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I  

إػ مدارج افصقاب،  كاحلؿد هلل مـزل افؽتوب، وهودي أويل افـف

، وظذ وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ كٌقـو حمؿٍد خر افقرى بال ارتقوب

 آفف وشوئر إصحوب، أمو بعد:

روح افعومل وكقره، وهدايي افدكقو  -ـتوًبو وشـي-ؾنن افقحل 

هل و ،عؾقووشعودة أخرة، وكصقص افقحل افؼيػ هل احلجي اف

مجعً افـصقص بغ وفؼد  احلؼ ادحض وشػقـي افـجوة بنذن اهلل،

وبغ اإلحؽوم وافتػصقؾ،  ،احلؽؿي وافرمحي، وبغ احلػظ وافعصؿي

 بؽؾ اظتٌور. وبغ افشؿقل وافقوقح، وبغ اجلالل وافؽامل

 افـصقص ظذ تعظقؿ ذم افزمون إول اجتؿعً أمي ادًؾؿغ

ؾ بؿضؿقهنو، ؾًودت إمؿ وؿودت، ومؽـ تٌوظفو وافعؿاوتؼديًفو، و

تـؽًٌ إمي ثؿ اهلل هلو ذم إرض وداكً هلو ادشورق وادغورب، 

ً وهوكً، وؽودرهتو افريودة وؽوبً ضريؼفو وحتقفً ظـ شٌقؾفو ؾذف  

 ظـفو افؼقودة.

ؾؾام ٓح ؾجر متؽغ، وصٌح ظزة ـون فزاًمو ظذ وٓهتو 
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لخذوا بزمومفو كحق ـتوب رهبو ورظوهتو مـ افعؾامء افربوكقغ أن ي

وذم هذا افًقوق يليت هذا افٌحٌ افذي أظد  ،♀وشـي كٌقفو 

 كذم شقوق مممتر مٌورك افتقجفوت ومقؾؼ اخلطقات، حقٌ يعـ

بوفـص افؼظل ـتوًبو وشـي، ذم حلظي ؾورؿي، ومرحؾي حوشؿي مـ 

 توريخ أمتـو ادًؾؿي.

هتدف مجقًعو هذا وؿد جوء هذا افٌحٌ ذم ثالثي مطوفى خمتكة 

وقابط بقون وبقون خصوئصفو، و افـصقص افؼظقيإػ تعظقؿ 

آشتـٌوط مـفو، وكًلل اهلل تٌورك وتعوػ بلشامئف احلًـك وصػوتف 

افعذ أن يلخذ بـقاصقـو إفقف أخذ افؽرام ظؾقف، وأن يرزق أمتـو حتؽقؿ 

 ♀ـتوب رهبو واتٌوع شـي كٌقفو 

 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 

 

 وكتبه

  

 مدينة نصر  -القاهرة 

 ه61/5/6311
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 :املطلب األول      

 وترتيبها األدلة الشرعية

مـ ادًؾ ؿ بف أن افُػتقو جيى أن تعتؿد ظذ دفقؾ مـصقص مـ 

إصؾغ ادعصقمغ افؽتوب وافًـي، أو مًتـٌط مـفام بوٓجتفود، 

ر دفقٍؾ أو بغ  وفقس ٕحد ـوئـًو مـ ـون أن يؼقل ذم ديـ اهلل

 برهون، وظذ هذا اتػؼً ـؾؿي إئؿي ذم ـؾ زمون ومؽون.

ظذ أن فقس ٕحد أبًدا أن يؼقل ذم »: ♫يؼقل افشوؾعل 

رء: حؾ  أو َحُرَم إٓ مـ جفي افعؾؿ، وجفي افعؾؿ: اخلز ذم افؽتوب 

«أو افًـي أو اإلمجوع أو افؼقوس
(1)

ـؾ ؿقل »: ♫، ويؼقل ابـ حزم 

«برهون ؾفق مطروح شوؿط بؿجرد افدظقى بال
(2)

، ويؼقل ابـ تقؿقي 

، أو »: ♫ ًٓ ؾؾقس ٕحٍد مـ خؾؼ اهلل ـوئـًو مـ ـون أن يٌطؾ ؿق

                                                           
 .(39فؾشوؾعل، )ص، «افرشوفي» (1)

 .(101/ 1ٓبـ حزم، )، «اإلحؽوم» (2)
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«حيرم ؾعاًل إٓ بًؾطون احلجي
(1)

ؾقصؾ بف إمر  ♫، أمو افشوضٌل 

«اكًالخ مـ افديـ»إػ حد اظتٌور أن ترك افدفقؾ 
(2)

. 

أن يشور إفقفو،  وإدفي ظذ وجقب اتٌوع افدفقؾ أطفر وأصفر مـ

، [36اإلهاء: ] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعوػ:وؿد ؿول اهلل 

وآشتدٓل ، [24إكٌقوء: ] ﴾یی ی ىئ﴿: ▐وؿول 

هق مـفٍ افًؾػ افذي مل حيقدوا ظـف، يؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

ـون أئؿي ادًؾؿغ ٓ يتؽؾؿقن ذم افديـ بلن هذا واجى »: ♫

ذظل مـ افؽتوب وافًـي  بدفقؾأو مًتحى أو حرام أو مٌوح إٓ 

  ٓ «ظؾقف ومو د
(3)

. 

ومـ هـو ـون اشتـٌوط إحؽوم ظـد ادحؼؼغ مـ افعؾامء، وأئؿي 

افًؾػ مٌـوه ظذ آشتدٓل: وفذا ذـر صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي أن 

افػؼف ٓ يؽقن إٓ بػفؿ إدفي افؼظقي بلدفتفو افًؿعقي افثٌقتقي مـ »

و واشتـٌوًضوافؽتوب وافًـي واإلمجو ، وؿول ظـ افذيـ مل حيؼؼقا «ع كصًّ

و واشتـٌوًضو:  فقًقا ذم احلؼقؼي ؾؼفوء »افػفؿ فألدفي افًؿعقي افثٌقتقي كصًّ
                                                           

  .(245/ 3ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (1)

  .(4/147فؾشوضٌل، )، «ادقاؾؼوت» (2)

 .(373/ 27، ٓبـ تقؿقي، )«جمؿقع افػتووى» (3)
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«ذم افديـ: بؾ هؿ كؼؾي فؽالم بعض افعؾامء ومذاهٌفؿ
(1)

. 

ؼؾقي:  ؼًؿ إػ ؿًؿغ: كؼؾقي وظؼؾقي، ؾلمو اـف دفي افؼظقي بوجلؿؾي ـت وٕا

ًـي، و ـو، وأمو افعؼؾقي: ؾوفؼقوس، ؾوفؽتوب واف ٌؾ اإلمجوع، وذع مـ ؿ

شتصحوب.  وادصؾحي ادرشؾي، وافعرف، وٓا

ـام أن إدفي افـؼؾقي حتتقي إدفي افعؼؾقي، وـذا إدفي افعؼؾقي 

تًتـد إػ إدفي افـؼؾقي: إذ افعؼؾ ٓ يًتؼؾ بنثٌوت إحؽوم، ومرجع 

توًبو وشـي، وافًـي وحل بدٓفي افؼرآن، ؿول  ذفؽ إػ افقحل ادعصقمـ 

، وؿد أمر اهلل ذم افؼرآن بوتٌوع [4افـجؿ: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :تعوػ

 ، ؾلظود أمر افًـي إػ افؼرآن.♀افًـي، وهدي افرشقل 

ًـي،  وأمو اإلمجوع ؾال يتصقر إٓ بدفقؾ يشفد فف مـ افؼرآن أو اف

ـ جفتفام. ٓ بدفقؾ م ٓ يتؿ إ  وـذفؽ افؼقوس 

ـي ترجع إػ وظذ مو شٌؼ ؾنن مرج ـي، واًف دفي إػ افؼرآن أو اًف ع ٕا

حؽوم إػ افؼرآن.  افؼرآن، وظؾقف ؾنكف يصح افؼقل بلن مرجع مجقع أدفي ٕا

وفؽتوب ؿد دل ظذ حجقي ؾ وهل ـذفؽ متالزمي ٓ تػسق 

ٓ  ظذ حجقي اإلمجوع، وهذه إدفي  افًـي، وافؽتوب وافًـي د

                                                           
 .(61/ 1)، ٓبـ تقؿقي، «آشتؼومي» (1)
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«افثالثي دفً ظذ حجقي افؼقوس
(1)

. 

وهذه إدفي إربعي متػؼي ٓ ختتؾػ: »: ♫ؿول ابـ افؼقؿ و

إذ يقاؾؼ بعضفو بعًضو، ويصدق بعضفو بعًضو
 (2)

 . 

وؿد روي ذم ترتقى إدفي حديٌ مشفقر ٓ يؽود خيؾق مـف 

ـتوب مـ ـتى إصقل وؿقاظد اشتـٌوط إحؽوم، وهق حديٌ 

حغ بعثف إػ  ♀ رشقل اهلل: أن ◙معوذ بـ جٌؾ 

ؿول: أؿيض بام ذم  «ؿقف تصـع إن طرض ـك ؾضاء؟»ل: افقؿـ ؾؼو

رشقل اهلل ؿول: ؾًٌـي  «ؽنن مل يؽن يف ؿتاب اهلل؟»ـتوب اهلل، ؿول: 

ؿول: أجتفد  «ؽنن مل يؽن يف سـة رسول اهلل؟»، ؿول: ♀

صدري، ثؿ ؿول:  ♀رشقل اهلل رأيل ٓ آفق، ؿول: ؾيب 

«رسول اهلل احلؿد هلل اـذي وؽق رسوَل رسوِل اهلل دا ُيريض»
(3)

. 

وظذ افرؽؿ مـ تضعقػ أهؾ افعؾؿ فًـد هذا احلديٌ، ؾنن 

هذا افضعػ ٓ يمثر ذم ترتقى إدفي ادذـقرة، ؾنن أصقل افؼيعي 

، ♀اؿتضتف ودف ً ظؾقف، وهق ادـؼقل ظـ أصحوب افـٌل 

                                                           
 .(200، 195/ 19ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (1)

هؾ افًـي معومل أصقل افػؼف ظـد أ»، (33/ 1ٓبـ افؼقؿ، )، «إظالم ادقؿعغ» (2)

 (68ص)د. حمؿد حًغ اجلقزاين، ، «واجلامظي

 .(1327، وافسمذي، )(3592أبق داود، ) أخرجف: (3)
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ًٓ ظذ افرأي، وافقحل ـتوب وشـي، وافًـي  وذفؽ بتؼديؿ افقحل أو

ٌ إهنو مٌقـي فف، ودرجي افتوبع ٓ تصؾح أن تؽقن توبعي فؾؼرآن مـ حق

مًوويي فؾؿتٌقع ؾضاًل ظـ أن تًٌؼف، ـقػ وافؼرآن ـالم رب 

افعودغ تٌورك وتعوػ، ويزيد هذا تلـقًدا مو شقليت ذم افتػريؼ بغ 

دٓفي بقـي ظذ  -بال ريى-ضريؼل كؼؾ افؼرآن، وكؼؾ افًـي، ممو ؾقف 

افـظر وآشتـٌوط ؾحقٌ ٓ يؽقن  تلـقد هذا افتؼديؿ، أمو مرتٌي

 افقحل، ؾفل جديرة بوفتلخر بعده هبذا آظتٌور.

وهذا افستقى مـ جفي افٌدء ذم آشتدٓل ومــزفي افدفقؾ، أمو 

مـ جفي ـقن افدفقؾ حجي ذم إؾودة إحؽوم، ؾوفقحل: ـتوًبو وشـي، 

درجي واحدة
(1)

. 

ؾ افشوؾعل  ؽؿ كعؿ حي»هذا افستقى ؾؼول:  ♫وؿد ؾص 

بوفؽتوب وافًـي ادجتؿع ظؾقفو افتل ٓ اختالف ؾقفو، ؾـؼقل هلذا: 

 حؽؿـو بوحلؼ ذم افظوهر وافٌوضـ.

وحيؽؿ بوفًـي ؿد رويً مـ ضريؼ آكػراد، ٓ جيتؿع افـوس 

ظؾقفو، ؾـؼقل: حؽؿـو بوحلؼ ذم افظوهر: ٕكف يؿؽـ افغؾط ؾقؿـ 

 روى احلديٌ.

                                                           
ـي واجلامظي»( 1)  (.71، 70د. حمؿد حًغ اجلقزاين، )ص ، «معومل أصقل افػؼف ظـد أهؾ اًف
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ــزفي وكحؽؿ بوإلمجوع، ثؿ افؼقوس، وهق أوعػ  مـ هذا، وفؽـفو م

«رضورة: ٕكفٓ  حيؾ افؼقوس واخلز مقجقد
(1)

. 

وبـوًء ظذ مو شٌؼ ؾًقف كعرض ؾقام يليت فألدفي افؼظقي افتل 

ل ظؾقفو ادػتل وادجتفد ذم ؾتوويف واجتفوداتف.  يعقِّ

وؿٌؾ آكتفوء إػ هذا حيًـ افتذـر بلوصوف افدفقؾ افؼظل، 

 وذـر بعض خصوئصف: 

 فقؾ افؼظل ؿد يؽق شؿعقًّو كؼؾقًّو، وؿد يؽقن ظؼؾقًّو. افد -1

و: إذ ـقكف ذظقًّو صػي مدح. -2  افدفقؾ افؼظل ٓ يؽقن إٓ حؼًّ

افدفقؾ افؼظل مؼدم ظذ ؽره ؾال يعوروف دفقؾ ؽر  -3

 ذظل: وذفؽ أن ذظي اهلل تعوػ مؼدمي ظذ ذظي ؽره.

وؽر افؼظل ؿد افدفقؾ افؼظل مؼوبؾف دفقؾ ؽر ذظل،  -4

 يؽقن دفقاًل صحقًحو أو ؾوشًدا.

وأظذ مراتى افدفقؾ أن يؽقن شؿعًقو كؼؾًقو مـ افقحل 

وإدفي ادـصقصي ذم افؽتوب وافًـي هل و وشـي، ـًادعصقم ؿرآك

 ظؿدة اشتدٓل افػؼقف وادػتل وادجتفد، وهذا أمر ـودجؿع ظؾقف.

حول إٓ  ... وأكف ٓ يؾزم ؿقل بؽؾ»: ♫افشوؾعل يؼقل 

                                                           
 .(559فؾشوؾعل، )ص، «افرشوفي» (1)
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«، وأن مو شقامهو تٌع هلام♀بؽتوب اهلل أو شـي رشقفف 
(1)

. 

ـي واإلمجوع، »: ♫ؿول ابـ تقؿقي  ... وـذفؽ إذ ؿؾـو: افؽتوب واًف

مي  ؾ مو ذم افؽتوب ؾوفرشقل مقاؾؼ فف، وٕا ؾؿدفقل افثالثي واحد: ؾننـ 

جمؿعي ظؾقف مـ حٌق اجلؿؾي، ؾؾقس ذم ادممـغ ٓإ مـ يقجى اتٌوع 

ؾ مو شـ ف افرشقل افؽت ، ؾوفؼرآن يلمر بوتٌوظف ♀وب، وـذفؽـ 

ؾ مو أمجع ظؾقف ادًؾؿقن ؾنكف  ؾقف، وادممـقن جمؿعقن ظذ ذفؽ، وـذفؽـ 

ًـي و مقاؾًؼو دو ذم افؽتوب واف ٓ حؼًّ «ٓ يؽقن إ
(2)

. 

وممو مه يتٌغ أن افؽتوب وافًـي مهو أصؾ إدفي إربعي ادتػؼ 

ًؿك بوفـؼؾ أو افقحل أو افًؿع أو افؼع ظؾقفو، وهذا إصؾ ؿد ي

أو افـص أو اخلز أو إثر، ويؼوبؾفو افعؼؾ أو افرأي أو افـظر أو 

 آجتفود أو آشتـٌوط. 

ومموٓ  صؽ ؾقف أن هلذه افـصقص خصوئص مفؿي وممقزات ظظقؿي 

ٓ بد مـ إدراـفو ومعرؾتفو ؿٌؾ افدخقل إػ أصقل وؿقاظد اشتـٌوط 

ـ افـص يتإحؽوم م  .قص، وهق مو جيري ظروف ذم ادطؾى ٔا

                                                           
 .(8فؾشوؾعل، )ص، «مجوع افعؾؿ» (1)

 .(40/ 7ٓبـ تقؿقي، )، «ػتووىجمؿقع اف» (2)
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 :املطلب الثاني      

 خصائض النصىص الشرعية

إن معرؾي مو فؾـصقص افؼظقي مـ ممقزات وخصوئص تٌغ 

افًٌى ذم افتعقيؾ ظؾقفو وافصدور ظـفو، وتؼديؿفو ظذ مو شقاهو، 

 وؾقام يع ضوئػي مـ خصوئص افـصقص افؼظقي: 

ــصوص هي وحي اهلل  -1 ـوًك ـم افؼرآن افؽريؿ أم  تعاغ:ا شقاء أ

ـي افصحقحي  ﴾ڳ گ گ گ﴿ؿول تعوػ:  ادطفرة، اًف

ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :تعوػ، وؿول [192 :]افشعراء

وإكام ؿان اـذي أوتقت »: ♀، وؿول [4-3افـجؿ: ] ﴾ٿ

، ؽلرجو أن أؿون أؿثرهم تابًعا يوم اـؼقامة «وحًقا أوحاه اهلل إغَّ
(1)

 

اؿتب، ؽواـذي كػيس بقده ما خرج مـه إال »... ٔخر: وذم احلديٌ ا

«حق، وأشار بقده إغ ؽقه
(2)

، ♀وـالمهو بؾغـو ظـ كٌقـو ، 
                                                           

 .(152، ومًؾؿ، )(8274، 4981افٌخوري، ) أخرجف: (1)
 .(187، واحلوـؿ، )(501، وافدارمل، )(6802، )أمحد أخرجف: (2)
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ؾوفؽتوب شؿع مـف تٌؾقًغو ظـ ربف تعوػ، وافًـي صدرت ظـف تٌققـًو 

فؽتوب ربف تعوػ
(1)

. 

«أال إين أوتقُت اـؼرآن ومثؾه معه»وذم احلديٌ: 
(2)

. 

 ڳ ڳ﴿ :تعوػـام ؿول  حػظفا:اــصوص تؽػل اهلل ب -2

 ڳ ڳ﴿، وؿول تعوػ: [9احلجر: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

: ♫، ؿول ابـ افؼقؿ [1 :]هقد ﴾ڱ ڱ ڱ ں ڱ ڳ ڳ

وأكـزل ظؾقف،  ♀واهلل تعوػ ؿد وؿـ حػظ مو أوحوه إفقف »

«فقؼقؿ بف حجتف ظذ افعٌود إػ آخر افدهر
(3)

. 

: عوػؿول تاــصوص هي حجة اهلل اـتي أكـزهلا طذ خؾؼه:  -3

 ٱ﴿: ، وؿول تعوػ[66 :]إكعوم ﴾ى ى ې ې ې﴿

 ڭ ڭ ڭ﴿وؿول تعوػ: ، [15 :]اإلهاء ﴾ٻٻ ٻ ٻ

 ۅ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[6 :]شٌل ﴾ۉ

                                                           
ٓبـ افؼقؿ، ، «افصقاظؼ ادرشؾي»، (33فؾشوؾعل، )ص، «افرشوفي»يراجع:  (1)

 .(87)ص بـ بدران،ٓ ،«اددخؾ إػ مذهى اإلموم أمحد»، (880/ 3)

 .(4604، وأبق داود، )(17174أمحد، ) أخرجف: (2)

ٓبـ افؼقؿ، اختكه افشقخ حمؿد ادقصع، ، «خمتك افصقاظؼ ادرشؾي» (3)

 .(463)ص
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... ٕن اهلل جؾ ثـوؤه أؿوم ظذ خؾؼف »: ♫وؿول افشوؾعل 

«احلجي مـ وجفغ، أصؾفام ذم افؽتوب: ـتوبف ثؿ شـي كٌقف
(1)

. 

حذ  ٓبـ حزم ظٌورتف ادشفقرة: وؿد صوع ذم ـتوب اد

«♀رشقل اهلل حجي ذم ؿقل أحد دون  ٓ»
(2)

. 

إن اهلل شٌحوكف ؿد أؿوم احلجي ظذ خؾؼف »: ♫وؿول ابـ افؼقؿ 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ بؽتوبف ورشقفف، ؾؼول تعوػ:

 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ، وؿول تعوػ:[1افػرؿون: ] ﴾ۈ ۈ

آن ؾؼد أكذر ؾؽؾ مـ بؾغف هذا افؼر، [19إكعوم: ] ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ

«بف، وؿومً ظؾقف حجي اهلل بف
(3)

. 

ـعؾم ومعرؽة احلؽم:  -4 ــصوص هي صريق ا  ڭ ۓ﴿ؿول تعوػ: ا

ٕكعوم] ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڱ  ڱ ڳ﴿، وؿول تعوػ: [151 :ا

ٕكعوم] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ، وؿول تعوػ: [145 :ا

 ڑ ڑ ژ ڈ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

ظراف] ﴾کگ ک ک ک  ڀ ڀ ڀ﴿، وؿول تعوػ: [157 :ٕا

                                                           
 .(221فؾشوؾعل، )ص، «افرشوفي» (1)

 .(65، 8/ 2ٓبـ حزم، )، «ادحّذ » (2)

 .(735/ 2ٓبـ افؼقؿ، )، «افصقاظؼ ادرشؾي» (3)
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ٕكعوم] ﴾ٺ ٺ ڀ أصقل افعؾؿ  وأمو»: ♫، وؿول اـب ظٌد افز [119 :ا

ًـي صؾ هق ضريؼ افتحؾقؾ ؾوفؽتوب واف وافتحريؿ، ، ويقوحف أن هذا ٕا

«ومعرؾي أحؽوم اهلل وذظف
(1)

. 

وأوجى ظؾقفؿ اإليامن بف وبام جوء بف وضوظتف، »: ♫ؿول اـب تقؿقي 

«اهلل ورشقفف... وأن حيؾؾقا مو حؾؾ اهلل ورشقفف، وحيرمقا مو حرم
(2)

، وذم 

 : م رسول اهلل مثل ما حرم اهلل»احلدٌي «أال وإن ما حرَّ
(3)

. 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ؿول تعوػ: اــصوص واجبة االتباع:  -5

ظراف] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ، وؿول [3 :ٕا

، وذم [31 :]آل ظؿران ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿تعوػ: 

«ُأتبع وما يل ال أؼضب وأكا آمر باألمر ؽال»احلديٌ: 
(4)

، وذم احلديٌ 

«من أصاطـي دخل اجلـة، ومن طصاين ؽؼد أبى»أخر: 
(5)

 ، ؿول

واتٌوظف  ♀بطوظتف  ... وؿد أمر اهلل »: ♫ابـ ظٌد افز 

توب اهلل-أمًرا مطؾًؼو جمؿاًل، مل يؼقد بقء  ومل يؼؾ  -ـام أمركو بوتٌوعـ 

                                                           
 .(1/779ٓبـ ظٌد افز، )، «ن افعؾؿ وؾضؾفجومع بقو» (1)

 .(9/ 19ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (2)

 .(12/3193، وابـ موجف، )(2664، افسمذي، )(17194أمحد، ) أخرجف: (3)
ـ موجف، )(10017، وافـًوئل ذم افؽزى، )(18523أمحد، ) أخرجف: (4)  .(2982، واب

 .(7280افٌخوري، ) أخرجف: (5)
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ام ؿول بعض أهؾ افزيغ توب اهلل،ـ  «واؾؼـ 
(1)

. 

... ؾؾفذا ـوكً احلجي افقاجٌي »: ♫قؿقي وؿول ابـ ت

آتٌوع: افؽتوب وافًـي واإلمجوع، ؾنن هذا حؼ ٓ بوضؾ ؾقف، 

واجى آتٌوع ٓ جيقز ترـف بحول، ظوم افقجقب ٓ جيقز ترك رء 

ممو دفً ظؾقف هذه إصقل، وفقس ٕحد اخلروج ظـ رء ممو دفً 

 ظؾقف، وهل مٌـقي ظذ أصؾغ: 

 .♀ء بف افرشقل : أن هذا جوأحدمها

 وجى اتٌوظف. ♀: أن مو جوء بف افرشقل واـثاين

«وهذه افثوكقي إيامكقي، ودهو افؽػر أو افـػوق
(2)

. 

ـصوص ال جيوز االطرتاض طؾقفا: -6 ﮿  ﮾ ﮽﴿: تعوػؿول  ـا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: تعوػ، وؿول [7]آل ظؿران:  ﴾ ﯁ ﯀

 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

: [36إحزاب: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ؼرآن مل »، وذم احلدٌي إن ـا

ــزل يؽذب بعضه بعًضا، بل يصدق بعضه بعًضا، ؽام طرؽتم مـه ؽاطؿؾوا  ي

«به، وما جفؾتم مـه ؽردوه إغ طاده
(3)

. 
                                                           

 .(2/1190ٓبـ ظٌد افز، ) ،«مع بقون افعؾؿ وؾضؾفجو» (1)

 .(6، 5/ 19ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووى» (2)

ٌقفؼل ذم 1/165(، وافطزاين، )181/ 2أخرجف: أمحد، )( 3)  (.417/ 2) ،«صعى اإليامن»(، واف
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توبف  بوًبو ظـقن  «افػؼقف وادتػؼف»وؿد خصص اخلطقى افٌغدادي ذمـ 

كؼق»فف بـ  ود هلو، تعظقؿ افًــ واحلٌ ظذ افتؿًؽ هبو، وافتًؾقؿ هلو وٓا

«وترك آظساض ظؾقفو
(1)

. 

ون افًؾػ يشتد ظؾقفؿ معوروي »: ♫وؿول ابـ افؼقؿ  ـ  وؿد

«افـصقص بآراء افرجول، وٓ يؼرون ادعورض ظذ ذفؽ
(2)

. 

حغ  ↓ومـ ؿٌؾ ؿول موفؽ وصقخف ربقعي بـ ظٌد افرمحـ 

قػ اشتقى؟! آشتقاء ؽر جمفقل، وافؽقػ »ؾؼوٓ:  جوء افًمالـ 

«إليامن بف واجى، وافًمال ظـف بدظيؽر معؼقل، وا
(3)

. 

ـوس ؿول افزهري:  ٌور افتل ؿد ُتْشؽؾ ظذ أؾفوم بعض اف خ ـَ »وذم ٕا ِم

ًؾقؿ ♀افعؾؿ، وظذ افرشقل  اهلل  ـو افت الغ، وظؾق «اٌف
(4)

. 

ػة: -7 رأي وؿل ؽتقا خمـا ـصوص تؼدم طذ ـا  ک﴿ؿول تعوػ:  ـا

كف: ، وؿول شٌحو[1احلجرات: ] ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

، وذم [50افؼصص: ] ﴾وئوئ ەئ ائ ەئ ائ ى ى ې﴿

                                                           
 .(1/374فؾخطقى افٌغدادي، )، «افػؼقف وادتػؼف» (1)

 .(3/1062قؿ، )ٓبـ افؼ، «افصقاظؼ ادرشؾي» (2)

 .(129فؾذهٌل، )ص، «افعؾق فؾعع افغػور» (3)

 .(3/579) ،«افًـي»اخلالل ذم  أخرجف: (4)
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 : «ال يممن أحدؿم حتى يؽون هواه تبًعا دا جئت به»احلدٌي
(1)

. 

... وأن جيعؾ ؿقل ـؾ أحد وؾعؾف أبًدا »: ♫وؿول افشوؾعل 

«تًٌعو فؽتوب اهلل ثؿ شـي رشقفف
(2)

. 

ـؾ رء خوفػ أمر رشقل اهلل شؼط، وٓ يؼقم معف »وؿول أيًضو: 

«رأي وٓ ؿقوس
(3)

. 

واظؾؿ يو أخل أن افًـي وافؼرآن »: ♫وؿول ابـ ظٌد افز 

مهو أصؾ افرأي وافعقور ظؾقف، وفقس افرأي بوفعقور ظذ افًـي، بؾ 

«افًـي ظقور ظؾقف
(4)

. 

ب افدارمل ذم شــف ؾؼول:  بوب افرجؾ يػتل بقء ثؿ »وؿد بق 

«♀إػ ؿقل افـٌل ؾرجع  ♀يٌؾغف ظـ افـٌل 
(5)

. 

ب اخلطقى ذـر مو روي »ؾؼول:  «افػؼقف وادتػؼف»افٌغدادي ذم  ـام بق 

مـ رجقع افصحوبي ظـ آرائفؿ افتل رأوهو إػ أحوديٌ افـٌل 

«إذا شؿعقهو ووظقهو ♀
(6)

. 

                                                           
 .(279) ،«اإلبوكي»، وابـ بطي ذم (15) ،«افًـي»ابـ أيب ظوصؿ ذم  أخرجف: (1)

 .(198فؾشوؾعل، )ص ، «افرشوفي» (2)

 .(595/ 3فؾشوؾعل، )، «إم» (3)

 .(2/1140بـ ظٌد افز، )ٓ، «جومع بقون افعؾؿ» (4)

 .(1/153) ،«شــ افدارمل» (5)

 .(1/364فؾخطقى افٌغدادي، )، «افػؼقف وادتػؼف» (6)
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ؾؽون مـ إصقل ادتػؼ ظؾقفو بغ افصحوبي »: ♫ؿول ابـ تقؿقي 

وافتوبعغ هلؿ بنحًون أكفٓ  يؼٌؾ مـ أحد ؿط أن يعورض افؼرآن برأيف 

وؿف وٓ معؼقفف وٓ ؿقوشف وٓ َوْجِده، ؾنهنؿ ثًٌ ظـفؿ بوفزاهغ وٓ ذ

افؼطعقوت، وأيوت افٌقـوت أن افرشقل جوء بوهلدى وديـ احلؼ، وأن 

«افؼرآن هيدي فؾتل هل أؿقم
(1)

. 

أوـؾام جوء رجؾ أجدل مـ »: ♫وؿول اإلموم موفؽ 

«♀أخر، رد مو أكـزل جزيؾ ظذ حمؿد 
(2)

. 

ــة  -8 ــصــوص واؽق ــه:ا ــوـه وؽروط ــدين أو ــع ـا  شــاؽقة شــامؾة جلؿق

ـول  ـوػؿــ  ڄ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :تعــ

بعثت بجوامع : »♀وؿد ؿول ، [89افـحؾ: ]﴾ڃ ڃ

«اـؽؾم
(3)

ـقس قء يؼـربؽم مـن » :♀ ، وؿول ــاس، إكـهـ  أهيـا ـا

ــار  ـار إال ؾد أمـرتؽم بـه، وــقس قء يؼـربؽم مـن ـا اجلـة ويبعدؿم من ـا

«م طـهويبعدؿم من اجلـة إال ؾد هنقتؽ
(4)

. 

ؾ رء حتك »: ◙ودو شئؾ شؾامن افػورد  ؿد ظؾؿؽؿ كٌقؽؿـ 

                                                           
 .(28/ 13ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (1)

 .(1/144فؾالفؽوئل، )، «ذح أصقل اظتؼود أهؾ افًـي» (2)

 .(523، ومًؾؿ، )(7273، 7013، 2977افٌخوري، ) أخرجف: (3)
 .(35473، ابـ أيب صقٌي، )(14/305) ،«ذم ذح افًـي»افٌغقي،  رجف:أخ (4)
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«اخلراءة؟! ؾؼول: أجؾ
(1)

. 

ومو  ♀فؼد ترــو رشقل اهلل »: ◙وؿول أبق ذر 

«ضوئر ذم افًامء يؼؾى جـوحقف إٓ وؿد أوجد ؾقف ظؾاًم 
(2)

. 

ؾؾقًً تــزل بلحـد مــ أهـؾ ديــ اهلل »: ♫وؿول افشوؾعل 

«هلل افــدفقؾ ظــذ شــٌقؾ اهلــدى ؾقفــووذم ـتــوب اكوزفــي إٓ 
(3)

 ، وؿــول

بـغ مجقـع افـديـ أصـقفف  ♀رشـقل اهلل : »♫ابـ تقؿقي 

وؾروظف، بوضـف وطوهره، ظؾؿف وظؿؾف، ؾنن هذا إصـؾ هـق أصـؾ 

«أصقل افعؾؿ واإليامن
(4)

. 

 پ﴿ؿول تعوػ: اــصوص واضحة ادعاين ضاهرة ادراد:  -9

، وؿول تعوػ: [3]ؾصؾً: ﴾ڀ ٺ ڀ ڀ پ ڀ

 ڃ ڄ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿، وؿول تعوػ: [89 :]افـحؾ ﴾ڃ

ـؼد جئتؽم هبا بقضاء »، وذم احلديٌ: [15 :]ادوئدة ﴾ڍ ڍ

«كؼقة
(5)

وـذفؽ ظومي أفػوظ افؼرآن كعؾؿ ؿطًعو »: ♫ؿول ابـ افؼقؿ ، 
                                                           

 .(262مًؾؿ، ) أخرجف: (1)

 .(523، ومًؾؿ، )(2977افٌخوري، ) أخرجف: (2)

 .(20فؾشوؾعل، )ص، «افرشوفي» (3)

 .(19/156ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووي» (4)

 .(26949، وابـ أيب صقٌي ذم مصـػف، )(15156أمحد، ) أخرجف: (5)
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ام كعؾؿ ؿطًعو أن افرشقل  ـ  ♀مراد اهلل ورشقفف مـفو،ـ  بؾغفو ظ

وكً أو ضؾًٌو، اهلل تعوػ، ؾغوفى معوين  افؼرآن معؾقم أهنو مراد اهلل، خًزاـ 

ؾ متؽؾؿ  المف أووح وأطفر مـ افعؾؿ بؿرادـ  بؾ افعؾؿ بؿراد اهلل مــ 

المف: فؽامل ظؾؿ ادتؽؾؿ وـامل بقوكف، وـامل هداه وإرصوده، وـامل  مــ 

 تقًره فؾؼرآن، حػًظو وؾفاًم، ظؿاًل وتالوة.

ألمي بؾ غفؿ معوكَِقف، بؾ ـوكً ؾؽام بؾ غ افرشقل أفػوظ افؼرآن ف

«ظـويتف بتٌؾقغ معوكقف أظظؿ مـ جمرد تٌؾقغ أفػوطف
(1)

. 

ـف  ٌق خـذ  ،♀وممو يشفد فؾصحوبي ذم ؾفؿفؿ مراد اهلل ومراد ك وٕا

 :◙ ابـ مًـعقد بظقاهر افـصقص، وتػًرهو بام يظفر مـفو: ؿقل

و أظؾـؿ واهلل افذي ٓ إفف ؽره، مو أكـزفً شقرة مـ ـتوب اهلل إٓ أك»

أيـ أكـزفً، وٓ أكـزفً آيي مـ ـتوب اهلل إٓ أكو أظؾؿ ؾقؿـ كـزفً، 

«وفق أظؾؿ أحًدا أظؾؿ مـل بؽتوب اهلل تٌؾغف اإلبؾ فرـًٌ إفقف
(2)

. 

ـون ظٌد اهلل يؼرأ ظؾقـو افًقرة ثؿ حيدثـو ؾقفو »: ♫وؿول منوق 

ي افـفور «ويػنهو ظوم 
(3)

كعؿ »: ◙، وؿول ظٌد اهلل بـ مًعقد 

                                                           
 .(636/ 2ٓبـ افؼقؿ، )، «افصقاظؼ ادرشؾي» (1)

 .(2463، ومًؾؿ، )(5002)افٌخوري،  أخرجف: (2)

 .(81/ 1دحؿد بـ جرير افطزي، )، «جومع افٌقون ذم تلويؾ افؼرآن» (3)
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«مجون افؼرآن ابـ ظٌوستر
(1)

. 

ظروً ادصحػ ظذ ابـ ظٌوس ثالث »: ♫وؿول جموهد 

ؾ آيي مـف، وأشلفف ظـفو ـ ؾوحتتف إػ خومتتف، أوؿػف ظـدـ  «ظرووت، م
(2)

. 

إن افصحوبي وافتوبعغ مل يؿتـع أحد »: ♫وؿول ابـ تقؿقي 

مـفؿ ظـ تػًر آيي مـ ـتوب اهلل، وٓ ؿول هذه مـ ادتشوبف افذي ٓ 

ُيْعَؾُؿ معـوه، وٓ ؿول ؿط أحد مـ شؾػ إمي وٓ مـ إئؿي 

رشقل اهلل ادتٌقظغ: إن  ذم افؼرآن آيوت ٓ يعؾؿ معـوهو، وٓ يػفؿفو 

، وٓ أهؾ افعؾؿ واإليامن مجقعفؿ: وإكام ؿد يـػقن ظؾؿ ♀

«بعض ذفؽ ظـ بعض افـوس، وهذا ٓ ريى ؾقف
(3)

. 

ـصوص إذا وجدت سؼط االجتفاد:  -11 جتفود ـا ؾال يصور إػ ٓا

، وذفؽ أن ادصر «ٓ اجتفود مع افـص»إٓ إذا ظدم افـص، وهلذا ؿقؾ: 

إػ آجتفود إكام يؽقن ظـد وجقد رضورة مؾجئي، ؾوفـصقص هل 

 ادرجع إول واحلجي افؼوضعي، وٓ يـعؼد إمجوع ظذ خالؾفو أبًدا.

ٓ يؿؽـ ... أو إمجوع ظؾامء ادًؾؿغ، افذي »: ♫ ؿول افشوؾعل

                                                           
 .(90/ 1ادرجع افًوبؼ، ) (1)

 ادرجع افًوبؼ، كػس ادقوع. (2)

 .(285/ 13ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (3)
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«أن جيؿعقا ظذ خالف شـي فف
(1)

. 

 ٓ وافؼقوس افصحقح مقاؾؼ فؾـصقص ؾال خيتؾػون، ورصيح افعؼؾ 

ؼؾ.  يعورض صحقح اـف

وبوجلؿؾي ؾوفـصقص حؼ ٓ بوضؾ ؾقف، وٓ يؿؽـ آشتدٓل هبو 

 ظذ إؿومي بوضؾ أبًدا.

... وذفؽ أن احلؼ افذي ٓ بوضؾ ؾقف »: ♫ؿول ابـ تقؿقي 

افرشؾ ظـ اهلل، وذفؽ ذم حؼـو، ويعرف بوفؽتوب  هق مو جوءت بف

«وافًـي واإلمجوع
(2)

. 

أن إدفي افعؼؾقي افكحيي تقاؾؼ مو جوءت بف افرشؾ، »ؾوحلوصؾ: 

وأن رصيح ادعؼقل ٓ يـوؿض صحقح ادـؼقل، وإكام يؼع افتـوؿض بغ 

«مو يدخؾ ذم افًؿع وفقس مـف، ومو يدخؾ ذم افعؼؾ وفقس مـف
(3)

. 

خصوئص افـصقص يظفر جؾقًّو أن ادػتل وادجتفد وبعد بقون 

مؾزم بوتٌوظفو وظدم اخلروج ظـفو وفق أداه ذفؽ دخوفػي مذهٌف أو 

رأيف، وؿد ذـر ابـ افؼقؿ وؽره افؽثر مـ إمثؾي ظذ ذفؽ: مـفو 

                                                           
 .(322فؾشوؾعل، )، «افرشوفي» (1)

 .(5/ 19ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (2)

ؼؾ» (3) ـ تقؿقي، )، «درء تعورض افعؼؾ واـف  .(403/ 1ٓب
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ذم ادٌتقتي: كظًرا فصحي حديٌ  ◙ظدم آفتػوت إػ ؿقل ظؿر 

 ذم مًلفي افتقؿؿ فؾجـى:، وٓ إخذ بخالؾف ◙ؾوضؿي بـً ؿقس

ٌ ظامر بـ يوه ثر◙وذفؽ فصحي حدي مثؾيـ  ، وؽرهو مـ ٕا
(1)

. 

تٌف ـثًرا افؼقل بلكف ٓ جيقز فؾؿػتل  ♫وؿد رد د ابـ افؼقؿ  ذمـ 

م ظذ إحوديٌ افصحقحي ظؿاًل  أن ُيؼدِّ
(2)

، وٓ رأًيو وٓ ؿقوًشو وٓ 

ث ـ  ر مـ افـوس ؿقل صحويب، وٓ ظدم ظؾؿف بودخوفػ افذي يًؿقف

                                                           
، وؿد ظؾؼ ظذ هذيـ ادثوفغ (30/ 1ٓبـ افؼقؿ، )، «إظالم ادقؿعغ»اكظر:  (1)

دظو ظؿر إػ خموفػي هذه  ذم بقوكف افًٌى افذي، «حجي اهلل افٌوفغي»افدهؾقي ذم 

أن يٌؾغف احلديٌ وفؽـ ٓ ظذ افقجف افذي يؼع بف ؽوفى افظـ، »إحوديٌ ؾؼول: 

ؾؾؿ يسك اجتفوده: بؾ ضعـ ذم احلديٌ، مثوفف مو رواه أصحوب إصقل أن ؾوضؿي 

بـً ؿقس صفدت ظـد ظؿر بـ اخلطوب بلهنو ـوكً مطؾؼي ثالثًو ؾؾؿ جيعؾ هلو 

 ُشؽـك ؾرد صفودهتو، وؿول: ٓ أترك ـتوب اهلل كػؼي وٓ ♀رشقل اهلل 

بؼقل امرأة ٓ كدري صدؿً أم ـذبً، هلو افـػؼي وافًؽـك...، ومثول آخر: روى 

أن افتقؿؿ ٓ جيزئ فؾجـى  ◙افشقخون أكف ـون مـ مذهى ظؿر بـ اخلطوب 

، ♀افذي ٓ جيد موء، ؾروى ظـده ظامر بـ يوه أكف ـون مع رشقل اهلل 

إكام ؿان يؽػقك أن تػعل هؽذا ورضب بقديه : »♀ ؾؼول رشقل اهلل

ؾؾؿ يؼٌؾ ظؿر، ومل يـفض ظـده حجي فؼودح ، «األرض ؽؿسح هبام وجفه ويديه

خػل رآه ؾقف، حتك اشتػوض احلديٌ ذم افطٌؼي افثوكقي مـ ضرق ـثرة، واوؿحؾ 

. وحديٌ (1/142فؾدهؾقي، )، «حجي اهلل افٌوفغي»، «وهؿ افؼودح ؾلخذوا بف

 .(338افٌخوري، ) لخرجف:، أمو حديٌ ظامر ؾ(1480) مًؾؿ، أخرجف:ؾوضؿي 

ادؼصقد بوفعؿؾ هـو ظؿؾ أهؾ ادديـي افذي يعتز حجي ذم إثٌوت إحؽوم ظـد  (2)

 اإلموم موفؽ.
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إمجوًظو
(1)

 ، ؾال بد أن حيػظ فؾـصقص مؽوكتفو.

ـ ذفؽ: ـ افػؼفوء ذم خمتؾػ ادذاهى هذا ادعـك، وم ثر م  وؿد كؼؾـ 

إذا »أكف ؿول:  ♫ظـ افشوؾعل » :♫ؿول افـقوي  -

ؾؼقفقا بًـي  ♀رشقل اهلل وجدتؿ ذم ـتويب خالف شـي 

 .«ودظقا ؿقيل ♀رشقل اهلل 

إذا صح احلديٌ خالف ؿقيل »ول: أكف ؿ -أيًضو-وروي ظـف 

. وروي «ؾفق مذهٌل»، أو ؿول: «ؾوظؿؾقا بوحلديٌ، واترـقا ؿقيل

 ظـف هذا ادعـك بلفػوظ خمتؾػي.

وؿد ظؿؾ هبذا أصحوبـو ذم مًلفي افتثقيى، واصساط افتحؾقؾ 

 مـ اإلحرام بعذر ادرض، وؽرهو ممو هق معروف ذم ـتى ادذهى.

ـ  وؿد حؽك أبق إشحوق افشرازي صحوب ؾقفام: ومم ذفؽ ظـ ٕا

َُقْيطل ـو أبق يعؼقب اٌف حؽك ظـف أكف أؾتك بوحلدٌي مـ أصحوب
 

وأبق افؼوشؿ 

ـ  ـتوبف ذم أصقل افػؼف، ومم افدارـل، وممـ كص ظؾقف أبق احلًـ افطزي ذم 

ٌقفؼل، وآخرون. ـو ادحدثغ اإلموم أبق بؽر اف ـ أصحوب  اشتعؿؾف م

ٌ وـون مجوظي مـ متؼدمل أصحوبـو إذ ا رأوا مًلفي ؾقفو حدي

مذهى »ومذهى افشوؾعل خالؾف، ظؿؾقا بوحلدٌي وأؾتقا بف ؿوئؾغ: 
                                                           

 .(30/ 1ٓبـ افؼقؿ، )، «إظالم ادقؿعغ» (1)
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 .«افشوؾعل مو واؾؼ احلدٌي

إذا »: -مـ ـٌور احلـػقي-وذم ذح اهلدايي ٓبـ افشحـي  -

صح احلديٌ وـون ظذ خالف ادذهى ظؿؾ بوحلديٌ، ويؽقن 

ؿؾ بف، ؾؼد صح ذفؽ مذهٌف وٓ خيرج مؼؾده ظـ ـقكف حـػقًّو بوفع

، وؿد حؽك ذفؽ ابـ «ظـف أكف ؿول: إذا صح احلديٌ ؾفق مذهٌل

 ظٌد افز ظـ أيب حـقػي، وؽره مـ إئؿي.

ًـدي  - ٌور احلـػقي-وؿول اإلموم اف ـ  ؾتح »ذم حقاصقف ظذ  -مـ

خٓ  يي، ؾنن مـ شؿع »: «افؼدير احلدٌي حجي ذم كػًف، واحتامل افًـ

ـوشخ،  احلدٌي افصحقح: ؾعؿؾ بف وهق ٌؾغف اف قخ، ؾفق معذور إػ أن ي مًـ

وٓ يؼول دـ شؿع احلدٌي افصحقحٓ  يعؿؾ بف حتك يعروف ظذ رأي 

 ٌ ـون احلدي ؟ أمو إذا  قخ أمٓ  ؾالن وؾالن، ؾنكام ُيؼول فف: اكظر هؾ هق مًـ

حتامل إػ خطل  َق ٓا خف ؾوفعومؾ بف ذم ؽويي افعذر، ؾنن َتطرُّ ؿد اختؾػ ذم ًك

.ادػتل أؿقى م ـ احلدٌي خ مو شؿعف م حتامل إػ ًك  ـ ٓا

ؾ مـ بؾغف رء أن يًتعؿؾف ♫ؿول ابـ ظٌد افز  - : جيى ظؾـ 

ظذ ظؿقمف حتك يثًٌ ظـده مو خيصصف أو يـًخف، وأيًضو ؾنن ادـًقخ 

ه بعضفؿ واحًدا وظؼيـ حديثًو، وإذا  مـ افًـي ذم ؽويي افؼؾ ي حتك ظد 

ػتل: بؾ جيى ظؾقف مع احتامل خطل ـون افعومل يًقغ فف إخذ بؼقل اد
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خذ بوحلديٌ إذا ؾفؿ معـوه وإن احتؿؾ  قػ ٓ يًقغ فف ٕا ـ  ادػتل،

وكً شـي  ٓ يًقغ افعؿؾ هبو بعد  ♀رشقل اهلل افـًخ؟ وفقـ 

صحتفو حتك يعؿؾ هبو ؾالن وؾالن فؽون ؿقهلؿ ذًضو ذم افعؾؿ هبو، وهذا 

دون  ♀شقفف مـ أبطؾ افٌوضؾ، وؿد أؿوم اهلل تعوػ احلجي بر

مي، وٓ يعرض احتامل اخلطل دـ ظؿؾ بوحلدٌي وأؾتك بف بعد ؾفؿف آحود  ٕا

ـ صقابف،  ٓ ُيعؾؿ خطمه م ـ  ـ أؾتك بتؼؾقد م ٓ وأوعوف أوعوؾف حوصؾ د إ

ـوؿض واإلخالل، ويؼقل افؼقل ويرجع ظـف، وحُيؽك ظـف ذم  وجيري ظؾقف افت

ـ فف كقع أهؾقي ـؾف ؾقؿ ًلفي ظدة أؿقال، وهذا  ـ فف أهؾقي ؾػروف  اد أمو إذا مل يؽ

حؾ: ]ا ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :تعوػمو ؿول اهلل   .[43ـف

الم  ـ  المف أو ف فف ادػتل مــ  ًتػتل ظذ مو يؽٌت وإذا جوز اظتامد اد

الم  ف افثؼوت مــ  ـٌت صقخف وإن ظال، ؾألْن جيقز اظتامد افرجؾ ظذ مو 

حلدٌي ؾؽام فق مل أوػ بوجلقاز، وفق ؿدر أكف مل يػفؿ ا ♀رشقل اهلل 

ًلل مـ يعرؾفو ؾؽذفؽ احلدٌي ًـدي  «يػفؿ ؾتقى ادػتل ي الم اف اكتفكـ 

مؾخًصو، وؿد أضول مـ هذا افـػس افعويل رمحف اهلل وريض ظـف
(1)

. 

صقص واجلفؾ هبو ظـد افتصدي فإلؾتوء  وٓ صؽ أن افغػؾي ظـ اـف

ؾوت افتل تعرض فؾػتقو، حٌق ؿد يؼع اجتفود ذم ؽر  حمؾف مـ أخطر ٔا
                                                           

 .(113 -111فؾؼوشؿل، )ص ، «افػتقى ذم اإلشالم» (1)
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صقفقي  ٌى اجلفؾ بوفـصقص، وؿد شٌؼً افؼوظدة افػؼفقي ٕا ٓ »ًب

ص صفر.«اجتفود مع اـف ـثر وٕا ًـي هق ٕا ٓ صؽ أن خػوء كصقص اف  ، و

ـي مو يتعؾؼ »ذم ذوط افػؼقف:  ♫ؿول ابـ افـجور  ًُّ ؾؿـ اف

بوٕحؽوم بحقٌ يؿؽـ اشتحضوره فالحتجوج بف ٓ حػظف، 

«ًدا ــؼؾف مـ ـتوب صحقحوبصحي احلديٌ ووعػف وفق تؼؾق
(1)

. 

ؾودشسط ذم معرؾي افًـي معرؾي »: ♫وؿول ابـ ؿدامي 

«أحوديٌ إحؽوم، وهل وإن ـوكً ـثرة ؾفل حمصقرة
(2)

. 

وأؿرب مو يؼول: تؽػل إمفوت »: ♫وؿول افصـعوين 

افًً ادعروؾي ؾنكف ٓ يؽود حؽؿ مـ إحؽوم ختؾق ظـ دفقؾف ؾفل 

«مرجع فؾؿجتفد
(3)

. 

                                                           
 ، بتكف يًر.(98ٓبـ افـجور، )ص ، «خمتك افتحرير» (1)

 .(353، 352ٓبـ ؿدامي، )ص ، «رووي افـوطر» (2)

 .(384، )ص فؾصـعوين، «بغقي أمؾذح إجوبي افًوئؾ » (3)
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 :املطلب الثالث      

 من النصىص الشرعيةاالستنباط ضىابط 

ــتـٌوضفو  ــوم واش ــتثامر إحؽ ــد ذم اش ــل تػق ــي افؼــظقي افت إدف

معؾقمي مشفقرة، وضريـؼ آشـتـٌوط مـفـو مـذـقرة ومعروؾـي: ؿـول 

كعؿ حيؽؿ بوفؽتوب وافًـي ادجتؿع ظؾقفـو افتـل ٓ : »♫افشوؾعل 

بوحلؼ ذم افظوهر وافٌوضـ، وحيؽـؿ اختالف ؾقفو، ؾـؼقل هلذا: حؽؿـو 

ًْ مــ ضريـؼ آكػـراد ٓ جيتؿـع افــوس ظؾقفـو:  بوفًـي افتـل ؿـد ُرِوَيـ

ــف يؿؽـــ افغؾــط ؾــقؿـ روى  ــوحلؼ ذم افظــوهر: ٕك ــو ب ؾـؼــقل: حؽؿـ

احلــديٌ، وكحؽــؿ بوإلمجــوع، ثــؿ افؼقــوس، وهــق أوــعػ مـــ هــذا، 

«وفؽـفو مـزفي رضورة: ٕكف ٓ حيؾُّ افؼقوس واخلز مقجقد
(1)

. 

ؾفذه إدفي هل ادصودر إصؾقي، وهل متػؼ ظؾقفو ذم اجلؿؾي 

وـؾفو يعقد إػ ـتوب اهلل تعوػ، ـام ؿول افشوؾعل  -بحؿد اهلل-

                                                           
 .(599، فؾشوؾعل، )ص «افرشوفي» (1)
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ؾؾقًً تـزل بلحد مـ أهؾ ديـ اهلل كوزفي إٓ وذم ـتوب : »♫

«اهلل افدفقؾ ظذ شٌقؾ اهلدى ؾقفو
(1)

. 

ي بعـد إصـقل ثؿ تـليت إدفـي افتـل اختؾـػ ؾقفـو ذم رتٌـي ثوكقـ

ك ادصـو افػرظقـي وأمهفـو: آشتحًـون،  درإربعي ادذـقرة، وُتًؿ 

وؿقل افصـحويب، وذع  وآشتصالح، وافعرف، وآشتصحوب،

 مـ ؿٌؾـو، وشدُّ افذرائع، وؽر ذفؽ.

أن افؼرآن وافًـي مهو إصالن  -بحؿد اهلل-ٓ اختالف و

ظذ أدفي إحؽوم  ادعصقمون وافقحقون ادطفران، ومهو ادشتؿالن

مـ ؽر كؼصون، وظؿؾ ادجتفد ؾقفام ظذ ثامكقي أؿًوم ذـرهو 

 ؾؼول:  ♫ادووردي 

 مو ـون آجتفود مًتخرًجو مـ معـك افـص: أحدها: 

ـ افُزِّ، ؾفذا صحقح ظـد افؼوئؾغ بوفؼقوس.  ـوشتخراج ظؾ ي افربو م

 مو اشتخرجف مـ صٌف افـص: ثاكقفا: 

: فسدد صٌفف بوحلُرِّ ذم أكف يؿؾؽ: ٕكف مؽؾ ػ، ـوفعٌد ذم ثٌقت مؾؽف

كف ممؾقك، ؾفق صحقح ؽر مدؾقع ظـد  وصٌفف بوفٌفقؿي ذم أكف ٓ يؿؾؽ:ٕ 

افؼوئؾغ بوفؼقوس وادـؽريـ فف، ؽر أن ادـؽريـ فف جعؾقه داخاًل ذم ظؿقم 
                                                           

 .(20ادرجع افًوبؼ، )ص  (1)
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 أحد افشٌفغ، ومـ ؿول بوفؼقوس جعؾف مؾحًؼو بلحد افشٌفغ.

 ًتخرًجو مـ ظؿقم افـص: مو ـون مثاـثفا: 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ـوفذي بقده ظؼدة افـؽوح ذم ؿقفف تعوػ: ﴿

ب وافزوج، وادراد بف أحدمهو، وهذا  ،[237]افٌؼرة:  ﴾ۆئ يعؿ ٕا

 صحقح يتقصؾ إفقف بوفسجقح.

 مو اشتخرج مـ إمجول افـص: رابعفا: 

﮴﮵ ﴿ـؼقفف تعوػ ذم ادتعي:  ﮲﮳    ﴾ے ۓ ۓ 

 ود ظذ ؿدر ادتعي بوظتٌور حول افزوجغ.: ؾقصح آجتف[236افٌؼرة: ]

 مو اشتخرج مـ أحقال افـص: خامسفا: 

 ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت﴿ـؼقفف تعوػ ذم ادتؿتع: 

: ؾوحتؿؾ صقوم افثالثي ؿٌؾ ظرؾي، واحتؿؾ صقوم [196افٌؼرة: ]

افًٌعي إذا رجع ذم ضريؼف، وإذا رجع إػ بؾده، ؾقصح آجتفود ذم 

 إخرى. تغؾقى إحدى احلوفتغ ظذ

ص: سادسفا:  ٓئؾ اـف ـ د  مو اشتخرج م

ؾوشتدفؾـو  ،[7افطالق: ] ﴾ڃڃڃڃچ﴿ـؼقفف تعوػ: 

يـ، بلن أـثر مو جوءت بف افًـي ذم ؾديي  ظذ تؼدير كػؼي ادقه بُؿد 

يـ، واشتدفؾـو ظذ تؼدير كػؼي ادعن بُؿدٍّ بلن  أدمل أن فؽؾِّ مًؽغ ُمد 



 
 
 

23 

ا.أؿؾ  مو جوءت بف افًـي ذم ـػو   رة افقطء، أن فؽؾ مًؽغ ُمدًّ

 مو اشتخرج مـ أمورات افـص: سابعفا: 

ـوشتخراج دٓئؾ افِؼٌؾي دـ خػقً ظؾقف، مع ؿقفف تعوػ: 

، مع آجتفود ذم افِؼٌؾي [106افـحؾ: ] ﴾ڀٺٺ ٺٺ﴿

 بوٕمورات وافدٓفي ظؾقفو مـ هٌقب افريوح ومطوفع افـجقم.

 : مو اشتخرج مـ ؽر كص وٓ أصؾٍ ثامـفا: 

ـ ظذ وجفغ:  جتفود بغؾٌي افظ ـو ذم صحي ٓا  ؿول: واختؾػ أصحوب

ٓ يصح حتك يؼسن بلصؾ: ٕكف ٓ جيقز أن يرجع أحدمها: »

ذم افؼع إػ ؽر أصؾ، وهق طوهر مذهى افشوؾعل: وهلذا ـون 

 يـؽر افؼقل بوٓشتحًون: ٕكف تغؾقى طـ بغر أصؾ.

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ؿول اهلل تعوػ: 

 ەئ ائ ەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[65 :]افـًوء ﴾وئ

ؾؾقػتش اإلكًون كػًف، ؾنن وجد ذم كػًف : »♫ؿول ابـ حزم 

ذم ـؾ خز يصححف ممو ؿد بؾغف، أو  ♀ممو ؿضوه رشقل اهلل 

، ووجد ♀وجد كػًف ؽر مًؾؿي دو جوءه ظـ رشقل اهلل 

كػًف موئؾي إػ ؿقل ؾالن وؾالن، أو ؿقوشف واشتحًوكف أو وجد كػًُف 
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مـ صوحٍى ؾام  ♀ؾقام كوزظً ؾقف أحًدا دون رشقل اهلل  حتؽؿِّ 

أكف فقس مممـًو، وصدق اهلل  -وؿقفف احلؼ-ؾؾقعؾؿ أن اهلل ؿد أؿًؿ -دوكف 

ٓ شٌقؾ إػ ؿًؿ ثوفٌ وؾر، و ـ مممـًو ؾفقـ  «تعوػ، وإذا مل يؽ
(1)

. 

يصح آجتفود بف: ٕن آجتفود ذم افؼع أصؾ، ؾجوز أن واـثاين: 

تَْغـَك ظ ًْ ـ أصؾ. وؿد اجتفد افعؾامء ذم افتعزير ظذ مو دون احلد ُي

بآرائفؿ ذم أصؾف مـ رضب وحٌس، وذم تؼديره بعؼ جؾدات ذم 

حول، وبعؼيـ ذم حول، وفقس هلؿ ذم هذه ادؼودير أصؾ مؼوع. 

وافػرق بغ آجتفود بغؾٌي افظـ وبغ آشتحًون: أن آشتحًون 

«فظـ يًتعؿؾ مع ظدم افؼقوسيسك بف افؼقوس، وآجتفود بغؾٌي ا
(2)

 . 

ظـد آشتـٌوط مـ كصقص افؽتوب وافًـي يتعغ مراظوة و

 افضقابط افتوفقي: افؼقاظد و

                                                           
 .(1/99ٓبـ حزم، )، «اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم» (1)

، (232-6/231، فؾزرـق، )«افٌحر ادحقط»، (1/516، )«ويضأدب افؼ» (2)

 .(2/1059إرصود افػحقل، فؾشقـوين، )
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 أواًل: تهقي انىصىص بانتسهيم وانتعظيم بعد انتحكيم: 

أمر اهلل تعوػ بوفدخقل ذم ذائع اإليامن ـوؾ ًي، وهنك ظـ فؼد 

 ے ھ﴿وػ:اإليامن بٌعض وافتؽذيى بٌعض، ؿول تع

وَأَمَر ادممـغ أن  [208]افٌؼرة:  ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

﴿يؼقفقا:  ، ـام كعك افؼرآن ظذ [7]آل ظؿران:  ﴾﮽﮾﮿﯀﯁

 ڃ﴿، ؾؼول تعوػ: مـ آمـ بٌعض افؽتوب وـػر بٌعض

 .[85 :]افٌؼرة ﴾چ چچ چ ڃ

َر ؿدَر ـالم اهلل ورشقفف، ؾجؿقع مو » ؾقـٌغل فؾؿًؾؿ أن ُيَؼدِّ

اإليامن بف، ؾؾقس فـو أن كممـ بٌعض افؽتوب ؿوفف اهلل ورشقفف جيى 

وكؽػر بٌعض، وفقس آظتـوء بؿراده ذم أحد افـصغ دون أخر 

«بلوػ مـ افعؽس
(1)

. 

ُب بعُضُه بعًضا: بل »وذم احلديٌ:  إن اـؼرآن مل يــزل ُيَؽذِّ

ُق بعُضه بعًضا، ؽام طرؽتم مـه ؽاطؿؾوا به، وما جفؾتم مـه  ُيَصدِّ

«دهَؽُردُّوه إغ طا
(2)

. 

                                                           
 بوختصور.  (34اإليامن، ٓبـ تقؿقي، )ص (1)

 .-وافؾػظ فف- (2/181أمحد، )و، (85ابـ موجف، ) أخرجف: (2)
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 وهلذا جوء افـفل ـثًرا ظـ ؿقٍل بغر ظؾؿ، ؿول تعوػ:

، وكعك اهلل تعوػ ظذ [36 :]اإلهاء ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 ڄ ڄ ڄ﴿مـ جيودل ذم آيوت اهلل بغر ظؾؿ، ؿول تعوػ: 

ـون أئؿي ادًؾؿغ ٓ »، وفؼد [3 :احلٍ] ﴾ڃ چ ڃ ڃ ڃ

م أو مٌوح يتؽؾؿقن ذم افديـ بلن هذا واجى أو مًتحى أو حرا

«إٓ بدفقؾ ذظل مـ افؽتوب وافًـي ومو دّٓ ظؾقف
(1)

. 

أو هنك ظـف، أو دل  ظؾقف احلؽقؿ ـؾ مو أمر بف افشورع و

ُف افتصديُؼ وافتًؾقؿ مع اإلجالل وافتعظقؿ، ؿول  وأخز بف، ؾحؼُّ

 ﴾ٴۇۋۋۅ ڭۇ ۇ ۆۆۈۈ﴿تعوػ: 

 ڤڤڤڦ ٹٹڤ﴿ ، وؿول شٌحوكف:[30]احلٍ: 

 .[32احلٍ: ] ﴾ڦ ڦ

ُف آمتثوُل وآتٌوع  -مـ َأْمِر اهلل-ون ومو ـ متعؾًِّؼو بعؿؾ ؾحؼُّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ بال تردد، ؿول تعوػ:

حزاب:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ وافًـي صـق افؽتوب ، [36]ٕا

 ذم وجقب افتًؾقؿ وافتعظقؿ.

                                                           
 .(373/ 27ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (1)
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ؿول إوزاظل
(1)

فؾزهري: يو أبو بؽر، حديٌ رشقل اهلل  

«..ـقس مـا من ـطم اخلدود و.»: ♀
(2)

ـقس مـا من مل يرحم »و، 

«ؿبركا -وذم روايي: ذف-وغركا ويعرف حقَّ 
(3)

، ومو أصٌف مـ 

مـ »احلديٌ مو معـوه؟ ؾلضرق افزهري شوظي، ثؿ رؾع رأشف ؾؼول: 

«افعؾؿ، وظذ افرشقل افٌالغ، وظؾقـو افتًؾقؿ  اهلل
(4)

. 

وممو جيى اظتؼوده ذم افـصقص افؼظقي وأحؽومفو أهنو مٌـقي 

ذ افتقشط وآظتدال مع رظويي افقن وادروكي، وحتؼقؼ ادثول ظ

وافؽامل ورظويي احلؼقؼي وافقاؿع بغر إؾراط أو تػريط، يؼقل 

افؼيعي جوريي ذم افتؽوفقػ بؿؼتضوهو ظذ : »♫افشوضٌل 

افطريؼ افقشط إظدل، أخذ مـ افطرؾغ بؼًٍط ٓ مقؾ ؾقف، 

«ظؾقف وٓ اكحاللافداخؾ حتً ـًى افعٌد مـ ؽر مشؼي 
(5)

. 

افقشط هق معظؿ افؼيعي وأم افؽتوب، ومـ »ويؼقل أيًضو: 

                                                           
وزاظل»، ؿول اـب حجر: «ؾزهريؿول رجؾ ف»ذم أصؾ افروايي  (1) ، «وهذا افرجؾ هق ٕا

 .(5/366تغؾقؼ افتعؾقؼ، )

خوري، ) أخرجف: (2)  .(103، ومًؾؿ، )(1294اٌف

 .(1920)، وافسمذي، (4943داود، ) أبق أخرجف: (3)

 .(3/579، )«افًـي»اخلالل ذم  أخرجف: (4)

 .(2/163فؾشوضٌل، ) ،«ادقاؾؼوت» (5)
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«تلمؾ مقارد إحؽوم بوٓشتؼراء افتوم ظرف ذفؽ
(1)

. 

ؾؿـ آمـ هبذا ـؾف ظظ ؿ افؼيعي وكصقصفو، وأحؽومفو 

 واشتًؾؿ واكؼود هلو.

ال يزين »ظؼى روايتف حلديٌ:  ♫وورد ذفؽ ظـ افزهري 

زاين حع يزين و ..«.هو مممنـا
(2)

احلديٌ رواه إوزاظل ظـ ، و

اهلل افعؾؿ، وظذ  ـَ مِ »افزهري، ثؿ ؿول: ؾؼؾً فؾزهري: مو هذا؟ ؾؼول: 

ٌَ رشقل اهلل وا أحودي ـام  ♀ رشقفف افٌالغ، وظؾقـو افتًؾقؿ، أَِمرُّ

«جوءت
(3)

مـ اهلل افؼقل، وظذ افرشقل افٌالغ، وظؾقـو »، زاد ذم فػظ: 

وا ح ٌَ رشقلافتًؾقؿ، أَِمرُّ قٍػ  ♀ اهلل دي «ـام جوء بالـ 
(4)

 ،

ًة:  حودٌي ظـ رشقل اهلل»وؿول َمر  ـام  ♀ وـوكقا جُيُْرون ٕا

«جوءت تعظقاًم حلرموت اهلل
(5)

 . 

واإلكًون إذا ظؾؿ أن اهلل تعوػ أصدق ؿقاًل، وأحًـ حديًثو، »

وأن رشقفف هق رشقل اهلل بوفـؼؾ وافعؼؾ وافزاهغ افقؼقـقي، ثؿ 
                                                           

 .(4/259) ٌل،فؾشوض ،«ادقاؾؼوت» (1)

 .(57، ومًؾؿ، )(5578افٌخوري، ) أخرجف: (2)

 .(3/369، )«حؾقي إوفقوء»كعقؿ ذم  أبق أخرجف: (3)

 .(5/346، فؾذهٌل، )«شر أظالم افـٌالء» (4)

 .(251، فؾٌقفؼل، )ص«آظتؼود» (5)
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ظؼؾف مو يـوزظف ذم خز افرشقل، ـون ظؼؾف يقجى ظؾقف أن  َوَجَد ذم

َل يصدق  يًؾؿ مقارد افــزاع إػ مـ هق أظؾؿ بف مـف، ؾنن افعومِّ

ٕهؾ آختصوص مو يؼقفقكف دون اظساض، وإن مل يتضح فف 

وجفف، وإذا اتضح ازداد كقًرا ظذ كقر... ؾؽقػ حول افـوس مع 

ودؿقن ادصدؿقن: بؾ ٓ جيقز أن خيز افقاحد مـفؿ  افرشؾ وهؿ افص 

«خالف مو هق احلؼ ذم كػس إمر
(1)

 . 

بد مـ أخذ افدفقؾ افـيص ملخذ آؾتؼور إفقف، وافتعديؾ  وظؾقف ؾال

ظؾقف، ٓ ملخذ آشتظفور ظذ صحي رأي أو دقاؾؼي ؽرض
(2)

. 

                                                           
 بوختصور وتكف. (142-1/141، ٓبـ تقؿقي، )«درء افتعورض» (1)

 .(78-3/77وضٌل، )فؾش ،«ادقاؾؼوت» (2)
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 ثاوًيا: جمع انىصىص يف انباب انىاحد وإعمانها ما أمكه: 

مًلفي أو آكحراف أو اخلطل ظـد بحٌ  إن معؼد افًالمي مـ

وتػصقؾ أحؽومفو هق مجع مو َوَرَد بشلهنو مـ كصقص افؽتوب  كوزفيٍ 

، وتصحقح  وافًـي ظذ درجي آشتؼصوء، مع حترير دٓٓت ـؾٍّ

ـ واظتامد َؾْفِؿ افصحوبي وافثؼوت  ،♀ افـؼؾ ظـ افـٌل م

ؾنن بدا مو طوهره افتعورض بغ  ،╚ظؾامء افًؾػ افصوفح 

ؾقـٌغل  -ٓ ذم افقاؿع وكػس إمر-كصقص افقحقغ ظـد ادجتفد 

طفر مـفو  اجلؿع بغ هذه إدفي بردِّ مو ؽؿض مـفو واصتٌف إػ مو

َفو، ؾنن ـون  َفو بخوصِّ واتضح، وتؼققد مطؾؼفو بؿؼقدهو، وختصقص ظومِّ

وذفؽ ذم -افتعورض ذم افقاؿع وكػس إمر ؾٌـًخ مـًقخفو بـوشخفو 

وإن مل يؽـ إػ  -إخٌور: ؾنن إخٌور ٓ يدخؾفو كًخ إحؽوم دون

 .ظؾؿ ذفؽ مـ شٌقؾ، ؾزدِِّه إػ ظودف 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ؿول شٌحوكف: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

﮹  ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے  ﮼ ﮻ ﮺ ﮷﮸

 .[7]آل ظؿران:  ﴾      ﯁ ﮿﯀  ﮽﮾ 

باب واحد كزل اـؽتاب األول من »: ♀وذم احلديٌ ؿقفف
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القرآن من سبعة أبواب عىل سبعة أحرف، طذ حرف واحد، وكزل 

زاجًرا، وآمًرا، وحالًًل، وحراًما، وحمكًًم، ومتشاهًبا، وأمثاًًل، فيِحلُّوا 

موا حرامه، وافعلوا ما ُأمرتم به، واىتهوا عًم ُُنوتم عنه،  حالله، وحرِّ

، وقولوا آمنا واعتربوا بيمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشاهبه

«به كل من عند ربنا
(1)

. 

وإذا اتضح هذا: ؾنكف ٓ جيقز أن يمخذ كص وأن يطرح كظره 

ذم كػس افٌوب، أو أن ُتْعَؿَؾ جمؿقظٌي مـ افـصقص وهُتَْؿَؾ 

إخرى: ٕن هذا مظـي افضالل ذم افػفؿ، وافغؾط ذم افتلويؾ، ؿول 

ف، واحلديٌ احلديٌ إذا مل دمؿع ضرؿف مل تػفؿ: »♫اإلموم أمحد 

«يػن بعضف بعًضو
(2)

. 

ومدار افغؾط ذم هذا افػصؾ إكام هق : »♫وؿول افشوضٌل 

ظذ حرف واحد، وهق اجلفؾ بؿؼوصد افؼع، وظدم وؿ أضراؾف 

بعضفو فٌعض، ؾنن ملخذ إدفي ظـد إئؿي افراشخغ، إكام هق ظذ 

أن تمخذ افؼيعي ـوفصقرة افقاحدة، بحًى مو ثًٌ مـ ـؾقوهتو 

فو ادرتى ظذ  قوهتو ادرتٌي ظؾقفووجزئ ، ومطؾؼفو خوصفووظومِّ

                                                           
، وافطزاين (1/553، )«ادًتدرك»، واحلوـؿ ذم (3/20ابـ حٌون، ) أخرجف: (1)

 .(9/26، )«ادعجؿ افؽٌر»ذم 

غدادي ذم 2) خالق افراوي»( أخرجف: اخلطقى اٌف ًومع اجلومعٕ   (.2/212، )«وآداب اف
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«بؿٌقـفوادحؿقل ظذ مؼق دهو، وجمؿؾفو ادػن  
(1)

. 

وممو يؾتحؼ هبذا ادعـك: مجُع روايوت احلديٌ افقاحد، وافـظر 

ذم أشوكقده وأفػوطف مًعو وؿٌقل مو ثًٌ، وضرح مو مل يثًٌ، وـام 

 تتٌغ ظؾؾف، ثؿ افـظر ذم احلديٌ ؿقؾ: واحلديٌ اذا مل دمؿع ضرؿف مل

، وهذا اجلؿع ٕضراف افـصقص هق بطقفف وذم افروايوت جمتؿعي

مو جيقى ظذ مو ؿد يتقهؿ مـ اإلصؽوٓت ويدؾع مو ؿد يظـ مـ 

 افتعورووت، ويؼيض ظذ مو ٓ يرجح مـ آحتامٓت.

ظذ مـع افتعورض بغ إدفي افؼظقي ذم  وؿد حؽك اإلمجوع

يؼقل : »♫اخلطقى افٌغدادي ؿول طؾًؼو، ـام كػس إمر م

تؽؾؿ هبام، ؾال يصح  ♀ افٌوؿالين: وـؾ خزيـ ُظؾَِؿ أن افـٌل

دخقل افتعورض ؾقفام ظذ وجف، وإن ـون طوهرمهو متعوروغ: ٕن 

معـك افتعورض بغ اخلزيـ وافؼرآن مـ َأْمٍر وهنل وؽر ذفؽ، أن 

ذفؽ يٌطؾ افتؽؾقػ إن يؽقن مقجى أحدمهو مـوؾقًو دقجى أخر، و

ـوكو أمًرا وهنقًو، وإبوحي وحظًرا، أو يقجى ـقن أحدمهو صدًؿو وأخر 

مــزه ظـ ذفؽ أمجع،  ♀ ـذًبو إن ـوكو خزيـ، وافـٌل

«ومعصقم مـف بوتػوق إمي، وـؾ مثًٌ فؾـٌقة
(2)

. 

                                                           
 . (245-1/244، فؾشوضٌل، )«آظتصوم» (1)

 . (2/558غدادي، )، فؾخطقى افٌ«افؽػويي» (2)
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 ا: حجية فهم انصحابة وانسهف انصانح: ـًثانث

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ذم ؿقفف تعوػ:  ♫ؿول ؿتودة 

: [6]شٌل:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

«♀ أصحوب حمؿد»
(1)

. 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ذم ؿقفف تعوػ:  ♫ وؿول شػقون

«♀هؿ أصحوب حمؿد : »[59افـؿؾ: ]﴾چ چ ڃ
(2)

. 

إذا ـون افؽتوب افؽريؿ مَح وَل أوجٍف ذم افػفؿ خمتؾػي: ؾنن بقون و

فف حجي وأمورة ظذ افػفؿ افصحقح، ؾفؿ  ♀ أصحوب كٌقـو

رُّ إمي ؿؾقًبو، وأظؿؼفو ظؾاًم، وأؿؾفو تؽؾًػو، وأصحفو ؾطرة، أب

وأحًـفو هيرة، وأرصحفو برهوًكو، حيوا افتــزيؾ وظؾؿقا أشٌوبف، 

وأدرـقا مراده، اختورهؿ اهلل  ♀ وؾفؿقا مؼوصد افرشقل

ؾؽؾ مـ فف »ظذ افعودغ شقى إكٌقوء وادرشؾغ،  -ظذ ظؾؿ-تعوػ 

عؾؿ أو ديـ، معسف بلن خر هذه إمي هؿ فًون صدق مـ مشفقر ب

«╚ افصحوبي
(3)

. 
                                                           

 .(20/352ابـ جرير ذم تػًره، ) أخرجف: (1)

 . (6/201تػًر ابـ ـثر، ) (2)

صػفوكقي» (3) ـ تقؿقي،«ذح افعؼقدة ٕا  . (211، )صٓب
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أكف ظؾؿ مو ذم ؿؾقهبؿ، ؾريض ظـفؿ،  ؾؿـ أخزكو اهلل »

وأكزل افًؽقـي ظؾقفؿ، ؾال حيؾ ٕحد افتقؿػ ذم أمرهؿ، أو افشؽ 

«فٌتيأؾقفؿ 
(1)

 . 

وهلذا ـون معرؾي أؿقاهلؿ ذم افعؾؿ وافديـ وأظامهلؿ خًرا وأكػع »

ال ادتلخريـ وأظامهلؿ ذم مجقع ظؾقم افديـ وأظامفف: مـ معرؾي أؿق

ـوفتػًر وأصقل افديـ وؾروظف، وافزهد وافعٌودة، وإخالق 

واجلفود، وؽر ذفؽ، ؾنهنؿ أؾضؾ ممـ بعدهؿ ـام دل ظؾقف افؽتوب 

«وافًـي، ؾوٓؿتداء هبؿ خر مـ آؿتداء بؿـ بعدهؿ
(2)

. 

اإلموم افشوؾعل  وذم مــزفي ظؾؿفؿ واجتفودهؿ وؾتووهيؿ ؿول

و،  ♀ ؾعؾؿقا مو أراد رشقل اهلل: »... ♫ و وخوصًّ ظومًّ

وظزًمو وإرصوًدا، وظرؾقا مـ شـتف مو ظرؾـو وجفؾـو، وهؿ ؾقؿـو ذم ـؾ 

ظؾؿ واجتفود، وورع وظؼؾ، وآراؤهؿ فـو أمحد وأوػ بـو مـ رأيـو ظـد 

ـْ أدرــو ممـ ُيرَى أو حؽ ؾقام مل فـو ظـف بٌؾدكو صوروا  لأكػًـو، وَم

ؾقف شـي إػ ؿقهلؿ إن اجتؿعقا، أو ؿقل  ♀ يعؾؿقا فرشقل اهلل

بعضفؿ إن تػرؿقا، وهؽذا كؼقل، ومل كخرج ظـ أؿوويؾفؿ، وإن ؿول 

                                                           
حؾ» (1) هقاء واـف ـ حزم ،«افػصؾ ذم ادؾؾ وٕا   .(4/116، )ٓب

 .(13/24ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (2)
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«أحدهؿ ومل خيوفػف ؽره أخذكو بؼقفف
(1)

. 

: وأؾضؾ ظؾؿ افًؾػ واخلؾػ مو ـوكقا مؼتديـ ؾقف بوفصحوبي

فر مـ مـٌعف أوػ ذفؽ أن افعؼؾ افصحقح صوهٌد بلن مـ ورد افـ

 بودوء افصوذم ممـ أخذه مـ افًقاؿل.

وٓ دمد إموًمو ذم افعؾؿ » :♫يؼقل ابـ تقؿقي وهلذا 

وافديـ، ـامفؽ، وإوزاظل، وافثقري، وأيب حـقػي، وافشوؾعل، 

وأمحد بـ حـٌؾ، وإشحوق بـ راهقيف، ومثؾ: افػضقؾ، وأيب 

حقن بلن شؾقامن، ومعروف افؽرخل، وأمثوهلؿ، إٓ وهؿ مكِّ 

أؾضؾ ظؾؿفؿ مو ـوكقا ؾقف مؼتديـ بعؾؿ افصحوبي، وأؾضؾ 

ظؿؾفؿ مو ـوكقا ؾقف مؼتديـ بعؿؾ افصحوبي، وهؿ يرون افصحوبي 

«ؾقؿفؿ ذم مجقع أبقاب افػضوئؾ وادـوؿى
(2)

. 

ثؿ إن افتوبعغ وتوبعقفؿ ؿد حصؾ هلؿ مـ افعؾؿ بؿراد اهلل 

دوهنؿ: وذفؽ  ورشقفف مو هق أؿرب إػ مــزفي افصحوبي ممـ هؿ

دالزمتفؿ هلؿ، واصتغوهلؿ بوفؼرآن حػًظو وتػًًرا، وبوحلديٌ روايي 

ودرايي، ورحالهتؿ ذم ضؾى افصحوبي وضؾى حديثفؿ وظؾقمفؿ 

                                                           
، وظزاه فؾشوؾعل ذم افرشوفي (1/80، ٓبـ افؼقؿ، )«دقؿعغإظالم ا»اكظر:  (1)

 افٌغداديي افؼديؿي. 

 . (212-211، ٓبـ تقؿقي، )ص«ذح افعؼقدة إصػفوكقي» (2)
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بؾ ـؾ مـ اتٌع افصحوبي مـ افتوبعغ، وتوبعقفؿ مشفقرة معروؾي، 

مـ اخلريي بحًى اتٌوظف ويـوفف مـ  يؾحؼفبنحًون إػ يقم افديـ، 

 ٻ ٻ ٱ﴿حًى إحًوكف، ؿول تعوػ: افروو ب

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ومـ ادعؾقم أن ـؾ مـ ـون بؽالم »، [100 :]افتقبي ﴾ڤ ٹ

ادتٌقع وأحقافف وبقاضـ أمقره وطقاهرهو أظؾؿ، وهق بذفؽ أؿقم، 

ـون أحؼ  بوٓختصوص بف، وٓ ريى أن أهؾ احلديٌ أظؾُؿ إمي 

فو بعؾؿ اف «♀ رشقلوأخصُّ
(1)

. 

وهذا ادعـك ذم تدرج اخلريي مـ افصحوبي إػ مـ بعدهؿ جقاًل 

خر افـوس ؿرين، ثؿ : »♀مًتدل ظؾقف بؼقل افـٌل  -ؾجقؾ 

«افذيـ يؾقهنؿ ثؿ افذيـ يؾقهنؿ
(2)

واخلريي مطؾؼي يدخؾ ؾقفو افعؾؿ  

 وؽره، وهذا افػفؿ يميده افقاؿع.

ًٓ  ومو مـ صؽ أن ظؾامء احلديٌ روايي ودرايي وظؾاًم وظؿاًل، وؿق

 ♀وؾعاًل يدخؾ ؾقفؿ ـؾ متٌع ومؼتد بؿـفٍ أصحوب حمؿد 

 ومـ تٌعفؿ بنحًون.
                                                           

 . (4/91، ٓبـ تقؿقي، )«جمؿقع افػتووي» (1)

 .(2535ومًؾؿ، )، (2652افٌخوري، ) أخرجف: (2)
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 رابًعا: اإليمان بانىصىص عهى ظاهرها، وردُّ انتأويم املتعسف: 

ويؼصد بظوهر افـصقص مدفقهلو ادػفقم بؿؼته اخلطوب 

مو  وافظوهر ظـدهؿ .افعريب، ٓ مو يؼوبؾ افـص  ظـد إصقفقغ

احتؿؾ معـًك راجًحو وآخَر مرجقًحو، وافـص هق مو ٓ حيتؿؾ إٓ 

ؾؾػظي افظوهر ؿد صورت مشسـي، ؾنن افظوهر ذم »معـك واحًدا، 

افػطر افًؾقؿي، وافؾًون افعريب، وافديـ افؼقؿ، وفًون افًؾػ، 

«ؽر افظوهر ذم ظرف ـثر مـ ادتلخريـ
(1)

. 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿وؿد ؿول تعوػ: 

ؾلخز »ذم تػًرهو:  ♫، ؿول ابـ حزم [51عـؽٌقت: اف] ﴾ٴۇۋ

تعوػ أن افقاجى ظؾقـو أن كؽتػل بام يتذ ظؾقـو، وهذا مـع صحقح 

«فتعديف إػ ضؾى تلويؾ ؽر طوهره ادتؾّق ظؾقـو
(2)

، وممو يشفد هلذا 

أن افؼرآن افؽريؿ وافًـي ادطفرة ؿد ثٌتو بؾًون ظريب مٌغ، ومـ 

و ظـ طوهره ذم  افؾغي بغر برهون مـ كٍص آخر أو إمجوع أحول كصًّ

ؾؼد ادظك أن افـص ٓ بقون ؾقف
(3)

. 

                                                           
 . (33/175، ٓبـ تقؿقي، )«جمؿقع افػتووي» (1)

 .(43، 3/42ٓبـ حزم، ) ،«اإلحؽوم» (2)

 .(24ٓبـ حزم، )ص ،«افـٌذ ذم أصقل افػؼف» (3)
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ادتبادر من ؾوفقاجى ذم كصقص افقحل إجراؤهو ظذ طوهرهو 

كالم ادتؽؾم، واعتؼاد أن هذا ادعـى هو مراد ادتؽؾم، وكػقه يؽون تؽذيبًا 

كػسه، أو اهتاًما لؾؿتؽؾم، أو اهتاًما له بالعيِّ وعدم الؼدرة عذ البقان عام يف 

صح لؾؿؽؾَّف، وـؾ ذفؽ ممتـع ذم حؼ  له بالغبن والتدلقس، وعدم اـل

 .♀اهلل تعوػ وحؼ رشقفف إمغ

و بوشتعامفف افؾػظ افذي يدلُّ بقوعف ظذ  ومراد ادتؽؾؿ ُيْعَؾُؿ إم 

يي ؿريـي تكؾف ظـ دٓفتف أادعـك ادراد مع ختؾقي افًقوق ظـ 

ح  بنرادة ادعـك ادطؾقب بقوكف، أو أن حيتػ  افظوهرة، أو بلن يكِّ

بؽالمف مـ افؼرائـ افتل تدلُّ ظذ مراده، وظذ هذا ؾكف افؽالم 

 -مـ ؽر دفقؾ يقجٌف أو يٌغ مراد ادتؽؾؿ-ظـ طوهره ادتٌودر 

حتؽٌؿ ؽر مؼٌقل شٌٌف اجلفؾ أو اهلقى، وٓ يًؾؿ هلذا ادتلول 

تلويؾف
(1)

 حتك جيقى ظذ أمقر أربعي:  

أن يٌغِّ احتامل افؾػظ فذفؽ ادعـك افذي أورده مـ أحدها: 

 جفي افؾغي.

 أن يٌغِّ وجف تعققـف هلذا ادعـك أكف ادراد.اـثاين: 
                                                           

رصف افؾػظ ظـ آحتامل افظوهر إػ احتامل مرجقح: ٓظتضوده »افتلويؾ:  (1)

، ا.هـ، رووي «بدفقؾ يصر بف أؽؾى ظذ افظـ مـ ادعـك افذي دل ظؾقف افظوهر

 .(178افـوطر، ٓبـ ؿدامي، )ص
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أن يؼقؿ افدفقؾ افصورف فؾػظ ظـ حؼقؼتف وطوهره: ٕن اـثاـث: 

مـ افـؼص ذم افديـ ردُّ : »♫إصؾ ظدمف، ؿول ابـ افقزير 

ؼوئؼفو إػ ادجوز مـ ؽر ضريؼ ؿوضعي افـصقص وافظقاهر، وردُّ ح

«تدلُّ ظذ ثٌقت ادقجى فؾتلويؾ...
(1)

. 

أن يٌغِّ شالمي افدفقؾ افصورف ظـ ادعورض: إذ دفقؾ اـرابع: 

، وإمو طوهر، ؾنن ـون  إرادة احلؼقؼي وافظوهر ؿوئؿ، وهق إمو ؿطعلٌّ

قحؿطعقًّو مل ُيؾتػً إػ كؼقضف، وإن ـون طوهًرا ؾال بد  مـ افسج
(2)

. 

 ٓ وممو يدلُّ ظذ إظامل افظقاهر: أكفٓ  يتؿ بالغ وٓ يؽؿؾ إكذار، و

تؼقم احلجي وٓ تـؼطع ادعذرة بؽالمٓ  تػقد أفػوطف افقؼغ، وٓ تدلُّ ظذ 

تػل ظـ افؼرآن   -وافعقوذ بوهلل-مراد ادتؽؾؿ هبو: بؾ ظذ خالف ذفؽ، ؾـق

توبف معـك اهلدايي، وصػوء افصدور، وافرمحي، افتل و ـ  صػ اهلل تعوػ هبو

ـ  افؽريؿ، ومعوين افرأؾي وافرمحي واحلرص ظذ رؾع افعًـ وادشؼي ظ

مي، افتل وصػ اهلل تعوػ هبو كٌقف توبف افعزيز، وهق  ♀ٕا ذمـ 

ٓ هوفؽ، ؾال  ـفورهوٓ  يزيغ ظـفو إ قضوء فقؾفوـ  مي ظذ مثؾ اٌف افذي ترك ٕا

                                                           
 ،«إيثور احلؼ ظذ اخلؾؼ ذم رد اخلالؾوت إػ ادذهى احلؼ مـ أصقل افتقحقد» (1)

ـ افقزير  .(123، )ص ٓب

ـب تقؿقي، )«جمؿقع افػتووي» (2)  ٓ ٓبـ افؼقؿ،  ،«افصقاظؼ ادرشؾي»، (6/360-361،

(1/288- 290). 
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ده وخزه، بوضـف وطوهره شقاء، افتٌوس ذم أمره وهنقف، وٓ إفغوز ذم إرصو

، وهق افؼوئؾ:  إكه مل يؽن كبي ؾبظ إال ؿان حؼًّا طؾقه أن يدلَّ أمته »ـقػٓ 

ذرهم رشَّ ما يعؾؿه هلم... «طذ خر ما يعؾؿه هلم وـي
(1)

. 

ؾؾؿ يتقؿػ افصحوبي ظـ تػًر افـصقص وإخذ بظقاهرهو: 

، ؾؼد وٓ يًتثـك مـ ذفؽ افـصقص اخلوصي بصػوت اهلل تعوػ

أخذوا بظقاهرهو ؾلثٌتقهو دون تؽققػ دعـوهو، أو تػًر يػيض إػ 

 تشٌقف أو تعطقؾ.

أي: آيوت -ؿول شػقون وؽره: ؿراءهتو »: ♫ؿول افذهٌل 

تػًرهو، يعـل: أهنو بقـي واوحي ذم افؾغي، ٓ يٌتغك هبو  -افصػوت

«مضويؼ افتلويؾ وافتحريػ
(2)

. 

حوبي مـ تلول صقئًو مـ مل يؽـ ذم افص»: ♫وؿول ابـ تقؿقي 

ظذ خالف مو دل ظؾقف، ٓ ؾقام أخز  -أي: كصقص افقحل-كصقصف 

«بف اهلل ظـ أشامئف وصػوتف، وٓ ؾقام أخز بف ظام بعد ادقت...
(3)

. 

                                                           
 .(1844)، ومًؾؿ، (5961)أمحد،  أخرجف: (1)

ـي»( 2)  ؿطـل، فؾدار، «افصػوت»(، و431/ 3فالفؽوئل، )، «ذح أصقل اظتؼود أهؾ اًف

 .(42، 41)ص

 .(252/ 13ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووى» (3)
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وذم إكؽور افتلويؾ افؽالمل ومـوهٍ افػالشػي وافعؼالكقغ 

َر هبؿ مـ ادتؽؾؿغ، يؼقل احلوؾظ ابـ حجر  وؿد : »♫ومـ تلث 

َر ظـ افؼرون افثالثي افػووؾي ذم ؽوفى إمقر افتل  ـْ تلخ  ع َم تقش 

أكؽرهو أئؿي افتوبعغ وأتٌوظفؿ، ومل يؼتـعقا بذفؽ حتك مزجقا 

مًوئؾ افديوكي بؽالم افققكون، وجعؾقا ـالم افػالشػي أصاًل َيُردُّون 

م مل يؽتػوا بذلك ث -ولو كان مستؽرًها-من اآلثار بالتلويل إفقف مو خوفػف 

حتى زعؿوا أن الذي رتَّبوه هو أرشف العؾوم، وأوالها بالتحصقل، وأن 

من مل يستعؿل ما اصطؾحوا عؾقه ففو عاميٌّ جاهل، فالسعقد من متسك 

«اخلؾػ بام كان عؾقه السؾف، واجتـب ما أحدثه
(1)

. 

                                                           
 . (13/253، ٓبـ حجر، )«ؾتح افٌوري» (1)
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 خامًسا: ضبط دالنة أنفاظ انىصىص انشرعية عهى املعاوي انحادثة: 

بام ٓ يػفؿ افغريب ، بؾًون ظريب مٌغ إذ خموضٌي ل افؼرآنكز

بد أن يػفؿ مػرداتف  وتؽؾقػف بف حمول، وـؾ مـ أراد ؾفؿ افؼرآن ٓ

ذم ظصقر  ؾفؿقهوـام وبقوكف ـام ؾفؿفو افعرب، ويػفؿ أشوفقٌف 

افعؾامء تؾؽ احلؼقؼي وظؾؿقا أكف كـزل ظذ بغ ؼد فافتــزيؾ. و

و ـوكً أيًّ -ـؾ مو كطؼ بف افعريب أؾصح فغوت افعرب ، ؾؾقس 

ػفؿ ظؾقف افؼرآن، وفذا ؾؼد يصؾح أن يُ  -ؿٌقؾتف أو شؾقؼتف أو مؽوكف

وا فؾغي افعربقي حدوًدا زموكقي ومؽوكقي، واظتـقا بجؿعفو حدُّ 

و وتقثقؼفو حػوًطو ظذ معوين افؼرآن مـ افتغقر وافتٌديؾ، وحػوطً 

 ظذ افؼيعي افتل بـقً ظذ تؾؽ افؾغي.

ام وؿػ ذم ادويض حوجًزا دون  وهذا ـ  افػفؿ إصقؾ وافًؾقؿ

دخقل ادعوين افشوذة وافغريٌي ووجقه اإلظراب ؽر ادلفقؾي ذم افتػًر 

يؼػ أن حوجًزا دون افؼقل بجقاز تغقر وتٌديؾ ادعوين افؼرآكقي ضًٌؼو دو 

ـ  اشتحدثتف افعرب مـ اشتعامٓت واشتخداموت فؽقهنو أيًضو ؽريٌي ظ

افػصحك افتل كـزل هبو افؼرآن، وظؾقف ؾؼد ؿعد افعؾامء ؿوظدة مفؿي  افؾغي
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ؽتاب طذ معفود األمقع يف اخلطابوهل:  حتؿل كصوص ـا
(1)

،
(2)

 . 

ظذ أن مو مل يؽـ مـ معفقد افعرب افذيـ كـزل ظؾقفؿ افؼرآن 

ٓ جيقز تػًر افؼرآن ظؾقف، وـذفؽ ؾؼد كص بعض افعؾامء ؿدياًم 

ز تػًر افؼرآن بودعوين ادًتحدثي، ـوحلوؾظ وحديًثو ظذ ظدم جقا

ابـ حجر
(3)

، وافشقخ حمؿد رصقد روو
(4)

  

دفي ظذ ذفؽ ؿقفف تعوػ:   ،[195]افشعراء:  ﴾ڻ ۀ ۀ﴿ومـ ٕا

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴿وؿقفف تعوػ: 

، وامتـ شٌحوكف بذفؽ ظذ افعرب [44]ؾصؾً:  ﴾ۋ ۅۅ

 . [3]افزخرف:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ؾؼول: 

أي ظذ مو ظفدتف افعرب مـ مػردات وتراـقى  (َظَريِبٌّ وَ )

 ومعوين واشتعامٓت ذم ـالمفو، ووجقه خموضٌوهتو.

                                                           
افػقز »، (116، 115، 7/106ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووى»اكظر:  (1)

 ،«آظتؼودمـفٍ آشتدٓل ظذ مًوئؾ »، (42-40) ،فؾضقذم ،«افؽٌر

 . (438فعثامن ظع حًـ، )ص

، ذم ادقاؾؼوت، ♫ظومي مو ذـرت حتً افؼوظدة هق مـ ـالم افشوضٌل  (2)

افتحرير »، كوؿش ابـ ظوصقر افشوضٌل ذم هذه افؼوظدة، اكظر: (2/69-95)

 .(45-1/42ٓبـ ظوصقر، ) ،«وافتـقير

 .(3/318ٓبـ حجر، ) ،«ؾتح افٌوري» (3)

 .(1/21دحؿد رصقد روو، ) ،«ـورتػًر اد»اكظر،  (4)
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ؿول افًؽوـل: ٓ أظؾؿ ذم بوب افتػًر بعد ظؾؿ إصقل أؿرأ 

 دراد اهلل مـ ـالمف مـ ظؾؿل ادعوين وافٌقون، وٓ أظقن 
ِ
ظذ ادرء

وئػ كؽتف ظذ تعوضل تلويؾ متشوهبوتف، وٓ أكػع ذم درك فط

وأهاره، وٓ أـشػ فؾؼـوع ظـ وجف إظجوزه، وَفَؽؿ آيي مـ آيوت 

افؼرآن تراهو ؿد وقؿً حؼفو، واشتؾًٌ موءهو وروكؼفو أن وؿعً 

إػ مـ فقًقا مـ أهؾ هذا افعؾؿ، ؾلخذوا هبو ذم مآخذ مردودة، 

ومحؾقهو ظذ حمومؾ ؽر مؼصقدة 
(1)

 . اهـ.

رأ ظذ افتػًر دون أن هذا وؿد صدد افًؾػ افـؽر ظذ مـ دم

ٓ حيؾ ٕحد يممـ بوهلل وافققم أخر »يؽقن ظودًو بوفؾغي: ؾؼول جموهد: 

توب اهلل إذا مل يؽـ ظودًو بؾغوت افعرب  «أن يتؽؾؿ ذمـ 
(2)

. 

مــو  وهــلؾوفؾًــون افعــريب ادٌــغ هــق: افؾغــي افعربقــي افػصــحك 

ــدمو  ــوجؿ ظـ ــً ذم ادع ــؿ دوك ــرب بًــؾقؼتفؿ، ث ــف افع ــً تتؽؾؿ ـوك

 دخؾً افعجؿي ذم إفًـي: وشؿقً بوفدٓفي ادعجؿقي: 

وؿد مجع افعرب تراثفؿ ؾقام يًؿك بودعوجؿ افؾغقيي ذم إضور 

مرحؾي فغقيي معقـي هل ظك ؿقة افؾغي افعربقي وهل حتؿؾ افطوبع 

                                                           
 . (421، )ص(فؾًؽوـل، )مع آختصور وافتكيػ ،«مػتوح افعؾقم» (1)

 . (1/292فؾزرـق، ) ،«افزهون» (2)
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ويؿتد إصقؾ فألفػوظ ودٓٓهتو ؿٌؾ أن خيتؾط افعرب بغرهؿ 

هذه افدٓٓت بعد ظك  ؿد تغرت بعضوإػ فًوهنؿ،  آظقجوج

كتقجي اختالف حقوة إجقول ادتعوؿٌي بدءا  -تدويـ افؾغي-افتدويـ 

مـ افعك اإلشالمل، إػ افعٌود... إفخ 
(1)

 . 

وهذه ادعوين أؿصد افتؼقد بوفدٓفي ادعجؿقي فؾـصقص افتل وصؾ 

حتؿؾ »إفقفو ظؾامء افؾغي أن هل تعٌر ظـ ؿقل ادػنيـ افؼدامك: 

 «. أفػوظ افؽتوب ظذ معفقد إمقغ ذم اخلطوب معوين

وكظًرا فعظقؿ آرتٌوط بغ ادعوين افؾغقيي وإحؽوم افؼظقي افتل 

بـقً ظؾقفو ؾؼد ظـك افعؾامء بتقثقؼ افـؼؾ افؾغقي ومحويتف مـ افتحريػ 

ـ افتغقر وافتٌديؾ.   وافزيودة وافـؼص محويي فألحؽوم افؼظقي م

ّز ظـفو افعؾامء بؼقهلؿ: ـقػقي معرؾي هذه افطريؼي هل افتل ظ

ووع
(2)

إفػوظ ذم افؾغي، وتعرف مدفقٓت إفػوظ افؾغقيي  
                                                           

 .(196د. ظٌد افؼودر هالل، )ص ،«ظؾؿ افؾغي بغ افؼديؿ واحلديٌ»اكظر:  (1)

وع: ظٌورة ظـ معـك افقوع ـام ؿول توج افديـ ذم ذح مـفوج افٌقضووي، افق (2)

مثؾ ؿدم زيد. -ختصقص افقء بوفقء بحقٌ إذا أضؾؼ إول ؾفؿ مـف افثوين 

 واإلضالق فف ثالث ذوط: 

 . (أن ٓ يٌدأ بام خيوفػف مثؾ، )مو ؿوم زيد -1

 . (أن ٓ خيتؿ بام خيوفػف مثؾ، )مو ؿوم زيد إٓ... -2

 أن يؽقن مؼصقًدا.  -3
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ؾقفو بوفـؼؾ وٓ مدخؾ فؾعؼؾ ادحض
(1)

، وإػ هذا ذهى ظومي أهؾ 

افعؾؿ مثؾ افٌقضووي وافرازي وؽرهؿ، بؾ واصسط ـثر مـفؿ 

ذ يؽقن رضورة افتقثقؼ ذم هذا افـؼؾ، ٕن ادعـك افؾغقي حقـئ

 افؾٌـي إوػ ذم ؾفؿ إحؽوم افؼظقي. 

 واختؾػ افعؾامء ذم اصساط افتقاتر فـؼؾ افؾغي، ؾرجح افزرـق

 «إرض»و «افًامء»اصساط افتقاتر ؾقام يعؾؿ مدفقفف بوفيورة مثؾ 

ذفؽ ؾقؽتػ ،ومو ٓ يؼٌؾ افتشؽقؽ وهق أـثر افؾغي ؾقف  كوأمو مو فقسـ 

وكحقه مـ إفػوظ افعربقي «ؼرءاف»بوفظـ وكؼؾ أحود مثؾ 
(2)

، وإػ 

مثؾ هذا ذهى اإلمومون ؾخر افديـ افرازي وأمدي 
(3)

. 

وفؼد رشؿ افعؾامء حدوًدا مؽوكقي وزموكقي هلمٓء افعرب، افذيـ 

ظـفؿ تـؼؾ افؾغي، ؾام ـون خورج تؾؽ احلدود ٓ يطؾؼ ظؾقف ظريب 

فف. ؾؿـ حقٌ أصقؾ، وبوفتويل ٓ يصح أن يػفؿ ظـف ـالم اهلل ورشق

بوٕخذ مـ افؼٌوئؾ افعربقي افؽزى، افتل تٌعد مًوــفو  بدءواادؽون 

                                                           
د فف إػ افـؼؾ، أمو اشتـٌوط افعؼؾ مـ افـؼؾ ؾؾف يؼصد بوفعؼؾ ادحض مو ٓ اشتـو (1)

دخؾ ذم افؾغي مثؾ اشتؼراء ـالم افعرب ثؿ اشتخراج ؿقاظد مثؾ: صقغ اجلؿع 

 تػقد افعؿقم... إفخ. 

 . (2/22فؾزرـق، ) ،«افٌحر ادحقط»اكظر:  (2)

 . (1/57فؾًققضل، ) ،«ادزهر»اكظر:  (3)
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ظـ افتخقم واحلدود، ٕن ؿٌوئؾ احلدود ـوكً فغتفو خمتؾطي بعـورص 

افؾغوت ادجوورة، ـوحلٌشقي ذم اجلـقب، وافػورشقي ذم افؼق، 

 وافرومقي ذم افشامل. 

ئي إوػ، ورؾضقا بوٕخذ ذم حدود ادو بدءواومـ حقٌ افزمون 

مو بعدهو، ثؿ مو فٌثقا أن أخذوا مـ مصودر مو جرت بف أفًـي افعرب 

ذم هذه افؼرون افثالثي، وهق مو يصح أن يعتز ظربقي أصقؾي 
(1)

 . 

أي مو أبدظتف -وـؾ كوضؼ بعد ذفؽ اظتزت فغتف مـ ادقفديـ 

ؿرائح افشعراء، ومو أشػرت ظـف حمووٓت ادسمجغ ؾقام بعد ذفؽ 

ويعتز ؽر أصقؾ، وؿد ظرف همٓء ادتلخرون ضرًؿو  -مـ افؼرون

 ووشوئؾ ذم صقغ افؾػظ اجلديد، تًٌعو دو ـوكً متؾقف ظؾقفؿ رضورات

احلقوة ووشوئؾ افتغقر، وهذه افؼقاظد وإشوفقى ؿد رشؿً 

 مالمح افتطقير افذي ظرؾتف افعربقي ؾقام تقاػ مـ افؼرون. 

ـئذ مصطؾح )افت ـ حرـي افؾغي ادتجددة.  (قفقدوؿد اصتفر حق  تعًٌرا ظ

بلكف افؾػظ افذي  (وؿد ظّرف جمؿع افؾغي افعربقي )ادقّفد

                                                           
فـؼطي ؾوظُتز مو روي حتك آخر ادوئي افثوكقي وؿد ُؾّصؾ ذم مؼدمي ادعجؿ ذم هذه ا (1)

 ذم احلي، ومو روى ظـ آخر ادوئي افرابعي ذم افٌدو. 
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اشتخدمف افـوس ؿدياًم بعد ظك افروايي 
(1)

 . 

وؿد ؾّرق جمؿع افؾغي افعربقي بغ إفػوظ احلديثي وافؼديؿي 

افتل اشتخدمً بعد ظك افروايي، ؾعّرف ادقفد بوفؼديؿ ووصػ 

، وؿد حّد بعض ادعورصيـ هلذا (مي حديًثو بؽقهنو )حمدثيادًتخد

م 1805شـي  (افعك حًدا زمـًقو وهق )ظك حمؿد ظع بوصو
(2)

. 

هنضي افعؾؿ احلديٌ واكػتوح افعرب ظذ -حقٌ صفد افعك 

ـ احتقوجوهتؿ افعكيي بوفؾغي افعربقي.  وربقي وحمووفي افتعٌر ظ  افؾغوت ٕا

بعد ظك  «ؽر افعربقي»ادًتحدثي وذم مـع اشتخدام إفػوظ 

افروايي ذم ذح افـصقص وإحؽوم افؼرآكقي ذـر افزرـق اإلمجوع 

ؿد ثًٌ اإلمجوع ظذ ظدم جقاز ؿؾى افؾػظ افذي »ظذ ذفؽ ؾؼول: 

تعؾؼ بف احلؽؿ افؼظل، ؾوفؼوئؾقن بلن افؾغي تقؿقػقي يؿـعقكف مـًعو 

 تعؾؼ فف بوفؼع ؾقفو. مطؾًؼو، وافؼوئؾقن بوٓصطالح جيقزوكف ؾقام ٓ

«ـتًؿقي افثقر ؾرًشو
(3)

 اهـ.  

                                                           
 . (351ادصدر افًوبؼ، )ص (1)

 . (351ادصدر افًوبؼ، )ص (2)

فؾشـؼقطل،  ،«ذح افرووي»، و(32، 2/18فؾزرـق، ) ،«افٌحر ادحقط» (3)

 . (31فألشـقي، )ص ،«افتؿفقد»، و(172)ص
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ؾ مو تـوؿؾف افعرب بعد ظصقر افروايي يعتز مـ ؿٌقؾ  وبوفتويل ؾننـ 

ادقفد افذيٓ  يػن ظذ أشوشف افـصقص وهذا مو ؿرره إصقفققن 

 وظزوا ظـف بؼقهلؿ.

 «.حُتؿؾ كصقص افؽتوب ظذ معفقد إمقغ ذم اخلطوب»

بوفتطقر افدٓيل فألفػوظ أو تطقر ادًؿك افراجع وأمو مو يًؿك 

إػ مو يؾحؼ افؾػظ مـ تقشع ذم دٓفتف بًٌى طفقر مًتجدات 

 معورصة ؾفذا ممو يـٌغل افتـٌف إػ جريون اخلالف ؾقف.

مـ ذوات إربع إػ ـؾ «: افدابي»ومـ ذفؽ تطقر اشؿ 

 شوئؾ افـؼؾ وادقاصالت احلديثي. و

 ؿي مول مـ حرز إػ هؿي إظضوءمـ ه« افنؿي»وتطقر اشؿ 

افٌؼيي مـ داخؾ اجلًؿ، ومـ هؿي أمقال ظـ ضريؼ آحتقول 

ظذ افٌـقك بوفطرق اإلفؽسوكقي، وؿد يؽقن بغ افًورق وادنوق 

 . افؽقؾقمسات آٓفمئوت بؾ 

واخلالف يتؾخص ذم أن ادثٌتغ افذيـ ؿوفقا بثٌقت آشؿ افؼظل 

ف افـؼؾ ظـ أهؾ افؾغي يؼقفقن إن آشؿ توبع بوٓجتفود وٓ يشسط ؾق

 فؾعؾي ؾنذا ثٌتً افعؾي تٌعفو آشؿ، وبوفتويل احلؽؿ. 
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أمو آشؿ افؼظل ؾؽام يثًٌ بوفتقؿقػ يثًٌ »ؿول افزرـق: 

بوٓجتفود، ٕن احلؽؿ إذا ثًٌ تٌعف آشؿ، ـام أن افؼع أثًٌ 

و بوٓجتفود، وثًٌ افربو ذم إظقون افًتي: ثؿ أحلؼ افعؾامء ؽرهو هب

«شؿ افربوابذفؽ 
(1)

 . 

 «ثٌقت آشؿ افؼظل بوٓجتفود»وهذا افذي أشؿقه 
(2)

 . 

وادؼصقد بذفؽ أن أفػوظ افؼرآن ؿد تشؿؾ أؾرادا جديدة يطٌؼ 

ظؾقفو احلؽؿ، ؾتدخؾ ذم دٓفي افؾػظ بوٓجتفود، ـام دخؾً 

، ادخدرات ذم مًؿك اخلؿر بوٓجتفود، فدخقهلو حتً حؽؿ اخلؿر

حتً مًؿك ادقن أو افؼامر« افقوكصقى»وـام دخؾ 
(3)

، ؾحؽؿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿أيي: 

، يشؿؾ مجقع أكقاع [90]ادوئدة:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

أو مو بعدهو، وـام دخؾ ظؼد افتلمغ بؼًط  اجلوهؾقيادقن ذم ظك 

ثوبً ذم مًؿك افؼامر وافربو معو 
(4)

، وـام دخؾً ظؿؾقوت 
                                                           

 .(2/32) فؾزرـق، ،«افٌحر ادحقط» (1)

يؼصد بوٓشؿ افؼظل مو خوفػ أشامء إظالم ويؼصد بف أيضو مو ـوكً ظؾي  (2)

 حتريؿف معؾقمي ذًظو.

 .(119)ص ،، حًـ ظٌو«افؼامر ذم افديـ اإلشالمل» (3)

 .(43، )ص«ؿرارات جمؿع افػؼف اإلشالمل فرابطي افعومل اإلشالمل»اكظر:  (4)
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اجلـس حتً مًؿك تغقر خؾؼ اهلل ادذـقر ذم  افتجؿقؾ وتغقر

 . [119]افـًوء:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿أيي: 

أمو ادـؽرون افذيـ اصسضقا ثٌقت آشؿ بوفـؼؾ ؾؼوفقا بلن 

افؾغوت تمخذ بوفـؼؾ وٓ جمول فؾعؼؾ ؾقفو، وهؿ ظومي إصقفقغ، 

ومل يـؽروا أبًدا اتػوق حؽؿ افـٌقذ مع حؽؿ اخلؿر، بؾ أثٌتقا ذفؽ 

ٓجتفود وافؼقوس واإلحلوق، وفؽـ رؾضقا ؾؼط ثٌقت اشؿ بو

اخلؿر فؾـٌقذ وبوفتويل يؽقن اخلالف بغ افػريؼغ ٓ يستى ظؾقف 

 كتقجي ظؿؾقي ذم إحؽوم افؼظقي.
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 درء انتعارض بني صحيح انىقم وصريح انعقم: سادًسا: 

ظراف] ﴾ڻ ڻڻ ں ں﴿قال تعاىل:  ، فإذا كان العؼل [54 :ٕا

ؼل أمره، فال تعارض بني خؾؼه وأمره، فالعاقل ال يؼقم خؾؼه والـ

تعارًضا بني الوحي ادحؽم وبني العؼل ادزم، وقد حؽم الؼرآن الؽريم 

 ٻ ٻ ٱ﴿بسػاهة عؼول من ردوا الوحي ادعصوم، قال تعاىل: 

، وكؼل عـفم قوهلم: [44 :افػرؿون] ﴾پپ پ ٻ ٻ

الواجب  ، وعؾقه فإن[10 :ادؾؽ] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ ۇئ ەئ وئ ەئ﴿

أن كصوص الؽتاب والسـة الصحقحة والرصحية يف داللتفا، ال  اعتؼاد

العؼل شاهد بصحة الرشيعة إذ يعارضفا يشء من ادعؼوالت الرصحية؛ 

 إمجااًل وتػصقاًل.

و اإلمجول، ؾؿـ جفي صفودة افعؼؾ بصحي افـٌقة، وِص  دق ؾلم 

ؾقؾزم مـ ذفؽ تصديؼف ذم ـؾ مو خيز بف مـ  ،♀ افرشقل

 توب واحلؽؿي.افؽ

ُه افعؼؾ: بؾ ـؾ  وأمو افتػصقؾ، ؾؿًوئؾ افؼيعي فقس ؾقفو مو َيُردُّ

مو أدرـف افعؼؾ مـ مًوئؾفو ؾفق يشفد فف بوفصحي تصديًؼو وتعضقًدا، 
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ومو ؿك افعؼؾ ظـ إدراـف مـ مًوئؾفو، ؾفذا فعظؿ افؼيعي، وتػقؿفو، 

ظجز افعؼؾ ومع ذفؽ ؾؾقس ذم افعؼؾ مو يؿـع وؿقع تؾؽ ادًوئؾ افتل 

 ظـ إدراـفو، ؾوفؼيعي ؿد تليت بام حير افعؼقل ٓ بام حتقؾف افعؼقل.

فإن ُوِجَد ما يوهم التعارض بني العؼل والـؼل، فإما أن يؽون الـؼل 

َعى، وإما  غر صحقح، أو يؽون صحقًحا لقس فقه داللة صحقحة عذ اددَّ

 أن يؽون العؼل فاسًدا بػساد مؼدماته.

ون أكف إذا طفر تعورض بغ افدفقؾغ افـؼع وادؼصقد هق بق»

 وافعؼع، ؾال بد  مـ أحد ثالثي احتامٓت: 

: أن يؽقن أحد افدفقؾغ ؿطعقًّو، وأخر طـقًّو، ؾقجى األول

تؼديؿ افؼطعل كؼؾقًّو ـون، أو ظؼؾقًّو، وإن ـوكو طـِّقغ ؾوفقاجى تؼديؿ 

 افراجح، ظؼؾقًّو ـون، أو كؼؾقًّو.

ن أحد افدفقؾغ ؾوشًدا، ؾوفقاجى تؼديؿ افدفقؾ : أن يؽقاـثاين

 افصحقح ظذ افػوشد شقاء أـون كؼؾقًّو، أم ظؼؾقًّو.

: أن يؽقن أحد افدفقؾغ رصحًيو وأخر فقس بذاك، اـثاـث

ؾفـو جيى تؼديؿ افدٓفي افكحيي ظذ افدٓفي اخلػقي، فؽـ ؿد خيػك 

وواوًحو  مـ وجقه افدٓٓت ظـد بعض افـوس مو ؿد يؽقن بقـًو
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 ظـد افٌعض أخر، ؾال تعورض ذم كػس إمر ظـدئٍذ.

ثؿ يتعوروون، ؾفذا  -شـًدا ومتـًو-أمو أن يؽقن افدفقالن ؿطعقغ 

«ٓ يؽقن أبًدا، ٓ بغ كؼؾقغ، وٓ بغ ظؼؾقغ، وٓ بغ كؼعٍّ وظؼعٍّ 
(1)

. 

أن إدفي افعؼؾقي »وخالصي اظتؼود أهؾ افًـي ذم هذا افٌوب: 

تقاؾؼ مو جوءت بف افرشؾ، وأن رصيح ادعؼقل ٓ يـوؿض  افكحيي

صحقح ادـؼقل، وإكام يؼع افتـوؿض بغ مو يدخؾ ذم افًؿع وفقس 

«مـف، ومو يدخؾ ذم افعؼؾ وفقس مـف
(2)

. 

وممو جيى إن يعرف أن أدفي احلؼ ٓ تتـوؿض، ؾال جيقز إذا أخز »

ن ذم أخٌوره مو أن يؽق -شقاء ـون اخلز إثٌوًتو أو كػًقو-اهلل بقء 

يـوؿض ذفؽ اخلز إول، وٓ يؽقن ؾقام يعؼؾ بدون اخلز مو يـوؿض 

«تتـوؿض ذفؽ اخلز ادعؼقل، ؾوٕدفي ادؼتضقي فؾعؾؿ ٓ جيقز أن
(3)

. 

 هذا إصؾ، وتؾؼـوه ظــفؿ افتـوبعقن، ╚وؿد أظؿؾ افصحوبي 

 وتقاترت ظٌورات أهؾ افعؾؿ هبذا ادعـك.

                                                           
، فعثامن بـ «آشتدٓل ظذ مًوئؾ آظتؼود ظـد أهؾ افًـي واجلامظيمـفٍ » (1)

 . (1/366ظع حًـ، )

 . (2/364، ٓبـ تقؿقي، )«درء تعورض افعؼؾ وافـؼؾ» (2)

 .(6/514ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووي» (3)
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 ـؾ رء خوفػ أمر رشقل اهلل: »♫يؼقل اإلموم افشوؾعل 

شؼط، وٓ يؼقم معف رأي وٓ ؿقوس، ؾنن اهلل تعوػ ؿطع  ♀

ؾؾقس ٕحد معف َأْمٌر وٓ هنل ؽقـر  ،♀ افعذر بؼقل رشقل اهلل

«مو أمر هق بف
(1)

. 

وظؾقف ؾنذا ـون افتعورض بغ كصغ ؾعذ ادًتـٌط افعـويي 

 بؤيت مراظًقو افستقى: 

 تعوروغ بقجف مؼٌقل.اجلؿع وافتقؾقؼ بغ اد -1

ٕكف إذا أمؽـ ذفؽ، وفق مـ بعض افقجقه، ـون افعؿؾ هبام 

متعقـًو، وٓ جيقز افسجقح بقـفام: ٕن إظامل افدفقؾغ أوػ مـ 

 إمهول أحدمهو بوفؽؾقي.

 افسجقح بغ افدفقؾغ بلحد ادرجحوت. -2

 افـًخ ٕحد افدفقؾغ. -3

ك افعؿؾ هبام تًوؿط افدفقؾغ إذا تعذرت افقجقه افًوبؼي ؾقس -4

مًعو، ويعؿؾ بغرمهو مـ إدفي، ـلن افقاؿعي حقـئٍذ ٓ كص  

                                                           
 . (2/595، فؾشوؾعل، )«إم» (1)
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ؾقفو، وهذه صقرة ؾروقي ٓ وجقد هلو
(1)

. 

بط لألحؽام الػؼفقة يف الـوازل ادعارصة قد يؼع له  شؽال من إوادسـت

تعارض األدلة، فال بدَّ أن يتعرف عذ الطريق الذي يسؾؽه يف التعامل مع 

 ليرس صريق.شؽال باإل اهذ

افتلـد  وكحك افـؼوط افتل يتٌعفو ادًتـٌط ذم ذفؽ ؾقام يليت:

 مـ حصقل افتعورض بغ افدفقؾغ، ويؽقن ذفؽ بوفتحؼؼ ممو يع: 

تًووي افدفقؾغ ذم افؼطعقي وافظـقي مـ جفتل افثٌقت وافدٓفي:  -1

 ؾال تعورض بغ ؿطعل وطـل، وٓ بغ كص وؿقوس.

لة، بلن تؽون داللتفام من كو  واحد، تساوي الدلقؾني يف قوة الدال -2

كداللة العبارة، أو اإلشارة، أو ادـطوق، أو ادػفوم؛ فإن تػاوت 

 أحدمها عذ اآلخر يف الؼوة فال تعارض. 

ـ ؾال تعورض -3 احتود حمؾ احلؽؿ وزموكف، ؾنن اختؾػ ادحؾ أو افزم
(2)

 . 

ؾنذا تقاؾرت هذه إمقر أظؿؾ ادــفٍ افًـوبؼ ذم افعؿـؾ ظــد 
                                                           

ر» (1) جور، )«ذح افؽقـى اـد ٓـب اـف ، (4/176فؾشوضٌل، ) ،«ادقاؾؼوت»، (4/599، 

، «ادفذب ذم ظؾؿ أصقل افػؼف ادؼورن»، (2/1169، فؾزحقع، )«أصقل افػؼف اإلشالمل»

ؿؾي، ) د.  .(5/2411ظٌد افؽريؿ اـف

، فؾزرـق، «افٌحر ادحقط»، (613-4/609، ٓبـ افـجور، )«ذح افؽقـى ادـر» (2)

 .(1115-2/1114، فؾشقـوين، )«إرصود افػحقل»، (6/114-116)
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ــد ا ــزام افؼقاظــد وافضــقابط ظـ ــقازل افت فتعــورض، ؾعــذ ادجتفــد ذم افـ

افسجقح واجلؿع، وٓ يرجح بال مـرجح أو جيؿـع بـدون داظـل اجلؿـع، 

جزاًؾـو  ٓ يصح إظامل أحـد دفقؾـغ متعوروـغ: »♫يؼقل افشوضٌل 

«مـ ؽر كظر ذم ترجقحف ظذ أخر
(1)

. 

ادًتدل  ومـ ثؿرات اظتؼود ظدم تعورض إدفي افؼطعقي أن

وادجتفد إذا أداه بودئ افرأي إػ طوهر اختالف ؾقاجى ظؾقف أن 

يعتؼد اكتػوء اخلالف، ؾؾقؾتؿس ادخرج حتك يؼػ ظذ افقؼغ، أو 

فقٌؼ بوحًثو إػ ادقت وٓ ظؾقف مـ ذفؽ
(2)

. 

                                                           
 .(4/122، فؾشوضٌل، )«ادقاؾؼوت» (1)

 .(481فؾشوضٌل، ) ،«آظتصوم» (2)
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 : معرفة حال اندنيم مه حيث انعمم به: سابًعا

 ـؾ دفقؾ ٓ خيؾق: »: ♫ يؼقل افشوضٌل

ًٓ بف ذم افًؾػ ادتؼدمغ دائاًم أو أـثريًّو.أن  -1  يؽقن معؿق

2-  ًٍ ًٓ بف إٓ ؿؾقاًل أو ذم وؿ  مو. أو ٓ يؽقن معؿق

 أو ٓ يثًٌ بف ظؿؾ. -3

 ؾفذه ثالثي أؿًوم: 

و، ؾال إصؽول ذم أحدها:  ًٓ بف دائاًم أو أـثريًّ أن يؽقن معؿق

مع  ♀ آشتدٓل بف، وٓ ذم افعؿؾ ظذ وْؾِؼِف، ـػعؾ افـٌل

 أو كػؾ. ؿقفف ذم افطفورات وافصؾقات ظذ تـقظفو مـ ؾرضٍ 

ٓ  يؼع افعؿؾ بف إٓ ؿؾقاًل، ووؿع إيثور ؽره وافعؿؾ بف واـثاين:  أ

و: ؾذفؽ افغر هق افًـي ادتٌعي.  دائاًم أو أـثريًّ

وأمو مو مل يؼع افعؿؾ ظؾقف إٓ ؿؾقاًل، ؾقجى افتثًٌ ؾقف وذم 

 ذا افؼًؿ أمثؾي ـثرة، وفؽـفو ظذ رضبغ: افعؿؾ ظذ وْؾِؼِف... وهل

أن ُيتٌغ ؾقف فؾعؿؾ افؼؾقؾ وجٌف يصؾح أن يؽقن شًٌٌو أحدمها: 

ام جوء ذم حدٌي إمومي جزيؾ بوفـٌل  ـ  يقمغ ♀فؾؼؾي،
(1)

 ،

                                                           
 .(149، وافسمذي، )(393داود، ) أبق أخرجف: (1)
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ول »دـ شلفف ظـ وؿً افصالة، ؾؼول:  ♀وبقون رشقل اهلل 

«-يعـل: افققمغ-معـا هذين 
(1)

ذم أواخر  (ثوين، ؾصالتف ذم افققم )اف

ى. ً آختقور افذيٓ  ُيتََعد  وؿوت وؿع مقؿع افٌقون ٔخر وؿ  ٕا

ثؿ مل يزل مثوبًرا ظذ أوائؾ إوؿوت إٓ ظـد ظورض: ـوإلبراد ذم 

 صدة احلَرِّ وكحق ذفؽ.

 مو ـون ظذ خالف ذفؽ، ويليت ظذ وجقه: واـرضب اـثاين: 

فدة وأبؾغ ذم أن يؽقن حمتؿاًل ذم كػًف، وافذي هق أبرأ فؾع -1

ُف، وافعؿؾ ظذ وؾؼ إؽؾى، ـؼقوم افرجؾ  ـُ آحتقوط َتْر

فؾرجؾ إـراًمو فف وتعظقاًم، ؾنن افعؿؾ ادتصؾ ترـف: ؾؼد ـوكقا 

 إذا أؿٌؾ ظؾقفؿ. ♀ٓ يؼقمقن فرشقل اهلل 

مع ظؾؿف  ♀أن يؽقن ممو ُؾِعَؾ ؾؾتًي، ؾًؽً ظـف افـٌل  -2

ؽره، وٓ افـٌل  بف، ثؿ بعد ذفؽ ٓ يػعؾف ذفؽ افصحويب وٓ

، وٓ يلذن ؾقف ابتداًء ٕحد، ـام ذم ؿصي افرجؾ ♀

ذم َأْمٍر ؾعؿؾ ؾقف، ثؿ رأى أن ؿد  ♀افذي بعثف افـٌل 

خون اهلل ورشقفف، ؾربط كػًف بًوريي مـ شقاري ادًجد
(2)

. 
                                                           

 .(613مًؾؿ، ) أخرجف: (1)

كصوري»افرجؾ هق  (2) ، ذم ؿصي بـل ؿريظي، دو اشتشوروه أن يـزفقا ظذ «أبق فٌوبي ٕا
= 
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أن يؽقن افعؿؾ افؼؾقؾ رأًيو فٌعض افصحوبي مل ُيَتوَبْع ظؾقف، ـام  -3

أكف أـؾ َبَرًدا وهق صوئؿ ذم  روي ظـ أيب ضؾحي إكصوري

رمضون، ؾؼقؾ فف: أفًً صوئاًم؟ ؾؼول: بذ: إن ذا فقس بطعوم 

وٓ ذاب: وإكام هق برـي مـ افًامء، كطفر بف بطقكـو!
(1)

. 

أن يؽقن ُظِؿَؾ بف ؿؾقاًل ثؿ كًخ، ؾسك افعؿؾ بف مجؾي، ؾال  -4

يؽقن حجي بنضالق، ؾؽون مـ افقاجى ذم مثؾف افقؿقف مع 

 وم.إمر افع

ومثوفف: حديٌ افصقوم ظـ ادقً
(2)

: ؾنكف مل ُيـَؼؾ اشتؿراُر 

لؽؾى افروايي ؾقف دائرة ظذ ظوئشي وابـ ؾ ظؿٍؾ بف وٓ ـثرة

 ظٌوس، ومهو أول مـ خوفػوه.

وفغ، ؾال  ى افعؿؾ ظذ وؾؼ ٕا ٌى ذفؽ يـٌغل فؾعومؾ أن يتحر  وًب

ٓ ؿؾقاًل وظـد احلوجي و  مسِّ افيورة.يًومح كػًف ذم افعؿؾ بوفؼؾقؾ إ

                                                           
= 

مًـد »ور بقده إػ حؾؼف، يعـل: افذبح. اكظر: ، ؾؼول هلؿ: كعؿ، وأص♀حؽؿف 

ـ هشوم، )«افًرة افـٌقيي»، (6/141) ،«اإلموم أمحد ب  ٓ،2/236-237). 

ذح »، وافطحووي ذم (7/73، 3/15، )«مًـده»يعذ ذم  أبق أخرجف: (1)

 .(5/114، )«مشؽؾ أثور

خوري، ) أخرجف: (2) ًؾؿ، )(1952اٌف  .(1147، وم
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 أمو فق ظؿؾ بوفؼؾقؾ دائاًم فؾزمف أمقر: 

ادخوفػي فألوفغ ذم ترـفؿ افدوام ظؾقف، وذم خموفػي افًؾػ -1

 إوفغ مو ؾقفو.

 اشتؾزام ترك مو داومقا ظؾقف.-2

 أن ذفؽ ذريعي إػ اكدراس أظالم مو داومقا ظؾقف، واصتفور مو خوفػف.-3

، فؾو كان َثمَّ فضٌل ما، لؽان األولون فاحلذَر احلذَر من خمالػة األولني

 .أحقَّ به، واهلل ادستعان

فغ أهنؿ ظؿؾقا بف ظذ حول: أٓ يثًٌ ظـ إوّ  واـؼسم اـثاـث:

ف ؾفق أصد ممو ؿٌؾف، وإدفي ادتؼدمي جوريي هـو بوٕوػ، ومو تقمه  

فٌتي: إذ اادتلخرون مـ أكف دفقؾ ظذ مو زظؿقا فقس بدفقؾ ظؾقف 

 ظؾقف مل يعزب ظـ ؾفؿ افصحوبي وافتوبعغ ثؿ يػفؿف دفقاًل فق ـون 

فغ ـقػ ـون مصودم دؼته هذا ادػفقم إو   ُؾ ؿَ همٓء، ؾعَ 

ومعورض فف، وفق ـون ترك افعؿؾ: ؾام ظؿؾ بف ادتلخرون مـ 

فغ، وـؾ مـ خوفػ اإلمجوع: ؾفق هذا افؼًؿ خموفػ إلمجوع إو  

والفي، ؾام ـوكقا ٓ دمتؿع ظذ  ♀خمطئ، وأمي حمؿد 

، ىظؾقف مـ ؾعؾ أو ترك: ؾفق افًـي وإمر ادعتز، وهق اهلد
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فغ صقاب أو خطل: ؾؽؾ مـ خوفػ افًؾػ إو   وفقس ثؿ إٓ

ؾفق ظذ خطل، وهذا ـوٍف، واحلديٌ افضعقػ افذي ٓ يعؿؾ 

 افعؾامء بؿثؾف جوٍر هذا ادجرى.

ـٌل ومـ هـوفؽ مل يًؿع أهؾ افًـي دظقى افراؾضي أن اف

أكف اخلؾقػي بعده: ٕن ظؿؾ ـوؾي  ظذ ظعٍّ  كص   ♀

ٕن  :ظذ بطالكف أو ظدم اظتٌوره افصحوبي ظذ خالؾف دفقٌؾ 

ا مو دمد أهؾ افٌدع وافضالفي افصحوبي ٓ دمتؿع ظذ خطل، وـثرً 

ون يًتدفقن بوفؽتوب وافًـي، حيؿؾقهنام مذاهٌفؿ، ويغزِّ 

 «هنؿ ظذ رءبؿشتٌفوهتام ذم وجقه افعومي، ويظـقن أ
(1)

. 

                                                           
 .(281-3/280وضٌل، )فؾش،«ادقاؾؼوت» (1)
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 ثامًىا: معرفة حال اندنيم مه حيث انثبىت:

إصؾ ذم افدفقؾ افـؼع افذي حيتٍ بف أن يؽقن ثوبًتو ذم كًٌتف 

ؾلمو افؼرآن افؽريؿ بؼراءاتف  ،♀إػ اهلل تعوػ أو إػ كٌقف 

ادتقاترة ؾؽؾفو ظذ ؿدم ادًوواة وذم افدرجي افعؾقو مـ افثٌقت، 

تقاترة، ثؿ يٌحٌ بعد ذفؽ ذم ثٌقت افؼراءات ؽر ومثؾف افًـي اد

ادتقاترة أو تـزل مـزفي حديٌ أحود مـ حقٌ افثٌقت، ؾقـظر ذم 

 اإلشـود ويـتؼد بؿعوير ادحدثغ.

ٌٌ ثوبً »: ♫ يؼقل افشوؾعل ومجوع هذا أٓ يؼٌؾ إٓ حدي

ـام ٓ يؼٌؾ مـ افشفقد إٓ مـ ظرف ظدفف، ؾنن ـون احلديٌ 

ًٓ أو مر «ؽقًبو ظؿـ محؾف ـون ـلن مل يلت: ٕكف فقس ثوبًتوجمفق
(1)

. 

ث »: ♀وفؼد اظتؿد افعؾامء ظذ حديٌ افـٌل  من حدَّ

«بحديٍث ُيرى أكه ؿذب ؽفو أحد اـؽاذبع
(2)

ام ذم تلـقد افـفل ظـ 

وٓ أوؾ  ممـ »: ♫ٓ يصح مـ احلديٌ، حتك ؿول ابـ حزم 

                                                           
 .(8/483فؾشوؾعل، ) ،«إم»آخر ـتوب  ،«اختالف احلديٌ» (1)

 .(9مًؾؿ ذم مؼدمي صحقحف، )ص أخرجف: (2)
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ح، كعقذ بوهلل مـ اخلذٓن «حيتٍ بام ٓ ُيصح 
(1)

. 

وفقعؾؿ مـ »أخذ ظذ كػًف ذًضو ؿول ؾقف: « ادحذ»وذم ـتوبف 

ؿرأ ـتوبـو هذا أكـو مل كحتٍ إٓ بخز صحقح مـ روايي افثؼوت 

مًـد، وٓ خوفػـو إٓ خًزا وعقًػو ؾٌقـو وعػف، أو مـًقًخو 

«ؾلووحـو كًخف، ومو تقؾقؼـو إٓ بوهلل تعوػ
(2)

. 

قح واحلديٌ افؽذب، ؾوفقاجى أن يػرق بغ احلديٌ افصح»

ؾنن افًـي هل احلؼ دون افٌوضؾ، وهل إحوديٌ افصحقحي دون 

ادقوقظي، ؾفذا أصؾ ظظقؿ ٕهؾ اإلشالم ظؿقًمو، ودـ يدظل 

«افًـي خصقًصو
(3)

. 

مـ أحرص افـوس ظذ  ♫وـون صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

افعـويي بصحي احلديٌ ؿٌؾ آشتدٓل بف، واظتز صحي احلديٌ 

ـذفؽ مو ظؾقف افعؾامء »: ♫ـ أهؿ ادرجحوت، وؿد ؿول ووعػف م

مـ افعؿؾ بوحلديٌ افضعقػ ذم ؾضوئؾ إظامل فقس معـوه إثٌوت 

آشتحٌوب بوحلديٌ افذي ٓ حيتٍ بف، ؾنن آشتحٌوب حؽؿ ذظل 

                                                           
 .(2/132ٓبـ حزم، ) ،«اإلحؽوم» (1)

 .(1/2ٓبـ حزم، ) ،«ادحذ» (2)

 .(3/380ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووي» (3)
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، ومـ أخز ظـ اهلل أكف حيى (ؾال يثًٌ إٓ بدفقؾ ذظل )أي: صحقح

ظل ؾؼد ذع مـ افديـ مو مل يلذن بف ظؿاًل مـ إظامل مـ ؽر دفقؾ ذ

«اهلل، ـام فق أثًٌ اإلجيوب أو افتحريؿ
(1)

. 

ٓ يغؾى »يؼقل أيًضو:  ♫وافشوضٌل  ـود  ٌ افضعقػي اإلش حودي وٕا

ـٌل  ـ أن اف ًـد إفقفو حؽؿ ♀ظذ افظ ـ أن ي «ؿوهلو، ؾال يؿؽ
(2)

. 

حؽوم  وأمو مـ ؿول مـ أهؾ افعؾؿ بجقاز افعؿؾ بوفضعقػ ذم ٕا

ثرة وأحقال متعددة، ؾؼد يؾجئ إفقف ظـد بعض  افعؿؾقي ؾنكف مؼقد بلمقرـ 

ٓ  يقجد ذم افٌوب ؽره، ؾقؼدم ظذ افرأي ادحض أو افؼقوس، أو  إئؿي أ

ـ ادرجحوت افؽثرة أن يعتضد بغره ممو يرجحف م
(3)

. 

ص بوفعؿؾ بف ذم ادًتحٌوت وافػضوئؾ وكحق ذفؽ  ومـ رخ 

ػ صديًدا، وأٓ يعتؼد ثٌقت ؾؼد اصسط ؾقف أٓ يؽقن افضع

احلديٌ ظـد افعؿؾ بف، وأن يـدرج افضعقػ حتً أصؾ معؿقل 

بف، وؽر ذفؽ مـ افؼوط
(4)

. 

                                                           
 .(18/60ٓبـ تقؿقي، )، «جمؿقع افػتووي» (1)

 .(164فؾشوضٌل، ) ،«آظتصوم» (2)

 .(1/267فؾًخووي، ) ،«ؾتح ادغقٌ»يراجع:  (3)

ًققضل، )ص، «تدريى افراوي» (4)  (.116فؾؼوشؿل، )ص ،«ؿقاظد افتحدٌي»(، 196فؾ
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ومل جيز أحد آشتدٓل بوفضعقػ ذم مًوئؾ إصقل افعؼديي أو 

افػؼفقي ظذ حدٍّ شقاء، ـام مل يٌح أحد آشتدٓل بودؽذوب 

طظَّ ـقس ؿؽذٍب  إن ؿذًبا»: ♀وادقوقع مطؾًؼو، وؿد ؿول 

«طذ أحد، من ؿذب طظَّ متعؿًدا ؽؾقتبوأ مؼعده من اــار
(1)

. 

ؾال دمقز روايي احلديٌ ادقوقع ٕحٍد مـ افـوس إٓ ظذ شٌقؾ 

روا مـ يغس بف مـ اجلفؾي وافعقام، ؿول صقخ  افؼدح ؾقف، فقحذِّ

إن إحوديٌ افضعقػي وادقوقظي »: ♫اإلشالم ابـ تقؿقي 

ٓ جيقز آحتجوج هبو، بؾ وٓ دمقز  ♀افـٌل  ادؽذوبي ظذ

«روايتفو أصاًل إٓ فٌقون حوهلو، وإكام يـٌغل اإلظراض ظـفو
(2)

. 

ومل خيوفػ أحد مـ أهؾ افًـي واجلامظي ذم هذا ادـفٍ ادتٌقع 

مـ اظتامد مو صح وضرح مو دون ذفؽ، إٓ مو ـون مـ ادٌتدظي أو 

 مؽذوب!اجلفؾي ؾنهنؿ ٓ يػرؿقن بغ متقاتر و

                                                           
 .(5، ومًؾؿ، )(1209افٌخوري، ) أخرجف: (1)

 .(70ٓبـ تقؿقي، )ص، «افقصقي افؽزى» (2)
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 تاسًعا: معرفة حال اندنيم مه حيث انحجية واندالنة:

تٌؼك  -ذم اجلؿؾي-بعد اإلمجوع ظذ حجقي افؽتوب وافًـي 

تػوصقؾ تتعؾؼ بلحوديٌ أحود افتل مل تٌؾغ مٌؾغ افتقاتر، وؿد 

جرى جدل حقل حجقتفو وإؾودهتو فؾعؾؿ وإجيوهبو فؾعؿؾ، وؿٌقل 

حوبي أمجعغ، وشؾػ يٌ أحود افصحقح هق مذهى افصدح

افعؾؿ بؼوضف أو افعؿؾ أو بغ  إؾودتفإمي افصوحلغ، ٓ ؾرق بغ 

 افعؼقدة أو افػؼف ؾفق حجي ؾقفام مًعو.

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿وؿد ؿول تعوػ: 

 .[122افتقبي:] ﴾ىئ ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 وافطوئػي: افقاحد ؾصوظًدا، وؿد حتصؾ افؽػويي بقاحد.

، يدل [6احلجرات:]﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وؿقفف تعوػ: 

، وؿد تقاتر إرشوفف  ًٓ  ♀ظذ ؿٌقل خز افقاحد إذا ـون ظد

 أمراءه وؿضوتف وشعوتف افعدول وهؿ أؾراد.

لحوديٌ أحود افشوؾعل ب آحتجوج وؿد حؽك اإلمجوع ظذ
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ومًؾؿ وابـ ظٌد افز وابـ حزم وؽرهؿ
(1)

، ومل يظفر رد خز 

ق اجلزيي وأهؾ افٌدعافقاحد إٓ ظذ فًون ادعتزفي وبعض ؾر
(2)

 

وهق ؿقل بعض ادالحدة ومـؽري افرشوٓت
(3)

. 

وأمو مـ جفي معرؾي حول افدفقؾ مـ حقٌ آشتدٓل بف، 

افدفقؾ أن يؽقن »وافدٓفي ادًتػودة مـف، ؾال صؽ أن إصؾ ذم 

ًّٓ ظذ ؽره، وإٓ احتقٍ إػ دفقؾ، ؾنن دل  طوهًرا ذم كػًف، ودا

«أٓ يؽقن دفقاًل  ؾلحرىافدفقؾ ظذ ظدم صحتف 
(4)

. 

وٓ حرج ظـد افتحؼقؼ مـ ظؿؾ بوفظـ افراجح أو افغوفى، 

ذم افثٌقت أو افدٓفي، بؾ ؿد يؼول  شقاءظـد ظدم افؼدرة ظذ افقؼغ 

وإخذ  ،إن افظـ افغوفى وافراجح داخٌؾ ذم افعؾؿ وؽر مـوٍف فف

 ڦ ڤ﴿بوٕرجح ممو ؿد ظؾؿ ثٌقتف بوفؼرآن ـام ؿول تعوػ: 

ەئ  ەئ ائ ائ﴿، وؿقفف: [145]إظراف:﴾ڦڦ ڦ
                                                           

 ،«افتؿفقـد»(، 1/12(، صـحقح مًـؾؿ، )458-453)فؾشـوؾعل،  ،«افرشوفي»( 1)

 (.1/108ٓبـ حزم، ) ،«اإلحؽوم»(، 1/2افز، ) ظٌد ٓبـ

، (165فؾٌغــدادي، )ص ،«افػــرق بــغ افػــرق»، (1/254فممــدي، )، «إحؽــوم» (2)

 .(1/90فؾشفرشتوين، ) ،«ادؾؾ وافـحؾ»

 .(2/214)ٕيب ادظػر افًؿعوين،  ،«آكتصور ٕصحوب احلديٌ»يراجع  (3)

 فؾشوضٌل. ، « آظتصوم» (4)



 
 
 

81 

، ؾنن ـون احد افدفقؾغ هق [55]افزمر:﴾ۇئ وئ وئ

تٌوظف هق إحؼوإرجح ؾ
 (1)

. 

وفألصقفقغ تؼًقامت فؾدٓفي افؾػظقي، ؾقليت تـوول فدٓفي ادطوبؼي 

وافتضؿـ وآفتزام، وتليت بحقث ذم إفػوظ مـ حقٌ دٓفتفو، 

مئقل، وجمؿؾ ومٌغ، وأمر وهنل، وتؼًقؿ افؽالم إػ كص وطوهٍر و

وظوم وخوص، ومطؾؼ ومؼقد، ومـطقق ومػفقم، وؽر ذفؽ مـ 

 بحقث آصساك وافسادف وافعطػ وآؿسان وؽرهو.

ذم حجقي افراجح فؼقل  ؿد ٓ تؼدحظذ أن احتامفقي ادرجقح 

ؾرق بغ اظتؼود افرجحون، ورجحون : »♫صقخ اإلشالم 

ون ؾفق ظؾؿ، وادجتفد مو ظؿؾ إٓ بذفؽ آظتؼود أمو اظتؼود افرجح

افعؾؿ، وهق اظتؼود رجحون هذا ظذ هذا، وأمو رجحون هذا 

وهذا افظـ هق افراجح،  ...آظتؼود ظذ هذا آظتؼود ؾفق افظـ

ورجحوكف معؾقم، ؾحؽؿ بام ظؾؿف مـ افظـ افراجح ودفقؾف 

«ظـدهافراجح، وهذا معؾقم فف ٓ مظـقن 
(2)

. 

                                                           
 .(13/115ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووي» (1)

 .(13/117ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووي» (2)
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ٌع مـ ظؾقم ؾُّ ذم هذا افًٌقؾ يؾزم مـف تضافٌحٌ وٓ صؽ أن 

آشتـٌوط، ومعرؾي بلشٌوب اإلخالل بصحي افعربقي وؿقاظد 

آشتدٓل، وٓ صؽ أن هذا ادقوع يتػووت ؾقف افعؾامء تػووًتو بقـًو، 

: ♫وتتـقع افعٌورات وآظتٌورات تـقًظو مؾحقًطو، يؼقل ابـ تقؿقي

ا،» يتػووت افـوس ذم إدراـفو،  ؾنن جفوت دٓٓت إؿقال متًعي جدًّ

وؾفؿ وجقه افؽالم بحًى ِمـح احلؼ شٌحوكف ومقاهٌف، ثؿ ؿد يعرؾفو 

افرجؾ مـ حقٌ افعؿقم وٓ يتػطـ فؽقن هذا ادعـك داخاًل ذم ذفؽ 

«افعوم، ثؿ ؿد يتػطـ فف تورة ثؿ يـًوه بعد ذفؽ
(1)

. 

و ـام أن مـ أشٌوب افتػووت أيًضو افتػووت ذم معرؾي افثٌقت وهق مم

اظتـك بف ادحدثقن مو مل يعتـ بف افػؼفوء وإصقفققن، ؾؾؾؿحدثغ 

، -ؽوفًٌو-افٌحٌ ذم افثٌقت، وفؾػؼفوء وإصقفقغ افٌحٌ ذم افدٓفي 

 وذفؽ فقًتؼقؿ مـفٍ اشتػودة إحؽوم بـوًء ظذ هذيـ إصؾغ.

ثؿ إذا مقز افعومل بغ مو ؿوفف افرشقل »: ♫ؿول صقخ اإلشالم 

«، ؾنكف حيتوج إػ أن يػفؿ مراده، ويػؼف مو ؿوففومو مل يؼؾف ♀
(2)

. 

                                                           
 .(20/245ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووي» (1)

 .(12/63ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووي» (2)
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ؼ، »: -أيًضو-وؿول  ق وكظٍر حمؼ  افعؾؿ ٓ بد ؾقف مـ كؼٍؾ مصد 

وأمو افـؼقل افضعقػي ٓشقام ادؽذوبي ؾال يعتؿد ظؾقفو، وـذفؽ 

«افـظريوت افػوشدة وافعؼؾقوت اجلوهؾقي افٌوضؾي ٓ حيتٍ هبو
(1)

. 

وهق مصطؾح خوص « ح ادًلفيرو»ثؿ ظذ افعومل أن يػؼف 

يعز بف ظـ ادعـك اجلقهري افذي تدور حقفف  ♫بوفشوضٌل 

إدفي، ؾؽلكف يؼصد بف مغزى افدفقؾ ومـًٌ آشتدٓل افذي 

خيرج افدفقؾ مـ مشؽوتف، وهق مصطؾح يٌدو أكف وثقؼ آرتٌوط 

بؿؼوصد افؼيعي ومرامقفو
(2)

. 

: ♫فشوؾعل ومـ افؽؾامت اجلومعوت ذم هذا ادعـك ؿقل ا

ومـ مجوع ظؾؿ ـتوب اهلل: افعؾؿ بلن مجقع ـتوب اهلل إكام كزل بؾًون »

تـزيؾف،  وافغرض ذمافعرب، وادعرؾي بـوشخ ـتوب اهلل ومـًقخف، 

وإدب، واإلرصود، واإلبوحي وادعرؾي بودقوع افذي ووع اهلل بف 

كٌقف، كٌقف: مـ اإلبوكي ظـف ؾقام أحؽؿ ؾروف ذم ـتوبف، وبقـف ظذ فًون 

 دونأـؾ  خؾؼف أم بعضفؿ  :ومو أراد بجؿقع ؾرائضف، ومـ أراد

                                                           
 .(27/306ٓبـ تقؿقي، ) ،«جمؿقع افػتووي» (1)

 .(265-264ظٌد افًالم حمؿد، )ص ،«فتجديد وادجددون ذم أصقل افػؼفا» (2)
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 بعض؟ ومو اؾسض ظذ افـوس مـ ضوظتف وآكتفوء إػ أمره.

مثول افدوالِّ ظذ ضوظتف، ادٌقـي   ثؿ معرؾي مو رضب ؾقف مـ ٕا

ـ كقاؾؾ افػضؾ. ـ احلظ، وآزديود م  ٓجتـوب معصقي، وترك افغػؾي ظ

«مـ حقٌ ظؾؿقا إٓ يؼقفقا دغ أٓافعوؾوفقاجى ظذ  
(1)

.
 

                                                           
 .(41-40فؾشوؾعل، ) ،«افرشوفي» (1)
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D  

 

ذم هنويي هذه افقرؿوت يطقى افتلـقد ظذ بعض مو ورد ذم أثـوء 

افتعومؾ مع افٌحٌ، واؿساح مو مـ صلكف أن يدؾع ذم ادموه دمديد 

 ، وذفؽ ظذ كحق مو يع:بشؽؾ شديدافـص افؼظل 

ذم  حقٌ أمهقتفو إدفي افؼظقي مـتـوول افٌحٌ  أواًل:

ًٌو، واشتـٌوًضو اشتـٌوط  إن: حقٌ آشتدٓل، ؾفاًم، وترتق

 إحؽوم ظـد ادحؼؼغ مـ افعؾامء، وأئؿي افًؾػ مٌـوه ظذ

آشتدٓل، وٓ يؽقن ذفؽ إٓ بػفؿ إدفي افؼظقي بلدفتفو 

افًؿعقي افثٌقتقي مـ افؽتوب وافًـي واإلمجوع، ثؿ ترتقى تؾؽ 

ادجتؿع ظؾقفو افتل ٓ إدفي، ؾقحؽؿ بوفؽتوب وافًـي 

اختالف ؾقفو، وحيؽؿ بوفًـي افتل ؿد رويً مـ ضريؼ 

بوإلمجوع، ثؿ افؼقوس، ؾال حيؾ افؼقوس واخلز  آكػراد، ثؿ

ثؿ تليت إدفي افتل اختؾػ ؾقفو ذم رتٌي ثوكقي بعد مقجقد، 

ك ادصو افػرظقي وأمهفو:  درإصقل إربعي ادذـقرة، وُتًؿ 

وؿقل  صالح، وافعرف، وآشتصحوب،آشتحًون، وآشت
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 .افصحويب، وذع مـ ؿٌؾـو، وشدُّ افذرائع، وؽر ذفؽ

مو فؾـصقص افؼظقي مـ ممقزات، وخصوئص افٌحٌ  ظرض ثاكًقا:

تٌغ افًٌى ذم افتعقيؾ ظؾقفو، وافصدور ظـفو، وتؼديؿفو ظذ 

وظدم جقاز آظساض ظؾقفو، أو افؼقوس وافرأي  ،مو شقاهو

قهنو ـالم اهلل تعوػ ادعصقم، وحجتف ظذ ذم وجقدهو، ـؽ

 خؾؼف، وـقهنو صوؾقي ـوؾقي جلؿقع أصقل افديـ وؾروظف.

ظـد آشتـٌوط افتل يتعغ مراظوهتو  ؾضقابطفظرض افٌحٌ  ثاـًثا:

 وهل: ،مـ كصقص افؽتوب وافًـي

 .بعد افتحؽقؿ ـصقص بوفتًؾقؿ وافتعظقؿافتؾؼل  -1

 .ظامهلو مو أمؽـمجع افـصقص ذم افٌوب افقاحد وإ -2

 .حجقي ؾفؿ افصحوبي وافًؾػ افصوفح -3

 .اإليامن بوفـصقص ظذ طوهرهو، وردُّ افتلويؾ ادتعًػ -4

 .وٌط دٓفي أفػوظ افـصقص افؼظقي ظذ ادعوين احلودثي -5

 .درء افتعورض بغ صحقح افـؼؾ ورصيح افعؼؾ -6

 .معرؾي حول افدفقؾ مـ حقٌ افعؿؾ بف -7

 .فقؾ مـ حقٌ افثٌقتمعرؾي حول افد -8

 معرؾي حول افدفقؾ مـ حقٌ احلجقي وافدٓفي. -9
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