددم مدددددن األددددداب أص ادددددتة 14
 اة  ابة.

 أنواع العلة:
دهللتا إن اةعهللة دة ل اهللدل احلكد  صاسمدة اهلل د  صمع فدة ةد  صادي المد  اةدل  

 من أجهلل  ش ل احلك .
صاهللددل ألةددط فددس بدد،  أن تكددون اةعهللددة صا دال يف اةدد،ة ل إمددا  دد ا ةا أص دالةددةا 

 أص ااألت الاا أص د ااااا صاتلا  اله النوال بييء من اةألق  ل.
 ة الواردة صراحة وهي ما كانت:: العلأوالا 

أ. صا دال يف اةتم مبا يق،  اةعهللة   ا ة بهللقل من أجل صم هلل  دوص  ادوص 
 :او 

 .10فادا صاا" اة،افة لجل الضا ي حلول اداا  ان إ ألك  "اتل•• 
                                                           

 .811:  ا ماةط4048ا أبو داصد : 3503ا 1831مىهلل  :  (10)
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 .16"إيا جعل االاألئلان لجل اة   "•• 
 صداص تعاىل:

 •تالنَْ ا نبغا نَْا نسونف ا دنفننننننماننسجالننلاكنِتبنا نتلاىنباانإسا َّئيلنسَا نماننقننننننننن
 .34املا ،ال/آية َّألر نفكأ  نقتلنَّلن سنمجيع نومننسحي   نفكأ  نسحي نَّلن سنمجيع 

ب. صا دال يف اةتم مبدا يق،د  اةعهللدة  د ا ة باادألعماص  د ف مدن  د صف 
 اةألعهلل ل صمت،ا اي صاةسل.

 كي:
 •َّجِنسفدْتايَاااااا ئا ِمْلاكفاااااايْنلفاااااا نيَكُااااااونَنتَلفااااااىنَّلقمكااااااؤْمانانيَنحَاااااا َج نفاااااااينسفعقوَننننن 

 .33ال  اب/آية
 •ِينالنيكونندولْنبنينَّألغني ءنمنكم 3احلي /آية. 

 الالم:
•لئالنيكوننللن سنتلىنَّهللنحرْنبع نَّل سل 156اةتىاء/آية. 

صةكددن ييددرتن  ددت تق دد، اددله احلدد صف اةعهلل ددة أن ال يدد،ص اةدد،ة ل به ا تدد  
 اهللل أإا ل يه ،  ا اةألعهلل ل:

•ل لوكنَّلشم نسقمنَّلةالت ا ا ل.31املا اء/آية 
•وم نخلَتنَّجلنّنوَّإلَ نإالنليعب ون ا  كمة.65اةلا يات/آية 
•ليش  وَّنمن فعن م ا  كمة.41احلج/آية 
•ف لتَ ااا نآلنف تاااوننليكاااونن ااامنتااا وَّنوحَْااا نننن ا ب دددان 1اةه دددم/آية
  كمة. -ااد ة

 صات ني ألةط بييء من اةألق  ل يف موضع  ات، ةذ احلكمة.
 : العلة الواردة داللة:انياا ث

                                                           

 .0410ا 0413ا مىهلل  : 6334اة خا   :  (16)
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صمت،ددا دالةددة اةألت  دد  صاملادداء دامل ت ة ف مددا بع،ددد صألةددط بددأن يكددون اةألعهلل ددل 
 مأاوأل من الزل اةهللقل أ  دالةة اةأل ال.

ال أن يكددون اةهللقددل داالا بوضددع  اهللددل اةألعهلل ددل صبع ددا ال أأادد ا فدد ن اةألعهلل ددل 
 يأال من مق،ول اةهللقل صة ع من متطود .

 :صالا يكون يف  اةألني
احلاةددة الصىل: ااددألعماص أدصات ل توضدد  ةهللألعهلل ددل مددن   ددذ ال ددل ةغددة 
أ  من   ذ املتطو  صإيدا تق د، اةألعهلل دل مدن الزل اةهللقدل أ  مدن   دذ املق،دول 

 صمت،ا فاء اةألعه ل ص ت اةغاية:
 أد فاء اةألعه ل صاةألى  ل:

 .15: "من أ  ا أ ضا م ألة ف،ي ة "داص 
 .13: "مهللكل نقىط فااألا  "داص 
رتت دددل مهللك دددة ال س اهللدددل ال  ددداء بقددداء اةألىددد  ل اعدددل ال  ددداء اهللدددة ف

ادداةأل ج  أص اة  ااددة أص اةعمددا ال أص   -أ  إ  دداء-ةهللمهللك ددةا فمددن دددال بامل  دداء 
 شق دتاال يف ال س امل ألة فه، مهللط اله ال س.

صيف احلدد،يذ اة دداين مددا يق دد، أن اهللددة االاأل ددا  اددي مهللددط اةددتقع صاددو آتع 
ا -فااألددا  -اهللددل مهللددط اةددتقع بقدداء اةألعه ددل  -األ ددا امل-مددن ت ت ددل احلكدد  

يكددددون  -مهللك ددددة اةددددتقع-صةددددلةط يق دددد، اةألعهلل ددددلا أ  أندددد     مددددا توجدددد، اةعهللددددة 
االاأل ا ا صمهللك ة اةتقع د، تكون باملاألا  بى ل أص ب،صن اد ل أ  بكقدا ال 
أص بىواااا صالةط باملكات ةا أص باةي اء فاملاألدا ا أص مبدوت اد ،اا إن ااندل 

ل ادددلا صأشددد اا  مدددا دال حتهدددق ف ددد  مهللك دددة اةدددتقع ف نددد  يرتتدددل اهلل ددد  أل صةددد،ا صاددد
 احلك  أ  جواز االاأل ا .

                                                           

 .0/413ا اة،ا دطك : 1338ا 1331اةرتمل  :  (15)
 .40480أمح، :  (13)
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 ص  ذ إن اةقاء ل توض  يف اةهللغة ةألق ، اةعهلل ة ةلةط:
. ييرتن يف اةقاء أن يكون اةألعهلل ل الزما مل،ةوهلا ف ن اةقداء يف اةهللغدة دد، 1

مث يف إ ادال اةألدددأا  مددد  تددد د مبعددده اةدددواص يف إ ادال ا مددد  املطهللدددقا صدددد، تددد د مبعددده 
 امل،هللةا غ  أإا ظاا ال يف اةألعه ل بع ،ال ف ما اواه.

. ييرتن أن يكون اةألعهلل ل اةسزل مل،ةوهلا مطد دااا أ  أن احلكد  املرتتدل 4
اكددن تع،يألدد  صتىدد يأل  جبددام  اةعهللددةا أمددا إألا اددان دا دد ا ال يألعدد،ا ف،ددو يف اددله 

 احلاةة يكون ا  اا.
 مثال ذلك:

• رقْنف ق عوَّنسي ي م َّل  رُنوَّل  31املا ،ال/آية. 
•َّلََّْيْنوَّلََّْينف جل وَّنِلّنوَّح نمن م نم ئْنجل ت 4اةتو /آية. 

. فعهللددل اةدد غ  مددن أن )اةقدداء( يف "11"صزنددا مدداا  ف ودد   اددوص او •• 
ادددله اةت دددوص أفدددادت اةألعهلل دددل ةكتددد  تعهلل دددل دا ددد  ال يألعددد،اا صيكدددون يف ادددله 

 ا ل اةهط  صاة نا ا ل اة ج .احلاةة ا  ااا فألهوص: اةى دة 
. ييددرتن أن ال يكددون مددا بعدد،اا مكمددسا ة دد ة مددا د هلل،دداا ف،ددي   تئددل 3

 ال تىمل اهللةا بل ش لاا:
 •إنَّنقمتمنإىلنَّلةالتنف غ لوَّنوجو كم 5املا ،ال/آية. 
 :-  ف اةغاية أ سا - ت  -ب 

نوإننسح نمننَّملش ِنينَّستر ركنفاأج هنحتاىني امعنِاال نَّهللنننن :.. داص 
 .5اةألوبة/آية منسبلغ نمأمن 

 فعاهلل ة إجا ال املي ك اي إمساا  اسل او أ  ت هلل غ  اة،اوال.
صالا مىألقاد من دالةة االةأل ال ةهلل  ف ) ت( املوضواة أ سا ةهللغاية من 

   ذ املتطو .
                                                           

 .3444ا مىهلل  : 5313ا 0155اة خا   :  (11)
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ا أ  18احلاةددة اة ان ددة: أن يددلا  اةيددا ل مدد  احلكدد  ص ددقا مق،مددا متاادد اا 
 تيمل أنوال احلك  اةألاة ة:مق ،ا ةهللعهلل ة صاله احلاةة 

 أ. ألا  احلك  ابأل،اء أ  دصن اأاص:
 :يهوص اة اوص 

ف ن  أا ه اةهاتل مدن أ د اب املوا يدذ لند  داتدل  84"القاتل ال يرر"•• 
 ص ف مق، .-

 تدل اة اداال  يف اةدد  ال تعهللدف مدن ماةك،ددا  81"فـي الغـنم السـائمة زكــاة"•• 
 .-ص ف مق، -بل ت ال يف امل ااي "اةىا مة" 

 تددل الادد،  اهللددل ص ددقني  84"ةهلل اجددل ادد،  صةهللقددا س  س ددة أادد، "•• 
 .-من يهاتل  اجسا صمن يهاتل فا ااا -مق،مني 

أندد  اددئل  ب. ألادد  احلكددد  مدد  اةىدددأاص صيف حمدددل اةىددأاص:  ص  اتدد  
فهداةوا:  "أيـنق  الرطـأ إذا يـبم؟: ان جواز ب   اة لل بداةألم ا فهداص اةتديب 

                                                           

ي معه اةو ف املق،  املتاال او أن يكون اتاك اسدة مأ  ال بدني اةو دف صاحلكد  امل تدل اهلل د ا فمد س ال يهضدي اةهاضد (18)
صاددو غضدد انا اةغضددل ص ددف مق،دد  متااددل ةهللت،ددي اددن اةهضدداءا اةهاتددل ال يدد لا دألددل الب مددن االبددن يتااددل ادد،ل تو يددذ 
االبددن مددن أب دد  اةددل  دألهللدد  صاكددلا فكددل اددلا ص ددف مق،دد  متااددل ةكددن ال يهضددي اةهاضددي الاددود فدد ن اةىددواد ال اسدددة ةدد  

ا ةهللت،دي ادن اةهضداء صادلةط اةطويدل ال يد ل فد ن اةطدوص ال اسددة باةت،ي ان اةهضاء فهللون اةىواد ال يعألد  ص دقا مق،مدا متااد 
ة  بامل ل ف،و غ  مق،  صال متاال ةهللت،ي ان امل ل لن اةوا ل لويل أص د   ف كدون ادلا اةو دف )اةطدوص( ةد ع مق،مدا 

 صال متاا ا ةهلل ك  صاكلا.
ل اهلل د  صاددو يف اددله احلاةددة ي ددهللح ةهللألعهلل ددل دالةددة  صاهلل د  فدد ن اةو ددف املق،دد  املتااددل اددو اةدل  ةدد  اسدددة مددأ  ال يف احلكدد  املرتتدد

ااةغضل يف اةهضاء صاةهألل يف امل ل أما اةو دف غد  املق،د  صغد  املتاادل فدس ي دهللح ةهللألعهلل دل م دل اةهللدون يف اةهضداء صاةطدوص 
 يف امل ل صاكلا.

 .1/08ا صداص : ال ي حا أمح، : 4136اةرتمل  :  (84)
 .0/88ا اة  ،هي : 4/85أبو داصد :  81
 .4354ا اة،ا مي: 4106ا ابن ماج : 4361صداص:  ىن    حا أبو داصد:  1036اةرتمل :  (84)
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 .83"فال إذانع . فهاص: 
 ف،  مت  أن اةته ان اهللة امألتال ب   اة لل باةألم . فه،

 ه. ألا  احلك  م  اةىأاص يف غ  حمل اةىأاص:
أندد  ملددا اددأةأل  ا ا يددة اخل عم ددة صداةددل: يددا  اددوص اوا إن   ص  اتدد    

أ  أد األددد  اةوفددداال صاهلل ددد  ف يضدددة احلدددجا فددد ن  ججدددل اتددد  أيتقعددد  ألةدددطري فهددداص 
 :فهاةدل: نعد . دداص:  يته أكـان ينفعـه ذلـك؟أرأيت لو كان على أبيك دين فقض

 .80"فدين اهلل أحّق بالقضاء
ألاددد  ديدددن ايدمددديا صاحلدددج مدددن  اخل عم دددة ادددأةل ادددن احلدددج صاة ادددوص 

  دددذ ادددو ديدددن ن ددد  ةددد،ين ايدمدددي فدددلا  اةددد،ين اجدددام  بدددني  دددق او اهللدددل 
ايدمي ص ق ايدمي اهللل ايدميا صادو ص دف مق،د  متاادل ةرتتدل اةهضداءا 

 احل،يذ صاةىا ل ف    جل اما م   اابها.صد،  صا الا 
ةهللتدداس الاددألعماص  صيىددأل،ص  ددلا احلدد،يذ اددلةط اهللددل إ شدداد اة اددوص 

 اةه اس بي صل .
 : العلة الواردة في الن  استنباطاا:ثالثاا 

صاو أن يق ، اةتم برتا    اادألت ان اهللدة ةهلل كد ا صتكدون ادله اةعهللدة غد  
 ملاو ال ال   ا ة صال دالةة.

ـــــــال ) ادددددددن د هللدددددددة اة دددددددا    أن امددددددد  اددددددداص  ادددددددوص او   ص  (:1مث
أرأيــــــت لــــــو تمضمضــــــت أكــــــان ذلــــــك يفســــــد : اددددددل تقىدددددد، اة ددددددولري فهدددددداص 

 .86فهاص: ال" الاوم؟
فاادددألت   متددد  اددد،ل إفىددداد اةه هللدددة  -ادددابها-صدددد، ألا ندددا احلددد،يذ بألمامددد  

                                                           

 .1138 ماةط: ا1033 أمح،: ا4466 ماج : ابن ا4816 أبو داصد: ا0058 اةتىا ي: ا1105 اةرتمل : (83)
 .11 د :  13اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (80)
 .13 د :  13اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (86)
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ةهلل دددد ال م ددددل ادددد،ل إفىدددداد املضمضددددة ةهلل دددد ال إال إألا تىدددد ل يف إندددد اص املدددداء إىل 
اةه هللددددة ال تقىدددد، اة ددددول إال إألا تىدددد  ل يف إندددد اص املددددك  ا ددددوفا صبددددلةط فدددد ن

-فااألت   من ألةط اهللة إفىاد اة ول باةه هللة صاو املن اص. صتىمل ادله اةعهللدة 
 اهللة مىألت طة.  -املن اص

ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنإنَّنَودينللةالتنماننياو نَّجلمعاْنف ساعوَّنإىلننِا نَّهللنننننن (:2مثال )
 .8ا معة/آية ونروَّنَّلبيع

له اييدددة ة  دددان أ كدددال ا معدددة ال ة  دددان أ كدددال اة  ددد ا فهللدددو ل اددد هل اددد
يكن اةت،ي ان اة    اهللة ةهللمت  ان اةىدعي اةواجدل إىل ا معدة ملدا ادان م ت طدا 

صإن ااندددل ب ددد غة المددد  بطهللدددل  ونروَّنَّلبياااع :بأ كدددال ا معدددة. صدوةددد  
باملضدافة إىل إال أن  إي جازل به يتة ادرتان اةطهللل مبت  امل اح  -أ  إي-اةرتك 

أن موضول اخلطاب صاو اةىعي ة سال ا معةا صاله ف س ف كدون اةت،دي ادن 
 اة    صدل اةت،اء إ ا جازماا.

صمن اله ايية ااألت طل اهللدة ةأل د مي اة  د  صددل اةتد،اء صادي املهلداء ادن 
اة دسالا صتىددمل اددله اهللددة مىددألت طة يد،ص  احلكدد  مع،ددا   ددذ صجدد،تا ف  دد ل 

  ل أ  امل يهلل،ي ان اة سال صدل اةت،اء باةه اس.اة    صحت ل املجا ال صج
"المسلمون شركاء في ثالثة: المـاء والكـ  : داص  ادوص او  (:9مثال )

 .85والنار"
د، أبداح ةهللتداس امدألسك املداء مهللك دة ف ديدة يف  صةه،  ح  أن  اوص او 

 اةطا ف صا   صااأل وا ب  ةىهي ز ا،  صبىات ت، .
ي اة يف املاء ادي مدن   دذ  دقأل  ال مدن   دذ من احل،ي ني يق،  أن اة

اددو مدداء أ  مددن اوندد  مددن م افددق ا مااددة صهلدد  ف دد   اجددةا ف  دد ح مددن املهللك ددة 
اةعامددة صال اددوز امألسادد  ف ديددااا فدد ن ل يكددن ةهللتدداس ف دد   اجددة اددوز أن األهللددط 

                                                           
 .6/350ا أمح، : 4/154ا ابن ماج  : 3/431اصد : أبو د (85)
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 ف دياا.
صمددددن ألةددددط ااددددألت   اهللددددة اةيدددد ااة يف املدددداءا صاددددي اددددون املدددداء مددددن م افددددق 

،ص  احلكدد  مدد  اددله اةعهللددة صجددوداا صادد،مااا ف   مددا حتهددق اوندد  مدددن ا مااددة صيدد
م افق ا ماادة صةدو ادان غد  اة س دة املدلاو ال ي د ح مهللك دة اامدة صإن زاةدل اتد  

 اةعهللة أ  ل ي  ح من م افق ا مااة ي  ح مهللك ة ف دية.
 .83"ال حمى إال هلل ورسوله": داص  اوص او  (:1مثال )

 ، أن جمي ما او ةعمول اةتاس.صمعه احل،يذ: ة ع ل 
صمتدد  يىددألت   اهللددة ملتدد  أ  أ دد، مددن أن فددألم بيدديء مددن املهللك ددة اةعامددة 

 ااأل ا ا دا م ااا صاله اةعهللة اي "احلج  اة،ا مي".
صبتددداء اهلل ددد  يكدددون امدددألسك اةهطدددا ات صاةدددرتال صاملدددرتص صاةدددرتصيل مدددن صادددا ل 

تىد  اهللدل اد   ،يد،  املوا ست ممتواااا أ  ال ي دح أن  ألهللدط ف ديداا لإدا 
ختددألم بدد  أص شدد ي  ا، بددا يا صاددلا يعددك أإددا حتألجدد  دا م دداا ةيدديء مددن اةط يددق 
اةعال. ف ألا ألا ل اله اةعهللة "اال ألجاز اة،ا   ةييء من املهللك ة اةعامة" ألادل 
احلكدد ا مبعدده أن  جددس ةددو أ ددل أن األهللددط دطددا ا يىدد  اهللددل ادد   ،يدد،  يف 

ن اةىددد ا ات صاةطدددا  ات ال حتمدددي مدددن أ ضددد  ف نددد  ال اتددد  مدددن ألةدددط. ادددلةط فددد 
 اةط يق ش ئا دا م ااا صةلةط اوز امألسا،ا ف دياا.

صاكلا باةتى ة ةهللموا ست اة   ية يف اة  ا  صالإدا  اةد  ال  تد  أ د،ا 
من اادألعماهلا. أمدا املوا دست اة   يدة يف الإدا  اة دغ ال اةد  تىدألعمل ةهللىدهي 

هللك ددة اةىددقن اة ددغ ال اةدد  ال تىددهللل اةت،دد  ف،ددي ادداةط يق اةعددال يىددمح ةألفدد اد مب
اا  ة اون  مهللك ة اامةا أما اةىقن اةك د ال فألمتد . أمدا باةتىد ة لناب دل امل داه 
صاجملدددا   ف جدددل أن تكدددون مهللك دددة اامدددة لإدددا تأادددل مدددن اةط يدددق دىدددما أادددلا 

 دا م اا.
                                                           

 .4538ا أبو داصد : 0/31ا أمح، : 3414ا 334اة خا   :  (83)
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 : العلة القياسية:رابعاا 
  ال بددني اةعهللددة دالةددة إألا اددان يف اةددتم اهلل ددة دالةددة صاانددل اتدداك اسدددة مددأ 

ص كددد  ال دددل فددد ن ادددله اةعسددددة اكدددن اادددألعماهلا يف د ددداس اهللدددة ج،يددد،ال اهللدددل 
اةعهلل ددة دالةددة املوجددودال يف اةددتم صاددله اةعهلل ددة ا ،يدد،ال تىددمل اهللددة د اادد ةا صاددي 
تىألعمل يف اةه اس ملنألاه أ كال ج،ي،ال اما تىدألعمل بدادي أندوال اةعهللدل ادواء 

ة املددأ  ال بددني اةعهللددة صاحلكدد  ال توجدد، إال إألا  بىددواء. صمددن ا دد،ي  ألادد ه أن اةعسددد
اانل اةعهللة دالةة ص قاا مق،مداا )ةهللألعهلل دل صةوجد  اةعهلل  دة( أ  مق،مداا ةكدون ألةدط 
اةو ف اهللة صمق،ماا الةط ةهللىد ل اةدل  مدن أجهللد  ااألد  ألةدط اةو دف اهلل دةا 

 لن الا اةى ل او اةل  ج،د اةعسدة املأ  ال بني اةعهللة صاحلك .

 أمثلة:
 .81"ال يقضي القالي وهو غضبان": ص او داص  او  

 )اةغضل( صاو ص ف مق،  ألا  م  احلك  معهللسا باةغضل. 
ةكددن اددله اةعهللددة املددلاو ال )دالةددة( صاددي اةغضددل اددي ص ددف مق،دد  ةألددأ   
اةغضددل اهللدددل اةهضددداء صاتدداك اسددددة مدددأ  ال بدددني اةعهللددة دالةدددة )اةغضدددل( ص كددد  

ال ادي تيدويش اةقكد  صاضدط اب ال ل )اةت،ي ان اةهضاء( صاله اةعسدة املأ   
احلددداص صادددل ص دددف مق،ددد  ج،يددد، جدددو  ادددله اةعسددددة املدددأ  ال ادددا ول مددد س ف نددد  
يهدداس اهللددل اةعهللددة دالةددة يف اةددتم جبددام  اددله اةعسدددة صيىددمل اةو ددف املق،دد  

 جبدام  د ااد ة ا ،ي، )ا ول( اهللة د اا ة ف كون اةغضل اهللة دالةة صا ول اهللة
 صا ول. اةغضل اةعهللألني يف املوجودال املأ  ال اةعسدة

 .88"من كسر شيئاا ففو له وعليه مثله" مثال  خر:

                                                           

 .1313ا مىهلل  : 5338اة خا   :  (81)
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الا احل،يذ ف   اهلل دة دالةدة باادألعماص )اةقداء( املق د،ال ةهللألعهلل دل يف اةىد ا  
 توضدد  ةهللألعهلل ددل يف أ ددل اةهللغددة صةددلةط مس ددل اةعهلل ددة اتددا )دالةددة(ا لاهللمددا بأإددا 

فد ن اهلل د  أن يد،ف  م هللد  فاحل،يذ يق ، أن من اان ةوزت  شيء لا   مث اىد ه 
 ة ا   .

فااددألعماص )اةقدداء( يف اةددتم أفدداد أن اىدد  اددلا اةيدديء اهلل ددة دفدد  د مألدد . 
صلن اةكىدد  ص ددف مق،دد  ةهللألعهلل ددل صةوجدد  اةعهلل ددةا فألكددون ةدد  اسدددة مدد   كدد  
ال ددل )صجددوب دفدد  اةه مددة( صاددله اةعسدددة اددي )ادد،ل بهدداء ألةددط اةيدديء اهللددل 

ج،يدد،ال )تغدد  اددني اةيدديء( اهللددل اةعهلل ددة أ ددهلل ( صجبددام  اددله اةعسدددة تهدداس اهلل ددة 
دالةددددة املوجددددودال يف اةددددتم )اىدددد  اةيدددديء أص زصاص ا تدددد ( صتىددددمل اددددله اةعهلل ددددة 

 ا ،ي،ال اهلل ة د اا ة صتىألعمل يف د اس أ كال ج،ي،ال اهللل  ك  ال ل.
فكمددددا أن مددددن اىدددد  شدددد ئا يف  وزتدددد  صاددددو لا دددد  يدددد،ف  م هللدددد  ة ددددا    

يديء ادأن ل دن احلتطدة اةد  اتد،ه )اةكى  اهلل ة دالةة( فكلةط من غ  اني اة
لا دد  أص  ددت  اةقددوالأل اةددل  اتدد،ه لا دد  ادد قا فكددل ألةددط موجددل دفدد  امل ددل 

 لن  غ   اني اةييء )صتغ   اني اةييء( اهلل ة د اا ة.
 أمثلة أخرى على أنواع العلة:

 . اةعهللة   ا ة:1
أ ل "إن كنتم ثالثة فال يتناج  اثنان دون الثالث من : . داص  اوص او 1

 .144أن ذلك يحزنه"
اةعهللة اي )من أجل أن ألةط ج ن (ا ص  ذ ااألعمهللل أداال تعهلل ل  د جة 

 )من أجل( ف،ي إألن اهللة   ا ة.
 . اةعهللة دالةة:4

                                                                                                                             

 .0/163 اة،ا دطك: ا5/16 أبو يعهللل: ةغ ها ش ئا اى  إألا باب معهللها اة خا  : ا4/314 ماج : ابن (88)
 .463 د   30مح، شاا : إاتاده    حا اةط اةىي : صا صداص أ046ا 1/336أمح، :  (144)
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 بااألعماص اةو ف املق، :
وستاا وَّن اامنماا نَّساات عتمنمااننقااوتنومااننرباا  نَّخلياالنت  بااوننباا ننن :. ددداص 1

 .ت وَّهللنوت وِم
ل ةإلادد،ادا ف،ددو يق ددد، اةعهللددة صةدددلةط إ ادداب اةعدد،ص ص دددف مق،دد  متااددد

 تكون اهللة دالةة. ت  بوننب نت وَّهللف ن 
 احل،يذ. 141"ما كانت هذ  لتقاتل...": . داص 4

أ  أن اهللة حت مي دألهلل،ا أإا ل تهاتل م  ج ش اةع،صا صالا ص ف مق،  
فألكدددون ادددله اةعهللدددة دالةدددة )ةألهاتدددل( صباةألدددايل ةدددو أن امددد أال مدددن نىددداء اةعددد،صاانل 

 ملىهللمني ف جوز دألهلل،ا.تهاتل ا
 . اةعهللة االاألت ال ة:3

ــــو تمضمضــــت هــــل يفســــد صــــومك؟ : ددددداص  ــــت ل  ددددداص: ال. ددددداص:"أرأي
 . 144فكذلك القبلة"

يىألت   من اةتم أن اهللة بطسن اة دول مدن اةه هللدة ادو املند اصا فهللدو د  دل 
صل يتدد ص ال ي طددل  ددوم ا فدداملن اص اددو اهللددة ااددألت ال ة صألةددط لإددا ااملضمضددة 

 ملاء  ا إىل ا وف فى، اة ول صاكلا اةه هللة صاملن اص  ا.ف ن أن ص ا
 . العلة القياسية:1

. فعهللددة فىدداد اة  دد  اددي اددون 143أن يبيــع حالــر لبــاد" "نفــى رســول اهلل 
اة ددا   مددن أاددل احلضدد  صامليددرت  مددن أاددل اة دد،صا أ  آتع مددن اة اديددةا صاسوددا 

اة اديدة ال يدد،   مددا ص دف مق،دد  ةهللألعهلل ددل صمق،د  ةوجدد  اةعهلل ددة. فاةدل  يددأ  مددن 
اي الاعا  يف اةىو  ات، أال احلض ا أ  ا،ل اع  اةىو . صةدلةط يهداص 

                                                           

 .11/114ا ابن   ان : 3/011ا أمح، : 4558أبو داصد :  (141)
 .0/411ا اة  ،هي : 4/181ا املىأل، ك : 3/406ا ابن ا اة : 1/14أمح، :  (144)
 .1013ا مىهلل  : 4403ا 4433اة خا   :  (143)
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اددن ادددله اةعهللددة )ادددون اة ددا   مدددن احلضدد  صادددون امليددرت  باديددداا( اهللددة دالةدددة لن  
 اهلل ،ما ص ف مق، .

ةكدددن اتددداك اسددددة مدددأ  ال بدددني ادددله اةعهللدددة )ادددون امليدددرت  باديددداا( صاحلكددد  
دة املأ  ال اي ج،اةة اة اد  ةىع  اةىدو . صاهلل د  فد ن  )فىاد اة   (ا صاله اةعس

اددل ص ددف جألددو  اددله اةعسدددة املددأ  ال )أ  صجدد  اةألعهلل ددل( ي دد ح اهللددة د اادد ة 
م ددل )اددون امليددرت  اا جدداا مددن اةىددجن أص دادمدداا بعدد، لددوص غ دداب(ا صيكددون 

 اة    ة  فاا،اا الةط.
 ف كون )اون امليرت  بادياا( اهللة دالةة.

   اا جاا من اةىجن( اهللة د اا ة.صيكون )اون امليرت 
صاةعهلل دددة اةه ااددد ة د ىدددل اهللدددل اةعهلل دددة دالةدددة جبدددام  اةعسددددة املدددأ  ال املأل ههدددة 

 ف ،ما صاي ج،اةة اع  اةىو .
صمددن ا دد،ي  ألادد ه أندد  اددل أن تكددون اتدداك اسدددة مددأ  ال )صجدد  اةألعهلل ددل( 

 ال بدني اةعهللألدني جتم  ما بني اةعهللة دالةة صاةعهللة اةه اا ة صب،صن جام  اةعسددة املدأ 
ف ندد  ال توجدد، اهللددة د اادد ةا  امدداا اه دداس اةقدد ل اهللددل ال ددل ال ي ددح إال جبددام  

 اةعهللة ب ت،ما. صالا أم  م،  ال إد اا  ج ،اا.
 الفر  بين العلة والسبأ:

او أما ال مع فدة ةوجدود احلكد ا م دل زصاص اةيدمع أمدا ال  مع فدة  السبأ:
 ةوجود اة سال.
أجهللدددد  صجدددد، احلكدددد  ف،ددددي اة ااددددذ اهللددددل اددددي اةيدددديء اةددددل  مددددن  العلــــة:

اةأليددد ي  ةهلل كددد ا ف،دددي اددد ل تيددد يع  ال اددد ل صجدددودها ف،دددي دة دددل مدددن أدةدددة 
: احلكدد  م هلل،ددا م ددل اةددتم صألةددط ااملهلدداء اددن اة ددسال املىددألت طة مددن دوةدد  

إنَّنَااودينللةااالتنمااننيااو نَّجلمعااْنف سااعوَّنإىلننِاا نَّهللنونروَّنَّلبيااعن فدد ن  8ا معة/آيددة
جهلل  احلك  صاو حت مي اة    ات، أألان ا معدةا صبدلةط ادان املهلاء د، ش ل من أ
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اهللة صة ع ا  ا اسف زصاص اةيمع فهلل ع اهللة لن  سال اة ،  ل تي ل من 
 أجهلل  صإيا او أما ال اهللل أن اة ،  د، صجل صجوده.

 الفر  بين العلة والحكمة:
امددا -دهللتددا إن اةعهللددة اددي اة ااددذ اهللددل اةأليدد ي ا صاددي تىددألقاد مددن اةددتم 

. إال أن اتدددداك ن و ددددا ي ،دددد  ف ،ددددا معدددده اةعهلل ددددة  ىددددل أدصات -اددددابها ب تددددا
اةألعهلل ددل املىددألعمهللة أص اةرتا ددلا غدد  أن ددد ا ن أادد ا اددواء يف اةددتم أص يف غدد ه 
تعطددل معدده اةألعهلل ددل صتق دد، معدده آادد  اددو غايددة اةيددا ل اةدد  ي،دد،ف إة ،ددا مددن 

 اةألي ي  صة ع اة،اف  ةألي يع،ا.
ية أص اةتأل جة اة  ت ني مه دود اةيدا ل صد، ا طهللح اهللل تىم ة اله اةغا

 من احلك  " كمة" صة ع اهللة لإا ة ىل اة ااذ اهللل اةألي ي .
 صاتىألع س بعض اله اةت وص:

 ن وص يف اةي يعة املاسم ة بيكل اال: :أوالا 
•وم نسرسلن كنإالنر ْنللع ملني 143الن  اء/آية. 
•وَنْلنمننَّلَ آننم ن ونَْ ءنور ْنللمؤمنني 14املا اء/آية. 

صاةيددددقاء صاة محددددة اددددو ص ددددف ةهلليدددد يعة مددددن   ددددذ نأل جأل،ددددا صةدددد ع اهللددددة 
ةأليدد يع،اا فاة دد غة ال تدد،ص  اهللددل اةألعهلل ددل صةددلةط تتألقددي اةعهلل ددة صتكددون احلكمددة 

 من تي ي  اةي يعة أن تكون  محة.
َكماا يف بعض ال كال: ثانيا:  ن وص ب تل  ا
•ليش  وَّنمن فعن م احلج. .. احلكمة من 41احلج/آية 
•وََّلقبَغقضفااااا ءَنفااااااينَّلقافمْااااا ِننَّلقعَااااا ََّوَتَنننيك ِيااااا كنَّلش ااااايْ ف نكنسفنْنيكوقااااااعَنبَيْااااانَكُمكننإََِّمَااااا ن

 .81املا ،ال/آية  وََّلقمَيْ ا ِ
• َْف لتَ  نآلنف توننليكونن منت وَّنوح 1اةه م/آية. 
•وم نخلَتنَّجلنّنوَّإلَ نإالنليعب ون 65اةلا يات/آية. 
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• َّهللنإالنبشااااااا ىنلكااااااامنولت مااااااائننقلاااااااوبكمنبااااااا ننومااااااا نجعلااااااا  آص
 .145ام ان/آية
•ِت نتليكمنَّلةاي  نِما نِتا نتلاىنَّلاذيننماننقابلكمنلعلكامننننننننن

 .113اة ه ال/آية تتَون
• إننَّلةالتنتن ىنتننَّلْحش ءنوَّملنك 06اةعتك وت/آية. 
"ال تنك" المرأة على عمتفـا وال علـى خالتفـا وال علـى ابنـة أخيفـا وال علـى ••

 .140أختفا ف نكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" ابنة
فقي و   ما ا ق بني  اةيا ل اةغاية اة  تتألج ان احلكد  صةد ع اة اادذ 

مدن تيد ي  ادلا احلكد  ادو أن يتدألج اتد  ادلا  اهللل تي يع ا أ  أن  كمألد  
 ملن يط ه .

ص د ي اةت ددوص اةىددابهة مدد  د ا ت،ددا ادواء مددن اةددتم  نقىدد  أص غدد ه ت ددني 
اةعهلل ة مبعه اة ااذ اهللدل اةأليد ي  لإدا ةدو ااندل ادلةط ملدا ختهللقدلا  ا،ل إفادال

 صإيا ي،ص  احلك  م  املعهللوص صجوداا صا،ماا.
 م سا:
 •ليش  وَّنمن فعن م   اتا ة ع اة ااذ اهللل تي ي  احلج ش،ود متاف

وهلل علـى النـال حـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيال ومـن كفـر فـ ن اهلل •فد ن آيدة احلدج  
 ا ل ت ب  ف يضة احلج بأية اهللة.83آص ام ان/آية ي عن العالمينغن

 الةط:     
 •ف لتَ اا نآلنف تااوننليكااونن اامنتاا وَّنوحَْاا نن صاضددح  1اةه دددم/آية

صي بدددوه ة  ددد ح هلددد  اددد،صا  -اهلل ددد  اةىدددسل-ف ،دددا أن آص ف ادددون ل يعألتدددوا مبوادددل 
 صإيا اةتأل جة اة    هللل الةط.

 •وَّملنكااا نإننَّلةااالتنتنااا ىنتاااننَّلْحشاا ءنن    اددلةط ال تق ددد، اهللددة تيددد ي
                                                           

 .1041ا مىهلل  : 0118اة خا  :  (140)
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إننَّلةاااالتنا وسقيماااوَّنَّلةاااالتاة ددسال فدد ن اةت دددوص اةدد  ت ددني ف يضدددة اة ددسال 
 ل ت ب  ف يضة اة سال بأية اهللة. ِ َتنتلىنَّملؤمننينِت ب نموقوت 

صاكدددلا فددد ن و ددد   ددد ي اةت دددوص اةىدددابهة مددد  اةهددد ا ن ادددواء يف اةدددتم 
 اهللة صإيا  كمة.نقى  أص ن وص أا ا ت ني ا،ل صجود 

صاةقدد   ا دد  بددني احلكمددة صاةعهللددةا فاةعهللددة اددي اة ااددذ اهللددل اةأليدد ي ا أ  
 اةل  من أجهلل  ش ل احلك  صأما احلكمة فأل ني اةتأل جة صاةغاية من احلك .

صاةعهللة ال يألخهللف احلكد  ات،داا ف،دو يد،ص  مع،دا صجدوداا صاد،ماا لند  شد ل 
أل هدق يف  داالت أاد ا أ  لجهلل،اا صإيا احلكمدة دد، تأل هدق يف  داالت صال ت

 د، تألخهللف أ  اناا.
فاةعهللدة ادي اة اادذ اهللددل اةأليد ي  صادي موجدودال د ددل احلكد  صةد ع نأل جددة 
ةدد ا يف  ددني أن احلكمددة اددي اةتأل جددة اةدد  اكددن أن تتددألج اددن احلكدد  صاددي  ددلا 

 املعه د، تألخهللف يف بعض ال  ان.
 فم سا:
 •ليش  وَّنمن فعن م ون صال يي،،صن... صا  صن جج.41احلج/آية 
•وماا نخلَااتنَّجلاانّنوَّإلَاا نإالنليعباا ونننن صا دد صن مددن .65اةلا يات/آيددة ..

 اخلهللق ال يع ،صن او.
 صاكلا و   ما  ح  أن يهاص ات   كمة.

ا صمددن امل،دد  مع فألدد  أن احلكمددة مددن تيدد ي  احلكدد  ال يعهللم،ددا إال او 
ل يددأتا  ددا  صةددلةط ال بدد،  مددن نددم  شدد اي يىددألقاد متدد  أن اددله  كمددةا فدد ألا

أص مددن املها دد،  نددم  ددد، جدداء بدد  اةددو ي فددس اددوز أن تعألدد  مددن  كدد  او 
اةي ا ة اما يطهللق اهللل احلكمة أ  اناا لن معده اوإدا مه دودال ص كمألد  مدن 
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احلكددد  أص اةيددد يعة ادددو أنددد  تعددداىل ادددو اةدددل  د ددد،ااا صيىدددأل  ل اهدددس صشددد اا 
 هلل ،ا بتم  بوااطة اةو ي.ا امللسل اهللل  كمة او إال إألا ألهللعتا او 

صاخلس ة أن احلكمة اي اةغاية من تي ي  احلك ا أ  اةتأل جة اة  اكن 
أن توجد، متد ا صم،مدا يكدن مدن أمد  اددله اةتأل جدة ف إدا ة ىدل اهللدة شد ا ة صإيددا 

ا فألكدون مدن د  دل املا دا  بأشد اء ال بأ كدال فألأادل يف اي إا ا  مدن او 
ا ددا  صاملددواال صامل شددداداتا صال ي دددح  اةت ددوص اةيدد ا ة  كدد  اةه ددم صال

 أن تكدون غد  ألةط فدس ت،ال يف اةألي ي  صال يف ااألت ان ال كال.
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 الفصل الثاني 

 ما ظّن أنه دليل وليم بدليل 

االاددددأل،الص يف اةهللغددددة : ااددددألقعاص مددددن لهللددددل اةدددد،ة ل صاةط يددددق امل شدددد، إىل 
اادداا أص د ااددااا صتددا ال املطهللددوب. صيطهللددق تددا ال اهللددل اةدد،ة ل اددواء اددان ن دداا أص إو

 اهللل نول ااص من أنوال الدةة ف ما ظن أن  دة ل    ح صاو ة ع الةط.
 وهذ  أربعة أنواع منفا:

 . ش ل من د هللتا.1
 . ملال اة  ا .4
 . االاأل ىان.3
 . امل ا  امل اهللة.0

 صاتلا  أدةة ا،ل  ج أل،ا يف اة تود اةألاة ة:
 . شرع من قبلنا:1

 شددد اا ةتددداا صادددو ةددد ع  جدددة اهلل تدددا لن او إن شددد ل مدددن د هللتدددا ةددد ع 
َْلقَن نِإلفْياَكنَّلقكاتفا َ نِبا لقَحقِّنمكَةا ِّق  نلاَما نَباْيَننَيَ ْيا انمااَننَّلقكاتفا ِ نَومكَ ْيمانمما نَتلفْيا اننننننننننننيهدوص:  َق   َوسف

... أ  نااخا ملدا اد ه ا صبدلةط فدت ن غد  خمدال ني بيد يعة مدن 01املا ،ال/آية
 .د هللتا بل باملاسل فه 

 . مذهأ الاحابي:2
فانننتنا عتتمنفنَايءنفا دوهنإىلنننننإن ملال اة  ا  ة ع دة سا ش ا اا: 

 صاة اوص. او إىل االاألسف ات، اة د أصجل فه، ا68اةتىاء/آية َّهللنوَّل سول
صالةط أو  اة  ابة اهللل جواز خماةقة ال صا ، من آ ادا  صةو ادان 
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ا د، مدت،  إت دال اياد  صادو مدلال اة د ا   جدة ةكدان اةواجدل اهللدل ادل  ص 
 حماص.

 صااألسف اة  ابة يف اجأل،ادا  أم  مي،و .
 . االستحسان:9

 ةغةا: ااألقعاص من احلىن صاو ا،  اةييء  ىتاا ض، االاأله اح.
صا طس اا: ا ا ال ان دة ل يته،ح يف ألان اجملأل،، ال يهد،  اهللدل إظ،دا ه 

 ةع،ل مىاا،ال اةع ا ال ة .
عدد،صص ادن موجدل اةه دداس إىل د داس أدددوا دداص بعضد، : إندد  ا دا ال ادن اة

متددد ا صيعألددد صن مدددن االاأل ىدددان اةعددد،صص ادددن اةه ددداس إىل اةدددتم  مدددن اةكألددداب 
صاةىدددتة صاةعدددادالا صادددلةط اةعددد،صص باملىدددأةة ادددن  كددد  ن ا  ادددا إىل  كددد  آاددد  

 ةوج  أدوا يهألضي الا اةع،صص.
ْوَّلوَّلاااا َّتني وااااعننسونالد ااااننحااااولنينِاااا ملنينملااااننسرَّدنسننيااااتمنَّل واااا ت 

ا يعددد،ةون ادددن مهألضدددل اةعمدددول ةكدددل  أل  بألخ ددد م الل اة ف عدددة 433ة ه ال/آيدددةا
 .146املت ةة اة  من شأن م هلل،ا أن ال ت ض  صة،ااا ف خ جواا من الا احلك 

امدددا تهألضددد    145صادددلةط اةعدددد،صص يف الجدددد  امليدددرتك ااخل دددان صاةكدددواء
 دد  ةكددون اةهاا،ال اةكهلل ة من ا،ل ضمان  ما يألهللف يف ي،ه من غ  تعد،ع صال ته

مددا ل  يدد،ه يف يألهللددف مددا صاددو ضددمانة اخلدداص اةدد،ة ل يهألضددد   مددا إىل أمانددة يدد، يدد،ه
اتدد،  هلدد  يكددون مددا اهللددل ةهللتدداس تطم تدداا  صغدد   يكدددن اةألهللددف بهددوال دااددد ال ا ددد  

 الج اء. بني صاخل انة اةألىاال الج  صتأم تاا لمألعأل،  من اةألهللف ن  ا ةألقيي
اةعددد،صص إىل دة دددل أددددوا ف،دددو صادددد   صاالاأل ىدددان ةددد ع دةددد ساا فددد ن ادددان

اةرتج ح بني الدةة ص ج ان اة،ة لا صأما إن اان اةع،صص ب،صن دة دل ف،دو ةد ع 
                                                           

 ان اة،ة ل بس دة ل فاةتم اال يف ال  أل.  صالا ا،صص (146)
 . "ال لمان على مؤتمن"يهوص:  صالا الةط ا،صص ان اة،ة ل ب،صن دة لا ف ن اة اوص  (145)
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 .68. اةتىاء/آيةفنننتن عتتمنفنَيءنف دوهنإىلنَّهللنوَّل سولدة س: 
أص مددا أ شدد،ا إة دد  مددن  فدداملطهللوب مددن املىددهلل  إت ددال  كدد  او ص اددوة  

ا صأمددا االاأل  ىددان صاةددل  اددو ادد،صص اددن اةدد،ة ل بغدد  دة ددل ف،ددو إوددالع صد دداسع
 .ة ع  دا إىل او صاة اوص 

صاددله أدضدد ة اة دد ابة اهللددل ا  هتدداا ل يكونددوا جكمددون اددوا باةكألدداب 
 صاةىتة صاملوال صاةه اسا صة ع بييء من االاأل ىان.

 الا ان اةألع يف اة اين ةساأل ىان.
لن اجملأل،د، اةدل  يتهد،ح أما اةألع يف الصص فواضح أن  ال تهول بد   جدة 

ال يكددون  - ىددل اةألع يددف-اةدد،ة ل يف ألاتدد  صال تىدداا،ه اةع ددا ال اهللددل إظ،ددا ه 
 ي،   ما او اةل  انه،ح يف ألات  صباةألايل فس اوز أن يعأل  دة سا.

 . الماال" المرسلة:1
يع فوإا بأإا امل هلل ة اة  ال ييد،، هلدا دة دل اداص باالاأل دا  أص املةغداء 

  ذ ال نم  بي ن أن يكون يف الال  ا دف    ه.ف أال  ا  
صا هللددون اهلل ،ددا بأندد  ةددو اداددل أ دد، اهللددل ايادد  مدداال صاجدد  اددن امل  ددات 

"البينـــة علـــى مـــن : صلهللدددل حتهلل دددف املددد،ال اهلل ددد  اة مدددني ل هدددا ةهدددوص اة ادددوص 
فدد إ  ال يوج ددون حتهلل ددف املدد،ال اهلل دد  إال إألا   143ادعــى واليمــين علــى مــن أنكــر"

ملدد،اي اسدددة  ددت ال يألجدد أ اةىددق،اء اهللددل اةقضددسء ف دد،فعوا  اددان ب تدد  صبددني ا
 إىل احملاا  ب،ااصا ااألبة.

صصاضدح مدن تعد يقد،ددا أإددا ة ىددل دة ددساا صاةعمدل  دا ادسف اةدتم  بالدل 
 ال اوزا صاة،ة ل اهللل ألةط:

1• .وَمَ نَّخْتفلفْقتُمْنفاي انمانْنََيْءٍنففحككقمك كنإِلفىنَّللَّ ان  14يةاةيو ا/آ. 
                                                           

اةرتمل  : ان ابن ا اس :  ىن    حا صاةعمل اهللل الا اتد، أادل اةعهللد  مدن أ د اب  ادوص او صغد ا  "أن اة  تدة  (143)
 اهلل  " صألا ه اة خا   صابن ماج  معهللها. اهللل امل،اي صاة مني اهللل امل،ال
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  •فنننتن عتتمنفنَيءنف دوهنإىلنَّهللنوَّل سول 68اةتىاء/آية. 
  •َّلياااااو نسِملاااااتنلكااااامنديااااانكمنوسمتماااااتنتلااااايكمنَعمااااايتنننن 
 .3املا ،ال/آية
 •سحي اا نَّإلَ اا ننسننيااهكنساا ىن فكددل  شدديء م ددني .35اةه امة/آيددة ..

 فك ف يهاص اتاك ما ل يعأل ه اةي ل أص يهللغ .
ف،دددددو اةدددددل  يه  اددددداا صاالاأل دددددسح  . امل دددددهلل ة   دددددذ يكدددددون اةيددددد ل4

)احلكدد  بامل ددهلل ة امل اددهللة(  كدد  م ددك اهللددل م ددهلل ة ل يه  اددا اةيدد لا صةددلةط 
 ف،و ة ع  جة.

. بتددداء احلكددد  اهللدددل م دددهلل ة ل يه ادددا اةيددد ل ادددو حتكددد   ةهللعهدددل اجملددد د 3
 صالا ال اوز.

صمدددن ا ددد،ي  ألاددد ه أن ال كدددال املىدددألت طة مدددن الدةدددة اةىدددابهةا مدددن د دددل 
 اةها هللني  اا تعأل  أ كاماا ش ا ة لن هلا ش ،ة اة،ة ل. اجملأل،،ين
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امددا ألا نددا فدد ن اةدد،ة ل اددو مددا يت ددل مل  ددات  ه هددة مددن احلهددا قا صاددو 

 ات، ال وة ني يق ، اةعهلل  صاة هني.
ادسف المددا ال صاددي اةدد  يهللد ل مددن اةعهللدد   ددا اة دن بوجددود املدد،ةوص ادداةغ   

 ة ةهللمط ا ف ن  يهلل ل من اةعهلل  ب  اة ن بوجود املط .باةتى 
صتىدددمل المدددا ال أ  اندددا اسمدددة إألا ااندددل ال تتقدددط ادددن اةيددديء املددد،ةوص 
اهلل   ا،الةدة الةدف صاةدسل اهللدل االاد  ال تتقدط اتد ا ف،دي اسمدة اهلل د  أمدا إن  
اانل تتقط ان اةييء امل،ةوص اهلل   ااةغ   باةتى ة ةهللمط  ف،ي تىمل أما الا 

 اسف الما ال صاةعسمة. صاة،ة ل
صامدددددددا دهللتدددددددا ادددددددو اتددددددد، ال دددددددوة ني يق ددددددد، اةعهللددددددد  صاة هدددددددنيا صيع فونددددددد  يف 
ا دطس ،  بأند  اةدل  اكدن أن يألو دل ب د  ح اةت د  ف د  إىل اةعهللد  مبطهللدوب 

 ا  .
ص دددددد  ح اةت دددددد  يهألضددددددي أن يكددددددون ةدددددد،ا مددددددن أ اد أن يق،دددددد  اةدددددد،ة ل 

 الاألت ان  ك  ش اي مت ا أن يكون ة،ي  أم ان م،مان:
 . مع فة بأةال الةقاظ صدالالهتا.1
 . مع فة بأدىال اةكألاب صاةىتة.4

صادددلان المددد ان ضددد ص يان ة دددألمكن بواادددطأل،ما مدددن اادددألخ اه احلكددد  مدددن 
 اة،ة ل بع، ف،م ا صف،  ما يهلل ل ةسجأل،اد.

صاددددت  ذ يف اددددلا اة دددداب )أةددددال اةهللغددددة صدالالت الةقدددداظ( صيف اة دددداب 
 يف اة اب اخلامع )االجأل،اد(.اة اب  )أدىال اةكألاب صاةىتة( ص 
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 الفصل األول

 أبحار اللغة

اةهللغة: أ وات يع   ا ال  دول ادن أغ اضد، ا صيهداص: ةغدوت: تكهللمدلا 
أ  اة الددل. صيف  34اةق دان/آيددة وإنَّنماا وَّنباا للغونماا وَّنِ َّماا نننصددداص تعدداىل: 
 أ  تكهلل . صاةهللغة من ةغا إألا هلدج 141"من قال في ال معة صه فقد لغا"احل،يذ: 
 باةكسل.

صأما تع يف اةهللغة: ف،و ال ةقل صض  ملعه. صل يهة مع فة اةهللغات اة صاية 
 فه .

 صبعض،  يهى  اةهللغة من   ذ أ ل نيو ،ا:
. اةىدددددام ةا صمت،دددددا اةع ب دددددة صاةع ان دددددة صاةىددددد يان ة صاةكهلل،ان دددددة صاحل يددددد ة 1

 صايشو ية صاة ابهلل ة صاةقت ه ة صاحلم ية صاةت ط ة.
اةىتىدددك يأل ة )صمدددن ادددسةأل،ما -ةهللغدددة اهلت،يدددة اةه،ادددة . اي يدددةا صمت،دددا ا4

اةقا ادددد ة اةه،اددددة صاةست ت ددددة صا  مان ددددة( صمددددا تقدددد ل ات،ددددا مددددن اةهللغددددات احل،ي ددددة 
 امل هلل  ية صالملان ة صاةق نى ة صامليطاة ة صالا ان ة.

 . اةطو ان ة صاةرتا ة صاجمل ية صاةألرتية صاملغوة ة.3
 ف ،ا:صبعض،  يهىم،ا  ىل نول اةرتا ل 

. أ ادية: تألأةف من مهط  صا ، ااة  ت ة فكل  معه صةقل ةد  مهطد  1
 ال يألغ .
. امل ج دددة: تألدددأةف الةقددداظ ف ،دددا مدددن اهللمألدددني تددد،ص  الصىل اهللدددل ال دددل 4

                                                           

 ا ص صاه اة خا   معهللها.1310ا اةتىا ي: 113ا صداص:  ىن    حا أبو داصد: 034اةرتمل :  (141)
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ةهللمعها صاة ان ة اهللدل املعده املضداف إة د  ااةقاادل صاة مدان صاملكدان م دل اة ابان دة 
 صاةرتا ة.
ال ل اةوا ، إىل   ي شت ال  مت،ا يد،ص   . املأل  فة اة  يأل وص ف ،ا3

اهللددددل معدددده ال يدددد،ص  اهلل دددد  ايادددد  ااةع ب ددددة صاةع ان ددددة صاةىدددد يان ةا صةكددددن اةع ب ددددة 
امألازت بكوإا ةغة اشألها  صإا اب معاا: صض  يض  صاض  صض  موضد  صضد   

 صضااة...
 :ولع اللغات

ادددد ل اةوضدددد  ةهللغددددة اددددو اةألع دددد  امددددا يف اةددددتقعا صاددددان موضددددوا،ا اددددو 
لةقددداظ امل ا دددة مدددن  ددد صفا صاةهللقدددل دددد، صضددد  ةهللألع ددد  امدددا يف اةدددلان صةددد ع ا

ةهللماا ددة ف،ددو غدد  اةقكدد  فدداةقك  اددو احلكدد  اهللددل اةواددد  اددسف اةهللقددل ف ندد  ل 
يوض  ةهلل،الةة اهللل  ه هة اةواد  صال اهللل احلك  اهلل   بدل صضد  ةهللألع د  امدا يف 

  مد  املعداين اةلات دة اةلان اواء لابق اةوادد  أص ااةقد ا لن إلدس  اةهللقدل دا د
 دصن اخلا ج ة.

صاةهللغددات اهلل،ددا ا ددطس  ة ف،ددي مددن صضدد  اةتدداس صة ىددل مددن صضدد  او 
  ا صأمددددا دوةدددد :وتلّاااامنآد نَّألكاااا ءنِلاااا  نن فدددد ن املدددد اد  31اة ه ال/آيددددة

مىم ات الش اء ال اةهللغاتا أ : اهللم   هدا ق الشد اء صاوا د،ا أ : أاطداه 
 ل الش اء اة  جى،ا.املعهللومات اة  يىألعمهلل،ا ةهلل ك  اهلل

  وَمااانْنآيَ تااا انخَلقااقكنَّل  اامَ وََّتانوََّلقااأفرْ ِنوََّخْتالفاا  كنسفلق ااانَتاكُمْنن :صأمددا دوةدد  
أ  ةغدداتك ا فدد ن معدده اييددة: صمددن الدةددة اهللددل ددد، ال او اددونك   44اة صل/آيددة

ددد، صضدد  ةغددات خمألهللقددةا إأل ةددو   ختألهللقددون يف اةهللغددات صةدد ع معتااددا اددون او 
ل اةهللغددات تود ق ددة ةهللدد ل تهدد،مي بع ددة اة اددل اهللددل مع فددة اةهللغددات يف  ددني أن ااندد

 .0إب اا  /آية وم نسرسلن نمننرسولنإالنبل  ننقوم اة ع ات مألأا ال: 
 :القر ن عربي
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إن اةه آن اهلل  ا   صال يوج، ف   أية اهللمة غ  ا ب ة صألةط بدتم  اةهد آن 
 اةهطعي: 
• إَ نجعلن هنق آَ نت بي 3يةاة ا ف/آ. 
•بل  ننت بينمبني 186اةيع اء/آية. 
• ولونجعلن هنق آَ نسترمي نلَ لوَّنلوالنفةلتنآي ت 00ف هللل/آية. 
•ق آَ نت بي نغ ننينتوجنلعل منيتَون 41اة م /آية. 

صأما اشدألماص اةهد آن اهللدل أةقداظ مدأاوألال مدن اةهللغدات الاد اا فد ن ادله 
ىدددطاس صاملادددأل   صادددج لا الةقددداظ دددد، ا بدددل ف دددا ت ا ب دددة اامليدددكاال صاةه

ف ن اةع ب اانوا د ل ن صص اةه آن يىألعمهللون أةقاظدا مدن ةغدات أاد ا اأمسداء ل 
تكددددن اتدددد،ا  مث يضددددعوإا  ىددددل تقعدددد ست ةغددددأل،  ص  صف،دددداا صت دددد ح ا ب ددددة  

 ااةهللقل اةل  صضعأل  اةع ب اواء بىواء.
 صاةيع  ا ااهللي د، اشألمل اهللل أةقاظ مع بة من د ل أن يت ص اةه آن:

 ا بدعد  ال ال يف اد  داتد،دداتد   
     ) صد عداإدا اأند   دل  )فهللدقدلا

148 
 م،دقد،دقدة ب دضدداء غد  مقداضدة 
 114ااةدىدجتجدلا  م دهوةة ت ا  ،ا    
 صا،  )اه لاس( اةيآمي صميدق  
 111اىد ل اةد مداين دد،ه ل اد دا     
 تغدل لاهللد،دا ما ال ةكد  فألدغدهللدل   
(  مند ا باةع ا        114دق  )صد ا ا

                                                           

 ا ب ة فهللقل ام ت اةه ع. -آ ام ة )فهللقس(  -فهللقل اتىك ي  )ب س(  (148)
 ام ت اةه ع.  Sexangulus اةىجتجل الت ك  (114)
 ل فة.  Kuaartees د لاس يوناين  (111)
 زا ا اترتال.   Drakhmeeد ا  يوناين  (114)
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 متدد ال اةد ددسل صجد  صتضديء يف 
)اجمانة( اة   ا ادل ن امأ،ا     

113 
 مدت دددا صمدتدد،دد    اأن   د ددابدتدددا 
 110)بأ جدوان( أص لهللد دتدا  ادضدو    
  ددد ال جداءت اهللد دد  ادل  بكدد  
(  دد ا ه فرتادن ال      116)ااة، اد ا

هللمة ا ب ة صاو جا   ةكل  ا   يف ادل ا د  صاكلاا فاةألع يل اعل اةك
اهللل ش ن أن يكون جمأل،،ا يف اةهللغة اةع ب ةا صأن يى  اما اا  اةع ب الصةدون 
أ  اعدددل اةكهللمدددة  ىدددل تقعددد ست اةهللغدددة اةع ب دددة ص  صف،ددداا صيف نقدددع اةوددددل 

 ي ااي أن اةألع يل فه  لمساء الش اء صة ع ااما ةكل  ةقل أجتيب.
امدا ألاد  -اةكهللمدة ا ب دةا صادو جدا   ةكدل  اد    صاكلا فاةألع يل اعل

لن اةع ب أال اةهللغة اكلا فعهللواا فم س تهللقون امل هلل  ية اتداك صزن يف  -اابها
اةع ب ددة فعهللددوص صمتدد  ا بددون صةددلةط ت دد ح اددله اةكهللمددة تهللقددون صيف نقددع اةودددل 
  صف،ددددا ا ب ددددة )ت ص ف صن(ا فأل دددد ح مع بددددة تهللقددددون صتكددددون ا ب دددددة. صمدددد س 

،ا )ه د صن( ا ب ة ةكن ه امل د ية غد  موجدودال يف اةع ب دة ةدلةط ج،صن   صف
تىددأل ،ص )ج مددا( صت دد ح اةكهللمددة )جدد،صن( صزإددا )فعددوص( صمتدد  ج،ددوص صبددلةط 

 تكون اةكهللمة )ج،صن( مع بة صباةألايل ا ب ة صاكلا يكون اةألع يل.
صمددن الو ددة مبكددان أن يعدد ف أندد  ال بدد،  مددن االدأل ددا  يف اةألع يددل اهللددل 

 اء احملىوادات أمدا الةقداظ اة،اةدة اهللدل املعداين فهد، صضد  اةعد ب هلدا أمسداء الشد
 االشألها ا صباةتى ة ةهللألخ ست صاةألي  ،ات صض  اةع ب هلا اجملاز.

                                                           

 ة  ،.  Gemona وانة الت ت ة  مبعه اةهللأةأ  (113)
 أ جوان أاادية آ ام ة ا ب ة ام ص. (110)
 .Drakhmee د ا  يوناين  (116)
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فاةألع يل فه  لمساء الش اء احملىواات صيهلل دق  دا أمسداء الادسل م دل 
 فه .)إب اا  ( لن اةع ب أال اةهللغة اكلا ااألعمهللوا اةألع يل يف اله المو  

صاو جا   ةكل  ا   يف ادل  ا د  اهللدل شد ن أن يكدون جمأل،د،اا يف اةهللغدة 
 باةي صن امللاو ال آنقاا.

أمدددا باةتىددد ة ةهللوضددد  ف،دددو اددداص بددداةع ب الد ددداح صاةدددل  اادددألم   ياددد  
 اةه ن اة اين اهلج  ا صة عض اةه ا ل اةع ب ة ااألم    ت أصا ل اة اب  اهلج  .

 اةهللىان اةع   ف،ي:أما د ا ل اةع ب اة  أال ات،ا 
 قريش، وتميم، وقيم، وأسد، وهذيل، وقسم من كنانة، والطائيين،  

صاهللدد ،  اتكددل يف اةغ يددل صاملادد اب صاةأل دد يف صل يأاددل اددن غدد ا  مددن اددا   
 اةه ا ل صاا ة ممن اانوا يىكتون جماص ين ةهلليعوب الجت  ة.

 لم اورتفم أهل مار والقبط.   لخم و ذام 
 الفرل.  لم اورتفم   بكر 

 لم اورتفم أهل الشام.  قضاعة وغسان وإياد 
  .لمخالطتفم الفند والحبشة  أهل اليمن 

صال من ا ، د ع صأزد امان لإ  اانوا باة   ين فداةطون اهلتد، صاةقد س 
 صةلةط فه، ادأل   يف اةهللىان اةع   اهللل اةه ا ل اةى   امللاو ال.

صصالت  فكاندل صفدود اةعد ب صأف ح اأالء د يش ف،  ج ان اة  ل احل ال 
مددددددن  جاج،ددددددا صغدددددد ا  يقدددددد،صن إىل مكددددددة ةهلل ددددددج صيأل دددددداامون إىل ددددددد يش يف 

ام ادين ا ق بني اةيع اء صالدباء فألا     115أمو ا ا صاانل  وص مكة أاوا 
اددل  مددت،  أف ددح اددسل د  هللألدد  يددت   شددع ه بدد  بكهللمددات يق،م،ددا ا م دد   دداف ة 

                                                           

به دددة أل  مدددن ادددله الادددوا   دددوص مكدددة: ادددو  اكددداظ مدددن أص ص أل  اةهعددد،ال إىل اةعيددد ين متددد  مث  إىل جمتدددة دددد ب مكدددة  (115)
اةهع،الا صإىل أل  اجملاز د ب ا فة أصص أل  احلجة صمت،ا يكون املت  ف إىل املوددف الا د  يف ا فدات صمدن مث إىل ادو  ا د  

 بع، موا  احلج. 
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اهللددل ف ددا أل،ا ص ىددن ةغأل،ددا نه ددة مأل اشدد ا مددا ال يىأل ىددتون. صاانددل ددد يش 
ص دددة أةىددتأل،ا إألا أتددأل،  اةوفددود مددن اةعدد ب ختدد صا مددن اسم،دد  صأشددعا ا  أ ىددن 
ةغددددداهت  صأ دددددقل اسم،ددددد  فددددداجألم  مدددددا ختددددد صا مدددددن تهللدددددط اةهللغدددددات إىل حتدددددا  ا  

 صاس ه،  اة  ل عوا اهلل ،ا ف ا صا بلةط أف ح اةع ب.
عدددة صمضددد  صاهللدددل ةغاهتدددا مدددن الةقددداظ اة ا كدددة ااةكيكيدددة صادددي يف  ب 

اةددددلين اددددانوا اعهللددددون بعدددد، ادددداف املخالددددل يف املأنددددذ شدددد تاا ف هوةددددون صبكددددش 
صاهللدد كش. صاةعتعتددة صاددي اةيددا عة يف ةغددة ددد ع ص دد   اةدد  جتعددل اهلمدد ال يف أصص 
اةكهللمددددة ا تددددا ف هوةددددون يف أنددددط اتددددطا صااددددهلل  اىددددهلل ا صإألن اددددلن. صف ق ددددة 

ّو يف ةغددة اةدد من اددليل ب بدد،اص احلدداء مددن  ددت ا تدداا "ة ىددجتت  اددت  ددني". صاةدد
جتعل اةىني تاء: اةتات ب،ص اةتداس. صاةيتيدتة اةد  تههللدل اةكداف شد ئا: اةهلل،د  
ة  ش أ  ة  ط. صاالاألتطاء يف ةغة اع، بن بك  صاليل صالزد صالن ا  صادي 

 جعل اةعني اةىااتة نونا إألا جاص ت اةطاء اأنطل يف أاطل.
أادددددل ات،ددددددا اةدددددد   113صبدددددلةط فهددددد يش أف ددددددح اةه ا دددددل اةىدددددد   املدددددلاو ال

اةهللىددددددان اةعدددددد   صاةدددددد  ندددددد ص اةهدددددد آن اةكدددددد مي بهللغدددددداهت  ل هددددددا ةهللهدددددد اءات املألددددددوات ال 
 .ان اة اوص 

صاةل  نهل اةهللىان اةع   صاةهللغة ان اأالء صأ  أل،ا يف األل ف  اا اهللمدا 
 ا  أال اة   ال صاةكوفة فه  من بني أم ا  اةع ب.

 :كيفية تعبير العرب عن المسميات
 ان املىم ات امل اد  اةألاة ة: ااألعمل اةع ب ةهللألع  

 . احله هة بأدىام،ا اة س ة: اةهللغويةا صاةي ا ةا صاةع ف ة.1
 . اجملاز ةهللألع   ان اةألخ ست صاةألي  ،ات.4

                                                           

"حمـي ا ص"مات حتف أنفـه"صمن ف ا أل  أن  تكهلل  جبمل ل يى ه  إة ،ا أ ، من اةع ب:  صأف ح د يش  اوص او  (113)
 . المؤمن من  حر مرتين" "ال يلدغا صالوطيم"
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 . اةألع يل ةهللألع   ان أمساء الش اء صأمساء الاسل صد، ا ق ة  .3
 . االشألها  ةهللألع   ان املعاين.0

 ييء من اةألق  ل باةه،  املتاال:صاتألكهلل  ان ال  صا ،ال من اله ب
اددي الةقدداظ اةدد  صضددعل ةهلل،الةددة اهللددل مددا يف اةددلان مددن  . الحقيقــة:1

معها ف ن اان اةهللقل املوضول ااألعمل ةهللمعده املوضدول ةد  مدن أادل اةهللغدة صاد  
اةع ب الد اح مس ل اله احله هة  ه هة ةغويةا م دل: اةتد  : اةههلل دلا أزأ اةغدت   

اةىددوادا  ددد  اة ددوب: اططدد ا  دد ن اقدد ح آألا  دد،يه  امتدد  أشدد ع،اا اة،وددة: 
 صجا ها جلا اةييء: أ هلل .

صإن ااندددل الةقددداظ املوضدددواة اادددألعمهللل ملعددده ةغددد  مدددا صضدددعل ةددد  أ  
نههللل من معتااا اةهللغدو  املوضدول إىل معده آاد  يت د ا فد ن ادان اةتهدل بىد ل 

دب   اةع ف مس دل  ه هدة ا ف دة م دل دابدة فهد، صضدعل يف أ دل اةهللغدة ةكدل  مدا
اهللدددل ال س فأليدددمل املنىدددان صاحل دددوانا صةكدددن االادددألعماص اةعددد يف لادددل اةهللغدددة 
ا  دددد،ا بددددلصات ال بدددد  صاجدددد  املعدددده الصصا صاددددلةط اةغددددا   ف،ددددو بال ددددل 
اةهللغدددو  ةهللموضددد  املدددتخقض مدددن ال س مث اشدددأل،  بددداةع ف ةهللخدددا ه املىدددألهل . 

هللغة بد عض فامل اص الصص اا  صض  ملعه اال مث ا م بع ف ااألعماص أال اة
مىم ات ا صاة اين اا  صض  ملعه مث اشأل،  باةع ف ملعه آاد . صاحله هدة اةع ف دة 

 نواان:
أ. احله هدددددة اةع ف دددددة اةهللغويدددددة صادددددي اةددددد  تعدددددا ف اةعددددد ب الد ددددداح اهلل ،دددددا 

 بااألعماهل  هلا.
ب. احله هدددددددة اةع ف دددددددة اخلا دددددددة اةددددددد  يألعدددددددا ف اهلل ،دددددددا أادددددددل ادددددددل  اهللددددددد   

ةت ددداال اهللدددل اة فددد  صا ددد   صاةت دددل اا دددطس ات اا دددة  ددد  م دددل ا دددطسح ا
 صاكلا.

صاددله اخلا ددة ةدد ع شدد لا ف ،ددا اةعدد ب الد دداح بددل بألعددا ف اهللمدداء اددل  
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اهللدد  اهلل ،ددا ااهلت،اددة صاةك م دداء صاددي مددن اةهللغددة اةع ب ددة ااحله هددة اةع ف ددة اةعامددة 
 اواء بىواء.

صإألا ادددددان اةتهدددددل بىددددد ل اةيددددد ل مس دددددل احله هدددددة اةيددددد ا ة م دددددل اة دددددسال 
ة صادددي يف أ دددل اةهللغدددة ةهللددد،ااءا صاة ددد ال ةإلمىددداك املعددد صف ةألفعددداص املخ و ددد

صاددي يف أ دددل اةهللغدددة صاةوضددد  ةإلمىددداك. صاحله هدددة اةيددد ا ة حتألددداه إىل ندددم  مدددن 
اةي ل يعط ،ا الا املعه صيتههلل،ا مدن املعده اةهللغدو  ال دهللي إىل املعده اةيد ايا 

) ددسالا ص دد ال( صاددلةط الفعدداص  ىددل  -امددا ألا نددا-صاددي تيددمل المسدداء 
  ، ا ف ن اان امل ،  ش ا ا فاةقعل الةط ) هللل من  سال(.امل

صتيددمل احله هددة اةيدد ا ة أمسدداء الفعدداصا صاادد  اةقااددلا صاادد  املقعددوصا 
صأفعددل اةألقضدد لا اهوةتدددا: زيدد، مدددأمن أص أفىددق مددن امددد ص أص فااددق أص حمجدددوه 

 ات .
م اص: بعض اةكهللمات اة  نههللل مدن معتاادا اةهللغدو  إىل املعده اةيد اي: 

حا ةغة: اةتقدا اةتقعا اةيديء اةدل  بد  حت دل احل داال. شد ااا: ج يدل صاد   اة ص 
 .قلنَّل وهنمننسم نربيا يو نيَو نَّل وهنوَّملالئكْنوْ احل اال: 

 ةغةا    :  ما اشأل،  هل   من اةتا . ا    
شدددد ااا : اادددد  ةهللعددددلاب يف ايادددد ال باةتددددا  أص دا  اةعددددلاب يف   
 ايا ال.

 ن أص احل،يهة اة  ف ،ا خن ل صاتل. ةغة   : اة ىألا ا تة 
 ش ااا : دا  اةتع   يف ايا ال.   
ةغددددةا   : مددددا يوددددد، مددددن  طددددل ص ددددوه صيألجددددوز  ددددا إىل اةدددد أ   اةتا 

 ش ااا : اا  ةهللعلاب يف ايا ال.  صامليو ال  صاةىمعة.  
 ةغةا   : اةط،ا الا اةتماءا امل،حا اة اةا اة سح. اة ااال 
  صضة.ش ااا : اةق يضة املق  
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 . الم از:2
اجملاز ةغة: من أجاز املوض  أ  اهللق  صدطع ا صيف اال طسح: ااألعماص 
اةكهللمدددة يف غددد  مدددا صضدددعل ةددد  ةه يتدددة مانعدددة مدددن اادددألعماص املعددده املوضدددول مددد  
صجود اسدة بني املعه املىألعمل صاملعه املوضولا ف ألا ااندل اةعسددة بدني املعده 

ال دل اةهللغدو ا إألا ااندل اسددة ميدا ة ف ند  املىألعمل صاملعه املوضدول ةد  أ  
 يىمل االاألعا ال صاي أنوال:

 أ. ااألعا ال ت  ج ة صاي اة  ي  ح ف ،ا باملي   ب ا م ل: أنل أا،.
ب. اادألعا ال مكت ددة صادي مددا  دلف مت،ددا امليد   بدد  ص مد  إة دد  بيديء مددن 

 ةوازم :
 أةق ل ال    مة ال تتق أ  صإألا املت ة أني ل أظقا اا  
    املت ددة بدداحل وان املقددرتس صددد،  ددلف امليدد   بدد  )احل ددوان املقددرتس( تيدد 

 صأبهل ش ئا من ةوازم  صاو إنياب الظاف .
ه. ااددألعا ال خت هلل ددة صادددي امهلل ددة إ  دددات الزل امليدد   بددد  ةهللميدد  ا فأل ه دددق 
االادددألعا ال اةألخ هلل دددة ف مدددا اددد ق تدددأل  بهوةتدددا: إن املدددوت إألا صدددد  صدب يف أص ددداص 

تئددددل مددددن صدوادددد  شدددديء اغدددد ز احل ددددوان املقددددرتس أظقددددا ه يف اةضدددد  ة فددددس اتدددد    
 اةض  ة اةل  يكون ف   اةهضاء امل ل صال يتق  مع  اسه.

د. ااددألعا ال    هلل ددة صاددي اجملدداز امل اددل أص اةهللقددل امل اددل املىددألعمل يف شدد   
معتدداه ال دددهلليا صيكدددون صجددد  اةيدد   ف ددد  متأل ادددا مدددن أمددو  مألعددد،دال م ا دددة ة دددذ 

امليدد   بدد ا فألددلا  بهللق ،ددا بغدد  تغ دد   ددت إألا اشددأل، ت  تدد،ال امليدد   يف جددتع
 أ   ل م س اهوة  ةهللمرتدد: أ اك ته،ل  جس صتأا  أا ا.

فقدي االادألعا ال توضد ح اة،الةدة صامل اةغدة يف املعده بتهدل اةهللقدل مدن مىدماه 
ال دهلليا فد ألا اةكدد مي ي د ح ةد ا صاملت ددة   واندا مقرتادااا صاةيدديء املعتدو  ي دد ح 

  ى اا.
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إألا اانل اةعسدة بني املعه املىألعمل ف   صاملعه ال هللي غ  امليا ة  أما
 ف ن  يىمل اجملاز امل الا صاسدات امل ال مألع،دال مت،ا:

قاامنَّللياالنإالن. فد ألا مسددي اةيدديء باادد  ج  دد  تكددون اةعسددة )ا    ددة(: 1
 ت،ا.أ   لِّ لن  ألا  اةه ال صأ اد اة سال لن  ج ء م  4امل مل/آية قليال

  علااااااااوننسواااااااا بع منفنآنَّراااااااامن. صددددددددد، تكددددددددون اةعسدددددددددة اهلل ددددددددة: 4
... فهللدددد ع امل دددد   اهللدددد  يف الألن صإيددددا ل فدددد  فددددألهللق اةكددددل  صأ اد 18اة ه ال/آيددددة
 ا  ء.

فمااااننَّتتاااا ىنتلاااايكمن. اةىددد   ة أ : تىددددم ة اةيددديء باادددد  اددد   : 3
 ... مسدددي  د  أص جددد اء180اة ه ال/آيدددة ف تتااا وَّنتليااا نكًااالنمااا نَّتتااا ىنتلااايكمننننن

نن   إ ا نناننم ات ْئونننننناالاأل،اء ااأل،اء من د  ل تىم ة اةيديء بااد  اد   ا 
ومكااا وَّن.. أ  ادددازي،  جددد اء االاددأل، اءا .16اة ه ال/آيددة َّهللني ااات ْمن ااام

 سااااااا نَّهللنمناااااا منننمناااااا منفي ااااااا وننا 60آص ام ان/آيددددددة ومكاااااا نَّهلل
ْنا 53/آيدددةاةألوبة َ اااوَّنَّهللنفن ااي منا 38/آيددةاةألوبة  سااايئْنمًلااا  نوجااَّْءنسااايئ
 ا صدوص اةياا :04/آيةيو ااة

 فتج،ل فو  ج،ل ا ااهلل تا  أال ال ا،هللن أ ، اهلل تا 
صأ  اندداا تىددمل اددله اةعسدددة )املضدداد ال( أ  تىددم ة اةيدديء باادد  ضدد،ها 

 فج اء اةى ئة ة ع ا ئة صإيا مسي  ا لإا ض،ه من د  ل اجملاز.
اهللدل اةقعدل مب دل ةق د ا  صادلةط تىدمل ادله اةعسددة )ا  ا  دة( أ  ا د اء

 أص اةى   ة صا ل هلا الةط )أن ألل ال س مط ا(.
 . املى   ة تىم ة اةييء باا  املى ل ات : أمط ت اةىماء ن اتا.0
 .35يواف/آية إَينسرََّينستة نمخ َّ. بااأل ا  ما ا كون اهلل   : 6
ند  ال ... ل4اةتىاء/آية وآتوَّنَّليت مىنسموَّ م. بااأل ا  ما اان اهلل   : 5

 يدأأل َ  بع، اة هللوغ.
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.. فاةعسددددة .13اةعهللق/آيدددة فليااا عكنَ ديااا . تىددم ة احلددداص بااددد  احملدددل : 3
... أ  14يوادف/آية وَّسألنَّلَ ياْنَّلايتنِنا نفي ا ننننحمهلل ة صامله ود أال نادي ا 

 أال اةه ية.
 وسما نَّلاذيننَّبيضاتنوجاو  منفْاينر اْنَّهللنننننن. تىم ة احملل  بااد  احلداص: 1

 .. أ  يف ا تة صاي احملل  صاة محة  اة ة ف ،ا..143آص ام ان/آية
... أ  أصة داء 63ال  اب/آيدة إننَّلذيننياؤنوننَّهللنورساول نن. احللف : 8
 او.

. صضددددد  ةقدددددل مكدددددان غددددد ه ةهللمجددددداص ال )تىدددددم ة اةيددددديء بااددددد  غددددد ه 14
 ةهللمجاص ال(:

 دوهل  ةهللم ادال صاةىها  اصيةا صاة اصية اا  ا مل اةل  جمل ألةط اهلل  .
اتاك اجملاز اةعههللي صاو: إاتاد اةقعل ةغ  فااهلل  احله هدي ةغد س بسغدي  ص 

 اهوةتا: به الم  امل،يتةا و  أبو بك  اةه آن.
 إ ادال  تدددددد  د يتددددددة ت دددددد    أن اددددددل أنواادددددد  صود ددددددد  اجملدددددددازا اددددددن ادددددددلا

 ال هللي. معتاه
تئل  أما إألا أ ي، الزل املعه ةهللقل م  جواز إ ادال املعه ال هللي فألىمل   

اتايةا م ل: ندأصل اةضد ل فدسزل املعده امله دود أنتدا ندألكهلل  ادن املد أال املخ،صمدة 
يف ب أل،اا صد، ي اد املعه احله هي  ا أ : إن اله امل أال جهللو هلا اةتول فألألدأا  يف 

 نوم،ا  ت اةض لا ف،له اتاية ان املو وف.
ل املعدها صأما اةكتاية ان  قة: ا يض اةهقدا ادن اة هللد  صاحلمدقا صادلا الز 

 صد، ي اد  لا اةألع   املعه احله هيا أ : ا س اةهقا اةقعهللي.
 صد، ت،ص  اةكتاية اهللل اةتى ة م ل: اجمل، بني  وب  ا صاةك ل بني ي،ي .

صد، ت،ص  اةكتايدة اهللدل املعده تع يضدا أ  أن يكدون ف،د  املعده مدن اةهللقدل 
 باةى ا  صاةه يتة:
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•سونالم تمنَّلن  ء اه ان ا مال باةهللمع.  ...03اةتىاء/آية 
•وََّجْعَلقنلاينلا َ نَنوا ٍُْنفاينَّلقِخا ِينَن  اه بد  ادن اة تداء 10/آيةاةيع اء ...
 احلىن.
•ُ يو نيكشأنتننس اتاية ان ش،ال المد  لند  مدن 04اةههلل /آية ...

 اه أم ا ا  ما     ان ااد .
هللددة مددن : ددد، اط ددك أبددو ا ،دد  يف وصداةددل فالمددة بتددل ددد ع ةهللتدديب 

يعدك اتايدة  111"أما أبو ال فم ف نه ر ل ال يضع عاا  عن عاتقـه"اط ك. فهاص: 
 ان أن  يض ب اةتىاء أص اتاية ان ا  ال أاقا ه.
 صاجملاز ااحله هة ةغو  صش اي صا يف:

 :فالم از اللغوي
اددو اةهللقددل املىددألعمل يف غدد  مددا صضدد  ةدد  ةعسدددة صد يتددة ةغويددة اااددألعماص 

 الق فه .ةقل املنىان اهللل اةت
 :والم از الشرعي

صاددو اةهللقددل املىددألعمل ةغدد  مددا صضدد  ةدد  ةعسدددة صد يتددة شدد ا ة اااددألعماص  
اةد،ااء ةهلل،الةدة اهللدل اة ددسال مدن بداب إلدس  ا دد ء صإ ادال اةكدل ا فاةد،ااء جدد ء 
مددن الفعدداص صالدددواص اةدد  تألضددمت،ا اة ددسال صاااددألعماص اةىددجود بدد،ص اة ددسال: 

 اق قألنيا أص  ا   اعألني.من اج، اج،تنيا فىج، اج،تني 
 وأما الم از العرفي:

 ا يف ااص: ااألعماص اةهللقل يف غ  ما صض  ة  ةعسدة ا ف ة اا ة.
 ا يف اال: ةعسدة ا ف ة اامة اااألعماص اة،ابة يف املنىان اة هلل ،.

 إفادة الحكم:
احله هددة صاجملدداز اددواء يف إفددادال احلكدد ا فاحله هددة ت  ددل املعدده املوضددول ةدد  

                                                           

 .1800ا أبو داصد : 3183ا اةتىا ي : 4348مىهلل  :  (111)
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والنهللددل أ   دددو ال مددن اةعمدددول أص اخل ددوص أمدد ا صإ دددا اهوةدد  تعددداىل: اةهللقددل ا
.. يف اييددة إددي اددال  م دد  .51اةق دان/آيددة يَتلااوننَّلاانْ نَّلاايتنحاا  نَّهللنإالنباا حلقنن

املخال ني ان اةهألل اهللدل صجد  احله هدة. ادلةط اجملداز ي  دل املعده املىدألعمل يف 
... 35يوادف/آية ة نمخا َّنإَينسرََّينستغ  ما صض  ة  اةهللقل اهوة  تعداىل: 

اخلمدد  ال يع دد  صإيددا اةعتددل اةددل  يع دد  ف تددألج اخلمدد  فدداملعه يف اييددة جمدداز  
 اهللل ااأل ا  ما ا كون اهلل   اةعتل.

 صاتاك صج،ان من صجوه ااألعماص احله هة صاجملاز:
يف احله هددددة م ددددل أةقدددداظ املادددداب صاةه ددددوص بددددني املألعاددددد،ين يف  الاــــري":

 زصجل صد هلللا بعل صاشرتيل. اة صاها صاةعهود الا ا
 صيف اجملاز اهوةط: أاهللل من اله اةيج الا صامله ود من أ اا.

ــــــة: يف احله هدددددة: ةه دددددك  دددددا  ط ص ، ألددددد  ادددددن املوضدددددول ة  هدددددل  الكنـاي
 الم  اا اا.

صيف اجملددداز اهدددوص أ دددد،ا  ة صجألددد : ااألدددد،  ا فهددد، يددد اد بدددد  اددد،ال اةطددددس  
صال شددط  يف أن املعدده اجملدداز  اددو  صباةألدايل يكددون اةطددس  أص يكددون أم اددا باةعدد،  

 امله ود صاو اةطس  اهللل ااأل ا  أن اةع،ال مى     ان اةطس .
 :صاو أنوال . االشتقا 1
 :االشتقا  الاغير أو األصغرأ. 
صامددددا يىدددددمل يف اددددد ف اهللددددد  اةهللغددددة احلددددد،يذ االشدددددألها  اةعدددددال صأ  اندددددا  

ل دوص فألأل د اه اة ى  . صاو ما يف أي،  اةتاس صاألد ،  ادأن تأادل أ دس مدن ا
فألجم  بني معان   صإن ااألهللقل   غ  صم ان  ا صألةط ارتا ل س ص ل: اهلل  ا 

 يىهلل ا االا اهلل مانا اهللملا اةىسلا اةىهلل  ... 
 صارتا ل س ب ن:

 )نه ض ا ع،(    ا   
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 ا طا ا ولا ا ول  ا ال     ا   
 اةطويل    اةى   

 اخي   ا   اة ،ين 
 اح     مط  ا   

 أمة من الم   118األسباط" "حسين سبط من
 صة، اةوة،    اةى   
 اه قة بني دا ين    اةىابان 
 اةكتااة تط ح بأفت ة اة  وت    اةى الة 
 دابة ة ية    اابون 

أ  يأل   الا االشألها  بأن تأال املادال صييألق مت،ا أمسداء اةقعدل صاةقاادل 
 .. ةهللمعاين..صاملقعوص صاة قة صامل ، 
عاينا ف ن أ  مادال ييدألق مت،دا اةك د  مدن املدواد ةألد،ص  صالا اةتول غك بامل

 اهللل معان ا،ال جبام  ب ت،ا. 
 االشــــتقا ب. صاددددو اةددددل  مسدددداه ابددددن جددددك )أبددددو اةقددددألح ا مددددان( مسدددداه 

 ا صات، بعض،  اةك  :األكبر
. صاددو أن تأاددل أ ددس مددن ال ددوص اة س  ددة فألعهدد، اهلل دد  صاهللددل تهاة  دد  1

 تهاة ل   صص ةهللى اة صدوال احل اة صاخلقة:اةىألة معه صا ،اا جبام  ب ت،اا 
 صألةط أن اةق  صاةهللىان فقان ة   اةهوص 
 محا  اةو ش صألةط خلقأل  صا األ   اةههللو

 ةهللوال صألةط حل األ    اةودل 
 إألا أا ل   صةق يهللق 
 أ  ا،ل صأامهللل اة ، يف حت يك    ةو  

                                                           

 .101ا ابن ماج  : 16/043ا ابن   ان : 0/134ا صداص : الا  ،يذ  ىنا أمح، : 6/561اةرتمل  :  (118)
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 ةهللعهاب خلقأل،ا صا اة ل اإا   اةهللهوال 
هلل م،ا أةقاظ مألها بةا أ  أن اةى ل يف تها ب املعاين . املعاين املألها بة ي4

 تها ب أ وات اةكهللماتا م اص:
ا ا    ا اهلمدددد ال أدددددوا مددددن   أز  الز أا ددد  يف اةتقددددوس مددددن اهلددد  

 اهلاء 
أاددف اةددتقع أغهللددل مددن اةعىددفا اهلمدد ال أدددوا مددن  اىفا أاف 

 اةعني 
 اةع   ش،ال تهلل ق باملع و    ا   
 اةعى  ش،ال اخلهللق   اى 
 ةألع ي  ةهللض ب ا  ا  

 فاةي،ال جامعة ةأل  ف اة س ة.
 م اص:
 لال اة لل ااة ط د صاةه اء   اخلض  
 ةهلل هللل اة ابع   اةهض  

فااألدا صا اخلداء ة ااصهتددا ةهلل لدل صاةهدداف ة دسبأل،ا ةهلل ددابع  دلصا ملىددمول 
 ال وات اهللل حمىوس ال ،ال.

 م اص:
 باة ، اهلل،ا صة ع أل اف،ا.  اةه ض 
 ض بأل اف ال اب .خت  م اةه   اةه م 

 اةضاد ةألغي ،ا صااألطاةة خم ج،ا جعهللل ا ا ال ان الا  .
 اة اد ة قا ،ا صا  ا  خم ج،ا جعهللل ا ا ال ان الدل.

 م اص:
أدا اتقاد،مددا يف اةدد اء صاخلدداء إىل اةألها ،مددا    اوا  اود 
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 اهللل معه اةضعف 

  ج. االشتقا  المركأ:
اةقعدددل  -ن أ دددل اةكهللمدددةفألهللدددف ادددن االشدددألها  اة ىددد   صادددو املدددأاوأل مددد

صةكن الا االشدألها  ف،دو مدن المسداء ادواء أمسداء اةدلصات أص أم اهلدا -صامل ،  
 امل  تة أدناه : 

 . من أمساء اةع،د :1
 .ص ى،ها ا ى،ها  تىاها  هللى    
 . من أمساء اة مان :4
أا ف اةهول أ  داهللدوا يف اخل يدفا شدألوت أ دافا أ د حا    

 .أمىلا أظ، 
 ء المكتة :. من أمسا3
أفض ل:  د ت إىل اةقضداءا أاد  :  دا  إىل اةعد ا ا أامدن   

  .إىل امانا أ ، أتل  ،ا
 . االشألها  من أاضاء ا ى  :0
أألندددد  أألنددددا مددددأألصن أ دددداب أألندددد ا أألندددد  ضدددد ب أألندددد . ي،يألدددد :    

 ض بل ي،ه. صمعني صمع ون: أ ابأل  اةعنيا تأبط  :أ  صضع  حتل إبط . 
 غ  أاضاء ا ى :  . االشألها  من اةلصات6
 ااألأا،ا تتم  ا ااألتو .   
 . االشألها  من المساء الاجم ة : 5
  جل م، ا  ا   اة، اا .   
 . من أمساء ال وات : 3
ااا دل زجدد ت املبدل دددا س اااددا جأجدأت بدداةك ش: زج تدد ا   

 ااال باةغت : زج اا ااا ل.
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 . اشألها  الفعاص من احل صف :1
يل أ : دهللل يل ةوالا صاأةألط  اجة  اأةألط  اجة فهللوة ل  

فسة ددل يل أ  : دهللددل يل الا اوفددل اافددا  ىددتة صدصةددل داال ج دد،الا صاددلةط 
اهللممددل إألا دهللددل : اهللدد ا صاكددلا اشددألق مددن احلدد صف أفعدداص مدد  أن احلدد صف ال 

 أ ل هلا صغ  ميألهة. 
صمسي الا االشدألها  م ا داا لند  فألهللدف ادن االشدألها  اة ىد   م دل ك ص 

سلا اهللدد  ا مددألكهلل ا   ددذ إن االشددألها  مددن اة ىدد   مددأاوأل مددن ل : تكهللدد ا ادد
 ال ل اة س ي دصن اة صا ،.

أما اله فهلل ىدل ادلةطا ف،دي اشدألهل مدن أمسداء ب ياداهتدا امدا ادي مد س 
االشددألها  اة ىدد   مددن اددكن مبعددده تىددك نا صمددن د ل تدد،  لا ةكددن االشدددألها  

 امل ال من مىكت   ىكنا م، ا   ، ل. 
مداء إن االشدألها  امل ادل لند  مدن المسداء دصن جت يد،اا صيهوص بعدض اةعهلل

مددددن زصا دددد،اا يكددددون أصضددددح يف املعدددده مددددن االشددددألها  اة ىدددد   اةددددل  اددددو مددددن 
 ال وص ب،صن اة يادال إألا اانل ةتقع املعها فقي امل ل اةىابق: 

اة ىددد   : تىدددك ن تددد،  لا دددد، تكدددون مدددن اةىدددكون أص املىدددكتةا صاةددد، ل 
 صامل، اة. 

ا  ددددد، ل : تهطددددد  بددددداملطهللوب دصن تددددد ددا مدددددن املىدددددكتة امل ادددددل:  ىدددددكن
 صامل، اة. 

 ةكن اله فه  ف ما ف   تياب  باةتى ة لمساء اةلصات صال وص اة س  ة. 
د. االشدددددألها  اةك ددددددا  صبعضددددد،  يىددددددم   اةت دددددلا صاددددددو ةددددد ع اشددددددألهادا 

 ت  يق ا: 
 إألا داص:  ي اهللل اةقسح     عل 
  ال  وص صال دوال إال باو  ودل  - وةق 
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 جعهللل ف،اك  جعق، -جعقل
 بى  او   بىمل 
 من: اةىسل اهلل ك    مسعل 
  ىيب او    ى ل 
 ا  ان او   ا  ل 
 من: بأ  أنل صأمي   بأبأ 

 من: شق  طل صاو اةك ش صاةل  ة  د نان   شه طل 
 من: ا ،  ع   ا يمع 
  بااي: 
 اةهو  اة هللل   د هللل 
 مخااي: 
 ش،ي، ال وات    ، هللق 

 ااي: ا،
 من: بك اهلج     بهلل،ج   
 ا ااي: 
 من: بك اخل   ة   بهللخ   ة 
 من : ألاص او بهاءك  لهلل ق -ل هللق
 من: اة هلل، صاة ،ل    هلل،ل 
    من: جهلل، صو،    جهللمود 

 ص له امل اد  يع  اةع ب ان و   ما يهلل ل يف ةغأل،  : 
  .*  اةوض 
 .* اةألع يل
 * اجملاز. 
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  .* االشألها 
  .ا ب تاه يف اة ت، املألعهللق بكل  مت،اصألةط ام

 :كيفية تكوين العرب لكالمفم
اةكدددسل  ددد صف هلدددا أ دددوات موزادددة مدددن أد دددل احلهللدددق إىل متأل،دددل اةقددد ا 
صبااددأله ا ،ا صجدد، أإددا أان ددة صايدد صن   فددا. صةهدد، صجدد،صا أن اةكقايددة ال تددأل  يف 

اةكددسل  اةألخالددل  ددله احلدد صف فهدد  صال ج ددل امله ددود ب ف اداددا ف ا ددوا مت،ددا
 تا  ا ص س  ا ص باا ا صمخاا اا صل يضعوا اهللمدة أ دهلل ة زا د،ال اهللدل مخىدة  د صف 
إال بط يهدددة املحلددددا  صاة يددددادال حلاجددددةا مث اونددددوا مددددن اةكهللمددددات وددددس صأ دددد  ل 

 ةغأل،  تتهى  إىل دىمني من   ذ دالةة اةهللقل:
  مركأ. 4    . مفرد 1
ء معتاها صادو يتهىد  صاو اةل  ال ي،ص ج ء ةق   اهللل ج   : المفردأوالا 

 إىل   ف صفعل صاا :
صاو ما دص  اهللل معده مهدرتن بغد ها فد ن ل يهدرتن بغد ه فدس  الحرم: -أ

معددده ةددد . صال بددد،  مدددن تقىددد  بعدددض احلددد صف اةددد  تيدددأل، احلاجدددة يف اةقهدددد  إىل 
 مع فأل  ةودوا  يف أدةأل : 

  : حروم ال ر أوالا 
 . من:1

  .ا ت من بغ،اد البأل،اء اةغاية 
ْبَح َننَّلَّاااذاينسفْساااَ ىنِبَعْبااا اهانلفْيل ااا نمااااَننَّلقَمْ اااِر انَّلقَحاااَ َِّ نِإلفاااىنَّلقَمْ اااِر انَّلقأفققَةاااىنننننننننسكااان  

 .. ابأل،اء اةغاية يف املكان. .1املا اء/آية
مل اار نسساا نتلااىنَّلتَااوىنمااننسولنيااو نسحااقنسننتَااو نفياا ننننن يف  141اةألوبة/آيددة
 اة مان.
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 أاهللل من اخل  .  ةهللأل ع ض 
 ااّ من ألال.  ة  ان ا تع

 ما جاءين من أ ،.  زا ،ال 
... 31اةألوبة/آيدة سرويتمنب حلي تنَّلا َي نماننَّ خا تننن  ب،ص 

 أ  ب،ص ايا ال.
فلْوننَّألر نفنمالئكْنمنكمنجلعلن نولوَش ء ب،ةك . ...أ 54اة ا ف/آية 

 . إىل4
 ا ت إىل ب صت. النأل،اء اةغاية 

ةهلل دددددل أص ة اددددد  صغددددد ها اددددد ت اة ا  دددددة إىل آاددددد  ا   
 ن ق .   

 .4اةتىاء/آية والنتأِلوَّنسموَّ منإىلنسموَّلكم  مبعه م  
 .  ت 3
 ال جت   ت إال ما اان آا ا أص مأل س بايا :   
    سال ن ينحتىنم لعنَّلْر 6اةه، /آية. 
 أاهللل اةىمكة  ت  أا،ا.   
صال جت  غ اا فس تهدوص: اد ت اة ا  دة  دت ن دف    
 اةهلل ل.

 . يف 0
 زي، يف امل،يتةا صاو اةك   مت،ا.  ظ ف ة 

 .31ل /آية وألولبنكمنفنجذوعنَّلنال مبعه اهللل 
 ن  ت يف اةعهلل  اةقسين.   صد، يألجوز  ا 

"دخلت امرأة النار فـي هـرة حبسـتفا فـال هـي أطعمتفـا    اةى   ة 
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 .144وال هي تركتفا تأكل من خشاش األرض"
 . اة اء6

اةههلل ا أاددددلت ب أيددددطا مدددد  ت بدددد  داءا أمىددددكل بدددد  ةإلة ا  
 ب ي،. 

 ض بل باةع اا األ ل باةههلل ا دطعل باةىكني.   ةساألعانة 
 ف اااااب نبماااااا نربااااااكناشدددددرتيل اةىددددد ف به ابدددددد ا   امل ا  ة 

 .3اةت  /آية
 .13اة ه ال/آية ن  نَّهللنبنور مألا ل ب ا   ةهللألع،ية 

منمانننومننس لنَّلكت  نمننإننتأمن نبَن  رنيؤدهنإليكنومن   مبعه اهللل 
 .36آص ام ان/آية إننتأمن نب ين رنالنيؤدهنإليك

فبرلمنمننَّلذينن  دوَّنح من نتلاي منطيبا تنسحلاتن امننننن  ةهللى   ة 
 .154اةتىاء/آية وبة  منتننسبيلنَّهللنًِ َّ

 .143آص ام ان/آية ولَ نَة ِمنَّهللنبب ر  اة  ف ة 
وإَكمنلتم وننتلي منمةبحنينوب لليل أ  صيف اةهلل ل. ... 133اة افات/آية 

 أدى  باو.  اةهى  
 .0م مي/آية وملنسِننب ت ئكنر نََي   من أجل 
 .186اة ه ال/آية والنتلَوَّنبأي يكمنإىلنَّلت لكْ  زا ،ال 
 أ  ب،هلا. 141"ما يى ين  ا مح  اةتع "  ب،ص 
   سونلئااااااكنَّلااااااذيننََّااااااهوَّنَّحلياااااا تنَّلاااااا َي نباااااا  خ تننننن 
 .15اة ه ال/آية
غ امددة اطددأا اهوبددة اةغ امددة بدداحل ع اهوبدة احلدد ع باة   

                                                           

 .840ا مىهلل  : 4435ا 314اة خا   :  (144)
 .4040ا مىهلل  : 4313ا 111اة خا   :  (141)
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 أ  ب،ص احل ع. 
 ش بن مباء اة    أ  من ماء اة   .  مبعه من 
 .1املعا ه/آية سألنس ئلنبعذَّ نوَّقع  مبعه ان 

 . اةسل5
مكىدددددددو ال مددددددد  ادددددددل  ظددددددداا  ة يددددددد،ا ةعمددددددد ص إال مددددددد   أ. اامهللة ةهللج  

: ةتاا ةكد ا هلد ا املىألغال امل اش ا فمقألوح يا وا صمقألو ة م  ال  مضم   و
 إال م  ياء املألكهلل  فمكىو ال.

 معان ،ا:
 صاي اةوادعة بني معه صألات. احلم، وا املهللط و. . االاأل ها  1
 ا تة ةهللمأمتني. . االاأل اص 4
 ة  ما يف اةىموات صال س.  . املهللط 3
 صا ل ة ي، ما ة ديتا . اةألمهلل ط    
 .جعل ةك  من أنقىك  أزصاجاا  ش   اةألمهلل ط    
 نإِيلفااا فا ِمْنرِحْلفاااْفنَّلشِّاااتف ءانوََّلة ااايْأانن*لانِيلفااا  انقُااا َيْ انن  . اةألعهلل ل 0
 .4ا1د يش/آية
صاةدددددسل اة،ااهللدددددة اهللدددددل املضدددددا ل ةألت ددددد   بتقىددددد،ا أص    

 .00اةت ل/آية وسَْلن نإليكنَّلذِ نلتبنينللن سب ضما  أن: 
دة مبدا ادان صاي اة،ااهللة يف اةهللقدل اهللدل اةقعدل مىد و  . توا ، اةتقي 6

ومااا نِااا ننَّهللنأص ل يكدددن مىدددت،ين إىل مدددا أادددت، إة ددد  اةقعدددل املهددد صن بددداةسل: 
  لفاامْنيَكُاانِنَّللَّاا كنلايَغقْااا َنلف كاامْننننن. 138آص ام ان/آيددة لااي لعكمنتلااىنَّلغياا نن

 . صيىم ،ا أا  ا  الل ا  ود ملسزمأل،ا ةهللج ، )اةتقي(. 151اةتىاء/آية
 .6اة ة ةة/آية   بأننربكنسونحىن . موافهة إىل 5
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 فاااااااااا وننل نقاااااااااا ننيف االاددددددددددألعسء احله هددددددددددي:  . موافهة اهللل3
 .143املا اء/آية
 .3املا اء/آية وإننسسأمتنفل  أص اجملاز :    
 .03الن  اء/آية وَضعنَّملوَّعيننَّلَ  نليو نَّلَي مْ . موافهة يف 1
سابَوَ ننوق لنَّلذيننِْا وَّنللاذيننآمناوَّنلاونِا ننخا َّنما نننننننن . موافهة ان8

 11ال هاف/آية إلي 
 صتىمل الل اةعاد ة صالل املآص: . ةهلل  ص ال 14
   ف لتَ اااا نآلنف تااااوننليكااااونن اااامنتاااا وَّنوحَْااااا ننننن 

 .1اةه م/آية
اهوص اةها دل:    - -اةهى   صاةألعجل معا صختألم باا  او 144. 11

 و ي هي اهللل اليال... 
 وص ام ئ اةه ع: . اةألعجل اجمل د من اةهى  صيىألعمل يف اةت،اء اه14
بكل  مغا  اةقألل ش،ت ب لبل      ف ا ةط من ة ل اأن  وم   

143 
 صيف غ ه اهوص الايل:

                                                           

تاا هللنبداةتون صجوبددا إألا ادان م  ألددا مىدأله س صادعددا يف جدواب اةهىدد  غد  مق ددوص ادن الل ا ددواب بقا دل  يأاد، املضددا ل (144)
ت هللنتْتأنتذِ نصما ص د من ألةط غ  مأا، ف،و اهللل ته،ي    ف اةتقيا صمت  دوة  تعداىل:  ألِي نّنسون مكم

املعه صاو ال أفعلا ف ن أ اد امل  دات صجدل أن يهدوص: أ : ال تقألأا صاهللل الا فمن داص: صاو أفعل أمث إن فعل لن  يوسأ
صاو لفعهللدن  ص  تئدل يدأمث إن ل يقعدلا ادلا اهللدل ددوص مدن يهددوص إن الادان م ت دة اهللدل أادهللوب اةكدسلا أمدا مدن يهدوص إن م تااددا 

صالل اةهىدد  اددي اةدد   اهللدل اةعدد ف فددس يدد ا ألةدط إن اددان اةعدد ف يف م ددل اددلا اة مدني إإددا ةهللهىدد  اهللددل امل  ددات ال اهللدل اةتقدديا
ْنته  يف جواب اةهى  تأا ،ا ة  اما يف ايية. صد، يكون اةهىد  مهد، ا:   لَ نِ ننلكمنفنرسولنَّهللنسسوتنح ان

ختدددألم دددد، باةقعدددل املاضدددي صاملضدددا ل املأل ددد فني امل  ألدددنيا صييدددرتن يف املضدددا ل أن اددد د مدددن اةتوا دددل صا دددوازل صاةىدددني صادددوفا 
صد، ةن أألالا بدل يهدوص:  مبدا ال أألادلا  مبدا ال يكدون بد،ص دد، ال يكدون. ادلةط جدلف: ال  صفطت من يهوص د، ال يلالا

 ج ل يت تطا صاةأله،ي : ال ج ل أدى  يت تطا يت تط وهللة جواب اةهى  احمللصف. 
 . 113ديوان ام ئ اةه ع  (143)
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 140فهللهلل  الا اة،ا  ا ف ت ددا  شاب صش ل صافألها  ص  صال  
  .ما أض ب زي،ا ةعم ص صما أ    ة ك  . اةألع،ية 13
   . اةألوا ، صاي اةسل اة ا ،ال : 10
م  دااهللدة اهللدل املضدا ل املت دوب بدأن أ. بع، فعل امل ادال صال  
 املضم ال : 
   إ  ني ي نَّهللنليذ  نتنكمنَّل ج 33ال  اب/آية. 
  وسم تنألت لنبينكم 16اةيو ا/آية. 

ب. اةددددسل املىددددماال الل اةألهويددددة صاددددي امل يدددد،ال ةألهويددددة اامددددل ضددددعف إمددددا 
 بألأا ه: 
  ىنور ْنللذينن منل  مني  بون   160الا اف/آية. 
 .81اة ه ال/آية مة ق نمل نمع مص ةكون  ف اا يف اةعمل: أ  

ه. اامهللددددددة ةهللجدددددد ل : صاددددددي اةددددددسل املوضددددددواة ةهللطهللددددددل ص  األ،ددددددا اةكىدددددد  
 فلي ااااتريبوَّنيلنوليؤمنااااوَّنباااايصإاددددكاإا بعدددد، اةقدددداء صاةددددواص أا دددد  مددددن حت يك،ددددا: 

 . 48احلج/آية  منليَضوَّنتًْ مصد، تىكن بع، مث  :  115اة ه ال/آية
 ةا صاي ا  :د. غ  اامهلل

. الل االبألددددد،اء صفا ددددد،هتا أمددددد ان: توا ددددد، مضدددددمون ا مهللدددددةا صختهللددددد م 1 
 املضا ل ةهلل اص. صت،ال يف موضعني:

 .ألَتمنسَ نر بْأ. امل أل،أ  و:  
 ب. ا  إنا صت،ال يف الا اة اب اهللل  س ة: 
 .38إب اا  /آية إننربينل ميعنَّل ت ء. االا   و: 1 
 .140اةت ل/آية وإننربكنليحكمنبين م. املضا ل ةي ،  ب  : 4 
 .0اةههلل /آية وإَكنلعلىنخلقنتريم. ش   ا مهللة  و: 3 

                                                           

 . 64ديوان الايل اةك    (140)
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 . اةسل اة ا ،ال صاي اة،ااهللة يف ا  امل أل،أ:4
 ت ضل من اةهلل   بع   اة د ة  أل احلهلل ع ةعجوز ش، بة 

 صيف ا  ةكن اهوة : صةكتك من   ،ا ةعم ،.
 بعض، : أ اك ةيا ي.صيف املقعوص اة اين ل ا يف دوص 

 . الل ا واب صاي  س ة أدىال:3
 .44الن  اء/آية لونِ ننفي م نآ ْنإالنَّهللنلْ  ت أ. الل جواب ةو:  

 ولوالندفعنَّهللنَّلن سنبعض منببعضنلْ ا تنَّألر نب. الل جواب ةدوال : 
 . 461اة ه ال/آية
 .81يةيواف/آ ت هللنلَ نآ  كنَّهللنتلين ه. الل جواب اةهى  :  

. اةسل اة،ااهللة اهللل أداال ش ن ةإليدلان بدأن ا دواب بعد،اا م دك اهللدل اةهىد  0
بعدد،اا ال اهللددل اةيدد نا صمددن مث تىددمل اةددسل املأألنددة صاةددسل املولئددة أيضددا  ددو: 

لئننَّخ جوَّنالنف جوننمع م 14احلي /آية. 
 . الل أص اامل جل صاحلا ل.6

هللل اة ع، أص اهللل توا ، اهللل ادسف . اةسل اةس هة لمساء املشا ال ةهلل،الةة ا5
يف ألةددددددطا صأ ددددددهلل،ا اةىددددددكون امددددددا يف تهللددددددط صإيددددددا اىدددددد ت يف ألةددددددط الةألهدددددداء 

 اةىااتني. 
. الل اةألعجل غد  ا دا ال  دو: َة َد أف زيد،ا صَةَكد أَل امد صأ : مدا أظ فد  3

 صما أا م !
 . اهللل:1
  .اهللل زي، دينا زي، اهللل اةىطح ةساألعسء  
 16اةه دم/آية مل ينْنتلىنحنينغْلْنمننس ل  ودخلنَّ مبعه يف         

 أ  يف  ني غقهللة.
  مبعه ان  
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 ةعم صاو أاج ك  ضااا        إألا  ض ل اهللي بتو دي   
  .أ  : إألا  ض ل اك

.. أ  : .غ،ت من اهلل   بعد، مدا ّ ظمأادا  اا  مبعه فو   
 غ،ت من فود . 

 . ان 8
 .53اةتو /آية  هفليحذرنَّلذيننف لْوننتننسم ةهللم اا،ال  
  م ل اةى،  ان اةهوس. ةهللمجاصزال  
.. أ : .18االنيددها /آية لهِاا ّنطبَاا نتااننطبااق  بع،  
 بع، ل ق.
 مبعه اهللل  
 اله ابن امط ال أفضهللل يف  ىل   اك صال أنل دياين فألخ صين  
 أ  : ال أفضهللل يف  ىل اهللي.  
 اا  مبعه جانل: 
 من ان ا ك تا ال صأمامي        صةه، أ اين ةهلل ماح د يئة   
 أ : من جانل ا ك.   
 تماا نقليااالنليةااابحننَااا دمنينتدد اد مددا بعددد، اددن فددس تكق،دددا اددن اةعمدددل:  

 .04املأمتون/آية
 . اةكاف14
 ةهللألي   : حمم، االا،.  جا ال  

... 11اةيددو ا/آية لااي نِمًلاا نَاايءاةألوا دد،: صاددي اة ا دد،ال يف دوةدد  تعدداىل: 
 صاةأله،ي  ة ع شيء م هلل .

 مااااا نودتاااااكنرباااااكننضدددددم  مت دددددوب أص جمددددد ص :  غ  ا ا ال  
 .3اةض ل/آية
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 دد ف معتدداه اخلطدداب صال حمددل  ةدد  صاددي اةس هددة الادد  املشددا ال  ددو: 
ألةط صتهللطا صةهللضم  املتق ل املت وب يف دوة  إياك صإيااما ص ووداا صةد عض 

 أمساء الفعاص  صي،ك.
 يض كن ان ااة د املت، .  اا   
 . متلا مل11
  المسدداء اة دداا ال )أمسدداء اة مددان( فدد ن اددان اة مددان  اضدد اا  جتدد  

اانل مبعده يف: مدا  أيألد  مدل يومتداا أ : يف يومتدا. صإن ادان اة مدان ماضد اا: مدا 
  أيأل  مل يول ا معةا مبعه من أ : من يول ا معة.

 . اس ص اشا صا،ا صغ  صاوا:14
هللدددل أنددد  يكدددون االاددد  اةوادددد  بعددد، غددد  صادددوا جمددد ص ا دا مدددا ا  

 مضاف إة  ا أما اةهللقل غ  صاوا فألأالان  ك  املىأل ه ب ال يف املا اب:
 ض  اةطسب غَ  حمم،ا مدا  ضد  اةطدسب غدَ  حممد،ا مدا  ضد  غد أ  

 حمم،ا ما  أيل غَ  حمم،ا ما م  ت بغ ا حمم،.
املىأل ه بع، اس ص اشا إمدا أن يكدون مت دوبا بااأل دا ه مقعدوال بد ا صادي 

ة: لدا ت احلمامدات اد،ا محامدةاا أص يكدون جمد ص ا بااأل ا ادا  د صف أفعاص ماض 
 ج : لا ت احلمامات ا،ا محامةع.

 حروم التاديق:
ت دد،يق ملددا ادد ق مددن دددوص اةها ددل: أدددال زيدد،ري نعدد ا   نع  
 دال زي،.

ملااب ما نقي م ل بهللل ملن داص: ما ددال زيد،ا أ :   بهللل 
 دال.

 ن اأص: دال زي،ري.ةأل ،يق اخل  ال غ  م ل أجل مل  أجل 
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 121حروم العطف:
 اةواص )صااألعماالهتا املخألهللقة اةعطف صغ ه( .1

 أ. صاص اةعطف صمعتااا مطهللق ا م  فألعطف اةييء:
 .16اةعتك وت/آية فأجنين هنوسوح  نَّل ْينْ• اهللل م ا       
 .45احل،ي،/آية ولَ نسرسلن نَوح نوإب َّ يم• صاهللل اابه    
 .3اةيو ا/آية ىنإليكنوَّىلنَّلذيننمننقبلكِذلكنيوح• صاهللل ال ه    
 صاوز أن يكون بني تعالق،ا تها ب أص ت اك م ل: 
        •إَّ نرَّدوهنإليكنوج تلوهنمننَّمل سلني 3اةه م/آية. 

 ب. صاص االاألئتاف:
                 •لنبنينلكمنوََ نفنَّألرح  نم نَش ء 6احلج/آية. 

جددددداء فدددددسن صاةيدددددمع  مهللدددددة االمس دددددة: ]ه. صاص احلددددداص اة،ااهللدددددة اهللدددددل ا 
 [. جاء فسن صد، لهللعل اةيمع لاةعة[ا أص اة،ااهللة اهللل ا مهللة اةقعهلل ة: ]

 [. ا ت صاةت ل د. صاص املقعوص: صيت ل االا  بع،ااا  و ]
  يح ]د  اهللدددل ااددد   ددددقددددطدبع وبداملت ددد املضدددا ل اهللدددل ادددد. اةدددواص اة،ااهللدددة

 [. صة ع ا اءالا صته  ا ك
 [.  تت  ان اهللق صتأ  م هلل ال أص مأصص: ] 
 صال ب، يف الا ته،ل اةواص نقي أص لهللل. 

ص. صاص اةهىددددددد : صال تددددددد،ال إال اهللدددددددل م ،ددددددد  صال تألعهللدددددددق إال مب دددددددلصف 
وَّلَ آننَّحلكيم 4يع/آية. 

                                                           

اةيدد ن اهللددل صجدد  اةألكدد ا  يدد،ص اهللددل ألةددط أإددا ختددألم باةقعددل صال ي ددح  اهللمددا  مدد  الفعدداص )معدده اةعطددف( صف ،ددا معدده  (146)
ِلم نَضرتنجلود منداوهلا اهللل االا  لنط ال تهوص: اهللما ام أالا إيا تهوص: اهللما داهللل ام أالا صاهلل   دوةد  تعداىل: 

صإن ل تعدد، ادألضدل اددل  مدد الا صةددلةط ف،ددي  ِلماا نسرَّدوَّنسننف جااوَّنمناا  نستياا وَّنفي اا نا صباا لن  منجلااودَّنغ  اا 
   ف اطف م اش  إال أإا يف معه اطف الفعاص.
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 .33اة م /آية حتىنإنَّنج ءو  نوفتحتنسبوَّ  • ز. اة ا ،ال:    
أا د، احلكد  املطهللدوب أ  أل،ا وااة من اةت دويني صتد اد أيضدا بعد، إال ةأل 
 ما من أ ، إال صة  لم  أص  ى،[. إ  ات : ]

ح. صاص اة مان ددة: ألا اددا وااددة مددن الدبدداء صاةت ددويني صاملقىدد ينا زامددوا 
أن اةعدد ب إألا ادد،صا ددداةوا: اددألةا ادد عةا صأان ددة... إيددلانا بددأن اةىدد عة ادد،د تددال 

 ال اااْنرَّبع ااامنسااايَولوننصأن مددا بعددد،اا اددد،د مىدددألأنفا صاادددأل،ةوا بهوةددد  تعددداىل: 
 . 4اةك،ف/آية سبعْنو  من منِلب مإىل  ِلب م

ن. اةددواص اة،ااهللددة اهللددل ا مهللددة املو ددوف  ددا ةألأا دد، ة ددود،ا مبو ددوف،ا 
... صد دل ادي 415اة ه ال/آيدة وت ىنسننتك  ونَّنَايئ نو اونننخا نلكامنننن و: 

 صاص احلاص.
 اة جاص داموا[.  . صاص ضم  اةلاو   و: ]

ي صاص األاب ددددة ف ىددددل اددددواص امدددد ص يف اة فدددد  صا دددد  ك. صاص اةق ددددل: صادددد
 ةألق   ب ت  بني ام ا صاةواص اةقا دة اواص أصةئط أصيل.

 اةقاء:   ف م،مل ال امل ة ا صت د اهللل أصج :-4
 أ. االقة تق ،  س ة أمو : 
. اةرتت دددل صادددو نوادددان: اةرتت دددل يف املعددده بدددان يكدددون املعطدددوف  دددا 1 

 ال ها مأل س بس م،هللة.
 •كنف ااوَّكنفعاا لكخلَاا صت ت ددل يف اةددلا  صاددو اطددف 3االنقطا /آيددة .

 مق ل اهللل جممل.
•وََف دَىنَُوه نرَب  كنففَف لفنرَ ِّنإِن نَّبْناينمانْنسف ْلاين   06د/آيةاو. 

النص ددت اتدد،ما يس ددل اةرتااددي ف إددا تددأصص صاا ددة يف ال كددال م ددل 
 .51ل /آية تْهوَّنتلىنَّهللنِذب نفي حتكمنبعذَّ 

• ْوَّننِنتمنتلىنسْ نوملنجت وَّنِ تب نف   ننمَبوو 413اة ه ال/آية. 
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فاندددد  صان اددددان املادددد ات باةعددددلاب ممددددا يرتااددددل اددددن االفددددرتاء باةكددددلب 
صاددلةط اةدد ان ممددا يرتااددل اددن امل،ايتددة غدد  أندد  اددل تأصيهللدد  بددأن  كدد  االفددرتاء 

 املا ات ص ك  امل،ايتة اة ا تة.
 اةألعه ل صاو يف ال شيء ةى  :-4
 [. ت صه زي، فوة، ة  إألا ل يكن بني اة صاه صاةوالدال إال م،ال احلمل ] 
 صتكون مبعه مث: 
منخلَن نَّلن ْْنتلَْنفالَن نَّلعلَاْنمضاغْنفالَنا نَّملضاغْنتر ما نفك اوَ نَّلعرا  نننننننن 

 .10املأمتون/آية حلم 
 .145صمبعه اةواص اهوص ام ئ اةه ع : بىه  اةهللوا بني اة،اوص ف ومل

 ط غاةل يف اةعالقة وهللةا أص ص قاا:اةى   ة صألة-3
فددان اطقدل اهللددل  16اةه دم/آية فااوِْهنموساىنفَضااىنتلياا نفدالصص 

  سفنِنَّوقاااا ِ ْنبِعَةَاااا كفنَّلقحَرَاااا َنفف َقبَرَ َااااتْنحمدددلصف ف،ددددي فدددداء اةق دددد  ةا  ددددو: 
أ  فضدد ب فان جىددل أص فددان ضدد بل فهدد، ان جىددل. صددد،  154الا اف/آيددة

 النيَضااىنتلااي منفيموتااوَّن اهللددل االاددأله اص يت ددل اةقعددل املضددا ل إألا اددان داال
 .35فال /آية

 ِلااوننمااننَاار نمااننعقااو نفماا لئوننمناا  نَّلب ااوننفشاا ربوننتلياا نمااننننننصاة دداين: 
 .64اةوادعة/آية َّحلميم

ب. صتكددون يف وهللدددة اةيددد ن فددد ألا اددان ا دددواب داال اهللدددل اةوادددد  صج دددل 
 اةقاء:
 وَّننمي  كنخب نف ونتلىنِلنَيءنق ي 13يةالنعال/آ. 

صادددلةط إألا ادددان داال اهللدددل االادددأله اص مدددن غددد  تدددأ   أداال اةيددد ن اهوةددد  
 .116آص ام ان/آية وم نيْعلوَّنمننخ نفلننيكْ وهتعاىل: 

                                                           

 ... دقا ن ط من ألا ا    ل صمت ص...114ديوان ام ئ اةه ع  (145)
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 َمنني ت نمنكمنتنندين نف و نيأتينَّهللنبَو نحيب منوحيبو 60املا ،ال/آية. 
ومننيْعلننلكنفلي نمننَّهللنفنَيء 41آص ام ان/آية. 
حتبوننَّهللنف تبعوَينحيببكمنَّهللإننِنتمن 31آص ام ان/آية. 
أن تكون زا ،ال داةة اهللدل اةألوا د، يف اةكدسل فألكدون يف اخلد  صيف غد  -ه

 قلنإننَّملوتنَّلذينتْ وننمنا نف َا نمالقايكمننناخل  يف  االت مع تة اهوة  تعاىل: 
 .1ا معة/آية
 [. ال  جل ي،ال اة،ا  أص يف اة،ا  فهلل  د اا  صدوةط: ] 
 و ي بااااكنف  اااا صيف غدددد  اخلدددد  إألا اددددان املنيدددداء م ددددل دوةدددد  تعدددداىل:  
 .0امل،  /آية
 [. صأنل ف ااك او ص و ] 
 وإَينلغْ رنملننت  نوآمننوتملنو حل ن منَّ تا ىنمث: ت،ص اهللل اةرتااي: -3
 .14ل /آية

 صت د مبعه اةواص: 
 فنلين نم جع من منَّهللنَ ي نتلىنم نيْعلون 05يونع/آية. 

 الاأل اةة اون  شاا،ا بع، ما ل يكن شاا،اا.
  ت: موج ة ةكون املعطوف ج ءا من املعطوف اهلل  :-0

 مات اةتاس  ت الن  اءا أاهللل اةىمكة  ت  أا،ا.
 أصا إما: -6
 [   أص: إن صدعل بع، اةطهللل ف،ي إما ةهللألخ  .]ت صه ات،ا أص أاأل،ا 

 : جاةع اةعهللماء أص اة ااد.143صإما ةإلبا ة
قا لوَّنلبًنا نيوما ننننصدعل بع، اسل ا   ف،ي إما ةهلليدط اهوةد  تعداىل:  صإألا

                                                           

اةق   بني املبا ة صاةألخ د  أند  إألا ادان اكدن أن يعمدل أ د،وا أص  ان ،مدا أص اهلل ،مدا ف،دله إبا دةا صإن ادان ال اكدن أن  (143)
 ا يف امل اص "ت صه ات،ا أص أاأل،ا". يعمل اهلل ،ما ف ىمل خت  اا ام



 

 111 

 .18اةك،ف/آية سونبعضنيو 
 وإَّ نسونإيا ِمنلعلاىن ا ىنسونفنوااللنمابنينننننصإما ةإل ال: اهوة  تعاىل:  
 .40ا أ/آية
 صإما ةهللألهى  :  و "اةكهللمة اا  أص فعل أص   ف". 

فدد من ألاددل  فهدداةوا ألاددل صإمددا ةهللألق دد ل بعدد، املودداص: )ااألهللددف اةهددول 
 قااااااا لوَّنساااااا ح نسون ناااااااونناددددددع ، أص ااةدددددد، أص اهللددددددي(ا صمتددددددد  دوةدددددد  تعدددددداىل: 

 أ  بعض،  داص الا صبعض،  داص الا. 64اةلا يات/آية
 وسرساالن هنإىلنم ئااْنسلااأنسونيْياا وننصإمددا ةإلضدد اب مبعدده بددل اهوةدد  تعدداىل: 

 ،.أ  بل ي ي،صن. ص و: ما جاء اع ، أص جاء ااة 103اة افات/آية
 :إما: ته  يف اخل  صالم  صاالاألق،ال 

 أ. يف اخل  ةهلليط: )جاء إما امح، صإما  ىن(.
 ب. يف الم  ةهللألخ  : الع  إما أمح، صإما  ىتاا.

ه. يف االاددددددألق،ال: مدددددد  اةعهللدددددد  بأ دددددد،وا صاةيددددددط يف تع  تدددددد  بعدددددد، ودددددد ال 
 .5يةاة ه ال/آ سوَّءنتلي منسسَذرهتمنس نملنتنذر ماالاألق،ال أص اةألىوية: 

 ال بل ةكن-5
 تيرتك يف أن املعطوف خماةف ةهللمعطوف اهلل   يف  كم :

 جاءين زي، ال ام ص.
 جاءين زي، بل ام ص.
 جاءين زي، ةكن ام ص.

 : حروم النفي:ثالثا
مددا ةتقددي احلدداص أص املاضددي اةه يددل مددن احلدداص: مددا تقعددل  .1
 ما فعل.

 ال ةتقي املىأله ل صيكون إما ا ا ال  جل يف اة،ا .
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 اا: ال تقعلا أص دااء: ال  ااك او.صإما إ 
 ل صمل ا تههللل املضا ل إىل املاضي م ل: ل يقعلا صملا يقعل.

 فاااانننملنتْعلااااوَّنولااااننتْعلااااوَّةددددن ةألأا دددد، نقددددي املىددددأله ل:  .4
 .40اة ه ال/آية
 إننِ َاااااااتنإالنوااااااايحْنوَّحااااااا تنإن ةتقدددددددي احلددددددداص:  .3
 .48يع/آية

 :االسم -ب
تدد  اة مددان اخلددا ه اددن معتدداه: صاددو مددا دص اهللددل معدده يف نقىدد  صال يهللدد ل م

 صاو إما أن يكون اهلل اا أص ج   اا:
  اةكهللددي: صاددو اةددل  ي ددح أن ييددرتك يف مق،ومدد  ا دد صنا فدد ن ااددألوا

املعده يف و دد  أفدد اده ااملنىددان صاةقدد س ف،دو املألددوالت صييددمهلل  دىدد  مددن أدىددال 
اكهللمدة اةكألاب صاةىتة صاو )اةعدال(. صإن ادان املعده ال يىدألو  يف و د  أفد اده  

)اةتدددو ( مددد سا ف،دددي يف اةيدددمع أددددوا مت،دددا يف اةهمددد  أص اةىددد اها ف،دددلا يىدددمل 
)امليدددكط( لنددد  جألددداه إىل إنعدددال ن ددد  ةددد ا ادددل ادددو  )مألدددوالت( لن  ه هألددد  
صا دد،ال صبددلةط ييددمهلل  اةعددال يف أدىددال اةكألدداب صاةىددتة أص )ميددرتك( الاددألسف 

اةة ييمهلل  )اجململ( من معتاه يف أف اده من   ذ اة يادال صاةته انا صيف اله احل
 أدىال اةكألاب صاةىتة.

  أمدا ا   ددي: ف،ددو اةدل  ال ييددرتك يف معتدداه ا د صنا م ددل: )زيدد،( اهللمدداا
اهللددددل  جددددلا صاةضددددما   ك )اددددو( ص)اددددي(. صا   ددددي ييددددمهلل  دىدددد  مددددن أدىددددال 

 اةكألاب صاةىتة صاو )احلاص(.
صاسمددة االاددد  أن ي دددح املا دددا  اتددد  ااةألددداء مدددن األ دددل صالةدددف مدددن   

 ا صاةواص من األ واا أص يه ل أص ااة جدل أص اةألتدوين أص  د ف اةتد،اء أص  د ف األ
 ا   أص يه ل املاتاد إة  .
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 الفعل: -ج
 صاو ما دص اهللل  ،ل مهرتن ب مان حم ل.

 احل،ل او: امل ،  صاو اا  اةقعل.
 .املىأله ل صالم  -اة مان احمل ل او: املاضي صاحلاص 
. صتاء اةألأن ذ اةىااتة: املاضي: اسمأل  د وص تاء اةقاال ا د َأت   األ لأ

املىددأله لا  دد ة داددوص ل اهلل دد : ل ي جدد ا ل يىددأص.  -املضددا ل: احلدداص
صاددلةط أن يكددون م دد،صءاا ب  دد،ا اة صا دد، ال بعددة )اةتددون صاهلمدد ال صاةألدداء صاة دداء( 
صاملىأله ل فألهللف ان احلاض  ب،اوص اةىني صاوف اهلل د : )اد ج ( ص)ادوف 

 ي ج (.
ا المددد : يه دددل  ا ااددد َجن  دادددوص ندددون اةألوا ددد، اخلق قدددة أص اة ه هللدددة: اضددد َبن 
 اض َبنىا اا َجنى.

ف ألا دةل اهللل الم  صل ته ل نون اةألوا ، ف،ي ااد  اةقعدل:  د ا تعداصا 
 اات.

 :أ نال الكالم أي من حيث إلافة األلفاظ إلى المسميات
 المتباين: -1

 صالا أنوال:صاو اةل  فألهللف ةق   صمعتاه صاو الش،  صالا  ا 
  .أ. ااألسف اةهللقل م  املعه اهلل اا:  جلا دهلل ا ا فا أا،

 ب. ما يألها ب ةق   صمعتاه:
  .من ال س ا ف  من احل ن   احل ل 
  .باةق  اهلل  ةهلل لل   اخلض 
  .بأل اف الاتان ةهلل ابع   اةهض 
 ما فألهللف ةق   صيألها ب معتاه: -ه

 إألا اان   اا.   م،  
 م ألاا. إألا اان   أبدىَت أ 
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 إألا اان م يضاا.   ااده
 إألا اان معافاا.   زا ه 
 ما يألها ب ةق   صفألهللف معتاه:-د
  .اةهمح   بدأ   
  .اخل  صامل ىان   با   

  .إألا صد  يف احل ه   َ  اهَ 
  .إألا ت اا، من احل ه   حت ىه
  .إألا أتاه اةق ل   ف ال
  .إألا  ل ات  اةق ل ان دهلل    ف ىل 
 المترادم: -2

 ما فألهللف ةق   م  ص ،ال معتاه.
 اضلا ة ذ    أا،. ا ف   
 نيابا اكني   م،ية. ا،    

 المشترك: -9
 ما يألقق ةق   صفألهللف معتاه:

 أ. املعه املألضاد:
 ةألاود صالب ض.  ا ون   
 ةهلل غ ة صاخلوف.  اة جاء
 ةهلل ه  صاخلط .  ا هللل   
 ةهلل  ض صاةط، .  اةه ء   
   د، ش ب  ت ا توا اة يان.ةهللعطيان صاةل  اةتاال
 ةهلل ادي صاملاضي.  اةغاب  
 املعاين املخألهللقة:  -ب

 اةعني اة ا  الا املاصا امل  انا ا ااوسا اةلالا اةيمع. اني   
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 أم ا ااهلل ا  ت ا ف غ. دضل  

 المتواطئ: -1
صاو اةل  يطهللق اهللل أش اء مألغاي ال باةع،د صةكت،ا مألقهدة يف املعده اةدل  

ا ادددأف اد مدددن أفددد اده م دددل ااددد  اة جدددل فانددد  يتط دددق اهللدددل زيددد، صضددد  االاددد  اهلل ،ددد
صامدد ص صبكدد  صاادد  ا ىدد  يطهللددق اهللددل اةىددماء صال س صاملنىددان صاادد  اةهللددون 
ةهللىواد صاة  اس صاحلمد ال فكهلل،دا مألقهدة يف املعده اةدل  مسدي اةهللدون بد  ةونداا صادلا  

 اما او صاضح فألهللف ان امليرتك.
 أص اا دد  ةقا دد،الا صاددل جدد ء اددو دددوص مأةددف مددن اهللمألددنيالمركــأ:  :ثانيــا

 من أج اء اةرتا ل ي،ص اهللل ج ء من معتاها صامل ا ات أ تاف:
 : صاو نواان: إا ا  صإنياء.إسنادي -1

أمددا املاددتاد باملا ددا  ف،ددو احلكدد  بيدديء اهللددل شدديء ادداحلك  اهللددل زادد  
 باالجأل،ادا صالا املاتاد جألمل اة ،  صاةكلبا صييمل اهللل ما يهللي:

ااددلا نا  دد ا امل ألدد،أا اادد  اةقعددل اةتددادما اادد  امليدد   : اةقالمســند إليــه
 بعمل ة عا اا       إنا اا  ال اةتاف ة ةهللجتع.

: اةقعدددلا ااددد  اةقعدددلا اددد  امل ألددد،أا اددد  اةقعدددل اةتدددادما اددد  المســـند
   ف ة عا ا  إن صأاواهتا.

م ددددداص: تدددددأب  شددددد اا زاددددد  جمأل،ددددد،ا جددددداء احلدددددق صزادددددق اة الدددددلا يعاددددددل 
اح اةق ها صاان او اهلل ما  ك ماا ما زاد  اىدوالا إن او اةعا ونا اة   مقأل

 .141اهلل   بلات اة ،ص ا ال اة  إال او
                                                           

اددد  ال اةتاف ددددة ةهللجددددددتع إن ج،دددددل صجددددل ألادددد ه ا دددد،يذ: "ال أ ددد، أغدددد  مددددن او"ا صإألا اهللدددد  ف لفدددد  ا دددد ا صبتددددو  دددد    (141)
ال إةد  صاةطا  ون من اةع ب يهللأل مدون  لفد  إألا اهللد ا صاحلجدازيون ا د صن إ  اتد  ص لفد  اتد،ا  أا د ا صمدن  لفد  دوةد  تعداىل: 

ا أ : ال إة  موجود إال اوا او ب،ص من حمل ال صامس،ا لن حمهلل،ما اة ف  اهللل االبأل،اءا صاتدا ال ادوز يف إاد اب )او( او إال
 إال اة ،صا صة ع اةت ل اهللل االاأل تاء. 



 

 111 

صأما املاتاد باملنياء ف،و صإن اان ف   مىت، صمىت، إة   اقعل صفاادلا 
صم ألدددد،أ صادددد ا صاادددد  أاددددوات إن صا ادددداا صغ اددددا إال أن اةغاةددددل اهللددددل معتدددداه 

  ،  صاةكلبا صأب ز أنواا  ما يهللي:اةطهللل اهللل صج  ما ف،و ال جألمل اة
 أ  لهللل املاا ة: االستففام -أ      

 ما  ه هة املنىانري ال دال زي،ري
  .: أ  لهللل ةأل   ل املاا ة م  االاألعسءب. األمر

وسقيموَّنَّلةالت صوآتوَّنَّلِْ ت. 
 لهللل ةأل   ل املاا ة م  اةألىاص   ج. االلتمال:

   صال اةكألاب.اطهللل اةيخم من ن  ه : ااطك اةههلل 
 لهللل ةأل   ل املاا ة م  اةأللةل صاأاص او يىمل دااء: د. السؤال:

  .اةهلل،  اغق  يلا اةهلل،  ا محك  
 صمعتاه لهللل الم  احمل وب:  ةعل اة ،يق دا  . هـ. التر ي:

 صاو لهللل ما ال مطم  ف   أص ما ف   اى : التمني: و.
 ا فعل املي ل  فأا ه مب أال ة ل اةي اب يعود يوماا  فالصص:

 صاة اين: اهوص املعى : ة ل يل أةف ديتا .
 صد، تىألعمل ة ل يف الم  املمكن صألةط دهلل ل: ة ألط تلال.

 أ ا أ ةهللمتادا اةه يل. ز. النداء:
يا تألعني يف ن،اء ااد  او فدس يتدادا بغ ادا. صتألعدني ادي ص)صا( يف اةت،بدة 

ألعماال مت،دا لن  )يدا( تىدألعمل فس يت،ب بغ اا إال أن )صا( يف اةت،بدة أا د  ااد
 .ةهللت،بة إألا أمن االةأل اس باةت،اء احله هي

 محهللل أم ا ا  ما فا ط ت ة         صدمل ف   بأم  او يا ام ا
صاملد اد بدالم  اةدل  محهللد  ادو  اة  ل   ي  يت،ب ام  بن ا د، اةع يد  

 .اخلسفة
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 أنواع المنادى:
 : يا زا أ.   اةعهلل 

 : يا  جلأ.  اةتك ال امله ودال
 : يا غافسا تت  . اةتك ال غ  امله ودال

 : يا ا َ،اوا يا  ااَل اةى ا ال.   مضاف
: يددا ااملدداا ةددايل ااددألجل اددأايل. يددا  اغ دداا   ش    باملضاف
    ألتا أاس بط.

 األاب اةألهللم لا ا ، او.:  المركأ اإللافي -2
ادددددددل اهللمألدددددددني ااندددددددل  ان ،مدددددددا   :  المركأ البياني -9
 عه الصص.موض ة مل

 فاز اةألهللم ل اجملأل،،. :  مركأ وصفي
 جاء اهلل ل أاوك :  مركأ بدلي

 جاء اةهول اهلل، . :  مركأ توكيدي
يتددداص اةألهللم دددل صاةألهللم دددلال احلمددد، صاة تددداء إألا :  مركأ عطفي-1

  اب ا اهللل اة، س صاالجأل،اد.
بعهلل ددطا ب ددل حلدد ا  ضدد موتا :  المركأ المز ي-1

 .148ا  وي ا   اح مىاءا شل  مل 
 .اة اةذ اي : امل ال اةع،د  اةرتت يب: المركأ العددي -6
 س ة اي  : امل ال اةعد،د  اةعداد  صادي     

م ت ددة اهللددل فددألح ا دد أين مددا ادد،ا )ا تددا صا تألددني( فددان  دد،  امل اددل يعدد ب صاةعجدد  
                                                           

 ت ب عهلل َطا صاوز إألا اان امل ال امل جي اهللما أا ب إا اب ما ال يت  ف : بعهلل طأ بهلل،ال ل  ة اهلو اءا  أيل بعهلل َطا م   (148)
ف   اة تاء اهللل اةقألح م ل: اكتل ب ل حلَ ا ااف ت إىل  ض موَتا إال إألا اان ا  ء اة اين متد  )صيد ( ف إدا تكدون م ت دة اهللدل 
اةكىدد  دا مددا م ددل: ادد  وي  اددال ا دد ا صإن اددان غدد  اهللدد  اددان م ت ددا اهللددل فددألح ا دد  ني : ز ين  دد اَح مىدداَءا أنددل جددا   ب ددَل 

ا أ : اوز املا اب مضافا صمضافا إة  .ب َل. الةط  ا م  ت ةضا موتع ا  أيل  َض موتع  اوز يف اةعهلل  : جاءين  ضأ موتع
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م دك اهللددل اةقددألحا ادلا باةتىدد ة ةهللم اددل اةعد،د  اةعدداد  أمددا اةرتت ديب ف  دده اهللددل 
احلددداد  صاة ددداين ف  ددده اهللدددل اةىدددكون صاياددد  ف  ددده اهللدددل فدددألح ا ددد أين ادددلةط 

 اةقألح.
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 الفصل الثاني

 دالالت األلفاظ

 اةهللقل او اة،اص اهللل املعه.
 املعه م،ةوص اهلل   باةهللقل.

أةدددال اةهللغدددة أةدددال ادددن الةقددداظ ص ددد،اا صأةدددال ادددن الةقددداظ صاملعددداين 
 .صأةال ان املعاين

 هتا  س ة أدىال:صتتهى  الةقاظ املوضواة من   ذ دالال
 داللة المطابقة:  -1

صاي دالةة اةهللقدل اهللدل  دال مىدماه ا،الةدة املنىدان اهللدل احل دوان اةتدالق 
 صمسي بلةط لن اةهللقل لابق معتاه.

 داللة التضمن: -2
صادددي دالةدددة اةهللقدددل اهللدددل جددد ء املىدددمل ا،الةدددة املنىدددان اهللدددل احل دددوان أص 

ضدمتا ةكدون املعده املد،ةوص صمسي ت-اهللل اةتطق فه ا صمسي بلةط ةألضمت  إياه 
 يف ضمن املوضول ة .

 داللة االلتزام:-9
صمسدددي  -صادددي دالةدددة اةهللقدددل اهللدددل الزمددد  ا،الةدددة الاددد، اهللدددل اةيدددجااة 

بدلةط ةكدون املعدده املد،ةوص الزمدا ةهللموضددول ةد ا صامله دود بدداةهلل صل اةهللد صل اةددلاك 
 اةل  يتألهل اةلان  ات، مسال اةهللقل إة  .

ىدد  اة دد يح لإددا مددن املتطددو  صوددا مددن أادد  وددا مددن اةه 4ا1صاةتواددان 
اةدددد،الالت صأا  اددددا ااددددألعماال صاددددي اةدددد  ال يىددددأله   اةكددددسل يف تتىدددد ق ا مددددل 
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صت ا دددل الةقددداظ إال أن يكدددون املدددألكهلل  صاةكاتدددل صاة ا دددذ ااملدددا مألضدددهللعا  دددا. 
تهللدددط دالةدددة اةهللقدددل اهللدددل معتددداه مدددن   دددذ اة ددد اغة صاةرتا دددل صادددي أ دددل مدددن 

ض )املعجمدددددي اةهاموادددددي( م دددددل ص صد االادددددأل تاء صاةيددددد ن املددددد،ةوص اةهللغدددددو  احملددددد
صاةألوا ، يف ا مل صص صد بعض احل صف صصضع،ا يف مواضع،ا من   ذ اةألهد،مي 

 .صاةألأا  أص احللف
أمددا اة،الةددة اة اة ددة ف،ددي الزمددة ةدد صل املدداء ةهلل  دداال اا ددة ةهلل ا ددذ صاجملأل،دد، 

 مهلل،دددا بدددل مدددن ف،دددي دالةدددة الةقددداظ ال مدددن   دددذ  ددد غأل،ا ص دددو هتا اةرتا   دددة 
  ددذ ف وااددا  صإشددا اهتا صاشددألماهلا اهللددل اةعهللددل أ  مددن   ددذ ف ددوا اخلطدداب 

 .أص حلن اخلطاب صاو مق،ول املوافهة أص دة ل اخلطاب صاو مق،ول املخاةقة
صالندددوال الاددد ا ا،الةددددة االدألضددداء صاةألت  ددد  صاملشددددا ال امدددا ادددت  ت  بعدددد،ا 

 .-أل الدالةة االة-صاهلل،ا من اة،الةة اة اة ة امللاو ال 
 صاو اةل  ييمل دالةة املطابهة صاةألضمن : المنطو :

صاو ما ف،  من دالةدة اةهللقدل دطعدا يف حمدل اةتطدق صألةدط امدا يف صجدوب 
 . 134"يف اةغت  اةىا مة زااال" اة ااال املق،ول من دوص اةتيب 

 فاااااااالنتَاااااالن مااااااا نس نصاأل دددددد مي اةألددددددأفف ةهللواةدددددد،ين مدددددددن دوةدددددد  تعدددددداىل: 
 .43املا اء/آية

اةألع يدددف ةألم  ددد  بعدددض اةددد،الالت يف املق،دددول اةددد  يىدددألعان  د دددل دطعدددا يف
ف ،دددددا مبتطدددددو  الةقددددداظ ةهلل  دددددوص اهللدددددل املعددددده اةدددددسزل أ  املق،دددددول م دددددل دالةدددددة 
االدألضدداء لن ال كددال املضددم ال يف دالةددة االدألضدداء مق،ومددة مددن اةهللقددل يف حمددل 

 اةتطق أ  يىألعان مب ل اةتطق الاألخسص املعه اةسزل أ  املق،ول.
تطو : ف،و فه  ما يق،  مدن متطدو  اةهللقدل دصن االنألهداص متد  إىل أما امل

 معه ألاك الزلا هللا د ل دطعا يف اةألع يف.
                                                           

 .81 د :  83اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (134)
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صاملتطددو  صإن اددان مق،ومددا مددن اةهللقددل غدد  أندد  ملددا اددان مق،ومددا مددن دالةددة 
اةهللقل نطها ام باا  املتطو  صبهي ما ا،اه مع فا باملعه اةعدال امليدرتك    د ا 

 بني الم ين.
 صضو ا صاقاء يهى  إىل ما يهللي: لمنطو  من حيث الداللةوا

 وال" الداللة:
صاددو أاهللددل الةقدداظ صأدوااددا م ت ددة يف اة ،ددو  )اةوضددوح(  المحكــم: -1

أ  أندد  اةهللقددل اةددل  ي ،دد  معتدداه املىددو  ةدد  مددن غدد  ا ألمدداص ةألأصيددل أص نىددد: 
إننَّهللنبكلنَئنتليم . 

ملىو  ةد  مدن غد  ا ألمداص صاو اةهللقل اةل  ي ،  معتاه ا المفسر: -2
ةهللألأصيددل صإن ا ألمددل اةتىددد يف ا،دد، اة ادداةة أ  ي ،دد  معتدداه بدد،ة ل دطعددي صال 

 جألمل معه آا  صيكون يف احلك  اةي اي:
 •ْوق تلوَّنَّملش ِنينِ ف 35اةألوبة/آية. 
 •ف جل و منمث َنينجل ه 0اةتو /آية. 
 •تنِ ملااااْفةااااي  ن ال ااااْنسياااا  نفنَّحلااااجنوساااابعْنإنَّنرجعااااتمنتلااااكنتشاااا  
 .185اة ه ال/آية
اةت   إن ظ،  معتاه اةل  اد ق ةد  مد  ا ألمداص اةألخ د م  الن : -9

 صاةألأصيل أص ما دص ب  غأل  نقى،ا اهللل ما يه ، أ س من ا اد :
 •نلااااكنبااااأرمنقاااا لوَّنإ اااا نَّلبيااااعنمًاااالنَّل باااا نوسحاااالنَّهللنَّلبيااااعنوحاااا  نَّل باااا نننننننن 
 .436اة ه ال/آية
 • وسحلنَّهللنَّلبيعنوح  نَّل ب ف،لا نم يف نقي املما هللة. 436ة ه ال/آيةا 
يف اال دددددطسح مدددددا دص اهللدددددل معددددده باةوضددددد  ال دددددهللي أص  ال ـــــاهر: -1

 اةع يفا صجألمل غ ه ا ألماال م جو ا.
صتع يدددف آاددد  يددد اد بددد  مدددا يأل ددداد  إىل اةق،ددد  مدددن ا ا تددد  نقىددد،ا مدددن غددد  
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  اجة إىل د يتة ةكن مق،وم  غ  مه ودال أ اةة من ا اد .
 فماااااننَّوااااا  نغااااا نبااااا  نوالنتااااا دنفاااااالنإ ااااامنتليااااا نننصص: م ددددداص اهللدددددل ال

... فاة ددداغي يطهللدددق اهللدددل معت دددني: أ ددد،وا م جدددوح صادددو ا اادددل 133اة ه ال/آيدددة
 صاة اين  اجح صاو اة ال لن  او اة اا  من ا ا  ايية.

.. 436اة ه ال/آيدة وسحلنَّهللنَّلبيعنوحا  نَّل با ننصم اص اهللل اةألع يف اة اين: 
  إىل اةلان او اة،الةة اهللل أن اة     سص صاة با   ال صإن  املعه اة اا  املأل اد

 اانل ايية مىودة ةتقي املما هللة.
ف َكحوَّنم نط  نلكمنمننَّلن  ءنمًنىنو الثنورب عنف ننخْتمنصم اص آا : 

... فاملعه املأل اد  إىل اةق،  مدن غد  توددف اهللدل 3اةتىاء/آية سالنتع لوَّنفوَّح ت
لدداب مددن اةتىدداء صةكتدد  ل يه دد، مددن اةىدد ا  أ ددس د يتددة اددو إبا ددة نكدداح مددا 

صإيا د ، بد  د د  اةعد،د اهللدل أ بد  أص االاألقداء بوا د،ال صادل اةعمدل باة داا  
 لن اةهللقل ال ي  ف ان املأل اد  إال به يتة ف ألا صج،ت امل مبا تأدي  اةه يتة.

اةدل  يىدأل  ل محهللد  اهللددل ظداا ه ف ت د ف إىل معده آادد  المـؤول:  -1
  صاو الةط نول من املتطو  الن ظاا ه مىأل  ل صم جوح صمعتداه يع ت  اةى ا

اةل  يع ت  اةى ا   اجح يكاد اةهللقل نقى  يتطق ب  صيت ت ات ا من ألةط دوة  
 .0احل،ي،/آية و ونمعكمنسينم نِنتمتعاىل: 

فد ن محددل املع دة اهللددل دد ب او بلاتدد  مىدأل  ل أمددا تأصيهلل،دا باةهدد، ال صاةعهللدد  
ي ل إىل اةتقع ادن ل يدق اةهللقدل املتطدو  ألاتد  مدن غد   صاة ااية فمعه    ح
 تعم، صال ا طتال.
 خفي الداللة:

ادل د جات اخلقاءا دالةأل  اهللدل معتداه ظداا ال صةكدن اخلطدأ  الخفي: -6
 يأت   بعا س.
 َّل  رُنوَّل  رقْنف ق عوَّنسي ي م ةقل اةىدا   ظداا  ف مدا  31املا ،ال/آية



 

 117 

اةتيددداص اةدددل  يغافدددل  -هللدددل )اةطددد ا (صضددد  ةددد  صةكدددن ادددل يتط دددق ادددلا املعددده ا
 .-اليهاظ صيتيل ماهل  يف  ضو ا 

ف،ددله ادد دة صزيددادالا صاددل ي دد،  ةقددل اةىددا   اهللددل اةت ددار اةددل  يأاددل 
 أاقان املوتل ف،و أدل من اةىا   لن  يأال ماال غ  ممهللوك صال م غوب ف  .
ت دار صبع، مس  ة معه اةى دة يف اهلل ،ما أحلهدوا اةطد ا  باةىدا   صأمدا اة

 ف  ألاه إىل اجأل،ادا فاةط ا  صاةت ار من اخلقي.
: مددا اددان اقداته يف نقددع ةق دد  صيد، ك املدد اد متدد  باةألدد،ب   المشـكل -7

وَّمل لَاا تنيهبةااننبأَْ اا نن ال ااْنقاا وءنننن جألدداه إىل تأمددل مدد،اول  441اة ه ال/آيددة
 .ب،ة ل

 .: ااة سال صاة ول صد، ب تل اةىتة امله ود مت،االم مل -1
صاددددددددو أا دددددددد  أدىددددددددال اقددددددددي اة،الةددددددددة إ امددددددددا صاقدددددددداءا  به:المتشــــــــا -9

 صااأليكاال.
 صاتاك من يهى  اة،الةة إىل:

 ما ظ،  معتاه صانكيف ايقا ي ف  اال ألماص. محكم: -1
 وسحلنَّهللنَّلبيعنوح  نَّل ب 436اة ه ال/آية. 
 .صاو ما ييأل   معتاه اهللل اةىام  المتشابه: -2
وَّمل لَاا تنيهبةااننبأَْ اا نن ال ااْنقاا وء اسونيعْااوَّنَّلااذينبياا هنتَاا تنَّلنكاا ه 
 .53اة م /آية وَّل موَّتنم وي تنبيمين ا 433اة ه ال/آية

 أمثلة أخرى على المنطو :
 اهللل اةرتت ل:  اللفظ حقيقة وحقيقةص مطابقة وتضمن أ.
 يااا نسي ااا نَّلاااذيننآمناااوَّنالنتب لاااوَّنوااا ق تكمنبااا ملننوَّألنىننننن. دددداص تعددداىل: 1
تدددا يف  دددال معتاادددا: ادددل  مدددا أنقدددق د بدددة إىل اوا ا )اة ددد،دات( ا450اة ه ال/آيدددة

 ف،ي )مطابهة( ) ه هة ةغوية(.
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ا 54ةألوبة/آيددددةَّ إ اااا نَّلةاااا ق تنللَْاااا َّءنوَّمل اااا ِني   ننددددداص تعدددداىل : 
ا ف،ددي )تضددمن( ) ه هددة -اة ادداال فهدد -)اة دد،دات( اتددا يف جدد ء مددن معتااددا 

 ةغوية أ  اة ،دات(.
ا 84اةوادعة/آيدددة نَّلضااا لنيوسمااا نإننِااا ننماااننَّملكاااذبني. دددداص تعددداىل : 4

 )اةضاةني(  ه هة ش ا ة تطهللق اهللل ال  اةكقا  )مطابهة(.
)اةضددداةني(  3اةقاحتة/آيدددة غااا نَّملغضاااو نتلاااي منوالنَّلضااا لنيندددداص تعددداىل: 

  ه هة ش ا ة ااألعمهللل يف ج ء من معتااا )اةت ا ا( )تضمن(. 
وىنإىلن ااونَّلااذينخلااقنلكاامنماا نفنَّألر نمجيعاا ن اامنَّسااتننن. ددداص تعدداىل : 3

ا )اةىددماء(  ه هددة ةغويددة يف جممددول 48اة ه ال/آيددة َّل اام ءننف ااوَّ ننساابعنكااوَّتننن
 اةىموات )مطابهة(. 
 وسَااا نمل ااان نَّل ااام ءنفوجااا َ   نملئاااتنح سااا نَااا ي َّنوَااا ب ننننننندددداص تعددداىل : 

 .. )اةىماء(  اتا  ه هة ةغوية يف اةىماء اة،ن ا )تضمن(..1ا ن/آية
 ز اهللل اةرتت ل : صاةهللقل  ه هة صجما ب. مطابقة وتضمن

ا 01اة،اان/آيدة   ُم نوكبُّوَّنففوُْفنرَسقسا انمانْنتَاذفَّ ِنَّلقحَماايمِننن. داص تعاىل: 1
 )اة أس( يف  ال معتاه صاو  ه هة ةغوية )مطابهة(.

 0م مي/آيددة قاا لنر نإَااينو ااننَّلعراامنمااانوََّااتعلنَّلاا سسنَاايب نننددداص تعدداىل: 
 جماز )تضمن(. صاو -اةيع -)اة أس( اتا يف ج ء من معتاه 

ا )اةهول( اتا  ه هة 1نوح/آية  إََِّ نسفرْسَلقنَ نَُوحمم نإِلفىنقفوْما ان. داص تعاىل : 4
 ةغوية يف  ال معتاها أ : ال دوم  فموال م ال ةهوم  أوعني )مطابهة(.

ا )اةدهدددول( ادتدددا جمدداز يف 53اة ه ال/آيددة وإننقاا لنموسااىنلَوماا نددداص تعددداىل : 
 ضمن(.ج ء من اةهول )ت

ا )أفددواه( اتدددا 56يع/آيددة َّليااو نمااتمنتلاااىنسفااوَّ  مننن. ددداص تعدداىل : 3
  ه هة يف  ال معتاه )مطابهة(.
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ا 153آص ام ان/آيددة يَولااوننبااأفوَّ  منماا نلااي نفننقلااو منننننددداص تعدداىل: 
ف،ددي يف جدد ء مددن معتااددا  -أ  يهوةددون بأةىددتأل، -)أفددواه( اتددا جمدداز يف اةهللىددان 

 )تضمن(.

 ن   ذ دالةة اةهللقل املق د اةكهلل ة:م مطابقة وتضمن ج.
 مكااا نَّلاااذيننماااننقبلااا منفاااأتىنَّهللنبنيااا رمنماااننَّلَوَّتااا ننننن. دددداص تعددداىل: 1
 .ا )اة ت ان( اتا يف  ال معتاه أ : ال  اة تاء ف،ي )مطابهة(45اةت ل/آية

ا 44اة ه ال/آيدة َّلذينجعالنلكامنَّألر نف ََّا نوَّل ام ءنبنا ءنننننداص تعاىل: 
 عتاه أ : اةىهف ف،ي تضمن.)اة تاء( اتا يف ج ء من م

مس  ة: ةهد، أفد دتأ بتد،اا متق دسا ةهللقدل املقد د مدن   دذ دالةألد  اةكهلل دة 
اهللدل اةدد غ  مددن أن اة،الةددة اةكهلل ددة يف ادله احلاةددة اددي ) ه هددة( ااة تدد، )أ(ا غدد  
أندد  ملددا اددان أ دد، أدىددال اةكهللددي ةهللمقدد د اددو )امليددكط( أ  اةددل  ي يدد، صيددتهم 

اة يادال صاةتهم ةكامل اة  ل أص   ء مت ا اهلل   فهد،  معتاه يف أف اده ااة ت ان يف
 صضعأل  يف بت، متق ل صض بل م االا اهلل   ةهللألوض ح.

صمن ا ،ي  باةلا  أن ا ا  االاألعماص ة  دص  يف      اةكهللدي امليدكط 
من بادي أندوال احله هدةا فهللدو دهللدل: )اة  دل جمدي اداات  مدن  د  اة د ف صبد د 

  ددل او دد،ال صا دد،ال تدد،ص اهللددل جددتع اة  ددل اةيددألاء( فأنددل اتددا تددألكهلل  اددن اة
املتط دددق اهللدددل و ددد  أفددد اده ف كدددون اة  دددل اتدددا  ه هدددة اامدددةا ةكتدددط ةدددو دهللدددل 

 فد ن م هللي الا( ج، ان  إاماص  ت بألتق له اة ،ء متل اة  ل الا تكاة ف )بهللغل
 أف اده. يف صنه ان  معتاه ة يادال )ميكط( اهللي ةقل اتا اة  ل ةقل

املعددده اةدددلاك ادددو  -يف غددد  حمدددل اةتطدددق مدددا ف،ددد  مدددن اةهللقدددل  المففـــوم:
 املتقل اةو  ، إىل دالةأل ا أ  أن دالةأل  ة ع ب  يح   غأل  صصضع .

صألةط ال فهللوإما أن يكون م،ةوة  مه دودا ةهللمدألكهلل  أص غد  مه دود فدان  
اان مه ودا فس فهللو إمدا أن يألوددف  د،  املدألكهلل  أص  د ة املهللقدوظ بد  اهلل د  
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اةهللقددددل اهلل دددد  تىددددمل دالةددددة ادألضدددداءا صإن ل  أص ال يألودددددف فدددد ن تودددددف ف،الةددددة
يألوددددف فدددس فهللوإمدددا أن يكدددون الزمددداا مدددن مددد،ةوص اةهللقدددل صضدددعاا أص مىدددألقاداا مدددن 
ت ا ل ا مهللة الزماا ةرتا ل اةكسلا فان اان الصص فألىمل دالةألد  دالةدة اةألت  د  
املاداء. صإن ادان اة داين فألىدمل دالةدة املق،دولا أمدا إن ادان م،ةوةد  غد  مه ددود 

 املألكهلل  ف،الةة اةهللقل اهلل   تىمل دالةة املشا ال.
 داللة االقتضاء: -1

صاددي مددا اددان املدد،ةوص ف دد  مضددم اا أ  غدد  متطددو  بدد  بددل اددو الزل ملعدداين 
الةقدداظ )إمددا ةضدد ص ال  دد،  املددألكهلل  صإمدددا ة دد ة صدددول املهللقددوظ بدد ( فددان ادددان 

 الصص فم اة :
  131  "" ف  ان أم  اخلطأ صاةتى ان صما ااألك اوا اهلل . 
  "134"ال   ال ملن ل ي  ل اة  ال من اةهلل ل . 

فدد ن  فدد  اددل اددلا مدد  حتههدد  ممألتدد  فددس بدد، مددن إضددما  نقددي  كدد  اكددن 
 نق   اتقي املأاالال صاةعهاب يف الصص:

  .صنقي اة  ة يف اة اين
  .صألةط ةض ص ال  ،  اخل 
  .صأما إن اان ة  ة املهللقوظ

 غةا( أص )ش ااا(.ف ما أن تألودف   أل  اهلل   )اهسا أص ة
 م اص اهللل الصىل: 

 ْن فانددد  البددد، مدددن إضدددما  أادددل اةه يدددة  14يوادددف/آية وَّساااألنَّلَ يااا
 ة  ة املهللقوظ اهسا.

 وق تلوَّنفنسبيلنَّهلل  فس ب، من إضما  الم  بأل   ل أدصات اةهألاص
                                                           

 .64 د :  63اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (131)
 .38 د :  14اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (134)
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 لن اةعهل يهألض  ا صألةط  ت ي ح صدول املهللقوظ ب  )صداتهللوا( اهسا 
 ن ة:م اص اهللل اة ا

اهددوص اةها دددل ةغدد ه )ااألدددق ا ددد،ك اددك اهللدددل أةدددف( ف ندد  يىدددأل،اي تهددد،ل 
ادددابه  انألهددداص املهللدددط إة ددد  ةضددد ص ال توددددف اةعألدددق اةيددد اي اهلل ددد . ف،دددلا مدددن بددداب 

   ة صدول املهللقوظ ب  ش ااا.
 داللة التنبيه واإليماء: -2

صاله اد ق ألا ادا يف ةدذ اةعهللدة دالةدة املدلاو  يف ةدذ اةه داس أ  ف،د  
مدن إضدافة احلكد  إىل ص دف متاادل أص باادألعماص الدصات امدا شد ح اةألعهلل ل 
 .يف باب 

 توضح دالةة اةألت    صاملااء:أمثلة  
وست وَّن امنما نَّسات عتمنماننقاوتنوماننربا  نَّخليالنت  باوننبا ننننننننننن. داص تعداىل: 1

ا يف ادله اييدة دالةدة تت د  اهللدل أن  إ اداب اةعد،ص ادو اهلل دة ت ونَّهللنوتا وِمن
 مل ااب ص ف مق،  ف،و اهلل ة دالةة. إا،اد اةهوالا صا

صاي تومت إىل أن  اة،صةة املاسم ة ادل أن ت دل يف اةألىدهلل ح صاة دتااة 
 احل ب ة إىل أدوا ما يف ا  اا مل ااب ا،صاا. 

اددددلةط إىل ادددد،ل  كددددني اةعدددد،صمن املل ددددسل اهللددددل اتا دددد  دوهتددددا ة  هددددل 
 مألوج ىا من اة،  جة اة   ص هللل إة ،ا.

ةدددد،ي،ا  ددددتااة أاددددهلل ة ادددد ي ة فأل ااددددة ةددددألمأل دهللددددوب  صأن  تددددوا  ادددد،صاا أن  
 أا،ا ،ا  ا ة مت،ا. 

وإننسح  نمننَّملشا ِنينَّساتر ركنفاأج هنحتّاىني امعنِاال َننننننن. داص تعاىل: 4
 .5اةألوبة/آية َّهللِن مّنسبلغ كنمأمن 

اهللدل: أن  إمسدال اةكداف  ادسَل او ادو اهلل دة إجا تد   تنبهيف اله ايية دالةدة 
( مبعددده اةأل عهلل دددل )مدددن  - دددت  يىدددم  ادددسل او- اهلل دددة دالةدددة مدددن اادددألعماص ) دددت 
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 أجل(. 
 إىل: صجوب اةواي اهللل املاسل  ت  اكن ت هلل غ .  تومئصاي 

صاهللدل اة، صةدة أن ت ه ددف املىدهللمني باملادسل يف م،ا ادد،ا صم اا ادا بيددكل  
ا صأن تدوف  اةألعهللد   ةد عض اةهللغدات الجت  دة يف م ا دل مع تدة ةهللألمكدني مددن  ادافع

 املاسل ةغ  اةتالهني باةع ب ة. ت هلل ي 
 . 133"في الغنم السائمة زكاة": . داص 3

اددو اهللدددة  -ص ددف مق،دد -اهللدددل: أن اةىددول  تنبــهيف اددلا احلدد،يذ دالةددة 
 اهللة دالةة.-صجوب اة ااال يف اةغت  

إىل: أندد  اددل اهللددل اة،صةددة تددوف  امل ااددي بيددكل اددافع ةألخق ددف  تــومئص
 أل،  دصن اهللق،اا صباةألايل تيج ع،  اهللدل اةعلء املايل اهللل اةتاس يف ت ب ة ماش

أداء اة ااال صزيادال صا دات اة ااال يف ب ل املاصا لن اةغت  اةىا مة ت ال صاملعهللوفدة 
 ال ت الا فألوف  امل ااي ييج  اهللل ت ب ة املاش ة اهللل اة اي صباةألايل اة ااال. 

فهددداةوا: إيدددا ادددي م ألدددة.  لـــو أخـــذتم إهابفـــا . يف  ددد،يذ شددداال م موندددة: "0
 .130"أيما إهاب دبذ فقد طفر ف ن دبغه ذكاته: هاص  اوص او ف

اهللددددل: أن  دبددددي جهللدددد، مددددا يأاددددل حلمدددد  اهللددددة  تنبــــهيف اددددلا احلدددد،يذ دالةددددة 
إىل: ا،ل اةألق ي  يف جهللود احل وانات اةد  يأادل حلم،دا صإن  تومئاالنألقال ب ا ص

 نقهل بل اوز دبغ،ا. 
 صالةط إدامة مياغل ة،باغة ا هللود. 

 شارة:داللة اإل -9
صاددو مددا يأاددل مددن إشددا ال اةهللقددل صنعددك بدد  مددا يأل دد  اةهللقددل مددن غدد  جت يدد، 

: فه ل ما نه ان ديدت،نري فهداص  "النساء ناقاات عقل ودين"د ، إة   م ل: 
                                                           

 .81 د  :  33اأ  ه اابها يف  ق ة :  (133)
 .4351ا اةط اةىي : 1/01ا اة،ا دطك : 1/418مىت، أمح، :  (130)



 

 169 

ا ف،دلا إيدا اد ق 136"تقعد إحداهن في قعر بيتفا شـطر دهرهـا ال تاـلي وال تاـوم"
  ددل بددد  إشدددا ال إىل  ة  ددان نه دددان اةددد،ين صمددا صدددد  اةتطدددق إال د دد،ا بددد  صةكدددن
صاددو مخىددة ايدد  –أا دد  احلدد ض صأدددل اةط،دد  صأندد  ال يكددون فددو  شددط  اةدد،ا  

اتد، د د، امل اةغدة يف  إأل ةو ت و  اة يدادال ةألعد س هلدا اةتديب  -يوما من اةي، 
 .نه ان ديت،ا

و لا ننصالةط ته،ي  أدل م،ال احلمل بىألة اشد،  أادلا مدن دوةد  تعداىل: 
 .10ةهمان/آية وفة ل نفنت منيا 16/آيةال هاف وفة ل ن ال وننَ  َّ

سحلنلكمنليلاْنَّلةاي  نَّل فاثنإىلننننصالةط جواز أن ي  ح ا تل  ا ما: 
ف  ننب َ و ننوَّبتغوَّنما نِتا نَّهللنلكامنوِلاوَّنننننإىل دوة  تعاىل:  َ  ئكم

 .113اة ه ال/آية وََّ بوَّنحتىنيتبنينلكمنَّخلي نَّألبيضنمننَّخلي نَّألسودنمننَّلْر 
وَّلاا َّتني وااعننسونالد ااننحااولنينِاا ملنينملااننسرَّدنسننيااتمنَّل واا تْننننَّلصاددلةط 

ف،ددد  متددد  ب،الةدددة  433اة ه ال/آيدددة وتلاااىنَّملولاااودنلااا نرعق اااننوِ اااوهتننبااا ملع و ن
 املشا ال أن اةتىل يهلل ق باةواة،.

 أمثلة أخرى على داللة اإلشارة:
مانننننالني ا ْنقو نمننقو نت ىنسننيكوَوَّنخا َّنمنا منوالنَ ا ءننن. داص تعاىل: 1

 .11احلج ات/آية َ  ءنت ىنسننيكنّنخ َّنمن ن
 يأال مت،ا أن  جمألم  اة جاص متق ل ان جمألم  اةتىاء. 

 المففوم: -1
املق،ول: او ما ف،د  مدن اةهللقدل يف غد  حمدل اةتطدق صادان م،ةوةد  مه دودا 
ةهللمألكهلل  صال يألودف  ،  املألكهلل  أص   ة املهللقوظ ب  اهلل   صل يكدن الزمداا مدن 

 ل صضعااا صاو دىمان:م،ةوص اةهللق
 أ. مق،ول املوافهة.                    ب. مق،ول املخاةقة.

                                                           

 .38ا مىهلل  : 1383ا 481اة خا   :  (136)
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 أ. مففوم الموافقة:
يىمل ادلةط إألا ادان مد،ةوص اةهللقدل يف حمدل اةىدكوت موافهدا مل،ةوةد  يف 
حمددددل اةتطددددقا صيىددددمل أيضددددا ف ددددوا اخلطدددداب صحلددددن اخلطدددداب صاملدددد اد بدددد  معدددده 

...  أ  يف معتداها صدد، يطهللدق 34،/آيدةحمم ولتع فن منفنحلننَّلَولاخلطاب: 
 اةهلل ن صي اد ب  اةهللغة.

 حلن فسن بهلل ت : إألا تكهلل  بهللغأل ا صد، يطهللق صي اد ب  اةقطتة.
ــــه:   فااااالنتَاااالن اااا نس ننحتدددد مي شددددأل  اةواةدددد،ين صضدددد  ما مددددن دالةددددة ومثال
فد ن احلكد  املق،دول مدن اةهللقدل يف حمدل اةىدكوت موافدق ةهلل كدد   43املاد اء/آية

 اةتطق. املق،ول يف حمل
 إننَّلاااااذيننياااااأِلوننسماااااوَّلنَّليتااااا مىنظلمااااا ننصادددددلةط دالةدددددة دوةددددد  تعددددداىل: 

 دالةة اهللل حت مي إتسف أمواهل . 14اةتىاء/آية
 فمااننيعماالنمًَاا لننرتنخاا َّنياا هنومااننيعماالنمًَاا لننرتنَاا َّنياا هننننننصدوةدد  تعدداىل: 

 يف اة،الةة اهللل املهابهللة ف ما زاد اهللل ألةط. 3اة ة ةة/آية
إننتأمن نبَن  رنيؤدهنإلياكنومنا منماننإننتأمنا نبا ين رنالنياؤدهنننننننننومننس لنَّلكت  نمن

تد،ص اهللدل تأديدة مدا دصن اةهتطدا  صاد،ل تأديدة مدا فدو   36آص ام ان/آية إليك
 اة،يتا  إىل غ  ألةط من اةت ا  .

صمق،ددول املوافهددة اددو اددل مددا اددان مدد،ةوص ةق دد  يف حمددل اةىددكوت موافهددا 
د  دددل اةألت  ددد  بدددالدىن اهللدددل الاهللدددل أص مل،ةوةددد  يف حمدددل اةتطدددقا صدددد، يكدددون مدددن 

 بالاهللل اهللل الدىن أص بغ  ألةط.
أمددددا اةألت  دددد  بددددالصىل )الدىن اهللددددل الاهللددددل أص الاهللددددل اهللددددل الدىن( ف،ددددو 
اةغاةددلا ةكددن غدد  ألةددط موجددود أيضددا يف مق،ددول املوافهددة ااةألت  دد  بددأم  آادد  ةدد  

 اسدة:
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قدل مدا اةدأله  مدن ةهلل،الةة اهللل   135"احفظ عفاصفا ووكاءها"يف اةهللهطة: 
 .اة،نان 

 أداء اة  اص صاةتهود صغ اا. 133"أدوا الخيط والمخيط"يف اةغت مة: 
)ةو  هللف أن  ال يأال ةقسن ةهمة صال يي ب من ما د  ج ادة ادان ألةدط 
موج دددا المألتااددد  ادددن أادددل مدددا زاد اهللدددل اةهللهمدددة اددداة غ ف صشددد ب مدددا زاد اهللدددل 

 ا  اة(.
 جت،اا يف ااألعماص املتطو : صيف ااألعماص مق،ول املوافهة بسغة ال

)اددلا اةقدد س ال يهلل ددق غ ددا  اددلا اةقدد س ابهللددي مددن دددوهل  اددلا اةقدد س •• 
 اابق هللا اةق س(.

)فدددددسن يأادددددف ةيددددد   ا  دددددة مط خددددد  ابهللدددددي مدددددن فدددددسن ال يطعددددد  صال •• 
 يىهي(.

 صد، اتقق اةعهللماء اهللل   ة اال ألجاه مبق،ول املوافهة اوا اة اا ية.
 أمثلة أخرى:

 األدنى إلى األعلى )من باب أولى(:. تنبيه من 1
. 15 /آيدة ولَا نخلَنا نَّإلَ ا ننوَعلامنما نتوساوسنبا نَْ ا نننننننن. داص تعاىل: 1

 يعهلل  او أاهللل من اةواواة.
 س ن اااامنَةااااي نمااااننَّمللااااكنفااااننَّنالنيؤتااااوننَّلناااا سنََاااا َّننننننن. ددددداص تعدددداىل: 4
 ... ال يأتون ما او أاهللل من اةته .63اةتىاء/آية
 ر منسننيْتناااااوكنتاااااننبعاااااضنمااااا نسَاااااْلنَّهللنإلياااااكنوَّحاااااذ. دددددداص تعددددداىل: 3
 ... ييمل اةأل لي  أن يقألتوك ان ال  ما أن ص او إة ط. 08املا ،ال/آية
  وََّلَّااااذاينَنتفاااا ْتكونَنمااااانْندكوَااااا انمَاااا نيَمْلاكُااااونَنمااااانْنقا قمااااا ٍنننن. ددددداص تعدددداىل: 0

                                                           

 .1344ا مىهلل : 4403ا 81اة خا  :  (135)
 .3000ا املعج  الصا : 44/343املعج  اةك  :  (133)
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 ... ال اهللكون ما او أاهللل من دطم . 13فال /آية
 إلى األدنى )من باب أولى(:. تنبيه من األعلى 2
... أ  أإدا أضداءت 13اة ه ال/آيدة  ففلفم  نسفوف ءَتْنمَ نحَوْلفا كنن. داص تعاىل: 1

تت  ددد  مدددن  -نقدددع املكدددان مدددن بددداب أصىل مدددا دال دددد، أضددداءت مدددا  دددوص املكدددان 
 أ  من الاهللل إىل الدىن.  -البع، إىل الد ب 

... 1املاد اء/آية رِنا نحولا ننإىلنَّمل ر نَّألقةىنَّلذينب . داص تعداىل: 4
تت  د  مدن البعد، إىل -فه، با ك او ف   من بداب أصىل مدا دال دد، بدا ك مدا  وةد  

 أ  من الاهللل إىل الدىن.-الد ب 
ــــروا بالمناشـــــير وحّملــــوا علـــــى : . ددددداص 3 "كونــــوا كأصـــــحاب عيســــى ُنشِّ

 .131الخشأ..."
تت دد  مددن -فمددن بدداب أصىل اة دد  اهللددل مددا اددو دصن ألةددط ااةىددجن مدد س 

 الاهللل إىل الدىن. 
 . تنبيه بشيء له عالقة بالمولوع على المولوع ذاته:9
 .138"تبسمك في و ه أخيك صدقة...": . داص 1
 تت   باةأل ى  اهللل  ىن املعامهللة ص ىن اخلهللق.     

 .104"أّدوا الخيط والمخيط...": . داص 4
ة أص تت ددد  بدددلةط اهللدددل صجدددوب أداء اةغت مدددة ة دددا ل اة دددس  ة )اخلهلل قددد

 اةها ،( ةألوزيع،ا م،ما دهلل ل أص ا  ت صباةألايل حت مي اةغهللوص م،ما اان. 
 مففوم المخالفة: -ب

او ما يكون م،ةوص اةهللقل يف حمل اةىكوت خماةقا مل،ةوة  يف حمل اةتطدق 

                                                           

 .561ا  د  1/338ا مىت، اةيام ني: 1/334ا املعج  اة غ : 14/131املعج  اةك  :  (131)
 .13ا  د  : 45اأ  ه اابهاا يف  ق ة :  (138)
 .133ا  د : 155اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (104)
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 صيىمل دة ل اخلطاب أيضا.
صدد، ااألهللدف يف  دد ة اال ألجداه بدد  صةكدن اة دد  ح أن مق،دول املخاةقددة 

أمدددو  ةوجدددود اةددد،ة ل اهللدددل اةعمدددل  ددداا صمدددا اددد،ااا ال يعمدددل  يعمدددل بددد  يف أ بعدددة
 مبق،ول املخاةقة ة .

 وهذ  األمور األربعة هي:
املتاال ةهلل ك  املق ، ةهللألعهلل ل ف ن اةعهللدة تد،ص  مد   الوصف المففم -1

 املعهللوص صجودا صا،ما.
فااددددألعماص اةو ددددف املتااددددل املق،دددد  ةهللألعهلل ددددل يدددد،ص اهللددددل اةعمددددل مبق،ددددول 

   الةط:املخاةقة الن احلك
ف ق،  من الا اةو ف املتاال صادو  101"يف اةغت  اةىا مة زااال" مثال:

اةىددولا ةهلل كدد  صاددو اة ادداال اندد  إألا ل يوجدد، اددلا اةو ددف ال يوجدد، احلكدد ا أ  
 أن اةغت  املعهللوفة ال يكون ف ،ا زااال.

ْننننن مثال:  5احلج ات/آيدة إننج ءِمنف سقنبنباأنفتبيناوَّنسننتةايبوَّنقوما نة  لا
 ملق،  صاو اةقااق متاال ةهلل ك  صاو اةأل ني.ف ن اةو ف ا

صمق،دددددول املخاةقدددددة انددددد  ال ادددددل  اهلل تدددددا أن نأل دددددني أص نأل  دددددل يف ن دددددأ غددددد  
اةقااددق: فدد ألا جاءنددا اددادص ادد  د هللتدداه صاددهللمتا بدد  صا ىددتا بدد  اة ددن صمددن اتددا 

 ااألت   اةعهللماء صجوب د وص اخل  اةل  ي صي  اةع،ص اةوا ،.
 .104ن ولّيفا""الثّيأ أحّق بنفسفا ممثال: 

فددد ألا  -أ دددق  بتقىددد،ا مدددن صة ،دددا-اة   دددل ص دددف مق،ددد  متاادددل ةهلل كددد  
 زاةل اله اة قة زاص احلك . 

. أ  إن مطدددل اةغدددك جددددل 103"لـــّي الوا ـــد يحـــل عرلـــه وعقوبتـــه" مثـــال:
                                                           

 .81ا  د : 83اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (101)
ا اةددددد،ا دطك : 3/111ا اة  ،هدددددي : 8/368ا ابدددددن   دددددان : 3414ا اةتىدددددا ي : 1386ا أبدددددو داصد : 4605مىدددددهلل  :  (104)
3/438. 
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 مطاة أل  ص  ى . 
فددد ألا زاص -جدددل ا ضددد  صاهوبألددد -اةواجددد، ص دددف مق،ددد  متاادددل ةهلل كددد 

ى ه اق ان داص ا ض  أن ييكوه صاهوبألد  اةواج، ال يط ق اهلل   الا احلك . )ف
   ى (.

... اة ، مدة مدن غد  1املا ،ال/آيدة سحلتنلكمن يمْنَّألَعا  نداص تعاىل: 
 النعال ال حتل. 

 العدد: -2
 •َّستغْ ن منسونالنت تغْ ن منإننت تغْ ن منسبعنينم تنفلننيغْ نَّهللن امن 
 .14اةألوبة/آية
 .100دن على السبعين""قد خيرني ربي فواهلل ألزي: داص

 فعهل أن ما زاد اهللل اةى عني اسف ا ةلةط يعمل مبق،ول اةع،د.
 •وَّلذينني موننَّحملةن تن منملنيأتوَّنبأربعْنَ  َّءنف جل و منمث َنينجل تنوالنتَبلوَّن

 فاحل،  أانون جهلل،ال فه . 0اةتو /آية  منَ  دتنسب َّنوسونلئكن منَّلْ سَون
 4اةتو /آيدة ينف جل وَّنِلّنوَّحا نمنا م نم ئاْنجلا تننننَّلََّْيْنوَّلََّْداص تعداىل: 

 ال ي ح  ا هلل، أا   صال أدل  من ما ة جهلل،ال.
وَّلاذينني ماوننَّحملةان تن اّمنملنياأتوَّنبأربعاْنَا  َّءنف جلا و منمثا َنيننننننننننداص تعداىل: 

 .. ال ي ح  ا هلل، أا   أص أدل  من اة مانني..0اةتو /آية جل ت
 الشرط: -9
 •مْنجكنَاا ه نسفنْنتفَقةكاا كوَّنمااانَنَّلة االف تانإِنْنخاْقااتُمْنسفنْنيَْقتااانَكُمكنَّلَّااذاينَننننففلفاايْ َنتَلفاايْكُن
 ص  اددن يعهللددي بددن أم ددة اندد  ددداص ةعمدد : مددا باةتددا  141اةتىدداء/آية  ِفْفاا كوَّ

ادن ألةدط  نه   صد، أمتا. فهاص: اج ل مما تعج ل مت  فىأةل  اوص او

                                                                                                                             

 .5/61ا اة  ،هي: 0/318ا أمح،: 3/113جل اهوبأل ا أبو داصد: اة خا  : باب يل اةواج،  (103)
 .81ا أمح، : 1804ا اةتىا ي : 3444ا اةرتمل  : 0344ا 1433اة خا   :  (100)
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اةعمدددل فق،ددد  امددد  106صـــدقته" "صـــدقة تاـــد  اهلل بفـــا علـــيكم فـــاقبلوافهددداص: 
اهللددل ألةددط صإيددا أاهللمدد  أإددا  دد،دة ت دد،  او  مبق،ددول املخاةقددة صأددد ه اة اددوص
  ا اهلل تا فهللته ل اة ،دة.

فغد  ألصات  5اةطس /آيدة  وإننِننسونالتن لنفأََْوَّنتلي ن   مثال: 
 المحاص ال نقهة هلن.

 •إننَّم ؤن لكنلي نل نول نول نسختنفلا  نَةاأنما نتا ك نننن   135اةتىداء/آية 
يق،دد  مددن تو يددذ الاددل مدد  ادد،ل اةوةدد، امألتددال تو ي ،ددا مدد  االبددن صاددلةط مدد   

 اة تل لإا صة،.
إن ل تكونددوا  5املا ،ال/آيددة وإننِنااتمنجنباا نفاا طّ  وَّ   نددداص تعدداىل: 

 جت ا ال ال اهلل ك  اةغىل.
فد ألا أتداا  مدن  105"إذا أتاكم من ترلون دينه وخلقه فزو و ...": داص 

 ال ت ضون ديت  صال اهلله  فس ت صجوه.
 الغاية: -1

 إىلا  ت: تق ،ان انأل،اء اةغاية م  اةقا  .
 : ال جت  إال ما اان آا اا أص مأل سا بايا .حتى
 : جت  ما اان آا اا أص مأل سا بايا  أص غ  ألةط.إلى

ااألهللدف يف دادوص مدا بعد،اا ف مدا د هلل،دا أص اد،ل داوةد  صاة د  ح أن مدا 
 ي،ال ف ما د هلل،ا إال به يتة صةلةط فهلل،ا مق،ول خماةقة.بع،اا ال 

 .113اة ه ال/آية  منسمتوَّنَّلةي  نإىلنَّلليلمثال: 
 •إنَّنقماااااتمنإىلنَّلةاااااالتنف غ ااااالوَّنوجاااااو كمنوسيااااا يكمنإىلنَّمل َّفاااااقن 
 .5املا ،ال/آية

                                                           

 .1440ا أبو داصد : 1015ا اةتىا ي : 1141مىهلل  :  (106)
 .4/138ا املىأل، ك : 1853ا ابن   ان : 1416ا 1410اةرتمل  :  (105)
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 •ِلوَّنوََّ بوَّنحتىنيتبنينلكمنَّخلي نَّألبيضنمننَّخلي نَّألساودنماننَّلْرا ننن 
 .113اة ه ال/آية
 •والنتَ بو ننحتىني   ن 444اة ه ال/آية. 

صيف ايية الصىل صاة ان دة فد ن اةهلل دل ال يد،ال يف اة د ال صامل افدق ال تد،ال 
يف اةوضوء لن ما بعد، "إىل" فداةف مدا د هلل،داا فمق،دول املخاةقدة معمدوص بد  اتدا 
أما داوص ج ء من اةهلل ل صجد ء مدن امل فدق يف احلكد  ف،دو آتع مدن دوااد، أاد ا 

ا ف ددهللتاه يف بدداب اةهواادد، اةكهلل ددة د داادد،ال مددا ال يددأل  اةواجددل إال بدد  ف،ددو امدد
 .صاجل د ا  ء الصصا اة اب الصص

 .صيف ايية اة اة ة ال ي اح ةهلل ا   الال بع، لهللول اةقج  
 .صيف ايية اة ابعة ف ن  ال اوز م اش ال احلا ض د ل اةط، 

لفانننداص تعداىل:  أ  بعد، دادوص   113 اة ه ال/آيدة  ىنَّللَّيْالِن ُم نسفتامُّوَّنَّلةِّايَ  َنإِ
 اةهلل ل ال   ال.
ا د دل 103"ليم في حأ وال تمر صـدقة حتـى تبلـذ خمسـة أوسـق": داص 

 أن ت هللي مخىة أصاق ال جتل اة ااال.
 مالح ات على مففوم المخالفة:

. إألا اان اةع،د من أةقاظ اةك  ال ف ن ة  مق،دول موافهدة مدن الاهللدل إىل 1
 ق،ول خماةقة: الدىن صة ع ة  م
آص  ومااااننس اااالنَّلكتاااا  نمااااننإننتأمناااا نبَن اااا رنيااااؤدهنإليااااكننننننددددداص تعدددداىل: 

ا فهللدد ع معدده ألةددط أندد  ال يددأد  أا دد  مددن اةهتطددا  لن اةهتطددا  36ام ان/آيددة
 ةقل ا  الا بل إن  يأد  ال  أمانة ات،ه ف،و موافهة من الاهللل إىل الدىن. 

موافهددة مددن الدىن إىل  . إألا اددان اةعدد،د مددن أةقدداظ اةههللددة فدد ن ةدد  مق،ددول4
الاهللدددل صةددد ع ةددد  مق،دددول خماةقدددة ادددواء ف،مدددل اةههللدددة مدددن اةهللقدددل املقددد د أل مدددن 

                                                           

 .1313ا ابن ماج  : 4031ا اةتىا ي : 1541مىهلل  :  ا1355اة خا   :  (103)
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 اةرتا لا صاتلا  م اال اهللل ال :
 "... ومــن ظ ل ــم مــن األرض شــبراا ُطوِّق ــه مــن ســبع أ ر لــين: : ددداص دداص 

فددس يعددك أندد  ةددو ظهللدد  مددن ال س أدددل مددن شدد  ال شدديء اهلل دد  لن )شدد (  101"
أةقاظ اةهاهلل ة صال مق،ول خماةقة هلدا بدل ادو موافهدة مدن الدىن إىل الاهللدلا أ  من 

 يعاَدل اهللل أ  مىا ة من ال س يأالاا ظهللماا.
"إن كنـــتم ثالثـــة فـــال يتنـــاج  اثنـــان دون الثالـــث مـــن أ ـــل أّن ذلـــك : دددداص 

ف  ذ أن املتاجاال أدل ما تطهللق اهلل   بدني ا تدني فاةرتا دل يق د، اةههللدة  108يحزنه"
صةلةط فس مق،ول خماةقة ة  بل مق،ول موافهة من الدىن إىل الاهللدلا فد ن ادانوا 

 أا   من  س ة فاةت،ي ييمهلل، .
. غاة دددا مدددا يكدددون ةهللعددد،د امل  دددل مق،دددول موافهدددة يف الا ددد  صخماةقدددة يف 3

وَّلذيننيتوفوننمنكمنويذروننسعوَّج نيهبةننبأَْ ا ننناىل: الدل إال به يتة: داص تعد
... فدس ادوز ةهللمد أال املألدو  ات،دا زصج،دا أن 430اة ه ال/آيدة سربعْنسَا  نوتشا َّنن

 تأل صه د ل أ بعة أش،  صاي  )خماةقة( صاوز هلا بع، ألةط )موافهة(.
ــــة فــــي ســــفر فــــأمِّروا أحــــدكم...": ددددداص  ــــتم ثالث )موافهددددة( يف  164"إن كن

   فأم صا ة س ة أص أا   ص)خماةقة( يف الدل فس إما ال يف أدل من  س ة.الا 
. غاة ا ما يكون ةهللع،د املتقي جواب  موافهة يف الدل صخماةقدة يف الا د  0
 إال به يتة:

نلف نتف ْتفغقْا ْنلف كمْنإِنْنتف ْتفغقْا ْنلف كمْنسَابْعانيَنمَا  تممننننداص تعداىل:  ففلفانْنيَغقْاا َنننَّسْتفغقْا ْنلف كمْنسفوْ
... )موافهددة( يف الدددل أ  ةددن يىددألجاب يف أدددل مددن 14اةألوبة/آيددة  َّللَّاا كنلف كاامْن

اددد عنيا صدددد، يىددددألجاب يف أا ددد  مددددن اددد عني )خماةقدددة(ا اددددلا باةتىددد ة ةألقىدددد  
                                                           

 .أا ج  أمح، من ل يق ام ص بن نق ل ان  اوص او  (101)
 .144 د :  143اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (108)
 .14/313ا ابن   ان : 5354أمح، :  (164)



 

 172 

 اةى عني باةع،دا صة ع باةك  ال اما ب تاه اابهاا.
 . إألا تعدددا س مق،دددول اةعددد،د مددد  مق،دددول اة دددقة ت ج دددل اة دددقة اهللدددل6

: اةعدد،د لن مق،ددول اة ددقة يف أ ددل اةهللغددة صمق،ددول اةعدد،د به يتددةا م ددل دوةدد  
"ا تنبوا السبع الموبقات: الشرك باهلل وقتل النفم التي حّرم اهلل إال بالحّق والسحر 

ف،تا ا،د )اةىد  ( ص دقة )املوبهدات( ف درتجح مق،دول اة دقة  161وقول الزور..."
 لاو ال صغ اا.صي  ح اةت،ي ان )املوبهات( اله اةى   امل

صأمددددا مق،ددددول اةعدددد،د ف عددددك اجألتدددداب اددددله اةىدددد   فهدددد  اهللددددل ااأل ددددا  أإددددا 
 موبهاتا صغ  اله اةى   ة ع من املوبهات. 

يرتجح مق،ول اة قة صت  ح اله املوبهات اةى   اي أنوال من املوبهات 
 صة ىل اهلل،ا. 

 فائدة في المولوع:
ة المذكورة إال أنـه مففوم المخالفة وإن عمل به في األمور األربع -1

 إذا عطل بن  فال يعمل به.
ف ند   ىدل  164"فـاقبلوا صـدقته": آية اةه د  ةدوال ددوص اة ادوصمثال: 

ال جتدددوز  دددسال اةه ددد  يف  اةدددة المدددان  إننخْاااتممق،دددول اةيددد ن يف اييدددة: 
صبلةط ت  ح  سال اةه د   "فاقبلوا صدقته": ةكن الا اطل بهوص اة اوص 

 من صيكون مق،ول اةي ن يف ايية د، اطل.جا  ال يف اخلوف صيف ال
كل خطـاب خاـ  محـل النطـق بالـذكر لخرو ـه مخـرج األعـم   -2

 األغلأ ال مففوم له، مثال:
 •النتَتلوَّنسونالدِمنخشيْنإمالُو 31املا اء/آية. 
 • ْلف نتفأقُِلُوَّنَّل ِّبَ نسفوقعَ ف  نمكضف تَْف  134آص ام ان/آية. 

                                                           

 .18ا مىهلل  : 4516اة خا  :  (161)
 .106ا  د  : 134اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (164)
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 •َّرَّنسننيكربوَّالنتأِلو  نإس َّف نوب  5اةتىاء/آية. 
 • والنتك  ونَّنفتي تكمنتلىنَّلبغ ءنإننسردننحتةن 33اةتو /آية. 

 فكل الا ال مق،ول ة  لن  ا ه خم ه الا  الغهللل.
فهألددل الصالد  دد ال ايدد ة إمددس  أص ةغدد  ايدد ةا صاة بددا  دد ال أضددعافا  

 ا أص ةغدد  ألةددطا مضددااقة أص غدد  ألةددطا صأاددل أمددواص اة ألددامل  دد ال إادد افا صبدد،ا
صإادددد اه املمدددداء اهللددددل اة غدددداء  دددد ال أ دن حت ددددتا أل ل يدددد دنا صإيددددا ألادددد ت اددددله 

 احلاالت لن اةغاةل آنلاك يف فعهلل،ا اان اهللل اله احلاالت.
وَرَبَاا ئابككُمكنَّللَّاا تاينفاااينحكركااورُِِمْنمااانْنَا َاا ئاكُمكنَّللَّاا تايندَخَلقااتُمْنبِ ِاان نننن  
 .43اةتىاء/آية

 بتل اة صجة تىكن مع  أل ال فس اوز ة  اة صاه مت،ا.اواء أاانل 
أما ص ف اةس  يف  جدو ا  فدس مق،دول ةد  لن اةغاةدل ادان ادلةط أن 

 تىكن بتل اة صجة م  أم،ا ات، زصه الل:
 .163"فليستنج بثالثة ح ارة"

فاةع،د اتا ال مق،ول خماةقة ةد  لن اةغاةدل يف ألاك اةوددل أن االادألتجاء  
ا  صاهلل   فس يعك ألةط أن االاألتجاء بغ  الا اةع،د ال ي ح اان ب س ة أ ج

 بل أن ا،ل اة  ة يأ  من ااأل ا ات أا ا صة ع من خماةقة اةع،د.
 مففوم االسم ليم بح ة: -9

ال مق،ول خماةقدة ةهلل كد  املعهللدق اهللدل االاد ا ادواء أادان ااد  جدتع 
 أل اا  اهلل  أل 

 
ن االادددد  جامدددد،اا أل مددددا اددددو يف معتدددداه ااةهللهددددل صاةكت ددددةا صاددددواء أاددددا

ميددألهاا غدد  ص ددفا صيعامددل اةو ددف غدد  املق،دد  معامهللددة االادد ا مددن   ددذ 
                                                           

 .1/416ا ن ل اة اية : 1/63ا دطك ان اا ية : اة، (163)
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 ا،ل صجود مق،ول خماةقة ة .
 أمثلة:

. «فــــي الغــــنم الســــائمة زكــــاة» االادددد  ا امدددد،:  دددد،يذ  اددددوص او  -أ
)اةغدت ( ااد  جدتع جامد،ا ال مق،دول خماةقدة ةد ا أ  أن ألاد  اة اداال يف اةغددت  ال 

زاداال يف غد  اةغدت ا ف،تداك زاداال يف اة هد  صاملبدل صبدادي أ دتاف يعك ا،ل صجود 
 اة ااال.

. )اةددلال( «الــذهأ بالــذهأ مــثالا بمثــل» اددلةط  دد،يذ  اددوص او 
اا  جتع جام،ا ال مق،دول خماةقدة ةد ا أ  أن صددول اة بدا يف اةدلال ب عداا بغد  

ف،تدداك  ال يعددك ادد،ل صدددول اة بددا اددلا يف غدد  اةددلالا -مألقاضددسا  -م ددل مب ددل 
 امل ل بامل ل يف اةقضة صاةهمح صبادي ال تاف اة بوية.

صمدددن ا دددد،ي  ألاددد ه أن ادددد،ل صدددددول اة اددداال يف غدددد  ال دددتاف اةدددد  ألا اددددا 
 )لـم ي عـل رسـول اهلل اةل  أا جد  اة  ،هدي ادن احلىدن   ،يذ اة اوص 

 الاـــدقة إال فـــي عشـــرة: اإلبـــل، البقـــر، الغـــنم، الـــذهأ، الفضـــة، الحنطـــة، الشـــعير،
 .-اةهاموس يف اما اةيع  من نول اةىُّهللل- السلت( الزبيأ، تمر،ال

أدددوص إن ادد،ل صدددول اة ادداال يف غدد  اددله ال ددتافا ةدد ع آت دداا مددن مق،ددول 
االادد ا لن االادد  ال مق،ددول خماةقددة ةدد ا بددل اددو آتع مددن احل دد ا صاحل دد  ةدد  

مه صنددة مق،ددول خماةقددةا فهدد، نأددمى اهللددل اة ادداال ف ،ددا   دد ااا بااددألعماص )ل صإال( 
 بأمساء جام،الا ف   ت اة ااال يف اله ال تافا صمتعل صجوداا يف غ اا.

صم ددددل اددددلا يهدددداص يف ادددد،ل صدددددول اة بددددا يف اة  دددد  إال يف ال ددددتاف اةىددددألة 
اةدددل  أا جددد  اةرتمدددل  مدددن ل يدددق ا دددادال بدددن  املدددلاو ال يف  ددد،يذ اة ادددوص 

بــالبر مــثالا الــذهأ بالــذهأ مــثالا بمثــل، والبــر »ددداص:  اة ددامل أن  اددوص او 
بمثل، والمل" بالمل" مثالا بمثل، والشعير بالشعير مـثالا بمثـل، والفضـة بالفضـة مـثالا 

ا فد ن اد،ل صددول اة بدا «بمثل، والتمر بالتمر مثالا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى
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ب عاا يف غ  اله ال تافا ة ع آت داا مدن مق،دول االاد ا لن االاد  ال مق،دول 
ادددو آتع مدددن احل ددد ا صاحل ددد  ةددد  مق،دددول خماةقدددةا صادددلا احل ددد  خماةقدددة ةددد ا بدددل 

مىألقاد من اةرتا لا   دذ دد، ص د اةألت د م ف د  اهللدل جمموادة أمسداء جامد،الا 
صاهلل ق  كماا مي صلاا اهللل ال اا  مت،اا فأفاد اةرتا ل   د  احلكد  يف ادله 

 ال تاف صمتع  يف غ اا.
 االا  امليألق غ  اةو ف -ب

)نفى رسـول اةل   صاه ال  ل ان أ  أمامة داص  م اة   ،يذ اة اوص 
. )اةطعال( اا  ميدألق ةكتد  غد  ص دفا صةدلةط فدس أن يحتكر الطعام( اهلل 

مق،ول خماةقة ة ا ااالا  ا ام،ا صاهلل   فس يعك حت مي اال ألكدا  يف اةطعدال أند  
 غ  حم ل يف غ  اةطعال.

اةعمددل مبق،ددول املخاةقددة  اةَعهللَدد  صمددا يف معتدداه ااةهللهددل صاةكت ددةا صادد،ل -جددد
ف  ا أصضح من غ ها ف ن دوةط زي، يأال أص أبو اهللدي يدألكهلل ا ال يعدك أن غد  
زي، ال يأادل أص أن غد  أ  اهللدي ال يدألكهلل . امدا أن دوةدط )ا ىدل  ادوص او( 

ا صاكدلا فداةَعهلَل  ال يعك أن غ  ا ىل ة ع  ادوص اوا فم مد،  ادوص او 
 ال مق،ول خماةقة ة .

و دددف غددد  املق،ددد  أ  غددد  املتاادددل ةهلل كددد  املعهللدددق اهلل ددد .  فم دددل اة -د
اددلا اةو ددف ال يق دد، اةألعهلل ددل صباةألددايل ال مق،ددول خماةقددة ةدد ا م ددل دوةتددا البدد ض 
يي   إألا أالا فهلل ع يف اةو ف )الب ض( متااد ة مد  احلكد  املعهللىدق اهلل د  )ال 

ال مق،ددول ييد  ( ف،ددو ص دف غدد  مق،دد  صال يق د، تعهلل ددل اةيدد   باة  داسا ف،ددلا 
 خماةقة ة ا أ  أن الا اةهوص ال يق ، أن غ  الب ض ال يي   ةو أال.

اةل  أا ج  أمح، ان  ىني بدن اهللدي  صم ل الا  ،يذ  اوص او 
. «للســـائل حـــق وإن  ـــاء علـــى فـــرل»دددداص:   ضدددي او ات،مدددا أن  ادددوص او 

أةة ال تق د، فهلل ىل اتاك متاا ة بني اةىأاص صاحلدق يف اة اداالا فاةىدأاص أ  املىد
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اةألعهلل ل لال اة ااالا صهللا ف ن الا اةو ف )اةىا ل( ال مق،ول خماةقة ة ا لند  
ص دف غدد  مق،د ا فددس يعدك احلدد،يذا صاحلاةدة اددلها أن غد  اةىددا ل ال  دق ةدد  

 يف اة ااال.
صاددددلةط دددددوص امدددد   ضددددي او اتدددد  )ةدددد ع حملألجدددد   ددددق بعدددد،  ددددسل 

ةأل ج  صبدددني ن ا،دددا متددد  إألا ادددتني(ا ف نددد  ال متااددد ة بدددني مهللك دددة ال س بدددا
أوهلل،ددا فددو   ددسل اددتنيا ف،ددلا اةو ددف )احملألجدد ( غدد  مددأ   يف اةتدد ل بعدد، 
إواص  سل اتني أ  ال يق د، اةألعهلل دلا صاهلل د  فدس مق،دول خماةقدة ةد ا أ  أن 
الا اةهوص )ة ع حملألج   ق بعد،  دسل ادتني( ال يعدك أن غد  احملألجد ا ال 

 دددسلا بدددل تأادددل متدد  ادددلةط م،مدددا ادددان  تتدد ل متددد  ال س إألا أوهلل،دددا فددو 
 ا ل مهللك أل،اا باةي اء أص امل ل أص املدطال أص امل  اء.

صد، ي د اأاص ان اةق   بدني االاد  امليدألق غد  اةو دفا صاةو دف غد  
 املق، ا ما دال  أنى اهلل ،ما ال مق،ول خماةقة ة . صا واب اهللل ألةط:

عددال( ال تىدألعمددل ا دقة أن )الصص( اا  ال ي دهللدح ةهللدو ددف فكهللدمددة )لد
الاددد  آاددد  بدددل تىدددألعمل امو دددوف فألهدددوص ادددلا لعدددال مق ددد،ا أمدددا اة ددداين ف،دددو 
ص ددف الادد  آادد  صةكتدد  غدد  مق،دد ا اددواء أألادد  املو ددوف أل ل يددلا ا ف،ددو 
 ددددا  ةساددددألعماص او ددددف فألهددددوص: اددددلا اددددو اةيددددخم اةىددددا لا صةهلليددددخم 

هللدددط ال س. اةىدددا ل  دددق صةدددو جددداء اهللدددل فددد س. صتهدددوص ألاك اة جدددل احملألجددد  ةأل
 صاكلا.

فالصص ال ي هللح أن يكون ص قااا صبط  عة احلاصا ة ع مق،مااا صال يق د، 
 اةألعهلل ل.

 صاة اين ي هللح أن يكون ص قاا صةكن غ  مق، ا صال يق ، اةألعهلل ل.
 مسألة:

ااألهللف اةعهللماء يف أن  ةو تياج  ا تان فهاص أ ،وا يا : أما أنا فهلل ع 
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ف،دددل جددد، اةها دددل امدددس مبق،دددول املخاةقدددة لنددد   يل أل صال أادددل صال امددد أال زان دددةا
 .-باةتى ة ملق،ول اةهللهل-يكون   ت،ا دلف اة اين 

صاة دد  ح أن ال مق،ددول خماةقددة اتدداا صإيددا إن ف،دد  متدد  ألةددط ف،ددو يكددون 
مدددن اةه يتدددة أ  د يتدددة  اةددد  ال مدددن دالةدددة مهاةددد  صال يكدددون  ددد، اةهدددلف صاج دددا 

 هللهة بهوص اةها ل.ب،الةة مق،ول املخاةقة بل باةه يتة املألع
 .فاةألع يض جألاه إىل د يتة ة عمل مبق،ول املخاةقة ة 

 ال مففوم لـ )إنما(: -1
لن )إيا( ت د ةهلل    صد، ت د صال     صاةه يتة اي اةق  دل: "إيدا اة بدا 

صادددو غددد  مت  ددد  يف اةتىددد ئة النعهددداد املودددال اهللدددل حتددد مي  بدددا  160يف اةتىددد ئة"
 .166ب ، م س مب ل" اةقضلا صيتم احل،يذ الةط "ي،ا

 أمثلة على ما خرج مخرج الغالأ والتي ورد ن  عطلفا كذلك.
ُنون -1 ا جددل خمدد ه  31املادد اء/آية النتَتلااوَّنسونالدِاامنخشاايْنإمااال

الادد  الغهللدددل. فكدددانوا يهألهللدددون أصالداددد  ايدد ة اةقهددد  صيف نقدددع اةوددددل اطدددل 
لَّاا نبِاا لقحَقِّنننناملق،ددول بددتم آادد :   33املادد اء/آية  وَلفاا نتفَقتُلُااوَّنَّلاان ْق َنَّلَّتاااينحَاا   َنَّللَّاا كنإِ

 صبلةط ال مق،ول خماةقة هلا.
4- لف نتفأقُِلُوَّنَّل ِّبَ نسفوقعَ ف  نمكضف تَْفْ ن  134آص ام ان/آية. 

ادد ه خمدد ه الادد  الغهللددل. صةهدد، اطددل بددتم -فدد إ  اددانوا ي ابددون اددلةط
ادواء أادان  بدا مضدااقا أل غد   436اة ه ال/آية نَّلبيعنوح  نَّل ب وسحلنَّهللآا  

 مضااف. صةلةط ال مق،ول خماةقة هلا.
3-   والنتك  ونَّنفتي تكمنتلىنَّلبغ ءنإننسردننحتةن 33اةتو /آية  
 بتم: اطل صالةط اةعقافا ي دن فاةغاةل أإن ان يك ان صان 

                                                           

 .1685ا مىهلل  : 4458اة خا   :  (160)
 .1613ا 1610مىهلل  :  (166)
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 .34املا اء/آية بيالمموالنتَ بوَّنَّلَْ نإَ نِ ننف حشْنوس ءنسد 0
 ف،له صأم اهلا ال مق،ول خماةقة هلا:

 .فأل  مي دألل الصالد اواء اي ة إمس  أص ا،م 
  .صاة با   ال اواء اان مضااقا أص غ  مضااف

 صتيغ ل املماء يف اة غاء   ال اواء أا ان أص ل يك ان.
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 الباب الرابع
 

  أقسام الكتاب والسنة
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 ةأقسام الكتاب والسن
 :القسم األول
 األمر والنفي

 : األمر:أوالا 

 الم  يف اةهللغة او اةطهللل اهللل صج  احله هة من الاهللل إىل الدىن: 
 أ(  ف ن ل يكن لهلل ا اهللل صج  احله هة اأن اان:

 . غ  مه ود مت  اةه ال باةقعل م ل: 1
 .ف وربوَّنسونالنتةربوَّ: داص تعاىل: التسويةأ. 
 .قلنموتوَّنبغيركم: داص تعاىل: اإلهانةب 
نُنإَااااااكنسَااااااتنَّلعْيااااااْنن •: ددددددداص تعدددددداىل: االســــــتفزاء والســــــخريةه. 
 . َّلك يم
قالنيا نقاو نَّتملاوَّنتلاىنمكا َتكمنإَاينت مالننننننننن •: داص تعداىل: التفديدد. 

 . ف و نتعلمون
 . أص اان ة ع يف مه،ص  املخالل املكهللف صال يىألط ع  م ل:4
 .سونح ي َِّوَوَّنحر رتن •: داص تعاىل: التع يزأ. 
فااانننَّهللنياااأتينب لشااام نماااننَّملشااا ُنفاااأتانننننن •: دددداص تعددداىل: التحـــديب. 
 .  نمننَّملغ  
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 . أص اان إاتاداا ةهللمخالل غ  املكهللف إاتادا غ   ه هي م ل:3
 :تفيد التمنيأ. 

 أال أي،ا اةهلل ل اةطويل أال ا لا      ب  ح صما امل  اح متط بأم ل 
 ء فه، جف  اةض ل. : أمط   أيأل،ا اةىماالتر يب. 

 ب( أص ل يكن من الاهللل إىل الدىن اأن اان: 
ر نَّغْاا نيلن •: ددداص تعدداىل:  مــن األدنــى إلــى األعلــى )الــدعاء(. 1
 .ولوَّل ي
وَقفا لفنلالَّاذاينننن •: دداص تعداىل:  من المسـاوي للمسـاوي )االلتمـال(. 4

 .04يواف/آية  ظفن نسفََّ كنَف جانمانْ كمَ نَّنقُِ َْاينتانْ َنرَبِّكَ
 ف ن اان صا ،ا مما ا ق ف،و ة ع الم  امله ود يف الا اة اب.

أما إن كان طلبا على و ه الحقيقة من األعلى ل دنى ففو األمر كما 
 صالا الم : ذكرنا،
 .ص اوة   . إما أن يكون ش ا ا أ  من او 1
و . أص مددن اة يدد  بعضدد،  ةدد عض اددأم  اةىدد ، ةع دد،ه أص املىددأصص ملددن ادد4

مىددأصص اددت، . ص  ددذ أن أ ددوص اةقهدد  يألعهللددق بال كددال اةيدد ا ة فددالم  اةددل  
 يعت تددا اددو اةددل  تىددألت   متدد  ال كددال اةيدد ا ةا أ  اددو مددا اددان مددن او 

 ا صاتق هلل  اهللل اةت و اةألايل فتهوص:ص اوة  
ادددو اةطهللدددل احله هدددي اهللدددل صجددد   -امدددا ب ت دددا ادددابها-إن  المددد  اةيددد اي 
 .ص اوة   اهللل إىل الدىن صاةل  او من او االاألعسءا أ  من ال

صدهللتددددا اةطهللددددل احله هددددي ة خدددد ه اةطهللددددل اجملدددداز  غدددد  امله ددددود بدددد  اةه ددددال 
باةقعدددددل صاةدددددل  ةددددد ع يف مهددددد،ص  املخالدددددل املكهللدددددفا صادددددلةط مدددددا أادددددت، إىل 

 .-صد، ب تا اله النوال اابها-املخالل غ  املكهللف إاتادا غ   ه هي 
-ىن ة خدد ه متدد  الدىن ةألاهللددل صاملىدداص  مل هللدد  صدهللتددا مددن الاهللددل إىل الد
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 . -صد، ب تااا الةط اابها
صدهللتا من او ص اوة  ةألخ ه مت  الصام  من أ تاف اة ي  ة عضد،  صاةد  

 اي ة ىل حمل ااألت ان ال كال اةي ا ة. 
أمدددا اةطهللدددل املدددلاو  يف اةألع يدددف ف،دددو الاددداة ل اةددد  اادددألعمهللأل،ا اةعددد ب 

 ملفادال الا املعه. 
 صبااأله اء أااة ل اةطهللل ات، اةع ب يأل ني أن اله الااة ل  س ة:

 . ةألم  ةغةصيذ مفردة :أوالا 
 ُ مل مركبة في المنطو . تتضمن معنى األمر :ثانياا 
 تتضمن معنى األمر .ُ مل مركبة في المففوم :ثالثاا 
 : الايذ المفردة التي تفيد الطلأ: أوالا 
 فعل األمر )افعل(:. 1
 .سقمنَّلةالتنل لوكنَّلشم نإىلنغ قنَّلليل •: داص تعاىل  
 الفعل المضارع المقترن بالم األمر )ليفعل(:. 4

 .لينْقننونسعْنمننسعت  •داص تعاىل:   
 : المادر النائأ عن فعله ل مر. 3
 .فننَّنلَيتمنَّلذيننِْ وَّنفض  نَّل ق   •داص تعاىل:   
 : اسم فعل األمر. 0
َ  َّءِمنَّلاذيننيشا  وننسننَّهللنحا ّ نننننقلن لمّ •داص تعداىل:   

 أ : ا ض صا ش،،اءا .  ذَّ
 ا أ  اة ل.165"عليك بكثرة الس ود": داص   

 ثانياا: الـُ مل المركبة في المنطو  التي تفيد الطلأ:
باستعمال حروم ال ّر )الالم وفي وعلى( بمعانيفا األصلية مثبتة . 1

                                                           

 ان  ب عة بن اعل الاهللمي. 360ان  وبانا  363مىهلل :  (165)
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 : في صدر الكالم
ةي ن  نتا كنَّلوَّلا َّننوَّألق باوننوللن ا ءنننننرج لنَلل •داص تعاىل:   

 اةتىاء/أية أاطوا  ن   ا. َةي 
 ا أ  زاوا اةغت  اةىا مة.163اةغت  اةىا مة زااال" في: "داص  
أ  ة خ جددوا  َّلااذينني يَوَاا نف يااْنطعاا  نم ااكنينننتلااىو •ددداص تعدداىل:  
 ف،ية.

 . باستعمال حروم العرض والتحضيح )أال ولوال وأخواتفا(:4
 أ  داتهللوا. سالنتَ تلوننقوم نَكًوَّنسمي رم •اىل: داص تع 
 أ  ا  وا. ت بحوننلوالسملنسقلنلكمن •صداص تعاىل: 
 :االستففام المؤول ألمر مبني على مطلوب خبري. 3
إ اا نَّخلماا نوَّملي اا نوَّألَةاا  نوَّألعال نرجاا نمااننتماالنننننن •ددداص تعدداىل:  

 أ  انأل،وا. وننف لنسَتمنمنت َّلشي  ننف جتنبوهنلعلكمنتْلحون   ن
فنننح جوكنفَالنسسالمتنوج اينهللنوماننَّتابعننوقالنللاذيننسونتاوَّننننننننن •داص تعداىل:  

 أ  ااهللموا. سسسلمتمَّلكت  نوَّألمينين
 :األمر الم ازي المقترن بحال يكون أمرا بتلك الحال. 0
"مــن أحــأ أن يُزحــزح عــن النــار ويــدخل ال نــة فلتأتــه منيتــه وهــو : دداص  

-صاو أم  جماز -)فهللألأت  مت أل ( أم  ةهللمت ة أن تأ   161"اأخر مؤمن باهلل واليوم
ا صادو يددأمن بدداو صاة ددول اياد  وهللددة  اة ددةا صبددلةط فدالم  يكددون بألهللددط احلدداص 
أ  ا دد ص اهللددل املادددان بدداو صاة دددول ايادد  باادددألم ا   ددت تأت دددط املت ددة صأندددل 

 اهللل ألةط.
  يكدون يف ا فد ن ألةدط اخلدالخبر الذي يترتأ عليه  واب م ـزوم. 6

                                                           

 .81ا  د : 83اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (163)
 .13/480ابن   ان : ا 4/154ا أمح، : 3865ا ابن ماج  : 0181ا اةتىا ي: 1100مىهلل  :  (161)
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 معه اةطهللل:
ياا نآي اا نَّلااذيننآمنااوَّن النسدلكاامنتلااىنجتاا رتنتنراايكمنمااننن •دداص تعداىل:  

تذَّ نسليم*نتؤمنوننب هللنوَّليو نَّ خا نوجت  ا وننفنسابيلنَّهللنباأموَّلكمنوسَْ اكمنننننن
نلكاامنخاا نلكاامنإننِنااتمنتعلمااون*نيغْاا نلكاامننَااوبكمنوياا خلكمننننننننن

يغْا ننيف  د غة اخلد  صةكدن جوابد    تؤمنوننب هللنوَّليو نَّ خف ن    جن ت   
تعدك )آمتدوا بدداو  تؤمنااوننبا هللنوَّليااو نَّ خاا نصادو جمدد صلا صةدلةط فد ن  لكامن

 صاة ول ايا (.
ةقعهلل،ا ي،ص اهللدل  ال ملة الشرطية الخبرية المتضمن  وابفا مدحا. 5

لهللل اةه ال بلةط اةقعلا صادو يتط دق ادلةط اهللدل ا مهللدة اخل يدة اةد  يف معده 
 ن:اةي  

 • إننيكننمنكمنتش وننو ب وننيغلبوَّنما ئتنين  ،تعدك ة   دل اةوا د
متك  ةعي ال أ  أ   ل لهلل اا صةلةط جاز اهلل ،دا اةتىدد لإدا صإن ااندل يف 
 دد غة اخلدد  إال أإددا تق دد، اةطهللددل يف ا مهللددة امل ا ددة ةهللمتطددو  لإددا وهللددة شدد ل ة 

 . يغلبوَّنم ئتنيف ،ا م،ح 
 .168ر من أن يمطروا أربعين صباحا""لحد يقام في األرض خي • 
وهللددة ا يددة يف معدده اةيدد نا أ  إن ته مددوا  دد،ا يكددن ادد ا ةكدد  مددن  

صبلةط ت  ح لهلل دا  -ا  من أن اط صا-أن  ط صا أ بعني   ا اا صف ،ا م،ح 
 أ  أد موا احل،صد. 

 ثالثا: ال مل المركبة في المففوم التي تفيد الطلأ:
 من أنوال املق،ول مق ،ال ةهللطهللل إألا: تأ  دالةة االدألضاء صاي نول 

 : اقتضتفا لرورة صد  المتكلم. 1
                                                           

 .141ا ابن ا ا صصد : 4/354ا أمح، : 4/101ا ابن ماج  : 1/36اةتىا ي :  (168)
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 أ  ة رتب ن. وَّمل لَ تنيهبةننبأَْ  نّن ال ْنق وء •داص تعاىل:  
 :اقتضتفا لرورة صحة وقوع الملفوظ به شرعا. 4
أســــــــاليأ الــــــــدعاء الخبريــــــــة المالــــــــية أو المضــــــــارعة أو أ.  
 : المادرية
  ا اط او. با ك او ف طا أ  ة   
 ي محط اوا أ  ة محط او.   
  محة او اهلل  ا أ  ة مح  اوا أص اةهلل،  ا مح .   

ب. اادددألعماص معددده ال كدددال اةيددد ا ة يف  ددد غة اخلددد  )األدددلا فددد سا 
 أ ل ا أم ...( ف،ي تهألضي لهلل ا ب  غة )افعلا ةألقعل...(: 

 أ   وموا.  ِت نتليكمنَّلةي  داص تعاىل: 
أ  أاطدددوا اة اددداال  إ ااا نَّلةااا ق تنللَْااا َّء   نف يضاااْنماااننَّهللن: دددداص تعددداىل

 ملىأل ه ،ا امللاو ين. 
  سُحااالَّنلفكُاامْنوَاايْ كنَّلقبَحْاا ِنوَطفعَ مكاا كنمَتف تمماا نلفكُاامْنوَلال  ااي  رَتانننننددداص تعدداىل: 

 أ    ،صا.  85املا ،ال/آية
  صا اةع ادال و.أ  ا   سم نسالنتعب وَّنإالنإي هننلكنَّل يننَّلَيمداص تعاىل: 

صحة القيام باألحكام الشرعية يقتضي طلباا بمـا يلـزم لاـحة . ه
 :وقوعفا

يهألضدي  د ة  فنما نختا فّننماننقاو نخي َاْنف َباذنإلاي منتلاىنساوَّءنننننننننداص تعاىل: 
تتق ددل ألةددط أن يكددون ةتددا ا ددون اهللددل اةعدد،صةتعهلل  إن اددانوا ادد خونون يف تتق ددل 

أ  اتدددداك دالةددددة ادألضدددداء تق دددد،  فنماااا نختاااا فنّمعاادددد،هت  معتددددا د ددددل أن حتدددد،ل 
 اةطهللل: ةألكن ةك  ا ون اهللل ا،صا .

اة  عدة تهألضدي  154"من مات ولـيم فـي عنقـه بيعـة مـات ميتـة  اهليـة" ••
                                                           

 14/030ا ابن   ان : 3/005ا أمح،: 1161مىهلل :  (154)
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 صجود اخلهلل قة  ت ت ح  اة  عةا أ  أن اتاك لهلل اا: أصج،صا اخلهلل قة. 
األدددق -صةددو دددداص أ ددد،ا  ياددد : أاألدددق ا دد،ك ادددكا ف ددد ة تتق دددل ألةدددط 

اةها دددل دددد، اشدددرتا اةع ددد، مدددن املخالدددلا أ  أن اتددداك لهلل دددا أن يكدددون  -اةع ددد،
 ب،الةة االدألضاء اله )بعك ا ،ك مث أاأله  اك(.

اقتضـــــتفا لـــــرورة صـــــحة وقـــــوع الملفـــــوظ بـــــه عقـــــال )لغـــــة( . 3
  )اإللمار(:
 : استعمال المادر في  واب الشرط بداللة األمرأ. 
 • تمفمااننملن اا نفةااي  ن ال ااْنسياا  نفنَّحلااجنوساابعْنإنَّنرجعااننن   أ  ب ضددما

 )اهلل ك ( فعهلل ك    ال. صم ل: 
 • فنر تنإىلنمي  ت  . فعهلل ك  االنأل ا 
 • ْفتح ي نرقب  .فعهلل ك  حت ي   د ة 
 : أسلوب اإلغراءب. 
 اة ساَل اة ساَل أ  : أد ل ةهلل سالا إضما  )أد ل(. 
 اوَ اوَ يا دول أ  : اتهوا اوا أد هللوا اهللل او.  

 ثانيا: النفي:
ةت،ددددي يف اةهللغددددة اددددو: لهللددددل اةددددرتك اهللددددل صجدددد  احله هددددة مددددن الاهللددددل إىل ا
 الدىن:

 ف ن ل يكن لهللل اةرتك اهللل صج  احله هة اأن اان: :أوالا 
 ا م ل: غير مقاود منه القيام بترك الفعل. 1
 : التسويةأ. 
أ  اة دددددد  صا،مدددددد   َّواااااالو  نف وااااااربوَّنسونالنتةااااااربوَّننددددددداص تعدددددداىل:  
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 ا ان يف ا،ل ا ،صا. 
 :لتحقيراب. 
أ  حتهد اا ملألدال  والنمت نّنتينيكنإىلنم نمتّعنا نبا نسعوَّجا نمنا مننننداص تعاىل:  

 اة،ن ا اةل  ات، ايا ين.
 :اإلهانةه. 
 .ق لنَّخ ئوَّنفي  نوالنتكلمونداص تعاىل:  
 :اليألد. 
 . قلنالنتعتذروَّنلننَؤمننلكمنق نَبّأَ نَّهللنمننسخب رِمداص تعاىل:  
 : ي مقدور المخاطأ المكلفأو كان ليم ف. 4
 :التحدي مع التع يزأ. 
فأمجعوَّنسم ِمنوَ ِ ءِمن منالنيكاننسما ِمنننداص تعداىل:  

 . 31يونع آية/آية تليكمنغمْن منَّقضوَّنإيلّنوالنتنر ون
 : أو كان إسنادها للمخاطأ غير المكلف إسنادا غير حقيقيّ . 3
 : التر ي والتمني. 1
 ال تغل أي،ا اةهم .  

 : أو لم يكن من األعلى إلى األدنى كأن كان ثانيا:
 :من األدنى إلى األعلى )الدعاء(. 1
 .ربن نالنتؤَّخذَ نإننَ ين نسونسخ أَ داص تعاىل:  
 من المساوي له )االلتمال(:. 4
 .ق لنق ئلنمن منالنتَتلوَّنيوسأنوسلَوهنفنغي بتنَّجل ّداص تعاىل:  

 .امله ود يف الا اة اب ف ن اان صا ،ا مما ا ق ف،و ة ع اةت،ي
أمــا إن كــان طلــأ تــرك الفعــل علــى و ــه الحقيقــة مــن األعلــى  

 : وهذا النفيا إلى األدنى ففو النفي كما ذكرنا
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 .  ورسوله  إما أن يكون شرعيا أي من اهلل. 1
أو من البشر بعضفم لبعح كنفي السيد لعبد  أو المسؤول لمـن . 4

 . هو مسؤول عليفم
قهدد  يألعهللددق بال كددال اةيدد ا ة فدداةت،ي اةددل  يعت تددا ص  ددذ أن أ ددوص اة 

ص اددوة   اددو اةددل  يىددألت   متدد  ال كددال اةيدد ا ة أ  اددو مددا اددان مددن او 
 :ا صاتق هلل  اهللل اةت و اةألايل فتهوص 

ادددددو لهللدددددل اةدددددرتك احله هدددددي اهللدددددل صجددددد   -امدددددا ب تدددددا ادددددابها-إن اةت،دددددي 
 .  اوة  ص  االاألعسء أ  من الاهللل إىل الدىن صاةل  او من او 

دهللتا لهللل اةرتك احله هي ة خ ه مت  لهللل اةرتك اجملاز  غد  امله دود متد  
تددد ك اةقعدددلا صاةدددل  ةددد ع يف مهددد،ص  املخالدددل املكهللدددفا صادددلةط مدددا أادددت، إىل 

. -ادددابها الندددوال ادددله صدددد، ب تدددا-املخالدددل غددد  املكهللدددف إادددتادا غددد   ه هدددي 
ادددلةط -ملىددداص  مل هللددد  صدهللتدددا مدددن الاهللدددل ةدددألدىن ة خددد ه متددد  الدىن ةألاهللدددل صا

. صدهللتدددا مدددن او ص ادددوة  ة خددد ه متددد  اةتدددوااي مدددن أ دددتاف اة يددد  -ب تاادددا ادددابها
ة عض،  صاة  اي ة ىل حمل ااألت ان ال كال اةي ا ة. أما لهللل ت ك اةقعدل 

 امللاو  يف اةألع يف ف،و الااة ل اة  ااألعمهلل،ا اةع ب ملفادال الا املعه. 
اةقعدددددل اتددددد، اةعددددد ب يأل دددددني أن ادددددله صباادددددأله اء أاددددداة ل اةطهللدددددل ةدددددرتك 

 الااة ل  س ة: 
 . صيذ مفردة للنفي لغة :أوالا 
 . ُ مل مركبة في المنطو  تتضمن معنى النفي :ثانياا 
 . ُ مل مركبة في المففوم تتضمن معنى النفي :ثالثاا 
 : الايذ المفردة التي تفيد طلأ الترك: أوالا 

 صاي أل اة اب:  ال تفعل. 1
 .النتةلّنتلىنسح نمن منم تنسب َّوداص تعاىل:  
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 .فالنتَلن م نس نوالنتن  مه داص تعاىل:  
 صاي تهللي )ال تقعل( من   ذ االاألعماص: ال يفعل. 4
 .وليمللنَّلذينتلي نَّحلقنوليتقنَّهللنرب نوالنيبا نمن نَيئ داص تعاىل:  
 .النيتاذنَّملؤمنوننَّلك ف يننسولي ءنمنندوننَّملؤمننيداص تعاىل:  
 .والنيأتلنسولونَّلْضلنمنكمنوَّل عْنسننيؤتوَّنسويلنَّلَ بىداص تعاىل:  
 صاي دهلل هللة االاألعماص: ال أفعل. 3
"ال ألفـيّن أحــدكم ي ـيء يــوم القيامـة علــى رقبتـه بعيــر لـه رغــاء... : دداص  
أ  ال تألىدددد  وا بقعددددل اددددله المددددو  فأجدددد،ا  يددددول اةه امددددة يف تهللددددط  151"احلددد،يذ
 احلاةة. 

 : مالحظة
فد ن اةت،دي ل  و صاضح يف ب ان دالةة اةت،ي يف  ،يذ اة اوص اما ا

يددأتا مددن اة دد غة املقدد دال )ال أفعددل( بددل مددن ا مهللددة امل ا ددة يف املتطددو  املىددهلل طة 
 (.3-اهللل اةت،ي ان املى ل. )ان   اةقه ال اةألاة ة  ان ا 

أمدددا اة ددد ي الاددد ا )ال تقعدددلا ال يقعدددل( ف،دددي تق ددد، اةت،دددي م اشددد ال مدددن 
صاددلةط تق دد، اةت،ددي مددن ا مهللددة امل ا ددة يف  -االم هللددة اةىددابهة- دال اة دد غة املقدد

 (.3-املتطو  )ان   اةقه ال اةألاة ة  ان ا 
 : الُ مل المركبة في المنطو :ثانيا
 : نفي م ازي مقترن بحال فيكون النفي مسلطا على الحال. 1

أ   وسَاتمنم المونننني نسي  نَّلذيننآمنوَّنَّتَوَّنَّهللنحقّنتَ تا نوالنمتاوتنّنإالننداص تعاىل: 
ال ترتاددوا املاددسل صااددألم صا اهلل دد   ددت يددأت ك  املددوت صأنددأل  اددلةطا صألةددط لن 

 مىهللمون. صا  املوت  اةة اهللل اةت،ي ف ىهلل   وتن( )ال جماز  املتطو  يف اةت،ي

                                                           

 .1131ا مىهلل  : 1333اة خا   :  (151)
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 .154"ال يموتن أحدكم إال وهو محسن ال ن باهلل": داص 
املدددوت صأندددأل  اهللدددل  أ  أ ىدددتوا اة دددن بددداو صاادددألم صا اهلل ددد   دددت يدددأت ك 

 ألةط. 
 : نفي عن االقتراب من فعل ما. 4
إذا كان مقترنا بحال فيكون النفي مسلطا على الحال وليم علـى أ. 
 ( اةىابهة: 1ف،و ش    مبا ص د يف ) الفعل

ف،تا إي ان االددرتاب مدن  النتَ بوَّنَّلةالتنوسَتمنسك رىدوة  تعاىل: 
ىدهللطا اهللدل احلداص أ  ال تىدك صا اتد،ما اة سال يف  اةة مع تةا ف كدون اةت،دي م

ت يدد،صن اة ددسال صةدد ع ال ت ددهللوا يف  اةددة اةىددك ا فدد ألا ادددرتن اةت،ددي ةدداص ف ندد  
يكددون مىددهللطا اهللددل احلدداص صةدد ع اهللددل اةقعددل الصص املأل ددل بدداةت،ي م اشددد ال يف 

  .املتطو 
فدد ن اةت،ددي يكددون  إذا لــم يكــن النفــي عــن االقتــراب مقترنــا بحــالب. 

 قعل: مىهللطا بي،ال اهللل اة
أ  ال ت ندواا ف،دو  والنتَ بوَّنَّلَْ نإَ نِ ننف حشْنوس ءنسبيالدوة  تعداىل: 

 إي ش،ي، ان اة نا. 
أ  ال تدأاس مت،دا  والنتَ ب ن ذهنَّلشار تنفتكوَا نماننَّلرا ملنيننننصدوة  تعداىل 

 ف،و إي ش،ي، ان الال مت،ا. 
 : نفي عن المسبأ فيكون النفي مسلطا على السبأ. 3
أ  ال جتعهللوا اةد،ن ا م هللدي وكد   فالنتغ َّكمنَّحلي تنَّل َي : داص تعاىل 

ف ألىدددد ل ألةددددط يف أن تتغددددد صا باحل دددداال اةدددد،ن اا فددددداةت،ي اتددددا ةدددد ع ةهلل  ددددداال أن ال 
تغدد نك  بددل اددلا اددو املىدد ل اددن  اضددك   ددوص مألدد  اةدد،ن ا صااددأل واألاا اهللددل 
أن  ااألمددامك ا فدداةت،ي ةكدد  أن تتخدد،اوا باةدد،ن ا )اةىدد ل( صةدد ع اةت،ددي ةهللدد،ن ا

                                                           

 .0613ا ابن ماج  : 4345ا أبو داصد : 6140مىهلل  :  (154)
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 خت،اك . 
فداةت،ي ةد ع ةهلليد طان أن  ي نبانآد نالنيْتننكمنَّلشاي  ننداص تعاىل:  

 يقألت،  بل اةت،ي أن اك توا اةي طان من فألتأل، ا فاةت،ي مىهلل  اهللل اةى ل. 
"ال ألفيّن أحدكم ي يء يوم القيامـة علـى رقبتـه بعيـر لـه رغـاء يقـول: : دداص 

فدداةت،ي  153"احلدد،يذشــيئا قــد أبلغتــك... يــا رســول اهلل أغثنــي  فــأقول: ال أملــك لــك
هلد  يف ادلا املوددفا صاتدا يكدون  يف املتطدو  ادن املىد ل صادو  تيدة اة ادوص 

اةت،دددي مىدددهللطا اهللدددل اةىددد ل صادددو أن ال يهومدددوا  دددله املع ددد ة ف ألىددد  وا يف  تيدددة 
 اة اوص هل  يف ألةط املودف. 

ال ملـــة الشـــرطية الخبريـــة أو ال ملـــة الخبريـــة فـــي معنـــى الشـــرط . 0
 : طلأ ترك القيام بالفعلت،ص  اهللل  المتضمن  وابفا ذما لفعلفا

ومننيك  نخ يئْنسونإمث ن مّني  ِنبا نب يئا نفَا نَّحتمالن ت َا نوإمثا نننننننداص تعاىل  
اددلا اخلدد  ي دد ح لهللددل تدد كا أ  ال تكىدد وا اط ئددة أص إأددا... فا مهللددة  مبيناا 

 .مبين فَ نَّحتملن ت َ نوإمث ناةي ل ة يف جوا ا ألل ةقعهلل،ا 
أ  إن  150"لــزوال الــدنيا أهــون عنــد اهلل مــن قتــل مســلم بغيــر حــّق" •• 

تَدد أص اةدد،ن ا ف،ددو أاددون اتد، او مددن دألددل مىددهلل  بغد   ددق ا ف،ددي يف معدده اةيدد ن 
صيف جوا دددا ألل  ةقعدددل صباةألدددايل يكدددون ادددلا اخلددد  دددد، أ ددد ح لهللدددل تددد كا أ  ال 

 تهألهللوا نقىا بغ   ق . 
ـــالباســـتعمال حـــروم ال ـــر ). 6 ( بمعانيفـــا األصـــلية م، فـــي، علـــىال

 : منفية في صدر الكالم
 أ  ال تواةوا .  م نلكمنمننواليت منمننَيءداص تعاىل  
لاي نتلااىنَّألتماىنحاا جنوالنتلاىنَّألتا جنحاا جنوالنتلاىنَّملاا يضنننننندداص تعداىل  

                                                           

 .151 د : ا 184اأ  ه اابهاا يف  ق ة:  (153)
 ا  ص  مودوفا صم فواا صاملودوف أ ح .1316اةرتمل :  (150)
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 أ  ال تأل  جوا من الال.  اأيةح جنوالنتلىنسَْ كمنسننتأِلوَّ   
 دد،دة اتددا اة ادداالا أ   156أوســق صــدقة" "لــيم فيمــا دون خمســة •• 

 ال ت اوا ما دصن مخىة أصاق من اة  صل. 
 ثالثا: الُ مل المركبة في المففوم: 

 إألا: اةرتك ةطهللل مق ،ال املق،ول دالةة من نول صاي االدألضاء دالةة تأ 
 : اقتضتفا لرورة صد  المتكلم. 1
أ  ال جتعهللددوا  الولاانن عاالنَّهللنللكاا ف يننتلااىنَّملااؤمننينساابيننننددداص تعدداىل:  

 ةهللكاف ين اهلل ك  ا  س. 
"ال تشـــد الرحـــال إال إلـــى ثالثـــة مســـا د: مســـ دي هـــذا  ••: دددداص  

 أ  ال تي،صا اة  اص إال هلله املىاج،.  155والمس د الحرم والمس د األقاى"
 : اقتضتفا صحة وقوع الملفوظ به شرعا مثل. 4
 : أساليأ الدعاء الخيرية المالية أو الحالرةأ. 
 . با ك او يف فسنا أ  اةهلل،  ال ت ا ك ف  ال 
 ال يغق  او ةقسنا أ  اةهلل،  ال تغق  ة .  
نفــى، كــر ، اســتعمال معنــى األحكــام الشــرعية فــي صــيغة الخبــر )ب. 

 ف،ي تهألضي لهللل ت ك ب  غة )ال تقعل...(:  ...(حرم
 يف ب عألددني ت  عددوا ال أ  153بيعــة" فــي بيعتــين عــن  اهلل رســول "نفــى •• 

  عة.ب
ــاد" "نفــى رســول اهلل  ••  أ  ال ي دد   اضدد   151أن يبيــع الحالــر لب

                                                           

 .103ا  د  : 131اأ ِّه اابهاا يف  ق ة :  (156)
 .1383ا مىهلل  : 1134اة خا   :  (155)
ا ابدن   دان 4/130ا أمحد،: 3444ا أبدو داصد : 0663صدداص :  د،يذ  ىدن  د  حا اةتىدا ي :  1164اةرتمل  :  (153)
 :11/330. 
 .1013ا مىهلل  : 4434  : اة خا   (151)
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 ة ادع.
ـــرة الســـؤال وإلـــاعة المـــال" ••  ـــل وقـــال وكث أ  ال  158"وكـــر  لكـــم قي

 تقعهللوا تهللط المو .
 إ  نح  نربينَّلْوَّح نم نظ  نمن  نوم نب ن  .أ  ال تقعهللوا اةقوا ش 
 وحااا  نتلااايكمنواااي نَّلاااربّنمااا ندماااتمنح مااا ن  ادددله يف ت ددد ،صا ال أ 
 احلاةة. 
 ح مااتنتلاايكمنَّمليتااْنوَّلاا  نوحلاامنَّخلنْياا نوماا نس االّنلغاا نَّهللنباا نن  أ  ال

 تأاهللوا امل ألة.
 : مالحظة

دهللتدددا: )ال تقعدددل( اتدددا: ال تدددأاهللوا امل ألدددة لن  اةعددد ب إألا ادددهلل طوا اةأل ددد مي  
اهللل ما يأال أص اهللل ما يي ب أص ما يتكح أص ما يهلل ع ف ن   غة اةت،ي تعدك 

 تأاهللواا ال تي بواا ال تتك واا ال تهلل ىوا(: )ال
 • ْن تهألضدددي  ددد غة )ال تقعدددل(: ال تدددأاهللوا  ح ماااتنتلااايكمنَّمليتااا
 امل ألة...
تهألضددي  د غة )ال تقعددل(: ال تيدد بوا  134"حرمـت الخمــرة لعينفـا" •• 
 اخلم ال...
 • ح مااااتنتلاااايكمنسم اااا تكمن  تهألضددددي  دددد غة )ال تقعددددل(: ال

 تتك وا أم،اتك ...
أ  ال تهلل ىدوا  131ما على ذكور أمتي: الحرير والذهأ""صنفان حر • • 

احل ي  صاةلالا صألةط لن ادله الفعداص مسزمدة ةألشد اء املدلاو الا فداةت،ي ادن 
                                                           

 .3435ا مىهلل  : 4431ا 1313اة خا   :  (158)
 ا ىج  اةعه هللي صاو ضع فا صا ىج  اةتىا ي مودوفا. 0/345ا ن ل اة اية : 14/413اة  ،هي  (134)
ا أمحددددد، : 4531ا ابدددددن ماجددددد  : 0141ا اةتىدددددا ي : 0461صدددددداص :  ىدددددن  ددددد  حا أبدددددو داصد :  1344اةرتمدددددل  :  (131)
0/413. 
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 اله الش اء يعك اةت،ي ان مسزمأل،ا من الفعاص مبوجل ةغة اةع ب. 
  اقتضتفا لرورة صحة وقوع الملفوظ به لغة )إلمار(:. 3
 : التحذير 
 • نوسااااَي   َ قااااْنَّهلل  أ  ال ته بددددوا بىددددوء نادددددة او صادددده اااا أص ال

إضما  )ا ل صا( صاي مبعده  ىواا بىوء مبعه ا ل صا املىاس  ا بىوء فق ،ا 
 اةت،ي.

ـــي الطرقـــات" ••  ـــاكم وال لـــول ف أ  ال ته بدددوا أنقىدددك  مدددن  134"إي
 ا هللددوس يف اةط ددداتا مبعدده ا ددل صا ا هللددوس صاجألت ددوها أ  ب ضددما  ا ددل صا أص

 اجألت وا صاي مبعه اةت،ي. 
 أحكام تتعلق باألمر والنفي:

-: )أن د  اة داب الصص : داللة األمر والنفي على الحكم الشرعيأوالا 
 أ كال اةقعل( –اةق ل اة اين
. بعدددددد، أن تأدددددد، س  دددددد غة اةطهللددددددل ةهللقعددددددل أص ةرتادددددد  يف اةددددددتم موضدددددد  1
 اة  ذ. 
ل يف اةدتم ألاتد  . يأ  ذ ان اةه يتة اة  تعني نول اةطهللل ادواء أااند4

 أل يف نم  آا . 
. فد ن ادان اةطهللددل مد  اةه يتددة يق د، ا د ل اددان لهللدل اةقعددل ادلا ا ددازل 3

قا لوَّنملنننما نسالككمنفنساَ ننننبه يتدة:  وسقيموَّنَّلةاالتنف ضاا اهوة  تعداىل: 
 .َكنمننَّملةلني
صإن اان لهللل ت ك اةقعل م  اةه يتدة يق د، ا د ل ادان لهللدل اةدرتك ادلا   
به يتددة  والنتنكحااوَّنماا نَكاا نآباا ؤِمنمااننَّلن اا ءنامددا اهوةدد  تعدداىل: ا ددازل    

إَ نِ ننف حشْنومَت نوس ءنسبيال. 
                                                           

 .4141ا مىهلل  : 4333 خا   : اة (134)
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. صإن اددان لهللددل اةقعددل مدد  اةه يتددة يق دد، اةرتجدد ح مدد  ادد،ل ا دد ل اددان 0
ف ددد،دة  133"تبســـمك فـــي و ـــه أخيـــك صـــدقة": ادددلا اةطهللدددل متددد،صباا اهوةددد  

  يتة اعهوبة اهللل ا،ل اةأل ى . د يتة اهللل اةرتج ح غ  ا ازل ةع،ل صجود د
صإن اددان لهللددل تدد ك اةقعددل مدد  اةه يتددة يق دد، اةرتجدد ح مدد  ادد،ل ا دد ل اددان 

اددن  130"إن ذلــك لــيم بشــفاء ولكنــه داء": لهللددل اةددرتك اددلا مك صاددا اهوةدد  
لصةئدددط اةدددلين اادددألأألنوه يف  اةألددد،اص  بددداحل ال )اخلمددد ( صد يتدددة إدددد ا  اة ادددوص 

 ص  باحل ال(.اةأل،اص  بأبواص املبل )أ  اةأل،ا
. صإن ادددان لهللدددل اةقعدددل صلهللدددل ت اددد  مألىددداصيني مدددن   دددذ اةقعدددل أص 6

صاةه يتدة  فاننَّنقضايتنَّلةاالتنف َتشا وَّنفنَّألر نننناةرتك ادان م ا دا اهوةد  تعداىل: 
 زصاص ا ل احل   صاو  سال ا معة ف عود االنأليا  إىل أ هلل  صاو املبا ة. 

  مددن   ددذ اة ددواب . صإن اددان لهللددل اةقعددل صاةددرتك مألىدداصيني شدد اا أ5
صاةعهاب فكان احلك  املبا ةا صةكن أ ، امل ا ني أ جح من ايا  من   ذ 
امل دددهلل ة اة،ن ويددددة اددددان احلكدددد  إ شددددادا أ  اددددان م ا ددددا مددددن بدددداب أصىل بىدددد ل 

 امل هلل ة اة،ن وية صةكت  من   ذ اة واب صاةعهاب صا ،ا م ل يف الم : 
 . وليتل أفليأتكمنب عُنمن نداص تعاىل: 

 .مننسبوَّ نمتْ قْنوَّدخلوَّي نبانالنت خلوَّنمننب  نوَّح نص تعاىل:صدا
 . مننب  نوَّح نالنت خلوَّي نبانصيف اةت،ي اهوة  تعاىل: 

 . ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنالنت ألوَّنتننسَي ءنإننتب َنلكمنت ؤِمصدوة  تعاىل: 
 .-اةه ا ن-ان   اة اب الصص  مالحظة:

 األمر والنفي: : الفور والتراخي في ثانياا 
                                                           

 .13ا  د : 45اأ  ه اابهاا يف  ق ة :  (133)
 .44ا  د : 45اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (130)
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 دد غة المدد  صاةت،ددي ال حتمددل يف ألاهتددا معدده اةقددو  أص اةرتااددي ف،ددي جمدد د 
 ضدوان -صمدا ادان اهلل د  اة د ابة  أم  صجم د إي. ةكن ااأله اء ب ان اة اوص 

 ي،ص  اهللل أن :  ب د ا  مت   -او اهلل ، 
 . الم  جألاه إىل د يتة ة ،ص  اهللل اةقو  أص اةرتااي: 1

تتق ل الم  مواعا أ  يألى  لا   من أداء ةألم  اوددل ف ن اان صدل 
 اة سال أص أداء زااال اةقط  ف ن  اوز تتق ل الم  يف أ  ج ء من صدأل  املوا . 
صإن ادددان صددددل تتق دددل املدددأمو  مضددد ها أ  ال يألىددد  ةغددد  أداء صا ددد، فددد ن 
اةألتق ددل اددل أن يددأل  اهللددل اةقددو  يف صدألدد  م ددل  دد ال  مضددانا فت،ددا   مضددان ال 

 يألى  لا   من   ال صا ،. 
صإن اان املت ان باملدأمو  غد  مه د، بوددل ف ند  ادوز املت دان يف أ  صددل 

 فو ا أص ت اا ا ااةكقا ات م س. 
. اةت،ددي ال دددل ف دد  اةقدددو ا فدد ن االةألددد ال ي دد،أ متدددل  دد،ص  اةت،دددي فمدددن 4

ص ددهلل  اةت،ددي اهللددل صج،دد  فهللدد  يتألدد  اانددل اهلل دد  اهوبددة مددن اة،صةددة املاددسم ة يف 
 يف ايا ال.  اة،ن ا أص من او 

ف االن :صادلا مدا  دتع  اة دد ابة اتد، ند صص آيدة حتدد مي اخلمد  إىل دوةد  
ا صاددك وا مددا اتدد،ا  مددن مخدد  بددل صةق ددوا مددا  نسَااتمنمنتاا ونن ددداةوا: انأل، تددا يددا  ب 

 اان مع،ا ةي ب  بأفواا، . 
 ند  الا إن اان اةت،ي ة ع ملان  معني أص ة ع متىوااا ف ن ادان ملدان  ف

يتأل،ي بانأل،اء املان  م ل اةت،ي ان اة ول صاة سال باةتى ة ةهللم أال احلدا ض. صإن  
"كنت نفيتكم عن زيـارة : اان ةتىد ف  صص اةت،ي ابأل،اء من اةتىد م ل دوة  

 .136القبور أال فزوروها"
                                                           

  صاه احلاا  من ل يق أنع. (136)
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 : المرة والتكرار في األمر والنفي: ثالثا
تتق دل المد  أص اةت،دي  إن  د غة المد  صاةت،دي ال حتمدل يف ألاهتدا أا د  مدن

 مل ال صا ،ال. 
 ضددوان او -صمدا ادان اهلل د  اة د ابة  غد  أن اادأله اء ب دان  ادوص او 

  -اهلل ، 
 ي ني: ب د ا  من اة اوص 

. أن املت ان بالم  مل ال صا ،ال ا ئ يف االمأل اص ةألم ا صتع،د املت دان 1 
ان اة د ابة يد، اون ا فكدأص تك ا ه جألاه إىل د يتة من دوص أص فعدل ةهلل ادوص 

ألةط ف،  يألعامهللون م  أم  ما بألك ا ه ا سال اةق صس مد سا يف  دني يألعدامهللون 
م  أصام  أا ا دصن اةأل ال تك ا اا ااحلج أص بعدض اة دهللوات الاد ا امدا  أصه 

 أص دوة .  أص مسعوه من فعل اةتيب 
ء ادن . أما اةألعامل م  اةت،ي ف،و االنأل،اء ات  دا ماا صال اد ئ االنأل،دا4

احل ال م ال بل ال إت ان ةهلل  ال يع س فااهلل  ةهللعهوبة يف ال م ال اما ادان يدأل   يف 
مدددا دال اةت،دددي دا مدددا إال أن  - ضدددوان او اهللددد ، -ا ددد   ادددوص او صاة ددد ابة 

يألودددف اةت،ددي بتىددد أص د يتددة صاضدد ة صإال فدداالةأل ال بدداةت،ي مدد ال ال ادد ئ مددا دال 
 اةت،ي دا ما. 
 مرار في األمر والنفي: : الثبات واالسترابعاا 

المدددد  صاةت،ددددي ةهللمخالددددل املألهللدددد ع بدددد  يعددددك اة  ددددات اهللددددل مددددا اددددو اهلل دددد  
 صاالاألم ا ية: 

 . اةألهلل ع بالم : 1
أ  ا  دل اهللدل مدا أندل  ي نسي  نَّل سولنبلغنم نسَْلنإلياكنماننرباكنننداص تعداىل: 

  اتد، ند صص اييدة اهلل د اهلل   من ت هلل ي ةهلل ااةة صااألم   اهللل ألةدط لن اة ادوص 
 اان مألهلل ىا باةأل هلل ي. 
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ف وااربنتلااىنماا نيَولااوننوسااب نبماا نربااكنقباالنطلااوعنَّلشاام نوقباالنننننننننددداص تعدداىل: 
 أ  ا  ل اهللل اة   اةل  أنل اهلل   صااألم  اهللل ألةط.  َّلغ و 

أ  ا  ألدوا اهللدل مدا أندأل   ي نسي  نَّلذيننآمنوَّنآمناوَّنبا هللنورساول    نننداص تعداىل: 
 اهلل   من إاان صااألم صا اهللل ألةط. 

 . اةألهلل ع باة،ااء يف الم : 4
من املأمن املألهللد ع بدلةط يعدك   ألتدا  َّ  َ نَّلة َّ نَّمل تَيمداص تعاىل: 

 اهللل اهل،اية صصفهتا ةساألم ا  اهلل ،ا. 
أ    ألتدا اهللدل  داداء مدن إبد اا    ربن نوَّجعلنا نم المنينلاكنننداص تعاىل: 

 ألةط. 
 . اةألهلل ع باةت،ي: 3

أ  ا  ل اهللدل اد،ل امل يدة  تكوَننمننَّملمهينَّحلقنمننربكنفالنداص تعاىل: 
 ات، ن صص ايية ل يكن من املمرتين.  صااألم   اهللل ألةط لن  اوص او 

قا لنوماننيَان نماننر اْننننننننق لوَّنبش َ كنب حلقنفالنتكننماننَّلَا َ نيننداص تعداىل: 
أ  ا  ددل اهللددل مددا أنددل اهلل دد  مددن ادد،ل اةهتددون صااددألم  اهللددل  رباا نإالنَّلضاا لونن

 ل يكن دانطا.  فالنتكننمننَّلَ َ نين إب اا   اةل  اولل بايية ألةط ل
 . التلبم بالدعاء في النفي: 1
أ    ألددك اهللددل ألةددط صأن  ر نفااالنجتعلااانفنَّلَااو نَّلراا ملنينددداص تعدداىل:  

ل يكددن يف اةهدول اة داملني اتدد،  اادألم  بع د،ا ادن اةهددول اة داملني فد ن اة ادوص 
 . ن صص دوة  
أ  يددا  135ب أعنــي وال تعــن علــّي وامكــر لــي وال تمكــر علــي""ر : ددداص  

اادألم ا  ادله احلاةددة   ب أدل اوندط اهللدي صال  تعدد  ادك أبد،ا أ  يدد،او او 
 ل يكن مع تا اهللل اة اوص ات، داا   الا.  ف ن او 

                                                           

 .1/443 أمح،: ا3144 ماج : ابن ا1481 داصد: أبو ا صداص:  ىن    حا3030اةرتمل :  (135)
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 : األمر بالشيء ليم نفيا عن لد : خامساا 
ةط  دد غا حمدد، دالا اهللمتددا ف مددا ادد ق أن ةألمدد   دد غا حمدد،ىدال صةهللت،ددي اددل 

ص  غة الم  ةد ع مت،دا إدي بدل ادي أمد  باةقعدلا ص د غة اةت،دي ةد ع ف ،دا أمد  
بدددل ادددي إدددي ادددن فعدددل فكدددل مت،مدددا متطودددد  غددد  متطدددو  اياددد ا فددد ألا د أندددا: 

وسقمنَّلةالت  ف،متا مت،ا أم ا باة سال صال ي،ص متطود،ا اهللل غ  ألةدط فهللد ع
ةدد ع مددن اة ددسالا بددل اددله المددو   ف ،ددا إددي اددن هلددو أص ةعددل أص اددسل ممددا اددو

 ال ييمل إ ا ات،ا.  وسقمنَّلةالتتهللألمع من أدةة أا ا صمتطو  
ف،متددا  والنتَ بااوَّنَّلَْاا نإَاا نِاا ننف حشااْنوساا ءنساابيالننصاددلةط اتدد،ما نهدد أ 

مت،ا اةت،ي ان اة ىن صال ي،ص  متطود،ا اهللل المد  بداة صاه بدل يهللدألمع ألةدط مدن 
 أدةة أا ا. 

باةيدديء ةدد ع إ ددا اددن ضدد،ها صاددلةط فدد ن اةت،ددي اددن صاكددلا فدد ن المدد  
اةييء ة ع أم ا بض،ه لن ةكل مت،ما   غة إألا نطهل  ا دةل اهللدل أمد  أص 

 إي ااص بألهللط اة  غة. 
 : أثر النفي على العقود والتارفات: سادساا 

 اةت،ي ان اةعهود صاةأل  فات يكون يف إ ،ا  سل  االت: 
 اددددله احلاةددددة ي طددددل اةعهدددد، لن . اةت،ددددي مىددددهلل  اهللددددل أ اددددان اةعهدددد، يف1

املاسص بأ   ادن إادسص باةعهد،ا فد ألا ادان اةت،دي ادن مدادال اةعهد، مد س اهوةد  
ف ن ب ع،ا يف اله احلاةدة بالدل صاكدلا إألا ادان  ح متنتليكمنَّمليتْتعاىل: 

 اةت،ي مألعهللها بع،ل أاهلل ة اةعاد،ين ااجملتون م س فعه،ه بالل. 
عهدد، ة ىددل مددن أ ااندد  أ  غدد  مددادال . اةت،ددي مىددهلل  اهللددل شدد صن يف اة4

"ال يبــع حالــر : اةعهدد، أص اةعاددد،ينا صيف اددله احلاةددة يقىدد، اةعهدد، م ددل دوةدد  
صألةدددط  ،اةألددد  ةىدددع  اةىدددو  ف،دددلا اة  ددد  فااددد،ا فددد ألا ص دددل اة ددداد   133لبـــاد "

                                                           

 143ا  د : 143اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (133)
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 اةىو  صا ف اةىع  ص ضي ف ن اة    ا  صي ح صال ي طل. 
، صشدددد صل ا فدددداة    اتددددا . اةت،ددددي مىددددهلل  اهللددددل أمدددد  اددددا ه أ اددددان اةعهدددد3

إنَّنَاودينللةاالتنماننياو ننننن   ح صاملمث اهللل من ااةف اةت،ي اةوا د اهوةد  تعداىل: 
فدداةت،ي اددن اة  دد  بىدد ل  ددسال ا معددة  َّجلمعااْنف سااعوَّنإىلنننِاا نَّهللنونروَّنَّلبيااعن

صةدد ع اا دد،ا إىل أ اددان اةعهدد، أص شدد صل ا فدداة    يتعهدد، صاددو  دد  ح صةكددن ف دد  
 يرت  ملخاةقأل،ما ةهللت،ي اةوا د.إمث اهللل اة ا   صامل

صمدددددن ا ددددد،ي  ألاددددد ها أن اةت،دددددي اةدددددل  يق ددددد، احلددددداالت اةددددد سل اةىدددددابهة 
اة طسنا اةقىادا اة  ة م  املمث اهللل املخاةف( او اةت،ي ا ازل أمدا إن ادان 

 غ  جازل ف،و ال ي تل إأاا صيه  يف دا  ال )املك صه(.
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 الفصل الثاني

 العام والخاص

ةهللقددل املقدد د ألص املعدده اةوا دد، اةددل  يتدد، ه حتألدد  فدد دان اةهللقددل اةعددال اددو ا
 .أف اده اهللل ايا  يف اة،الةة إال إألا ص د اةألخ  م فاا   دصن م ية ل ،

د ل اةهللقل املق د صل يهل اةهللقل  ت ف ه اةهللقل امل ال من اةألع يف فدان 
ال لف ــاا كليــاا اةهللقددل امل اددل اةددل  يتدد، ه حتألدد  أجدد اء ال يىددمل ةق ددا اامددا بددل 

 .غير

د دددل ألص املعددده اةوا ددد،  دددت فددد ه اةهللقدددل امليدددرتك مدددن اةألع يدددف ف،دددو صان 
تعددك اةعددني اة ا دد ال صتعددك  "اةعددني"اندد، ه حتألدد  أفدد اد ةكتدد  ةقددل بعدد،ال معددانع مدد سا 

ا ااوس صاني املاء...صحتألاه إىل د يتدة ة  دان امله دود صةدلةط  فداةهللقل امليدرتك 
ان اما اتق هلل  ف ما بع، يف  ني أن ةقل ي،ال يف اةهللقل اجململ احملألاه إىل ب 

"اة جل"م س املع ف باص ا تى ة ف،و ةقل مبعه صا ، يتد، ه حتألد  أفد اد امد صا 
زي،... صجألاه إىل خت  م ة  ان امله ود ف،دو ةقدل ادال صد دل دصن م يدة ل د، 
أفدد اده اهللددل ايادد  يف اة،الةددة  ددت فدد ه اةهللقددل املتهددوص صاجملدداز صاةكتايددة صأم اهلددا 
مددددن اةألع يددددف ف،ددددله صإن اددددان يتدددد، ه حتأل،ددددا أفدددد اد إال أإددددا ة ىددددل مألىدددداصية يف 
اة،الةددة فدد جح أ دد،وا اهللددل ايادد  فمدد س دوةتددا أنددل أادد، فددان ةقددل أادد، يدد،ص 
اهللددددل الادددد،  ه هددددة أص اهللددددل اةيددددجااة جمددددازا صصاضددددح أن امله ددددود اددددو املعدددده 

 .اجملاز 

 واللفظ العام نوعان:

و " فاند  يألتداصص املوجدود صاملعد،صل صاملعهللدول اال ال اا  مت  م ل ةقل "امللا
 .صاجمل،وص صالةط  ةقل "شيء" فان  يألتاصص ال موجود  اض ا اان أص غا  ا
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صاددال باةتىدد ة صادداص باةتىدد ة اهللقددل )املس كددة( ف ندد  اددال باةتىدد ة إىل مددا 
.. صادداص باةتىدد ة إىل مددا فوددد  )املخهللودددات( .حتألدد : ج يددلا م كا  ددلا إادد اف ل

 ...أف اداا: املنع ا ن ال س اةىماءف،و ف د من 

صأمدددا اةهللقدددل اخلددداص ف،دددو اةهللقدددل اةوا ددد، اةدددل  يددد،ص اهللدددل مىدددمل صا ددد،  
.. صادددلا اةتدددول الصص مدددن اخلددداص .اأمسددداء الادددسل م دددل  ىدددن صحممددد، صاهللدددي
صاةتدول اة داين مدن اخلداص ادو ااملدلاو   صاةل  يهاص اتد  )اداص ال أادم متد (
 .صاال باةتى ة( يف ةذ اةعال اةىابق ) ااص باةتى ة

 صيذ العموم:

لل جا لنَةاي ن ا نننن ال مع المعرم بـأل ال نسـية أو االسـتغراقية. أ. 1
 .3اةتىاء/آية ت كنَّلوَّل َّننوَّألق بونننوللن  ءنَةي 

 يوواااااااايكمنَّهللنفنسونالدِاااااااام أو المعــــــــرم باإللــــــــافةب.  
 .11اةتىاء/آية

ــــــأل ال نســــــية. 2 ــــــرد المعــــــرم ب اددددددن ال اةع،،يددددددة اةدددددد  خت جدددددد   المف
 .31املا ،ال/آية وَّل  رُنوَّل  رقْننف ق عوَّنسي ي م اموم 

 :. النكرة في سيا  نفي أو شرط أو نفي9

 • م نََّْلنَّهللنتلىنبش نمننَيء 81النعال/آية. 

 • َّإننج ءِمنف سقنبنبأنفتبينو 5احلج ات/آية. 

 •  الني ا نقو نمننقو 11احلج ات/آية. 

 سياقفا. في العموم على دلت راتفاأللفاظ بشر، فاسق، قوم نك 

 :سماء الشرط. أ1
 •  فمننَ  نمنكمنَّلش  نفليةم 116اة ه ال/آية. 

 • وَمَ نتُنْْاَُوَّنمانْنخَيْ انيكوَ  نإِلفيْكُمْن   434اة ه ال/آية          . 
 • سي نم نت توفل نَّألك ءنَّحل نى 114املا اء/آية. 
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  • سينم نتكوَوَّني رِكمنَّملوت 31اةتىاء/آية. 

 . أسماء االستففام:1
 •  مننفعلن ذَّننب  تن 68الن  اء/آية. 

 • م نَّنسرَّدنَّهللن ذَّنمًال 45اة ه ال/آية. 

 •  متىنَة نَّهلل 410اة ه ال/آية. 

 • سيننم نِنتمنت توننمنندوننَّهلل 33الا اف/آية. 

 ئى. أسماء الموصول: من وما إذا دلتا على  مع، الذين، الال6

 •  وهللني ر نمننفنَّل موَّتنوَّألر 16اة ا،/آية . 

 • وَّحلنلكمنم نورَّءننلكم40اةتىاء/آيةن. 

 • وَّلااذينننيتوفااوننماانكمنويااذروننسعوَّجاا نيهبةااننبأَْ اا منسربعااْنََّاا  ننن
 .430اة ه ال/آيةنوتش َّ

 ةق ا صمعه: . المضام إلى كل  ميع7

• ِْلنَْ نك نِ بتنر ين 31امل،  /آية. 

 وكذلك أ معون وأكتعون.  

 وأما ال مع المنكر:
 • نلف كنفاي َ نبِ لقغُ كوِّنوََّلقِوَ لِنن ِقاِ ننننننننن*يك َبِّ ك ِرَج ل نلفا نُتلقِ ايِ ْمنتاَرا َرت نَولفا نَبْياع نَتاْنننا

 .33ا35اةتو /آيةن َّللَّ ا

فمختلــف فــي عمومــه مــن حيــث انــه ال يســتغر   ميــع أفــراد  بــل  
ه حـين إطالقـه مـا يزيـد علـى اثنـين واقلـه يكـون كثير منفم، والمتبادر منـ

 ثالثة حقيقة عند ال مفور.
 : ف ائدة

 يف )أ ( م دددددددل: صأفددددددد ادا وعددددددا يعهدددددددل ال صمدددددددا يعهددددددل ف دمددددددددن . امدددددددول1
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 صاالاألق،ال.  ا  اء

صأةقاظ اامة ف ما ال يعهل إما مطهللهدا يف غد  ااأل داص جبدتع م دل )مدا( 
االادألق،ال )مداألا  دتعل( ريصإمدا ال يف ا  اء )اهللل اة ، مدا أادلت  دت تد ده( ص 

مطهللهددددا بددددل خمأل ددددة بدددد عض الجتدددداس ملددددا ال يعهددددل م ددددل )مددددت( يف اة مددددان جدددد اء 
 :صااألق،اما

 مت جاء اةهول ري

 .مت جئألك أا مألط

. ا دد ال ا مدد  املعدد ف ت يدد، اهللددل ا دد ال ا مدد  املتكدد  صهلددلا يهدداص : جدداص 4
 .من اة جاص صال يهاص اةعكع

 ا تان أص  س ة ري . ما او أدل ا م  ال او3

 .ااألهللف ف   صاو مرتدد بني ا تني ص س ة صجألاه ةه يتة  ةأله ي ه 

 :أما من ج،ة اةىتة فه، ااأل ت  سال ا مااة متعه،ال با تني 

 .131"االثنان فما فوقفما  ماعة" 
 : ثانياا 

 أ. صيذ الخاوص: 
دد،ا نددوح... أل اددان اهللمددا 1 . أمسدداء الاددسل اددواء أاددان ةألشددخاص: حمم 

 يء آا  م ل: تقا ةا ميمش ةهلل م ال املع صفة ااا  هلا صاكلا... ةي
. املعدددد ف بددددأص اةع،دددد، اهوةددددط: جدددداء اة جددددل صأنددددل تعددددك  جددددس بع تدددد  4

 مع،ودا ب تط صبني املخالل. 
. تعد ددددددني االادددددد  باملشددددددا ال إةد دددددد  ادددددأن تدهددددددوص: ألةدددددط اةدهددددددادل أص ادددددلا 3

                                                           

اهللهدد  اة خددا  ا  صا أمحدد،: " أا اةتدديب  جددس ي ددهللي فهدداص: مددن يأل دد،  اهللددل اددلاري فهدداص: اددلان وااددةا فددألح اة ددا  :  (131)
4/104. 
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 ا اةع. 
 ادددددأن تهدددددوص:  س دددددون أص . اةعددددد،د احملددددد،د صةدددددو ادددددان أا ددددد  مدددددن ا تدددددني0
  .مخىون...

 ب. التغليأ: 
اما ب تاا ف ن أةقاظ اةعمول تيمل و د  الفد اد املت، جدة حتدل جتىد،اا 
إال أن اةعددد ب يف  ددداالت مع تدددة اادددألعمهللوا أةقدددداظ امدددول ةأليدددمل أفددد ادا أادددد ا 

 ةعسدة ب ت،ما ب تواا يف ةغأل،  صالا ما يىمل )اةألغهلل ل(. 
ب ةهللألغهلل دددل يف ةغدددأل،  يأل دددني أن ادددلا يدددأل  يف صباادددأله اء اادددألعماالت اةعددد  

 احلاالت اةألاة ة: 
أ  امدددول ةقددددل اة جدددداص  تغليـــأ اللفــــظ المــــذكر ليشـــمل المؤنــــث. 1

ة ددد،ال ف ددد  اةتىددداءا فددد ألا اولدددل اة جددداص صاةتىددداء بقعدددل هلمدددا اول دددوا بهللقدددل 
نإننفننخلقنَّل موَّتنوَّألر نوَّختال نَّلليلنوَّلن  رن يا تنألونيلنامللا  اهوة  تعداىل: 

يا نسي ا نَّلاذيننآمناوَّنَّتَاوَّننننننف،ي تيمل الةط أصالت الة اب. صداص تعاىل:  َّأللب  
 ف،ي تيمل الةط اةس ل آمن :   َّهلل

أ. ف ألا اان اخلطاب بقعل ااص باة جاص به يتة فعت، ل ال تغهلل ل اهوةد  
 ونروَّنَّلبياعنني نآي  نَّلذيننآمنوَّنإنَّنَودينللةالتنمننياو نَّجلمعاْنف ساعوَّنإىلننِا نَّهللننننتعاىل: 

  .ا معة/آية
ال تغهلل ددل ف دد  لن   ف سااعوَّنإىلننِاا نَّهللنا َّلااذيننآمنااوَّنفاخلطدداب اتددا 

امدددا ادددي ةهلل جددداص   َّلاااذين دددسال ا معدددة فددد س اهللدددل اة جددداص فهددد  فأل ددد ف 
 الةط اما اي ةهلل جاص.   َّسعوَّص

ب. صإن ادددان امله دددود مدددن اخلطددداب اةألت ددد م اهللدددل إبددد از تعهللدددق احلكددد  
جة تعهلله  باة جل ملزاةدة االةأل داس فدس تغهلل دلا صيقد د ةكدل مت،مدا بامل أال بتقع د  

ان تغهلل ل اطاب ال كدال ةهلل جداص فهللعهلل،دن   اطاب ااةس  اأةن اة اوص 
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أددددل أو دددة فت ةدددل بعدددض آيدددات باةألت ددد م اهللددد ،ن ملزاةدددة ادددلا االةأل ددداس صإبددد از 
ننف سااتر  ن اامنر اامنسَااينالنسواايعنتماالنت ماالنماانكمنماانندص اددن ا اهوةدد  تعدداىل: 

اييددة  إننَّمل االمنينوَّمل االم تنوَّملااؤمننينوَّملؤمناا ت   صدوةدد  تعدداىل:  نِاا نسونسًَااى
اييدة... ادلا  إننَّملة قنينوَّملة ق تنوسق ووَّنَّهللنق و نح ان    نصاهوة  تعاىل: 

اةألت دد م اهللددل إبدد از تعهللددق احلكدد  بددامل أال بددتقع د جددة تعهللهدد  باة جددل مددن   ددذ 
 امل،ح.

وتااا نَّهللنكددد  مدددن  دددي اةدددلل  اهوةددد  تعددداىل: صدددد، يكدددون ملبددد از تعهللدددق احل
ويعااذ نَّملناا فَنينوَّملن فَاا تنوَّملشاا ِنين :صدوةد   َّملناا فَنينوَّملن فَاا تنَاا رنج اانم

 . وَّملش ِ ت
. تغهلل دددل اطددداب اةعاددددل اهللدددل غددد  اةعاددددل إألا اولدددل اةعهدددسء صغددد  4

،دد   ف إنَّنم ااكمنَّلضاا نفنَّلبحاا نواالّنمااننتاا توننإالنإياا هنناةعهددسء اهوةدد  تعدداىل: 
اانوا ي،اون أ تاما آهلة صغ  أ دتال اهدسء صغد  اهدسءا فدأل   تغهلل دل اطداب 

ملب از أن ما ي اموإ  آهلة يع ،صإ  ةدن يتقعدوا  يف ألةدط املوددف  مناةعادل 
صةدددن يىدددألج  وا هلددد   دددت ةدددو ادددانوا اهدددسءا فك دددف تدددتقع،  أص تىدددألج ل هلددد  

أن او ص ددد،ه ادددو املةددد  ال دددتال ا امددد،ال اةددد  يع ددد،صإاري صألةدددط ةهللألأا ددد، اهللدددل 
اخلددداةق اةدددل  ال شددد يط ةددد  صاةدددل  يىدددألج ل دادددوال اةددد،ااي إألا داددداه صأن غددد ه 

يف  وربااكنستلاامنكااننفنَّل ااموَّتنوَّألر نننخمهللددو  ةدد  ادد  ان . صاهوةدد  تعدداىل: 
اةد  ادي  مناةىموات صال س اةعادل صغ  اةعادل صااألعمل اطاب اةعاددل 

 ةهللعادل: 
مدد  غدد  اةعهددسء غدد  مددأ   يف احلكدد  أ  اددان  أ. فدد ألا اددان صجددود اةعادددل 

اأنددد  غددد  موجدددود مع،ددد  فدددس تغهلل دددل ةهللعاددددل بدددل اخلطددداب ةغددد  اةعهدددسءا دددداص 
صاد  ادانوا يع د،صن ال دتال  سَكمنوم نتعب وننمنندوننَّهللنحةا نج انمننتعاىل: 

صةكت،  ادانوا يع د،صن  -اهلل ،ما اةىسل-صالةط يع ، بعض،  ا ىل بن م مي  
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دصن  ضدداه صدصن ااددألطااة مددتع،  مددن ألةددطا فىددهلل  اخلطدداب ا ىددل بددن مدد مي 
صةدلةط فد ن )اة ِّبَعد ا( ملدا ا دألج اهللدل  ادوص  ما ناهللل غ  اةعهسء بااألعماص 

او أن ادلا ييدمل ا ىدل اددلةط فك دف يكدون يف اةتددا  ن ةدل اييدة بااددأل تا  : 
إننَّلااذيننساابَتن اامنمناا نَّحل اانىنسونلئااكنتناا  نمبعاا وننن  ممددا يعددك أن ماا اييددة  يف

-الصىل صاي ةغ  اةعادل يف اةهللغة ااألعمهللل مدن بداب اةألغهلل دل ةأليدمل ا ىدل 
يف اييددة  ماا صاددو مددن اةعهددسءا صهلددلا أ دد ح خت دد م امددول  -اهلل دد  اةىددسل

يف اييددة املددلاو ال. صأمددا اةهددوص  ماا الصىلا صاددلا اددو املعدده اةدد اجح الاددألعماص 
م جدوح ةعد،ل احلاجدة يف ادله ةغد  اةعاددل اتدا دصن تغهلل دل ف،دو ددوص  ما نبأن 

 يف ايية اة ان ة.  -اهلل   اةىسل-احلاةة الاأل تاء ا ىل 
ب. صإن اان ااأل ا  اةعادل اأن  غ  موجود ة ع لند  غد  مدأ   بدل لن 
مه ود اخلطاب إب از دهللة  جم  باةتى ة ةغ ه من املخهللوددات غد  اةعادهللدةا فدس 

وهللنمااا نفنءا اهوةددد  تعددداىل: تغهلل دددل   تئدددل ةهللعاددددلا بدددل اخلطددداب ةغددد  اةعهدددس
صاددي ةغدد  اةعادددل لن امله ددود أن  ماا فااددألعمهللل  َّل ااموَّتنوماا نفنَّألر ن

 ا  ال ج،ا باةتى ة إىل اةعهسء.   خمهللودات او غ  اةعادهللة اخلاضعة و 
أ  أن اةدلين  ي ب نهللنم نفنَّل اموَّتنوما نفنَّألر ننصالةط دوة  تعداىل: 
من خمهللودات او غ  اةعادهللة يف مهللكوت   صفضعون ة  يى  ون او صيت اون  

 ا  ا  ال اا  ال باةتى ة ةهللعهسء صاملكهللقني هتويتا ةيأن غ  املى  ني او مت، . 
ه. ادددلةط إألا ادددان اةعاددددل جم،دددوال يف  دددقأل  صماا ألددد  اتددد، املخالادددل أص 

اددهللوب املخالَددل أص أ اد املخالاددل أن ي   دد  ابألدد،اء امددا ةددو اددان جم،ددوالا فدد ن أ
املخالدددل غددد  اةعاددددل يىدددألعمل معددد ا فددداةع ب تهدددوص اتددد،  تيأل،دددا شددد ئا يأل ددد ك 
 وادددا مدددن بع ددد، جم،دددوال يف  دددقأل  صماا ألددد  )مدددا ادددلا( صاكدددلا اتددد، ادددأاهل  ادددن 

 جم،وص يف اة قة صاملاا ة: 
 . وإنَّنقيلن منَّسر وَّنلل  ننق لوَّنوم نَّل  نداص تعاىل:  •
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 . ع ملنيق لنف توننوم نر نَّلداص تعاىل:  •
 . النحيلن ننسننيكتمننم نخلقنَّهللنفنسرح م نداص تعاىل:  •
 . إننق لنلبني نم نتعب وننمننبع يداص تعاىل:  •

أن ي  ددذ موضددول اخلدداةق املع ددود ابألدد،اء   -اهلل دد  اةىددسل-فددأ اد يعهددوب 
امددا ةددو اددان غدد  معهللددول ةهللمخالددل ة  ددني أن املنىددان بقط تدد  صاههللدد  يىددألط   

  .ااةه  صاملاان ب  دصن أن يتهل ألةط نهسا ان غ ه اةألع ف اهللل
د. فدد ألا اددهلل  اخلطدداب اهللددل اةعادددل مددن   ددذ احلددل  صاحل مددة ايدديء مددن 

 الش اء ف ن اطاب غ  اةعادل يىألعمل م ل : 
 . ف َكحوَّنم نط  نلكمنمننَّلن  ءدوة  تعاىل:  •
 . وَّحملةن تنمننَّلن  ءنإالنم نملكتنسمي َكمداص تعاىل:  •
 . والنتنكحوَّنم نَك نآب ؤِمنمننَّلن  ءداص تعاىل:  •

 اة  اي ةغ  اةعادل.  م بااألعماص 
 . تغهلل ل  قة اةعادل: 3

ف ألا ص ف غد  اةعاددل ب دقة اةعهدسء فد ن اطداب اةعاددل ادو املىدألعمل 
إَينرسيتنسح نتش نِوِب نوَّلشم نوَّلَما ننبى ل تغهلل ل اة قةا داص تعداىل: 

يف اييددة اةك ادة صادي ةهللعهددسء  رسيتا منفهدد، اادألعمهللل  .رسيتا منيلنسا ج يننن
( صاددي ةغدد  اةعهددسءا صألةددط بىدد ل ص ددف اةهمدد  صاةيددمع رسيتاا  بدد،ال مددن )

صمددددن بدددداب تغهلل ددددل  ددددقة  ساااا ج ينصاةكوااددددل ب ددددقة ظاا اددددا يف اةعهددددسء 
 ( ةغ  اةعهسء. رسيت  ب،ال من ) رسيت ماةعهسء ااألعمل اطاب اةعهسء 

 ومثال  خر: 
 قاا لنباالنفعلاا نِااب  من ااذَّنف سااألو منإننِاا َوَّنين َااوننننناص تعدداىل: ددد •

فاةىأاص صاةتطق  قة ةهللعادلا فغهلل ل اطاب اةعاددل بد،ص اطداب ال دتال غد  
ةهللعادل صة ع )ا  اا( ةغ  اةعاددلا  ِب  ماةعادهللة فجاء يف ايية اةك اة 
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 ب،ص )فااأةواا(.  ف سألو مصالةط 
 مالحظة: 

فهدددد،  -امددددا ب تدددداه-عدددد ب اةألغهلل ددددل يف  دددد ي اةعمددددول امددددا ااددددألعمهللل اة
 ااألعمهللأل  الةط يف أةقاظ اخل وص صاةل  مسي بألغهلل ل امل ه. 

فه، ااألعمهللوا ت ت ة ةقل مق د ة ،ص اهللل الا املقد د صمقد د آاد  ةد ع مدن 
جتى  صةكن ب ت،ما اسدة فهاةوا )اةهم ان( صأ ادصا اةيدمع صاةهمد ا ص)البدوان( 

 صأ ادصا الب صالل. 
ادددلةط اادددألعمهللوا ت ت دددة  دددقة ةأليدددمل ميدددرتاني  دددا فهددداةوا )الايددد ان( 
  هللددددي )أ  ددددد ع صدع هعددددان( يف مكددددة ة ددددسبأل،ماا صددددداةوا )الاددددودان( ةهللألمدددد  

 صاملاءا صالةط ةهللعه ب صاحل ة. 
 : تخاي  العموم

صادددو يعدددك  ددد ف اةهللقدددل ادددن ج،دددة  اةعمدددول إىل ج،دددة اخل دددوص صمدددا ال 
 .امول ة  ال يأل و  ف   ألةط

 دلة التخاي :أ
 : أدةة خت  م مأل هللة. أوالا 

 : أدةة خت  م متق هللة.ثانياا 

 : : أدلة التخاي  المتالةأوالا 

 :  االاأل تاء -أ

 دددد غة إالا غدددد ا اددددواا  اشدددداا ادددد،اا مددددا ادددد،اا مددددا اددددسا ةدددد عا صال 
 : يكون

. ال ددددل يف )إال( أإددددا أداال ااددددأل تاء صةكددددن اةألخ دددد م  ددددا يكددددون يف 1
لا أ  إألا ادددان املىدددأل ه مدددن جدددتع املىدددأل ه متددد ا اهوةددد   اةدددة االادددأل تاء املأل ددد

 تعاىل: 
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• فنرين هنوس ل نسمجعنينإالنتراوعَّنفنَّلغا ب يننن   فداةعجوز مىدأل تاال مدن أاهللد
 صاي من جتى،  ف،تا خت  م باالاأل تاء. 

 . صةكن )إال( تأ  مبعاين أا ا ص  ت،ا ال يىمل خت   ا باالاأل تاء. 4
فاملىدددأل ه ةددد ع مدددن جدددتع املىدددأل ه متددد  اهوةددد  االادددأل تاء املتهطددد   مـــثال:

 تعاىل: 
•  وإننقلن نللمالئكْنَّسر وَّن د نف ر وَّنإالنإبلي  ف،دو متهطد  فد بهلل ع

 ة ع من جتع املس كةا صاملعه: صةكن إبهلل ع ل يىج،. 
. ادلةط تددأ  )إال( ةهلل  د  صاتددا اددلةط ال يكدون خت   ددا باالاددأل تاء  3

 اهوة  تعاىل: 
• يل نإالنَّهللنوَّل َّساوننفنَّلعلمنم نيعلمنتأو  .    
. صد، تأ  )إال( أداال ااأل تاء مهللغاال )ال امدل هلدا( صألةدط يف  اةدة ادون 0

مددا بعدد،اا بدد،ال ممددا د هلل،دداا صألةددط م ددل )ال إةدد  إال او( فهللقددل ا سةددة )او( اتددا 
ة ع مت وبا اهللل االادأل تاء بدل ادو بد،ص مدن موضد  ال اةتاف دة ةهللجدتع صامس،داا 

بدد،ص مددن موضدد  )ال إةدد ( اةددل  اددو م فددول اهللددل االبألدد،اء ف كددون ةقددل  أ  اددو
 ا سةة )او( م فواا اهللل اة ،ة ة. 

. صتدددأ  أ  اندددا )إال( مبعددده )غددد ( ا دددقة ملدددا د دددل )إال( صاتدددا ال تكدددون  6
 الةط خت   ا باالاأل تاءا اهوة  تعاىل: 

• لاونِاا ننفي ما نآ ااْنإالنَّهللنلْ ا ت ننن   ةدو اانددل )إال( أ  )غدد ( او لند
ةساأل تاء ةكان املعده إن اد ل فىداد اةىدموات صال س ادو صجدود آهلدة ف ،مدا 

ةدو ادان ادو صتهللدط ايهلدة معدا يف اةىدموات  بااأل تاء اوا صالا يعدك أن او 
صال س ف إمددا ةددن تقىدد،ا. صصاضددح أن اددلا بالددل لن ادد ل اةقىدداد ةدد ع اددو 

د او ص ،ها أ  أن اةقىداد اد  ل ا،ل صجود او م  تهللط ايهلة بل ا،ل صجو 
باةىددماء صال س يف  اةددة صجددود آهلددة غدد  او ف ،مدداا صبددلةط تكددون )إال( اتددا 
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مبعدده )غدد ( صةدد ع ةساددأل تاء. صمعدده اييددة يكددون )ةددو اددان ف ،مددا آهلددة غدد  او 
ةقىددد،تا( صةددد ع )ةدددو ادددان ف ،مدددا آهلدددة باادددأل تاء او ةقىددد،تا( صتكدددون إال مبعددده 

صتكددددون إال صمددددا بعدددد،اا )أ  إال او(  .أ  )غدددد  او( إالنَّهلل)غدددد ( صيكددددون 
ص دددقا ة هلدددةا صلن )إال(  ددد ف فاحل ادددة املا اب دددة ةهللو دددف تتألهدددل إىل مدددا بعددد، 
)إال( أ  إىل )او( صيكددددددون ةقددددددل ا سةددددددة م فواددددددا امددددددا يف اييددددددة اةك اددددددة لن 

 املو وف )آهلة( م فواة. 
( اددو ةقددل ا سةددة امل فددولا فهللددو اانددل صممددا يأادد، أن )إال( اتددا مبعدده )غدد 

)إال( ةساددأل تاء ةكددان مددا بعدد،اا مت ددوبا لندد  يكددون اتدد،اا مىددأل ه يف اددد ا  
 امل  اتا صاةت ل او اةل  يألعني يف اله احلاةة.

 . غ : 6
تدددأ  أ  اندددا مبعددده )إال( ةسادددأل تاء صاتددد،اا تكدددون   األ،دددا املا اب دددة م دددل 

 صمن ألةط دوة  تعاىل: املىأل ه بع، )إال( اواء بىواء.  
• الني توينَّلَ ت وننمننَّملؤمننينغ نسونيلنَّلض رنوَّجمل   وننفنسبيلنَّهلل . 

 )غير( هنا في قراءاتفا المتواترة: 
غ ك  ص فَّلَ ت ون . 
 ( مىأل ه مت وب. غ َ(
. ييددرتن يف  ددد ة اةألخ ددد م باالاددأل تاء أن يكدددون مأل دددس باملىدددأل ه 1

صأمددا اةددلين ددداةوا ب دد ة  -اا دد  مددن املعألدداد-ل ب ت،مددا متدد   ه هددة مددن غدد  فا دد
 االاأل تاء صإن لاص اة مان ش، اَ فكسم،  م دصد ملا يهللي : 

"مــن حلــف إلــى شــيء فــرأى غيــر  خيــرا منــه فليــأت :  أ. دد،يذ اة اددوص 
. صةدو ادان االادأل تاء ي دهللح صةدو ملد،ال لويهللدة 138الذي هو خير وليكفـر عـن يمينـه"

 .الاأل ه احلاةف صل يكق 
                                                           

 .3113ا مىهلل  : 3444ا 5161اة خا   :  (138)
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ب. إن أاددل اةهللغددة ال يعدد،صن ألةددط اسمددا متأل مددا صال معدد،صدا مددن اددسل 
اةع ب صهللا فان  ةو داص ةقسن اهللدي ايد ال د ااد  مث دداص بعد، شد،  أص ادتة إال 

 .د وا فان  ال يع، ااأل تاء صاسما     ا

ه. إن  ةو د دل ب د ة االادأل تاء املتق دل أا د  مدن املعألداد يف ةغدة اةعد ب 
صال اددلب ادداألب صال   ددل ص ددو  ب مددني صال صادد، صال  ملددا اهللدد   دد،   دداد 

 .صا ، مما او  ابل ااألماده بالدةة اةي ا ة

  . يعمل باالاأل تاء املأل ل من غ  اسف ف ما أاهلل :4

 .145اةت ل/آية إالنمننسِ هنوقلب نم مئننب إلمي نم اص: 

 .فه، أا جل ايية من  قأل  اله من امول أصص ايية

 : تاء فان  يعود لد ب مىأل ه. باةتى ة ةساأل 3

• إِلَّاا نَّمْ َسفتفاا كنقفاا  رَْف نإََِّ َاا نلفمااانَنَّلقغفاا بِ ِينَننننن*إِلَّاا نآلفنلُااو ٍنإََِّاا نلفمكنَرُّااو كمْنسفجْمَعااانيَننننن  
فكاندددددل املددددد أال مىدددددأل تاال مدددددن املتجدددددني ال هددددد  بدددددامل،هللكني  54ا68احلج /آيدددددة 

 .الت اص االاأل تاء باملتجني

أإدد  ددداةوا إن ادلا  ددق اةكددسل صمهألضدداه فهللددو ددداص  ص كدي اددن أاددل اةهللغددة
-14دا ددل اهللددي ةقددسن ايدد ال د اادد  إال  س ددة إال د وددني معدده ألةددط إن اهلل دد  

د اا  لن اة، وني مىدأل ت ان مدن اة س دة صاة س دة مدن اةعيد ال.صالا  8(=3-4)
   .ما ال أاهلل  ف   بني اةقه،اء اسف

ه متد  فدان ل يكدن ادلةط . ال أن يكون  املىأل ه مدن جدتع املىدأل 0
فق ددد  ادددسف صاة ددد  ح اةعمدددل بددد  إن ل توجددد، د يتدددة مانعة.صيىدددمل االادددأل تاء 

 : املتهط 

• قاا لنسسساار نملااننخلَااتنوإننقلناا نللمالئكااْنَّساار وَّن د نف اار وَّنإالنإبلااي ن
 .51املا اء/آية طين 

•  إالنإبلي نِ ننمننَّجلننفْ قنتننسم نرب 64اةك،ف/آية. 
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 ن املس كة بل من ا ن ف بهلل ع ة ع م
• فنرمنت ويلنإالنر نَّلع ملني 33اةيع اء/آية. 
• وَمَ نلف كمْنبِ انمانْنتالقمانإِنْنيَتَّبِعكونَنإِلَّ نَّلرَّن ن  41اةتج /آية . 

صاةعدددد ع ة ىددددل مددددن  114صبهللددد،ال ةدددد ع  ددددا أندددد ع إال اة عددداف  صإال اةعدددد ع
 جتع الن ع. 

 .ما باة،ا  أ ، إال اةوت،صدوص اةع ب ما زاد إال ما نهم ص 

.  كددد  االادددأل تاء إألا  ددد ل اطابدددا معطوفدددا بعضددد  اهللدددل بعدددض أن 6
وََّلَّذاينَنيَ ْمكونَنَّلقمكحْةَانَ تانني ج  إىل أد ب معطوف صال ي ج  إىل ما د هلل  إال به يت  

نيَأقتُوَّنبِأفرْبَعَْانَك َ ََّءَنفف جْلاا كو كمْن فمَا َانيَنجَلقا َتممنوَلفا نتفَقنننن بَلُاوَّنلف كامْنََا َ دَتممنسفبَا ممَّنوَسُولفئااكَن كامكننننننن ُم نلفمْ
 .6ا0اةتو /آية إِلَّ نَّلَّذاينَنتف بكوَّنمانْنبَعْ اننفلاكَنوَسفوْلفحكوَّنففنِن نَّللَّ َنغفُْور نرَحايم ن*َّلقْف ساَُونَن

فكان االاأل تاء إيا امل يف إزاةة مسة اةقىق ان اةهاألف باةألوبة صل يأ   
 صال يف زصاص احل،.يف جواز اةي،ادال 

ب. اةألخ دد م باةيدد ن صأدصاتدد  امليدد،و ال صاددي : إن اخلق قددةا إألاا مددنا 
إألمدداا أيتمدداا )مددن ملددن يعهددلا مددا ملددا ال يعهددلا إألا ملددا ال بدد، مددن  م،مدداا    مدداا

 صدوا . 

•  ولكمنَةأنم نت كنسعوَّجكمنإننملنيكنن ننول 14اةتىداء/آية .
بي ن أن ال ترتك بعد، موهتدا صةد،ا فه، ا  ل إ ل اة صه بت ف ت اة زصجأل  

 .ألا ا اان أص بتألا

 ه. خت  م اةعمول باة قة: 

• ومااننملني اات عنماانكمنطااوالنسننياانك نَّحملةاان تنَّملؤمناا تنفمااننماا نملكااتنن
. ف،لا احلك  اداص جبدواز زصاه 46اةتىاء/آية سمي َكمنمننفتي تكمنَّملؤمن ت

املماء من املأمتات فدس  اة جل من مهللط ا ت  من اةقأل ات املأمتات فان ل تكن
                                                           

 اةع ع باةكى : املبل اة  ض فاة  ب اض،ا شه ال. اة عقو : ظيب بهللون اةرتاب أص اال.  (114)
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 .اوز اة صاه مت،ن

 د. ب،ص اة عض من ال: 
 .جاءين اةهول  تااتا ا فه، ا م امول اةهول ب تاا ،   

 اةألخ  م باةغاية:  -اد

 ص  غ،ا: إىلا ص تا صال ب، أن يكون  ك  ما بع،اا خماةقا ملا د هلل،ا: 

• نف غ ااالوَّنوجاااو كمنوسيااا يكمنإىلنَّمل َّفاااقنوَّم اااحوَّنب ؤوساااكمننن
 .5املا ،ال/آية وسرجلكمنإىلنَّلكعبني

ف ن ل يكن  ك  ما بعد،اا خماةقدا ملدا د هلل،دا ف إدا ات، دل ختد ه ادن اوإدا 
غايدددة. صيهللددد ل مدددن ألةدددط إةغددداء دالةدددة إىل ص دددت مدددن اةألخ ددد م. صاةغايدددة إمدددا أن  
تكددون صا دد،ال أص مألعدد،دال فدد ن اانددل صا دد،ال اهوةدد : أادد ل بددك  دد   أبدد،ا إىل أن 

ادألضددددل داددددوص اةدددد،ا  ااأل دددداص املادددد ال مبددددا د ددددل اةدددد،اوص  يدددد،اهللوا اةدددد،ا ... 
صإاددد اه مدددا بعددد، اةددد،اوص مدددن اةهللقدددل صةدددوال ألةدددط ةعددد   املاددد ال  اةدددة مدددا بعددد، 

 .اة،اوص

 صإن اانل مألع،دال فس فهللو إما أن تكون اهللل ا م  أص اهللل اة ،ص.
 فالصص اهوة : أا ل بك     أب،ا إىل أن ي،اهللوا اة،ا  صيأاهللوا اةطعال. 

 .ضل ااألم ا  املا ال إىل  ال اةغايألني دصن ما بع،وافمهأل
 .صاة اين اهوة : أا ل بك     إىل أن ي،اهللوا اة،ا  أص اةىو 

  .فمهألضل ألةط ااألم ا  املا ال إىل انأل،اء إ ،ا اةغايألني أي،ا أا ق

 اةألخ  م بكسل مأل ل مىألهل:-ص

 .صاو خت  م بتم مأل ل باةتم اةعال املخ م

تاء صاةيددد ن صاةو دددف صاة ددد،ص صاةغايدددة( صادددلا اةألخ ددد م  صبغددد  ) االادددأل 
 .يعأل  أ  انا دااس يف اةألخ  م بالدةة  املتق هللة

 صألا ناه اتا الت اة  بتقع  اةتم م اش ال
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•  فماااننَااا  نمااانكمنَّلشااا  نفليةااام ادددال يف صجدددوب  116اة ه ال/آيدددة
اة ول اهللل ال من ييد،، اةيد،  صةكدن مدا ت عد  مدن ادسل صات دل بد  صإن ادان 

 مىألهس أا ه امل يض صاملىاف . 
• ومااننِاا ننم يضاا نسونتلااىنسااْ نفعاا تنمااننسياا  نسخاا ننننننن 116اة ه ال/آيددة .

صاةألخ  م بكسل مأل ل مىألهل ي ج  إىل ا مهللة الدد ب اةدل  ات دل  دا إن 
 .تع،دت ا مل

• وسم اا تنَ اا ئكمنورباا ئبكمنَّلالتااينفنحرااورِمنمااننَ اا ئكمن
خت دد م ةدد عض اة با ددل دصن بعددض ف،ددو  43اةتىدداء / آيددة  َّلالتاايندخلااتمن اانن

مه و  اهللد ،ن لإدا ا مهللدة الدد ب غد   اجد  إىل أم،دات اةتىداء أ  إن شد ن 
اةدد،اوص يف اةتىدداء  اددو ةأل دد مي بتدداهتن صةدد ع ةأل دد مي أم،دداهتن فأم،ددات اةتىدداء 
اةس  داهللأل   ن أص )ل ت،اهللوا  ن(   ال اهلل ك  مبج د اةعه، فهللدو اهد،  جدل 

د دل اةد،اوص تكدون أم،دا   امدا اهلل د  يف  دني أن ابتأل،دا حتدل  اهللل امد أال صلهلله،دا
 .ة 

 : أدلة التخاي  المنفالةثانيا  
ــ1  ددداص تعدداىل ــواز التخاــي  للعمــوم بالــدليل العقلــي فــي العقيــدة،  ـ

َّهللنخ لقنِلنَيء 54ا اة م /آية15اة ا،/آية. 
ـــ2 وسونالتنَّأل ااا لندددداص تعددداىل:  ـــواز تخاـــي  الكتـــاب بالكتـــاب،  ـ

وَّلذيننيتوفوننمانكمنن. خم  ا ةهوة  تعداىل: 0اةطس /آية سننيضعنن ل ننسجل ن
 .430اة ه ال/آية ويذروننسعوَّج نيهبةننبأَْ  ننسربعْنسَ  نوتش َّ

 وَّحملةااان تنماااننَّلاااذيننسونتاااوَّنَّلكتااا  نماااننقااابلكمنصاددلةط دوةددد  تعدداىل: 
 منوالنتنكحاااوَّنَّملشااا ِ تنحتاااىنياااؤص د خم  دددا ةهوةددد  تعدداىل:  6املا ،ال/آيددة
 .441اة ه ال/آية
ــ9 "ال زكــاة فيمــا دون خمســة  ددداص اة اددوص تخاــي  الســنة بالســنة،  ـ
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 .114"فيما سقت السماء العشر" ص د خم  اا ةهوة   111أوسق"
وَْلناا نتليااكنَّلكتاا  نددداص تعداىل: تخاــي  عمــوم السـنة بــالقر ن،  ــ1

 .من الش اء صاتة اة اوص 18اةت ل/آية تبي َ نلكلنَيء
 113"أن ال يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إال رددته" ة: يف  هللح احل،ي 
ياا نسي اا نَّلااذيننآمنااوَّنإنَّنجاا ءِمنننننصيهددوص ادد  ان  صتعدداىل:  .اددال يف اة جددل صاملدد أال

َّملؤمناا تنم اا ج َّتنفاا متحنو ننَّهللنستلاامنبنمياا رننفاانننتلمتمااو ننمؤمناا تنفااالنت جعااو ننإىلننننن
كألدددداب ف  دددد ح اةددددتم . ف،ددددلا خت دددد م ةهللىددددتة باة14املمأَلَ تة/آيددددة َّلكْاااا ر

 .)أ ،( او اال ةهلل جاص صاةتىاء خم  ا بايية ةهلل جاص فه 
إن اة د ابة ا  دوا دوةد  تعدداىل تخاـي  عمـوم الكتـاب بالســنة،  ــ1

وسحاالنلكاامنماا نورَّءننلكاامننن ــنك" مبددا  صاه أبددو ا يدد ال:  40اةتىدداء/آية "ال ت
 .110المرأة على عمتفا وال خالتفا"

نفنسوالدِاامننيوواايكمنَّهللصاددلةط ا  ددوا دوةدد  ادد  ان  صتعدداىل: 
"نحن معاشر األنبياء ال نـورر : ا بهوة  11اةتىاء/آية للذِ نمًلنح نَّألًَيني

"ال يــــرر الكــــافر مــــن المســــلم وال ا 115"ال يــــرر القاتــــل"ا 116مــــا تركنــــا  صــــدقة"
 .113المسلم من الكافر"

ا 31املا ،ال/آيددة وَّل اا رُنوَّل اا رقْنفاا ق عوَّنسياا ي م نصاددلةط دوةدد  تعدداىل: 

                                                           

 103ا  د : 131ق ة: اأ ِّه اابهاا يف   (111)
 1534ا مىهلل : 1311اة خا  :  (114)
ا أمحددددد،: 4310ا أبدددددو داصد: 3083ادددددن املىدددددو  صمددددد صانا اةرتمدددددل :  4648ا 4614ادددددن اةددددد اءا  4663اة خدددددا  :  (113)

11155 
  صاه مىهلل  صابن   ان من ل يق أ  ا ي ال. (110)
 .3344ا مىهلل : 4154اة خا   :  (116)
 .84 د : ا 83اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (115)
 .3443ا مىهلل : 3805ا 1016اة خا  :  (113)
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 .111"ال قطع إال في ربع دينار"احل،يذ ا م ب
  1181تخاي  القر ن والسنة باإل ماع: ـ6 
 املوال ا م آية اةهلف بألت  ف ا هلل، يف  ق اةع ، االمة. 
ةوص د  تخاي  العموم بالمففوم سواء موافقة أو مخالفة: ـ7 

"في الغنم السائمة نم اال ي،ص اهللل صجوب اة ااال يف اةغت  اهلل،ا مث ص د دوة : 
 .184كاة"ز 

ف نددد  يكدددون خم  دددا ةهللعمدددول بددد ا اه معهللوفدددة اةغدددت  مدددن صجدددوب اة اددداال  
. 181"وفـي الغـنم مـن أربعـين شـاة، شـاة إلـى عشـرين ومائـة"م اةد  احلد،يذ  .مبق،وم 

ف،لا خم م مبق،ول احلد،يذ الصص )يف اةغدت  اةىدا مة زاداال( أ  أن املعهللوفدة ال 
 زااال ف ،ا.
 تخاي  العموم بالقيال: ـ 1 
اةعهللة ا امعدة يف اةه داس  ابألدة بدتم أص إودال جداز خت د م  إألا اانل 

اةعمددول  ددا لن اةعهللددة يف اددله احلاةددة مب ابددة اةدد،ة ل فمددا يتط ددق اهللددل اةألخ دد م 
 باة،ة ل يتط ق اهلل ،ا.

اله أدةة اةألخ  م املأل دهللة صاملتق دهللةا صباة  دذ يف اةألخ د م  د،  
أن يأل ددو  اامددا باد ددا  أن مددوا ده ا دد ال يف اةهدد آن  ددت تعددل  اهللددل بعددض اةعهللمدداء

 اهللل اموم  غ  دابل ةهللألخ  م.
إال أن اتاك من اةعال مدا ادو بدا  اهللدل امومد  صادو موجدود يف اةهد آن  

                                                           

 .3118ا مىهلل : 5481اة خا  :  (111)
املوددال يكيددف اددن دة ددل ف،ددو مب ابددة اةىددتة صخت دد م اةهدد آن صاةىددتة باةىددتة جددا   ف املوددال اددلةط أن دد  املوددال اة دداب   118

 .3 -اة اين اةق ل الص ص 
 .81ا  د  : 83اأ ِّه اابهاا يف  ق ة  (184)
 .51ا أمح، 1383ا ابن ماج : 1338ا أبودأص صد: 4040ا اةتىا ي: 650ا اةرتمل : 1354 خا  : اة (181)
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 .صةكت  دهلل ل باةتى ة إىل اةعال امل اد ب  اخل وص
 صمن أم هللة اة ادي اهللل اموم  اةىتن املهل ة اة  ال حتألمل اةألخ  م: 
 34الن  اء/آية ِلنَيءنحيوجعلن نمننَّمل ءنيف دوة  تعاىل   
اددو  وماا نماانندَّبااْنفنَّألر نإالنتلااىنَّهللنرعق اا ننصاددلةط يف دوةدد  تعدداىل  
 .5د/آية

ولكلنسمْنسجلنفننَّنج ءنسجل منالني تأخ وننس تْنصالةط يف دوة  تعاىل  
 .30الا اف/آية والني تَ مون

 حكم اللفظ العام:

 الةة اخل وص ما  كم ريإألا ص د اةهللقل اةعال اة اا  مطهللها اا يا من د

دددداص بعضددد،  احلكددد  بعمدددول اةهللقدددل اةعدددال يف الا دددا  صالصامددد  و عدددا فدددس 
 .ي  ف مت،ا شيء إىل اخل وص صال يألودف ف ،ا إال ب،الةة

صددددداص آادددد صن باخل ددددوص يف الصامدددد  صالا ددددا  و عددددا ص كمددددوا ف ،ددددا بأدددددل مددددا 
ضددول صإن اددان يق دد، صزامددوا أن اةهللقددل املو .يألتاصةدد  االادد   ددت تهددول دالةددة اةكددل
 .اةعمول إال إن أفادت  اخل وص أصىل

صددداص غدد ا  بدداةودف ف ،مددا و عددا لن اةهللقددل اتدد،ا  حمألمددل ةكددل صا دد، 
 .من اال تني ف،و ااجململ جألاه إىل ب ان

صاة ددد  ح أن اةهللقدددل اةدددل  يق ددد، اةعمدددول تأادددل دالةألددد  يف اةعمدددول إال إألا 
 : ا  ل صألةط ملا يهللي

ظ موضدواة ةهللجدتع تعم،د  صأةقداظ تعد  اةعهدسء . يف ةىان اةع ب أةقا1
 صأةقاظ تع  غ  اةعهسء اهللل ما ب تاه ف ما اهللف.

صاةهدد آن صاةىددتة بهللىددان اةعدد ب فدد ألا ص د أ  ةقددل اددال يف اددسل او تعدداىل 
مطهللهددا بدد،صن خت دد م صجددل محهللدد  اهللددل موضددوا  يف أ ددل  صاطدداب  اددوة 

 .اةهللغة
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 ال اا دددة بددد  امدددا ب تدددا فددد ن اةعددد ب الد ددداح صضدددعوا ةهللعمدددول  ددد غا مألم ددد
اددابها ص دد غا ةهللخ ددوص مألم دد ال  ددت إإدد  م دد صا يف اةألوا دد، بددني مددا اددو ةهللعمددول 
صاخل دوص فهدداةوا يف توا دد، اةعمددول  أيددل اة جداص اهلل،دد  أوعددني صل يهوةددوا  أيددل 
اة جدداص ا تدد  نقىدد  صددداةوا يف توا دد، اخل ددوص  أيددل زيدد،ا ا تدد  نقىدد  صل يهوةددوا 

 . أيل زي،ا اهلل،  أوعني

  امددا صضددعوا ةهللخدد   دد غة يتق ددل  ددا مددن المدد  صةساددألخ ا   ددو ال ف،دد
يألم دد   ددا اددن الا ددا  اددلةط صضددعوا ةهللعمددول  دد غة غدد   دد غة اخل ددوص صاددل 

 يق،  باة  غة اة  هلا.

. إن الال  ب،الةة اةهللقدل اةعدال  ابدل باةكألداب امدا صاضدح يف الم هللدة 4
 :اةألاة ة

. ملدا 81الن  اء/آيدة ةا نج انمننإَكمنوم نتعبا وننمانندوننَّهللننحنن• أ.  
ندد ص ددداص اة ِّبَعدد ا: "لا ددمن حممدد،ا" مث جدداء إىل اةتدديب فهدداص ةدد : صددد، ا دد،ت 

. فاادأل،ص بعمدول مدا صل يتكد  اهلل د  184املس كة صاملىد ح أفدرتاا  يد،اهللون اةتدا ري
إننَّلاذيننسابَتن امنننناةتيب ألةط صد، ن ص دوة  تعاىل غ  متك  ةهوة  بل خم  داا 

 .141الن  اء/آية لئكنتن  نمبع وننمن نَّحل نىنسو

ومل نج ءتنرسلن نإب َّ يمنب لبش ىنق لوَّنإَ نم لكوس لن اذهنَّلَ ياْنإننس لا  ننننب. 
ق لنإننفي  نلوط نق لوَّننننستلمنكننفي  نلننرين نوس ل نإالنَّم ستا نِ َاتنمانننننننِ َوَّنظ ملنين

 .34-31اةعتك وت/آية َّلغ ب ين

ف،  اةعمول مدن اهللمدة أادل ادله اةه يدة  -لاهلل   اةىس-صألةط أن إب اا   
فألىددداءص ادددن ةدددون   دددذ ادددو مدددن أاهلل،دددا صاملس كدددة أدددد صه اهللدددل ألةدددط صأجدددابوه 

 .بألخ  م ةون صأاهلل  باالاأل تاء

                                                           

 : "ما أج،هللط بهللغة دومط! أما اهللمل أن ما ملا ال يعهلري".يف  صاية ملا داص اة بع   ألةط داص ة  اة اوص  (184)
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. اةهددددوص بعمددددول اةهللقددددل ف مددددا ل ت دددد    دالةددددة اخل ددددوص يف موضددددول 3
اةهللىددان صأ ددل اةهللغددة اددو مددلال اةىددهللف يف اة دد،  الصصا امددا اددو صاضددح يف 

 :اةألاة ةالم هللة 

اهللددل إجدد اء دوةدد  تعدداىل )اة ان ددة  - ضددوان او اهللدد ، -إوددال اة دد ابة  -أ
صاةىا   صاةىا دةا صمن دألل م هللوماا صأل صا ما بهي من اة بداا ال ص د ة  -صاة اين

ةددوا لا ال تددتكح املدد أال اهللددل امأل،ددا صال ااةأل،ددا( صغ اددا ا دد الا إجدد اء اددل ألةددط 
 .خ  ةاهللل اموم  أالا بأةقاظ  اةعامة غ  امل

حماجة اة  ابة بعض،  بعضا يف احلوادل اة  تتازاوا ف ،دا بأةقداظ  -ب
 .امول جم دال من دالةة غ اا

متددد : اادددألسف اهللدددي صا ددد، او بدددن مىدددعود يف اددد،ال احلامدددل املألدددو  ات،دددا 
 ضددي او اتدد :  ادد،هتا أبعدد، الجهللددو لندد  ااددألعمل امددول  زصج،ددا فهدداص اهللددي

 ذروننسعوَّج نيهبةاننبأَْ ا ننسربعاْنسَا  نوتشا َّننننننوَّلذيننيتوفوننمنكمنوياييألدني 
وسونالتنَّأل  لنسجل ننسننيضعنن ل ن  صداص ا د،او: أن تضد  محهلل،دا فدااأل  اييدة

 .اة ان ة خم  ة ةعمول الصىل

 183صد دددل البدددن امددد  إن: ابدددن اةددد ب  يهدددوص ال حتددد ل اة ضدددعة صال اة ضدددعألان
وسم ااا تكمنَّلالتاااينسرواااعنكمنفهددداص: دضددداء او أصىل مدددن دضددداء ابدددن اةددد ب  

فعهدددل ابدددن امددد  مدددن ظددداا  امدددول اةهللقدددل اةأل ددد مي   وسخاااوَّتكمنماااننَّل وااا تْ
 .باة ضال اةههلل ل أ  ال ما يطهللق اهلل    ضال

نصا ددألج امدد  اهللددل اةدد ب  صبددسص صمددن اددأة  دىددمة اةىددواد بهوةدد  تعدداىل: 
وََّلَّاذاينَنجَا ءكوَّننننإىل دوةد       وَسفمْاوََّلا ِمْننلالقَُْف ََّءانَّلقمك َ جِ ِينَنَّلَّذاينَنسُخْ ِجكوَّنمانْندايَ رِ امْ

                                                           

ا 4453ا أبدددو دصد: 1061ا مىدددهلل : "ال حتدد ل اة ضدددعة صاة ضدددعألان أص امل دددة صامل دددألان" ادددن أل اةقضدددل ادددن اة ادددوص  (183)
 .5/338ا أمح،: 1804ا ابن ماج : 1164اةرتمل : 
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. داص ام  فه، جعل احلق هلأالء اهلل،د  صةدو 14ا8ا1/آيةحلي ا   مانْنبَعْ ا امْ
 دىمأل  ب تك  ة هي اةتاس ال شيء هل  صة ا  دصةة بني الغت اء متك .

ف ددداج،  بعمدددول ادددله اييدددات فأل  تدددوا اة شددد، يف دوةددد  صصضدددح هلددد  احلدددق 
 .إىل مهاةأل  ف جعوا

  واب السؤال من حيث العموم والخاوص:

 :إألا ص د اطاب جوابا ةىأاص اا ل دال  إىل ا وابا فا واب

إمددا أن يكددون غدد  مىددألهل بتقىدد  دصن اةىددأاص أص اددو مىددألهل فدد ن اددان 
 .الصص ف،و تاب  ةهللىأاص يف اموم  صا و  

اددئل أند   أمدا يف امومد  فمددن غد  ادسف صألةددط امدا  صا ادن اةتدديب 
"فــال ددداةوا: نعدد  ددداص:  "أيــنق  الرطــأ إذا يــبم؟"اددن ب دد  اة لددل بدداةألم  فهدداص: 

 .180إذا"
صأمدددددا اخل دددددوص فكألخ ددددد م أ  بددددد دال يف الضددددد  ة جبلادددددة مدددددن املعددددد  

 .186"ت زئك وال ت زئ أحدا بعدك"ة :  صدوة 
 صأما إن اان ا واب مىألهس بتقى  ف ما أن يكون:

صا و ددد  اتددد، ادددون اةىددددأاص . مىددداصيا ةهللىدددأاص: فددداحلك  يف امومددد  1
 ااما أص اا ا يعأل  اما ةو ل يكن ا واب مىألهس. 

فه ل ة : "إنا ن ال اة    اهللل أ مدات ةتدا صةد ع معتدا مدن املداء  م اة : ائل 
 185"البحـر هـو الطفـور مـاؤ ": اةعلب ما يكق تدا أفتألوضدأ مبداء اة  د ري" فهداص 

 فاةىأاص اال صا واب اال.

                                                           

 .83ا  د : 83اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (180)
 .0388ا أمح،: 3106ا ابن ماج : 0318ا اةتىا ي: 4011ا أبو داصد: 1041اةرتمل :  (186)
 .4/333أمح، : ا 315ا ابن ماج  : 68ا اةتىا ي : 58ا اةرتمل  : 134أبو داصد :  (185)
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اص أادد  مددن ا ددواب فددا واب يكددون اا ددا أ  أن . صأمددا إألا اددان اةىددأ 4
 : احلك  ة  ال ةهللىأاص

 ي ألوَكنم نَّنسحلن منقلنسحلنلكمنَّل يب تنوم نتلمتمنمننَّجلوَّره •أد
 .0املا ،ال/آية

فهوة  ا  ان  )ماألا أ ل هل ( اأاص أا  من ا واب لن  يتأل   ا واب 
جداء اا داا   ماننَّجلاوَّرهنننقلنسحلنلكمنَّل يبا تنوما نتلماتمنننصغ ه. صدوة  تعداىل 

  له امللاو ال فه ا ص ل أص   مة غ اا جألاه إىل دة ل آا .

"لـك منفـا فـو  اما جل مدن احلدا ض فهداص:  ب. اأاص ام  ةهلل اوص 
ف،تددا ا ددواب أاددم مددن اةىددأاص فاةىددأاص اددال اددن اددل مددا جددل مت،ددا  183اإلزار"

صيهأل ددد  اهلل ددد  صا دددواب جددداء اا دددا ف مدددا فدددو  املزا  ف كدددون احلكددد  ةهللجدددواب 
فدد ق،  إبا ددة االاددألمألال ف مددا فددو  املزا  صأمددا إبا ددة أ  جدد ء دصن املزا  ف ندد  

 جألاه إىل دة ل آا .

. صأمدددا إن ادددان ا دددواب أاددد  مدددن اةىدددأاص : فددداةع ال بعمدددول ا دددواب ال 3
  اىدأاة  غ  ال احلك  ألةط يف اةىأاص من أا  ا واب اان اواء باةىأاص
 أو ريحـه أو طعمـه غيـر مـا إال ين سـه ال طفـورا المـاء لـق"خ فهاص: بضدااة بئد  ان
 .181لونه"

ادن اةألوضدأ مبداء  أص أن  أا  مدن اةىدأاص يف غد  ألةدط احلكد  اىدأاة  
 ."هو الطفور ماؤ  الحل ميتته"اة    فهاص: 

 أسباب النـزول:

ا ددددطهللح بعددددض اةقه،دددداء اهللددددل تىددددم ة احلددددوادل اةدددد  ندددد ص اةددددو ي م  تددددا 
                                                           

 .14ا أمح، : 114أبو داصد :  (183)
 .14585ا أمح، : 54ا أبو داصد : 340ا صداص : ،يذ  ىنا اةتىا ي : 51اةرتمل  :  (181)
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 . كم،ا بأا اب اةت صص

اةىأاص او ادل ت هدل ادله ال كدال اا دة بألهللدط احلدوادل صال تألعد،ااا ص 
 أل أن اله ال كال تط ق اهللل ال  اد ة مما هللةري. 

صا واب: إن اله ال كال تط ق اهللدل ادل  اد دة مما هللدة صادلا  ابدل مدن 
 :صج،ني

. بااددأله اء و دد  اييددات اةدد  ن ةددل م  تددة ل كددال تهللددط احلددوادل  دد، 1
 .امة صة ىل اا ة صةلةط يعمل بعموم،اأإا ص دت بأةقاظ ا

ددد، أجدد ا اددله ال كددال اهللددل اموم،ددا صل ه،ددا اهللددل  . إن اة اددوص 4
 .ال  اد ة مما هللة

صةدد ع فهدد  اهللددي ادد ل ن صهلددا صت عدد  اة دد ابة  ضددوان او اهللدد ،  فط هددوا 
 .تهللط ال كال اهللل ال  اد ة مما هللة

صآيددة اة ،ددا    فهدد، ن ةددل آيددة اةىدد دة يف ادد دة اجملددن أص ادد دة  داء  ددقوان
يف  ددق اددهللم  بتددل  ددخ  أص اوةددة بتددل  عهلل ددة زصجددة أصس بددن اة ددامل صآيددة 
اةهللعدان يف  ددق اددسص بددن أم ددةا صبدداة غ  مددن أإددا و عددا ن ةددل يف أادد اب اا ددة 

أج صادددددا جمددددد ا اةعمدددددول  - ضدددددوان او اهللددددد ، -اة ددددد ابة و إال أن اة ادددددوص 
ح ألةددط  ابألددا باةىددتة ةعمددول  دد غ،ا. ّص تط  ه،ددا اهللددل اددل  اد ددة مما هللددةا فأ دد 

 صإوال اة  ابة.

العبــرة بعمــوم اللفــظ ال صددد، ااددألت   مددن اددله الدةددة اةهاادد،ال اةيدد ا ة )
 (.بخاوص السبأ

 مثال  خر على القاعدة:

1. تلمننَّهللنسَكمنِنتمنختت َوننسَْ كم   ف  ننب َ و ننوَّبتغاوَّنن
   ن اااامنسمتااااوَّنَّلةااااي  نإىلنَّللياااالن.إلــــى قولــــهماااا نِتاااا نَّهللنلكاااام   ن

صاددله املبا دة اامددة فد من ااألددان نقىد  صن ةددل اييددة  113 ال/آيدةاة ه
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 ةه  صيف غ ه ةعمول ةق ،ا.
صمدن ا د،ي  ألادد ه أن امدول ا ددواب يف ا دوص اةىددأاص صامدول اةهللقددل يف  

ا دددوص اةىددد ل ادددو امدددول يف موضدددول احلاد دددة صاةىدددأاص صال يألعددد،ااا إىل 
 مواض   أا ا إال بأدةة أا ا.
 أمثلة تول" ذلك: 

ادن ب د  ال دتاف   ،يذ أاامة بن زي، أن  ائل  ادوص او من  -أ
اة بوية املخألهللقة الجتاس مألقاضهللة م س ب    لدل مدن اةهمدح بد لهللني مدن اةيدع  

ف،دلا ةقدل ادال صامومد  يهألضدي أن ال  بدا  188"ال ربا إال في النسـيئة": فهاص 
أاص غدد  اددلا أ  إال يف اةتىدد ئة ةكددن اددلا اةعمددول يكددون يف نقددع موضددول اةىدد

أ  يف ب دددد  ا تىددددني مألقاضددددس ف كددددون ال  بددددا يف اددددلا إألا ّ اةهدددد ض يدددد،ا ب دددد، 
صال  .صيكدددون  بدددا إألا ّ اةهددد ض ل ددد،وا نىددد ئة أ  بعددد، أجدددل مدددن دددد ض الصص

يألع،ا الا اةتم موضول اةىأاص فس يق،  مت  اد،ل صجدود  بدا يف غد  اةتىد ئة 
يف موضدول اةىدأاص امدا لن اتاك  با اةقضل اما او معهللول صإيا ج   اةعمول 

 .ب  تا

قاالنالنسجاا نفيماا نسونحاااينإيلني ماا نتلااىنطااا تمني عماا نننننن -ب
النعددال/ آيدددة  1

106. 
امومدد  يتقددي أن يكددون اتدداك شدديء حمدد ل غدد  املددلاو  يف اييددة إال أندد  ملددا 
 صا أن ألةط ن ص ف ما اان املي اون ج مون  من اةىدا  ة صاةو د هللة صاحلدال  دا  

ا أص ددي  إيل حم مددا  ممددا ج موندد  إال ا ددل صا ددل أ  يف تهدد،ي ه: دددل ال أجدد، ف مدد
 نقع موضول ا ل اةت صص صمن املعهللول أن اتاك أش اء أا ا حم مة غ  اله.

ائل ان بئ  بضااة صمدا يطد ح ف ،دا مدن  صالةط  صا أن اةتيب   -ه

                                                           

 ا اةهللقل "إيا اة با يف اةتى ئة".160ا  د : 131اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (188)
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صاملعدده أن  444"المـاء طفـور ال ين سـه شـيء": احملدايض صحلدول اةكدسب فهداص 
اص ادلا اة ئد  ف،دلا  كمد ا لند  معهللدول أند  ل يد د امدول احلكد  ما اان  اة   د

بط،ا ال املاء اةدل  ف د  حلدول اةكدسب صاحملدايض صةكدن موضدول اةىدأاص ادان ادن 
ادله اة ئد  اةد  اددان يطد ح ف ،دا ألةددط مث ن قدل فدأا ه مدا ف ،ددا فىدئل ادن املدداء 

ع ف ه ددد  اهللدددل نقددد "انـــه طفـــور ال ين ســـه شـــيء"احلدددادل بعددد، اةطددد ح صاةألط،ددد  
موضول اةىأاص صاو اةألط،  مبداء بئد  بضدااة صأم اةد  مدن ايبدا  صةكدن ةد ع ادن 

 ش ب ما  ا بل اةألط،  باملاء لن  موضول اةىأاص.

 441"أيما إهاب دبذ فقـد طفـر"بياال م مونة صداص:  ملا م   اوص او  -د
فان الا اال يف ل،و ية جهلل، أ  م ألة إألا دبي صةكن الا خم م جبهلل، م ألدة مدا 

حلمددد  لن ادددلا موضدددول اةىدددأاص ف،دددو يألعهللدددق جبهللددد، شددداال صدددد، ص دت  صايدددة يأادددل 
أاد ا ةهلل د،يذ ف ،ددا زيدادال )فدد ن ألااتد  دبغد ( صاددلا املق،دول ب،الةددة اةألت  د  يق دد، 
أن اة،بي يط،  م ل اةلااال اة  تط،  ص  ذ أن اةلااال ال تكون إال ف مدا يأادل 

ا يأادل حلمد ا فداةعمول حلم  ف،كلا اةألط،  باة،بي ال يكدون إال يف جهللد، م ألدة مد
 ي هل يف نقع املوضول صاو اتا تط،  جهلل، امل ألة صة ع تط،  شيء آا .

 صةكن ا ف ري النكرة في سيا  النفي تفيد العموم

الن  ف اةتقي د، ي،ال اهللل اةكدسل صيد اد بد  نقدي ال دل  دو دوةد : 
نف يااااْفاااا ليو نالنيؤخااااذنماااانكمنن 46اةوادعة/آيددددةني اااامعوننفي اااا نلغااااوَّنوالنتأ يماااا ن

"وال  443"وال نكـاح إال بشـفود" 444"ال نكاح إال بـولي": صدوة   16احل،ي،/آية
 .440صالة إال بقراءة"

                                                           

 .181ا  د  440اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (444)
 .130ا  د  153  ق ة: اأ ِّه اابهاا يف (441)
 ا داص املتاص  يف ش ح ا ام  اة غ  : داص اةلايب إاتاده    ح.1/464ا أمح، : 1444اةرتمل  :  (444)
 ا داص املتاص  يف ش ح ا ام  اة غ  : داص اةلايب إاتاده    ح.1/464ا أمح، : 1444اةرتمل  :  (443)
 .8330ا 3334ا أمح، : 388مىهلل  :  (440)
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إرامنالنسميا ننننصد، ي اد ب  نقي اةكمداص مد  بهداء ال دل  دو دوةد  تعداىل: 
سالنا فتقااددا بدد،ء مث أ  أل،ددا بعدد،اا بهوةدد  ادد  ان  صتعدداىل: 14اةألوبة/آيددة  اام

 . 13اةألوبة/آية  رمتَ تلوننقوم نَكًوَّنسمي

فعهللمددل أندد  ل يدد د بدد  نقددي ال ددل صإيددا نقددي اةكمدداص مبعدده ال أاددان هلدد  
 صم هلل : .صاف ة يوفون  ا

 . 446"من سمع النداء  فلم ي أ فال صالة له إال من عذر" •

 .445"ال إيمان لمن ال أمانة له" •

 ص و دوص اةياا :

 ل صةكن ةىل من أ ،ا يا ابن اة دا       ةو اتل من أ ، ي،جل اجوتك أ 

صمعهللددول أندد  ل يدد د نق دد  اددن أن يكددون مألىددما بددلةط صمعدد،صدا مددن وهللددة 
 .اةتاس صأن  أ ،ا  صإيا أ اد أن  ة ع من أ ، يأب  ة  صيعأل، ب 

صاهلل   ف ن   ف اةتقي د، يتقدل بد  ال دل تدا ال صاةكمداص تدا ال أاد ا مد  
 .  ات ال ل

نقددي اةكمدداص أل اإمددا  صةكددن اددل يق،دد  مددن دالةددة اةتقددي نقددي ال ددل أل
حمدددألمسن صةددد ع ل ددد، اةدددوج،ني م يدددة اهللدددل اياددد  أ  ال صجددد  أصىل مدددن اياددد  

 .ف كون من اجململ صجألاه إىل ب ان

اة د  ح أن اةتكد ال يف ادد ا  اةتقدي تق د، اةعمددول صةدلةط تتقدي اةكددل أ  
 .ال ل إال إألا ص دت د يتة ت ني أن امله ود او نقي اةكماص

443م المعطوم عليه:دخول المعطوم في عمو 
 

                                                           

 ا  صاه اة،ا دطك صابن ماج  صإاتاده اهللل ش ن مىهلل .316ا ابن ماج  : 441 اةرتمل  : (446)
 ا ابن   ان ان أنعا داص املتاص   : داص اةلايب : إاتاده دو .3/160أمح، :  (445)
 وآتو منمننم لنَّهللنَّلذينآتا ِمنف ن  ةهللت،با صدوةد :  فك تبو مص د اطف اةواجل اهللل املت،صب  (443)

 وآتااوَّنحَاا نةإلبا ددةا صدوةدد :  ِلااوَّنمااننمثاا هنإنَّنسمثاا نننةواجددل اهللددل امل دداح يف دوةدد  تعدداىل: ةإلاددابا صص د اطددف ا
 به يتة. إال اهلل   املعطوف  ك  يف ي،ال ال املعطوف ةهللوجوبا مما ي،ص أن  ك 
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 اة   ح أن  ال ي،ال إال به يتة م س: 

• وَّمل لَ تنيهبةننبأَْ  نن ال ْنق وء 441اة ه ال/آية. 

 ف نه عام في الر عية والبائن.

 صدوة  ا  ان  بع،اا:
• وبعولت ننسحقنب د ن 441اة ه ال/آية . 

 ااص باة جع ةا اما  او م ني يف آيدات أاد ا فهللد  يد،ال املعطدوف يف
 امول املعطوف اهلل  .

غ  أن اةهللقل املعطوف اهللدل غد ه إن ادان ال يىدألهل بتقىد  إال بألضدم ت  
إََِّ نسفوْحَيْنَ نإِلفيْاكَنِفمَا نسفوْحَيْنَا نننننف ما د هلل  ف ن    تئل ي،ال يف  كم  اهوة  تعداىل 

غد  مىدألهل  باينينَّلن. فاةهللقل املعطدوف 153/آيةتىاءاة  إِلفىنَُوهانوََّلن بِيِّنيَنمانْنبَعْ اها
بتقىدد  صبدددلةط تكددون اةدددواص اةعالقددة ةهللجمددد  أ  أن او ادد  ان  دددد، أص دددل إىل 

 نوح صأص ل إىل اةت  ني.

 تخاي  العموم ال يمنع االستدالل به فيما عدا الخاوص:

. ألةط لن اةهللقل اةعدال ادان مألتداصال ةهللكدل ف كدون  جدة يف ادل صا د، 1
ت،دا مبخ دم ال يهألضدي إوداص من أدىال ألةدط اةكدل صةدلةط فد ا اه اةد عض م

 دالةة اةهللقل اهللل ما بهي.

 :. د،   ل االاأل،الص باةعموم ات املخ  ة يف غ  املخ وص4
"ال يحــل المــرأة تــؤمن بــاهلل واليــوم اأخــر أن تســافر مســيرة يــوم وليلــة إال • 

 .441ومعفا محرم"

ا  ددددل بددددامل أال اةدددد  أاددددهللمل يف دا  احلدددد ب فدددد ن هلددددا اخلدددد صه إىل دا  
بغدد  حمدد ل صيعمدل يف اةعمددول ف مددا اد،ا اددله املدد أال صألةدط ملددد ا  اة اددوص املادسل 

                                                           
 .16ا  د  40اأ ِّه اابها يف  ق ة:  (441)
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  448هلج ال أل اهللمة ب،صن حم ل صال زصه. 

بدداةت،ي اددن ب دد  مددا ةدد ع اتدد،ك اددن  كدد    صاددلةط  دد،يذ اة اددوص 
ا دم ةد،يذ اةىدهلل :  414"ال تبع ما ليم عندك"داص:  بن   ال  أن اةتيب 

صيعمدددل  411لـــوم إلـــى أ ـــل معلـــوم""مـــن أســـلف فليســـلف فـــي كيـــل معلـــوم ووزن مع
 يف غ  املخ وص. 414باةعمول

                                                           

 .058ص –اةط عة اة ان ة  – مكأل ة صمط عة م طقل اة ا  احلهلليب –اةى ال اةت وية البن ايال  (448)
 ا صال بعة صابن   انا داص اةرتمل  :  ىن    ح.3/014أمح، :  (414)
ا أمحددد، : 4431ا ابدددن ماجددد  : 0633ا اةتىددا ي : 1434ا اةرتمدددل  : 3414ا مىدددهلل  : 4415ا 4416اة خددا   :  (411)

1331. 
،ا اةقعل املعألداد  داا صإال ةكدان اةت،دي ات،دا يعدك اةت،دي الةقاظ اةعامة إألا صد  اهلل ،ا ةقل اةأل  مي أص اةأل هلل ل فامله ود ف  (414)

ْنننان أن يكون الا اةيديء موجدودا صادلا حمداصا صبدلةط فد ن:  أ   د ل اهللد ك  االنألقدال بامل ألدةا  ح ماتنتلايكمنَّمليتا
أ    ل اهللد ك  االادألمألال بأم،داتك ا ف،دو املألعدا ف املعألداد  ح متنتليكمنسم  تكمأ  أاهلل،ا صما يرتتل اهلل  ا 

 ن م،ةوص الا اةهللقل صمت ا ه اهلل   اخلطاب  ا  ااملتطو  ب  ف  ح ااأل ا  اةعمول ف  . م
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 القسم الثالث

 المطلق والمقيد

 : المطلق:أوالا 
ادددو: ادددل  ةقدددل دص  اهللدددل مددد،ةوص شدددا   يف جتىددد ا دهللتدددا شدددا   يف جتىددد  
ة خددد ه مددددن اةألع يدددف أمسدددداء الادددسل صالمسدددداء املع فدددة بددددأص اةع،ددد، صأص ااددددألغ ا  

عه شا   يف ا تع أن  اكن إلسدد  اهللدل ا تع صا مول املع فةا صألةط لن م
و د  أفد اد ا ددتع دصن تع دني فدد ألا دهللدل )مىدهلل (  ددح  إلسدد  اهللددل و د  أفدد اد 
املىهللمني فتهوص: الا مىهلل  صألاك مىهلل  صاكلا... صال اكتدط ألةدط مد  أمسداء 
الاسل: حمم ،ا اهللي... ف،ي ة ىل شدا عة يف ا دتع اهللد  بدل ادي تطهللدق اهللدل 

ادددلةط املعددد ف بدددأص اةع،ددد، ادددأن تهدددوص )املىدددهلل ( صته ددد، بددد  أفددد اد حمددد،صدينا ص 
مىدهللما بع تدد ا صاكدلا المسدداء املع فدة بددأص اادألغ ا  ا ددتع صا مدول املع فددة ف،ددي 
ة ىددل شددا عة يف ا ددتع بددل و دد  أفدد اد ا ددتع تتدد، ه حتأل،دداا فدد ألا دهللددل املىددهلل  

 جون ييددد،، أن ال إةدددد  إال او صأن حممدددد،ا  اددددوص او اددددان و دددد  املىددددهللمني يتدددد،
 حتل ةقل )املىهلل ( الا. 

أما إألا دهللل )مىهلل ( ف ند  ال يتد، ه حتدل ادلا اةهللقدل ادوا مىدهلل  صا د، 
صةكتدد  غدد  مألعددني أ  شددا   يف جتىدد ا ةددلةط مسددي ةقددل )املىددهلل ( بددأص ا ددتع 
ةق ا ااما لن و   أف اد جتى  تت، ه حتأل ا أما ةقل )مىهلل ( فه، مسي مطهللها 

 ني صةكت  شا   يف جتى . لن  ي،ص  اهللل مىهلل  صا ، غ  مألع
صاةهللقدددددل املطهللدددددق بددددداملعه اةدددددل  ب تددددداه يعدددددك أنددددد  نكددددد ال  ه ه دددددة يف اددددد ا  

 امل  ات. 
 أما أن  نك ال فألن  ةقل غ  مألعني شا   يف جتى .
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صدهللتا يف ا ا  امل  ات ة خ ه مدن اةألع يدف اةتكد ال يف اد ا  اةتقدي صشد   
ىددل مطهللهددةا فددس تكددون اةتقددي لإددا يف اددله احلاةددة  دد غة مددن  دد ي اةعمددول صة 

 شا عة يف جتى،ا بل تت، ه و   أف اد جتى،ا حتل ةق ،ا. 
فدد ن دهللددل )ت دد،  اهللددل فهدد ( فددأن )فهدد ( ةقددل مطهللددق نكدد ال م  ألددة غدد  
متق دة ف،دو شدا   يف جتىد  أ  اة د،دة اهللدل أ  فهد  جتد ئا فهللقدل )فهد ( اتددا 

 جتىد ا صهلدلا ال يت، ه حتأل  أف اد بل ف د صا ،  صةكتد  غد  مألعدني أ  شدا   يف
 دهللتا إن  ةقل مطهللق. 

يف  ددددني أنددددط ةددددو دهللددددل )ال يوجدددد، فهدددد  يف اة هللدددد، لت دددد،  اهلل دددد ( فدددد ن 
)فهددد ( اتدددا نكددد ال متق دددةا صاملعددده أن اة هللددد، ختهللدددو مدددن ادددل  فهددد  صةددد ع مدددن فهددد  
صا دد،ا أ  أن اةتكددد ال املتق دددة )ال يوجددد، فهددد ( تعددك اةعمدددول ف تددد، ه حتأل،دددا و ددد  

 أف اد جتى،ا. 
اةق   بني اةتك ال امل  ألة املطهللهة اةيا عة يف جتى،اا صبني اةتكد ال صالا او 

 املتق ة اةعامة اة  تت، ه ال  أف اد جتى،ا حتأل،ا. 
صدهللتددا نكدد ال  ه ه ددة ة خدد ه مددن اةألع يددف )اةتكدد ال غدد  احله ه ددة( اةدد  اددي 
نك ال ةق ا صةكت،ا مع فة معه م ل ) أيل  جس( ف ن ) جس( نكد ال ةق دا صةكتد  

عه بى ل صدول اة تية اهلل   صباةألايل ف،و ة ع شدا عا يف جتىد  بدل ادو مألعني م
  جل مألعني فس يكون مطهللها. 

 والنكرة الحقيقية يمكن أن تكون:
 . فتح ي نرقبْ. أم ا بامل ، ا اهوة  تعاىل: 1
 . أمرا بالفعل: )حرر رقبة(. 2
 . ا ا يف املىأله ل: )اأ     د ة(. 3

 معد س اخلد  املألعهللدق باملاضدي م دل ) د  ت صةكت،ا ال اكن أن تكدون يف
 د ة( ف د ة اتا نك ال ةق ا صةكت،ا مألع تة صمع فة معه لن حت ي اا دد، ّ صةدلةط 
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 ف،ي معهللومة صغ  شا عة يف جتى،ا أ  ة ىل مطهللهة. 
صاهلل ددد ا فكدددل  نكددد ال  ه ه دددة يف اددد ا  امل  دددات تكدددون ةق دددا مطهللهدددا صمدددن 

 الم هللة اهللل ألةط: 
ق ا صمعده م دل ) جدل( أص املقد دال ةق دا صا مد  معده م دل اةتك ال املق دال ة

)ددددول( أص اةتكددد ال امل تددداال م دددل )شددد، ين( صأ  ةقدددل آاددد  شدددا   يف جتىددد  بددداملعه 
 اةل  ألا ناه يكون ةق ا مطهللها. 

 : المقيد:ثانياا 
 او اةهللقل املطهللق امل اص ش وا  يف جتى  اهلل ا أص ج   ا. 

 به ، من أم ين:  أما )اهلل ا( ف،و إزاةة اةي ول يف ا تع
. أمسدداء الاددسل: اددأن تهددوص )اددأزص   جددس امسدد  فددسن بددن فددسن( فهدد، 1

 أزةل ش ول ) جس( يف جتى  ص   ت  يف فسن بن فسن. 
. تع ني املطهللق باملشا ال اأن تهوص )اأا ل  جس او الا( صتي  إة  ا 4

 فه، أزةل ش ول ) جس( يف جتى  ص   ت  يف امليا  إة  . 
  ددا( فددأن ت يددل جدد ءا مددن اةيدد ول يف ا ددتع بو ددف )أص مددا اددو صأمددا )ج  

يف  كمددد  ااةيددد ن صاةغايدددة( ته ددد، املطهللدددق بددد ا ادددأن تهدددوص: أاددد ل  جدددس ا اد ددداا 
 فاة جل بهي شا عا يف جتع اة جاص صتعني  يف اةع اد ني فه . 

صاملطهللددق يف اددله احلاةددة يىددمل مطهللهددا مددن صجدد  صمه دد،ا مددن صجدد ا أ  أندد  
 مه ، ج   ا. 
 : وسواء أكان التقييد كليا أم  زئيا ف نه يتم بطريقين:ثاثال

 إما أن يكون ته  ،ا مأل س أص ته  ،ا متق س: 
  . التقييد المتال:1

صاو أن يلا  املطهللق صته  ،ه يف نقع اةتما صادلا يهد  يف احلداالت اةد  
ألا نااددددا يف اةألخ دددد م إال  اةددددة االاددددأل تاء ف،ددددي ال تهدددد  اتددددا   ددددذ يألطهللددددل 
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ةغدددة أن يكدددون املىدددأل ه متددد  ةق دددا اامدددا يتددد، ه حتألددد  أفددد اد يىدددأل ه يف  االادددأل تاء
اةألخ  م ج ء مت، . صأما بادي  االت اةألخ  م املأل ل الا ا ف،ي تهد  

اةأله  ددد، -اتدددا صيضددداف إة ،دددا اةأله  ددد، املألعدددني أ  اةأله  ددد، اةكهللدددي لن ادددلا اةتدددول 
لنددد  مدددن أةقددداظ  ال يهددد  يف خت ددد م اةعدددال -بالمسددداء الادددسل صاملشدددا ال املألع تدددة

 اخل وص. 
 أ. التقييد بالافة: 

صامله دددود باة دددقة ةددد ع اةتعدددل اةت دددو  بدددل ادددل  ص دددف ي يدددل جددد ء مدددن 
شدد ول املطهللددق يف جتىدد  اددأن تهددوص: ) دد ال يددول يف  مضددان ال يع،ةدد   دد ال يددول 
يف غ ه( فأندل اتدا د د،ت )يدول( جبدا  صجمد ص  )يف  مضدان( صادو يف ادله احلاةدة 

وص: )د ددال  اعددة ةدد س ف دد  أجدد  ا دد  ( فهدد، د دد،ت ) اعددة( ته  دد، باة ددقةا أص تهدد
 ب  ف )ة س( صاو الةط ته  ، باة قة.

امددا -فاة ددقة ددد، تكددون اةتعددل اةت ددو  صددد، تكددون مددا اددو يف  كمدد  
قلنالنسج نفيم نسونحينإيلّني ما نتلاىنطا تمني عما نإالنسننيكاوننننننن. يهوص تعداىل: -ب تا

  رج نسونف َ نس لّنب نلغ نَّهلل   نميتْنسوندم نم ْوح نسونحلمنخنْي نفنَ 
فددددد ن )دمدددددا( ةقدددددل مطهللدددددق د  ددددد، باة دددددقة )مىدددددقو ا( صةدددددلةط فددددد ن )دمدددددا 

فماننملن ا نفةاي  ننننيف اقدا ال اة ،دا :  مىقو ا( مه د، باة دقة. صادلةط دوةد  
ةقددددل مطهللددددق د دددد، باة ددددقة  َاااا  ينفدددد ن  َاااا  يننمتتاااا بعنينمااااننقباااالنسننيتم ساااا ن

متت بعني . 
  ب. التقييد بالشرط:

ي نسي  نَّلنيبنإَ نسحللن نلكنسعوَّجاكنَّلالتاينآتياتنسجاور ننوما نملكاتنننننننداص تعداىل: 
ميينكنن  نسف ءنَّهللنتليكنوبن تنتمكنوبن تنتم تكننوبن تنخ لكنوبنا تنخ التاكنَّلالتاين ا ج نننننن
معااكنوَّماا ستنمؤمنااْنإننو بااتنَْ اا  نللاانيبنإننسرَّدنَّلاانيبنسنني ااتنكح  نخ لةااْنلااكنماانندوننننننن

صمه دد، اددلةط باةيدد ن  مؤمنااْةقددل مطهللددق مه دد، باة ددقة  ماا ستوَّا َّملااؤمنني
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إننو بتنَْ   نللنيب . 
 ج. التقييد بالغاية:

 . سال ن ينحتىنم لعنَّلْر دوة  تعاىل: 
 ساااال  ةقدددل مطهللدددق صدددد، د ددد، باةغايدددة حتاااىنم لاااعنَّلْرااا  أ  اةىدددسل

   اةقج . مىألم  يف تهللط اةهلل هللة من ب،ايأل،ا ات، اةغ صب إىل إايأل،ا ات، مطهلل
 د. تقييد بأسماء األعالم:

 .ومبش َّنب سولنيأتينمننبع ينَّك نس  داص تعاىل: 
رسول   ةقل مطهللق صمه ، باالا  س . 

 هـ. تقييد باإلشارة المتعينة: 
 .  ذَّنفوجنمَتحمنمعكمنالنم حب ن منإرمنو لوَّنَّلن رداص تعاىل: 

فوج    ةقل مطهللق صد ، باملشا ال إةَّذ  . 
 . التقييد المنفال: 2

ادددو أن يكدددون اةأله  ددد، بددد،ة ل آاددد  متق دددل ادددواء أزاص شددد ول املطهللدددق يف 
وم نِ ننلبش نسننيكلم نَّهللنإالنوحي نسونمانننجتى  اامس )اهلل ا( م ل دوة  تعاىل: 

 . ورَّءنحر  نسوني سلنرسوالنفيوحينبننَ نم نيش ءنإَ نتليمنحكيم
رسوال  مطهللق ي ادهلل  او  ا د  ف دو ي إةد ،  ب ألند  اد  ان . إىل أن 

: -اهلل دد  اةىددسل-صيف آيددة أادد ا د دد، او ألةددط اة اددوص إىل الن  دداء بأندد  ج يددل 
قلنمننِ ننت وَّنجلربيلنفنَ نَْل نتلىنقلبكنبننننَّهلل  

ففذا تقييد منفال بأسماء األعـالم، أي أنـه تقييـد كلـي متعـين فيـه 
 . -عليه السالم- بريل  ألنبيائه هو أن الرسول الذي يرسله اهلل 

أل أزاص شددد ول املطهللدددق يف جتىددد  ج   دددا أ  )مطهللدددق مدددن صجددد  صمه ددد، مدددن 
 . إننَّهللنيأم ِمنسننتذبوَّنبَ تصج ( م ل دوة  ا  ان : 

بَ ت  :مطهللق صةكت،ا د ،ت يف آية أا انإَ نيَولنإرا نبَا تنالنفا ر نوالننن
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إَ نيَولنإر نبَ تنصيف أا ا:  ر إَ نيَولنإر نبَ تنوْ َّءنف قعنلوصيف غ اا:  بك 
صاهلل،دا ته  د، ةهللمطهللدق باة دقة  الننلولنتً نَّألر نوالنت َينَّحل ثنم لمْنالنَيْنفي ا ن
 ت يل ش وا  يف جتى  ج   ا يف ال  نم متق ل.

 من باب تقييد الكتاب بالكتاب.صامل االن اةىابهان وا 
 ومن تقييد الكتاب بالسنة:

ننواي  ننمْنيْ فسفنىنمننرسقس نن بن نسفونكمنم يضمنفمننِ ن يهوص ا  ان : 

ْننوس فقدي اييدةا ) د الا  د،دةا نىدط( نكد ات 185آيدة  /اة هد ال  اكنسفونَنوا ق
م  ألة ف،و ةقل مطهللق صد، د ، باحلد،يذ اةدل  د د، اة د ال ب س دة أيدال صاة د،دة 
ب س ة آ   صاةتىط ةياال )... فا هللق  أاط صألع  ف داا مدن ادألة مىدااني أص 

س دددة أيدددال أص انىدددط نىددد ك ( أ  األبدددح شددداالا صاةقددد    س دددة آ ددد .  صاه  ددد   
 مىهلل  من ل يق اعل بن اج ال.

 ومن تقيد السنة بالسنة:
فددد س زاددداال اةقطددد  مدددن  مضدددان اهللدددل   صا ابدددن امددد  )أن  ادددوص او 

اةتاس  اااا من  د  أص  داااا مدن أدد  أص  داااا مدن شدع  اهللدل ادل  د  صا د، 
مألقددق اهلل دد . فكهللمددة ) دداااا( نكدد ال م  ألددة ف،ددي ةقددل ألادد  صأن ددل مددن املىددهللمني( 

 مطهللق.
)اةددوزن  صددد، ددأ ِّدد،ت ب ددال امل،يتددة صةدد ع بددأ   ددال ةدد،يذ اة اددوص 

صزن أال مكةا صاملك اص مك اص أال امل،يتدة( فكدان )اة دال( أ  املك داص اةدل  
اددو  ددال أاددل امل،يتددة اةددل  اددو مخىددة أ لدداص ص هللددذ )باة لددل  أددد ه اة اددوص 
امددا يهددوص ماةددط صأاددل احلجدداز.   هدد،مي(ا صاددلا اددو  ددال اةتدديب اة غدد،اد  اة

 ( ا هللو غ اماا.4.135صاو اة ول باةتى ة ةهللهمح )
صاةأله  ، املتق ل ي ح بأ  دة ل معأل  شد اا امدا ب تدا يف خت د م اةعدال 
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 )اةكألاب صاةىتة صإوال اة  ابة صاةه اس(. 
 : العمل بالمطلق والمقيد:رابعاا 
هللق ال ته  ، ةد  مأل دس ادان أص متق دس ف ند  يعمدل . إن اان اةهللقل املط1

ْننب  اهللل إلسد  )دصن ته  ، اما يف اقدا ال اة ،دا (  فألجد ئ أيدة  فتح يا نرقبا
  د ة. 

. إن ادددان املطهللدددق مه ددد،ا ته  ددد،ا مأل دددس فددد ن املطهللدددق جمدددل اهللدددل امله ددد، 4
أ  احملددد ل ادددو اةددد،ل املىدددقوح صامل ددد وب  دمااا نم اااْوح نصيعمدددل بامله ددد، م دددل  

  ل من اةلب  ة صة ع املألخهللل يف اةهلل  . اةىا
ْننصاددلةط ن يف اقددا ال دألددل اخلطددأ فددس ادد ئ إال اة د ددة  فتح ياا نرقبااْنمؤمناا
 املأمتة.
. أمددا إن اددان اةأله  دد، متق ددس فدد ن اددان يف نقددع املوضددول محددل املطهللددق 3

صيف اييددة  إننَّهللنيااأم ِمنسننتااذبوَّنبَاا تناهللددل امله دد، صامددل بامله دد،ا فمدد س:  
فألكدون اة هد ال املطهللوبدة ة ىدل اةد  ص دت يف  إر نبَ تنوْ َّءنف قعنلور ا: الا  

بَا تنواْ َّءنفاا قعنننناةدتم املطهللدق )بهد ال( أيدة بهد ال بدل امله د،ال يف اييدات الاد ا: 
لور    

413  
ب. صأمدا إن ادان امله د، يف موضدول خمألهللددف فدس جمدل املطهللدق اهللدل امله دد، 

َّلااذيننيراا   وننمااننَ اا ئ من اامننننة ،ددا : بددل اددل يف موضددوا ا فمدد س يف اقددا ال ا
                                                           

فهللقدل )بهد ال( يف اييدة  401إ دال املعده املىدألعمل أن د  ص -احلاةة اةىاداة–الا امل اص ي هللح الةط م االا اهللل اجململ  (413)
إننَّهللنبااأم ِمنسننتااذبوَّنبَاا تننن و ةقددل مطهللددق صةددلةط فدد إ  ةوألةددوا أيددة بهددد ال ةقددل شددا   يف جتىددد ا نكدد ال م  ألددة ف،دد

لج أهت  اما ص د يف اخل  م اسا ان اك مةا غ  أإ  بك  ال تىاتالهت  أ موا "اة ه ال" اهللل أنقى،  فجعهلل،ا او م ،مة اهللد ،  
 لاو .أ  جممهللة صبدأ ِّتل باةأل، يج هل   ىل أائهللأل،  في،ىدصا اهللل أنقى،  في،ىد او اهلل ،  اما يف اخل  امل

صةدلةط فد ن )ةقدل بهد ال( يف اييدة ابألد،اء ادو ةقدل مطهللدق مث د ِّد، بالص داف اةألاة دة صادلةط ادو ةقدل جممدل مدن   دذ إ امدد      
 اهلل ،  ةك  ال تىاتالهت  مث ص د اهلل   ب ان  بالص اف امللاو ال.
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فاملطهللوب اتا  د ة مطهللهة بأ   د ة مىدهللمة أص اداف ال  يعودوننمل ننق لوَّنفتح ي نرقبْ
: اددد ئا صال يكدددون مدددا ألاددد ت يف اقدددا ال اةهألدددل اخلطدددأ ته  ددد،ا هلدددا لن دوةددد  

ْنننن اددو يف موضددول دألددل اخلطددأ صةدد ع يف  ومااننقتاالننمؤمناا نخ ااأنفتح ياا نرقبااْنمؤمناا
اة ،ددا  املددلاو  يف اييددة اةك اددة الادد اا صةددلةط فددس جمددل املطهللددق يف  موضددول 

ْننناهللل امله ، يف اقا ال اخلطأ  فتح ي نرقبْاقا ال اة ،ا    فتح يا نرقباْنمؤمنا
 بل جمل ال اهللل موضوا  فه .
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 القسم الرابع:

 الم مل والمبين

 : الم مل:أوالا 
إألا وعدددد  ص فدددد  مددددأاوأل مبعددده ا مدددد  مددددن ددددوهل : )أوددددل احلىددداب  لغـــة:

 تقا  هلل ( أص احمل ل من دوهل : )وهللل اةييء إألا   هللأل (. 
ادددو مدددا دص  اهللدددل أا ددد  مدددن مددد،ةوص ال م يدددة ل ددد،وا اهللدددل  واصـــطالحا:

 ايا ا صاةل  يقأله  اةعمل مب،ةوة  إىل ب ان. 
( لن اجملمدددددل يألعهللددددددق بالةقدددددداظ  ( صل نهدددددل )اددددددل  ةقددددددل دص  دهللتدددددا )مددددددا دص 

 ه . صالفعاص صة ع بالةقاظ ف
صدهللتا )اهللدل أا د  مدن مد،ةوص( ة خد ه متد  اةهللقدل املطهللدق اةدل  يد،ص  اهللدل 

ْن  :مددد،ةوص صا ددد،ا فهوةددد    د دددة اتدددا مطهللدددق لن هلدددا مددد،ةوال  فتح يااا نرقبااا
فَ نجعلنا نلوليا نننصا ،ا اهللل اة د ة املع صفةا أ  غ  احل   يف  ني أن دوة  تعداىل: 

ا فاةىدددددهللطان احلجدددددة ادددددهللطان اتدددددا جممدددددل لن هلدددددا أا ددددد  مدددددن مددددد،ةوص سااااال  َ 
 ص ا ل الم  صاةت،يا صت دد اةهللقل ب ت،ما اعهلل  جممس جألاه إىل ب ان. 

صدهللتدددا )ال م يدددة ل ددد،وا اهللدددل اياددد ( ةألخددد ه متددد  الةقددداظ اةددد  يدددرتجح 
م،ةوص هلا اهللدل اياد  ااحله هدة صاجملداز أص دالةدة االدألضداء مدن اخلد  إىل اةطهللدل 

فد ن أصديدة اتدا ة ىدل جممهللدة صإن  ر  سا لتنسودياْنبَا ننن :صأش اا،اا فهوةد  
اددان هلددا أا دد  مددن معددها فقددي احله هددة اةهللغويددة اةددواد  اددو املددتخقض احملقددو  يف 
ال سا صاجملاز او املداء اةدل  ف د ا صال يعألد  ادلا مدن اجملمدل لن تعدل  احله هدة 
ال اعددل املعدده مددرتددا بددني أا دد  مددن صا دد، لن اجملدداز اددو املألعددني اتددا. صاددلةط 

ف،ددي ة ىددل مددن اجملمددل  ولاانن عاالنَّهللنللكاا ف يننتلااىنَّملااؤمننينساابيالنتعدداىل:  دوةدد 
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صم هللدددد  دددددوص  -دالةددددة االدألضدددداء-لن  دددد ف اخلدددد  إىل اةطهللددددل مألعددددني بدددداملق،ول 
فكددددلةط تعددددني املعدددده ب،الةددددة االدألضدددداء  410"ال صــــالة إال بطفــــور": اة اددددوص 

 ب  ف  ان اخل  إىل اةطهللل. 
ح مااااتنشدددد اء  ىددددل ةغددددة اةعدددد ب م ددددل: صم هلل،ددددا الفعدددداص املسزمددددة ةأل

فدددداةأل  مي صإن اددددان يألعهللددددق بددددأا   مددددن معدددده االاددددل صاة  دددد   تلاااايكمنَّمليتااااْ
 صاةي اء إال أن  مألعني بالال  ىل ةغة اةع با ةلةط ف،و ة ع جممس. 

صدهللتددددا )يقألهدددد  اةعمددددل مب،ةوةدددد  إىل ب ددددان( ةألخدددد ه متدددد  أةقدددداظ اةعمددددول اةدددد  
 ال جألاه إىل ب ان.  تيمل ا،ال أف اد صةكن اةعمل بأي،ا

فهوةدط: )اةعدني اا د أل،ا اة تيدة( فد ن اةعدني دد،  د،دت بداةعني اة ا د الا 
صبدددلةط ف،دددي ةقدددل ادددال يف جدددتع اةعدددني اة ا ددد الا صادددي اتدددا ال تقألهددد  إىل ب دددان 
لإدددا تتط دددق اهللدددل و ددد  أفددد اد جتىددد،ا فددداحلك  صا ددد، يف ادددل  فددد د مدددن أف ادادددا. 

ن اةعدني اتدا تدرتدد بدني اد،ال أجتداسا صةكتط ةو دهللل )ماألا تهوص يف اةعنيري( ف 
فه، تكون اةعني اة ا  ال صا ااوس صاني املداء صاةدلال صاكدلا... صةدلةط فدس 
يق،دد  مددن اةىددأاص مدد،ةوص معددني صباةألددايل فددس اكددن ا ددواب أص احلكدد  اهلل دد  إال 

 ب  ان من د ا ن أا ا. 
صء اتدا بدأن دد   وَّمل لَ تنيهبةننبأَْ  نّن ال ْنقا وءن :صيي   ألةط دوة  

تددرتدد بدددني احلدد ض صاةط،ددد  صال اكددن اةعمدددل بددأ  املددد،ةوةني إال ب  ددان مدددن دددد ا ن 
"دعــي الاــالة : أادد اا صةددلةط فدداةه صء اتددا ةقددل جممددل. ةكددن دددوص اة اددوص 

ــام إقرائــك" فدد ن إددد اء اتددا يف احلدد،يذ تع تددل بدداحل ض ف،ددي ةقددل اددال يف  416أي
ط ددق اهللددل و دد  أفدد اد جددتع احلدد ضا فاةعمددل بددلةط ال جألدداه إىل ب ددان لندد  يت

اةعدددالا فكدددل   ددد ض ادددل اهلل ،دددا أن تدددرتك اة دددسال اسةددد ا صاس دددة اةهدددوص إن 
                                                           

 .8بن ا اة : ا ا1/164ا ابن   ان : 0034ا أمح، : 148ا اةتىا ي : 431ا ابن ماج  : 1اةرتمل  :  (410)
 .14ا  د  44اأ ِّه اابها يف  ق ة:  (416)
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 اجململ يقأله  إىل ب ان  ت اكن اةعمل مب،ةوص من م،ةوالت . 
وباســــتقراء الناــــوص الشــــرعية يتبــــين أن أبــــرز حــــاالت الم مــــل 

 بالمعنى المذكور هي الحاالت التالية:

 . اإل مال في الفعل:1
فعدس أمدال اة د ابة يد ،  اهللد ،  م،ةوةد  امله دودا  عل اة اوص اأن يق

بعد،  اعألدني يف  دسال ال بد ا  م ل  ،يذ أل  اة ،ين ان تىهلل    ادوص او 
ف،دددو جألمدددل اة،الةدددة اهللدددل د ددد  اة دددسال أص اةىددد،و ف ،دددا فا ألددداه إىل ب دددان مدددن 

 جوابا ةل  اة ،ين ةألوض ح ألةط.   اوص او 
إ دددد،ا  ال دددداص: " ددددهللل بتدددا  اددددوص او ادددن ابددددن اددد ين اددددن أ  ا يدددد  

 دددس  اةعيددداا ف دددهللل  اعألدددني مث ادددهلل ا فهدددال إىل ايددد ة مع صضدددة يف املىدددج، 
فات كأ اهلل ،ا اأن  غض انا صصض  ي،ه اة مه اهللل اة ى ا صشد ط بدني أ دابع ا 
صصضددد  اددد،ه الادددن اهللدددل ظ،ددد  اقددد  اة ىددد اا صَاَ جدددل اةى ددد اان مدددن أبدددواب 

صيف اةهددول أبددو بكدد  صامدد  ف،ابددا أن يكهللمدداها  املىددج،ا فهدداةوا: د دد ت اة ددسالري
صيف اةهدددول  جدددل يهددداص ةددد  ألص اة ددد،ينا فهددداص: يدددا  ادددوص او أنىددد ل أل د ددد ت 

ا فهاص: أاما يهوص ألص اة ،ينري فهاةوا: نع . لم أنم، ولم تقاراة سالري فهاص: 
فألهدد،ل ف ددهللل مددا تدد كا مث  اددهلل  مث ادد  صاددج، م ددل اددجوده أص ألدددوصا مث  فدد  

مث ا  صاددج، م دل ادجوده أص ألدوصا مث  فدد  صاد  ف مبدا ادأةددوها مث   أاد  صا ا
 .415ادهللد  ف هوص: أن ئل أن ام ان بن   ني داص: مث اهلل "

 . األلفاظ المشتركة: 2
ف،ي أةقاظ جممهللة حتألداه إىل ب دان ةهللعمدل مبد،ةوص معدني مدن مد،ةوالهتا امدا 

                                                           

 .185ا مىهلل  : 054اة خا   :  (415)
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 . ْنق وءوَّمل لَ تنيهبةننبأَْ  نّن الألا نا يف ايية اةك اة: 
 . األلفاظ المركبة:9

إألا تد ددت بدني أا د  مددن معده مألىداص ة دذ حتألدداه إىل ب دان ةألع  تد  م ددل 
ف إددا ت دد،  اهللددل اةددويل صاةدد صه  سونيعْااونَّلااذينبياا هنتَاا تنَّلنكاا هنننندوةدد  تعدداىل: 

 صحتألاه إىل ب ان أ  د ا ن ةأل ،ي، امل اد أص ت ج   . 
 ساوي:. عود الضمير إلى أكثر من  فة على الت1

مننِ نني ي نَّلعاْتنفاننننن :ف ن  جألاه إىل ب ان به ا ن أا ا م ل دوةد  
... فاةضدم  14فدال / َّلعْتنهللنمجيع نإلي نيةع نَّلكلامنَّل يا نوَّلعمالنَّلةا فني فعا ننننن

جألمدددل اددوده إىل اةعمدددل اة دددا  مبعددده أن او ي فددد  اةعمدددل  ي فعااا املأل ددل يف 
أ  أن اةعمدددل  َّلكلاامنَّل ياا نن إىل اة ددا  أ  يه هللدد ا صجألمددل اددود اةضددم 

 اة ا  ي ف  اةكهلل  اةط ل إىل او ا  ان . 
 . تردد الوقف واالبتداء:1

فداةودوف بعد،  وم نيعلمنتأونيل نإالنَّهللنوَّل َّساوننفنَّلعلم :م ل دوةد  
َّهلل   ،أص بعَّل َّساوننفنَّلعلم  .  جألاه ألةط إىل ب ان من د يتة أص أا 

 نى المستعمل:. إبفام المع6
اأن يكون اةهللقل يف نقى  م ،ما غ  حم،د معهللوم  املد اد اتد، املخدال ني 

 إال ب  ان األقى  ة  أص من د ا ن أا ا. 
 اهوة  تعاىل:

  •ي تْتوَكنقلنَّهللنيْتيكمنفنَّلكاللْنإننَّم ؤن لكنلاي نلا نولا نولا ننسخاتنننننن
َّ ناتنينفلا م نَّلًلًا نن ا نتا كننوإنننننننفل  نَةاأنما نتا كنو اوني   ا نإننملنيكانن ا نولا نوإننِ َتا نننننننننن

ِ َوَّنَّخوتنرج النوَ  ءنفللذِ نمًلنح نَّألًَينينيبنينَّهللنلكامنسننتضالوَّنوَّهللننبكالّنننن
 فاةكسةة ةقل جممل ا ألاه إىل ب ان. َيءنتليم
 احلق. هللا ب ان إىل جألاه جممل حَ فد حة دهنيو نحَ نوآتوَّ تعاىل: دوة 
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وإنَّنم ّا نَّخلا نننننإنَّنم  نَّلشا ّنجْوتا نننننخلقن لوت ننإننَّإلَ  نصدوة  تعداىل: 
 جممل ا ألاجل إىل ب ان.  لوت فد إالنَّملةلنيننمنوت ن

 :صاهوة  
"يأتي على النال سنوات خداعات ياد  فيفا الكاذب ويكـذب فيفـا  ••

دداةوا:  الااد  ويؤتمن فيفا الخائن ويخّون فيفا األمـين وينطـق فـي النـال الرويبضـة.
. 413الر ـــل التافـــه يتحـــدر فـــي أمـــر العامـــة"ا اة صي ضدددة يدددا  ادددوص اوري دددداص: صمددد

 فد"اة صي ضة" جممل ا ألاه إىل ب ان.
 . األلفاظ المنقولة عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية:7

فد ن اةك ق ددة ا ،يدد،ال  دله الةقدداظ بعدد، نههلل،ددا ادي مددن اجملمددل احملألدداه إىل 
اةد  تتد، ه حتأل،دا ف،دي مدن أةقداظ اةعمدول اةد   ب انا أما من   ذ أف اد جتى،ا

 ال حتألاه إىل ب ان. 
فد ن ادل   دسال ال ت دح  411"ال صـالة إال بطفـور": فم س دوص اة اوص 

اتددددا نكدددد ال يف ادددد ا  اةتقددددي ف،ددددي مددددن أةقدددداظ اةعمددددولا  "صــــالة"إال باةوضددددوءا ص
 صيتط ق احلك  اهللل و   أف اداا أ  اهللل ال   سال دصن  اجة إىل ب ان. 

اددو جممددل جألدداه إىل ب ددان بدداةهوص أص  وسقيمااوَّنَّلةااالتن :ةكددن دوةدد  ص 
يعهللددد   ةك ق دددة اة دددسال ادددأن يددد د  ددد،يذ ة ادددوص او  باةقعدددل مدددن اة ادددوص 

 املىهللمني ا ف ي هللون أص ي هللي أمام،  ة  هللوا م هلل . 
فد ن اة د،دات  إ  نَّلة ق تنللَْ َّءنوَّمل  ِني    :صاكلا اهوةد  

ي اةعمددول صيتط ددق احلكدد  املدددلاو  اهللددل توزيدد  اددل زاددداال أ  اة ادداال ةقددل مددن  ددد 
ةهللتهدد،ين أص اةدد  صل أص اةألجددا الا أ  اددل  فدد د مددن أفدد اد اة ادداال صال جألدداه يف اددله 

 احلاةة إىل ب ان. 
                                                           

 .11/53ا املعج  اةك  : 5/331ا أبو يعهللل: 0/614ا املىأل، ك: 4/481ا أمح،: 0435ابن ماج :  (413)
 .410ا  د  438اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (411)
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ف إدددا جممدددل صجألددداه إىل ب دددان ادددأن يددد د  وآتاااوَّنَّلِْااا ت :صأمددا دوةددد  
  ،يذ ةهلل اوص ي ني ا ف تأال اة ااال من النعال صغ اا.

مدن   دذ  -احله هة اةيد ا ة-اس ة اةهوص إن الةقاظ املتهوةة ةهللي ل ص 
اند، اه أفدد اد جتىد،ا حتأل،ددا ف،دي أةقدداظ اامددة صيتط دق احلكدد  اهللدل و دد  أف اداددا 

 صال حتألاه من اله اةتا  ة إىل ب ان. 
 صةكن اةك ق ة ا ،ي،ال اة  نههللل إة ،ا ف،ي جممهللة صحتألاه إىل ب ان. 

 : المبّين:ثانيا
اجململا أما امل نيى ف،و اجململ اةل  ادرتن ب  ب ان  مأل س ادان أص  الا ان

متق ددسا أ  يف نقددع اةدد،ة ل أص يف دة ددل آادد  متق ددل اددن اةدد،ة ل اةددوا د ف دد  
 اةهللقل اجململ. 

فاجملمدددل إألا زاص إ دددال معتددداه صتعدددني أص تددد جح م،ةوةددد  املعمدددوص بددد  يكدددون 
 يهللي:  م  ىتاا صب ان اجململ ة   ح م  ىتا يأل  مبا

 . القول:1
ادو ب دان بداةهوص  وإنَّنم  نَّخلا نمنوتا ننننإنَّنم  نَّلش نجْوت ن :فهوةد  

 اجملمهللة.  لوت ةكهللمة 
ـــي أمـــر العامـــة": صدوةددد   ـــه يتحـــدر ف ادددو ب دددان بددداةهوص  418"الر ـــل التاف

 اجملمهللة.  "الرويبضة"ةكهللمة 
قـرأ بـأم "إذا قمت إلى الاالة فكبر ثم ايف تعهلل   املىيء  ست :  صدوة  

 444القر ن وبما شاء اهلل ثم اركـع حتـى تطمـئن راكعـا ثـم ارفـع حتـى تعتـدل قائمـا..."
                                                           

 .413ا  د  404اأ ِّه اابها يف  ق ة:  (418)
ا 1464ا ابدن ماجد  : 33ا أبدو داصد: 130ا اةتىدا ي: 438ا اةرتمدل : 544ا 385ا مىهلل : 316ا363اة خا  :  (444)

 .11446أمح، : 



 

 219 

 او ب ان باةهوص ةهلل سال اجملمهللة.
"...فــي كــّل خمــم ذود مــن اإلبــل شــاة، فــ ذا يف  دد،يذ اة ادداال:  صدوةدد  

بلغــت خمســا وعشــرين ففيفــا ابنــة مخــاض إلــى خمــم وثالثــين... وفــي صــدقة الغــنم 
اددلا اددو ب ددان  441كانــت أربعــين ففيفــا شــاة إلــى عشــرين ومائــة..."  فــي ســائمتفا إذا

 باةهوص ةهلل ااال اجملمهللة. 

 . الفعل:2
يددأد  متااددط احلددج أمددال املىددهللمني صيهددوص هلدد :  فهدد، اددان  اددوص او 

 ف،لا ب ان باةقعل ملتااط احلج اجململ.  444"خذوا عني مناسككم"

 . الفعل والقول:9
ل صا ددد، مت،مدددا  ددداحلا لن يكدددون ب اندددا أ. فددد ن توافهدددا يف اة،الةدددة ادددان اددد
"صــلوا  مث يهددوص:  ا ق ددة اة ددسال بقعهللدد    صايادد  تأا دد،ا اددأن ي ددني اة اددوص 

ي ددددني ف دددد  بدددداةهوص ا ق ددددة  مث يدددد د  دددد،يذ ةهلل اددددوص  443كمــــا رأيتمــــوني أصــــلي"
أنـــه كـــان يفتـــت" الاـــالة  "أنـــه  صـــّ" عـــن رســـول اهلل اة دددسال امدددا يف احلددد،يذ: 

ا صاتداك اةهدوص امدا يف  د،يذ املىديء يف هلل ادوص الا فعدل ة 440..".بالتكبير
 .446قال له: إذا قمت إلى الاالة فكبر..." "إن الرسول  ست : 

صاةهدددوص صاةقعدددل مألوافهدددان يف اة،الةدددة ف  دددهللح ادددل  صا ددد، مت،مدددا أن يكدددون 
 ب انا الفألألاح اة سال صايا  يكون تأا ،ا ة . 

                                                           

 .51ا أمح، : 1383ا ابن ماج  : 1348ا أبو داصد : 4040ا اةتىا ي : 650ا اةرتمل  : 1354اة خا   :  (441)
 .14ا  د  44اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (444)
 .13ا  د  44بهاا يف  ق ة: اأ ِّه اا (443)
 .384ا مىهلل  : 333اة خا   :  (440)
 .544ا مىهلل  : 316اة خا   :  (446)
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ب اندا إال بعد، د اادة ب. أما إن ااألهللقا يف دالةأل،ما فس يكدون أ  مت،مدا 
إن شداء -أ وة ة ةهلل ،ي ني ةهللجمد  ب ت،مدا أص اةرتجد ح امدا اد د ألةدط مق دس 

يف اة دداب اة اةددذ: اةرتجدد ح بددني الدةددةا صةكتتددا اتددا نضدد ب مدد س ةألوضدد ح  -او
 الم : 

"مـــن قـــرن ح ـــا إلـــى عمـــرة فليطـــف أنددد  بعددد، آيدددة احلدددج دددداص:   ص  اتدد  
  .445طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا"

 .443"أنه قرن فطام طوافين وسعى سعيين"  ص  ات  
 صيف الين احل،ي ني زيادال يف اةقعل اما او يف اةهوص.

 صملع فة اة  ان من الين احل،ي ني ت، س احلاالت اةألاة ة: 
 إألا اهلل  املأله،ل صاان اةهوص: الحالة األولى:

يف اددددددددله احلاةددددددددة يكددددددددون اةهددددددددوص اددددددددو اة  ددددددددان أ  أن املطهللددددددددوب لددددددددواف 
عي صا ددددد، صتكدددددون اة يدددددادال يف اةقعدددددل أ  اةطدددددواف اة ددددداين صاةىدددددعي صا ددددد، صاددددد

 اة اين مت،صبا. 
 إألا اهلل  املأله،ل صاان اةقعل: الحالة الثانية:

فددددد ن اةهدددددوص يكدددددون ادددددو اة  دددددان صاة يدددددادال يف اةقعدددددل اةىدددددابق إمدددددا اا دددددة 
إن اانل اتاك د يتة اةألخ  ما أص تكون اة يادال يف اةقعدل اةىدابق  باة اوص

 اين متىواا باةهوص. أ  اةطواف اة 
أدددددددددوا مددددددددن دالةددددددددة  اددددددددل  ألةددددددددط لن دالةددددددددة اةهددددددددوص باةتىدددددددد ة لمألدددددددد 

 اةقعل ةألمة.
                                                           

 .6483ا أمح، : 4113ا اةتىا ي : 134اةرتمل  :  (445)
 .134اةرتمل  :  (443)
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 صإن ل يعهلل  املأله،ل:  الحالة الثالثة:
فدد ن الصىل تهدد،ي  تهدد،ل اةهددوص لن اة يددادال يف اددله احلاةددة تكددون مت،صبددةا 

مداص صإا صةو د،  ته،مي اةقعل اانل اة يادال إما متىواة أص اا دة باة ادوص 
 اة،ة هللني ةألمة يف االت ال أصىل من إواص أ ، اة،ة هللني. 

 . أن يكون البيان مستنبطا بداللة قرائن أخرى: 1
فد ن دالةدة  وما نيعلامنتاأونيلا نإالنَّهللنوَّل َّسااوننفنَّلعلامننننننم س دوة  تعداىل: 

)اةددواص( اتددا دالةددة جممهللددة إمددا ةهللعطددف أص االاددألئتاف صباةألددايل فألع ددني اة،الةددة أص 
َّل َّسااوننن  ،ا جألاه إىل ب ان باةه ا نا فتهوص إن زيادال اةو ف يف اةعهلل  ت ج

 ال أن تكون متاا ة ةهللموضول: فنَّلعلم
( َّل سااويفنفنَّلعلاامفدد ن اانددل )اةددواص( ةساددألئتاف اانددل زيددادال اةو ددف )

يف  دني أن  َّل َّساوننفنَّلعلمنيَولوننآمن نبا نلجل املاان لن اةه اءال ت ،أ من 
ك أن )اة ادددوك يف اةعهللددد ( لجدددل اهللمددد  تأصيدددل املأليددداب  لن اةهددد اءال اةعطدددف يعددد

وم نيعلمنتأونيل نإالنَّهللنوَّل َّساوننفنَّلعلم. 

ص  دذ إن املاددان بداو ال جألدداه إىل  ادوك يف اةعهللدد  بدل ةهللعهللمدداء فهدد  أص 
 ت ةإلنىان ا نىان بعهل اهلل   صددواه ادهلل مة اكتد  املادان بداوا يف  دني أن 

 ألياب  يتاا   اة اوك يف اةعهلل  ةلةط يكون اة اجح أن )اةواص( ةهللعطف. تأصيل امل
اددلا مددن صجدد ا صمددن صجدد  آادد  ف ندد  ةددو اانددل )اةددواص( ةساددألئتاف ةكددان 
ألةدددط يعدددك أن تأصيدددل املأليددداب  يف اةهددد آن ال يعهللمددد  إال او لن اةوددددف يف ادددله 

ا س مد  دوةد  تعداىل ادن صادلا يألعد وم نيعلامنتاأونيلا نإالنَّهللننن إالنَّهللاحلاةة بعد، 
 .بي ننللن ساةه آن أن  

 أمددا إألا ااألددد ت )اةدددواص( ةهللعطدددف فددداملعه أن املأليددداب  يعهللددد  تأصيهللددد  او 
 صادددلةط اة اادددخون يف اةعهللددد  يعهللمدددون تأصيهللددد  صادددلا يتط دددق مددد  ص دددف او 
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 . بي ننللن سةهلله آن بأن  
 من كل ذلك يتر " أن )الوأو( في اأية للعطف. 

ّ  ب اندد  بوااددطة صيكددون اددل ا املودداص يف اةددرتدد بددني اةودددف صاالبألدد،اء ددد، 
 د ا ن أا ا أ  ة ع بهوص أص فعل م اش . 

آمااننَّل سااولنكاا نسَااْلنإلياا نمااننرباا نوَّملؤمنااوننِاالّنآمااننباا هللننننننن :صمدد س دوةدد  
أص  وَّملؤمناوننف ن اةودف مدرتدد بدني أن يكدون بعد،  ومالئكت نوِتب نورسل 

 اهللل اةرتت ل.  وَّملؤمنونأص من  ِلّ،اء من مث االبأل رب بع، 
صةددلةط فدددرتدد اةوددددف صاالبألدد،اء اتدددا يىدددمل )جممددس( صب دددان أي،دددا اةددد اجح 

معطوفدددة ةددد ف  َّملؤمناااونأ  أن  وَّملؤمناااونبهددد ا ن: فددد ألا ادددان اةوددددف بعددد، 
ادابق ملادان  يكدون املعده أن إادان اة ادوص  َّل ساولناةعطف )اةدواص( اهللدل 

 ف،  د، آمتوا بعد، دادوال  ادوص او  ل  او تاب  ملاان اة اوص املأمتني اة
ادددابق ملادددان املدددأمتني بددداةه آن اةكددد مي.  هلددد ا فددداةو ي بددداةه آن إىل  ادددوص او 

 صالا املعه مىأله   ص   ح. 
صااندل )اةدواص( اةألاة دة ةسادألئتاف أ   ربا نةكن ةو ادان اةوددوف بعد، 

آماااننَّل ساااولن وَّملؤمناااوننِااالنآماااننن  فددد ن املا دددا  ادددن إادددان اة ادددوص  يكدددون
صاملا ددددا  ادددددن إاددددان املدددددأمتني يكدددددون  آماااااننَّل ساااااولبااددددألعماص وهللدددددة فعهلل ددددة 
صا مهللددة االمس ددة أدددوا يف اخلدد  مددن  وَّملؤمنااوننِاالّنآمااننبااددألعماص وهللددة امس ددة 

أ   ا مهللة اةقعهلل ةا صالا ال يتاال اون املأمتني آمتوا ت عا ملاان  اوص او 
 . ل داوت  بتاء اهلل

صتكدون )اةدواص( ةهللعطدف  وَّملؤمنونصةلةط يكون اة اجح أن اةودف بع، 
 صة ىل ةساألئتاف. 
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صاس ددة اةهددوص أن اةددرتدد بددني أا دد  مددن معدده يف اةهددوص أص اةقعددل اعددل 
اددله اة،الةددة جممهللددة صاددي حتألدداه إىل ب ددان ةألع ددني املدد،ةوص املعمددوص بدد  أص ت ج  دد  

 صالا اة  ان يكون:
 بينا . الذي الو ه على بالقرائن أو والفعل بالقول أو بالفعل أو بالقول
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 القسم الخامس

 النسخ والناسخ والمنسوخ

اةتىد ةغة املزاةة أص نهل اةييء صحتويهلل  مدن  اةدة إىل  اةدة مد  بها د  يف 
 .نقى 

صا طس ا اطاب اةيا ل املان  من ااألم ا  ما   ل من  ك  اطداب 
 .ش اي اابق

ْنننطهللددددددق اهللددددددل او ادددددد  ان  صأمددددددا اةتااددددددد فهدددددد، ي  ماااااا نَن اااااا نمااااااننآياااااا
 .145اة ه ال/آية

( 48صدددد، يطهللدددق اهللدددل اييدددة أإدددا ناادددخة ف هددداص آيدددة اةىددد ف )اةألوبة/آيدددة
 نىخل الا 

صأمددا املتىددوك ف،ددو احلكدد  امل تقدد  اددامل تق  مددن صجددوب اة دد،دة بددني يدد،  
اة اددددوص 

يف املتاجدددداال ةهلل اددددوص ص كدددد  اةو دددد ة ةهللو  ددددة ص كدددد  اةددددرتبم  ددددوال   
ةدددق املألدددو  ات،دددا زصج،دددا. صيف اةتىدددد ادددل أن يكدددون احلكددد  املتىدددوك ادددامس 

ش ا ا صأن يكدون اةد،ة ل اةد،اص اهللدل ا تقدال احلكد  شد ا ا مرتاا دا ادن اخلطداب 
441املتىوك  كم 

. 

                                                           

ةودداص اةتديب ت ااي اة،ة ل اة،اص  اهللل ا تقال احلك  ان اخلطاب املتىوك أ  تأا ه يع ف إمدا بهللقدل اةتىدد صاملتىدوك امدا  (441)
   الا نااد صالا متىوك أص أو  اهللل ألةط. صأما باةألا يد أص يف نقع اةتم اهوة اتل إ ألك  ادن زيدا ال اةه دو  أال" :

صةدد ع مددن  -ف ص صاددا" صإمددا ب اددتاد اةدد أص   أ دد،وا إىل شدديء مألهدد،ل اهوةدد  اددان اددلا يف اةىددتة اةقسن ددة صاددلا يف اةىددتة اةقسن ددة
ة اةتىدد أن يهدوص اة د ابة ادان احلكد  ادلا مث  نىدد ف ند   مبدا دداص ألةدط ادن اجأل،داد صال أن يهدوص يف اةط   اة د   ة يف مع فد

أ د، املألددوات ين إندد  ادان د ددل ايادد  لند  يألضددمن نىددد املألدوات  بهددوص اةوا دد، صال أن يكدون أ دد،وا م  ألددا يف امل د ف بعدد، ايادد  
صال أن يكدددون  اص  أ ددد،وا مدددن أ ددد،ال اة ددد ابة صاياددد  مدددن  لنددد  ةددد ع ت ت دددل اييدددات يف امل ددد ف اهللدددل ت ت  ،دددا يف اةتددد صص
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صأن ال يكون اخلطداب  امل فدول  كمد  مه د،ا بوددل معدني صاتداك أ كدال 
 .ا  ال نىخل

 كال اة  نىخل تق د، صدواد  صد، أا نا او ا  ان  بودول اةتىد صال
 .باةقعل

م نَن  نمننآيْنسونَن   نَأتنخب نمن  نسونمًل  نسملنتعلمنسننَّهللنتلىنِالنَايءنقا ي ننن 
 .145اة ه ال/آية

وإنَّنب لن نآيْنمكا ننآياْنوَّهللنَّتلامنكا نيناْلنقا لوَّنإ ا نسَاتنمْاهنبالنسًِا  منالنننننننننننن
 .141اةت ل/آية يعلمون

 والنسخ أنواع:

 الخطاب ال إلى بدل:نسخ حكم  -أ

ي نسي  نَّلذيننآمناوَّنإنَّنَا جيتمنَّل ساولنفَا موَّنبانينيا ينجناوَِّمنوا قْننلاكنخا ننننننننننن
سسََْتمنسننتَ موَّنبنيني ينجنوَِّمنننلكمنوسط  نف ننملنجت وَّنفنننَّهللنغْورنرحيمنن

و ق تنفنننملنتْعلوَّنوتا  نَّهللنتلايكمنفاأقيموَّنَّلةاالتنوآتاوَّنَّلِْا تنوسطيعاوَّنَّهللنورساول ننننننننن
 .13-14اجملادةة/آية وَّهللنخب ننك نتعملون

 .صاو نىد ته،مي اة ،دة بني ي،  متاجاال اة اوص

 نسخ إلى بدل أخف: -ب
 :  ات اةوا ، إىل اي ال أ  ح إىل ا تني

• ي نسي  نَّلنيبنح  نَّملؤمننينتلىنَّلَت لنإننيكننمنكمنتش وننو ب وننيغلبوَّن
 .56النقاص/آية م ئتني

• تنكمنوتلمنسننفيكمنوعْ نفانننيكاننمانكمنم ئاْننننننَّ ننخْأنَّهلل
 .55النقاص/آية و ب تنيغلبوَّنم ئتني

                                                                                                                             

مألهدد،م ،  ال ألمدداص أن تكددون  صايددة مألهدد،ل اة دد  ة مألددأا ال صاكددلاا صةددلةط فدد ن مع فددة اةتااددد مددن املتىددوك حتألدداه إىل ددددة يف 
 اة  ذ ص   م يف اةت وص.
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 إلى بدل مماثل: -ج

 .نىد صجوب اةألوج  إىل اةه،س باةألوج  إىل اةكع ة

• قاا نَاا ىنتَلاا نوج ااكنفنَّل اام ءنفلنولينااكنقبلااْنت واا   نفااولنوج ااكنَاا  ننننننن
 . 100ال/آيةاة ه   َّمل ر نَّحل َّ نوحيًم نِنتمنفولوَّنوجو كمنَ  ه

 إلى بدل اشق:-د

صأصجدل يف ابألد،اء املادسل احلد ع يف اة  دوت صاةألعت دف  د،ا ةهلل ندا صنىدد 
 .باحلك  املع صف

• ففنِنْنََ ِ كوَّنففأفمْ اكُو كن نفاينَّلقبكيكوتانحَتَّىنيَتفوَفَّا  كن نَّلقمَاوْتكنسفوْنيَرْعَالفنَّللَّا كنلف كان نسَابِيل  ننننننن
  نمااااااانْكُمْنففِنُو كمَاااااا نففاااااانِنْنتف بَاااااا نوَسفوْاااااالفحَ نففأفتْ ِوُااااااوَّنتَنْ كمَاااااا ننوََّللَّااااااذفَّنِنيَأقتايَ َا َاااااان*

 .15ا16اةتىاء/آية

• َّلََّْيْنوَّلََّْينف جل وَّنِلنوَّح نمن م نم ئْنجل تنوالنتأخذِمن م نرسفْن
 .فنديننَّهلل

 .صنىد صجوب  ول ااشو اء ب ول  مضان

يومــاا تاــومه قــريش  "كــان يــوم عاشــوراءاددن اا يددة  ضددي او ات،ددا داةددل: 
ـــة وكـــان رســـول اهلل  ـــي ال اهلي ـــة صـــامه وأمـــر النـــال  ف ياـــومه فلمـــا قـــدم المدين

 .448بايامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه"

صمددن امل،دد  مع فألدد  أن اةتىددد اددو ةهلل كدد  دصن اةددألسصال صاددلا اددو اة ابددل 
 .ة،ينفه، نىد  ك  آية االاأل،اد باحلوص صنىد  ك  اةو  ة ةهللوا

أمددددا اييألددددان املتىددددواألان ف،مددددا ال تدددد االن تألهللددددوان صاكددددلا بددددادي ال كددددال 
املتىواة. أما نىد اةألسصال ف،و ل ي د مت  شيءا صا،ل صدواد  دة دل اهللدل اد،ل 

 .جوازه

 يف  دددددددا يعألدددددد، ال آ دددددداد ف،ددددددي املوضددددددول صمددددددا ص د مدددددددن أ اديددددددذ  ددددددوص
                                                           

 .1183ا مىهلل : 1354اة خا  :  (448)
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 .اةعها ،

 كيفية حاول النسخ:

 : نسخ القر ن بالقر ن:أوالا 

 نىد ته،مي اة ،دة.

 .صالةط االاأل،اد باحلوص إىل أ بعة أش،  صاي 

• وَّلذيننيتوفوننمنكمنويذروننسعوَّج نوويْنألعوَّج منمت ت نإىلنَّحلولنغ ن
 .404اة ه ال/آية إخ َّج

 وَّلذيننيتوفوننمنكمنويذروننسعوَّج نيهبةننبأَْ  ننسربعْنسَ  نوتش َّن•
 .430اة ه ال/آية

 .و ال اابهاصالةط ال كال امللا

 : نسخ السنة بالسنة:ثانياا 

"كنـــت نفيـــتكم عـــن زيـــارة املألدددوات الا صاي ددداد بددداملألوات ا صاي ددداد  باي ددداد: 
. نىدد ألةدط مبدا  صا اتد  431"ف ن شرب الرابعة فـاقتلو "ا 434القبور أال فزوروها"

 أنه حمل إليه من شربفا الرابعة فلم يقتله. 

 .434ل الدافة فادخروها""كنت نفيتكم عن ادخار لحوم األلاحي أل 

 : نسخ  السنة بالقر ن:ثالثاا 

 فاولنوج اكنَا  نَّمل ار نَّحلا َّ ننننناةألوج  إىل ب ل امله،س نىد بداةه آن: 
 .100اة ه ال/آية

                                                           

 .136ا  د  181اأ ِّه اابهاا يف  ق ة :  (434)
ا ابدددددددن   دددددددان : 4/135ا أمحددددددد، : 4313ا اةددددددد،ا مي : 6551ا اةتىدددددددا ي : 1000ا اةرتمدددددددل  : 0010أبدددددددو داصد :  (431)
0/014. 
 .10ا  د  83اأ ِّه اابها يف  ق ة :  (434)
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صادددلةط ااندددل امل اشددد ال اهللدددل اة دددا   يف اةهلل دددل  ددد ال باةىدددتةا صدددد، نىدددد 
 ألةط بهوة  ا  ان :

• ف  ننب َ و ن 113اة ه ال/آية. 

 .- صوم رمضان -ثابتاا بالسنة، فنسخ بالقر ن صوم عاشوراء كان 

 صالةط تأا  اة سال إىل ا سء اةهألاص اان جا  ا باةىتةا صهللا داص 
حل ىدددد،  ةدددد  اددددن  433"حشــــا اهلل قبــــورهم نــــاراا"يددددول اخلتدددد،  صددددد، أادددد  اة ددددسال: 

 اة سالا صنىد ألةط ب سال اخلوف اةوا دال يف اةه ان.
• وإنَّنِنتنفي منفأقمتن منَّلةالت    144اةتىاء/آية. 

 : ال ي وز نسخ الحكم الثابت باإل ماع:رابعاا 

الن احلك  اة ابل باملوال يعك ا،ل صجود  ،يذ م ص  يف املىاةة إال 
أن اة ددددد ابة ادددددانوا يع فدددددون احلددددد،يذ صل يددددد صها فدددددلا صا احلكددددد  دصن أن يددددد صصا 

د دداس احلدد،يذ صال يوجدد، نددم بكألدداب أص اددتة بعدد، انهضدداء اةددو ي صباةألددايل ال 
 .صال إوال  انا صاهلل   فس حمل ةو صد نم ج،ي، يتىد احلك  اة ابل باملوال

 : نسخ حكم القيال:خامساا 
ال يهدد  اةتىددد يف  كدد  اةه دداس مطهللهدداا صألةددط لن اةه دداس املعألدد  اددو مددا  
اانل اهللأل  ش ا ة أ  اة اادذ اهللدل احلكد  ادواء  د جة أص دالةدة أص مىدألت طة 

ألال مددن دة ددل )اةكألددابا اةىددتةا املوددال(ا صاةه دداس أص د اادد ة صاددله اةعهللددة مددأاو 
با ع ما دال اةد،ة ل باد دااا فدس يألدأتل أن يهد  اةتىدد يف احلكد  املىدألت   باةه داس 
ما دال ال ل موجوداا. أما إألا  ،ل نىد ةأل ل فعت،اا ال يوجد، د داس لن 
اس اةعهلل ة د، زاةلا صةكن يف اله احلاةة ال يكدون اةتىدد دد، صدد  يف  كد  اةه د

بل يكون نىخاا ةهلل ك  اة ابل باةكألاب صاةىتة صاملوال صيتط ق اهلل   ما دهللتاه 

                                                           

 .1/065ا أبو يعهللل : 1/043ا أمح، : 541مىهلل  :  (433)
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 ان اةتىد من اةكألاب صاةىتة صاملوال.

 : ال ي وز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:سادساا 

 إن اةىتة املألوات ال م  اوإا دطع ة إال أإا ال تتىد اةه آن ملا يهللي:
مبعده  بآيدة ي د،ص اييدة أن أ  ْنمك ننآيْوإنَّنب ّلن نآي ا  ان : او يهوص -1

 أا ا. آية يف  ابل ةك  يتىد بآية اة ابل احلك  أن
4- م نَن  نماننآياْنسونَن ا  نَاأتنخبا نمنا  نسونمًلا  ننننننن  فاةضدم  يفَاأتن  يعدود إىل

او ا  ان  أ  أن اةل  يدأ  بتىدد اييدة ادو او اد  ان ا صاةىدتة يدأ  
صةقدل اةهد آن و اد  ان  صإن   ة ةهلل ادوص لن ةقدل اةىدت  ا اة ادوص 

اان املعه ةهلله آن صاةىتة اهللد  ص  داا مدن او اد  ان  إال أن اةىدتة تتىدل 
مددن   ددذ اةكدسل صاةكألدداب اددسل او اد  ان . صهلددلا فاييددة   ةهلل ادوص 

 يتىد  كم،ا بآية أا ا.
3- سَْلن نإليكنَّلذِ نلتبنينللن سنما نَاْلنإلاي منننو ي دنيِّ  فاة ادوص 00/آيدةاةت ل

 ما ن ص من آيات صةكت  ال يتىخ،ا لن اةتىد  ف  صة ع ب اناا.
 ةكل ألةط ال تتىد اةىتة املألوات ال اةه آن.

صمن باب أصىل ال اوز نىد اةه آن باةىتة آ ادا لإا باملضدافة ملدا ألاد  
 .ان اةىتة املألوات ال ف،ي ظت ة صاةهطي ال يأتىد باة ك

بآ دددداد اةىددددتة لن املألددددوات  أدددددوا مددددن  صاددددلةط ال تأتىددددد اةىددددتة املألددددوات ال
 .اي اد فس يأ اص اخل  املهطول ب  ا  ظك

أما اةلين داةوا إن   وت اةألوج  إىل ب ل امله،س اان  ابألا باةىتة املألوات ال 
لندد  ل يوجدد، مددن اةكألدداب مددا يدد،ص اهلل دد  صإن أاددل د دداء اددانوا ي ددهللون إىل ب ددل 

فهداص هلد   نىد جاء متاد   ادوص او امله،س بتاء اهللل اةىتة املألوات ال فهللما 
ل يتكددد  اهللددد ، . فدددا واب أن  إن اةه هللدددة دددد،  وةدددل فاادددأل،ا صا اددد ه صاةتددديب 

نىددد اةألوجددد  ةألد دددل ّ بدداةه آن امدددا ألا ندددا ادددابها صاملتدداد  فهددد  أاددد ا  مبدددا 
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  ددل ف،ددو ادد  ةكدد  شدد اي  دد،يذ صاددلا جددا  . أمددا اةتىددد فهدد، ّ بدداةه آن 
 .صة ع بهوة 

 ن النسخ والتخاي :الفر  بي

. اةألخ دد م د دد  اةعددال اهللددل بعددض أفدد اده صةدد ع يف اددلا اةه دد   فدد  1
 ه هي ةهلل ك  ان الفد اد اياد ين فهللقدل اةعدال موضدول أ دس ةكدل الفد اد صل 
يهأل دد  اهللددل بعضدد،ا إال به يتددة اةألخ دد م أ  أن مددا بهددي مددن أفدد اد اةعددال بعدد، 

ل بعد، اةألخ د م أص اةعمدل خت     ي ل معموال ب  فس ي طل اال ألجاه باةعدا
 .ب  أما  ف  احلك  باةتىد ف  طل ال ةون من أةوان اال ألجاه ب  أص اةعمل

. صت ااددي يف اةألخ دد م د يتددة اددابهة أص ال هددة أص مها نددةا أمددا اةتىددد 4
 .فس يه  إال ب،ة ل مرتاكع ان املتىوك

 .. صيكون اةألخ  م يف الا ا  صغ اا3

    صاةت،ي.أما اةتىد فس يه  إال يف الم
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اال تفاد ومتعلقاته
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 الفصـل األول

 اال تفاد

االجأل،ددداد يف اةهللغدددة ا دددا ال ادددن اادددألق اغ اةواددد  يف حته دددق أمددد  مدددن المدددو  
 .مىألهلل ل اةكهللقة صامليهة

أما يف ا طسح ال وة ني فمخ وص  بااألق اغ اةواد  يف لهللدل اة دن 
 .نقى  اةعج  ان امل ي، ف  بييء من ال كال اةي ا ة اهللل صج  جع من 

 :أما اجملأل،، فكل من ات ف ب قة االجأل،اد صة  ش لان

. أن يكدددون اجملأل،ددد، اهللدددل دددد،  متاادددل مدددن اةعهللددد  باةهللغدددة صاةت دددو صأن 1
يكون د،   ل من ألةط اهللل ما يع ف ب  أصضدال اةعد ب صا دا   يف اداداهت  

ةألضدمني صاالةألدد ال يف املخال دات ة دذ ا دد  بدني دالالت الةقداظ مددن املطابهدة صا
صاملقدددد د صامل اددددل صاةكهللدددددي مت،ددددا صا   دددددي صاحله هددددة صاجملددددداز صاملألددددوالت صاالشدددددرتاك 

 .صاةرتادف صاةأل اين صاملتطو  صاملق،ول

. أن يكون ااملاا اا فاا مب،ا ك ال كال اةي ا ة صأدىام،ا صل   إ  اهتدا 4
 ان صصجددددوه دالةأل،ددددا صأن يعدددد ف ج،ددددات ت ج  ،ددددا اتدددد، تعا ضدددد،ا صا ق ددددة ااددددألت

ال كددددال مت،ددددا صأن يكددددون اا فددددا بأادددد اب اةتدددد صص اةتااددددد صاملتىددددوك صاملطهللددددق 
 .صغ  ألةط من أدىال اةكألاب صاةىتة اة  ب تااا اابها…صامله ،

مدددا اددد ق شددد صن يف  دددق اجملأل،ددد، املطهللدددق املأل ددد،  الم تفـــد المطلـــق: 
ةهلل كددد  صاالادددألت ان يف و ددد  مىدددا ل اةقهددد  صاةدددل  اتددد،ه اةهددد، ال اهللدددل تأ ددد ل 

 .ص صتهع ، اةهواا،   ذ ة لال و 

صةدد ع معدده ألةددط أن اجملأل،دد، املطهللددق اتدد،ه اةعهللدد  بكددل  كدد  ف،ددلا ةدد ع 
امله ددودا صاددو ال يألددأتل ة يدد . صددد، اددان ا ددا  اة دد ابة يألودقددون يف ا دد   مددن 
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املىا ل ا اما تودف امد  يف مىدأةة اةكسةدة صدألداص مدانعي اة اداال ا صتوددف أبدو 
 .بك  يف مىاةة ا ،ال

اهلجدد ال ماةددط بددن أنددع ددد، اددئل اددن أ بعددني مىدداةة صددداص اددن صإمددال دا  
 .ال ص س ني مت،ا ال أد  

صإيددا امله ددود أن اجملأل،ددد، املطهللددق اتدد،ه يف االجأل،ددداد إمكان ددة جتعهللدد  دددداد ا 
اهللددل اة  ددذ صاالاددألت ان صتأ دد ل ال ددوص يف اةع،يدد، مددن املىددا ل اةدد  تيددمل 

 .بوج  اال اةي يعة املاسم ة بيكل إوايل

اددددو اةددددل  ات دددد  إمامدددد  يف ال ددددوص صاةقدددد صل صةكتدددد   المــــذهأ:م تفــــد 
يىدألت   أ كددال املىددا ل اةدد  يددتم اهلل ،ددا مددن دواادد، أمامدد  مددن ال كددال اةعامددة 

 .اهللل ضوء دواا، أمام  صمت،ج 

صاددو اةددل  يددألمكن مددن اةت دد  اة دد  ح يف مىددأةة مددن  م تفــد المســألة:
 .املىا ل صيههلل، يف غ اا

ةهلل كدد  اهللدل املىدأةة مددن املعهللومدات اةيدد ا ة صيكق د  مع فدة مددا ال بد، متد  
 .صاةهللغوية

 .الا ان أنوال اجملأل،،ين

 :صأما ما يه  ف   االجأل،اد

فاالجأل،دداد ال يهدد  إال يف ال كددال اةيدد ا ة اةدد  دة هلل،ددا ظددك صةدد ع ف مددا 
 .دة هلل  دطعي اة،الةة من ال كال  ااةع ادات اخلمع ص واا

 دد،ال مبعتدداه ال ددويل لن اةعه دد،ال امدا ال اددوز أن يكددون االجأل،دداد يف اةعه
 .دطع ة يه ت ة صال تأال إال باة،ة ل اةهطعي صال اوز أن تأال باة،ة ل اة ك

•  إننَّلرننالنيغانمننَّحلقنَيئ 41اةتج /آية. 

• إننَّلذينن  دلوننفنآي تنَّهللنبغ نسل  ننستا  منإننفنوا ور منإالنِاربنننن
 .65غاف /آية م ن منبب لغي 
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•    منب نمننتلمنإالنَّتب عنَّلرننوم نقتلوهنيَين م 163اةتىاء/آية . 

صاددددل اددددله اييددددات صآيددددات غ اددددا صا دال يف اةعها دددد، ا يددددلل او ادددد  ان  
 .صتعاىل ف ،ا من أال اةعها ، باة ن صيت،ل ات  إ ا جازما

 .صملا اان االجأل،اد بألع يق  يألعهللق بالدةة اة ت ة ف،و ال يه  يف اةعها ،

ن يهدداص إن اجملأل،دد، صإن ااطددأ فهللدد  الجدد  صةددلةط ال يضدد  إن صال ي ددح أ
اجأل،،  يف اةعه ،ال ف،و ةو أاطأ يدأج ا ال يهداص ألةدط لن املخطدت يف اةعه د،ال 
ال يددأج  صال يعددل  صإيدددا يددأمث صيضدددل ف ددت ةدددو بددلص ج،ددد،ه صااأله ددل إمكان دددة 
ب لادألدد  صل يددأمن فدد ن اددلا ال يق دد،ه شدد ئا صال يه ددل ةدد  اددل  يتجددو بدد  مددن اددلا

او صألةدددددط الن حمدددددل اةعه ددددد،ال ادددددو اةأل  دددددل أ  اةهطددددد  صاة هدددددني صاهلل ددددد  فم دددددل 
االجأل،ددداد اددددو ال كددددال اةيدددد ا ة ألات الدةددددة اة ت ددددةا صيهدددد  اددددلةط يف الدةددددة 

 .اةهطع ة اة  وت صةكت،ا ظت ة اة،الةة

 لرورة اال تفاد في كل العاور:

ن مد -أ  ا د -االجأل،اد ف س اهللدل اةكقايدة فدس ادوز أن فهللدو اةع د  
جمأل،د، صإال أمث املىددهللمون. صبوجدود جمأل،دد، أص أا د  يف ا دد  مدن اةع ددو  يىدده  

 :املمث ان املىهللمني يف ألةط اةع   صالا  ابل من صج،ني

أن ن دددوص اةيددد يعة املادددسم ة تىدددألوجل مدددن املىدددهللمني  الو ـــه األول:
االجأل،ددداد لن ادددله اةت دددوص ل تدددأتا مق ددددهللة ص دددت اةددد  جددداءت مق ددددهللة يف 

ىددألوال و دد  اةألقا دد ل بددتم دددال ا فمدد س آيددات املوا يددذ بعددض المددو  ل ت
جدداءت مق ددهللة صمدد  ألةددط ف،ددي مددن   ددذ ال كددال ا    ددة ا ألاجددل إىل ف،دد  
صااألت ان يف ا د  مدن املىدا ل امىدأةة اةكسةدة صاحلجدل فد ن اجملأل،د،ين يهوةدون 
إن اةوةد، ججددل الادوال اددواء أادان ألادد ا أل أن دل لن اهللمددة صةد، تعددك ادل صةدد، 

أاددان ابتددا أل بتألدداا صمدد  ألةددط فدد ن ابددن ا دداس يهددوص: إن اة تددل ال حتجددل اددواء 
لن اهللمددددة صةدددد، تعددددك اةددددلا  فهدددد . صألةددددط يدددد،ص اهللددددل أن اةت ددددوص  ددددت اةدددد  
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تع ضل ةهللألق  ست جاءت جممهللدة جألداه إىل ف،م،دا صاادألت ان احلكد  مت،دا إىل 
 .اجأل،اد

 اله من نا  ة تألعهللق باةت وص. 
احل ات ددة مىددألج،ال بااددألم ا  صمددا ل ي ددلص  فدد ن اةودددا   أمــا الو ــه اأخــر:

ا ،، يف ااألت ان ال كال املألعهللهدة  دا فىد كون مدن غد  املمكدن تط  دق  كد  
اةيدد ل ف ،ددا اهللمددا بددأن اةت ددوص مألضدداف ال اهللددل صجددوب تط  ددق  كدد  اةيدد ل يف  

 :ال مىأةة

• وسننَّحكمنبين منك نسَْلنَّهلل 08املا ،ال/آية. 

• كمااوكنفيماا نَاار نبيناا من اامنالن اا وَّنفنننننفااالنوربااكنالنيؤمنااوننحتااىنحينن
 . 56اةتىاء/آية سَْ  منح ج ن  نقضيتنوي لموَّنت ليم 

• وَْلن نتليكنَّلكت  نتبي َ نلكلنَيء 18اةت ل/آية. 

صبلةط فان االجأل،اد ف س اهللل اةهاد ين يف ال ا  ا أ  فد س اقايدة 
إال بد  ف،دو  إألا أدام  اة عض اه  ان اة ادني صاو من بداب مدا ال يدأل  اةواجدل

 .صاجل   ذ ال يأل  اال ألكال إىل ما أن ص او يف ال مىأةة إال باالجأل،اد

الا صد،  ذ املاسل اهللل االجأل،اد صجعل ملدن اجأل،د، فأ داب أجد ين 
 .صملن اجأل،، فأاطأ أج ا صا ،ا

صةهدددد، ادددددا  املىدددددهللمون يف  ددددد،  املاددددسل اهللدددددل ألةدددددط فكدددددان ةهلل ددددد ابة 
مي،و ال صادانوا يىدألت طون ال كدال  430ىا لاجأل،ادات ا  ال صااألسفاهت  يف امل

مدا صاددع،  ألةدط لإدد  أادل اةهللغددة صااييددوا ند صص اةهدد آن صأادلصا اددن  اددوص او 
. 

مث تددد ع،  يف اةع دددو  اةس هدددة ددددول بددد ز مدددت،  ا ددد  مدددن اجملأل،ددد،ين اأ مدددة 
                                                           

ت،دا: أ ا اهلل دط اة،يدة. دداص ا مدان صا د،اة محن  ص  ان اهللي أن  داص يف امل أال اة  ااأل ض اا ام  فأج،ضدل مدا يف بط (430)
 بن اوف: إيا أنل مأدب ال ن ا اهلل ط ش ئاا.
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 .امللاال صتسملهت 

صبه دددل ا ددددو  املاددددسل م دادددد ال  ددددت ضددددعف االجأل،دددداد مث اةغددددي صفيددددا 
 . صأ   ل أ كال او املىألت طة ال تواال املىا ل املألج،دالاةألههلل ، 

فددددس بدددد، مددددن ااددددألم ا  االجأل،دددداد ة كددددون يف المددددة مددددن اجملأل،دددد،ين مددددا ف دددد  
اةكقايددة ة عدددود املاددسل دا ددد،ا ةهللعددال معا دددا مليددااهلل  صف جددد  مددن اة هللمدددات إىل 

 اةتو .
 بدددأن ادددلا اخلددد  ال يتهطددد  صأنددد  اددد كون يف ادددله صدددد، بيددد نا اة ادددوص 

المددة إىل آادد  اة مددان مددن يعمددل ةألط  ددق أ كددال او يف ال س صاأل،دد، ة ىددألم  
436املاسل ااة ا

 . 

 إقرار الرسول ال تفاد الاحابة في عار :

اهللددد ،  األ،ددد،صن يف ا ددد   ادددوص او  - ضدددوان او-ةهدد، ادددان اة ددد ابة 
  صفألهللقون يف ااألت ال،  ةأل كال صيه ا  اة اوص  اهللدل ألةدط صاحلدوادل
 :  ة ت ني ألةطاةألاة

.   تما ف غ مدن غد صال اخلتد،  صاإد ل ال د اب صا حتهللدوا أ اد اة ادوص أن 1
أن  املس كة ل تض  أاهلل أل،ا بع،  -اهلل   اةىسل-يض  اس   فأا ه ج يل 
مأألنا فأألن يف اةتاس من اان اامعا مط عا فس  ف ىل بك د ي ة.  فأم  اةتيب 

،ددوا إىل احل ددون ز افددات صص دد،انا شددااي ي ددهللني اةع دد  إال يف بددك د ي ددة فألوج
ادلا   دهللل ف د  مغداي ال فمدت،  مدن  أاهلل أل،  صةكن ف،م،د  ةهدوص اة ادوص 

أاددل ب دداا  اةددتم فهللدد  ي ددل اةع دد  إال اتدد، ص ددوة  بددك د ي ددة بعدد، املغدد ب ا 
صمت،  آاد صن ف،مدوه بدأن امله دود متد  ادو املاد ال ف دهللوا اةع د  يف امل،يتدة أص 

                                                           

دداص: يدا  ادوص  "واشوقا  إلى إخـواني ا "ال تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر اهلل وحتى ي فر الد ال" (436)
ون بـدينفم مـن شـاهق إلـى شـاهق وياـلحون إذا أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعـدي يفربـاوا أةىتا إاوانطري! فهاص: 

 . ،   اوص او  فسد النال"
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 .435بلةط أد  ا م   اس اهللل امهلل  اوص يف اةط يق فهللما اهلل  اة  

ملعاأل   تمدا بع د  داضد ا إىل اةد من م حتكد  ري دداص: بكألداب  . دوة  4
او. داص: فد ن ل جتد،ري دداص: بىدتة  ادوص او. دداص: فد ن ل جتد،ري دداص: أجأل،د، 

: احلمدد، و اةددل  صفددق  اددوص  اددوص او ملددا ي ضددي او  أيددي صال آةددو. فهدداص 
 .433ص اوة 

إذا ا تفد الحاكم فأخطـأ فلـه أ ـر وإن أصـاب » ن  ،يذ اة اوص . إ3
 .431«فله أ ران

: . د ة دألل أ  دألادال ل ، املي اني يف غ صال  تني فه، داص اةتيب 0
صادان ادهللل دأل دل أ  دألدادال دد، أادله غد ه  "من قتل قتيال له عليـه بينـة فلـه سـلبه"

 افضددا -بكدد  اة دد،يق  صلهللددل أن يىرتضددل )أبددا دألددادال ة أاددل اددهلل  (. فهدداص أبددو
: "الادددا او ال يعمددد، إىل أاددد، مدددن أاددد، او يهاتدددل االارتضددداء ةضددد ال اةتددديب 

. فأادل "صـد  فأعطـه إيـا ": ان او ص اوة  ف عط ط اهلل  ". فهداص اة ادوص 
 .438أبو دألادال اهلل  

اع، بن معاأل يف بك د ي ة ف كد  بهدألهلل،   . صد،  ك    اوص او 6
 .404لقد حكمت بحكم اهلل من فو  سبعة أرقعة"": صايب أل ا ي،  فهاص 

صادددان  ممدددا اددد ق يق،ددد  أن اة ددد ابة ادددانوا األ،ددد،صن يف زمدددن اة ادددوص 
                                                           

 .3313ا مىهلل  : 3114ا 180اة خا  :  (435)
ا صدددداص احلدددافل يف اةألهللخددد م : دددداص ابدددن لددداا  : ةددد  ل يهدددان 1343ا اةرتمدددل  : 3684ا أبدددو داصد : 6/434أمحددد، :  (433)

إال مدن ادلا اةوجد  صةد ع مبأل دل صةكدن اشدأل،ا ه بدني اةتداس صتهللهد ،  ةد  صاسوا ال ي حا صداص اةرتمل  : الا احل،يذ ال نع فد  
 باةه وص مما يهو  أم ه.

احل،يذ "إألا اجأل،، احلاا  فااطدأ فهللد  أجد  صإن أ داب فهللد  أجد ان" مألقدق اهلل د  مدن  د،يذ امد صبن اةعداص صأ  ا يد الا  (431)
 .1315ا مىهلل  : 3364اة خا   : 

ا املولددددددأ : 1654ا اةرتمددددددل : 4313ا 4563ا أبددددددو داصد : 1361:  ا مىددددددهلل 0455ا 4833ا 4115اة خددددددا   :  (438)
 .4/104ا املىأل، ك : 1/141ا ابن   ان : 438ا 3/110ا أمح، : 4/341ا اة،ا مي : 830

 .4/44ا أمح، : 1351اة خا   : ا مىهلل  :  (404)
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 يه ا  اهللل ألةط صيعهللم،  أن  إن أ اب ة  أج ان صإن  أاطأ ة  أج .

 ضددوان  او -صادلةط  د، ل  دوادل اجأل،اديدة ا د ال يف زمدن اة د ابة 
 . ةصاي ا  ال مىألق ض بع، اة اوص  -اهلل ، 

 ت إن اامة اةتاس اان االجأل،اد متألي ا ب ت،  صة ع ألةدط بغ يدل ف،د  
يف ألاك اةع دد  ادد ب أد دداح. فهللهدد، اددان امدد  مدد ال فطددل صأ اد أن جدد،د امل،ددو  

وإننسردمتنَّساتب َّلننف دت اهلل   ام أال من آا  اة دقوف بدأن او اد  ان  يهدوص: 
 . 44اةتىاء/آية ئ عوجنمك ننعوجنوآتيتمنإح َّ ننقن  رَّنفالنتأخذوَّنمن نَي

فهاةل ة  من ف،م،ا ةكهللمة دتطا  صاة  تق ، اةك د ال بد،صن حت،يد، بأند  ال 
 :  "أ ابل ام أال صأاطأ ام ".-اهلل    ضوان او-اوز ة  حت،ي، امل،و  فهاص 

 ا تفاد الم تفد:

فاادددألت    كمدددا شددد ا ا ف كددد  او يف  هددد  ادددلا  401إألا اجأل،ددد، اجملأل،ددد،
ندددد  اددددوز ةدددد  أن يددددرتك اجأل،دددداده يف احلدددداالت اةألاة ددددة احلكدددد  اةددددل  ااددددألت ط  إال أ

 : صيعمل باجأل،اد غ ه

. إألا ت دده املمددال  كمددا شدد ا ا مع تددا ف  ت،ددا يددرتك  أيدد  اهللددل اةوجددوب 1
صيأل دد   أ  املمددال فهدد،  دد،ل يف زمددن أ  بكدد  أندد  اددان يهىدد  الاط ددات اهللددل 

سلا املىدددهللمني باةألىددداص  صادددان يددد ا امددد  اةألقاضدددل  ىدددل الاددد ه ة يف املاددد
ةكتددد  ت ددده مدددا ت تددداه اخلهلل قدددة   تدددلاك أبدددو بكددد . صادددلةط فقدددي موضدددول اةطدددس  
فكان ام  ي ا إيهال اةطس  بهللقل اة سل  س ا صأبو بكد  صا د،الا فأل ده امد  

 . أ  اخلهلل قة يف صدأل  صت ك اجأل،اده

 صد، انعه، املوال اهللل ألةط صمت  اةهاا،تان: 

 افل ظاا اا صبالتاا(.)أم  املمال ي ف  اخلسف( )أم  املمال ن

. إألا ادددان يف تددد ك اجأل،ددداده  قددداظ اهللدددل ص ددد،ال املىدددهللمني امدددا  ددد،ل 4
                                                           

 هوص اهللي صمعاأل.إألا ل األ،، يف املىأةة فهلل  أن يأل   غ ه ممن اجأل،،صا ف ،اا صد، اان ام  ي ج  ة (401)
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 ني بوي  ا مان اهللل اخلسفة صصافق أن يعمل باةكألاب صاةىدتة صادتة اخلهلل قألدني 
 .من بع،ه

. الاهللم ة: فهللو اان جمأل،، يد ا أن جمأل،د،ا آاد  أاهللد  متد  فهللد  أن يأل د  3
- ضوان او اهللد ، -،ل يف زمن اة  ابة  أي  صيرتك  أي  او صد، اان الا ج

. 

. إألا ظ،ددد  ةددد  أن اةددد،ة ل اةدددل  اادددألت، إة ددد  يف اجأل،ددداده ضدددع فا صأن 0
دة ددددل اجملأل،دددد، ايادددد  دددددو   دددد  ح فقددددي اددددله احلاةددددة اددددل اهلل دددد  تدددد ك احلكدددد  

 دة ل ضع ف صأال احلك  أل  اة،ة ل اةهو .املىألت   من 
 404و يألطهلللصاالجأل،اد او ال ل يف أال ال كال اةي ا ة صا

 . مع فة صاد  املىأةة امل اد ااألت ان احلك  هلا -أ  

 .مع فة اةت وص اةي ا ة املألعهللهة باملىأةة -ب 

بلص اةوا  اهللل صج  جع اجملأل،، مدن نقىد  اةعجد  ادن امل يد، ف د   -ه 
صألةدط يف ااددألت ان احلكدد  اةيد اي مددن اةت ددوص املألعهللهددة باملىدأةة غدد  أندد  البدد، 

ادو اادألت ان احلكد  ةهللمىدأةة مدن اةدتم إمدا مدن متطودد   من مع فة أن االجأل،داد
فاانننسروااعنننأص مق،ومدد  أص معهوةدد  اااددألت ان  كدد  املجددا ال مددن دوةدد  تعدداىل: 

                                                           

 من امل،  إد اك أن ااألت ان احلك  اةي اي ال أن ي اال ف   اةت وص صصاد  املىأةة دصن اةألأ   باة  صف احمل طة  ا.  (404)
إن اةيدد يعة املادددسم ة يف معا أل،دددا ةإلنىدددان تهضدددي ب، ااددأل  صادددد  امليدددكهللة مث اةألعددد ف اهللدددل  كدد  اةيددد ل ف ،دددا باادددألت ال  مدددن 

ا أ شدد، إة دد  دصن إدامددة صزن ةهلل دد صف صال ددواص يف خماةقددة اةيدد لا فواددد  اجملألمدد  ال بدد،  أن يكددون مه دد،ا بددأص اةكألدداب صاةىددتة أص مدد
ام  او صنواا   صال جل ةهللمىهللمني أن يألك قوا  ىل صاد  زماإ  صمكاإ  بل اهلل ،  أن يعا وا ألةدط بكألداب او صادتة  ادوة  

 اهلل دد  يف االاددألت ان لن امل ددهلل ة تكددون   ددذ يكددون اةيدد ل: ا صال ي ددح أن يعألدد  مددا ي تدد  اةعهددل م ددهلل ة فألددأ   وماا ن
قاا نجاا ءتكمنبينااْنماانننصاوندد  ددد، جدداء  محددة هلدد  يعددك أن م ددهلل أل،  ف دد  صاددلةط اييددة:  سرساالن كنإالنر ااْنللعاا ملنين
ص بالدل ال . بتاء اهللل ما ا ق ف ن ما يهوة  اة عض من أن ال كال تألغ  بألغد  اة مدان صاملكدان ددو ربكمنو  ىنور ْ

أااس ة ا الةط من يهوةون: )إن     ما  تكون امل هلل ة يكون اةي ل( دوهل  بالل الةطا فد ن امل دهلل ة تكدون   دذ يكدون 
اةيدد ل صةدد ع اةعكددعا فاةيدد ل ص دد،ه اددو اةددل  يهدد   امل ددهلل ة صاددو اةددل  يهدد   امل ددهلل ة صاددو اةددل  يغدد  اجملألمدد  ة تاادد   اددو 

 صة ع اةعكع.
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 .5اةطس /آية لكمنفِتو ننسجور ن

 .403"أعطوا األ ير أ ر  قبل أن ي ف عرقه": صمن دوص اة اوص 

اه صامل، جددة صأمدا تط  دق احلكدد  اهللدل املىددا ل املىدألج،ال اة،ااهللدة حتددل معتد
حتأل  فس يعأل  اجأل،ادا ا فان تط  ق احلكد  اةيد اي اخلداص بأل د مي اخلمد ال اهللدل 
حت مي و   أنوال املىك ات املىألج،ال يف أيامتا اله ا أص تط  ق احلكد  اةيد اي 
اخلاص بأل  مي امل ألة اواء اانل م ألة ل  ع ة أص ض بل اهللدل  أاد،ا  دت ماتدل 

 اهللل ة  ع،اا ال ألةط صأم اةد  ال يىدمل أل ف ل  أا،ا يف املعمل صصضعل يف
 .اجأل،ادا مبعتاه اال طس ي بل او تط  ق ةهلل ك  اهللل أف اده

 :ال ي وز اال تفاد في حق الرسول 
 :صاة،ة ل اهللل ألةط

. اههللددي: إن االجأل،دداد يألتددا  مدد  اةع ددمة لن اة ادداةة صاةأل هلل ددي ال اددوز 1
صاالجأل،دداد  -هلل دد  اةىددسلا-أن يألطدد   إة ،ددا اخلطددأ ص ددن مددأمو صن باةألأاددي بدد  

 ي،اهلل  اخلطأ.

ادددددان يتدددددل  بددددداةو ي صيتطدددددق ادددددن   . اةددددد،ة ل اةيددددد اي: إن اة ادددددوص 4
 .06الن  اء/آية قلنإ  نسَذرِمننب لوحياةو ي: 
إِنْن كوَنإِلَّ نوَحْي نيكوحَىن*وَمَ نيَنْ اقكنتَنِنَّلق َوَىنن  0ا3اةتج /آية. 

ملىددددأةة أص حتدددد،ل احلاد ددددة صاةودددددا   اانددددل ت  ددددل ألةددددط إأل اانددددل تأت دددد  ا
ف رتيذ فس ا ل ان اةىدأاص أص جكد  إال بعد،  أن يألتد ص اةدو ي صمتد  مدا يتد ص 

 .فس ا ل بل يتأل   اةو ي ةألوه صمت  ما اكذ اةو ي أياما

 . ل هللة   ات  يف أية مىأةة . ل ج،ل أن اجأل،، اة اوص 3

  ف مدا ف،دو ظدن ادالت صادتلا صأما ما ظت  بعض،  اجأل،ادا ةهلل ادوص 
اجأل،د، ف ،دا صن دني احله هدة  -اهلل د  اةىدسل-يهللي بعض احلوادل اة  يهوةدون إند  
                                                           

 .4003ابن ماج  :  (403)
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 :يف ألةط

 . أا ا ب، :1

م نِ ننلنيبننسننيكوننل نسس ىنحتىنيًاننفنَّألر نت ي وننت  نَّل َي نوَّهللن
ص د يف بعدددض اة صايدددات أن  53النقاص/آيدددة ي يااا نَّ خااا تنوَّهللنتْياااْنحكااايمن

ك  صام  يف الاد ا فأشدا  إة د  امد  بهدألهلل،  صأشدا  اهلل د  اة اوص ااأليا  أبا ب
 أبو بك  بأن يقادي، .

اهللددل اطددأ ا تك دد   صددداص بعضدد،  إن اددله اييددة ن ةددل األابدداا ةهلل اددوص 
 .باجأل،اده يف  ق الا ا

 : صالا اةهوص غ     ح وهللة صتق  س

*. إن  كد  الاد ا ادان دد، ند ص د ددل مع ادة بد،  صادو معد صف ةهلل اددوص 
 ،ندد ص يف اددو ال حممدد، صاددي اةدد  ن ةددل يف  ل يددق اهلجدد ال صةددلةط يهدداص . فهدد

فننَّنلَيتمنَّلاذيننِْا وَّنفضا  نَّل قا  نحتاىننننننات،ا   تا م،ن ة ص  تا مك ة ن ص: 
إنَّنس انتمو منفش وَّنَّلو  ُنفنم نمن نبع نوإم نف َّءنحتىنتضعنَّحل  نسونعَّر  ننلكنولاونيشا ءننن

وَّلااذيننقتلااوَّنفنساابيلنَّهللنفلاانننيضاالنننننَّهللنالَتةاا نمناا منولكااننليبلااوَّنبعضااكمنباابعضننننن
 .0حمم،/آية ستم  م

فددداحلك  يف الاددد ا ادددان مع صفددداا صادددو أن الاددد  جدددا   بعددد، امل خدددان يف 
دألدداص اةعدد،صا صاةددل   دد،ل أن املىددهللمني دألهللددوا مددن اةكقددا  يف بدد،  ادد،دا ا دد ا 
 صادد  ددد، أ ختددوا ا فأادد  املىددهللمون مددت،  صةكددن او ادد  ان  ااتددل اة اددوص 

 .  اان الصىل أن يكون اةهألل أا   صامل خان أا  يف أن

اهللدل اطدأ يف اجأل،دادع اجأل،د،ه  صبلةط فهلل ع يف ايية األاب ةهلل ادوص 
ةقعهلل  اسف الصىل صاةقعل اسف الصىل جدا   يف  دق  بل األاب ةهلل اوص 

 صلن  يف امل اح صة ع   اما صال مك صاا.  اوص او 
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ب د تهللط ال اديدذ اة د   ة اةد  تهدوص صاتا د، ي د اأاص صاو ال نهوص     
ةهلل  ابة يف الا ا اما ص د يف  ،يذ ان ابن مىعود  بااأليا ال اة اوص 
ما دال أن  ك  الا ا د، ادان  400"استشار النال في األسارى" ضي او ات  

 ري نازال د ل ألةط يف او ال حمم، 
 صةهللجواب اهللل ألةط نهوص: 
ةدد،ة ل اةهطعددي مددن اددل صجدد  إن احلدد،يذ اة دد  ح اة ددك إألا اددا س ا 

أ  ة ددذ يألعددل  ا مدد  ب ت،مددا يف اددله احلاةددة اددل  د احلدد،يذ د ايددةا أمددا إألا 
أمكددن ا مدد  بوجدد  حتألمهللدد  اةهللغددة صأدىددال اةكألدداب صاةىددتة ف ندد  ال يدد د د ايددة لن 

 إاماص اة،ة هللني أصىل من إواص أ ،وا .
صددددددد، اتددددددل د ددددددل اددددددله اةط عددددددة مددددددن اددددددلا اةكألدددددداب ال أ ا إمكان ددددددة  

ةهللجمدددددد    دددددددذ أندددددددك اتددددددل أف،ددددددد  مدددددددنت تهللددددددط ال اديدددددددذ أنددددددد  ااأليدددددددا ال يف 
 كدددددد  الادددددد ا صلن  كدددددد  الادددددد ا اددددددان نددددددازال د ددددددل ألةددددددطا اهلل دددددد  يكددددددون 

 ا م  مألعل ا صيأ د  احل،يذ د اية .
صددد، به ددل اهللددل اددلا اةق،دد  إىل أن ددد أت جددواب اددأاص  ددوص املوضددول صاةددل  

كدن  ىدل مهألضد ات اةهللغدة ت ني  يل من اسة  أن ا م  بدني اييدة صاحلد،يذ مم
صأدىددال اةكألدداب صاةىددتة فهللهدد، فدداتك يف اةط عددة الصىل أن أ اديددذ االاأليددا ال ل 
ت دد ح بددأن تهللددط االاأليددا ال اانددل يف احلكدد  لن اة صايددة تهددوص )ااأليددا  اةتدداس 
يف الاددددا ا( صاددددله حتألمددددل أن تكددددون االاأليددددا ال يف احلكدددد  أ  أن احلكدددد  ل 

أليددا ال يف ا ق ددة تط  ددق احلكدد  أ  أن احلكدد   يكددن نددازال صحتألمددل أن تكددون االا
 اان نازال ا ا ات صاالاأليا ال اانل يف أال أ  ا ا  . 

أمدددا االاأليدددا ال يف احلكددد  ف،دددي تددد د د ايدددة لن احلكددد  ادددان ندددازال صأمدددا  

                                                           

 .44-3/41ا احلاا  : 14468 د   14/100ا املعج  اةك   : 3534أمح، :  (400)
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االاأليدددا ال يف أادددل أ  ا دددا  مدددن ا دددا ات احلكددد  ف،دددله ال تعدددا س اييدددة بدددأن 
كددن ا مدد  بددني اييددة صاحلدد،يذ ف كددون احلكدد  اددان نددازال صبااأل ددا  اددلا اةوجدد  ا

احلك  نازال د ل ب،  صتكون االاأليا ال د، صدعل صةكدن ةد ع يف احلكد  صةكدن 
اان   يف تط  ق أ  ا ا  من ا ا ات  صاا ة أن ن صص احلك  يف او ال حمم، 

صاالاأليددا ال اانددل يف أ  ا ددا  مددن ا ددا ات  فنماا نمناا نبعاا نوإماا نفاا َّءنا ددا ات 
  ابة ضمن اله اخل دا ات  دت أن امد   ضدي او اتد  احلك  صاان جواب اة

يف دألدددددل  ف،ددددد  أن اتددددداك ا دددددا ا آاددددد  صادددددو اةهألدددددل ادألددددد،اءا بقعدددددل  ادددددوص او 
الا ين اه ة بن أ  مع   صاةتض  بن احلا ل صظدن امد  أن ادلا ا دا   اةدذ 
مدن اةىدتة مد  اةعهللدد  أن ادلا ادان  كمدا اا ددا هلدلين الاد ين ةىدابهة ب ت،مددا 

فه، آألصه أألاا ش،ي،ا فألعهللدق احلكد   مدا اا دة دصن غ ودا  او صبني  اوص
 من أا ا ب، ا صمن الدةة اهللل ألةط:

دددد،   ددد ت احلكددد  يف املدددن  فنمااا نمنااا نبعااا نوإمااا نفااا َّءننأ. اييدددة اةك ادددة 
 أص اةق،اء فه .

ب. جدداء يف تقىدد  غ ا ددل اةهدد آن ص غا ددل اةق دددان ةت ددال اةدد،ين احلىددن 
ىددد  اةطدددد   ا دددد ء اةألااددد  ايدددد  )اددددو ال اةق دددددان( اةت ىدددابو   اهللددددل اددددامش تق

اةط عة اة اة ة دا  املع فدة ةهللط اادة صاةتيد : )صاةدسل يف اة دال ادن  14ا8 ق ة 
ابدددن ا دددداس ةهللع،ددد، صألةددددط أن اييددددة ن ةدددل يف اه ددددة بددددن أ  معددد   صاددددان يك دددد  

فددأ  أن يأاددل مددن  فاختددل ضدد افة صداددا إة ،ددا  اددوص او  جماةىددة اة اددوص 
 يدددأ  باةيددد،ادتني فقعدددل صادددان أ  بدددن اهللدددف  ددد،يه  فعات ددد  صدددداص لعامددد   دددت

  أت يا اه ة داص ال صةكن أ  أن يأال من لعامي صاو يف ب د  فاادأل   ل 
مت  في،،ت ةد  صاةيد،ادال ة ىدل يف نقىدي فهداص صج،دي مدن صج،دط  د ال إن 
ةه دددل حممددد،ا فهللددد  تطدددأ دقددداه صل ت ددد   يف صج،ددد  فوجددد،ه اددداج،ا يف دا  اةتددد،صال 

ال ألقــــاك خار ــــا مــــن مكــــة إال علــــوت : ) ألةددددط فهدددداص  اددددوص او  فقعددددل
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 ( فهألل يول ب،  .رأسك بالسيف
ه. جاء يف اةى ال اةت وية البن ا   ا د ء اة داين دا  إ  داء اةدرتال اةعد   

باة ددق اء دألددل  : )ددداص ابددن إادد ا :  ددت إألا اددان  اددوص او 033 ددق ة 
امددا أادد ين بعددض أاددل اةعهللدد  مددن اةتضدد  بددن احلددا ل دألهللدد  اهللددي بددن أ  لاةددل  

مكددة مث ادد ه  ددت إألا اددان بعدد   اة   ددة دألددل اه ددة بددن أ  معدد  ( مث يهددوص يف 
نقع اة ق ة )صداص محاد بن اهللمة ان اطاء بن اةىا ل ان اةيدعيب دداص ملدا 

بهألدددل اه دددة دددداص أتهألهللدددك يدددا حممددد، مدددن بدددني دددد يش ري دددداص: نعددد ا  أمددد  اةتددديب 
نا ااج، اهللدف املهدال فوضد   جهللد  اهللدل اتهدي أت، صن ما  ت  الا  ا جاء صأ

صغم ادا فمددا  فع،ددا  ددت ظتتددل أن ا ددك اددألت، انا صجدداء مدد ال أادد ا بىددس شدداال 
 فأةهاه اهللل  أاي صأنا ااج، فجاءت فالمة فغىهللأل  ان  أاي(.

صددد، دألددل اه ددة بددن أ  معدد   بعدد، اةتضدد  بددن احلددا ل صاددأاص اه ددة اةدد،اص 
ين يتط ق اهللل صادعدة دألدل اةتضد  بدن اهللل أن دألهلل  ااص من دصن الا ا ايا  

 احلا ل لن  د هلل  ف يمهلل،ا ااأل اص اةهألل من دصن الا ا .
صبددلةط يكدددون دألدددل اةتضددد  صاه دددة  كمدددا اا دددا صي هدددل احلكددد  اةعدددال يف 

 الا ا )املن أص اةق،اء( .
ل يىأليدد  يف  كدد  الادد ا فهدد، اددان احلكددد  صاخلس ددة أن اة اددوص 

ال  صاة اددوص ال األ،دد، يف ال كددال ف،ددو  نددازال د ددل ألةددط يف اددو ال حممدد، 
يهوص صال يقعدل إال ص  دا صإيدا االاأليدا ال ااندل يف أادل أ  ا دا  مدن ا دا ات 
احلكدد  اةددل  اددان نددازال أ  يف ا ق ددة تط  هدد  صاهللددل اددلا تق،دد  تهللددط ال اديددذ 

 صيكون  داا د اية م جو ا ملمكان ة إاماص اة،ة هللني.
4 .تاابنينلااكنَّلااذيننواا قوَّنوتعلاامنَّلكاا نبنينتْاا نَّهللنتنااكنملنسنَااتن اامنحتااىنين 
 .03اةألوبة/آية

ل يكدددن مأألصندددا ةددد  بددداملألن ملدددن أ اد اةألخهللدددف ادددن  ظدددن بعضددد،  أن اة ادددوص 
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يف ت ددوك اجأل،ددادا متدد  صاات دد  او  -بعضدد، -ةهللمألخهللقددني  املع اددةا صددد، أألن 
 ا  ان  اهللل ألةط.

شدداء:  اددان مأألصنددا ةدد  أن يددأألن ملددن  صاة دد  ح غدد ه  امددا فدد ن اة اددوص 
فننَّنَّستأنَوكنلبعضنَأرمنفأنننملننَئتنمن م فكان اة اوص 54اةتو /آية  . 

يأألن ة عض من يىألأألن  ةهللهعود ةكن اتا اان الصىل أن ال يأألن ملألخهللقدي ت دوك 
 ددت صةددو ل يددأألن هلدد  فعدد،ل املألن هلدد  اددان  لإدد  امددا يف اهللدد  او ادد ألخهللقون

. صةددلةط فدداملألن هلدد  ل يكددن   ا كيددف اددل   صاددان الصىل أن ال يددأألن هلدد
اد ق أن ن ةدل اهلل د  صامدل  دا ةكدن  بل امس بأ كدال اجأل،ادا من اة اوص 

اةعقدو اتدا ادن اطدأ ا تك د   الصىل اان اد،ل املألن صةهد، اقدا او اتد . صال يعدك
 . بل ان ا،ل فعل الصىل

3 .نسباا َّنوالنتَاامنتلااىنقااربهنإراامنِْاا وَّنباا هللنماا تننوالنتةاالنتلااىنسحاا نمناا م
فاانننف إدا جداءت بعد، دوةددة تعداىل:  10اةألوبة/آيددة ف ساَوننورساول نوما توَّنو اامننن

رجعااكنَّهللنإىلنط ئْااْنمناا منف سااتأنَوكنللااا وجنفَاالننلااننخت جااوَّنمعااينسباا َّنولااننتَاا تلوَّنمعااينننن
أن ال ي ددد  ،   فااانننرجعاااكن. صدددد، بدددني هلددد  يف آيدددة 13اةألوبة/آيدددة تااا وَّ

النن  صبددني يف اييددة بعدد،اا صاددي: اة ادوص يف غ صاتدد  صألةددط ةألخددليهلل،  صإاددافأل،
شددد ئاا آاددد  يف إألالهلددد  فكدددان ألةدددط أ تددداء احلمهللدددة اهللدددل املتدددافهني ةهللهضددداء  تةااال

اهللد ،  صةد ع يف اييدة مددا يد،ص اهللدل أن اة ادوص اجأل،دد، يف  كد  صجداءت اييددة 
داةدددة اهللدددل اسفددد  بدددل ادددي تيددد ي  ابألددد،اء يف  دددق املتدددافهني صادددي متىدددجمة مددد  

نقددع اةىددو الا فددس ي ،دد  ف ،ددا  دد ا ة صال دالةددة صال  آيددات املتددافهني املكدد  ال يف
متطودددا صال مق،ومدداا أإددا ت دد  ح الجأل،ددادع أص تت  دد  اهللددل اطددأ صاددي ن ةددل يف 

 اةىتة اةألااعة ةهلل،ج ال بع، ت وك  ني  ج أبو بك  باةتاس.

صأمددا مددا ص د يف شددأن اددله اييددة صاييددات اةىددابهة مددن أا ددا  اددن ادد ل 
ن  اددددله الا دددا  ل ي ددددح صمددددا  دددح مت،ددددا مددددن اةتددد صص ص واد ،ددددا فدددد ن ا ددد ا مدددد
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أ اديددذ اددن ادد ل اةتدد صص اددي آ دداد  ظت ددة صال تعددا س اةهطعددي اةددل  ج دد  
 ت هلل ي اة اوص باةو ي ف ىل صأن  ال يأل   إال اةو ي صال يتطق إال  باةو ي: 

• إننستبعنإالنم نيوحينإيل 64النعال/آية. 

• إِلَّ نوَحْي نيكوحَىنإِنْن كوَن*وَمَ نيَنْ اقكنتَنِنَّلق َوَىنن  0ا3اةتج /آية. 
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 الفصل الثاني

 التقليد

اددو ات ددال اةغدد  دصن تأمددل صاةألههلل دد، شدد اا اددو اةعمددل  406اةألههلل دد، يف اةهللغددة
بهوص اةغ  من غ   جة مهلل مة اأال اةعامي بهوص اجملأل،، صأال اجملأل،د،  بهدوص 

 . من او م هلل 

 :،ين يف اةعه ،الصاةألههلل ، يف اةعه ،ال ال اوز لن او ألل املههلل

• وإنَّنقياالن اامنَّتبعااوَّنماا نسَااْلنَّهللنقاا لوَّنباالنَتبااعنماا ننسلْيناا نتلياا نآب ءَاا نسونلااونِاا نننن
 .134اة ه ال/آية آب ؤ مناليعَلوننَيئ نوالني ت ون

•  وإنَّنقيلن منتع لوَّنإىلنم نسَْلنَّهللنوإىلنَّل سولنق لوَّنح بن ننم نوج َ نتلي نآب ءَا نن
 .140املا ،ال/آية لمونننَيئ نوالني ت ونسونلونِ ننآب ؤ منالنيع

 ايية. إننفنخلقنَّل موَّتنوَّألر    صملا ن ةل: 

ــم يتفكــر فيفــا": ددداص   فاة اددوص  405"ويــل لمــن الكفــا بــين لحييــه ول
تواد، اهللدل تد ك اةت د  صاةألقكد  ف ،ددا فد،ص اهللدل صجدوب اة  دذ صاةهتاادة اةعههلل ددة 

 باةأل،ب  يف اةعه ،ال صال اوز ف ،ا اةألههلل ،.
 .أما اةألههلل ، يف ال كال اةي ا ة فجا  

وما نسرسالن نقبلاكنإالنرجا النَاوحينإلاي منف ساألوَّنس النَّلاذِ نإنننننننننننداص تعاىل: 
 .3الن  اء/آية ِنتمنالنتعلمون

فدددأم  اددد  ان  مدددن ال اهللددد  ةددد  أن يىدددأص مدددن ادددو أاهللددد  متددد ا صادددله اييدددة 
 . ةق ،ا اال صاةع ال بعمول اةهللقل ال ا وص اةى ل

بيدد اا.  صهلددا اةدد د اهللددل امليدد اني ملددا أنكدد صا اددون اة اددوص فدد ن ادد ل ن  
                                                           

 اةألههلل ، مأاوأل من تههلل ،ه باةهسدال صجعهلل،ا يف اته . (406)
 .4/315ا ابن   ان: 1/031تقى  ابن ا  ا ابن أ   اّ:  (405)
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صأال اةلا  صإن اان امليا  إة ،  يف ايية ا  أال اةكألاب إال أن اةكسل جاء 
 .ااما ف يمل ال أال اةلا 

 .صاملىهللمون أال اةلا  الةط لن اةه ان ألا 

وسَْلن نإليكنَّلذِ نلتبنينللن سنم نَْلنإلي م 3اةت ل/آية. 
 تكون ايية اامة يف ال من ال يعهلل  أم ا أن يىأص من يعهلل  . صبلةط

. صالةط  صا ان جاب   ضي او ات  أن  جس أ داب   جد  يف  أاد  4
مث ا ألهلل  فىأص أ  اب  : ادل جتد،صن يل  ا دة يف اةألد م ري دداةوا: مدا  د، ةدط 

"إنمــا كــان يكفيــه أن : صأنددل تهدد،  اهللددل املدداء. فاغألىددل فمددات. فهدداص اةتدديب 
ا صددددداص م ويعاــــأ علــــى رأســــه خرقــــة فيمســــ" عليفــــا ويغســــل ســــائر  ســــد "يتــــيم
 .403"أال سألوا إذا لم يعلموا ؟ إنما شفاء العي السؤال": اةتيب

 أ ش،ا  إىل اةىأاص ان احلك  اةي اي. فاة اوص 

 يقألددون ص ددح أن اةيددعيب ددداص: "اددان اددألة مددن أ دد اب  اددوص او 

ن أ  لاةل صزي، بن  ابل صأ  اةتاس : ابن مىعود صام  بن اخلطاب صاهللي ب
صأبو موال  ضي او ات، . صاان  س ة ي،اون دوهل  ة س ة اان ا د،  بن اعل

دوةد  ةهدوص اهللدي ا صادان زيد، يد،ل دوةد   او ي،ل دوة  ةعمد  صادان أبدو موادل يد،ل
 ل   بن اعل.

ف،ددلا أيضددا يدد،ص اهللددل أن اة دد ابة اددان يههللدد،ا  املىددهللمون صإن بعضدد،   
ففلفوْلف نَفْف َنمانْنُِلِّنفا ْقفاٍْنماانْ كمْنطف ئاْفاْ نلايَتفْفََّ كاوَّننننننيهوص او ا  ان :   اان يههلل، بعضا

 .144اةألوبة/آية  فاينَّل ِّينِنوَلايكنْذاركوَّنقفوْمَ كمْنإِنفَّنرَجَعكوَّنإِلفيْ ِمْنلفعَلَّ كمْنيَحْذفركونَ

 ان ألةط.فأم ا  باحلل  ات، إنلا  اهللما ،  صةوال جواز اةألههلل ، ملا ا

صاهلل دد  فاةألههلل دد، جددا   يف اددل أمدد  دصن خت دد م إال مددا ألا نددا اددن اةعها دد، 
 صاة  ال ف ،ا اةهط  ال اة ن باةألههلل ،.

                                                           

 .4181ا أمح، : 656ا ابن ماج  : 416أبو داصد :  (403)
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 :التقليد ليم األصل

والنتفااَقأكننما نلاي ننننإال أن املاسل إاندا ادن ات دال غد  اد  ل اةعهللد  فهداص: 
 .35املا اء/آية ؤوالإننَّل معنوَّلبة نوَّلْؤَّدنِلنسونلئكنِ ننتن نم  لكنب نتلم

صمت  يأل ني أن ال ل يف ال أم  مدن أمدو  اةيد لا أم ندا بد  أص إاندا اتد ا 
 أن ن دل إىل اةعهللد  ةكمد  بط يدق مدن اةطد   املو دهللة إىل اةعهللد  فد ن ل يدألمكن

 املكهللف من ألةط صجل اهلل   اةت   ةهللو وص إىل ظن غاةل يف املىأةة. 

اةدددل صةدددلةط ل اددد  ا ددد  مدددن صاةألههلل ددد، ال يو دددل إىل اهللددد  صال إىل ظدددن غ
اةألههلل دد، إال ةهللضددع ف اةعدداج  املضددط  صاددو اةعددامي اةددل  ةدد ع معدد  آةددة  اةعهللمدداء

 االجأل،ادا ف،لا او اةل  أصج وا أص أجازصا ة  أن يىألق  صيههلل، من ااألقألاه.
أمدا غدد ه فال ددل ف دد  أن ي ددلص ا ،دد، الاددألت ان احلكدد ا صاددو الصىلا إال 

  تا اابها .ة  اةألههلل ، اما ب إن  اوز
 :صاةل  ة ع ات،ه إمكان ة االجأل،اد نواان

. مأل د  صادو اةدل  اتدد،ه بعدض اةعهللدول املعألدد ال يف اةأليد ي  ةكت،دا ة ىددل  1
 يأل ع . اةل  اجملأل،، دة ل مع فة م  ةكن اةألههلل ، ة  اوز ف،لا ة جأل،،ا ااف ة ة 

. المي اةدل  ةد ع اتد،ه بعدض اةعهللدول املعألد ال يف اةأليد ي  صادلا تكق د  4
 فألوا املمالا ف ىأة  ان احلك  ف هوص ة :   ال أص ف س صاكلا...

والســؤال الــذي يطــرح هــو: بالنســبة للمقلــد هــل إذا قلــد فــي مســألة 
 معينة ي وز أن يعود فيقلد  خر في المسألة نفسفا ؟

ةهللجدددواب اهللدددل ألةدددط نهدددوص أن  كددد  اةيددد ل يف  دددق املههللددد، ادددو احلكددد  
 ها الا يعك أن الم  يكون ااةألايل:اةي اي اةل  ااألت ط  اجملأل،، اةل  دهلل،

. إألا ات ددل امددل املههللدد، باملىددأةة اةدد  دهللدد،اا فددس اددوز  أن ي جدد  ات،ددا 1
 صيههلل، آا  لن  اةأل ل  كما ش ا ا ف ،ا صامل ب .

 .أما إألا ل يأل ل امهلل   ا فهلل  ألةط . 4
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امله ود باملىأةة اتا ادو ادل فعدل أص جمموادة أفعداص ال  تعريف المسألة:
 .غ اا يف   أل  اهلل ،ايألودف 

صأمدددا جددد ء املىدددأةة ف،دددو ادددل فعدددل ال بددد، متددد  ةأل ه دددق  ددد أل،ا ااةيددد صن 
 .صال اان

 : أمثلة

أفعاص يألودف غ اا يف   أل  اهلل ،ا لن   ة اة سال تألودف  الولوء:
اهللددل اةوضددوء صةددلةط فاةوضددوء ةدد ع مىددأةة  ىددل اةألع يددف صةكتدد  يعألدد  جدد ء 

 .من اة سال ال ب، مت  ةأل ه ق   أل،ا

أفعددداص ال تألوددددف  ددد ة غ ادددا اهلل ،دددا ا ف،دددي مىدددأةة  صيعألددد   الاـــالة :
جدددد ءاا مت،دددددا اددددل مدددددا ال بددددد، متدددد  ةأل ه دددددق  ددددد أل،ا اال اددددان صشددددد صن اة ددددد ة  

 .ااةط،ا ال صااأله اص اةه هللة

ـــة فـــي الاـــوم : فعدددل يألوددددف  ددد ة غددد ه اهلل ددد  فددد ن  ددد ة اة دددول  الني
 ىأةة أا ا.تألودف اهللل اةت ة صةلةط ف ن اةت ة ة ىل مىأةة بل ج ء من م

فعددل ال تألودددف  دد ة غدد ه اهلل دد ا ف،ددو مىددأةة صيعألدد  جدد ءا متدد   الاــوم: 
اددل مددا ال بدد،  متدد  ةأل ه ددق  دد أل  ااةت ددة صاملمىدداك اددن املقطدد اتا صاهلل دد  فدد ألا 
دهللدددد، شددددخم جمأل،دددد،ا يف اة ددددسال ف جددددل أن يههللدددد،ه يف اددددل أج ا ،ددددا ااةوضددددوء 

ألا دهللدددد، جمأل،دددد،ا يف صغىددددل ا تابددددة صاةألدددد م  صااددددأله اص اةه هللددددة صأ اددددان اة ددددسالا صإ
اة ددول اددل اهلل دد  أن يههللدد،ه يف اددل أج ا دد  ااةت ددة صصجددوب ت   أل،ددا ةكددل يددول أص 
اةيدددد،  اهللدددد ا صت ددددح يف اةت،ددددا  أل ال بدددد، مت،ددددا يف اةهلل ددددلا صاملقطدددد ات ص اددددم 

 املفطا . ةكن اوز ة  أن يههلل، جمأل،،ا يف مىأةة أا ا. 
 حماامدة صالا اهلل  مدا دال اةيدخم مههللد،ا أمدا ةدو أ د  ل اتد،ه إمكان دة

  الدوا. اة،ة ل صيأل   دهلل،ه اةل  اجملأل،، يرتك أن ة  ف جوز صت ج  ،ا الدةة
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 الفصل الثالث

 التر ي" بين األدلة

إألا تعا ضدل الدةددة صل يكدن ة عضدد،ا م يددة ادن اةدد عض اياد ا فدد ن اددلا 
يهاص ة  اةألعادص. صاةألعادص ال يه  يف اةهطع اتا لن  ال تعا س ب ت،دا. صال يهد  

ةهطعدددي صاة دددك لن اةهطعدددي مهددد،ل اهللدددل اة دددك. صادددلةط ف نددد  ال يهددد  يف بدددني ا
اة ت ددددات مددددن   ددددذ اةواددددد  اةأليدددد يعيا صإن اددددان ال األتدددد  مددددن   ددددذ اةقدددد س 
املتطهيا غ  أن اةواد  اةألي يعي فاةق ا صألةط لن الدةة اة ت ةا إن تعادةدلا 

 ادله أ  تعا ضل من ال صجد  دصن أن يكدون ل د،اا م يدة م ج دةا ف ند ا يف
 احلاةةا ال اكن اةعمل  ا أص بأ  مت،ا:

ف ن امل  ا اهلل،اا صاي مألعادةةا اان اجألمال اةتهد ض بداةته ضا صادلا 
 غ  ممكن.

صإن امل بأ ،اا دصن غ ها اان ت ج  اا دصن م جحا لإا مألعادةدة يف  
 ال شيء.

 صإن ت ك اةعمل  اا اان ن ،ا ا  ااا صاو اهللل او ا  ان  حماص.
 ف ن اةألعادص ال صجود ة  يف الدةة. صهللا

أما إألا تعا ضل الدةة صاان ة عض،ا م ية اهللل اةد عض اياد ا فد ن ادلا 
يهدداص ةدد  اةرتجدد ح صاددو تهويددة أ دد، اةدد،ة هللني اهللددل ايادد  ة عمددل بدد . صاةرتجدد ح يف 

 اةهللغة اةألم  ل صاةألغهلل ل.
بدني صاةرتج ح فألم باة،ةة اة ت ة صال يهد  يف اةهطع دات لند  ال تعدا س 

 اةهطع ات.
صال دددل ادددو ا مددد  بدددني الدةدددةا أ  إامددداص اةددد،ة هللنيا فددد ن أمكدددن ف،دددو 



 

 276 

 ال لا صإال ف عم، إىل اةرتج حا لن إاماص اة،ة هللني أصىل من إواص أ ،وا.
صادددتلا  ف مدددا يهللدددي بعدددض احلددداالت اةددد  ف ،دددا إامددداص اةددد،ة هللنيا مث بعددد، 

 ألةط ما ف   ت ج ح.
 ين:إعمال الدليل -ال مع بين األدلة 

فعدددس مث فعدددل نه ضددد  مددد ال أاددد ا ف،دددلا يعدددك أن  . إألا فعدددل اة ادددوص 1
 الا اةقعل ةإلبا ة:

 أ. د وص اهل،ية

ل يه ددل ا،يدة أ دد، اةكقددا  بعدد، أن  ادن ا دداس بددن محدا  أن اة اددوص 
 .401"أني نفيت عن زبد المشركين"اأة  أأاهللملري داص ال : داص: 

  دصمددة صاملهددودع د دل ا،يددة اةتجاشددي صاا د، صدد،  ددح أن اة اددوص   
 اان يه ل اهل،ية صي  ل اهلل  .   صيأي، ألةط دوص اا ية إن اة اوص 

 ف ا م  ب ت،ما نهوص إن د وص اهل،ية م اح.

ب. اا ه اةط اين يف الصا  "إن جتازال م ت اهللل ابن ا اس صاحلىدن 
بن اهللي فهال أ ،وا صدعد، اياد  فهداص اةهدا   ةهللهااد، أةد ع دد، ددال  ادوص او 

 ف ق،  مت  املبا ة ةهلله ال صاةهعود. 408"بهللل صدع، فهاص 

اســتعان بنـال مــن اليفــود فــي خيبــر فــي حربــه  إن النبــي ه. ادن اة ادد   "
 .464فأسفم لفم"

د ددل بدد،  فهللمددا اددان ةدد ال اةددوب ال أد ادد   صاددن اا يددة داةددل ادد ه اةتدديب 
 دني  أصه   جل د، اان يلا  متد  جد أال ص د،ال فقد ح بد  أ د اب  ادوص او 

 تــؤمن بــاهلل ورســوله ؟: د ادد  ددداص جئددل الت عددط صأ دد ل معددط ددداص ةدد  فهللمددا أ
                                                           

 .15136ا أمح، : 4563: ا أبو داصد 1640اةرتمل  :  (401)
 .41ا  د : 43اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (408)
 .1661 د   0/143اةرتمل  :  (464)
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ــــن أســــتعين بمشــــركددددداص الا ددددداص:  ــــار ع فل . داةددددل: مث مضددددل  ددددت إألا اددددان ف
: امدا دداص أصص باةيج ال أد ا  اة جل فهاص ة  اما داص أصص مد ال. فهداص اةتديب 

يف  . داةدددل: مث  جددد  فأد اددد فـــار ع فلـــن أســـتعين بمشـــركمددد ال. فهددداص: الا دددداص: 
ددداص: نعدد . فهدداص ةدد :  تــؤمن بــاهلل ورســوله؟اة  دد،اء فهدداص ةدد  امددا ددداص ةدد  أصص مدد ال 

 .461"انطلق

فقددددي أ دددد،وا د ددددل أن يعمددددل اةكقددددا  يف  ددددقوف املىددددهللمني حتددددل  ايددددة 
املاسلا صيف ايا   فض ف ق،  من ألةط أن االاألعانة بهألاص أف اد من اةكقدا  

لا ادددددسف االادددددألعانة يف  دددددقوف املىدددددهللمني حتدددددل  ايدددددة املادددددسل م ا دددددة. صاددددد
باةكقددا  حتددل  ايددأل،  أ   ايددة اةكقددا ا ف،ددلا ال اددوز دددوال صا دد،ا ةهددوص اة اددوص 

 :"فاةتددا  اتايددة اددن اةك ددانا فاةه  هللددة توددد، 464"وال تستضــيئوا بنــار المشــركين .
نا اا هلدا إشدا ال إىل إاسإدا احلد با صاالاألضداءال بتا ادا اةهألداص حتدل  ايأل،داا صادلا 

 او احمل ل
 دت  ا،ه ما  صاه أبو مح ، اةىداا،  دداص: "اد ه  ادوص او صالا يأ 

إألا اهللف  ت دة اةدودال إألا األ  دة دداص: مدن ادأالءري  دداةوا: بتدو د تهدالا  اد  ا د، 
ّــــا ال ددددداةوا: ال. فددددأم ا  أن ي جعددددوا صددددداص:  أوتســــلموا ؟او بددددن اددددسل. ددددداص:  إن

 أل، .. فكانوا اا جني ةهللهألاص حتل  اي463نستعين بالمشركين فاسلموا"

بتدداس مددن اة ،ددود يف ا دد  يف   بدد  فهدد، اددانوا يهدداتهللون  أمددا ااددألعانأل  
  حتل  اية املىهللمني اما او  ابل يف اةى ال

دوال مث فعل نه ض  يكون اةقعدل اا دا باة ادوص  . إألا داص اة اوص 4
 صاةهوص ب انا ةتا . 

                                                           

 .1661ا اةرتمل  : 1113مىهلل  :  (461)
 .11615ا أمح، : 6110اةتىا ي :  (464)
 .43464ا 16443ا أمح، : 4316ا اة،ا مي : 4144ا ابن ماج  : 4365أبو داصد :  (463)
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 .460"القبلة من اللمم فتولؤا منفا"داص:  ان ام  إن اةتيب  -أ

كـــــان يقبـــــل بعـــــح أزوا ـــــه ثـــــم ياـــــلي وال   "إن النبـــــي اا يدددددة : صددددددوص 
 .466يتولأ"

صاةوضدددددوء مت،دددددا  ف كدددددون اددددد،ل اةوضدددددوء مدددددن اةه هللدددددة اا ددددداا باة ادددددوص 
 . اطاب ةتا

ان د ع بن احلا ل داص أاهللمل صات،  أاين نىدوال فأت دل اةتديب  -ب
  :465"اختر منفا أربعاا"فلا ت ألةط فهاص. 

 .463نىوال" د، و  تى  "صد،  ح أن اة اوص 

 .ف ،ص ألةط اهللل أن ا م  بأا   من أ بعة ااص باة اوص 

 دوال مث داص دوال آا  ي ،ص نه ضا ة . . إألا داص اة اوص 3

 : ف  اصص ا م  ب ت،ما باةوج  املمكن

"ثــــــم يفشــــــو الكــــــذب حتــــــى يشــــــفد الر ــــــل قبــــــل أن : يهددددددوص اة اددددددوص 
 . 461يستشفد"

ــــل نعـــــم فقــــال ــــركم بخيــــر الشـفـــــود فقي أن يشـفـــــد الر ــــل قبــــل أن  "أال أخب
 .468يستشفد"

 : فجم  احل،ي ني يكون ااةألايل

جمل الصص أ  اةل  ييد،، د دل أن يىأليد،، صادو املدلمول يف احلد،يذ 
                                                           

 .1/140صاة  ،هي :   صاه ماةط صاةيافعي (460)
 .085ا ابن ماج  : 134ا اةتىا ي : 1834اة خا   :  (466)
 .1864ا ابن ماج  : 4401أبو داصد :  (465)
ا صاتد  دداص 4565ا مىدهلل : 436ا 454ي،ص  اهللل نىا   صادن تىد  نىدوال" اة خدا   :  ان أنع داص "اان اةتيب  (463)

 .1135ا اةرتمل  : 1843ةألى  نىوال" اة خا   :  ال ب  صال  ال  ل صأن ات،ه  "ما أمىل ات، آص حمم، 
 .4360ا ابن ماج  : 4446ا 4481ا اةرتمل  : 5135ا أمح، : 0544مىهلل  :  (461)
 ا صيف    ح مىهلل  باب ا  اةي،ود.44581ا أمح، : 4366ابن ماج  :  (468)



 

 279 

: باةتىدد ة ةهلليددد،ادال يف  دددق اةتددداس د دددل أن يىأليددد،، أ  يطهللدددل ةهلليددد،ادال صأمدددا 
  احل،يذ اة اين صاو املم،صح ف،و اةل  يىا ل ةهللي،ادال باةتى ة حلق او

 بهوص صفعل مألعا ضني م ل دوة    . إألا ص د اجململ صب ت  اة اوص 0
ـــا واحـــدا ويســـعى ســـعيا بعددد، آيدددة احلدددج:  ـــى عمـــرة فليطـــف طواف ـــرن ح ـــا إل "مـــن ق

 .454واحدا"

ف كون ا مد  اهللدل  451أنه قرن فطا  طوافين وسعى سعيين ص صا ات  
 .اةت و اةل  ب تاه يف اة اب اة اب  د اةهى  اة اب  اجململ صامل ني

 . احملك  صاملألياب : 6

مناا نآياا تنيكماا تن ااننس نَّلكتاا  نوسخاا ننننننإن احملكدد  اددو أل ةهللمأليدداب : 
 ف ألا اان الا حمكماا صايا  مأليا اا محل املألياب  اهللل احملك . متش   ت

ف غ اااااالوَّنوجااااااو كمنوسياااااا يكمنإىلنَّمل َّفااااااقنوَّم ااااااحوَّننن •م دددددداص: 
د  دددل   وسرجلاكااامنصادددلةط   ب ءوساااكمنوسرجلفكااامنإىلنَّلكعااابنينن

باةت ل صا   )اخلقض( فمن د أاا باةت ل ال حتألمدل إال اطق،دا اهللدل اةغىدل 
صمن د أاا باخلقض ا ألمل اطق،ا اهللل اةغىل صتكون جم ص ال باجملاص ال. صادلةط 
ا ألمددل اطق،ددا اهللددل املىددح أ  أن ددد اءال اةت ددل تعددك اةغىددل )حمكدد ( صددد اءال 

ن دد اءال معده اخلقدض اخلقض تعك اةغىل صاملىح )مألياب ( صةلا صجل أن تكدو 
 حمموةة اهللل د اءال معه اةت ل فألكون اة جل مغىوةة.

 التر ي"

 : صاةرتج ح دىمان

 . . اةرتج ح بني اة،ة هللني1

                                                           

 .445ا  د : 406اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (454)
 .443ا  د : 406اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (451)
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 .  اةرتج ح بني دالالت الةقاظ يف نقع اة،ة ل .4

صاةهىددددمان مددددن الو ددددة مبكددددان ملددددن أ اد ااددددألت ان احلكدددد  اةيدددد اي مددددن 
ملىدددددأةة صل اكدددددن ا مددددد  ب ت،مدددددا صال تع دددددني اةددددد،ة ل  ف نددددد  إن ص د دةددددد سن  يف ا

إألا اددان  أ دد،وا اتااددد ة ادد  فددس بدد، مددن تدد ج ح أ دد،وا ةهللعمددل بدد ا اددلةط
لةقدداظ اةدد،ة ل أا دد  مددن دالةددة فددس بدد، مددن تدد ج ح دالةددة اهللددل الادد ا ةهللعمددل 

 . باة،الةة اة اج ة

 :القسم األول: التر ي" بين الدليلين
ل بكهلل ،مددا )إاماهلمددا( ال بوجدد  مددن صاددلا يكددون إألا ل يكددن ممكتددا اةعمدد

 : اصيف اله احلاةة ال ب، من اةرتج ح صيكون اهللل اةت و اةألايل اةوجوه

أ. الحالــــة األولــــى: إذا تعــــارض الــــدليالن مــــع تســــاويفما فــــي القــــوة 
 :والعموم

صاةد،ة سن اتدا البد، أن يكوندا ظت دني لن اةهطع دني ال يألعا ضدان يف ادله 
...   14اةتىدداء/آية َّهللنلوجاا وَّنفياا نَّختالفاا نِااً َّنولااونِاا ننمااننتناا نغاا احلاةدة 

 فاةألعا س او يف اة ت ات فه  يف اله احلاةة.
 صإألا اان الم  الةط ف أل   اةألايل ةهللرتج ح :

إن اهللد  املألدأا  مت،دا ف،دو ناادد ةهللمألهد،ل إألا انط هدل اهلل د  اةيدد صن -1
 اةىابهة امللاو ال يف اةق ل اخلامع من اة اب اة اب .

إن ج،دددددل املألدددددأا  مت،مدددددا فدددددس يعهللددددد  ا تددددد   ف جدددددل اة جدددددول صأمددددا  -4 
 ةهللرتج ح  ىل اة،ة ل الدواا صدوال اة،ة ل تعك دوت  من   ذ:

* ت ت ددل الدةددة صد جددة ااأل ددا  االاددأل،الص يف اددل نددول مددن أنددوال الدةددة  
 اة ت ة 

أمدددا مدددن   دددذ ت ت دددل الدةدددة اة ت دددة د مددد  تىددداص  اةعوامدددل الاددد ا  -
           ا  ة اةىت، صغ ه:   
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 * اةكألاب  أدوا من اةىتة صةو اانل مألوات ال. 
 * املألوات ال أدوا من املوال. 
 .454* املوال املتهوص باةألوات  أدوا من ا  اي اد 
* اددد  اي ددداد أددددوا مدددن اةه ددداس إال إألا ااندددل اهللألددد   ددد ا ة ف  ت،دددا  

 تعامل معامهللة اةتم اة  ص دت ف   . 
 ص :أما من   ذ ااأل ا  االاأل،ال -

 تعه من   ذ: -اةىتة -ف ن دوال اة،ة ل اة ك 
 * املنت  * اةىت،   

 صاتلا  ألةط باةتى ة ةهللىت،  صاملنت بييء من اةألق  ل :
مد  افدرتاس تىداص  اةعوامدل الاد ا مدا   قـوة الـدليل مـن حيـث السـند

 -ا،ا امللاو ال :
أن تكدون  صاال أ دد،وا يف ل هاتد  أا دد  مددن  صاال الاد ا مدد  تىدداص  -1

 عوامل الا ا ف كون الصص أ جح.اة
ل يكألدف اد  أل  اة د،ين )أد د ت اة دسال أل نىد ل(  ف ن اة ادوص 

  ت أا ه بلةط  أبو بك  صام .453
ألعددد  ا ددد،ال اةىددد،س  دددت  صل يعمدددل أبدددو بكددد  اددد  املغددد ال أن اةتددديب 

 .450ااألض، ا  حمم، بن مىهللمة
 ددداين اددداةف يف أن يكدددون  اص  أ ددد، احلددد،ي ني دددد، امدددل مبدددا  صا صاة-4

 امهلل  ما  صا الصص أ جح.
أن يكددددون  اص  أ ددددد، اخلددددد ين م اشددددد ا ملدددددا  صاه صاياددددد  غددددد  م اشددددد   -3

                                                           

 املوال بيكل اال مه،ل اهللل اةتم اةل  يىاصي  لن املوال يكون اةتىد مأمونا ف   اسف اةتم. (454)
 .415ا  د : 404اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (453)
 .4111ا اة،ا مي: 863ا املولأ: 13486ا أمح،: 4643ا أبو داصد: 4445اةرتمل :  (450)
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 ف صاية امل اش  تكون أصىل.
ـــي صألةدددط ا صايدددة أ   افددد   ـــة وهـــو حـــالل  أن النب ف نددد   456نكـــ" ميمون
لن أبدددا  افددد  ادددان ادددو   455أنـــه نكحفـــا وهـــو حـــراميددد جح اهللدددل  صايدددة ابدددن ا ددداس 

 . ت،ما صاةهابل ةتكا ،ا ان  اوص او اةىق  ب
أن يكون أ ، اة اصيني او  ا ل اةه ة امدا  صت م موندة داةدل: -0

ف إددا تهدد،ل اهللددل  453"تدد صجك  اددوص او  ددهللل او اهلل دد  صاددهلل  ص ددن  ددسالن"
  صاية ابن ا اس.

 دداص مساادد  مددن ايادد   أن يكددون أ دد، اةدد اصيني أددد ب إىل اةتدديب  -6
ف إدددا مه،مددد  اهللدددل مدددن   451ا صايدددة ابدددن امددد  إفددد اد اةتددديب ف صايألددد  تكدددون أصىل  

لندد  ألادد  أندد  اددان حتددل نادألدد   ددني ةددس اهلل دد  اة ددسال صاةىددسل  458 صا أندد  ددد ن
 صأن   مس  إ  ام  باملف اد.

إألا اان أ ، اة اصيني  من ا ا  اة  ابة صايا  مدن  دغا ا  ف صايدة -5
:  اص اةىمال  ةهوةد   الا  أ جح لن اةغاةل أن يكون أد ب إىل اةتيب 

 .434ليليني أولو األحالم والنفى""
أن يكدددون أ ددد، اخلددد ين مدددن م ااددد ل اةألدددابعني صاياددد  مدددن م ااددد ل  -3

ـــه"تدددابعي اةألدددابعني فدددالصص أصىل  ـــا في ـــذي أن ـــر القـــرون القـــرن ال "أصـــحابي  ا 431"خي

                                                           

 .330ا اةرتمل  : 4643مىهلل  :  (456)
 .3845ا   : اة خ (455)
 .1360ا اة،ا مي : 46514ا أمح، : 1634أبو داصد :  (453)
 .6051ا أمح، : 4150مىهلل  :  (451)
 ان ا ادة بن ماةط. 0/136أمح، :  (458)
 .1/063ا أمح، : 835ا ابن ماج  : 530ا أبو داصد : 441اةرتمل  :  (434)
 ان اا ية. 0544مىهلل  :  (431)
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 .434كالن وم بأيفم اقتديتم اهتديتم"
صألةدددط ا صايدددة  أن تكدددون إ ددد،ا اةددد صايألني بىدددمال مدددن غددد   جددداب-1

اةهاادد  بددن حممدد، اددن اا يددة مددن غدد   جدداب ةكوإددا امددة ةدد  أن ب بدد ال األهددل 
. ف إددا تهدد،ل اهللددل  صايددة أاددود ات،ددا أن زصج،ددا اددان  دد اا 433صاددان زصج،ددا ا دد،اا 

 .430ةىماا  ات،ا م  احلجاب
صالادد ا اددن  أن تكددون إ دد،ا اةدد صايألني اددن دددوص  دد غة اةتدديب  -8

ة ةهددوال دالةأل،ددا صضددعف اةقعددل لن مددا يقعهللدد  فعهللدد   ف صايددة اة دد غة  تكددون  اج دد
 اةتيب إىل االاأل اص ب  أد ب  من ااأل ا   مب،ةوص اة  غة.

ف مددددا يألعهللدددددق    أن يكددددون أ دددد، اةددددد اصيني مددددن زصجددددات اة ادددددوص  -14
 باحل اال اة صج ة:

اهللدل اد   436يف اةألهداء اخلألدانني - ضدي او ات،دا-ته،مي ا  اا ية -أ
 .435لماء بالماء""إنما  اأ  ا ي ال  يف دوة : 

ته،مي ما  صت ان اةتيب   هللل او اهلل   صاهلل  أن  ادان ي د ح جت دا -ب
"مـن اصـب"  نبــاا اهللدل مدا  صاه أبدو ا يد ال مددن دوةد  اهلل د  اةىدسل:   433صادو  دا  
 .ةكوإا أا ف ةاص اةتيب  431فال صوم له"

                                                           

 .11ص 3  اامة اةقه،اء اةيخ  ة ه ،يذ  ىن فه، د هلل  اةعهللماء صااألعمهلل (434)
 .1640ا مىهلل  : 0343اة خا   :  (433)
 .43441أمح، :  (430)
  صاه أمح، من ل يق اا ية  ضي او ات،ا بهللقل "إألا اةألهل اخلألانان فه، صجل اةغىل". (436)
ملداء مدن املداء ااندل ادن أ  ادع ،ا ادن أ  بدن اعدل : أن اةقأل دا اةد  ادانوا يقألدون  دا أن ا 113ا 116ا 110أبو داصد: (435)

  ا ة  ا ،ا اةتيب يف ب،ء املاسل مث أم  باالغألىاص.
ان اا ية صأل اهللمة "اان اةتيب ي  ح جت ا صاو  دا   مدن ودال غد  ا دألسل مث  4404ا أبو داصد: 1385اة خا   :  (433)

 ي ول يف  مضان".
 .1150مىهلل  :  (431)
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 قوة الدليل من حيث المتن:

 :: بالنسبة للحكمأوالا 
ق دددد،ا ةهللألخق ددددف صايادددد  مق دددد،ا ةهللأليدددد،ي، أن يكددددون أ دددد، اخلدددد ين م -1

  ي ي نَّهللنبكمنَّلي ا نوالني يا نبكامنَّلع ا ننننف جح اخل  املألضمن ةهللألخق ف 
 .438"إن الدين يسر"... صةهوة  اهلل   اةىسل: 116اة ه ال/آية
أن يكون أ د، اخلد ين مق د،ا ةهللأل د مي صاياد  ةإلبا دة  ف جد  اخلد   -4

"دع مــــــا يريبــــــك لمــــــا ال اهلل دددددد  صاددددددهلل :  اةدددددد،اص  اهللددددددل اةأل دددددد مي ةهوةدددددد   ددددددهللل او
 .414يريبك"

أن يكون أ ، اخل ين مق ،ا ةهللأل  مي  صاياد  ةهللوجدوب ف جد  اخلد  - 3
 اة،اص اهللل اةأل  مي ةهلل ،يذ اةىابق.

أ دد،وا مق دد، ةهللوجددوب صايادد  مق دد، ةإلبا ددة  ف جدد  اخلدد  اةددد،اص - 0
 ي ت ا  ش ئاا.اهللل  اةوجوب لن اةوجوب يهألضي ت ا   املمث صاملبا ة ال يهألض

إ  دددات صنقدددي صألةدددط اخددد  بدددسص  أن اةتددديب  دددهللل او اهلل ددد  صادددهلل   -6
. صادد  أاددام  أندد  داددل صل ي ددل فامل  ددل مدد جح اهللددل 411دادل اة  ددل  ص ددهللل

 .414اةتايف
أن يكددون أ دد، احلكمددني ميددألمس اهللددل زيددادال ل يألعدد س ايادد  هلددا  - 5

ا ف إدا مه،مد  413عاا صاية  من  صا أن  اهلل د  اةىدسل  اد  يف  دسال  اةع د، اد 
                                                           

 .38اة خا   :  (438)
ا ابدددن   دددان : 1/444ا أمحددد، : 156ا اةددد،ا مي : 6383ا اةتىدددا ي : 4611مدددل  : ا اةرت 4/340اة خدددا   معهللهدددا :  (414)
3/081. 
 1681ا 4355اة خا   :  (411)
 .1331مىهلل  :  (414)
 .5041ا أمح، : 1458ا ابن ماج  : 084اةرتمل  :  (413)
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 .410اهللل  صاية من  صا أ بعا
اةدددد،ة ل اةتددددايف ةهلل دددد، مدددد جح  اهللددددل اةدددد،ة ل امل  ددددل ةدددد   فدددد ألا صجدددد،  - 3

دةدد سن أ دد،وا يتقددي احلدد، صايادد  ي  ألدد  بوضددوح  يدد جح اةدد،ة ل اةتددايف صاةدد،ة ل 
ا صاحلد، ضد   415"ال لرر وال لرار"ا 416"ادرءوا الحدود بالشبفات"اهللل ألةط: 

 .413فو خير من أن يخطئ في العقوبة""لئن يخطئ  في الع
أن يكدددددون أ ددددد،وا دددددد، ص دت بددددد  املخال دددددة اهللدددددل اددددد  ل الا دددددا   - 1

أص يف  4اجملادةة/آيدة وَّلاذيننيرا   وننمانكمنماننَ ا ئ منننننباةوجوب أص اةأل  مي 
صاياد  ص دت  83آص ام ان/آيدة ومانندخلا نِا ننآمنا ننننمولن اةيد ن صا د اء 
 113اة ه ال/آيدة يننآمناوَّننِتا نتلايكمنَّلةاي  ننننيا نآي ا نَّلاذنننب  املخال دة شدقاااا 

ف ن تهابس يف  ق من ص دت املخال ة إة   شقاااا فخطداب امليداف،ة أصىلا صإن  
 اان ألةط باةت   إىل غ  من ص دت إة   املخال ة شقاااا اان ايا  أصىل.

يدد جح اخلدد  امل هددي حلكدد  ال ددل اهللددل اخلدد  اة افدد  ةددلةط احلكددد     - 8
. مدد  مددا  ص  م فواددا بهللقددل: "اة جددل 411مــم ذكــر  فليتولــأ" "مــن:  اهوةدد  

ف ج  اد  اةدتهض  418"إنما هو بضعة منك" اع ألا ه أاهلل   صضوء ري فهاص 
لن م هدددي احلكددد  يددد جح اهللدددل  افعددد ا فدددالصص ي هدددي احلكددد  أ  ي  دددل اةوضدددوء 

 صيوج  ا صاة اين ي ف  اةوضوء فس يوج  .
اخلدد  اةدد،اص اهللددل اةك اا ددة اخلدد  اةدد،اص اهللددل اةأل دد مي  اجددح اهللددل  - 14

                                                           

 ا ان ا ،او بن مىعود صداص اهل  مي :  جاة   هات.6513ا ،اة زا  :  (410)
 .4636بن ماج  : ا ا1300اةرتمل  :  (416)
 .1430ا املولأ : 41310ا 4318ا أمح، : 4331ابن ماج  :  (415)
 ا صاملودوف أ ح.1300اةرتمل  :  (413)
ا ص د    ابدن   دانا صيف 4/333ا أمحد،: 034ا ابن ماجد : 160ا أبو داصد: 004ا 153ا اةتىا ي: 33اةرتمل :  (411)

 اة اب ان ا   من اة  ابة )تهللخ م احل  (.
 .033ا ابن ماج : 166ا أبو داصد: 150ا اةتىا ي: 31 : اةرتمل (418)
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 لن اةت،ي ا ازل  مه،ل اهللل اةت،ي اةغ  جازل.
اةدددد،اص اهللددددل اةوجددددوب م جدددد  اهللددددل اةدددد،اص اهللددددل اةتدددد،ب ةهللىدددد ل  - 11
 أاسه.

 : بالنسبة لدالالت المتن في الدليلين:ثانياا 
أن تكددون دالةددة مددنت أ دد، اةدد،ة هللني مأادد،ال صايادد  ا غدد  مأادد،ال  - 1

ـــر إذن وليفـــا  ةددد   اهلل ددد  اةىدددسل: فاملأاددد،ال أصىل امدددا يف دو  "أيمـــا امـــرأة نكحـــت بغي
فنكاحفا باطل فنكاحفا باطل فنكاحفا باطل ف ن  دخل بفـا فلفـا المفـر بمـا اسـتحل 

 .484فر فا ف ن اشت روا فالسلطان ولي من ال ولي له"
أن تكدددددون دالةدددددة أ ددددد،وا بط يدددددق املطابهدددددة صاياددددد  ب،الةدددددة االةألددددد ال  -4

 فاملطابهة أصىل.
ون دالةة أ ،وا باالدألضاء صايا  باةألت    صاملااء فاالدألضداء أن تك -3
 أصىل.

 أن تكون دالةة  أ ،وا  اامة صالا ا اا ة فاخلاص أصىل. -0
أن يكددون أ دد،وا اددال مددن صجدد  صادداص مددن صجدد  صايادد  اددال مددن   - 6

 ال صج  فالصص أصىل.
  أ ،وا مطهللق من صج  صمه ، من صج  صايا  مطهللق من ال صجد - 5

 فالصص أصىل.
فداملع ف  -و  متكد   -صايا  اال  -و  مع ف -أ ،وا اال  - 3
 أصىل.

أ دد،وا أمدد  أص إددي صايادد  ادد ا فدداخل  أصىل لن اةتىددد يف اخلدد   -1
 ممألت  اسف الم  صاةت،ي.

                                                           

 ص     صأد ه اةلايب. 4/151ص ىت ا احلاا  :  1441اةرتمل  :  (484)
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 :الحالة الثانية -ب 
ف مدددا أن  إذا تعارلـــا مـــع عـــدم تســـاويفما فـــي القـــوة والعمـــوم  ميعـــا

يف اةعمددددول صال يألىدددداصيا يف اةهددددوال أص يألىدددداصيا يف اةهددددوال صال يألىدددداصيا يف يألىدددداصيا 
 اةعمول أص ال يألىاصيا ال يف اةهوال صال يف اةعمول.

ف ألا تىاصيا يف اةعمول صاخل وص م  ا،ل اةألىاص  يف اةهوال ادأن يكدون 
أ دد،وا دطع ددا صايادد  ظت ددا فقددي اددله احلاةددة يعمددل بدداةهطعي اددواء اهللدد   تهدد،ل 

ايا  أل ل يعهللد   صادواء  تهد،ل  اةهطعدي أص اة دك  ةكدن إن ادان أ ،وا اهللل 
 اةهطعي او املألأا  اان نااخا صإال اان م  صجوب اةعمل ب  غ  نااد.

صإألا تىاصيا يف اةهوال م  ا،ل اةألىاص  يف اةعمول صاخل وص ادأن يكوندا 
دطع ني أص ظت ني صيكونا اامني ةكن أ د،وا أاد  مدن اياد  إمدا مطهللهدا أص مدن 
صج  دصن صج  يت  : ف ن اانا اامني صاان أ ،وا أا  من ايا  مطهللهدا امدل 
بالام ادواء ااندا دطع دني مدن ج،دة اةىدت، أل ظت دني اهللد  تهد،ل أ د،وا اهللدل 

 ايا  أص ل يعهلل .
صإن اددان اددل صا دد، مت،مددا اامدداا مددن صجدد  صاا دداا مددن صجدد   فهدد، ألاددل 

رتجددد ح بدددني اةت دددني  صادددلا اةددد عض إىل ااأل دددا  ألةدددط تعا ضدددا صدددداةوا ي دددا  إىل اة
 ددد  ح  إن ادددان موضدددول اةت دددني صا ددد،اا  أمدددا إن ادددان ادددل ندددم يف موضدددول 
خمألهللدف ادن موضدول اياد   ف  مدل ادل ندم اهللدل  موضدوا  صيعمدل باةدد،ة هللني 

 صاما او معهللول  ف ن إاماص اة،ة هللني  أصىل من إواص أ ،وا.
 أم هللة:

ةتىداء ادال يف اة جداص صا 481"من بدل دينه فـاقتلو "احل،يذ:  -1
 صااص بامل ،ص ة،يت .

                                                           

 .3135ا مىهلل : 5011ا 4380اة خا  :  (481)
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اال يف اةتىاء اداص  484"نفيت عن قتل النسوان"احل،يذ:  -4
بددامل أال اةدد  ال تهاتددل يف احلدد ب ب،الةددة مددا جدداء يف احلدد،يذ: 

 .483مث إل ان دألل اةتىاء( "ما كانت هذ  لتقاتل")
موضددول احلدد،ي ني خمألهللددفا الصص يف ب ددان  كدد  امل دد،ص ة،يتدد  صاددو اةهألددل 

 كدد  املدد أال اةدد  ال تهاتددل يف احلدد ب صاددو ادد،ل اةهألددل . ف جمدد  صاة دداين يف ب ددان 
بني احل،ي ني بأن جمل الصص اهللل دألدل امل د،ص ة،يتد   جدس ادان أص امد أال صاة داين 
اهللل ا،ل دألل امل أال اة  ال تهاتل يف احل ب صال يهاص إن اةت،ي ان دألل اةتىوان 

 ييمل امل أال امل ،ةة ة،يت،ا الاألسف املوضول.
عـــن الاـــالة بعـــد الف ـــر حتـــى تطلـــع  "نفـــى رســـول اهلل ،يذ : احلددد -4

"ثـــالر به دددة الصددددات املك صادددة  480الشـــمم وبعـــد العاـــر حتـــى تغـــرب الشـــمم"
ينفانا أن نالي فيفن أو أن نقبر فيفن موتانـا حـين تطلـع  ساعات كان رسول اهلل 

الشـــمم  بازغـــة حتـــى ترتفـــع وحـــين يقـــوم قـــائم ال فيـــرة حتـــى تميـــل الشـــمم وحـــين 
 .486يف الشمم للغروب حتى تغرب"تض

 .485"من نام عن صالة أو نسيفا فليالفا إذا ذكرها"احل،يذ :  
"يــا بنــي عبــدالمنام يــا بنــي عبــد المطلــأ إن وليــتم هــذا األمــر  احلدد،يذ :  

 .483"فال تمنعوا أحدا طام بفذا البيت أن يالي أي ساعة شاء من ليل أو نفار
 لصدات.احل،يذ الصص اال  يف اة سال ااص يف ا 

                                                           

 .3438ا مىهلل : 3415اة خا  :  (484)
 .141ا  د : 143اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (483)
 ،يذ ام  صأ  ا ي ال.ا من  1330ا مىهلل : 608اة خا  :  (480)
 .663ا اةتىا ي: 3184ا أبو داصد: 1434ا اةرتمل : 1333مىهلل :  (486)
 .8ا  د  : 44اأ ِّه اابهاا يف  ق ة:  (485)
ا املعجد  اةك د  4/66ا احلم د، : 1/043ا اةد،ا دطك : 4/051ا اة  ،هدي : 0/445ا ابدن ا ادة : 4/85اة،ا مي :  (483)
 :4/130. 
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 احل،يذ اة اين اال يف الصدات ااص يف اةهضاء. 
احلدددددد،يذ اة اةددددددذ اددددددال يف الصدددددددات ادددددداص يف اةطددددددواف صاة ددددددسال يف  

 املىج، احل ال.
 ةكن موضول اله ال اديذ خمألهللف:

 فالصص ة  ان الصدات اة  يت،ل ان اة سال ف ،ا.
 صاة اين ة  ان صجوب دضاء اة سال .

 مت  اةطواف صاة سال يف املىج، احل ال .صاة اةذ ة  ان اةت،ي ان 
صةدددلةط امددد  بدددني ادددله ال اديدددذ بدددأن يعمدددل بكدددل مت،دددا يف موضدددوا  
ف هددداص إن الصددددات املت،دددي ادددن اة دددسال ف ،دددا  ىدددل مدددا ص د يف احلددد،يذ الصص 

 لإا موضوا  صتكون اامة يف ال  سال.
ا  صصجوب اةهضاء ةهلل سال اةقا ألدة يأادل مدن احلد،يذ اة داين لإدا موضدو 

غدد  مت،ددي ات،ددا يف  481صال يهدداص إن دضدداء اة ددسال صاة ددسال يف املىددج، احلدد ال
تهللط الصدات صأإا خت م  د،يذ الصددات الصص ال يهداص ألةدط لن موضدول 
ادددددله ال اديدددددذ خمألهللدددددف صة ىدددددل اهلل،دددددا صا دال يف ب دددددان أصددددددات اة دددددسال  دددددت 

،يذ ف ددم بعضدد،ا ايادد  ف  ددان الصدددات املت،ددي ات،ددا اة ددسال ف ،ددا اددو احلدد
الصص فهدد  ص ددت ف ددم أيددة  ددسال بعدد،ل اةت،ددي ات،ددا يف تهللددط الصدددات اددل 

 أن ت د يف دة ل آا  ف م تهللط اة سال يف تهللط الصدات.
أندد  دضددل  اعألددني )اددتة اة ،دد ( بعدد،  فمدد سا ددد،  ددح اددن  اددوص او 

 ددسال اةع دد  فدد ق،  مددن ألةددط أن دضدداء اةىددتة اة ات ددة غدد  مت،ددي ات،ددا يف تهللددط 
صد نم ااص  ا. ف هأل   اهللل ما ص د ندم اداص  دا صت هدل ادل الصدات ةو  

 دددسال مت، دددا ات،دددا يف تهللدددط الصددددات إال مدددا ص د ندددم اددداص  دددا صاكدددلا ادددل 
                                                           

،دددي اتددد   ىدددل احلددد،يذ اة اةدددذ صال يعدددرتس اهلل ددد  ةددد،يذ الصددددات املت،دددي ادددن اة دددسال ف ،دددا لن أمدددا اةطدددواف فغددد  مت (481)
 اا ة باة سال اما او صا د يف نم احل،يذ صة ع باةطواف. الصدات اله
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 مىأةة مما هللة.
انه نفـى عـن صـوم يـوم الفطـر ويـوم النحـر  "روى عن النبي احل،يذ  -3

 .488وأيام التشريق"
...  116ال/آيدددةادددو ال اة ه  فعااا تنماااننسيااا  نسخااا نصدددداص اددد  ان  صتعددداىل: 

فمننملن  نفةي  ن الثنسي  نفنَّحلجنوسبعْنإنَّنرجعتم 185او ال اة ه ال/آية فماننن
 .18او ال املا ،ال/آية ملن  نفةي  ن ال ْنسي  ننلكنِْ رتنإمي َكمنإنَّنحلْتم

 احل،يذ اال يف اليال ااص يف اليال املت،ي ان اة ول ف ،ا.
 ضاء اة ول ةهللمىاف  صامل يض.ايية الصىل اامة يف اة ول اا ة يف د

اة ان دة اامدة يف اليددال اا دة يف ف،يددة مدن  ألد  بدداةعم ال إىل احلدج صل ادد، 
 ا،ياا.

 اة اة ة اامة يف اليال اا ة يف اقا ال اة مني.
 ةكن موضول اله اةت وص خمألهللف:

 فالصص يف ب ان اليال املت،ي ان اة  ال ف ،ا.
 صاة اين ة  ان صجوب دضاء اة ول.

 اةذ ة  ان صجوب اةق،ية.صاة 
 صاة اب  ة  ان صجوب اةكقا ال.

 صةلةط ام  ب ت،ا بأن يعمل بكل مت،ا يف موضوا .
ف هددداص إن اليدددال اةددد  إدددل ادددن اة دددول ف ،دددا ادددي اةع ددد،ان صأيدددال اةأليددد يق 
أالا من احل،يذ الصص   ذ اي موضوا . صصجدوب دضداء اة دول يأادل مدن 

ةق،يدددة يف اة دددول املدددلاو  يف اييدددة اييدددة الصىل   دددذ ادددي موضدددوا  صصجدددوب ا
اة ان دددة صصجدددوب اقدددا ال اة مدددني باة دددول املدددلاو  مدددن اييدددة اة اة دددة. صال يهددداص إن 
دضدداء اة ددول ص ددول اةق،يددة ص ددول اةكقددا ال غدد  مت،ددي ات،ددا يف اليددال املددلاو ال 

                                                           

 .3614ا ابن   ان : 353ا اةرتمل  : 4011ا أبو داصد: 1101مىهلل  :  (488)
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صإإددددا خت ددددم  دددد،يذ اليددددال املت،ددددي اددددن اة ددددول ف ،ددددا ا صال يهدددداص ألةددددط لن 
هللددف صهلددلا اددل دضدداء اة ددول صةكددن يف غدد  اليددال موضددول اددله اةت ددوص خمأل
 املت،ي ان اة ول ف ،ا.

ح مااتنتلاايكمنسم اا تكمن   نإىلنقولاا نتعاا ىلانوسننجتمعااوَّنباانينننناييددة  -0
 .43اةتىاء/آية َّألختنينإالنم نق نسلأ

 وَّحملةااااان تنماااااننَّلن ااااا ءنإالنمااااا نملكاااااتنسميااااا َكمننننصاييدددددة اةألاة دددددة: 
 .40اةتىاء/آية

 يف اةتىاء اا ة يف ا م  بني الاألني.ايية الصىل اامة 
صاة ان دددددة اامدددددة يف اةتىددددداء املأل صجدددددات اا دددددة يف مهللدددددط اة مدددددني ا ةكدددددن 

 موضول اله اييات خمألهللف.
فموضول الصىل حت مي ا م  بني الاألني يف اة صاه صاة ان ة جواز معاشد ال 
ا ة مهللددط اة مددني مددن اةتىدداء املأل صجددات معاشدد ال بعدد، ااددأل اء  مح،ددا باةعدد،ال اةيدد  

ةإلماء دصن ش صن تطهلل ق زصج،ا اةىابق هلا بل مبج د اوإدا مهللدط اة مدني ة جدل 
 اةي ا ة. ا،هتا م ص  بع، معاش هتا ة  اوز 344بط يق مي صل

صةدددلةط امددد  بدددني اةددد،ة هللني ف هددداص إن ا مددد  بدددني الاألدددني  ددد ال اهللدددل 
اة جدددددل ادددددواء ادددددان بددددد صاه أص مهللدددددط ادددددني صادددددلا يأادددددل مدددددن اييدددددة الصىل لنددددد  

ا،ا صم دداح ةهلل جدددل معاشدد ال مهللددط ا تددد  مددن اةتىدداء املأل صجدددات بعدد، اةعددد،ال موضددو 
اةيدد ا ة الاددأل اء  مح،ددا دصن شدد ن تطهلل ددق زصج،ددا اةىددابق هلددا صاةددل  ال بدد، متدد  
يف غ  مهللط اة مني . صالا يأال من ايية اة ان ة لن  موضوا،ا . صال يهاص إن 

ف جدوز  -بدني الاألدني  صمن ضدمت  ا مد  -ايية ااأل تل مهللط اة مني مما د هلل  
ا م  بني معاش ال الاألني مبهللط اة مني ال يهاص ألةط لن الا ةد ع موضدوا،ا 

                                                           

ا ا جل اةتىداء مد  جد ش اةعد،ص ةألك د  ادواده يف م د،ان املع ادة مث انأل د  اةط يق املي صل يف املاسل ملهللط اة مني او إأل (344)
  املىهللمون صا  ل اله اةتىاء يف م ،ان املع اةا اله احلاةة فه  اة  أجاز املاسل ف ،ا أن يأال مهللط اة مني صمت  غ اا.
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صةدد ع  وَّحملةاان تنمااننَّلن اا ءننباملضددافة إىل أن االاددأل تاء إىل أددد ب وهللددة صاددي 
امدددا ألا ندددا ادددابها اتددد، ةدددذ   وَّننجتمعاااوَّنبااانينَّألخاااتنيننةهللجمهللدددة البعددد، صادددي 

 خت  م اةعال باالاأل تاء.
ا ق يأل ني أن  إألا اجألم  دة سن ال مت،ما اال مدن صجد  صاداص مدن مما 

صج  صاان موضوا،ما خمألهللقا ف ن ا م  ب ت،ما ممكن بدأن جمدل ادل دة دل اهللدل 
 موضوا  صال ي ا  إىل اةرتج ح إال إألا اان املوضول صا ،ا.

 القسم الثاني: التر ي" ببين دالالت األلفاظ في نفم الدليل:
اخلهللددل احلا ددل يف ف،ددد  املدد اد مددن مدد،ةوص اةهللقددل اتددد،  صامله ددود بدد  إزاةددة

ت دده بني اا   من معه صتع ني اة،الةة اة اج ة ةهللعمل  ا . ص ت يأل  ألةط ال 
 ب، من أال المو  اةألاة ة يف االاأل ا :

إن اادددألعماص اةهللقدددل ف مدددا صضددد  ةددد  ادددو  -مدددن   دددذ أ دددل اةوضددد   -أ
ه اةددل  صضد  اةهللقددل ةهلل،الةددة إألا نطددق إنىدان بهللقددل مدا ف،ددو ي يدد، املعد -ال دل 

اهلل دد  فددان اددان اةتددالق بدداةهللقل يعددك غدد  مددا دص اهلل دد  مددن معددان فاندد  يضدد  د يتددة 
صإال ف كون امل اد مدن اةهللقدل املعده اةدل  صضدع  أادل اةهللغدة مث املعده اةدل  نههللدوه 
ة  صألةط إألا اان اةكسل صا دا يف نم غ  ش ايا أمدا إألا ادان يف ندم شد اي 

هللددل املعدده اةيدد اي مث اةعدد يف مث اةهللغددو  لن اةت ددوص اةيدد ا ة فاندد  جمددل أصالا ا
 أةقاظ تي يع ة جاءت ة  ان اةي يعة املاسم ة.

اددددلا إألا ا دددد  ااددددألعماص املعدددده اةيدددد اي صاةعدددد يف ة ددددذ يىدددد ق أ دددد،وا  
اةيددد اي صاةعددد يف ادددلةطا ي ددد ح مددد،ةوص  املعدددهاةهللغدددو  ااة دددسال فددد ن ل يكدددن 
 ىاصيا أ  ميرتاا.اةهللقل اةي اي صاةع يف صاةهللغو  مأل

 من   ذ ص ،ال امل،ةوص: -ب
إن ااألعماص اةهللقل ةهلل،الةة اهللدل معده صا د، ادو ال دلا فد ن اةهللقدل إألا 
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 .341دا  بني ا ألماص االشرتاك صاالنق اد اان اةغاةل اهللل اة ن او االنق اد
 من   ذ املعه اة  يح: -ه

 إن ااألعماص اةهللقل يف معتاه اة  يح او ال ل.
 ابهة يف االاأل ا  يأل ني اةألايل:صبأال المو  اةى
 من )أ( يأل ني:

 احله هة أصىل من اجملاز صمن املضما . -1
 لن احله هة اي ااألعماص اةهللقل ف ما صض  ة .

صاجملدددداز اددددو ااددددألعماص اةهللقددددل يف غدددد  مددددا صضدددد  ةدددد  ةه يتددددة صاسدددددة بددددني 
 املعت ني.

جد اء صاملضما  او ااألعماص اةهللقل يف غ  ما صض  ة  ةه يتة مانعة من إ
اةهللقددل اهللددل ظدداا  املوضددول ةدد  صا دد  مددن اةهللغددويني يعأل صندد  نواددا مددن اجملدداز صاددو  

 الةط.
يف اةدددتم غددد  اةيددد اي: احله هدددة اةهللغويدددة أصىل مدددن اةع ف دددة صأصىل مدددن  -4

اةيدد ا ة أ  إألا ا ألمددل اةهللقددل اةتهددل مددن احله هددة اةهللغويددة إىل اةيدد ا ة أص اةع ف ددة 
 حله هة اةهللغوية.أص ا،ل اةتهل فال ل ا،ل اةتهل أ  ا

يف اةدتم اةيدد اي : احله هدة اةيدد ا ة أصىل مددن احله هدة اةع ف ددة صاددله  -3
الادد ال أصىل مدددن احله هدددة اةهللغويددة. صادددلا ميددد صن بيدد، ال صا ددد ال اادددألعماص املعددده 

                                                           

ن معتدداه مألع تددا صيعامددل ادداةهللقل أل  يف بعددض احلدداالت اكددن إامدداص اةهللقددل امليددرتك يف اددل معان دد ا صيف اددله احلاةددة يكددو  (341)
 امل،ةوص املق د. 

إن اة ددسال اتددا ةقددل ميددرتك بددني املغقدد ال صاالاددألغقا ا صددد، أامددل اةهللقددل اتددا  إننَّهللنومالئكتاا نيةاالوننتلااىنَّلاانيبنم دداص: 
 نوَّلشاام نسملنتاا نسننَّهللني اار نلاا نمااننفنَّل ااموَّتنومااننفنَّألرنبداملعت ني فاة ددسال مددن او مغقدد ال صمددن غدد ه ااددألغقا . 

فاةىجود ميرتك بني اخليول صصضد  ا  ،دة اهللدل ال س مدن  وَّلَم نوَّلنرو نوَّجلب لنوَّلشر نوَّل وَّ نوًِ نمننَّلن س
 اةتاس صد،   ل إ ادال املعت ني اهللل احله هة فاخليول او امله ود من اة،صاب صألاك من اةتاس.

 صإن ل اكن محهلل  اهللل و   معان   ف  ألاه إىل د يتة م ج ة.
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 اةي اي صاةع يف ةهللقل ة ذ يى ق ااألعماص املعه اةهللغو .
 ما (.احله هة املخ  ة مبعه صا ، أصىل من اجملاز )صاملض -0

 من )ب( يأل ني:
  ددذ أن احله هددة املخ  ددة صاجملدداز )صاملضددما ( ألات معدده صا دد،  -1

ف،ددي م ج ددة اهللددل االشددرتاك صاةتهددل غدد  اةغاةددل يف معتدداه لن االشددرتاك صاةتهددل 
 يف اله احلاةة ة  أا   من معه.

أما االشرتاك فواضدح صأمدا اةتهدل غد  اةغاةدل يف معتداه فد ن معتداه اةهللغدو  
 يكادان يألىاصيان يف اة،الةة ف كون الا اامليرتك.صاملتهوص 
اةتهل اةغاةل يف معتاه م جح اهللدل االشدرتاك لإمدا صإن ااندا بدأا    -4

مددن معدده إال أن اةتهددل اةغاةددل يف معتدداه ددد، أ دد ح ميدد،و اا يف معدده صا دد، صاددو 
ال املتهوص ا فاا أص ش ااا صاج  املعده اةهللغدو  فألعدني املعده يف  دني أن االشدرتاك 

 يألعني إال به يتة.
 من )ه( يأل ني:

إألا تدد دد اةهللقددل بددني املعدده اة دد يح صاةكتايددة ف جددل محهللدد  اهللددل اة دد يح  
 دصن اةكتاية ف،و الصىل.

 اخلس ة:
ممدددا اددد ق يأل دددني أن اةهللقدددل إألا تددد دد بدددني أا ددد  مدددن معددده أ  إألا دا  بدددني 

 ا ألماص الا املعه أص ألةط يأل   يف اةرتج ح ما يهللي:
 أصىل من اجملاز )صاملضما (.احله هة  -1
يف اةددتم غدد  اةيدد اي : احله هددة اةهللغويددة أصىل مددن اةتهددل إىل احله هددة  -4

 اةع ف ة صاةي ا ة.
يف اةدددتم اةيددد اي احله هدددة اةيددد ا ة أصىل مدددن اةع ف دددة صادددله أصىل مدددن -3

 ف عامددل صإال اةهللغددو  املعدده يىدد ق اةهللغويددةا اددلا إألا اددان اةتهددل غاة ددا يف معتدداه أ 
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 صاةع يف. صاةي اي اةهللغو  ةهللمعه امليرتك ااةهللقل احلاةة اله يف اةهللقل
 احله هة املخ  ة مبعه صا ، أصىل من اجملاز )صاملضما (. -0
احله هددة املخ  ددة صاجملدداز صاملضددما  أصىل مددن االشددرتاك صاةتهددل غدد   -6

 اةغاةل يف معتاه.
ةغاةددل اةتهددل اةغاةددل يف معتدداه أصىل مددن االشددرتاك صامله ددود باةتهددل ا -5

يف معتددداه اةدددل  نهدددل إىل املعددده اةعددد يف أص اةيددد اي صاشدددأل،  ف ،مدددا صاجددد  املعددده 
اةهللغو  ااة سال صاحلج متهوص إىل املعه اةيد اي صاة،ابدة ةدلصات ال بد  صاةغدا   

 ةهللخا ه من املنىان متهوص إىل املعه اةع يف.
 اةتهل غ  اةغاةدل يف معتداه مىداص ةسشدرتاك صأ د،وا ةد ع أصىل مدن -3

 ايا  إال به يتة.
اجملدداز مىدداص ةإلضددما  صأ دد،وا ةدد ع أصىل مددن ايادد  إال به يتددة صيف  -1

 ا   من ال  ان يعأل  املضما  نواا من اجملاز.
 املعه اة  يح أصىل من اةكتاية. -8

 أم هللة:
ةقددل اة ادداال ددد، يهددوص دا ددل أندد  ةقددل ميددرتك مبعدده ةغددو  )اةتمدداء أص  -1

ةهددد،  املخددد ه مدددن اةت ددداب( صدددد، يعألددد ه آاددد صن ةق دددا اة يدددادال( صمبعددده شددد اي )ا
متهوال من معتاه اةهللغو  )اةتماء( إىل معتاه اةي اي )اةه،  املخد ه شد اا( صادلا 

 غاةل يف معتاه صيكون اةتهل أصىل اما ألا نا اابهاا.
ةقل اةتكاح  د، يهاص إن  ميرتك بني اةعهد، صاةدونء صيعألد ه آاد صن  -4

 .344 ايا  ه هة يف أ ،وا جمازاا يف
 صااأل ا ه  ه هة يف إ ،اوا جمازا يف الا ا أصىل ملا ته،ل.

                                                           

وَّبتلااوَّنَّليتاا مىنحتااىنإنَّنبلغااوَّنصااددألعمل  ه هدة مددن اةدونء  فاا َكحو ننبااننننس لاا ناادألعمل  ه هدة يف اةعهدد، ( 344)
 أ  اةه، ال اهللل اةونء )اة هللوغ( صة ع أن يأل صجوا. َّلنك ه
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  والنتنكحاااوَّنمااا نَكااا نآبااا ؤِمنصيكدددون يف ادددله احلاةدددة معددده آيدددة 
 ااةألايل:

مدددن ااألددد  اةتكددداح  ه هدددة يف اةعهددد، جمدددازا يف اةدددونء تكدددون احله هدددة أصىل 
أبوه دصن مهللدط صيكون املعه ان  ج ل اهللل اة جل أن يأل صه أ  ام أال اه، اهلل ،ا 

 اة مني أص امل ين  ا.
احله هدددة  343صمدددن ااألددد  اةتكددداح  ه هدددة يف اةدددونء جمدددازا يف اةعهددد، تكدددون

أصىل صيكدون املعدده أند  جدد ل اهللدل اة جددل أن يطدأ أ  امدد أال صلأادا أبددوه بتكدداح أص 
 مبهللط اني أص ب نا.

 اله ايية ممكن أن يهاص ف ،ا الةط ما يهللي:
رتاا بدددني اةعهددد، صاةدددونء صجألمددددل أن جألمدددل أن يكدددون ةقدددل اةتكددداح ميددد
صةكن اله  ف َكحو ننبننننس ل نيكون  ه هة يف اةعه، اما يف دوة  تعاىل: 

احله هدددة خم  دددة يف اةعهددد، اة ددد  ح دصن اةعهددد، اةقااددد، بأدةدددة أاددد اا صاوإدددا 
 ه هدددة خم  دددة يف اةعهددد، اة ددد  ح أصىل مدددن االشدددرتاك ملدددا تهددد،ل صيكدددون معددده 

 ه، اهلل ،ا الب اه،ا     ا.ايية   مة نكاح ام أال ا
3- ْوَّسألنَّلَ ي 

د، يأعأل  اة عض ةقل اةه ية ةق ا ميرتاا ةألال صالبت ة صيعأل ادا آاد صن 
 ه هددددة يف البت ددددة فهدددد  إضددددما ا )جمددددازا(يف الاددددل أ  أضددددم  ةقددددل أاددددل د هلل،ددددا 

 أصىل. )صااأص أال اةه ية( صاملضما 
0-  إ  نَّملش ِوننجن 

هوال إىل اةتجااة  اةيد ا ة صةكتد  نهدل غد  غاةدل د، يأعأل  ةقل  ع مت
يف معتدداه أ  ةدد ع م ددل اة ددسال صاحلددج ا صددد، يأعألدد  جمددازا أ  دددلا ال معتويددة أ  

                                                           

اتددد ا اةدددلين يعأل صإدددا جمدددازا يف اةعهددد، يهوةدددون إن اةعهددد، مسدددي نكا دددا مدددن بددداب تىدددم ة اةيددديء بااددد  مىددد    أ  املىددد ل  (343)
 فاةتكاح مى ل ان اةعه، صةلةط مسي اةعه، باا  املى ل ات  صاو اةتكاح.
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ب ضدددما  اددداف اةأليددد    اددداةتجع صااأل ا ادددا جمدددازا يف اةهدددلا ال املعتويدددة أصىل. صدددد، 
صيعألدد  يأعألدد  اهللمددة ) ددع( ةق ددا ميددرتاا يف اةهددلا ال املعتويددة صاةتجااددة اةيدد ا ة  

آادد صن أإددا اهللمددة متهوةددة نهددس غدد  غاةددل يف معتدداه صاددو يىدداص  االشدددرتاك يف 
 اله احلاةة ال اكن اةرتج ح إال به يتة.

6-  وح  نَّل ب 
ددد، يأعألدد  )اة بددا( إضددما ا أ  ب ضددما  اهدد، أ  ص دد ل اهدد، اة بددا ف كددون 

ة أ  اةت،ددي مىددهللطا اهللددل اةعهدد، نقىدد  فاةعهدد، بالددلا صددد، يعأل اددا اةدد عض متهوةدد
معتاادددا الصص اة يدددادال اةيددد ا ة صةكت،دددا ة ىدددل غاة دددة يف معتاادددا اةيددد اي  فددد ن 

)اة يدادال( ال يد اص مىدألعمس صم ت طدا بدداملعه اةيد اي. صمدن يعأل ادا متهوةدة يكددون 
اةت،ددي مىددهللطا اهللددل اة يددادال أ  اهللددل شدد ن مددن شدد صن اةعهدد،  ف كددون اهدد، اة بددا 

ألا ل يتقددل شدد ن اة يددادال فدد ألا فاادد،ا يف اددله احلاةددة مبعدده أندد  ي دد ح  دد   ا إ
اتقدددق اةط فدددان اهللدددل  ددد  اة يدددادال  دددح اةعهددد، صااأل ا ادددا إضدددما ا أصىل ملدددا تهددد،ل 

 ف كون اةعه، بالس اواء اتقق اةط فان اهللل    اة يادال أل ال.
5- وسحلنَّهللنَّلبيع. 

ددددد، تعألدددد  ةقددددل )اة  دددد (  ه هددددة يف اة  دددد  ةغددددة أ  م ادةددددة مدددداص مبدددداص مث 
صددد، تعألدد  متهوةددة إىل اة  دد  اةيدد اي صةكددن اددلا ةدد ع  ا  ددل بدداة    اةيدد اي

غاة دددا يف معتددداه  فدددان معتددداه الصص م ادةدددة  مددداص مبددداص  الزاص مىدددألعمس صم ت طدددا 
 باملعه اةي اي صمحل املعه اهللل احله هة املخ  ة أصىل ملا ته،ل.

صةو داص دا ل ملن ة ع بابت  )الا ابدك( فهد، يعألد  جمدازا أ  أن ادلا  -3
 ددوب يل  صددد، يعألدد  إضددما ا أ  اددلا اددابك بألهدد،ي  ادداف اةأليدد    صوددا معدد ز  حم

 مألىاصيان صال ي جح أ ،وا اهللل ايا  إال به يتة.
1-  والنتأِلوَّن  نملنيذِ نَّسمنَّهللنتلي. 

جألمل أن تكون  ه هة اامة يف ال ما ل يلا  اا  او اهلل   صما يدلا  
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ا ألا  اا  غد  او اهلل د  صجألمدل أن اا  غ  او اهلل   صخم  ة بأدةة  أا ا مب
تكون جمازا أ  ما ألا  اا  غ  او اهلل   صمحهلل  اهللل اةألخ  م أصىل. صاملعت ان 

 اتا غ  خمألهللقني ةكن ف،  احلك  باةألخ  م او الصىل.
8- ولكمنفنَّلَة  نحي ت. 

جألمدددل أن يكدددون املددد اد اةعمدددول أ   م ددد  اةتددداس   ددداال يف دألدددل اةهاتدددلا 
 دداال ملددن اددان ادد هألل أ  إن دألددل اةهاتددل اتعدد  مددن اةهألددل ف  ددوص صا  ددل باحل

 دصن أن يهألل شخ ا فألكون احل اال ملن اان ا هألل.
صجألمدددل أن يكدددون املددد اد إضدددما  شددد ا ة اةه ددداص أ  صةكددد  يف شددد ا ة 
اةه داص   داال مبعده إن شد ا ة اةه داص تهألضدي بهداء اةهاتدل صاملهألدوص ال تد،ال 

 ه اص.اةهاتل ان اةهألل حت زا ان اة
وحمله على التخاي  أولى أي: لكم فـي القاـاص حيـاة بسـبأ 

 قتل القاتل لسالمة النال من شر   فيحيا من كان سيقتل.
14- سونالم تمنَّلن  ء . 

ـــى الاـــري"، ولكـــن  ـــد ونحوهـــا وهـــو المعن اللمـــم حقيقـــة فـــي الي
اللمــم كــذلك كنايــة عــن ال مــاع وحملــه علــى الاــري" أولــى فــال ياــار 

 ال بقرينة.إلى الكناية إ
 ددد،يذ ةهلل ادددوص  دددهللل او  340"لــيم مـــن البـــر الاـــيام فـــي الســفر" -11

اهلل دد  صاددهلل  أ  نددم شدد اي صةددلةط فاحله هددة اةيدد ا ة اددي املعألدد ال أصالاا فكهللمددة 
اة  ال حتمدل اهللدل اة د ال اةيد اي املعد صف أ  احله هدة اةيد ا ة صةد ع اة د ال 

 اةهللغو .

                                                           

 .1138ا مىهلل : 1114اة خا  :  (340)
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14- وسقيموَّنَّلةالت. 
اتا اهللل احله هة اةي ا ة صة ع اهللل املعه  نم ش ايا فأل مل اة سال

 اةهللغو .
ص ددله اةك ق ددة اكددن تع ددني اة،الةددة امله ددودال ةهللقددل املددرتدد بددني أا دد  مددن 
معه. صمن ا ،ي  باةلا  أن ادلا اةرتجد ح املدلاو  ادابها يعمدل بد  أن ل توجد، 

ئكتاا نيةاالوننإننَّهللنومالد يتددة تعددني امله ددود صإال فددالصىل مددا حتدد،ده اةه يتددة مدد سا 
ادلا ندم شد اي صةكدن اةه يتدة ي دهللون اهللدل اةتديب ت د ف املعده ادن  تلىنَّلانيبن

احله هددة اةيدد ا ة ةهلل ددسال املع صفددة صحتمهللدد  اهللددل املعدده اةهللغددو  املغقدد ال صاالاددألغقا  
ف ن اة،اوص اتدا اتايدة  فنننملنتكوَوَّندخلتمن نأ  اة،ااء الةط دوة  تعاىل 

اهللأل   ن صال يهداص اة د يح أصىل ف  مدل اهللدل ان ا مال ف  مل اهلل   به يتة د
 معه اة،اوص اة  يح.

اةتكداح اةعهدد، به يتدة بد ألن أاهلل،دن صدوةدد   ََّكحاو ننبااننننس لا نننصأيضدا 
اةتكدداح اةددونء أ : املهدد، ال اهللددل  وَّبتلااوَّنَّليتاا مىنحتااىنإنَّنبلغااوَّنَّلنكاا هنننتعدداىل: 

 َّنإلااي منسمااوَّ مفانننآَ ااتمنمنا ننرَاا َّنفا دفعونننصنء اةتىداء به يتدة تكمهللدة اييددة 
أ  ات،ما ي هللغون اة ش،ا صي صص اة أل  فأل،ف  هل  أمواهل  صة ع ت،ف  هل  أمدواهل  

 ات،ما يأل صجون بل ات،ما ي هللغون احلهلل ا صاكلا أم اهلا.
صبانأل،ددداء ةدددذ اةرتجددد ح يتأل،دددي ادددلا اة ددداب املألعهللدددق باالجأل،ددداد. صبدددلةط 

جداء يف مه،مدة اةكألداب تكون المو  اة س ة اة  ي  ذ ف ،ا أ دوص اةقهد  امدا 
 د، انأل،ل.

 

 سبحان ربك رب العزة عما يافون  وسالم على
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