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 يهخص انثحث:

يتنػػلكؿذاػػلبذب درػػةذعلبيػػملذألة ػػملذؼبهللػػع ملذوػػرـذباذصوػػلهذكمن اػػلذب اػػ هذكاػػ ذ ػػ ذبؼبهللػػل  ذب ػػ ذ
تذبؼبشػلل ذكمنػ ذبػبػرؼذف هػلذ ذكبختلفتذف هػلذبؼبػلباوذكصوػ عذ،حريتذأق ؿذب نلـذوةلذقلؿذبب ذسب ةمل

كإبػػ ب ذذ،فكػػلفذاػػلبذب درػػةذ تر يػػ ذب كػػرـذ ذاػػلمذبؼبهللػػع ملذبؼبهةػػملذ،بؼبهللػػل  ذبؼبتولقػػملذبعاػػ ؿذب فقػػ ذبوػػ 
 ػػ ذخػػرؿذصبػػئذبؼبهللػػل  ذب اػػ   ملذبؼبدن ػػملذألػػ ذبػبػػرؼذ ذ هللػػع ملذذذ،بلصدػػلعذألػػوذماػػ ؿذب فقػػ ذبولػػوذب وق ػػ  

كعلبيػػتهلذعلبيػػملذألة ػػملذكبف ػػملذألػػ ذكبػػ ذبيػػتق ب  ذذ، تكل ػػ وػػرـذباذصوػػلهذ ذمبػػ ب ذبغبكػػوذب شػػ أ ذكب
ذي بطذب ف عذبعال ذكب ق ؿذدبدنلم.ذ،ربل ل 

فة ذضة ذ لذصنلك  ذب درةذمفذفص ذب ق ؿذ ذحكوذصهللة ملذورـذباذخطلبلذكجل ذما ذالمذ
هللع ملذذكبنيذمن ذ ذ،وةلذعلسذعلبيملذربل ل ملذخرؼذب ولةلءذ ذصو ي ذبغبكوذب ش أ ذذ،بؼبهللع ملذكف كأهل

أل ذكب ذجيل ذباللصدلعذذ،كحققذب كرـذ ذ هللل ملذصكل  ذبؼبو ـكذ،ورـذذباذصولهذ ذالبذب تو ي 
ب وق مذب ا هذؽبلمذبؼبهللع مل.
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ذ

 ادلقذية:
إفذبغبةػػ ذاذكبةػػ مذكنهللػػتو ن ذكنهللػػتوف مذكنوػػ رذبػػلاذ ػػ ذنػػ كلذمنفهللػػنلذك ػػ ذيػػ  لتذمأةل نػػلذ ػػ ذ

ذلعمذ  .ك  ذيضل ذفرذاذ،يه مذباذفرذ ض ذ  
كمنه ذمفذالذإ  ذإالذباذكح مذالذن يكذ  ذكمنه ذمفذؿبة بذأد مذكلي   ذاػل ذأل ػ ذكألػ ذ  ػ ذ

ذب  ي ذم لذبو :يكارد ذكذ ذلوذصهللل ةلذوثريبذإهذيـ 
ملذوػػػرـذباذصوػػػلهذ ػػػ ذبؼبهللػػػل  ذب ػػػ ذوثػػػ ذخػػػرؼذبؼبػػػلباوذف هػػػلذحػػػ ذق ػػػ :ذإفذ هللػػػع ملذفػػػمفذ هللػػػع 

بو ذبؼبهللل  ذبؼبتولقملذبعا ؿذب فقػ ذفػعلعتذمفذذ ن ذبػبرؼذف هلذألكق ذمذ،(1)ب كرـذحريتذأق ؿذب نلـ
مصبػػئذصلػػكذبؼبهللػػل  ذب اػػ   ملذب ػػ ذبػػعذبػبػػرؼذف هػػلذألػػ ذ هللػػع ملذوػػرـذباذصوػػلهذكمعليػػهلذعلبيػػملذألة ػػملذ

ذكبف مل.
بؼبزيػػػ ذ ػػػ ذباليتقصػػػلءذكب ترل ػػػ ذؼبػػػلذيػػػ لعمذذإىلكنظػػػ بذ فذاػػػلبذب نػػػ عذ ػػػ ذب  لبيػػػلتذ تػػػلجذف ػػػ ذ

 تذ ذاػلبذب درػةذصػذبل ػملذاللصدػلعذب فػ عذبعاػل ذكبػبػرؼذدبدنػلمذبقتذ،  ذ لبءذكمع ملذك نلقشلتبؼبختلف فذ
كملعفػػتذر ػػكذذ،كاػػ ذ هللػػع ملذوػػرـذباذعلبيػػملذـبتصػػ  ذ قتصػػ بذألػػ ذماػػوذ دلحثهػػلذ،علبيػػملذؼبهللػػع ملذب ـذألػػ 

أنػػػ بفذاػػػلبذذبػػعن ذاػػػلمذبؼبهللػػع ملذألػػػ ذبؼبهللػػػل  ذب اػػ   ملذبؼبتولقػػػملذدبدلحػػػةذبغبكػػوذب شػػػ أ ذكب تكل ػػػ ذفكػػلف
ذ. ذ دلحةذبغبكوذب ش أ ذكب تكل  " درةذ"ذ هللع ملذورـذباذصولهذكمن الذ

 أهًية ادلىضىع وأسثاب اختياره:
ذإفذ  ذب   لذب  ذصدنيذممه ملذ  ض عذالبذب درةذكميدل ذبخت للمذ لذيل :

ذمن ذيتولقذدبهللع ملذوربلذ  ذبؼبهللل  ذب  ذمنت ذبػبرؼذف هلذبنيذبؼبلباوذبؼبختلفمل. -ُ
فذ ذاػػػػلبذب درػػػػةذإبػػػػ ب بذؼبػػػػلاوذب هللػػػػل ذب صػػػػلصذ ذ هللػػػػع ملذوػػػػرـذباذصوػػػػلهذصعاػػػػ رذم -ِ

 كصف يول.

من ذيتنلكؿذعلبيملذصبلملذ  ذبؼبهللل  ذ ذمب  ذبغبكوذب ش أ ذكب تكل ػ ذقػ ذصػعن ذبػبػرؼذ -ّ
ك ػػ ذيد وػػملذاػػلمذبؼبهللػػل  ذمفذصتوػػ عذ شػػلل لذفبػػلذيهللػػت أ ذب وةػػقذذ،ف هػػلذدبهللػػع ملذوػػرـذبا

  ذعلبيتهل.ذ ذصنلكؽبلذكب  قمل

                                                 
ذ(.ُُّ/ُِب ذص ة ملذ)ؾبة عذفتلكلذبذ(ُ)
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ذب شػػ أ ملذبوضػػهلذبػػدو ذكبنػػلءذ -ْ مفذ ذحبػػةذ ثػػ ذاػػلبذبؼب ضػػ عذب لنػػلذجل ػػلذاللصدػػلعذب ولػػـ 
 بوضهلذأل ذبو .

 أهذاف انذراسة:
ذإفذما ب ذ  ذالمذب  لبيملذب درث ملذصتلخصذف ةلذيل :

 درػةذذ  ذخرؿذب لفذبلصدلعذبو ذبؼبهللػل  ذب اػ   ملذ ذ،إب ب ذبلصدلعذألوذما ؿذب فق ذبولوذب وق   -ُ
ذبغبكوذب ش أ ذكب تكل  ذدبهللع ملذورـذباذصوله.

 درػػةذبغبكػػوذب شػػ أ ذذبيػػتق بءذبؼبهللػػل  ذب اػػ   ملذبؼبدن ػػملذألػػ ذبػبػػرؼذ ذ هللػػع ملذوػػرـذباذصوػػلهذ -ِ
ذكب تكل  .

علبيملذبؼبهللل  ذب اػ   ملذ ذ دلحػةذبغبكػوذب شػ أ ذكب تكل ػ ذب ػ ذؽبػلذبلصدػلعذدبهللػع ملذوػرـذباذصوػلهذذ-ّ
ذألة ملذكبف مل.علبيملذ

 انذراسات انساتقة نهًىضىع:
حبةذصنلكؿذبيتق بءذبؼبهللل  ذب ا   ملذبؼبتولقملذدبهللع ملذوػرـذباذصوػلهذ ذالذي ج ذ ذح كعذألة ذ

 دلحػةذبغبكػوذب شػػ أ ذكب تكل ػ ذكعلبيػتهلذعلبيػػملذألة ػملذكػػريذمفذانػلؾذعلبيػلتذصو ضػػتذؽبػلبذبؼب ضػػ عذ
 ملذلذصهللػتق كذوػ ذ هللػل لملذنظػ بذ نػ ذمذيكػ ذ  ضػ أهلذماػفلػوذصهللػت أوذصب ػئذج بندػ ذكمذ،أل ذكب ذجز ػ 

ذب  لبيلتذ لذيل :ذ  ذصلك
/ذؿبةػػ ذب و كيػػ ذأدػػ ذب شػػ  وتػػل ذ)بؼبهللػػل  ذبؼبشػػ وملذبػػنيذماػػ ؿذب فقػػ ذكماػػ ؿذب ػػ ي (ذ فضػػ لملذ

ماػػ ؿذب فقػػ ذذ،كقػػ ذصوػػ هذف ػػ ذبؼبد ػػ ذ وػػ عذ ػػ ذبؼبهللػػل  ذب ػػ ذبنػػ ؾذ ذصنلكؽبػػلذماػػرل ذب اػػلنيذ،ب قػػلعل
البذخرؿذأ  ذ هللل  ذلوزذف هلذأل ذصعاػ  ذبؼبهللػع ملذذفتنلكؿذبؼبد  ذالبذبؼب ض عذ ذوتلب ذ، ي كما ؿذب 

ذالذمنللالذب ا   ملذأ بذرو مذؼبهللع تنيذكمهل:
ذبؼبهللع ملذب لبو ف:ذا ذي ا ذورـذباذ ذب  ؿذبلػبطل ؟ -ذم
 بؼبهللع ملذب هلللعيملذكب لبو ف:ذا ذجي  ذمفذيشتة ذب ق  فذأل ذ لذالذيولوذ ونلم؟. -ذ 

كألػ ذر ػكذفلػوذيكػ ذ ػ ذضػة ذباتةػػلـذع.ذؿبةػ ذب و كيػ ذب ػلفذب نػ ذب اػ هذؼبهللػع ملذوػػرـذباذ
ذبؼبهللل  ذبؼبش وملذبنيذما ؿذب فق ذكما ؿذب  ي ذكعلبيتهل.ذءبيتق بصولهذكإمنلذولفذجه مذ نصدلذأل ذ
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ذبػ ذؿبةػ  ذحبةذ)زب يجذب ا ؿذأل ذب ا ؿذ ذمب ب ذبغبكوذب ش أ (ذ لدلحة/ذؿبةػ ذبػ ذكػـ 
ب ول ػػػػ مذكاػػػػ ذليػػػػل ملذ لجهللػػػػتريذبقهللػػػػوذب  لبيػػػػلتذبةيػػػػر  ملذبكل ػػػػملذب  ب ػػػػملذ ل وػػػػملذبؼبلػػػػكذيػػػػو عذيػػػػنملذ

ذاػػ.َُّْ
ب اػػػ   ملذب ػػػ ذبن ػػػتذألػػػ ذ هللػػػل  ذور  ػػػملذكماػػػ   ملذكقػػػ ذصنػػػلكؿذف هػػػلذب دلحػػػةذوثػػػريبذ ػػػ ذبؼبهللػػػل  ذ

ذمخ م.
 ذح ػػػةذإفذب درػػةذمذيكػػػ ذ قتصػػػ بذألػػػك  ضػػ عذاػػػلبذب درػػػةذممػػ ذبكثػػػريذ ػػػ ذ  ضػػ عذحبثػػػ ذ

ذحبةذبؼبهللل  ذبؼبتعن  ذدبهللع ملذورـذباذصولهذب ذولفذنل رذؽبلذك وريالذ  ذبؼبهللل  .
 وقد ذكر الباحث مسألتين أصوليتين خرجهما علي مسألة كالم اهلل تعالي وىما:

كقػػ ذيػػ عذ ذر ػػكذيػػدوملذحػػ كعذكمكفػػ ذبوػػ ذبغبػػ كعذبؼبهةػػملذب ػػ ذذ،حػػ ذبغبكػػوذب شػػ أ  (ذم
وتو يػػ ذبة ػػلـذمضبػػ ذلضبػػ ذباذوةػػلذمفذ ولعبتػػ ذ تلػػكذذذ،ؽبػػلذصولػػقذدبهللػػع ملذوػػرـذباذصوػػله
ذبغب كعذولنتذ ولعبملذإصبل  مل.

ذكمذ  لذب دلحةذخرؼذف هػلذبط يقػملذ نليػدملذبػ ذمذ (ذذ يشػ ذ ػ ذق يػوذ هللع ملذصكل  ذبؼبو ـك
مكذبو ػػ ذؼبػػلاوذماػػ ذب هللػػنملذ ذاػػلمذبؼبهللػػع ملذح ػػةذبقتصػػ ذ ذروػػ مذ لقػػ بؿذك ذبنػػلءذبؼبهللػػع ملذألػػ ذ ػػلا ذ

 وتز ملذكب نلأ  .بؼب

كمذيك ذ  ذ نهج ذحبػةذبؼبهللػل  ذب اػ   ملذبشػك ذ ت يػئذيتنػلكؿذرب يػ ذؿبػ ذب نػزبعذكروػ ذب ع ػملذ
ذذذكبؼبنلقشلتذكشب  ذبػبرؼذككب ذر ك.

ب نةػلذذكالبذبرذنكذم  ذيل غذيتنليػوذ ػئذيد وػملذحبثػ ذكوثػ  ذبؼبهللػل  ذكب اػ ؿذب ػ ذمكلعاػلذف ػ .
نػػ ذ هللػػع ملذوػػرـذباذصوػػلهذألػػ ذبؼبهللػػل  ذب اػػ   ملذب ػػ ذيػػعرو الذيػػ ك فذص و ػػزمذخػػرؿذحبثػػ ذاػػلبذألػػ ذم

ذأل ذب ن بح ذب ترل ل ملذ ق بؿذبؼبختلفنيذكمع تهوذك نلقشلهتو.
حبػةذ) لبءذم ذبغبهللػػ ذب نػو مذب اػػ   ملذصبوػػلذكص ن قػلذكعلبيػػمل(ذ لدلحػػة/ذميػل ملذبػػ ذؿبةػػ ذذ-ّ

بؼبد ػ ذ هللػع ملذب كػرـذ ذب فصػ ذب كؿذذف هػلصنػلكؿذذ،ب ش دلفذكا ذليل ملذ لجهللتريذبكل ػملذب شػ يوملذبل  يػله
ب لمذبون بفذ لبءذم ذبغبهلل ذب نػو مذب اػ   ملذبؼبتولقػملذبلؼبقػ  لتذكقػ ذروػ ذب دلحػةذضػة ذاػلبذب فصػ ذ

مثذمنػػػللذبشػػػػك ذـبتصػػػ ذجػػػػ بذإهذذ، درثػػػلذمكلعذف ػػػ ذلممذب نػػػػو مذ ذ هللػػػع ملذب كػػػػرـذكب لبءذبؼبخل فػػػملذ ػػػػ 
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ملذأل ذ هللع ملذب كرـذكمذيػلو ذ ػ ذب ثةػ بتذب اػ   ملذيػ مذ هللػع ملذ:ذاػ ذب ثة بتذب فقه ملذكب ا   ملذبؼب صد
ذا غذزبصهلذمكذال؟ذعكفذمفذ  لذب كرـذف هلذكعكفذمفذي ضحذكج ذب دنلء. ذ ل  ذكب نه ذكب وةـ 

 وبهذا يتضح حاجة ىذا الموضوع إلي المزيد من العناية.
وةػلذمفذصبوػلذذذذ، ذب ولةػلءذبؼبتقػ  نيألةلذبعفذ هللع ملذورـذباذصولهذخبص اػهلذقػ ذصنلكؽبػلذصبػئذ ػ

   ذب دلحثنيذبؼبولا ي ذحبثهلذ ذحب ثذصنلك تذجلندهلذبؼبتولقذبولوذب وق   ذفقط.

 فمن الكتب المتقدمة التي اعتنت بهذه المسألة ما يلي:
  ذنصػػ ذأد ػػ ذباذذليػػل ملذب هللػػجزمذإهذماػػ ذ ب ػػ ذ ذب ػػ عذألػػ ذ ػػ ذمنكػػ ذبغبػػ ؼذكب صػػ تذ-ُ

ذذذاػ.ْْْبؼبت ىفذينملذذ،مزذب ذيو ذب هللج
بؼبتػػػػػػ ىفذذب صػػػػػ بعذبؼبهللػػػػػػتق وذ ذإندػػػػػلتذبغبػػػػػػ ؼذب قػػػػػػ ًنذؼب فػػػػػقذب ػػػػػػ ي ذببػػػػػػ ذق بيػػػػػملذبؼبق يػػػػػػ ذ-ِ

ذذذاػ.َِٔينمل
ذذذاػ.ِٖٕب تهللو ن ملذ ضب ذب ذأد ذبغبل وذب ذسب ةملذبؼبت ىفذينملذذ-ّ

  ومن الكتب المعاصرة التي أفردت ىذه المسألة بالبحث ما يلي:
 ذذ ود ذباذب ذي ي ذبعب يئ.ذ، ذب ربيملب وق   ذب هلللف ملذ ذورـذلذ -ُ

 بضط ب ذب نلسذ ذ هللع ملذب كرـذ ود ذب ك ًنذ  بع. -ِ

  هللع ملذبغب ؼذكب ص تذ ذورـذباذحملة ذب ذأد ذب  ضب ذبػبة س. -ّ

 ذذب أملذب كرـذب نفهلل ذأ هذكنق ذحملة ذب ذأد ذب  ضب ذبػبة س.ذذ -ْ

ب هللػػػ يسذحبػػػةذذب ػػػ ضب ذعلبيػػػملذأق يػػػملذماػػػ   ملذ قللنػػػملذ ودػػػ ذ،حق قػػػملذوػػػرـذل ذب وػػػلؼبني -ٓ
كقػػ ذبقػػ حذفضػػ لت ذ ذذ،(ُّّ نشػػ لذ ذؾبلػػملذبعبل وػػملذبةيػػر  ملذبلؼب ينػػملذبؼبنػػ ل ذب وػػ عذ)

بخػػػترؼذب اػػػ   نيذ ذ هللػػػع ملذذألػػػ ب نػػػللذبؼب صدػػػملذذألػػػ خلسبػػػملذحبثػػػ ذصهللػػػل طذب ضػػػ بءذ
 ب كرـ.

ذب تعاػ ل جلندػ ذكفبلذالذخيف ذمفذصط ؽذالمذب كتوذكب در ثذب هلللبقملذؽبلبذبؼب ض عذإمنلذوػلفذ ػ ذ
ذبػػ ذإفذنػػلءذباذيػػ تجلك ذر ػػكذذ،ب وقػ م  ذبؼبتولػػقذبػػعن ذاػػلمذبؼبهللػػع ملذبؼبهةػػملذوػػبعبلنػػوذب تف يذإىلك ػػلذيػػعقـ 
ذ هللل  ذما ؿذب فق ذك ولعبملذالبذب ن ذ ولعبملذألة مل.ذأل 
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 تقسيًات انذراسة:
ذذذكصفص  ذر كذول تله:ذ،ملتذالمذب  لبيملذ ق  ملذكفصلنيذكخلسبملذكفه يني

ذذمل:ذكصشة :بؼبق  
كب  لبيػلتذذكماػ بؼذب كتلبػملذف ػ ذ،باليتهرؿذدبػلذينليػوذكممه ػملذ  ضػ عذب درػةذكيػدوذبخت ػللم

ذب هلللبقملذكصقهلل ةلتذب  لبيملذك نهجهل.

 انفصم األول: يسأنة كالو اهلل تعايل.
ذكف  ذ درثلف:

ذكف  ذ طلدلف:ذ، وعذب كرـالمبحث األول: 
ذ وعذب كرـذ ذب لومل.المطلب األول: 

ذ وعذب كرـذ ذبالاطرح.ذلب الثاني:المط
ذكف  ذنرنملذ طل و:ذ،بػبرؼذ ذبؼب بعذبكرـذباذصولهالمبحث الثاني: 
ذبؼبلباوذ ذبؼبهللع مل.المطلب األول: 
ذمع ملذبؼبلباو.المطلب الثاني: 
ذب  ج ح.المطلب الثالث: 

ذتكل  .ب فص ذب ثلين:ذمن ذ هللع ملذورـذباذصولهذ ذ دلحةذبغبكوذب ش أ ذكب 
 وفيو ثالثة مباحث:
ذصهللة ملذورـذباذخطلبل.المبحث األول: 
ذصو ي ذبغبكوذب ش أ .المبحث الثاني: 
.المبحث الثالث:  ذصكل  ذبؼبو ـك

ذبػبلسبمل:ذكف هلذنتل جذب درةذكص ا لص .
ذب فهللس:ذكف هل:ذفه سذبؼبصلعلذكبؼب بجئ.
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ذ

 ينهج انثحث:
ذملذكبؼبتعخ  .باليتق بءذؼبصلعلذبؼبهللع ملذك  بجوهلذبؼبتق   -ُ
 بؼبصلعلذب ال ملذ ذو ذ هللع ملذحبهللدهل.ذأل بالأتةلعذأن ذب كتلبملذذ -ِ

 حبةذبؼبهللل  ذب ا   ملذبؼبن لجملذربتذ هللع ملذورـذباذصولهذول تله:ذ -ّ

 رب ي ذؿب ذب نزبعذإفذولنتذبؼبهللع ملذبؼبلو ل ذف هلذجلنوذبصفلؽذكجلنوذخرؼ.ذ (ذم

 ل.قل ل هذإىلرو ذب ق بؿذ ذبؼبهللع ملذ ئذنهللدتهلذذ (ذ 

ذج(ذباليت الؿذعبة ئذب ق بؿذ ةلملذ  ذب ع ملذ ئذ نلقشملذمع ملذب ق بؿذبؼب ج حمل.
ذع(ذرو ذب ق ؿذب  بجحذككج ذص ج ر .

ذق(ذرو ذن عذبػبرؼذ ذبؼبهللع ملذكشب ص ذإفذكج ت.
ذك(ذب لفذمن ذ هللع ملذب كرـذ ذبؼبهللع ملذب ا   ملذبؼبلو ل ذكر كذ  ذخرؿذ لذيل :

ذبلصدلعذبؼبهللع ملذدبهللع ملذورـذباذصولهذإفذكج ت.ذأل ب  ذص ؿذم(ذنق ذبو ذنص صذب ولةلءذ
ذ (ذص ج  ذب دنلءذإفذمذيك ذكبضرل.

ذ هللع ملذورـذباذصولهذ  ذأ   .ذأل ج(ذب لفذارملذب دنلءذ
ذ ول  لتذب درةذبعيل  ذ لذمذيك ذبؼبقلـذيتطلوذنق ذب كرـذبنص .ذوتلبمل-ْ
مكذ نلقشملذمكذص ج حذلممذكر كذبلو مذ ذذ،كذنصوذع   بل هللدقذ ال ذ ذصق ي ذفك  ذمذبالأ بؼ-ٓ

ذ لمذ ذبؽبل ش.ص ذأل الوذب درةذمكذبةحل ملذ
لذب ا ذ ئذلعذإهذب وزذبل  بيطملذإالذأن ذصوكالذمعبذ،وتدهوذ دلن  ذذإىلنص صذب ولةلءذك لب هوذذأزك-ٔ

ذرو ذمق ـذب كتوذب  ذصو ذكبيطملذ ذص ن قذب نصذمكذب  مم.
ذبؼبلباوذ  ذب كتوذبؼبوتة  ذ ذو ذ لاو.ذإىل بؿذنهللدملذب قذص ن ق-ٕ
ذ  ذ صطلرلتذذب د لف-ٖ ذف   ذي ع ذكب د لفذبالاطرح ذؼبل ذي عذ ذب درةذ  ذم فلظذك يدمل ب لو مذؼبل

ذربتلجذإهذب لف.
ذ.الي لذذإىلملقلـذب يلتذب ق  فذكأزكالذذب لف-ٗ
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ذبوتف تذفمفذولفذبغب يةذ ذبذ،ب حلعيةذ  ذوتوذب هللنملذبؼبوتة  ذزب يج-َُ  صر رنيذمكذمح مهل
ذكإالذي ؼذمخ ج ذ  ذوتوذب هللنملذب خ ل.ذ،بتخ جي ذف هةل

ك  بأل ذحهلل ذصنليقذذ،كبة ر  ملذكب نر يملذ،كير ت ذ  ذب نلح ملذب لو يملذ،بصرملذبؼبكت  ذبالأتنلء-ُُ
ذب كرـذكلق ذميل ب .

ذككضوهلذ ذ  بضوهلذب صر رمل.ذ،بور لتذب  ق وذب ونليمل-ُِ
ذإندلتذب نص صذبؼبنهجذب تله: ذذبصدوت-ُّ

ذ]....[.ذ  )م(ذب يلتذب ق  ن ملذمضوهلذبنيذق ينيذفب زي ذأل ذالبذب شك 
ذ) (ذب حلعيةذب ند يملذكب نللذمضوهلذبنيذق ينيذفب زي ذأل ذالبذب شك ذ).....(.

ذ"....".البذب شك ذذأل ذفب زي ذنص صذب  ذمنقلهلذمضوهلذبنيذق يني)ج(ذب 
ذذ،كب ف ؽذكبؼبلباوكمذمص جوذ لأرـذ كلكدملذ ذأ ـذذ،بنتهللذو ذر كذأن ذبؼبتخصصنيذأل بأتةلعب

كخلاملذمفذوثريبذ  ذمكأ ملذب نش ذصش عذح بذمأل ذ  ذب صفرلتذذ،إنقلؿذبؽب ب شذبلؼبت هلل ذيه ذبؼبنلؿ
ذفكلنتذبؼب ب نملذصقتض ذانئذ لذرو ت.ذ، نش ذب در ثذب ولة ملذبؼبتخصصمل
كمفذينفئذ لبذب درةذولصد ذكقلل  ذإن ذكهذر كذكب قلعلذأل  ذكال ذذ،كبو ذفعيعؿذباذمفذيهلل عذبؼبقلؿ
ذكارد ذمصبوني.ذ  ملباذكيلوذأل ذند نلذؿبة ذكأل ذ
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 انفصم األول: يسأنة كالو اهلل تعايل
 ادلثحث األول: يعني انكالو.

 ادلطهة األول: يعني انكالو يف انهغة.
ذ ص ل ذبيو ذأةل ذ،ب كرـ: ذذ،يوة  ذيكلو ذولو ذصكليقلؿ: ذيتكلو ذكصكلو ذكور ل ةلذصكل ةل
ذذ.(ُ)ملكصكر لذكولؼبت ذمولؼب ذ كلؼب

ذذ ون ني:ذأل ك لع ذالمذب كلةملذص ؿذ ذب لوملذ
ذذ.(ِ)كب ثلين:ذبعب بحذ،مكؽبةل:ذب نطقذبؼبفهو

ذذكبؼب بعذانلذبؼبوعذب كؿذعكفذب ثلين.
  ذح ةذما ذب لوملذكا ذذ.(ّ)كب كرـذ ذما ذب لومل:ذأدلل ذأ ذما بتذ تتلبوملذؼبوعذ فهـ 

كأل ذذ،مكذ  ذح كؼذبؼبولينذ،و ذح ؼذ  ذح كؼذبؼبوجوذذأل ف طلقذب كرـذذ،دبوعذب ق ؿذكب لفظ
ذ ن  ذ ذبؼب ووذ  ذجزمي ذفصلأ بذ،موث  ذبنته  ذالذ كن  ذولفذمك ذب ق ؿذ ذبؼبف  ذذذ، ف  ب ذبنته  وةل

ذ.(ْ)خبرؼذب لفظ

 ادلطهة انثاني: يعني انكالو يف االصطالح:
ذبلخترؼذب فن فخيتل ذبؼب ذمكذب نر ينيذذ، بعذبل كرـذباطرحل فلؼب بعذبل كرـذأن ذما ذب لومل

ذ.(ٓ)مكذكرياوذ،خيتل ذأ ذبؼب بعذبل كرـذأن ذما ذب كرـذمكذما ذب و كه
ذبؼبطلوذذ ذ ذالب ذب كرـ ذلميتذمفذمقص  ذب ط ب  ذأل  لب ذأن  ذ  ذذ هللة ذب كرـ بؼبختلفمل

ذ   ذ   ذبةيرؽذؼبل ذأن  ذباذصولهذح ةذ هللةلم ذورـ ذيل :ذ،صعنريذ ذبػبرؼذ ذ هللع مل ذكر كذوةل
ذ:(ُ)مق بؿذول تلهذأل بختلفتذب ط ب  ذ ذ هللة ذب كرـذ
                                                 

(،ذـبتللذب صرلحذِِٓ/ُِ(،ذ هلللفذب و  ذالب ذ نظ ل:ذ)ّٖٔ/ْ(،ذب صرلحذبعب ا م:ذ)ُْٕ/َُبنظ :ذهتليوذب لوملذب  ا م:ذ)ذ(ُ)
،ذب قل  سذبحمل طذ لفريك ذٕٔٓ-َُٕ،ذب كل لتذ لكف م،ذصِٖٕ،ذبؼبصدلحذبؼبنريذ ذك يوذب ش حذب كدريذ ل بفو ،ذصٕٕٓ ل ب م،ذص
 (.ُّٕ/ّّ  ل،ذ)صلجذب و كسذ  ذج با ذب قل  سذ لزب،ذُُْٗبلعم،ذص

 (.ُُّ/ٓبنظ :ذ قلي سذب لوملذالب ذفللس:ذ)ذ(ِ)
 .ِٖٕبنظ :ذبؼبصدلحذبؼبنريذ ل بفو ،ذصذ(ّ)
 .َُٕبنظ :ذب كل لتذ لكف م،ذصذ(ْ)
 .ٖٕٓبنظ :ذب كل لتذ لكف م،ذصذ(ٓ)
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ذإالذبغب كؼذذ،إفذب كرـذحق قملذ ذب لفظالقول األول:  ذ   ؾبل ذ ذبؼبوعذفل كرـذالذحق قمل
ذ.(ِ)كب ا بتذكا ذق ؿذبؼبوتز مل
بؼبوعذب قل وذبل نفسذكإفذبغب كؼذكب ا بتذ  هللتذ  ذذإفذب كرـذحق قملذ القول الثاني: 

ذ.(ْ)كصبلاريذب نو يملذ،(ّ)كالبذق ؿذب كرب ملذ،ب ذعب ملذأل  ذفتهللة ذبلظب ذؾبل بذ،حق قملذب كرـ
ذذأل إفذب كرـذحق قملذ ذب لفظذكبؼبوعذالقول الثالث:  ب لفظذذأل يد  ذبالن بؾذفميرق 

ذ.(ٔ)ب كرب ملذ تعخ مكبو ذذ،(ٓ)كالبذق ؿذبعب يعذككريمذ،بؼبوعذكح مذحق قملذكأل كح مذحق قملذ
ذذالقول الرابع: ذؾبل إف ذصولهذب كرـ ذبا ذورـ ذح كؼذذ،  ذ ف ذب ع  ني ذورـ ذ  حق قمل

ذ و ذبلاذصولهذ،خبرؼذب كرـذب ق  ينذ،فرذيك فذب كرـذقل ةلذبوريذبؼبتكلوذ،ب ع  نيذصقـ  ذ،فمن ذالذيقـ 
ذ.(ٕ)مذأ ذم ذبغبهلل ذب نو م ذكالبذ  كذف ةتنئذمفذيك فذور 

ذذالقول الخامس: ذكبؼبوع ذب لفظ ذ  ذحق قمل ذب كرـ ذجزءذذأل إف ذ نهةل ذفك  ذبعبةئ يد  
كالبذ ثل ذذ،و ذكبح ذ نهةلذدبف عمذبط يقذب تضة ذذأل ف ال ت ذأل هةلذبط يقذبؼبطلبقملذكعال ت ذذ، هللةلم

ذمح مهلذفدق ينمل.ذأل ذفمربذميلقذ، ث ذبةنهلللفذفه ذبيوذ ل كحذكبعبهلل ذصب ول
كا ذب  بجحذ فذب كرـذذ.(ٖ)ةملذبغب يةذكب هللنمل ب وقرءذكصبه لذب ولةلءذكأل  ذ ذكالبذلممذموث 

كإربذظب ذبؼبوعذكح مذور لذمكذب لفظذكح مذور لذفممنلذربؾذذ،إربذميلقذفمن ذيتنلكؿذب لفظذكبؼبوعذصب ول
ذذالبذ لذيل :ذأل ر كذك  ذب ع ملذذأل  ئذق  ذي ؿذ

                                                                                                                                            
ذ)ذ(ُ) ذص ة مل: ذالب  ذب تهللو ن مل ذالٕٓٔ-ِّْ/ِبنظ : ذبؼبهللل   ذجل ئ ذص(، ذص ة مل، ذ)ُِٓب  ذص ة مل ذالب  ذب فتلكل ذؾبة ع اػػ(ذّّٓ/ٔ،
(،ذبؼبصدلحذبؼبنريذ لف    ،ذِٕٕ/ُ،ذن حذب وق   ذب طرلكيملذالب ذم ذب وزذ)َٓٓ(،ذـبتص بذ ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذصٕٔ-ّْ/ُِ)

 .ِٖٕص
،ذب تهللو ن ملذْٓ ملذ ذما ؿذبالأتقلعذ لج يعذصإىلذق بيئذب عذبةلنلعذ،ِٖٓبنظ :ذن حذب ا ؿذبػبةهللملذ ود ذبعبدللذبؼبوتزه/ذصذ(ِ)

 .َٓٓ(،ذـبتص ذب ص بأقذبؼب يلمل،ذصَْْ-ّْٔ/ِالب ذص ة مل:ذ)
 (.ّْٖ-ِّْ/ِبنظ :ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ذ(ّ)
-ِّْ/ِ،ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ّْٓي ذبةجي ،ذص ،ذبؼب بفقذ وض ذب ٖٖ،ذكليملذبؼب بـذ آل  م،ذصْٔعذصبنظ :ذبةلنلعذ لج يذ(ْ)

 .ٓٓٓ(،ذـبتص ذب ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذصّْٖ
 .ْٖبةلنلعذإىلذق بيئذب ع ملذ ذما ؿذبالأتقلع،ذصذ(ٓ)
 (.ِٕٕ/ُبنظ :ذن حذب وق   ذب طرلكيملذالب ذم ذب وز:ذ)ذ(ٔ)
 .َٓٓبنظ :ذـبتص ذب ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذصذ(ٕ)
ذ)ذ(ٖ) ذص ة مل: ذالب  ذب تهللو ن مل ذصٕٔٔ-ُْٓ-ِٗٓ-ّْٔ/ِبنظ : ذ  ، ذبؼبهللل   ذجل ئ ذب ق و،ذُِٓ(، ذالب  ذبؼب يلمل ذ ص بأق ذـبتص ب ،

 (.ِٕٗ/ُ،ذن حذب وق   ذب طرلكيملذالب ذم ذب وز:ذ)َٓٓص
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ذ)إفذباذذبلك ذأ ذم  ذ لذح نتذب ذمنفهللهلذ لذمذصوة ذمكذصتكلو(ذ:   ذال ذباذأل  ذكيلوق -ُ

ذذ.(ُ)
كج ذب  ال مل:ذمخربذال ذباذأل  ذكيلوذمفذباذأفلذأ ذح يةذب نفسذإالذمفذصتكلوذفف ؽذبنيذذذذذذذ

ذيذ،ح يةذب نفسذكبنيذب كرـ ذح  ذكبؼب بع: ذب  ذيتكلو ذح  ذب  ذيدبخل ذال ذمن  ذب ذكمخرب نطق
 .(ِ)ب لهلللفذبلصفلؽذب ولةلءذفولوذمفذالبذا ذبؼب بعذبل كرـ

كج ذذ.(ّ)ذارصنلذالمذالذيصلحذف هلذن ءذ  ذورـذب نلس(ذ)إف:ذق   ذال ذباذأل  ذكيلو -ِ
مفذبؼبصل ذإربذصكلوذ ذذأل فق ذبصفقذب ولةلءذذ،مفذبؼب بعذبل كرـذانلذا ذب لفظذكبؼبوعذ:ب  ال مل

ذ ص ذ وري ذأل  ب ذبطلتذارص ب صر  ذذ،لرتهل ذصص يقذذأل كبصفق ب ذبل قلوذ   ذيقـ  ذ ل مف
ذكيلوذالذيدط ذب صر  ذعن  يمل ذبل كذفولوذ،بع  ل ذب تكلو ذيدطلهل ذ ذذكإمنل ذ ل   ذر كذمف

ذ.(ْ)فثدتذمفذب كرـذا ذؾبة عذب لفظذكبؼبوعذ،ب نفسذ  سذبكرـذكح م

                                                 
ذب دخللمذ ذار ر ذ(ُ) ذإخل،ذصذلكبم ذكب هللك بفذكبجملن ف،،،، ذبل ذب طرؽذ ذبةكرؽذكب ك م ذح يةذلقوذِْٗ ذوتل ذب طرؽ، ،
قوذ،ذح ةذلذٕٔبل قلوذإربذمذصهللتق ،ذصبةميلف،ذبل :ذذبلك ذباذأ ذح يةذب نفسذكبػب بي ذ(،ذك هلللوذ ذار ر ذ ذوتل ذِٗٔٓ)
 (،ذأ ذم ذا ي  ذلض ذباذأن .ُّّ)
 (.ِٕٗ/ُ(،ذن حذب وق   ذب طرلكيملذ)ّّٓ/ٔة عذب فتلكلذالب ذص ة ملذ)بنظ :ذؾبذ(ِ)
(ذُُٗٗ،ذح يةذلقوذ)ُِٖ،ذكنهلل ذ لذولفذ  ذإبلحت ،ذصلكبمذ هلللوذ ذار ر ذ ذوتل ذب صر ،ذبل :ذرب ًنذب كرـذ ذب صر ذ(ّ)

 أ ذ ولكيملذب ذبغبكوذب هلللة ذلض ذباذأن ،ذ
 (.ِٕٗ-ِٖٕ/ُبنظ :ذن حذب وق   ذب طرلكيملذ)ذ(ْ)
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ذ

 ادلثحث انثاني: اخلالف يف ادلزاد تكالو اهلل تعايل
 هة األول: ادلذاهة يف ادلسأنةادلط

ذ:(ُ)بختلفتذبؼبلباوذ ذورـذباذصولهذوثريبذكمنه ذ لذرو ذ ذر كذ لذيل 

 ادلذهة األول: 
كافملذفول ػملذ ػ ذذ،كا ذافملذربص ملذاذ  ذح ةذجنسذب كرـذ،مفذورـذباذافملذقل ةملذبلاذصوله

ذ  ذح ةذ حلعذب كرـذكمف بعم.
ذبػػ ذكاػػ ذيػػتكلوذيػػدرلن ذذ،ك ػػ ذنػػلءذ،بؿذ تكلةػػلذإربذنػػلءفػػلاذمذيػػزؿذ تكلةػػلذكالذيػػزذ بكػػرـذبقػػـ 

كالذيزبؿذيػتكلوذبقضػل  ذكصهللػةو ذ ر كتػ ذكيػ تكلوذذ،ظبو بذور  ذحق قملذ، ئذ  ذملبعذ  ذليل ذك ر كت 
ذب ق ل مل ذو ذدبلذينليد .ذذ، ئذما ذبعبنملذك ئذما ذب نللذيـ 

ب قػللكذبكػرـذباذذك كػ ذاػ تذ، ػ ذكػريذـبلػ ؽبغبق قملذحب كفػ ذك ولنذأل كب ق  فذورـذباذصولهذ
كم ػلذذ،كب ػ لؽذب ػلمذيكتػوذأل ػ ذب كلصػوذوػرـذباذوػ ذر ػكذـبلػ ؽذ،ك  بعذب كلصوذ كر ػ ذصوػلهذ،صوله

كاػػػلبذ ػػػلاوذذفل صػػػ تذاػػػ تذب قػػػللكذكب كػػػرـذوػػػرـذب دػػػللك.ذ،بؼبلفػػػ ظذكبؼبكتػػػ  ذفهػػػ ذوػػػرـذباذصوػػػله
كاػػ ذبؼبػػعن لذذ،كيػػل  ذم ةػػملذبؼبهللػػلةنيذول  ةػػملذب لبوػػملذككػػرياوذ،نيةتهػػلذ ػػ ذب صػػرلبملذكب تػػلبو  ذب  ػػملذكميػػل
ذ.(ِ)ةملذبغب يةذكب هللنملم أ ذ

                                                 
قلعذ ذب ظبلءذكب صفلتذ ضب ذ ؿذتذ  ذ صلعلذما لملذف ةلذيل :ذرب ي ذبالأيتوذ لذي عبنظ :ذبيتقصلءذبػبرؼذ ذبؼبهللع ملذإىلذجلنذ(ُ)

غبلم،ذ،ذب تة  زذ ذب لفذمفذ لاوذب ذنلأ  ذ  سذأل ذ لاوذب هللل ذب وزيزذ  ذأة ذخلمذب ذيلمذبََِ-ُٕٗ-ُّٗل ك،ذصيد
ذكبؼبوتزذُُٕ-ُُٓص ذبعبهة مل ذب وق ذص، ذ نلا  ذبػبة س،ذصُِٕ-ُٗٔ-ٖٔ مل ذمنو مذحملة  ذ ئ ذح بل ذافلتذباذصولىلذُُُ، ،

ب ربيملذكوش ذذ(،ذب وق   ذب هلللف ملذ ذورـذل ُِّٓ/ٓ)ذب ذألي ذب قرطلينذباد ذ وب فول ملذأن ذب هللل ذكأن ذبؼبخل فني،ذعلبيملذأق يملذ
 ميلذ ضب ذب ذ،ذبؼبلص ي يملذعلبيملذكصقُِٔة س،ذص،ذبؼبلذص ي يملذلب دملذب كرب ملذحملة ذبػبِٗ-ٕٗيملذ ود ذباذبعب يئ،ذصع ذمبلي  ذبؼبدت أملذب 
(،ذبؼبهللل  ذبػبرف ملذبنيذبالنلأ  ذِّٓ/ُأد ذب لط  ذ)ل  ذػبذفق ما ؿذب ذ،ذ هللل  ذما ؿذب  ي ذبؼبدر نملذ ذألؤّٓأ هذبغب  ،ذص

،ذ هللع ملذبغب ؼذَِٓ،ذبؼبهللل  ذبؼبش وملذبنيذما ؿذب فق ذكما ؿذب  ي ذحملة ذب و كي ،ذأد ذب قلعل،ذصُِٖكبؼبلص ي يملذ دهلللـذبعبل ،ذص
ذباذحملة ذبػبة س،ذص ذب نفهلل ذأ هذكنق َُِكب ص تذ ذورـ ذب كرـ ذب أمل ذبػبة سذ، ذُِّميضل،صذذحملة  ذب ظبلءذ  ي’  أمل

 .ِٓٗ(،ذنق ذأقل  ذب نلأ  ذكبؼبلص ي يملذػبل  ذب ذأل ذب ول  م،ذصّٕٓ-ّٗٓ/ُ)ذفلتذ ولعؿذب ذيو ذكأة كذب ذؿب كسكب ص
-ُْٗ-ُْٓ،ذب ت ح  ذإندلتذافلتذب   ذأزذكج ذالب ذخزميمل،ذصّْ-ِٔبنظ :ذب  عذأل ذبعبهة ملذة لـذمضب ذب ذحند ،ذصذ(ِ)

ق   ذب هللل ذ،ذأٖٔ-ٕٕب ش يوملذ لج م،ذص،ذذْٔملذب ثو ذ  ذذبغبهلل ذب نو م،ذص،ذبا ؿذما ذب هللنملذكبعبةلأمل،ذبؼبهللةل ذب يل ُِٓ
،ذن حذما ؿذِٓ(،ذوتل ذبالأتقلعذ لقلض ذم ذيول ،ذصّٖٓ/ُ،ذب ظبلءذكب صفلتذ لد هق :ذ)ُٓٔ،ذصكمارل ذبغب يةذ لصلب ين

،ذأق   ذبة لـذ لذ كذلضبملذباذَٓ(،ذب ص بعذبؼبهللتق وذ ذإندلتذبغب ؼذب ق ًنذالب ذق ب  ،ذصِْٔ/ِبأتقلعذما ذب هللنملذ ل كل  :ذ)



 

 مسألة  كالم اهلل تعالي وأثرىا في مباحث الحكم الشرعي والتكليف   365
  د. عايض  بن عبداهلل بن عبدالعزيز الشهراني

 

 ادلذهة انثاني:
فةػ ذبعبهللػوذذ،ب جهللػلـذخيلق ذباذ ذبوػ ذ،مفذورـذباذـبل ؽذكا ذن ءذ نفص ذأ ذباذصوله

ذإىلاذالذ ػ ذبػل ذإضػلفملذب صػفملذكإضلفملذب كرـذإهذباذإضلفملذصش ي ذود ػتذباذكنلقػملذبذ،ببت مذالذ  ذبا
ذ.(ُ) ملذكبؼبوتز ملةهكا ذ لاوذبعبذ،كمنك ذمارل ذالبذبؼبلاوذب كرـذب قل وذبل نفسذبؼب ا ؼ.

 ادلذهة انثانث:
ذ،مفذوػػػرـذباذ وػػػعذقػػػل وذبػػػلبتذباذكاػػػ ذاػػػفملذ ػػػ ذم   ػػػملذ  هللػػػتذ ػػػ ذجػػػنسذبغبػػػ كؼذكب اػػػ بت

كالذذ،كالذ ػػػ ثذ،كالذيتوػػػ عذفذور ػػػ ذاػػػلبذالذيتجػػػ عكإلبعبصػػػ ذيػػػدرلن ذكمذكق لصػػػ ذدبشػػػ  ت ك ػػػ سذؽبػػػلذصولػػػقذ
ذ،فل ق  فذ  سذورـذباذحق قملذب ذاػ ذأدػلل ذمكذحكليػملذأػ ذوػرـذباذ،ب ذا ذورـذ ون مذنفهلل ذ،يهللةئ

وػػرـذباذب ػػلمذاػػ ذبؼبوػػعذب نفهللػػ ذب قػػل وذبػػلبتذكاػػ ذبؼبوػػعذذذألػػ   ال تػػ ذذ،كظبػػ ذوػػرـذباذصهللػػة ملذؾبل يػػمل
كوػػرـذباذذم فػلظذب قػػ  فذفهػػ ذـبل قػملذ ػػ ذوػرـذجربيػػ ذأل ػ ذب هللػػرـذكم ػػل- هللػرـبب ػلمذفهةػػ ذجربيػ ذأل ػػ ذ

ذب ترق قذور لف:ذأل أن ذادالءذ
ذكا ذكريذـبل ؽ.ذ،ورـذدبوعذب كرـذب نفهلل األول: 
ذكا ذـبل ؽ.ذ،كا ذب ق  فذب و  ذ،ورـذدبوعذب كرـذب لفظ ذذالثاني:

  ػػػ ذبؼبوتز ػػػملذ ػػػ ذب قػػػ ؿذخبلػػػقذب قػػػ  فذكاػػػلبذ ػػػلذراػػػوذإذإىلك ػػػلبذ ؿذقػػػ ؿذماػػػرل ذاػػػلبذبؼبػػػلاوذ
ذ.(ِ)بخترؼذب نهوذ ذبو ذب ف كعذأل ذ،كب نلأ  ذ،بؼبلاوذ ذبعبةلملذا ذ لاوذب كرب ملذكبؼبلص ي يمل

                                                                                                                                            

(،ذب  يل ملذب صف ملذالب ذْٕٓ-ْٓٓ-ُْٓ-ََٓ-ُّْ/ِ(،ذك)ّّٔ-ِٔٗ/ُ،ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ُِٖ  ذ ي ذب قريكبين،ذص
ذص ذ)َّٓ-ّْٕص ة مل، ذص ة مل: ذبب  ذفتلكل ذؾبة ع ذك)ُِٗ-ُِٖ/ٔ، ذص ة مل:ذُّٕ-ٓ-ّٕ-ٔ/ُِ(، ذالب  ذب ند يمل ذب هللنمل ذ نهلج ،)

ذ ص بأقذبؼب يلمل،ذصّٗٓ/ِ) ،ذأق   ذبة لـذ ل كذلضبملذباذ(ِٔٔ،ذِٔٓ/ُ  ذب طرلكيملذالب ذم ذب وزذ)،ذن حذب وق ْٕٔ(،ذـبتص ب
 ْٔ،ذن حذؼبوملذبالأتقلعذبؽبلعمذإىلذيد  ذب  نلعذالب ذأث ةني،ذصٓٔو عذب  أجلف،ذص هلل
بؼبوعذ ذمب ب ذب و ؿذذ-َّٗ،ذبحمل طذبل تكل  ذ ذب وقل  ذ  ذميضل،ذصِٖٓػبةهللملذ لقلض ذأد ذبعبدلل،ذصبنظ :ذن حذب ا ؿذبذ(ُ)

ذب  عذأل ذبعبْٗ/ٕكب ت ح  ذ  ذميضل:ذ) ،ذ قلالتذبةير  نيذُٖ ملذ إل لـذمضب ،ذصةه(،ذكبنظ ذميضلذ ذبةحل ملذإىلذ لاوذبؼبوتز مل:
ذص ذب ف ؽذبنيذِٖٓكبخترؼذبؼبصلنيذ لنو م، ذصب ف ؽذ لدو ، ذ لُِِبعم، ذبؼبل ذكب نر  ذع، ذإىلذق بيئذذ-ُِشه يتلين، بةلنلع

ذص ذ لج يع، ذ ذبالأتقلع ذما ؿ ذ  ذ)ْٓب ع مل ذص ة مل: ذالب  ذب كربل ذب فتلكم ذّّٕ/ٔ، ذالب  ذب فتلكل ذؾبة ع ذ)ص(، (،ذُّٖ/ٔ ة مل:
 (.ِٔٓ-ِْٓ/ُالب ذم ذب وز:ذ)ذ،ذن حذب وق   ذب طرلكيملّْٕ ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذصذ(،ذـبتص بَُّ،ذُّٔ/ُِك)
ذصذ(ِ) ذ قلالتذبةير  نيذكبخترؼذبؼبصلنيذ لنو م، ذصذ-ْٖٓبنظ : ذ لةلص ي م، ذب  ي ذٕٓب ت ح   ذوتل ذب لبونيذ ذما ؿ ،

ذ،ذ ولمذما ؿذب  ي ُْ،ذبؼبل ذكب نر ذ لشه يتلين،ذصْْ،ذبةلنلعذإىلذق بيئذب ع ملذ ذما ؿذبالأتقلعذ لج يع،ذصُٕ لوزبه،ذص
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 ادلذهة انزاتع:
ذذذك ذر كذيق ؿذبب ذأ  ذب ص  :ذ،نو بذكنث بذ،فذورـذباذا ذو ذورـذ ذصب ئذب ك فم

ذ(ُ)ي بءذأل نلذنث مذكنظل  ذذذذذذذ ور كو ذورـذ ذب  ج عذذ
ذ.(ِ)كالبذ لاوذكر ذب ص ف ملذكبالربلعيملذكبغبل   مل

 ادلذهة اخلايس:
حبهللػػوذبيػػتو بعالذإ ػػلذ ػػ ذب وقػػ ذذ،ب نفػػ سذب فلضػػلملذألػػ إفذوػػرـذباذاػػ ذ ػػلذيفػػ  ذ ػػ ذبؼبوػػلينذ

كب فػ ؽذبػنيذذ.(ْ)كإ ػلذ طلقػلذوةػلذيق  ػ ذبوػ ذ تصػ فملذب فريػفملذ، ػ ذب فريػفملذوةلذيق  ػ ذوثػريذذ،(ّ)ب فولؿ
كاػػ ذنػػ عذ ػػ ذذ،ككػػرياوذبػػل كرـذب نفهللػػ ذمفذب فػػ  ذخ ػػلؿذب نػػلأ  ذكبؼبلص ي يػػملقػػ ؿذاػػدالءذبػػل ف  ذكقػػ ؿذ

ذ.(ٓ)ب  يلكسذكم لذب كرـذب نفهلل ذفه ذصق ي ذب كرـذكإلبعص ذ ذب نفس

 ادلطهة انثاني: أدنة ادلذاهة:
ذذذب نر ذب تله:ذأل ذكصفص لهلذ، تو ع ذبعع ملبيت ؿذملبل ذبؼبلباوذبؼبلو ل ذ نفلذ

 أدلة المذىب األول:
ذبيت ؿذؼبلاوذب هللل ذبعع ملذوثري ذج بذص ب ذأ ذبغبص ذ نهلذ لذيل :ذذ

 تكليم اهلل لعباده: علىالنصوص الدالة 

                                                                                                                                            

،ذبؼبلص ي يملذعلبيملذُٕٓ-ُٓٓ  ذجملة أملذبب ذبغبف  ذب تفتل بين،ذص،ذب  بلذب نضٖٓ-ّٓ  ي ذ لدزعكم،ذص،ذما ؿذبْْ-ُْ ل ب م،ذص
 .ُٓٗنق ذأقل  ذب نلأ  ذكبؼبلص ي يملذػبل  ذب ول  م،ذص’ذّٔٓكصق ميلذ ضب ذبغب  ،ذص

 ذب تهللو ن ملذذم ذق ؿذ ذب  ج عذور  ،ذي بءذأل نلذنث مذكنظل  .ذكبنظ ذ(،ذكنص .ذمالذوُُْ/ْب د تذ ذب فت حلتذبؼبك ملذالب ذأ  :ذ)ذ(ُ)
(،ذُٗٓ/ٔ(،ذؾبة عذب فتلكمذ  :ذ)ِْٓ/ِ،ذعلءذصوللهذب وق ذكب نق ذ  :ذ)ُٔٓ(،ذجل ئذب  يل  ذ  ذميضل،ذصّٔٗ/ّالب ذص ة مل:ذ)

 (،َِٔ/ُ)،ذن حذب وق   ذب طرلكيمل:ذِْٕ(،ذـبتص بذ ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذصُْٕ-ُُّ/ُِك)
(،ذب  يل ملذب صف يملذالب ذص ة مل،ذِْٓ/ِ،ذعلءذب تولله:ذ)ُٔٓ(،ذجل ئذب  يل  ذصّٔٗ/ّبنظ :ذق ؿذادالءذصب ولذ :ذب تهللو ن مل:ذ)ذ(ِ)

ذ ص بأقذبؼب يلمل،ذصِٖٓ-ُْٕ-ُُّ-ٕٗ/ُِ(،ذك)ُٗٓ/ٔ،ذؾبة عذب فتلكل:ذ)ّْٗص ،ذن حذب وق   ذب طرلكيمل:ذِْٕ(،ذـبتص ب
(ُ/َِٔ.) 
كلبءذبؼبلع ،ذ ربمذ  ذب فنلء،ذ د عذؼبلذ لذربتذب فلك،ذك  ب ذ شدكفذب ك ف،ذك ن ذيف  ذب  ح ذذأن ذب فريفمل:ذا ذنئذ لذب وق ذب فولؿذ(ّ)

ذكب ولوذأل ذب ند لءذككرياو،ذكيهللة ن ذب وق ذب ولن .
 .َُِ،ذبؼبوجوذب فلهللف .ذصٓٓ-ْٓ(،ذب  يل ملذب صف يملذ  :ذصِّٕ-ِِٕ/ُبنظ :ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)

ذِْ.ذِّ.ذُْ/ُِ(،ذك)َْٓ/ٔ،ذؾبة عذفتلكمذبب ذص ة مل:ذ)ّْٗ(،ذب  يل ملذب صف يمل:ذصّْٓ/ِ(،ذك)ِِٕ/ُبنظ :ذب تهللو ن مل:ذ)ذ(ْ)
 (.ِْٓ/ُ،ذن حذب وق   ذب طرلكيمل:ذ)ّْٕ(ذـبتص ذب ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذصُّٔ.
 .ُِِبنظ :ذ هللع ملذبغب ؼذكب ص تذ ذورـذباذحملة ذبػبة س،ذصذ(ٓ)
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ل ػػػوىذب ل ػػػ يذكىلىفىػػػئىذبػىٍوضىػػػهيوٍذك نهػػػلذق  ػػػ ذصوػػػلهذ) ذً ػػػنػٍهيٍوذ ىػػػٍ ذوى ذب  لييػػػ يذفىض ػػػٍلنىلذبػىٍوضىػػػهيٍوذأىلىػػػ ذبػىٍوػػػ و ذصًٍلػػػكى
ػػلتوذ ػػ ذصىٍكًل ةػػلن(كق  ػػ ذصوػػلهذ) .(ُ)ذ( عىلىجى ل ػػوىذب ل ػػ يذ ي يى كىوى

ػػ يذ)ذكق  ػػ ذصوػػلهذ(ِ)ذ ػػ ذً ًة قىلصًنىػػلذكىوىل ةى ػػلءىذ ي يى ػػلذجى كى ىة 
(لىبل يذ

ذذذ.(ّ)ذ
ذ.(ْ) هللة عكمفذور  ذحب ؼذكا تذذ،ظلا ذ ذمفذباذصكلو  ذالمذب يلتذذ ملككج ذب  ال

 هلل تعالى في الدنيا واآلخرة:الواردة في مناداة ا النصوص-ِ
(ذَُْكىنىلعىيٍػنىػلميذمىٍفذيىػلذًإبٍػػ ىبًا ويذ))فة ذب نص صذب ػ بلع ذ ذ نػلعب ذباذصوػلىلذ ذب ػ ن لذق  ػ ذصوػلىل:ذ

ذب  لٍايىػػل ػػلذب ش ػػجى ى ًذ.ذكق  ػػ ذصوػػلىل:ذ)(ٓ)ذ(قىػػٍ ذاىػػ  ٍقتى ػػلذأىػػٍ ذصًٍلكيةى ػػلذمىمىٍذمىنٍػهىكيةى .ذكق  ػػ ذصوػػلىل:ذ(ٔ)ذ(كىنىلعىبمهيىػػلذلىبػلهيةى
ٌ لنذ) ذ.(ٕ)ذ(كىنىلعىيٍػنىلميذً ٍ ذجىلًنًوذب طل ًلذب ىمٍيىً ذكىقػى  بٍػنىلميذقبًى

ذ ىػػػلرىبذباذصوػػػلىلذ ذب خػػػ  ذق  ػػػ ذصوػػػلىل:ذ)ذ نػػػلعمك ػػػ ذب نصػػػ صذب ػػػ بلع ذ ذ كىيػىػػػٍ ـىذيػينىػػػلًعيًهٍوذفػى ػىقيػػػ ؿي
ٍدتيٍوذبٍ ةيٍ يىًلنيىذ ذ ىلذً ن لذً ٍ ذنىًه  وذكىيػىٍ ـىذيػينىلعًذكق   ذصولىل:ذ)ذ،(ٖ)ذ(مىجى ذ.(ٗ)ذ(يًهٍوذمىٍي ىذني ىوىلً  ذقىل ي بذ رىن لؾى

كمفذبؼبنػلعب ذنلبتػملذ ػ ذيػدرلن ذكإربذندتػتذذ، ػملذ ػ ذاػلمذب يػلت:ذمفذباذقػ ذنػلعلذأدػلعمالككج ذب  
ذ.(َُ) فذب ن بءذالذيك فذإالذا صلذ،بؼبنلعب ذعؿذأل ذمفذور  ذالب ذمفذيك فذا صل

كب صػ تذالذيكػ فذإالذذذ،كب نػ بءذبلصفػلؽذماػ ذب لوػملذالذيكػ فذإالذاػ صلذ هللػة أليق ؿذبب ذص ة مل:ذ)
ذ.(ُُ)كب كرـذالذيك فذإالذح كفلذ نظ  ملذ،ور ل

                                                 
 (.ِّٓ دق  ،ذب يمل:ذ)ي ل ذبذ(ُ)
 (.ُْٔي ل ذب نهلللء:ذب يمل:ذ)ذ(ِ)
 (.ُّْي ل ذب أ بؼ:ذب يمل:ذ)ذ(ّ)
 (.ِٖٓ/ُ(،ذن حذب وق   ذب طرلكيمل:ذ)َّٖ/ّبنظ :ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ذ(ْ)
 (.َُٓ/َُْي ل ذب صلفلت،ذب يتلف:ذ)ذ(ٓ)
 (.ِِي ل ذب أ بؼ:ذب يمل:ذ)ذ(ٔ)
 (.ِٓي ل ذ  ًن:ذب يمل:ذ)ذ(ٕ)
 (.ٓٔي ل ذب قصص:ذب يمل:ذ)ذ(ٖ)
 (.ْٕي ل ذفصلت:ذب يمل:ذ)ذ(ٗ)
ورـذباذذذ،ذ هللع ملذبغب ؼذكب ص تذ ْٓٔ(،ذـبتص ذب ص بأقذبؼب يلمل:ذصَْ/ُِ(ذك)ُّٓ/ٔ:ذؾبة عذب فتلكلذالب ذص ة مل:ذ)بنظ ذ(َُ)

 .ُٖصولىلذحملة ذبػبة س،ذص
 (.َْ/ُِؾبة عذب فتلكم:ذ)ذ(ُُ)
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الذيطلػػقذب نػػ بءذألػػ ذ ػػلذ ػػ سذبصػػ تذالذذ،كيقػػ ؿذميضػػل:ذكب نػػ بءذ ذ وػػملذب وػػ  ذاػػ ذاػػ تذلف ػػئ
ذ.(ُ)عذعبؿذأل ذبعبنسذبل ض كل فل  بؿذأل ذب ن ذذ،كإربذولفذب ن بءذن ألذ  ذب ص تذ،حق قملذكالذؾبل ب

كيقػػػ ؿذببػػػ ذب قػػػ و:ذكقػػػ ذروػػػ ذيػػػدرلن ذب نػػػ بءذ ذصهللػػػوملذ  بضػػػئذ ذب قػػػ  فذمخػػػربذف هػػػلذأػػػ ذن ب ػػػ ذ
ذ.(ِ)كالذحلجملذمفذيق  ذب ن بءذبل ص تذفمن ذدبونلمذكحق قت ذبلصفلؽذما ذب لوملذ،بنفهلل 

ذً ٍ ذكىذ)قولو تعالى:  ذلك الدالة على أن كالمو سبحانو مسموع: ومن ب نص ص-ّ ًإٍفذمىحى ه
ذيىهلٍلةىئىذوىرـىذب ل  ًذ ذفىعىًجٍ ميذحى   ذ.(ّ)ذ(بٍ ةيٍش ًًونيىذبٍيتىجىللىؾى

ذ،إربذإن ذالذيهللةئذورـذباذ  ذباذ، ؿذأل ذمفذب ق  فذب ك ًنذورـذباص:ذمفذب يملذب  ال ملككج ذ
ذ، سذا ذأدلل ذأ ذورـذباك ذ،كا ذي ؿذأل ذمفذبؼبهللة عذا ذورـذباذ،كإمنلذيهللةو ذ  ذ دلو ذأ ذبا

ذ.(ْ)كب ا ذبغبق قملذ،فمن ذإمنلذقلؿذح ذيهللةئذورـذبا
كق   ذال ذباذأل  ذكيلو:ذ) ش ذباذب ودلعذف نلعيهوذبص تذيهللةو ذ  ذبو ذوةلذيهللةو ذ  ذ

ذ.(ٓ)ذمنلذبؼبلكذمنلذب  يلف(ذ،ق  
فه ذورـذذ،ج ذكأرذفف ذالبذبغب يةذإىلذجلنوذإندلتذ نلعبص ذيدرلن ذإندلتذظبلعذور  

ذ.ذكب ا ذ ذر كذبغبق قمل.ذ(ٔ) هللة ع
ذكجوذ ذب حلعيةذب صر رمل ذب ص تذ لم ذصدنيذرو  ذكإرب ذقلؿذ ذب فتح: ح ذإفذبب ذحج 

ذ.(ٕ)بةميلفذب 

                                                 
 (ُّٓ/ٔؾبة عذب فتلكم:ذ)ذ(ُ)
 .ْٓٔص ذب ص بأقذبؼب يلمل:ذصـبتذ(ِ)
 (.ٔي ل ذب ت بمل:ذب يملذلقوذ)ذ(ّ)
ذ)ذ(ْ) ذب طرلكيمل: ذب وق    ذ)ِّٕ/ُن ح ذص ة مل: ذالب  ذب تهللو ن مل ذكبنظ : ذ)ُُٓ/ِ(، ذص ة مل: ذب كربلذالب  ذب فتلكل ذـبتص ذّٗٗ/ٔ(، ،)

 (.ْٗٗ،ذْْٗب ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذص
ذبؼبهللت لؾذ ذوتل ذ(،ذكبغبلووذ َٕٗولنقمل،ذح يةذلقو:ذ) ذب ع ذبؼبف ع،ذبل ذبؼبذكب دخللم(،ذْٓٗ/ّلكبمذمضب ذ ذبؼبهللن :ذ)ذ(ٓ)

(،ذولهوذ  ذح يةذجلب ذب ذأد ذباذأ ذأد ذباذب ذمن سذلض ذباذأنهةل،ذكقلؿذبغبلوو:ذُٕٖٓ(،ذح يةذلقو:ذ)ُٗٔ/ْب ا بؿ:ذ)
(،ذكإينلعمذالص،ذكحهللنملذب  دلينذ ذار حذَِٗ/ُب فتح:ذ)ا ،ذكقلؿذبغبلفظذ ذار حذبةينلع،ذكمذخي جلم،ذككبفق ذب لالبذح يةذ

 (.َِّ/ُ(،ذكولبذ ذب هلللهلللملذب صر رمل:ذ)ْٕٔ،ذح يةذلقو:ذ)ِّٕبؼبف ع،ذصذب ع 
 .ُُٕص هللريذؼبوملذب أتقلعذ ود ذب  ضب ذبحملة عذصذَِٓ(،ذـبتص ذب ص بأقذبؼب يلمل،ذصُٗٓ/ِبنظ :ذب تهللو ن مل:ذ)ذ(ٔ)
 (.ْٔٔ/ُّفتحذب دللم:ذ)ذ(ٕ)
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ذ
 الدالة على التبليغ: النصوص-5

ذً ٍ ذلىبِّذك  ذر كذق   ذصولىل:ذ) ذإً ىٍ كى ذمينزًؿى ذ ىل ذبػىلٍِّغ ذب   يي ؿي ل ذمىيػلهى ًإٍفذ.ذكق   ذيدرلن :ذ)(ُ)ذ(كىذيىل
ذًإال ذبٍ دىرغيذ ذ.ذ(ّ)ذ( ىقىٍ ذمىبٍػلىٍوتيكيٍوذلًيىل ىملىذلى ِّذ.ذكق   ذصولىل:ذ)(ِ)ذ(أىلىٍ كى

ذ:(ْ)ككج ذب  ال ملذ  ذالمذب يلتذ  ذنلح تني
ذإىلبؼبدلغذأن ذالذذإىلكؽبلبذيضلؼذب كرـذذ،مفذ وعذب تدل غذا ذصععيملذورـذب وريذبع فلظ ذك ولن   -ذم

كب  ي ؿذ  سذ  ذ  ذب كرـذإالذؾب عذصدل و ذفل ذولفذا ذق ذمنشعذم فلظ ذمذيك ذ دلولذب ذذ،بؼبدلغ
ذذمفذب ق  فذورـذباذحق قملذبع فلظ ذك ولن  ذالذورـذكريم.ذأل  نشعذ دت  لذف ؿذ

كا ذ ع  لذب ذ ق كلذ  ذكصدل و ذا ذصركص ذبص تذنفهلل ذفل ذولفذب ص تذذ،مفذب تدل غذفو ذبؼبدلغ -ذ 
مفذذأل ف ؿذذ،ب ذ ضلفلذإهذبؼبع  لذبب ترك ذكا تذب تكلوذب ذم هذكصركص ذمذيك ذفورذ ع  لذكذ

 الذورـذكريم.ذ،ب تدل غذا ذا تذبؼبدلغذب قل وذب ذكمفذب ق  فذا ذورـذباذحق قمل

ذً ٍ ذكىلىبصوله:ذ)ذق   -ٓ لِّةى يذب ل  يذًإال ذكىٍح لنذمىٍك ذييكى ذمىٍف ذ ًدىشى و ذوىلفى ذلىيي النذكى ىل ذيػيٍ ًي ى ذمىٍك ذًحجىل و ًء
ذبًًمٍرنًً ذ ىلذيىشىلءي( فػى ي ًح ى
ذذ.(ٓ)ذ
 وجو الداللة:

 ذإندلتذمفذب ق  فذب ك ًنذورـذباذحق قملذ  ذأ  ذمكج :ذأل ع تذالمذب يملذذ
ذ،المذب  ج مذب ثرنملذأل مفذباذصولهذمخربذمن ذ  سذ ح ذ  ذب دش ذمفذيكلة ذباذإالذأولها: 

ب ذا ذبعفذخيلقذور لذ ذمح مذـبل قلص ذذذ،صكل ة ذ  سذا ذنفهلل ذبؼبتكلوذب ذكالذا ذقل وذب ذفل ذولف
ذبلؼبخل قلتذيهللةو ذو ذمح ذوةلذذ،وشج  ذمكذكب ال ذيقـ  مذيك ذالن بعذالمذب  ج مذ وعذ فذ ل

ذيهللةو فذ لذ  ن ذ ذبعبةلعبتذ  ذبةنطلؽذكوةلذظبو بذ لذ  ن ذ ذب ح لءذ  ذبةنطلؽ.ذ

                                                 
 (.ٕٔي ل ذبؼبل   :ذب يملذلقو:ذ)ذ(ُ)
 (.ْٖي ل ذب ش لل:ذب يملذلقو:ذ)ذ(ِ)
 (.ٕٗي ل ذب أ بؼ:ذب يملذلقو:ذ)ذ(ّ)
 .ّْٖ:ذصـبتص ذب ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق وذ(،ذُٕٗ/ّبنظ :ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ذ(ْ)
 (.ُٓي ل ذب ش للذب يملذلقو:ذ)ذ(ٓ)
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مفذباذف ؽذبنيذب  ح ذكبنيذب تكل وذ  ذكلبءذحجل ذفل ذولفذور  ذا ذ لذثاني األوجو: و 
ذب ذورـ ذمذ ص ذب ف ؽ.ذ،خيلق ذ ذكريمذ  ذكريذمفذيقـ 

مفذباذف ؽذبنيذب تكل وذكبنيذمفذي ي ذلي الذف  ح ذبمرن ذ لذيشلءذفل ذولفذذوثالث األوجو:
ف هللةو ذذ،بؼبخل قلتذ كلفذالبذ  ذجنسذ لذخيلق ر كذب  ي ؿذمذيهللةئذإالذ لذخلقذ ذبو ذ
فرذيك فذباذ كلةلذ لةر كملذقطذإالذ  ذكلبءذذ،ب دش ذكح ن لذيك فذورمهلذ  ذكلبءذحجل 

ذحجل .
(ذع   ذأل ذمن ذق ذيكلوذ  ذيشلءذبرذحجل ذورابع األوجو: ذذ،مفذق   ذصولهذ)ً ٍ ذكىلىبًءذًحجىل و

ذ.(ُ) ذباذأل  ذكيلووةلذبيتفلضتذبل كذب هللن ذأ ذب ن ذال

 :اإلجماع-6
ذكإ   ذيو عذ،ؿذكريذـبل ؽمفذب ق  فذورـذباذ نزذذأل فق ذبصفقذب هللل ذ لكمذمب ذذ.(ِ) ن ذب م

ذقلؿ:ذمعلوتذمارل ذب ن ذال ذباذأل  ذكيلوذفة ذ يو  ذب  بل  ذبهللن مذأ ذأة كذب ذعينللذمن 
ذ.(ّ)كب ق  فذورـذباذ ن ذخ جذكإ   ذيو عذ، ؽعكهنوذ نلذيدونيذينملذيق   ف:ذباذبػبل قذك لذي بمذـبل

ربة ذأن ذب نللذكصنق ذأن ذب خدللذكيعمتذب ذبؼبدسب فذ  ذذ  ذكقلؿذمب ذبغبهلل ذب نو م:ذكمذقب ذمح بذ  
ذ.(ْ)ما ذب ولوذيق ؿذخبلقذب ق  ف

بخترؼذكبلهوذ  ذمكؿذذأل م:ذإفذمذيك ذخرؼذبنيذبػبلقذزذكقلؿذبة لـذمب ذنص ذب هللج
ذبب ذور ذكب قرنهلل ذكب صلغب ذكب نو مذكمق بهنوذب لي ذيتظلا كفذب ز ل ذف   فذإهذب  قتذب لمذظه 
ذ، ذمفذب كرـذالذيك فذإالذح فلذكا صلذ،ب ذمخسذحلالذ نهوذ ذب دلي ذ،بؼبوتز ملذكاوذ وهوذأل بل  عذ

ذصع   ذكبصهلللؽ ذبؼبوعذب كب  ذب لي ذصكلة ذذ،رب ذب لولتذكأربذأ ذالب ذ ذب وقل لتكإفذبختلفتذب  ذ،ب
ذ تهللقملذكما بتذ تقطومل.ذكقل  ب:ذب كرـذح كؼ

                                                 
 (.ّٗ/ُِ(،ذؾبة عذب فتلكلذ  :ذ)ّٕٔ/ٔ(،ذكب فتلكمذب كربلذالب ذص ة مل:ذ)ِّٖ-ِٖٖ/ُبنظ :ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ذ(ُ)
ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ذ(ِ)  عذ،ذكؾبةٕٖ(،ذن حذب وق   ذب افهلن ملذالب ذص ة ملذصٖٗٔ.ذٖٔٔ،ذْٓٓ/ِ(،ذ)ّٗٔ،ذِّٖ/ُبنظ :

   ذ  بجئ.ذ(.ذك لذي عيتِٖٓ/ٔب فتلكمذ  ذ)
 .ْْٕيهلل ،ذضة ذؾبة عذأقل  ذب هللل ،ذصبة لـذب  بل  ذأل ذبؼب ذذل ذلعوتذ(ّ)
 .ُِِبةبلنملذأ ذما ؿذب  يلنمل:ذصذ(ْ)
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ذكذ ذبيو ذب كرـ ذب و  : ذؼبوعفكقل ت ذكح ؼذجلء ذكحل ذ،و  ذكأة ك ذ ي  ذ ث  ذفلاليو: ذ، 
ذكقو  ذكراوذكقلـ ذجلء ذ ث  ذجيذ،كب فو : ذب لم ذر كذ،ؼبوعذ ئكبغب ؼ: ذنلو  ذك ل ذكب  ذا  ذ، ث 

ذ.(ُ) فلذكا صلفلةصبلعذ نوق ذبنيذب وقرءذأل ذو فذب كرـذح
كقلؿذمب ذأثةلفذب صلب ين:ذكيشه ذما ذبغب يةذكيوتق كفذمفذب ق  فذورـذباذكوتلب ذككح  ذ

ذ.(ِ)ك  ذقلؿذخبلق ذكبأتق مذفه ذولف ذأن اوذ،كصنزيل ذكريذـبل ؽ
كبصفقذأل  ذذ،كقلؿذبب ذسب ةملذلضب ذبا:ذكم ةملذب  ي ذولهوذ تفق فذأل ذ لذجلءذب ذب كتل ذكب هللنمل

ب  ةملذ ذذصكنص ذذ،كمفذب ق  فذورـذباذ نزؿذكريذـبل ؽذ،ملذ  ذمفذباذولوذ  ي ذصكل ةليل ذب  
ذ ت بص   ذب هللنمل(ذ،ر كذ شه ل  ذ)ن حذما ؿ ذ ذوتلب  ذرو  ذب طربمذبغبلفظذؼبل ذب قليو ذمبل ذ(ّ)ذح ذمف

طبهللةل ملذذكقلؿ:ذفهدالءذ، قلالتذب هللل ذكب  ةملذ ذب ا ؿذرو ذ  ذقلؿ:ذب ق  فذورـذباذكريذـبل ؽ
ذبؼب ض نيذي مذب صرلبمل ذ  ذب تلبونيذكب  ةمل ذموث  ذمك ذك ض ذذ،كطبهلل فذنفهللل أل ذبخترؼذب أةلل

ك  ذبنتولتذبنق ذذ،كب ذ  ذ ل ملذإ لـذفب ذمخلذب نلسذبق ؽبوذكص ين بذدبلبادهوكف هوذذ،ب هللننيذكب أ بـ
ذ.(ْ)ق ؿذما ذبغب يةذ دلوتذمظبلااوذم  فل
ك  سذورـذجربب   ذكالذورـذؿبة ذال ذباذذ، ق  فذورـذباذصولهكقلؿذبب ذسب ةملذلضب ذبا:ذب

ب لمذيف ذذ،كالبذ تفقذأل  ذبنيذب صرلبملذكب تلبونيذؽبوذبمحهلللفذكم ةملذبؼبهلللةنيذكمارل وذ،أل  ذكيلو
ذ.(ٓ)بق ؽبوذ ذبةيرـذوع ذحن فملذك ل كذكب شلفو ذكمضب ذككرياو

ف جوذذ،ند تذب كرـذاذأل با:ذكمصبئذب هللل ذذكقلؿذب ش  ذؿبة ذب ذالصذب وث ةنيذلضب 
يتولقذدبش  ت ذذ،كا ذورـذحق ق ذيل قذبلاذ،إندلص ذ  ذ  ذكريذرب ي ذكالذصوط  ذكالذصك   ذكالذسبث  

ذ.(ٔ)حب كؼذكما بتذ هللة أمل

                                                 
 .ُٖليل ملذب هللجزمذإىلذما ذ ي  ،ذصذ(ُ)
 .ُٓٔأق   ذب هللل ذكمارل ذبغب يةذ  ذأثةلفذب صلب ين،ذصذ(ِ)
 (.ُِّ/ِةلأملذ  ذب قليوذب رول  ذب طربم:ذ)ن حذما ؿذبأتقلعذما ذب هللنملذكبعبذ(ّ)
 (.َْٓ/ُِب ذص ة مل:ذ)ؾبة عذفتلكلذبذ(ْ)
 (.ْٓٓ/ُِؾبة عذفتلكمذبب ذص ة مل:ذ)ذ(ٓ)
 .ْٓن حذؼبوملذبالأتقلعذبؽبلعلذإىلذيد  ذب  نلع،ذصذ(ٔ)
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ذ

 أدنة ادلذهة انثاني:
ذوي ِّذنىٍ ءوذق   ذصوله:ذ)ب ل ذذ نهلذ لذيل :ذ، لادهوذبعع ملذأل بيت ؿذبؼبوتز ملذكبعبهة ملذ لً قي ذ( يذخى

ذذوبيت الؽبكج ذ.ذ(ُ) :ذمفذب يملذنصتذأل ذمفذباذخل قذو ذن ءذكب ق  فذن ءذف ك فذعبخرذ ذأةـ 
ذو ذف ك فذـبل قل.

ذادلناقشة:
ذ:(ِ)  ذكج مذأ  ذ نهلذ لذيل 

ذ ذذ))ذصولىل:مفذبؼب بعذ  ذق    ذقهً  ذوي ِّ لً قي ذؿبة ذال ذباذذممذنىٍ ءو(ب ل  يذخى ذكيلوذق ذيل أل  
ؽبدالءذبؼبش ونيذإربذمق كبذ كذمفذمكنلهنوذب  ذمن و الذ ذأدلع ذباذالذزبلقذن  لذمفذباذخل قكوذكخل قذ

ذ.(ّ)كخل قذو ذن ءذفةلذكج ذإن بوكوذ لذالذزبلقذكالذصض ذ،مكنلنكو
ذمفولؿذ،كر كذ فذو ذ  ج عذي مذباذصولهذفه ذـبل ؽ ذ،ب ودلعذحتةلذف خ ذ ذالبذب وةـ 

ذصولهكم ذبػبل ق ذب وةـ  ذ  ذبؼب ا ؼذبصفلتذذ،ذي خ  ذكصولهذا  ذيدرلن  ذ ن  ذ  هللتذكريم كافلص 
ذفرذيتص لذبنفصلؿذافلص ذأن .ذ،كافلص ذ ر  ملذ لبص ذبؼبق يملذ،ب كةلؿ
ذ،مفولؿذب ودلعذولهلذكريذـبل قملذاذصولهذكإمنلذخيلقهلذب ودلعذمفذمفذالبذينلق ذ لذص بمذبؼبوتز ملذ   (ذ 

ذ)و (فعخ ج بذمفو   ذافلص ذب ذذافملذأة  هلذ ئذمن ذكمعخل بذورـذباذ ذ،لؿذب ودلعذ  ذأةـ 
ذإرذبع  مذصك فذبؼبخل قلت.ذ،صك فذب ن لءذـبل قمل

ذ -ذت ذيلـز ذـبل قملمن  ذمفذيك فذصب ئذافلص  كر كذا يحذذ،ككريمهلذ،ول ولوذكب ق ل ذذ،  ذق ؽبوذالب
ذ)و (ذفمفذألة ذن ءذكق لص ذن ءذكح لص ذن ءذف  خ ذر كذ،ب كف  ف ك فذـبل قلذذ، ذأةـ 

ذلهذباذأةلذيق   فذأل بذودريب.صوذ،بو ذمفذمذيك 

                                                 
 (.ُٔي ل ذب  أ ،ذب يملذلقو:ذ)ذ(ُ)
 (.ِِٔ-ِٗٓ/ُ.ذن حذب وق   ذب طرلكيملذالب ذم ذب وز:ذ)ِْ-ِّ ملذ إل لـذمضب ذب ذحند ،ذصةهبنظ :ذب  عذأل ذبعبذ(ِ)
 (.ُّْ/ُّجل ئذب د لفذأ ذصعكي ذ مذب ق  فذ لطربم:ذ)بنظ :ذذ(ّ)
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ذ)و (ذ ذو ذ  ضئذحبهللد ذكيو ؼذر كذبل ق ب  ذك  ذر كذق   ع(ذ صي ى ِّ يذوي  ذصوله:ذ)ذمفذأةـ 
لذفىعىٍادىري بذالذيػي ىلذًإال ذ ىهللىلًونػيهيٍو( نىٍ ءوذبًعىٍ ً ذلىبػِّهى
ذو ذن ءذع  ص ذذفلؼبهلللو ذن ءذكمذ،(ُ)ذ ص خ ذ ذأةـ 

ذك لذيهللترقذب ت  ري.ذ،كر كذ فذبؼب بع:ذص   ذو ذن ءذيقد ذب ت  ريذبل  يحذألع ذ،ب  يح
كىميكصً ىٍتذً ٍ ذوي ِّذنىٍ ءو(ك ث ذق   ذصوله:ذ)

كالبذذ، تلجذإ   ذبؼبل ؾذن ءبؼب بع:ذممذ  ذو ذذ(ِ)ذ
 لذيكة ذب ذذإىلكريذؿبتلجملذذ،كملذول لملذ ذم  ذبؼبلكإرذ  بعذبؽب ا ذمهنلذ لذ،ب ق  ذيفهوذ  ذق ب  ذب كرـ

ذم  ذ لكهل.
ذوي ِّذنىٍ ء(ر كذفلؼب بعذ  ذق   ذصوله:ذ)ذكأل  خىلً قي

ممذخل قذو ذن ءذ  ج عذي مذباذذ(ّ)ذ
ذبػبل قذيدرلن ذكالذافلص ذ فذافلص ذ ر  ملذ لبص .ذ،صوله ذفلوذي خ ذ ذب وةـ 

قػيٍ  نلنذأى ىبًٌ لن(وىٍلنىلميذًإن لذجىذق   ذصوله:ذ) -ّ
ذ.(ْ)ذ

مفذب ق  فذذأل ف ك فذبؼبوعذمفذباذخلقذب ق  فذف ؿذذ،كج ذبيت الؽبو:ذمفذجو ذدبوعذخلقذ
ذ.(ٓ)ـبل ؽ

 ادلناقشة:
  :(7)من وجهين

ذأ ب ل (ذم ذبك ن  ذكافنلم ذب و  ذمك ذبلهلللف ذمنز نلم ذمم ذأ ب ل ذق  نل ذجولنلم ذ وع كر كذ فذذ(ٕ)مف
كىجىوى ىذب ظلليةىلًتذكىب نل ل(وق   ذصوله:ذ)ذذ،إهذ فو ؿذكبح ذيتو لذ)جو (ذإربذولفذدبوعذخلقذفمن 

ذ

ذصذ(ٖ) ذب هلل ةى ىبتًذله:ذ)وكق    ذمىف  ذوىفى يكب ذيػى ىلذب  ًلي ى ذً ٍ ذ مىكىمٍى ذكىجىوىٍلنىل ذلىٍصقلنذفػىفىتػىٍقنىلمهيىل لنػىتىل ذوى كىب ىٍلهى
ذ) ذيػيٍدً ني فى ذمىفىر ذحى ٍّ ذنىٍ ءو ذوي   ذكىذَّبٍ ةىلًء لذ( ذًف هى ذكىجىوىٍلنىل ذً ًٍو ً  ى ذسبى ذمىٍف ذلىكىبًي ى ذب ىٍلًه ذً  جىوىٍلنىل

                                                 
 (.ِٓي ل ذب حقلؼ،ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ُ)
 (.ِّي ل ذب نة :ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ِ)
 (.ُٔي ل ذب  أ ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ّ)
 (.ّي ل ذب زخ ؼ:ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ْ)
 (.ِِٔ/ُ(،ذن حذب وق   ذب طرلكيملذالب ذم ذب وز:ذ)ِِٓ/ُِفتلكلذبب ذص ة مل:ذ)ذ(،ذؾبة عََّ/ُبنظ :ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ذ(ٓ)
 (.ِِٓ/ُِ(،ذؾبة عذب فتلكلذ  :ذ)َّْ-َُّ/ُبنظ :ذب تهللو ن ملذالب ذص ة مل:ذ)ذ(ٔ)
 (.ُْ/ُٔبنظ ذبعبل ئذ حكلـذب ق  فذ لق ي ،ذ)ذ(ٕ)
 (.ُي ل ذب نولـ،ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ٖ)
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ذ) وةلذذذ،كإربذصو مذ)جو (ذإهذ فو  نيذمذيك ذدبوعذخلقذ(ُ)ذ(ًُّفجىلجلنذييديرنذ ىوىل هيٍوذيػىٍهتى يكفى
ذصػى ًٍو ً اىلذكىقىٍ ذجىوىٍلتيٍوذب  ذق   ذصوله:ذ) ذبػىٍو ى ل  ىذأىلىٍ كيٍوذوىًف رن(كىالذصىنقيضي بذب ىمٍيىلفى

كق   ذصوله:ذذ،(ِ)ذ
كىالذذبىٍوىلي بذب ل  ىذأيٍ ضىملنذ ىمٍيىلًنكيٍو()

ذًأًضنيى(ذ،(ّ)ذ كق   ذصوله:ذ)ب  ًلي ىذجىوىلي بذبٍ قيٍ  فى
كق   ذصوله:ذذ،(ْ)ذ

() لنذ خى ى كىالذذبىٍوىٍ ذ ىئىذب ل ً ذًإؽبى
جىوىٍلنىلميذقػيٍ  نلنذأى ىبًٌ لن(ذًإن لفكلبذق   ذصوله:ذ)ذ،ككريالذوثريذ،(ٓ)ذ

ذ.(ٔ)ذ
ف ك فذبؼبوع:ذارينلمذق  نلذأ ب لذمكذذ،كإمنلذقلؿ:ذجولنلمذق  نلذأ ب لذ،جولنلمذفقطذمفذباذمذيق  (ذ 

فلةلذمنز  ذأ ب لذولفذق ذجول ذأ ب لذذ،أجة لذ ن ذيدرلن ذقلعلذأل ذمفذينز  ذ،منز نلمذق  نلذأ ب ل
 كمذجيول ذأجة ل.

ذ) -ْ ذصوله: ذً ٍ ذق    مًل ذبٍ ةيدىللىوى ذبٍ دػيٍقوىمًل ذً  ذب ىمٍيىً  ذبٍ  ىبًعم ذنىلًيًئ ذً ٍ  ذني ًعم ل ذمىصىلاى فػىلىة ل
ب ش جى ىً (
(ٕ). 

ذ.(ٖ)كج ذب  ال مل:ذمفذب كرـذخلق ذباذصولهذ ذب شج  ذفهللةو ذ  ي ذ نهلذ

 دلناقشة:ا
ذذ:(ٗ)  ذكجهني

فػىلىة لذ ضئذب لمذبيت   بذب ذق   ذصوله:ذ)فمفذ ذب يملذقد ذبؼبذ،مفذالبذرب ي ذ آليملذأ ذ هلللقهل -ذم
مىصىلاىلذني ًعمذً ٍ ذنىلًيًئذبٍ  ىبًعمذب ىمٍيىً (ذكب ن بء:ذا ذب كرـذ  ذبو ذفهللةئذ  ي ذب ن بءذ  ذحلفملذ

ذذب  بعم.
ذً ٍ ذب ش جى ىً (مثذقلؿذيدرلن ذكصوله:ذ) مًل ذبٍ ةيدىللىوى وملذ  ذأن ذممذب ن بءذولفذ ذب دقوملذبؼبدللذذ،ً ذبٍ دػيٍقوىمًل

ذمفذب د تذا ذبؼبتكلو.ذملـذ ي ذ ذب د تذفرذيفهوذ ن ذم دتب شج  ذوةلذصق ؿذب و  :ذظبوتذور

                                                 
 (.ُّ-َّءذ  ذب يملذلقو:ذ)ي ل ذب ند لء،ذجزذذ(ُ)
 (.ُٗي ل ذب نر ،ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ِ)
 (.ِِْي ل ذب دق  ،ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ّ)
 (.ُٗي ل ذبغبج ،ذب يملذلقو:ذ)ذ(ْ)
 (.ّٗي ل ذبةي بء،ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ٓ)
 (.ّي ل ذب زخ ؼ،ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذ)ذ(ٔ)
 (.َّ)ي ل ذب قصص،ذجزءذ  ذب يملذلقو:ذذ(ٕ)
 (.ِّٔ/ُبنظ ذن حذب وق   ذب طرلكيمل:ذ)ذ(ٖ)
 (.ِّٔ/ِ(،ذن حذب وق   ذب طرلكيمل:ذ)َٗٓ/ُِبنظ :ذؾبة عذفتلكلذبب ذص ة مل:ذ)ذ(ٗ)
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ذبٍ وىل ىًةنيى(ذفه ذقل تذب شج  ذالب؟مفذ ذب يملذربهتلذق   ذصوله:ذ) -ذ  ذمىنىلذب ل  يذلى ل ذ،مىٍفذيىلذ ي يى ذًإينِّ
إرذو ذ  ذب كر نيذأن ذادالءذـبل ؽذق ذذ،(منلذلبكوذب أل )ذك لذب ف ؽذبنيذالبذكق ؿذف أ ف:

ذي ؿذذ،قل  ذكريذبا ذب فلي  ذذأل كالب ذككق أهوذ ذ هلكمذب لبء رب يفهوذب كلوذأ ذ  ضو 
 أ لربذبلا.

(ذ -ٓ ٍوذؿبيٍ ىثو ق   ذصوله:ذ) ىلذيىٍعصً ًهٍوذً ٍ ذرًٍو وذً ٍ ذلى ًِّ
 ذ.(ُ)ذ

ذ.(ِ)ل ؽكج ذب  ال مل:ذمفذباذرو ذمفذب ق  فذؿب ثذكو ذؿب ثذـب

 ادلناقشة:
ذ،(ّ)ذالذب ق  فذنفهلل ذ،ب ذبؼب بعذمفذصنزيل ذإ  نلذؿب ثذ تج عذ،من ذ  سذبؼب بعذمفذب ق  فذؿب ث

ذب ن ذال ذباذأل  ذ ذأن  ذباذولفذؿب نل ذألة  ذفلةل ذصنزيل  ذقد  ذالذيولة  ذكيلو فل ن ذال ذباذأل  
ذ.(ْ)كيلو

 أدنة ادلذهة انثانث:
ذ لذراد بذإ   ذإصبلالذبعع ملذ نهلذ لذيل :ذأل  يملذكب نلأ  ذبيت ؿذب كرب ملذكبؼبلص ي

بػينىلذب ل  يذدبىلذنػىقي ؿيذق   ذصوله:ذ)ذ (ُ كىيػىقي  ي فىذً ذمىنفيهلًلًهٍوذ ىٍ الذيػيوىلِّ
(ٓ).) 

 وجو الداللة:
ذ.(ٔ)إندلتذب كرـذب نفهلل ذكمن ذق ؿذأل ف ؿذذ،مفذب يملذرو تذمفذ لذيهللت ذب ذ ذب نف سذق ؿذ

                                                 
 (.ِ)ي ل ذب ند لء،ذب يملذ(ُ)
 .ِٕند ،ذصة ملذ إل لـذمضب ذب ذحهبنظ :ذب  عذأل ذبعبذ(ِ)

(،ذفػتحذب دػللمذنػ حذاػر حذب دخػللم:ذُٖٕ/ُُئذ حكػلـذب قػ  فذ لقػ ي ،ذ)(،ذبعبػل ُِّ/ّبنظ :ذصفهللريذب ق  فذب وظ وذالبػ ذوثػري:ذ)(ّ)
ذ(.ّٕٗ/ّ(،ذفتحذب ق ي ذ لش ولين:ذ)ّْٔ/ُّ)

 .ِٗب  عذأل ذبعبهة ملذ إل لـذمضب ذب ذحند ،ذص(ْ)
 (.ٖي ل ذبجمللع مل،ذجزءذ  ذب يملذلقو)(ٓ)
 .ُّٔيملذكصق ميلذ ضب ذبغب  ،ذص(.ذبؼبلص ي يملذعلبُّٕ/ُبنظ :ذب تق يوذكبةلنلعذب صوريذ لدلقرين:ذ)(ٔ)
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 ادلناقشة:
ذذ:(ُ)  ذكجهني

ذممذي بذالذجه ب.ذ،مهنوذقل  بذر كذبع هللنتهوذق الذخف ل -ذم
ذبل نفس -ذ  ذق  م ذبل نفسذ،من  ذب ق ؿ ذق   ذبؼبطلقذذ،كإرب ذخرؼذعال مل ذبؼبق   ذعال مل فمف

ر ك:ذق ؿذب ن ذال ذباذأل  ذكيلو:ذ)إفذباذذبلك ذأ ذم  ذ لذح نتذذأل كب     ذ
فق   :ذ)ح نتذب ذنفهللهلذ لذمذصتكلو(ذع   ذذ،(ِ)ذ لذمذصوة ذمكذصتكلو(ذ،ب ذمنفهللهل

ذذأل ذمفذح يةذب نفسذ  سذا ذب كرـذبؼبطلقذكمن ذ  سذبل لهلللف.
كمنلذ و ذحنيذذ،باذأزذكج :ذمنلذأن ذظ ذأد مذ ذ)يق ؿباذأل  ذكيلو:ذذ ق   ذال (ِ

(ّ)إفذرو ينذ ذنفهلل ذرو ص ذ ذنفهلل (.ذ،يلو ين
 

 ذ لنفسذكب ػلو ذكب قػ ؿذكب كػرـذكبحػ ذفولػوذمفذحق قػملذكج ذب  ال مل:ذمفذ ذبغب يةذإندلتذب لوذ
ذ.(ْ)ب كرـذبؼبوعذب قل وذبل نفس

 ادلناقشة:
إرذ ػػ سذب نػػزبعذ ذإيػػرؽذ هللػػة ذب كػػرـذذ،مفذباليػػت الؿذ ػػلبذبغبػػ يةذ ػػ سذكبلعبذ ذؿبػػ ذب نػػزبع

ذألػػػ ككبػػػ مذكإمنػػػلذ ذإيػػرؽذ هللػػػة ذب كػػػرـذذ،ب كػػػرـذب نفهللػػ ذ ػػػئذكجػػػ عذب ق ينػػػملذألػػػ مكذب قػػ ؿذمكذب ػػػلو ذ
ذ.(ٓ)كع  لكوذالذيوض ذالبذب   ذ،ب كرـذب نفهلل ذ  ذكريذق ينملذعب مل

فف ػ :ذ)كإفذروػ ينذ ذ ػلذرو صػ ذ ذ ػلذذ،بغبػ يةذربصػ ذ ػلذيثدػتذب كػرـذب لفظػ ذبؼبهللػة عب ذ ذ
ذذذبؼبهللة عذ  مذبؼبل.ذ،اوذخريذ نهو(ذفف  ذإندلتذب كرـذب لفظ 

شػػه ل :ذ كلتذ ذنفهللػػ ذ قل ػػملذملعتذمفذقػػ ؿذأةػػ ذلضػػ ذباذأنػػ ذ ذقصػػملذب هللػػق فملذبؼب -ِ
ذ.(ُ)مق ؽبل

                                                 
 (.ّٓ/ُٓؾبة عذفتلكلذبب ذص ة مل:ذ)(ُ)
 يدقذزب جي .(ِ)

،ذحػػػ يةذلقػػػو:ذُِّٕصذِٖلكبمذب دخػػػللمذ ذاػػػر ر ذ ذوتػػػل ذب ت ح ػػػ ،ذبػػػل :ذقػػػ ؿذباذصوػػػلىل:ذك ػػػللووذباذنفهللػػػ ،ذ ؿذأةػػػ بف:ذ(ّ)
(،ذَٖٓٔ،ذحػػػ يةذلقػػػو:ذ)ُُٔٔباذصوػػػلىل،ذصذ(،ذك هللػػػلوذ ذاػػػر ر ذ ذوتػػػل ذب ػػػلو ذكب ػػػ ألء،ذبػػػل :ذبغبػػػةذألػػػ ذروػػػ َْٕٓ)

ذكب لفظذ  ذأ ذم ذا ي  ذلض ذباذأن .
 .َُٗبنظ ذبةنصلؼذ لدلقرين،ذص(ْ)
 (.ُّٓبنظ :ذب وق   ذب هلللف ملذ ذورـذل ذب ربيملذ لج يئ:ذ)ص(ٓ)



 

 مسألة  كالم اهلل تعالي وأثرىا في مباحث الحكم الشرعي والتكليف   377
  د. عايض  بن عبداهلل بن عبدالعزيز الشهراني

 

مفذحق قػػملذذألػػ  ػػلذ كلمذ ذنفهللػػ ذفػػ ؿذذألػػ كجػػ ذب  ال ػػمل:ذمفذأةػػ ذلضػػ ذباذأنػػ ذميلػػقذب قػػ ؿذذ
ذب كرـذبؼبوعذب قل وذبل نفس.

 ادلناقشة:
كر ػػػػكذ فذب تزكيػػػػ ذاػػػػ ذإاػػػػرحذب كػػػػرـذذ،مفذقػػػػ ؿذأةػػػػ ذلضػػػػ ذباذأنػػػػ ذحجػػػػملذألػػػػ كوذالذ كػػػػو

منػ ذلضػ ذباذأنػ ذقػ لذ ذذألػ ق   :ذ كلتذ ذنفهلل ذ قل مل:ذممذا عهتلذ ق ؽبلذكي ؿذر كذذفةوعذ،كهت  ت 
ذ،كقدػ ذر ػكذمذيكػ ذقػ الذ،فولػوذمنػ ذالذيكػ فذقػ الذإالذإربذق ػ ذبل لهللػلفذ،كمذيقلػ ذ،نفهلل ذ لذي يػ ذمفذيق  ػ 

صػػػػل ذمكذمفذوةػػػػلذيقػػػػ لذبةنهللػػػػلفذ ذنفهللػػػػ ذمفذ ػػػػجذمكذمفذيذذ، كػػػػ ذوػػػػلفذ قػػػػ لبذ ذب ػػػػنفسذيػػػػ بعذمفذيقػػػػلؿ
ذ.(ِ)ك ك ذالذيهللة ذر كذحجلذكالذار ذكالذيف بذإالذإربذكج ذ ذب  بقئذ،يهلللف 

مفذحق قػملذذألػ ذ ػلذ ذب ػنفسذفػ ؿذر ػكذألػ مفذب كرـذكب قػ ؿذككب مهػلذيطلقػلفذذأل ب لوملذص ؿذ
ذذذ.(ّ)ب كرـذا ذبؼبوعذب قل وذبل نفس

ذك  ذر كذق ؿذب خط :
ذ.(ْ)ب فدبعذع  رذأل ب لهلللفذجو ذذذذذذب كرـذ ف ذب فدبعذكإمنلإفذ

 ادلناقشة:
ذذ:(ٓ) نهلذ لذيل ذ،  ذكج م

ذمفذالبذب د تذفبلذمنك ذنهللدت ذإهذب خط ذفمن ذ  سذ ذعي بن .
ذ:ب كبيملمفذبؼبشه لذ ذنقل ذمن ذذ

                                                                                                                                            
(.ذك فظ ذكونتذق ذ كلتذَّٖٔ،ذح يةذلقو:ذ)ُُٖٕلكبمذب دخللمذ ذوتل ذبغب كع،ذبل :ذلجوذبغبدل ذ  ذب زنلذإربذمحصنت،ذص(ُ)

  قل ملذمأجدتعذملعتذمفذمق  هلذبنيذي مذم ذبك .
 (.ُّٕ/ٕبنظ :ذؾبة عذفتلكمذبب ذص ة مل:ذ)(ِ)
 ،ذككريال.ُِٔ،ذن حذصنق حذب فص ؿذ لق ب ،ذصْٖ(،ذبةلنلعذ لج يع،ذصُّٕ/ُبنظ :ذب تق يوذكبةلنلعذب صوريذ لدلقرين:ذ)(ّ)
،ذ)مذمج مذ ذعي بفذب خط ،ذكبن(ْ) ،ذؾبة عذفتلكلذبب ذص ة مل:ذُِٔ(،ذن حذصنق حذب فص ؿذ لق ب ،ذصُِٗ/ّظ مذ ذب فص ذالب ذحـز
(،ذِٕٕ/ُ،ذن حذب وق   ذب طرلكيملذالب ذم ذب وز:ذ)ِِٖ(،ذنلكلبذ نهوذالب ذاشلـذصٗٔ/ّٖ(.ذصللي ذبةيرـذ للا ،ذ)ُّٖ/ٕ)

  ض عذبغبلؿذأل ذب خط ،ذفل سذا ذ ذنهلل ذعي بن ،ذكإمنلذا ذالب ذذ(.ذب د تّّ/ِقلؿذبب ذب نجللذ ذن حذب ك ووذبؼبنريذ)ذككريال.
ذضةضو،ذك فظ ذإفذب د لف.

 
ذ)(ٓ) ذ لط  ، ذب  كضمل ذن حذـبتص  ذ)ُِ/ِبنظ : ذص ة مل: ذؾبة عذفتلكلذبب  ذم ذب وز:ذُّٗ-ُّٖ/ٕ(، ذالب  ذب طرلكيمل ذن حذب وق    .)
 (.ّّ/ِ(.ذن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)ِٖٕ-ِٕٕ/ُ)
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 لذراد بذذأل البذفرذحجملذف  ذذكأل ذ،ك  سذإفذب كرـذ ف ذب فدبعذ،)إفذب د لفذ ف ذب فدبع(ذ
ذإ   .

ذبح ذ   ذ قلؿذمن  ذكيلو ذأل   ذبا ذال  ذب ن  ذب صر رنيذأ  ذحب يةذ  ذ هللع مل ذ  ذؿبتج تج
كالبذب د تذمذيثدتذنقل ذأ ذقل ل ذبمينلعذذ،بؼبخل ف فذحهللوذ نهجهو:ذمفذالبذخربذكبح ذكمذ تج بذب 

ذما ذب و ب ملذ،ار حذالذكبح ذكالذموث ذ  ذكبح  ذمعينذن ءذ  ذذ،بل قد ؿذكالذصلقلم فك  ذيثدتذب 
ذضرذأ ذ هللة ذب كرـ.فذ،ب لومل

فمفذالبذفبلذصكلوذذ،إهذق ؿذنلأ ذ ع(ذمفذ هللة ذب كرـذكب ق ؿذككب مهلذ  سذا ذفبلذ تلجذف 
ذوةلذأ ف بذ هللة ذب  مسذكب   ذكب  ج .ذذ،كأ ف بذ ونلمذ ذ وتهوذ،ب ذب ك  فذكب خ كفذ  ذما ذب لومل

فمفذذ،ذدبلذيلو كن ذ  ذبغب كعالذ،ق(ذمفذب نليقنيذبل لوملذ تجذبليتوةلؽبوذ ل فلظذ ذ ولن هل
ب ذينطق فذذ،ما ذب لوملذب نليقنيذالذيق ؿذمح ذ نهو:ذإفذب  مسذولبذكب   ذولبذكب كرـذولبذكب ل فذولب

ذمفذيلو ذذ،فتو ؼذ وتهوذ  ذبيتوةلؽبوذ، ولن هلذأل  لمذب  فلظذعب ملذ فولوذمفذب خط ذمذي عذ لب
 دتملذكإمنلذملبعذإفذولفذقلؿذر كذ لذفهلل مذب ذبؼبفهلل كفذ هللة ذب كرـذكالذمح ذ  ذب شو بءذيقص ذر كذب

فمربذقلؿذبةنهلللفذبلهلللن ذ لذ  سذ ذقلد ذفرذصثقذذ،كا ذبؼبوعذبؼب بعذ،ممذما ذب كرـذ  ذب فدبعذ، لشو 
ذفمفذ  ذبحتلجذذب . ذكب  ؾذكيل  ذذمفذيو ؼذ هللة ذب كرـذ ذإىلكبلعبةلمل ذب و  ذكب ف سذكب  ـك  ومل

ذؿذنلأ ذفمن ذ  ذمبو ذب نلسذأ ذ و فملذي ؽذب ولو.مجنلسذبعذ عـذبق ذ
ذك(ذإفذب خط ذ  ذب شو بءذبؼب   ي ذك  سذ  ذب شو بءذب ق  لءذفرذ تجذب .

ذ ذ هللة ذب كرـ. ذ ثلةذكب نصلللذق ذمخطعكب ذإفذب خط ذنص بينذولف  ذبؼبهلل حذذ ( فجول ب
ذفك  ذنعخلذ نهوذ لذضل بذف  .ذ،ب قل وذبنفهلل ذا ذنفسذولةملذبا

 يم انقىل انزاتع:دن
ذفذر كذمفذافلتذالبذب  ج عذا ذافلتذباذكور  ذا ذذ،مفذباذا ذأنيذالبذب  ج ع كيلـز

ذ.(ُ)ورـذبا

                                                 
 .ِْٕبؼب يلملذالب ذب ق و:ذصذـبتص ذب ص بأق(ُ)
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 ادلناقشة:
ذ:(ُ)ينلقشذالبذب ق ؿذب شن ئذ  ذكج مذ نهلذ لذيل 

ذ،فمفذورـذب شخصذا ذ لذصكلوذب ذا ذالذكريمذ،ـبل  ذ ا ؿذب لوملذ،مفذالبذظلا ذب دطرفذ
ذذكا ذب ق  فذالذ لذصكلوذب ذصب ئذب نلس.ذ،باذصولهذا ذ لذصكلوذب ذأزذكج ذكورـ

كب  ذيدقذرو الذ ذمع ملذب ق ؿذذ،مفذالبذـبل  ذ لنص صذب ش أ ملذبؼبثدتملذ كرـذباذأزذكج 
فق ذأزبذذ،(ِ)ق   ذال ذباذأل  ذكيلو:ذفمفذق يشلذق ذ نو ينذمفذمبلغذورـذل ذب كؿذك  ذر كذميضل

 إهذب   ذج ذكأر.ذب كرـ

ذذ-ّ ذنن وملذ نهلذ لذيل :ذأل من ذيلـز ذذذالبذب ق ؿذ  بـ 
ذ،مفذباذصولهذا ذأنيذالبذب ك فذفلاذا ذب ق عذكبػبنزي ذكب كلوذكب ولل ذكإبل سذكف أ فذبخل

ذكنو رذبلاذ  ذ قل ملذب هلل ءذك  ذي ءذبؼبوتق .ذ،صولهذباذأةلذيق   فذأل بذودريب
ذو ذ لذ ذب ك فذ  ذب كف ذكبةيرـذكب ش ؾذكب ت ح  ذكب ص ؽذكب كل ذمفذورـذاذصولهذ

كورـذإبل سذكورـذف أ فذكورـذب  نن ملذكب صل دملذبخلذفك ذذكب شو ذكب نث كب ظلوذكب و ؿذكب هللج ذكب  ق ملذ
ذذر كذا ذبو ن ذورـذباذصولهذباذأ ذر ك.

ذ،ق ق ذ فذب ق  فذأن اوذا ذأنيذباذصولهورـذباذبغبذذكب زب لذ  إنكللذو فذب ق  فذكب ت لب ذ
ذب  ج عذكبح .ذكب كرـذكب تكلوذمهلذن ءذكبح ذفرذخل قذكالذـبل ؽذب 

 دنيم انقىل اخلايس:
مالهوذب لي ذبن ذأل  ذالبذب ق ؿذب شن ئذا ذبأتقلعاوذمفذباذا ذكج عذ طلقذفرذافملذؽب ذب ذ

ذنفسذأنيذب ولم ذنفسذأنيذب قلعلذ،ب ولو ذكبح ذ،كب ق ل  ذكب ولمذن ء ذن ءذذ،كب ولو ذكبةلبع  كبؼب ي 
ذ.(ُ)كجول بذب صفلتذا ذبؼب ا ؼذب خ لفجول بذالمذب صفملذا ذذ،كبح 

                                                 
،ذَْ-ّٗ،ذن ن ملذبب ذب ق و،ذصِِْٕ(،ذـبتص ذب ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذصٓٗٓ-ْٗٓ/ُِبنظ :ذؾبة عذب فتلكلذالب ذص ة مل:ذ)(ُ)

 .ُُِ-َُِب أملذب كرـذب نفهلل ذأ هذكنق ذحملة ذب ذأد ذب  ضب ذبػبة س،ذص
ذبب ذعبكعذ ذوتل ذب هللنمل،ذبل :ذ ذب ق  ف،(ِ) (،ذكب   لمذ ذوتل ذفضل  ذب ق  فذبل ذباللج ذّْْٕ،ذح يةذلقو:ذ)ٗٔٔصذلكبم

،ذُّ(،ذكبب ذ لجملذ ذوتل ذب هللنمل،ذبل :ذف ةلذمنك تذبعبهة مل،ذصِِٓٗ،ذح يةذلقوذ)ٕٓٔ ةلىنذإىلذق  ملذ بلغذورـذل ،ذص
ذ) ذكقلؿذب   لم،ذصَُِح يةذلقو: ذباذلض ذباذأن ، ذب ذأد  ذأ ذجلب  ذح يةذٕٓٔ(، ذالب ذكارر ذ: حهلل ذار حذك يو،

 (.َّٔٗ(،ذح يةذلقو:ذ)ٕٖٗ/ّب  دلينذ ذار حذين ذم ذعبكعذ)
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البذأ ـذبةق بلذبل   ذب لمذأ فتذب ذب  ي ذكعأتذذإىلقلؿذبب ذب ق و:ذكب ا ذب لمذقلعاوذ
لذي ي ذبق لص ذك ش  ت ذب ولمذ ة ئذإ   ذكا ذب قل وذبنفهلل ذبؼبدلي ذب ولهذف ؽذظب بص ذف ؽذأ ن ذب فولؿذؼب

ذ.(ِ)و ذن ءذفهوذمنك كبذر كذول ذذأل بؼبوللؼذب قلعلذ

 ادلناقشة:
ذذوةلذيل :ذذ،ينلقشذالبذب ق ؿذب شن ئذ  ذكج م

ذذإرذا ذـبل  ذ لوق ؿذب هلل يملذك هللل  ذب ش ب ئذب هللةلكيمل.ذ،مفذق ؽبوذالبذ ذكليملذب فهلللعذ-ُ
ذ،  ذـبل  ذ لوق ذكب نق ذكب لوملذكب و ؼذ ذ فذكبح ك لذي عكمذ ذر كذ  ذو فذباذا ذب ف

ذذكالذ ذن عذ  ذب ش ب ئ.ذ، فذب ف  ذالذيهللة ذور لذالذ ذ وملذ  ذب لولتذكالذ ذأ ؼذبعذ عـذولهو
ذ  ذب ق ؿذ لبذب ق ؿذم  لذفلي  ذ نهل:-ِ ذمن ذيلـز
هذفمهنلذولهلذ  ذورـذباذصكليوذب ق  فذب ك ًنذكب ت لب ذكبةقب  ذكب زب لذكيل  ذوتوذباذصولذ-م

ذب نف س.ذأل كا ذم فلظذكولةلتذك  هللتذف ضلذفلهذذ،صكلوذباذصولهذ لذ،بغبق قملذأل 
فمهنوذمخربكبذأ ذباذصولهذبكرـذحق ق ذفقل  ب:ذقلؿذباذولبذكم  ذذ،صكليوذلي ذباذكمند ل  ذ

ذكهن ذأ ذولب ذبغبق ق ذبؼب ووذ  ذب ذ،بكلب ذمن بعذ لكرـ ذول   فلظذكب كلةلتذك  سذر كذ  ذكالب
 ب ف  ذ ذن ء.

ذب  ي ذ-  ذمنشعال ذإمنل ذب كتوذب هللةلكيمل ذباذب ذذ،مفذب ق  فذب ك ًنذكيل   ك  هللتذ  ذورـ
فعنشعكالذكم ف الذاوذ  ذركبتذمنفهللهوذصولهذباذأةلذيق   فذذ،نف يهوذأل مفلهذ لذب وق ذب فولؿذ

ذ.(ّ)أل بذودريب

                                                                                                                                            
 (.ٔٗٓ-ٓٗٓ/ُِبنظ :ذؾبة عذب فتلكل:ذ)(ُ)
 .ّْٕـبتص ذب ص بأقذبؼب يلملذالب ذب ق و،ذص(ِ)
 .ُِِبنظ :ذب أملذب كرـذب نفهلل ذحملة ذبػبة س،ذص(ّ)
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ذ

 ادلطهة انثانث: انرتجيح
ذب كتل ذكب ب ق ذ ذمع مل ذب لمذصوض م ذبغبق ذقد ذكج عهللؿ ذكإصبلعذيل ذب  مل بؼبخل فنيذا ذذنمل

ذكا ذذأل ب ق ؿذب كؿذب لمذينصذ ذمذيزؿذ تكلةل ذكباذيدرلن  ذيدرلن  ذب  ذقل ةمل ذباذافمل مفذورـ
ذب ذحب ؼذكا تذيهللةئذور لذيل قذب ذج ذكأر. ذيتكلوذ  ذنلءذبكرـذيقـ 

ذب كتل ذكذ ذ ل ضئذكر كذ تضلف ذمع مل ب هللنملذ ذب  ال ملذأل  ذكإصبلعذيل ذب  ملذأل  ذك  بفقت 
ب لو مذكب وق ذب هلل مذكؼبنلقشملذمع ملذبؼبخل فنيذكند ذبؼبنلك نيذفلوذيدقذ نهلذع   ذإالذمبط ذكالذندهملذإالذ

ذعحضتذكبغبة ذاذل ذب ولؼبني.
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 انفصم انثاني
 فأثز يسأنة كالو اهلل تعايل يف يثاحث احلكى انشزعي وانتكهي

 ادلثحث األول: تسًية كالو اهلل تعايل خطاتا
 فذ ذرب يػػ ذب قػػ ؿذ ذر ػػكذذ،ق ػػ ذإيػػ بعذبػبػػرؼذ ذاػػلمذبؼبهللػػع ملذ هللػػ ذمفذمبػػنيذبؼبػػ بعذبلػبطػػل 

ذكر كذوةلذيل :ذ،ب لفذؼب لعذبػبرؼذ لةختلفني

 اخلطاب يف انهغة:
ربذخطدملذبضوذبؼبنذأل كخطوذذ،بل كرـذـبليدملذكخطلبلذ يقلؿذخليدذ،بػبطل ذ ص لذخليو

ذ.(ُ)كخطلبملذكخطوذبؼب م ذ ذب نكلحذخطدملذبكهلل ذبػبلءذ،بغبلء
ذبنيذبننني ذب كرـ ذمح مهل ذمارف: ذكب دلء ذكب طلء ذبػبلء ذبب ذفللس: ذخيليد ذذ،قلؿ ذخليد  يقلؿ:
ذذخطلبلذكبػبطو:ذب   ذيقئذكإمنلذظب ذبل كذؼبلذيقئذف  ذ  ذب تخليوذكبؼب بجومل.

ذ...نيذك خطو:ذيل  ذك ول ذخيتل ذأل  ذ  نلفذكم لذب ا ذب خ :ذفلخترؼذ  ن
ذ.(ِ) خطوذبغبةللذصول مذخض  ذكو ذ  فذيشد ذر كذفه ذمخطوبكذ
ذفلؼب بعذ  ذبػبطل ذ ذب لومل:ذص ج  ذب كرـذذ إرذبػبطل ذا ذب كرـذبنيذ تكلوذذ،ب وريذإىلإرب
ذخطدملك ن ذبنتقلؽذبػبطدملذبضوذبػبلءذكبػبطدملذبكهلل الذف قلؿذ ذبؼب أظمل:ذخذ،كيل ئ كيقلؿذذ،طوذب قـ 

ذإربذيلوذمفذيتزكجذ نهوذإىلذبؼب م ذو ذب نكلحذخط ذ.(ّ)ب قـ 

                                                 
،ذبؼبصدلحذبؼبنريذَُّ،ذب قل  سذبحمل طذ لفريك ذمبلعم،ذصَُٖ صرلحذ ل ب م،ذص(،ذـبتللذبُٖٗ/ِبنظ :ذ قلي سذب لوملذالب ذفللس:ذ)(ُ)

 (.ِّْ/ُ.ذبؼبوجوذب  ي طذةب با وذمن س،ذك خ كف:ذ)ُْٕ لف    ،ذص
 (.ُٗٗ-ُٖٗ/ِ قلي سذب لومل:ذ)(ِ)
ذ(.ِّْ/ُ،ذبؼبوجوذب  ي ط:ذ)ُْٕبنظ :ذبؼبصدلحذبؼبنريذ لف    ،ذص(ّ)
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ذ

 ادلزاد تاخلطاب يف االصطالح:
ذ،بختلفػػتذأدػػللبتذب ولةػػلءذ ذرب يػػ ذبؼبػػ بعذ ػػ ذبػبطػػل ذباػػطرحلذكميكػػ ذصلخػػ صذمبػػ  ذ ػػلذروػػ 

ذب نر ذب تله:ذأل 
ذ.(ِ)ذ ج  ذب كرـذكب ذب وريذةفلعص مكذصذ،(ُ):ذا ذص ج  ذب كرـذكب ذب وريذ إلفهلـق  -ُ
ذبػبطػػػل ذحبهللػػػوذماػػػ ذب لوػػػملذوةػػػلذيػػػدقذ ب كػػػرـذذإىل كنػػػ ذأػػػ ؿذبػػػ ذباػػػطرحلذذ،كاػػػلبذ ذبغبق قػػػملذ فهػػػـ 

ذوةلذي عيتذ ذبق ملذب تو يفلت.ذذ،(ّ)بؼب ج ذكب ذب وري
مذدبجػػ عذكاػػدالءذحػػ كذذ(ٓ)مكذب كػػرـذب  هذب ػلمذيقػػئذبػػ ذب تخليػػوذ،(ْ):ذاػػ ذبؼبوػػعذب قػػل وذبل ػػلبتكق ػ -ِ

ذ، ػػ   ؽبلذب قػػل وذبػػل نفسذكألػ ذ،ب ودػلل ذب  ب ػػملذبل  ضػػئذألػػ  هنػػوذيػ كفذمفذب كػػرـذيطلػػقذذ،ب كػرـذب نفهللػػ 
كبؼبػ بعذبػ ذأنػ اوذانػلذاػ ذبؼبوػعذذ،إ لذ لكرـذب لفظ ذمكذب كرـذب نفهلل ذبؼب ج ذكب ذب وريذ إلفهػلـذطل فلػب
ل ػ ذفل كتػل ذع  ػ ذبغبكػوذب ػلمذاػ ذب كػرـذب ذا ذعبؿذأذ،إرذبػبطل ذب لفظ ذأن اوذ  سذحبكوذ،ب ثلين

ذ.(ٔ)ب نفهلل ذك  سذحكةل
قػػلؿذب اػػفهلين:ذكبيػػتوةلؿذاػػلبذب لفػػظذ ذاػػلبذذ،قصػػ ذبػبطػػل ذألػػ ذاػػلبذبؼبوػػعذك ب ػػلكؼبػػلذوػػلفذ

ذذذ.(ٕ)بؼبوعذ  ذبل ذبالاطرحذكالذ نلقشملذ ذبالاطرحلتذكالذحج 
ذذ.(ٖ)كق  :ذا ذب كرـذب لمذيفهوذ ن ذ  ذظبو ذن  ل-ّ

                                                 
ذبب(ُ) ذـبتص  ذأل  ذب وض  ذن ح ذ)بنظ : ذبغبلجو: ذ)ُِِ/ُ  ذ لتفتل بين: ذب ت ض ح ذأل  ذب تل يح ذ لد خش ،ذُّ/ُ(، ذب وق ؿ ذ نلاج .)
 (.َُّ/ِ(،ذص هللريذب تر ي ذ  ريذبلعنلم:ذ)ُْ/ُ)

ذ(.ُّٔ/ُ(،ذصشن  ذبؼبهللل ئذ لزلوش :ذ)ْْ/ُبنظ :ذبة لجذالب ذب هللدك :ذ)(ِ)
 (.ُُِ/ُن حذب وض ذأل ذبؼبختص :ذ)ذ،ذحلن ملذبعب جلينذأل ُِٓ/ُبنظ :ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)(ّ)
 (.ُُِ/ُب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين:ذ)(ْ)
(ذُْ_ُ)(ذ نلاجذب وق ؿذ لد ختش ذُُِ-ُ(ذب تل يحذأل ذب ت ض حذ)ُِِ-ُبنظ :ذحلن ملذبعب جلىنذأل ذب وض ذأل ذبؼبختص ذ)(ٓ)

ذ(َُّ-ِ)ص هللريذب تر ي ذ  ريذبلعصشلم
ذ
 ذ
 (.ُِِ/ُ وض ذأل ذبؼبختص ذ)بنظ ذحلن ملذبعب جلينذأل ذن حذبذ(ٔ)
 (.ُِِ/ُب كلن ذأ ذبحملص ؿ:ذ)(ٕ)
 (.ُِٖ/ُ(،ذما ؿذب فق ذالب ذ فلح:ذ)َٓ/ُ(،ذهنليملذب  ا ؿذ لهن م:ذ)ٓٗ/ُبنظ :ذبةحكلـذ آل  م:ذ)(ٖ)
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وةػػلذميلقػػ بذبػبطػػل ذألػػ ذذذ،ؾبػػ عذب كػػرـذب نفهللػػلينذألػػ كمذيقصػػ كمذذ،الءذأةةػػ بذب كػػرـذانػػلفهػػدذ
مكذبؼبػػتكلوذمكذ كرـذربصػػ ذلبػػيتولػػقذذكاػػ ذؾبػػ عذوػػرـذك ػػتكلوذكيػػل ئذ ػػ ذعكفذرب يػػ ذؼبػػلذ،معينذ ػػلذ صػػ ذبػػ 

ذب هللل ئ.
ذذذ.(ُ)كق  :ذا ذب كرـذب لمذيفهوذ  ذظبو ذن  لذ ف  ب-ْ

ذذذ.(ِ)ذب كرـ:ذك بعذبوض :ذ طلقلذ  ووذحل ملذقص ذإفهلـذب هللل ئذكأ  هلفعضلف بذق  ذبةفلع ذ 
ذذ.(ّ)كق  :ذا ذب كرـذب لمذيفهوذبؼبهللتةئذ ن ذن  لذ ئذقص ذبؼبتكلوذب ذإفهل  -ٓ

ذذ"قص ذبؼبتكلوذبةفهلـ"ذ  خ جذ لذالذيقص ذبؼبتكلوذب ذإفهلـذب هللل ئ.ذفعضلف بذق  
فعضلف بذق  ذ"ب ته دذ لفهوذذ.(ْ) ذا ذ ته ئذ لفهوكق  :ذا ذب كرـذب لمذيقص ذب ذإفهلـذ -ٔ

ذ  ذقد ذب هللل ئ".
ذ.(ٓ)كأربذأن ذب   مذبق   :ذا ذب لفظذبؼبت بضئذأل  ذبؼبقص عذب ذإفهلـذ  ذا ذ ته ئذ فهة 

ذيل  ذبل ش حذوةل ذي ؼذمصنلك   ذق  ع ذب تو يفلتذكموث ال ذمنه  ذب خريذ   ذالب ذ"ا ذذ:(ٔ)ك ك ف ق   :
ذ لذبةفهلـكقوتذبؼب بضوملذأل  ذ  ذبغب ولتذكبةنللبتذبؼبفهةملذفهلمذكإفذقص ذذب لفظ"ذمح  ذب ذأةل
ذ  هللتذبلفظ. ذ"بؼبت بضئذأل  "ذمح  ذب ذأ ذب  فلظذبؼبهةلمل.ذإالذمهنل ذ"بؼبقص عذب ذإفهلـ"ذذق   : ق   :

لفهو"ذق   :ذ"  ذا ذ ته ئذ ذمح  ذب ذأةلذكلعذ  ذب كرـذب لمذمذيقص ذبؼبتكلوذب ذإفهلـذبؼبهللتةئ.
ذككب مهل.ذ،مح  ذب ذأ ذب كرـذؼب ذالذيفهوذول نل وذكبؼبوة ذأل  

                                                 
 (.ّّٗ/ُ(،ذن حذب ك ووذبؼبنريذ لفت ح :ذ)ُِٖ/ُبنظ :ذما ؿذب فق ذالب ذ فلح:ذ)(ُ)
 (.ّّٗ/ُن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)(ِ)
(.ذلفئذبغبلجوذُِٖ/ُ(،ذما ؿذب فق ذالب ذ فلح:ذ)ِّّ/ُ(،ذب لفذبؼبختص ذ لافهلين:ذ)ِٓ/ُبنظ :ذهنليملذب  ا ؿذ لهن م:ذ)(ّ)

 (.ٕٓ/ُ(.ذف بصحذب  ضب ت:ذ)ّّٗ/ُ(،ذن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)ُِٔ/ُ(،ذب در ذبحمل طذ لزلوش :ذ)َْٗ/ُالب ذب هللدك :ذ)
(،ذب در ذَْٗ/ُ(،ذلفئذبغبلجوذالب ذب هللدك ذ:ذ)ُِٖ/ُ(،ذما ؿذب فق ذالب ذ فلح:ذ)ِّّ/ُبنظ :ذب لفذبؼبختص ذ لافهلين:ذ)(ْ)

(،ذن حذب ك ووذب هللليئذ لهلل  ي :ذُْ/ُ،ذ نلاجذب وق ؿذ لد خش ،ذ)ٔٗ(،ذيري ذب لاوذ لزلوش :ذصُِٔ/ُبحمل طذ لزلوش :ذ)
(ُ/ٓٓ.) 
 (.ٓٗ/ُبةحكلـذ ذما ؿذب حكلـ:ذ)(ٓ)
ذب ح(ٔ) ذما ؿ ذ  ذبةحكلـ ذ)بنظ : ذ آل  م: ذ)ٓٗ/ُكلـ ذ لهن م: ذب  ا ؿ ذهنليمل ذ لافهلين:ذَٓ/ُ(، ذبحملص ؿ ذأ  ذب كلن  ،)
(ُ/ُُٗ.) 
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 انزاجح ين انتعزيفات:
ذور ػػلذ ف ػػ بذذ،كب ػػلمذيػػ جحذهذاػػ ذب تو يػػ ذبػبػػل س  نػػ ذينليػػوذ وػػعذبػبطػػل ذب ػػلمذيهللػػتلـز

ذقلا بذب ذإفهلـذب هللل ئ.ذ،العلبذ  ذ تكلو
حذروػػ مذ نػػ ذكضػػئذكفػػقذ ػػلاوذ ػػ ذالذيػػ مذكم ػػلذق ػػ ذ"ب ته ػػدذ لفهػػوذ ػػ ذقدػػ ذب هللػػل ئ"ذفػػرذيصػػذ

ب ػػلمذأل ػػ ذماػػ ذذكاػػ ذخػػرؼذبغبػػقذ،(ُ) نػػ ذمذيقصػػ ذبػػ ذإفهػػلـذ ته ػػئذب فهػػوذ،صهللػػة  ذوػػرـذباذخطلبػػل
ذذذب هللنملذكبعبةلأملذوةلذي عيت.

قلؿذب افهلين:ذإفذبػبطل :ذا ذ لذيقص ذبػ ذإفهػلـذ ػ ذاػ ذ ته ػئذ لفهػوذالذيهللػة ذب كػرـذ ذ
كقػػلؿذب زلوشػػ :ذفػػمفذقلنػػل:ذ ػػلذيقصػػ ذبػػ ذإفهػػلـذ ػػلذذ،(ِ)صػػ ذبػػ ذإفهػػلـذ ته ػػئذب فهػػو نػػ ذمذيقذ،ب  ؿذخطلبػػل

ذ.(ّ)لا ذ ته ئذ لفهوذفرذيهللة ذخطلبلذكإفذقلنلذ لذيقص ذب ذبةفهلـذ ذبعبةلملذظب ذخطلب
ذبػبطل ذ ذب د لفذؼبوعذبػبطل ذيلرظذمفذبو ذب ولةلءذقص ذ فهـ  ذأل ذباطرحلكبو ذالب

مفذبػبطل ذا ذب كرـذمكذب لفظذ  ذعكفذرب ي ذ  ذبل كرـذذأل وث ذب ولةلءذكمذ،ب كرـذب نفهلل ذب  ه
ذولفذبػبرؼذ ذصهللة ملذورـذباذصولهذخطلبلذ،(ْ)ب نفهلل  ذ ذيدوذذ،ك لب ذالحقل كي ؼذمصنلكؿذالب

ذيهللة ذ ذا  ذصوله ذبا ذورـ ذ  ذبختل ذب نلأ   ذكق  ذصفص ر ذموث  ذبشك  ذبؼبهللع مل ذالم بػبرؼذ 
ذؿذ ذر كذوةلذيل :كب ق بذخطلبل؟

ذ(ُ)كب ق ب ذ(ٔ)ك نهوذب دلقرينذ(ٓ)ب نلأ  ق ؿذموث ذذ إن ذالذيهللة ذخطلبل:ذكاذالقول األول:
ذككرياو.

                                                 
 .ٔٗ(،ذيري ذب لاو،ذصِّّ/ُبنظ :ذب لفذبؼبختص ذ لافهلين:ذ)(ُ)
 (.ِّّ/ُب لفذبؼبختص ،ذ)(ِ)
 .ٔٗيري ذب لاو:ذص(ّ)
 (.ُّ/ُبنظ :ذب تل يحذأل ذب ت ض ح:ذ)(ْ)
ذب تق يوذكبةلنل(ٓ) (،ذِّّ/ُ،ذب لفذبؼبختص ذ لافهلين:ذ)ٕٔ(،ذن حذصنق حذب فص ؿذ لق ب ،ذصّّٓ/ُعذب صوريذ لدلقرين:ذ)بنظ :

(،ذن حذب وض ذأل ذِْ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿذ لين م:ذ)َْٗ/ُ(،ذلفئذبغبلجو:ذ)ّْ/ُ(،ذبة لج:ذ)ُُِ/ُب كلن ذأ ذبحملص ؿ:ذ)
(،ذُُّ/ِ(،ذص هللريذب تر ي :ذ)ُّ/ُ،ذب تل يحذأل ذب ت ض ح،ذ)ّٗص(،ذيري ذب لاو،ذُِٔ/ُ(،ذب در ذبحمل ط:ذ)ِِٕ/ُبؼبختص :ذ)

 (.ٕٓ/ُف بصحذب  ضب ت:ذ)
 (ِّٓ/ُب تق يوذكبةلنلعذب صوريذ)ذ(ٔ)
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ذ.إن ذيهللة ذخطلبلذالقول الثاني:
ذ.(ْ)ب قشريمكبب ذذ(ّ)كنهللوذ لنو مذ(ِ)ب نلأ  كا ذق ؿذبو ذذ

ذ.ػبطل بب تفص  ذأل ذحهللوذصفهللريذذالقول الثالث:
باذخطلبلذذإفذبػبطل ذا ذ لذيقص ذب ذإفهلـذ  ذا ذ ته ئذ لفهوذمذيهللة ذورـفمفذق  :ذذ

ذ.(ٓ)كإفذق  :ذإفذبػبطل ذا ذ لذيقص ذب ذ طلقذبةفهلـذ ذبعبةلملذظب ذورـذباذخطلبل
ذبل صل حذ إلفلع ذعكفذصق   ذبلةفلع ذ كأربذأ ذالبذالحوذف بصحذب  ضب تذبق   :ذإفذبوتف ب

ذذ.(ٔ)كإفذملي ذبةفهلـذبغبلهذفرذ،بغبل  ملذفل  هذخطل 
ذملي ذبلػبطل ذ لذيشة ذارح ت ذ إلفلع ذعكفذصق   ذبلةفلع ذبغبل  مل فل كرـذذك  بعم:ذمن ذإرب

كإربذملي ذبلػبطل ذ لذخيصذبةفلع ذمكذبةفهلـذبغبلهذب يتذفل كرـذب  هذ  سذذ،ب  هذخطل ذأن او
ذإفذنلءذبا. هللع ملذصذكي عيتذ زي ذب لفذؽبلبذ ذخبطل . ذكل  ذبؼبو ـك

ذب تفص  ذالذؿب ذ  ذ ذي عذب ق بؿذالذانل إرذالذيو كذمارلب ذمفذذ،كب لمذيظه ذهذمفذالب
فمفذلجحذمح اوذ وعذ و نلذ لخطل ذذ،أل ذحهللوذصفهللرياوذ لخطل ذيق   بذبعح ذب ق  نيذب هلللبقني

ذبؼبوعذب لمذ ذباذأل ذحهللوذالب ذورـ ذخطلبلبذبهتذصهللة مل ذب ق  نيذذمكالذح عم، ذبعح  كصونيذق   
ذكباذمألو.ذ،ب هلللبقني

                                                                                                                                            
 .ٕٔن حذصنق حذب فص ؿ،ذ(ُ)
(،ذب در ذُْ/ُ(،ذبة لجذالب ذب هللدك :ذ)ُِٕ/ُ(،ذك ئذن حذب وض :ذ)َْٗ/ُبنظ :ذبؼبختص ذالب ذبغبلجوذ ئذلفئذبغبلجو:ذ)(ِ)
 (.ّّٗ/ُ،ذن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)ِٗ(،ذيري ذب لاو،ذصُِٔ/ُ ط:ذ)بحمل
 (ّّٗ-ُ(ذن حذب ك ووذبؼبنريذ)ُِٔ/ُبنظ ذ:ذب در ذبحمل طذ)ذ(ّ)
 بنظ :ذبؼب جونيذب هلللبقني.(ْ)
ذب هلل ؿذ لين م:ذ)َْٗ/ُ(،ذلفئذبغبلجوذ)ْْ.ذذّْ/ُ(،ذبة لج:ذ)ِّّ/ُبنظ :ذب لفذبؼبختص ذ لافهلين:ذ)(ٓ) (،ذِْ/ُ(ذهنليمل

 (.ُّ/ُ،ذب تل يحذأل ذب ت ض ح،ذ)ِٗيري ذب لاو،ذص
 (.ٕٓ/ُف بصحذب  ضب ت:ذ)(ٔ)
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ذ

 أدنة األقىال:
 دنيم انقىل األول:
يقتضػػػػ ذكجػػػػ عذبننػػػػنيذـبليػػػػوذكـبليػػػػوذكوػػػػرـذباذقػػػػ ًنذم هذفػػػػرذيصػػػػحذف ػػػػ ذذإفذ فػػػػظذبػبطػػػػل 

فػػمربذظب نػػلذوػػرـذذ،وةػػلذمفذوػػرـذباذقػػ ًنذكبػبطػػل ذحػػلعثذذ،بػبطػػل ذ نػػ ذالذمحػػ ذ ذب  ؿذ ػػئذباذصوػػله
ذ.(ُ)خطلبلذفق ذكافنلمذبلغب كثذكا ذفبتنئباذ

 ادلناقشة:
 ين وجهني:

مفذبؼبوػػعذبلػبطػػل ذاػػ ذبؼبوػػعذب قػػل وذبل ػػلبتذكاػػ ذب كػػرـذب نفهللػػ ذكبيػػتوةلؿذاػػلبذب لفػػظذ ذ-ُ
ذذذ.(ِ)البذبؼبوعذ  ذبل ذبالاطرحذكالذ شلحملذ ذبالاطرحلت

ذذكالبذلعذ  ذبو ذب نلأ  ذكفقذ لادهوذ ذب كرـذب نفهلل .
ذم  ي :ذأل بغبقذمفذيقلؿ:ذإفذالبذب     ذ دعذكذ-ِ

فػػػرذيظهػػػ ذ نػػػ ذ وػػػريمذحػػػ ذيكػػػ فذخطلبػػػلذكقػػػ ذيػػػدقذذ،مفذوػػػرـذباذ وػػػعذقػػػل وذبػػػل نفسأولهمـــا: 
ذالبذ ذب فص ذب كؿذ  ذالبذب درةذدبلذيوعذأ ذإألعص ذانل.ذأل صفص  ذب  عذ

ب  ؿذ ػ ذخيليدػ ذكيقػلؿذف ػ :ذفػرذيصػحذمفذيكػ فذ وػ ذ ذذ،مفذباذيػدرلن ذكصوػلهذقػ ًنذوالثاني:
دبوػػعذص جػػ ذب  ػػ ذذ،جػػ ب مذألػػ ذكب نػػلأ  كقػػ ذبصفػػقذماػػ ذب هللػػنملذذ،إفذاػػلبذب كػػرـذيتولػػقذبتكل ػػ ذبؼبوػػ ـك

ذإفذنػػلءذذ،(ّ)كب نهػ ذإ  ػػ ذإربذكجػ  فكػػلبذيت جػ ذبػبطػػل ذإ  ػػ ذإربذكجػ ذكيػػ عيتذب كػرـذأػػ ذصكل ػ ذبؼبوػػ ـك
ذباذ فصر.

                                                 
ذ)(ُ) ذ لدلقرين: ذب صوري ذب تق يوذكبةلنلع ذصّّٓ/ُبنظ : ذ لق ب ، ذب فص ؿ ذصنق ح ذن ح ذ لافهلين:ذٕٔ(، ذبحملص ؿ ذب كلن ذأ  ،
 .ّٗب لاو،ذص(،ذيري ذُِٔ/ُ(،ذب در ذبحمل ط:ذ)ِْ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿذ لين م:ذ)ُُِ/ُ)
 (.ُُِ/ُب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين:ذ)(ِ)
ذ(.ُِٓ/ُبنظ :ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)(ّ)
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ذ

 دنيم انقىل انثاني:
ك ػل كذجيػ  ذمفذيكػ فذوػرـذذ، ػ ذكاػ ذب كػرـذبعنػ ذخطػل ذعكفذكجػ عذبؼبخليػومن ذالذ لنئذ

كجيػ  ذمفذيكػ فذم ػ بذمكذذ،بغبق قػملذألػ باذ ذب  ؿذكورـذلي ؿذباذال ذباذأل ػ ذكيػلوذ ذكقتػ ذـبليدػملذ
ذ.(ُ)وةلذيقلؿذ ذبؼب ا :ذم  ذ ذكا ت ذكهن ذكإفذمذيك ذمثذ ع  لذك نه ذ  ج عذذ،هن ل

 انرتجيح:
 فذباذصوػػػلهذوةػػػلذاػػػ ذ ػػػلاوذماػػػ ذب هللػػػنملذذ،قذمفذوػػػرـذباذصوػػػلهذيهللػػػة ذخطلبػػػلذكالذحػػػ جبغبػػػ

كبعبةلأػملذ ػتكلوذكالذيػزبؿذيػتكلوذ ػ ذنػلءذفجػنسذور ػػ ذم هذك حػلعمذحلعنػ ذكقػ ذيػدقذب ػلفذر ػكذبعع تػػ ذ
ذ ذمكؿذالبذب درة.

كقػػ ذمتذذ، كرـذب نفهللػػ كبؼبلص ي يػػملذككػػرياوذ دػػعذألػػ ذقػػ ؽبوذبػػلذب نػػلأ  ك ػػلذمكلعمذبؼبخػػل ف فذ ػػ ذ
ذأػػػ ـذجػػػ ب ذصهللػػػة ملذوػػػرـذباذخطلبػػػلذفػػػ جحذ ػػػلذع ػػػتذأل ػػػ ذب ع ػػػملذألػػػ إبطل ػػػ ذكاكػػػلبذف ةػػػلذبيػػػت   بذبػػػ ذ

ذب صر رملذ ذما ذبؼبهللع ملذكف أهل.

 نىع اخلالف:
ذ ػػ هفقب ػػلمذيظهػػ ذهذمفذبػبػػرؼذ ذ هللػػع ملذصهللػػة ملذوػػرـذباذصوػػلهذخطلبػػلذبػػعخرؼذالذشبػػ بتذ

 ذشبػ  ذصتةثػ ذ ذبػبػرؼذ ذصو يػ ذبغبكػوذب شػ أ ذوةػلذيػ عيتذ ذبؼبدرػةذب تػلهذإفذكريذمفذ ػذ،  صدملذأل  
ذنلءذبا.

ذ.(ِ)ض كل ذص ق ذبغبكوذب ش أ ذأل  ذ،يق ؿذب   م:ذكب  بجوذمفذيو ؼذ وعذبػبطل ذمكال
بػبػرؼذ ذذأثر الخالف في مسألة كالم اهلل تعالي في الخالف في تسمية كـالم اهلل خطابـا:

ذ هللع تنيذكمهل:ذإىلـذباذخطلبلذي جئذصهللة ملذور
كبؼبلص ي يػػػملذذب نػػػلأ  كقػػػ ذيػػػدقذإيػػػ بعذاػػػلبذبػبػػػرؼذكروػػػ ذمفذالخـــالف فـــي المـــراد بالخطـــا : 

ماػػلهوذ ذب قػػ ؿذبػػل كرـذب نفهللػػ ذمنكػػ ذموثػػ اوذصهللػػة ملذوػػرـذباذذألػػ فدنػػلءذذ،منفهللػػهوذـبتلفػػ فذ ذر ػػك
كبؼبلص ي يػملذذب نػلأ   ذنػوػرـذباذأكذليػوذـبليػوذكـبذ فذ فػظذبػبطػل ذوةػلذيػدقذيقتضػ ذكجػ عذ،خطلبل

                                                 
 (.ّّٗ/ُ.ذن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)ِٗ(،ذيري ذب لاو،ذصُْ/ُبنظ :ذبة لج:ذ)(ُ)
 (.ٓٗ/ُبةحكلـذ ذما ؿذب حكلـ:ذ)(ِ)
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ماػػلهوذاػػلبذصهللػػة ملذوػػرـذباذذألػػ ف ةتنػػئذذ،كبػبطػػل ذحػػلعثذ،ككبػػ اوذنفهللػػ ذم هذككػػريذحػػلعثذب حػػلع
ذ.(ُ)خطلبل

م ػػػػلذبؼبخػػػػل ف فذؽبػػػػوذ ذر ػػػػكذكاػػػػوذبوػػػػ ذذكاػػػػلبذب قػػػػ ؿذ نليػػػػوذ اػػػػلهوذ ذ هللػػػػع ملذوػػػػرـذبا.
ذ، ػئذصفهللػرياوذ لخطػل ذبعنػ ذب كػرـذب نفهللػ ذب  هذ،ذخطلبػلكبؼبلص ي يػملذفعجػل كبذصهللػة ملذوػرـذباذب نلأ  

ذكالبذأنيذب تنلق .ذ
ذذذ.(ِ)قلؿذب افهلين:ذكبؼبوعذبلػبطل :ذبؼبوعذب قل وذبل لبت

 ػػػػلذيقػػػػئذبػػػػ ذذإىلكقػػػػلؿذب تفتػػػػل بين:ذكبػبطػػػػل ذ ذب لوػػػػملذص ج ػػػػ ذب كػػػػرـذكبػػػػ ذب وػػػػريذ إلفهػػػػلـذمثذنقػػػػ ذ
ذذذ.(ّ)هكا ذالذانلذب كرـذب نفهلل ذب  ذذ،ب تخليو

ذ، ػػػػ   ؽبلذب قػػػػل وذبػػػػل نفسذكألػػػػ ذ،ب ودػػػػلل ذب  ب ػػػػملذبل  ضػػػػئذألػػػػ كقػػػػلؿذبعب جػػػػلين:ذكب كػػػػرـذيطلػػػػقذ
كمليػػػ ذ ػػلذاػػػلذانػػػلذبؼبوػػػعذذ،فلػبطػػل ذإ ػػػلذ لكػػػرـذب لفظػػػ ذمكذب كػػرـذب نفهللػػػ ذبؼب جػػػ ذبػػػ ذكبػػ ذب وػػػريذ إلفهػػػلـ

 ػػ ذبغبكػػوذب ػػلمذاػػ ذبػػ ذاػػ ذعبؿذأل ػػ ذفل كتػػل ذكمخ بصػػ ذعالذ،فػػمفذبػبطػػل ذب لفظػػ ذ ػػ سذحبكػػوذ،ب ثػػلين
ذ.(ْ)ب  ج ذبؼبخص صذأل ب كرـذب نفهلل ذ

صفهللػػػريمذباػػػطرحلذبػػػل كرـذب ػػػلمذذألػػػ كقػػػلؿذم ػػػريذبلعنػػػلم:ذكبػبطػػػل ذؿبةػػػ ؿذألػػػ ذظػػػلا مذبنػػػلءذ
ب نفهللػػ ذب ػػلمذمليػػ ذبلفػػظذبػبطػػل ذاػػلذانػػلذ تصػػ ذ ػػلمذبغب ث ػػملذ ذ فذذ،بؼبته ػػئذ فهةػػ ذإىلحب ػػةذي جػػ ذ

ذ.(ٓ)ك  سذدب بعذانلذ، وعذ و مذـذكب ذب وريذ إلفهلـب  ؿذكو ن ذممذبػبطل ذص ج  ذب كر
ذأل ػ ذ ذب لوػ مذكب وػ ؼذباليػتوةلهذ كلةػملذبػبطػل ذكيلػـز كؼبلذولفذالبذبالاطرحذـبل فػلذ لةفهػـ 

بالأتػػلبلذأػػ ذر ػػكذبػػعفذاػػلبذباػػطرحذكالذذإىلفهللػػلعذماػػلهوذ ذب قػػ ؿذبػػل كرـذب نفهللػػ ذبضػػط ذبوضػػهوذ
ذ شلحملذ ذبالاطرحلت.

                                                 
ذ)(ُ) ذ لدلقرين: ذب صوري ذب تق يوذكبةلنلع ذصذ(،ّّٓ/ُبنظ : ذ لق ب ، ذب فص ؿ ذصنق ح ذ لافهلين:ذٕٔن ح ذبحملص ؿ ذب كلن ذأ  .
(ُ/ُُِ.) 
 (.ُُِ/ُب كلن ذأ ذبحملص ؿ:ذ)(ِ)
 (.ُّ/ُب تل يحذأ ذب ت ض حذؼبنتذب تنق ح:ذ)(ّ)
 (.ُِِ/ُحلن ملذبعب جلينذأل ذن حذب وض ذأل ذبؼبختص :ذ)(ْ)
 (.ُُّ-َُّ/ُص هللريذب تر ي ذ)(ٓ)
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كبيػػػػتوةلؿذاػػػػلبذب لفػػػػظذ ذاػػػػلبذبؼبوػػػػعذ ػػػػ ذبػػػػل ذبالاػػػػطرحذكالذ نلقشػػػػملذ ذذقػػػػلؿذب اػػػػفهلين:
ذ.(ُ)بالاطرحلتذكالذحج 

ذقلت:ذكب لمذيظه ذهذمفذادالءذخل ف بذبق ؽبوذالبذمالهوذبؼبتضة ذإندلتذب كرـذب نفهلل .ذذ

 اخلالف يف يسأنة كالو اهلل تعايل:-2
ذإىلب شػػػ أ ذ ػػػ ذ"خطػػػل ذبا"ذقػػػلؿذب طػػػ  ذأنػػػ ذور ػػػ ذأػػػ ذأػػػ كؿذب قػػػ ب ذ ذصو يػػػ ذبغبكػػػوذ

ذم  ي :ذأل "ورـذبا"ذكولفذالبذ ن ذبنلءذ
ذمفذورـذباذ وعذقل وذبل نفسذأن مذفرذيظه ذ ن ذ وريمذح ذيك فذخطلبل.أحدىما: 
كوػػػرذاػػػلي ذذ(ِ)مفذباذيػػػدرلن ذكصوػػلهذقػػػ ًنذفػػػرذيصػػػحذمفذيكػػػ فذ ذب  ؿذ ػػػ ذخيليدػػػ ذوالثـــاني:

كبؼبلص ي يػملذ ذوػرـذذب نػلأ   وتقػ ذذألػ ؼذ ذبؼبػ بعذبلػبطػل ذظػلا ذب دنػلءذب   ي ذك لذيدقهةلذ  ذبػبر
ذباذصوله.

كبؼبلص ي يػػملذذب نػػلأ   ػػلبذفػػمفذبػبػػرؼذ ذ هللػػع ملذصهللػػة ملذوػػرـذباذخطلبػػلذإمنػػلذاػػ ذـبػػتصذدبػػلاوذ
يػػدقذكر ػػكذ فذبؼبوتز ػػملذوةػػلذذ ػػلاوذبعبةهػػ ل.ذألػػ كالذيػػ عذذ،ك ػػ ذكبػػلذكبػػ اوذ ذب قػػ ؿذبػػل كرـذب نفهللػػ 

 لادهوذالمذبؼبهللع ملذإرذبؼبقص عذ لذصهللػة ملذوػرـذباذب  هذذأل فرذص عذذ،ي كفذمفذورـذباذـبل ؽذؿب ث
كم ػػلذماػػ ذب هللػػنملذكبعبةلأػػملذفػػريكفذوةػػلذيػػدقذمفذوػػرـذباذاػػفملذربص ػػملذ ػػ ذذخطلبػػلذكاػػوذالذيػػ كفذم   تػػ ذماػػر.

 ػلادهوذ ذحػ كثذذألػ لؿذميضػلذفػرذإنػكذ،يدرلن ذكور ػ ذيػدرلن ذأنػ اوذقػ ًنذب نػ عذحػلعثذب حػلع
ذذذ.(ّ)بػبطل 

ذك لبذيتضحذمن ذ هللع ملذورـذباذصولهذ ذالمذبؼبهللع ملذكباذمألو.

                                                 
 (.ُُِ/ُب كلن ذأ ذبحملص ؿ:ذ)(ُ)
 (.ُِٓ/ُن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)(ِ)
(.ذن حذـبتص ذبب ذب لرلـذ هللو ذب شث م،ذُِٓ/ُ(.ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)ُِٕ/ُبنظ :ذب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين:ذ)(ّ)

 .ُِٕص
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ذ

 ثحث انثاني: تعزيف احلكى انشزعي:ادل
 احلكى انشزعي يف انهغة:

ذ نوت ذ  ذخرف ذفلوذيق لذذالحكم لغة: ذإرب بػب كجذ  ذذأل بؼبنئذيقلؿذحكةتذأل  ذبكلب
ذذ ن ذمينئذ  ذب ظلو.ذ،لقضلء:ذحكور كذك ن ذق  ذ 

ذمحلعذحبنكذب  ببملذ  ذب لجلـ ذبل تر يكذا ذ ل ذ  بودهلذذ،كبغبكةمل ذصل لهل ظب تذبل كذ هنل
ذ.(ُ)ك  ذبنتقلؽذبغبكةملذ هنلذسبنئذالحدهلذ  ذمخرؽذباللربؿذ،ح ذسبنوهلذ  ذبعبةلحذككب م
ممذ  لعذذ، ا ذ ش أملذبؼبلء  ذب ش يوملذكا ذ ذبنهللدملذإهذب ش عذكا ذ عخ رذالشرعي لغة: 

ذذب نلسذ ريتقلء.
ذكب ن ذكن عذ ذب   ذممذخلهذف   كن أتذب  كب ذ ذبؼبلءذعخلتذذ،كن عذب  ي ذممذين 

كب ش يومل:ذ لذن عذباذ ودلعمذكب ظلا ذبؼبهللتق وذ  ذبؼبلباوذظب تذذ.ب ط يقذممذفتر ذإىلكمن عذب دل ذ
ذ.(ِ)بل كذ  ض حهلذكظه لال

 حا:احلكى انشزعي اصطال
ذكيعرو ذمب  ذالمذب تو يفلتذوةلذيل :ذ،بختل ذب ولةلءذ ذصو ي ذبغبكوذب ش أ 

 التعريف األول:
ذذبغبكوذب ش أ ذا ذخطل ذب ش عذكق   .

ذ.(ّ)كنق ذالبذب تو ي ذأ ذبة لـذمضب ذلضب ذبا
ذ.كا ذ  ذمق ـذب تو يفلتذب  ذكلعتذ لركوذب ش أ 

ذ:تنيذ هةتنيكتب تو ي ذ نكمنريذأن ذالبذذ

                                                 
وجوذب  ي ط:ذ(،ذبؼبُِٕ/ُ،ذبؼبصدلحذبؼبنري:ذ)ُُْٓ،ذب قل  سذبحمل ط،ذصُْٖ(،ذـبتللذب صرلح،ذصُٗ/ِبنظ :ذ قلي سذب لومل:ذ)(ُ)
(ُ/َُٗ.) 
 (.ْٕٗ/ُ(.ذبؼبوجوذب  ي ط:ذ)ِْٓ/ُ)(.ذبؼبصدلحذبؼبنري:ذّْٗ/ٓ،ذصلجذب و كسذ لزب  م:ذ)ْٔٗبنظ :ذب قل  سذبحمل ط:ذص(ِ)
ذ)(ّ) ذبؼبهلل ع  ذ)ََُٕ/ِبنظ : ذ فلح: ذالب  ذب فق  ذما ؿ ذبؽبلعم:ذَُٖ/ُ(، ذأد  ذالب  ذكب ا ؿ ذبعب ؿ ذألة  ذ   ذبؼبنق ؿ ذ قد ؿ ،)

 (.ّّّ/ُ(،ذن حذب ك ووذبؼبنريذ لفت ح :ذ)َٕٗ/ِن حذب تر ي ،ذ لة عبكم:ذ)،ذب تردريذُِٖص
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ذذإح بمهل:ذأط ذبة لـذمضب ذب ق ؿذأل ذبػبطل ذ ذب تو ي .ذ
مفذب ظلا ذمفذ يلع ذكق   ذأل ذخطل ذ لتعو  ذ  ذذ(ِ)كنقل ذأن ذب فت ح ذ(ُ)كق ذرو ذبؼب عبكم

ك  سذو ذق ؿذخطلبلذكب لمذيظه ذهذمفذبة لـذذ، فذو ذخطل ذق ؿذ،بػبلصذأل بل ذأط ذب ولـذ
ذخ ذ هةلذميك ذإيضلح ذدبلذيل :مضب ذملبعذ لمذب لفظملذ وعذ 

كمفذالمذب لفظملذصنليوذلممذذ،بغب كثذأل مفذ فظملذبػبطل ذوةلذيدقذ ذبؼبدرةذب كؿذص ؿذ
ذ نهلذب ق ؿذذب نلأ  كق ذم ز  بذذ،بؼبوتز ملذب قل  ذخبلقذب ق  فذكح كثذب كرـ  لمذب لفظملذصبولذ  ذب ل بـ 
ذحب كثذب كرـذوةلذي عيتذإفذنلءذبا.

لاوذما ذب هللنملذكبعبةلأملذا ذإندلتذافملذب كرـذاذصولهذكمفذجنسذور  ذيدرلن ذكؼبلذولفذ 
ذيدرلن . ذكيتكلوذ  ذنلء ذفلاذمذيزؿذ تكلةل ذحلعنمل ذمضب ذذق ًنذك حلعم ذميتذبة لـ ذول  فلج ذالب

ذب ش أ ذيشة ذإندلتذب   ي ذ ول ذ)كق   (ذح ذيدنيذمفذبغبكو ذب ق ًنذك حلعمذذ،بلفظمل جنسذب كرـ
ذكإمنلذلجرتذالبذب   ذكمن ذ  بعذ إل لـذمضب ذف ةلذيظه ذهذ   ي :ذلعنملذكباذمألو.بغب

ذ لةوتز ملذكخلاملذ ذفتنملذخلقذب ق  فذكب  ذأولهما:  كبقئذأص ذبة لـذمضب ذلضب ذباذكصص ي 
ذص صدطذ لبذبةي بع.
ذذثانيهما: ذمف ذب قلأ   ذب تعو  ذب تعي سمف ذ   ذب ذ،(ّ)مكه ذ   ذ فظ ذجلء  تة ذذ فلظفمرب

صعو  ذبؼبوعذبؼبلو لذ لذمذمينئذ  ذر كذذأل تعي سذمكذب تعو  ذف ق ـذجلنوذصعي سذ وعذج ي ذب 
ذ لنئ.

ق   ذ"ا ذخطل ذذأل ملذب ثلن مل:ذبقتصللذبة لـذمضب ذلضب ذباذ ذصو يف ذ لركوذب ش أ ذكتب ن
ذككرياو.ذرو مذب ا    فذأل ب ش ع"ذكق   ذعكفذرو ذ تولقذبػبطل ذب لمذصتلبئذ

ذب ش أ ملذ ذب ش أ ذ لحكلـ ذبغبكو ذم ؿ ذ لب ذي ي  ذمضب  ذبة لـ ذهذ ذر كذمف كب لمذيظه 
ذبغبكوذب ش أ ذ فذمكح ن لذميك ذذ،ب وةل ملذفقطذب حكلـذب ش أ ملذأل ب ولة ملذكب وةل ملذكأ ـذقص ذ فهـ 

                                                 
 (.َٕٗ/ِب تردريذن حذب تر ي :ذ)(ُ)
 (.ّّّ/ُن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)(ِ)
ذ)(ّ) ذ: ذبغبصع ذب  ي  ذ تق  ذب ق بأ  ذب قلأ  : ذؽبلم ذصُٓ/ّبنظ  ذب هلل  ي ، ذكب نظل   ذب ندلم ذقب و،ذِٓٓ(، ذالب  ذكب نظل   ذب ندلم ،

 (.ُُٓ/ّ  ي أملذب ق بأ ذب فقه ملذ لد لن :ذ)،ذُّٕص
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ذيشة ذبغبكوذب شذ،يقهللوذبغبكوذب ش أ ذإؿذحكوذن أ ذألة ذكحكوذن أ ذأةل   أ ذكب وةل :
ذب تكل ف ذكبغبكوذب ش أ ذب  ضو .

ذذ ذنق ؿ ذبغبكومك ذب ش أذإف ذكبغبكو ذ)ب ولة ( ذبالأتقلعم ذب ش أ  ذبغبكو ذيشة :  ذب ش أ 
ك  هللتذأقل ملذوةلذا ذذ،كر كذ فذب وقل  ذا ذمحكلـذن أ ملذميضلذ،ب تكل ف ذكبغبكوذب ش أ ذب  ضو 

وةلذا ذبغبلؿذ ذب حكلـذب تكل ف ملذذذ، هللنملبفه ذصهللتة ذمحكل هلذ  ذب كتل ذكذذ، نهجذبؼبوتز ملذككرياو
ذب حكلـذذكب  ضو مل. ذأل ذمف ذب شللعذبنلء ذمخربذ ل ذ ل ذ ل ذي بع ذق  ذب ش أ مل ذ"ب حكلـ ذبب ذسب ةمل: قلؿ

ذمكذذ،افلتذ لفو  ذيولوذبل وق ذض كل  ذ ل ذك نهل ذكوشفهل ذيولوذ ةلذذ،نظ بكمفذب شللعذب نهل ذ ل ك نهل
كالبذباطرحذذ،حكلـذب ش أ ملذدبلذمذيهللتف ذإالذ  ذب شللعمكذزبصذب ذ،كيهللة ذبعبة ئذمحكل لذن أ مل

ذ.(ُ)وتز ملذككرياوذ  ذبؼبتكلةنيذكب فقهلءذ  ذمارلبنلذككرياوبؼب
 التعريف الثاني:

ذ.ذ(ِ)بغبكوذب ش أ :ذا ذخطل ذباذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفني
ذ.(ّ)ب نو مكنق ذأ ذ

ذذ.(ْ)ؼبكلفنيكأربذبوضهوذبق   :ذا ذخطل ذب شللعذبؼبتولقذبعفولؿذبذ
ذذ.(ٓ)كأربذب وزبهذبق   :ذا ذخطل ذب ش عذإربذصولقذبعفولؿذبؼبكلفني

ذذ.(ٔ)كأربذبوضهوذبق   :ذا ذخطل ذباذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكل 
ذذ.(ٕ) ذبؼبكل بق   :ذا ذخطل ذب شللعذبؼبتولقذبفوكأربذبوضهوذ

ذ ذسبث ذ وعذ تقللبل ذب تو يفلتذ ذؾبة أملذكبح  ذ هنل فل تودريذخبطل ذباذمكذكق ذصبوتذالم
خطل ذب شللعذمكذب ش عذكريذ دن ذ ذبؼبوع:ذ فذ  بعذ  ذأربذخبطل ذباذ لذيشة ذخطل ذب  ي ؿذ

                                                 
 (.ُُّ/ُٗؾبة عذب فتلكل:ذ)(ُ)
ذ)(ِ) ذ لط  : ذب  كضمل ذن حذـبتص  ذ)َِٔ/ُبنظ : ذب هلللأليت: ذب  ا ؿذالب  ذهنليمل ذ)ُُْ/ُ(، ذ لافهلين: ذبؼبختص  ذب لف (،ذِّٓ/ُ(،

 (.ُّ/ُ(،ذب تل يحذأل ذب ت ض ح:ذ)ُّ/ُب ت ض حذؼبنتذب تنق ح:ذ)
  (.ُّ/ُحذؼبنتذب تنق ح:ذ)بنظ :ذب ت ض (ّ)
 (.ْٕ/ُ(،ذهنليملذب  ا ؿذ لهن م:ذ)ٓٗ/ُبنظ :ذب حكلـذ آل  م:ذ)(ْ)
 (.ٓٓ/ُبؼبهللتصف :ذ)(ٓ)
 (.ْٓ/ُبنظ :ذف بصحذب  ضب ت:ذ)(ٔ)
 (ّّْ/ُ(ذن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)َٕٗ/ِبنظ :ذب تردريذن حذب تر ي :ذ)(ٕ)
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ال ذباذأل  ذكيلوذ ن ذ هللتة ذ  ذب  ح ذك دنيذ  ذكيلأت ذال ذباذأل  ذكيلوذكبجدملذبمجيل ذباذ
ذ.(ُ)صولهذإيلال

ذب تودريذبلؼبكلفنيذمكذبؼبكل ذكريذ  دن ذكإفذولفذب ثلينذمم ذ ك ن ذيووذبػبص ا لتذب  ذكولب
ذذ.(ِ)خصهلذب ش عذ دو ذب نلسذ ث :ذخص ا لتذب ن ذال ذباذأل  ذكيلو

ذك ذالمذب تو يفلتذ يلع ذق  ذب تولقذبفو ذبؼبكل .
 التعريف الثالث:

ذذ.(ّ)بغبكوذب ش أ :ذا ذخطل ذباذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذبلالقتضلءذمكذب تخ ري
ذ.(ْ)كأربذبوضهوذبق   :ذا ذخطل ذب ش عذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذبلالقتضلءذكب تخ ري

ذ.(ٓ)كأربذبوضهوذبق   :ذا ذخطل ذب ش عذبؼبتولقذبفو ذبؼبكل ذبلالقتضلءذكب تخ ريذ
ذب تولقذبفو ذبؼبكل ذبلالقتضلءذمكذب تخ ري.ذأل ك ذالمذب تو يفلتذب تنص صذذ

 التعريف الرابع:
ا ذخطل ذباذصولهذب ق ًنذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذبلالقتضلءذكب تخ ريذكا ذذبغبكوذب ش أ :

ذ.(ٔ)بخت للذيلبقذ لق ب ذ ذوتلب ذصنق حذب فص ؿ
ذبل ق ًنذ ذصوله ذػبطل ذبا ذب تو ي ذصق    ذذ،ك ذالب ذذأل   ك ف إندلتذذ ذب نلأ   وتق 

ب ق ب :ذإينذبصدوتذ ذالبذبغب ذبة لـذفخ ذذيق ؿذب كرـذب نفهلل ذب ق ًنذكنف ذ لذأ بمذأ ذباذصوله.
ذإمنلذب  ي ذلضب ذباذصولهذ ئذمينذكريتذ بل زيلع ذ ذق هذ"ب ق ًن"ذك ئذر كذفلفظذبػبطل ذكبؼبخليدمل

فرذيصحذف  ذبػبطل ذكإمنلذيك فذر كذ ذبغبلعثذكب صر حذذ،يك فذ وملذبنيذبنننيذكحكوذباذصولهذق ًن
ذ.(ٕ)مفذيقلؿذورـذباذب ق ًن

                                                 
 (.ُّ/ُ ض ح:ذ)(.ذب تل يحذأل ذب تِِٓ/ُن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)بنظ :ذ(ُ)
 (ُِِ/ُ(،ذن حذب وض ذأل ذبؼبختص :ذ)ُّٕ/ُ(،ذصشن  ذبؼبهللل ئذ)ْْ/ُبنظ :ذهنليملذب هلل ؿذ لين م:ذ)(ِ)
ذ)(ّ) ذبغبلا : ذ)ِّّ/ُبنظ : ذب هلل ؿ: ذهنليمل ذ لد ضلكمذ ئ ذب  ا ؿ ذ نهلج ذب هلللأليتذ)ُْ/ُ(، ذالب  ذب  ا ؿ ذهنليمل ذب لفذُِْ/ُ(، ،)

 (.ُِٗ/ِ(،ذص هللريذب تر ي :ذ)َْ/ُ(،ذ نلاجذب وق ؿذ لد خش ،ذ)ٓٓ/ُ)(.ذن حذب ك ووذب هللليئ:ذِّٓ/ُبؼبختص :ذ)
 (.َِٓ/ُ(،ذن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)ٓٗ/ُ(،ذبةحكلـذ آل  م:ذ)ٖٗبنظ :ذبحملص ؿذ ل ب م:ذ)/.(ْ)
 (.ُُٕ/ُبنظ :ذب در ذبحمل طذ لزلوش :ذ)(ٓ)
 (.ّْ/ُ(،ذكبة لج:ذ)ُِٔ/ُ)،ذكبنظ مذ ذنفل سذب ا ؿذ  ذميضل:ذٕٔصنق حذب فص ؿذ ئذن ح ذ لق ب ،صذ(ٔ)
 .ٕٔن حذصنق حذب فص ؿذ لق ب ،ذص(ٕ)
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إربذفهلبذصو ي ذيلبقذ لق ب ذلضب ذباذكق ذأ ؿذأن ذف ةلذبو ذوةلذي عيتذ لتنلق ذبنيذق   ذذ
ذخطل ذككاف ذبعن ذق ًن.

 التعريف الخامس:
ذ.(ُ)بغبكوذب ش أ :ذا ذخطل ذب ش عذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذبلالقتضلءذمكذب تخ ريذمكذب  ضئ

ذذ.(ِ)  ذب ا   نيكالبذب تو ي ذ ذبعبةلملذا ذ لذبلصضلمذوثريذ
كا ذذ(ّ)كق  :ذا ذخطل ذباذصولهذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذبلالقتضلءذمكذب تخ ريذمكذب  ضئذ

ذذ.(ْ)صو ي ذبب ذبغبلجو
ذ.(ٓ)كأربذبوضهوذبق   :ذا ذبػبطل ذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذبلالقتضلءذمكذب تخ ريذمكذب  ضئ

ذ.(ٔ)شة ذب حكلـذب  ضو ملذا بحملكيلرظذ ذالمذب تو يفلتذ يلع :ذ"مكذب  ضئ"ذ  
 التعريف السادس:

بغبكوذب ش أ :ذا ذورـذباذب ق ًنذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذأل ذكج ذبالقتضلءذمكذب تخ ريذمكذ
ذ.ملءبنتف لذي جوذند تذبغبكوذمكذ

قلؿ:ذكالبذا ذب لمذبختللمذكمذملذمح بذلووذذ،(ٕ)كا ذبخت للذب ق ب ذ ذن حذصنق حذب فص ؿذ
ذذالبذب  و و.بغب ذ

                                                 
 .ُِْبنظ :ذبؼبختص ذ ذما ؿذب فق ذالب ذب لرلـذ ئذن ح ذ لشث م،ذص(ُ)
 (.َٓ/ُبنظ :ذهنليملذب  ا ؿذ لهن م:ذ)(ِ)

 ذب ػػػػ ي ذبؽبنػػػػ م،ذ(،ذهنليػػػػملذب  اػػػػ ؿذ صػػػػفَِِ/ُ(.ذك ػػػػئذنػػػػ حذب وضػػػػ :ذ)ِّٓ/ُبنظػػػػ :ذـبتصػػػػ ذببػػػػ ذبغبلجػػػػوذ ػػػػئذب ػػػػلفذبؼبختصػػػػ :ذ)(ّ)
ذ(.ٖٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذب هللليئذ لهلل  ي .ذ)ُِْ/ُ(،ذهنليملذب  ا ؿذالب ذب هلللأليت:ذ)َٓ/ُ)

 .(َِِ/ُ(،ذك ئذن حذب وض :ذ)ِّٓ/ُبؼبختص ذ ئذب لفذبؼبختص :ذ)(ْ)
 (.َٓ/ُبنظ :ذهنليملذب  ا ؿذ لهن م:ذ)(ٓ)
ن ذعبخ ذ ذبالقتضلءذمكذب تخ ريذ فذبؼبوعذ  ذو فذب    ؾذيددلذ(.ذ دو ذمذيلو ذب  ضو ذ ُْ/ُقلؿذا لذب ش يوملذ ذب ت ض ح:ذ)(ٔ)

ذ لصر ذمن ذإربذكج ذب    ؾذكجدتذب صر ذح ن ل،ذكب  جوذ  ذبل ذبالقتضلء.
ذمح مهلذ ذ  ذبغبكوذب تكل ف ذ  سذالبذك زـك ذ  ذبغبكوذب  ضو ذصول قذن ءذبش ءذ خ ،ذكبؼبفهـ   ك ذبغبقذمن ذالذي خ ،ذ فذبؼبفهـ 

ذا ل ذالذي ؿذأل ذبربلعمهلذن أل.ذ آلخ ذ 
(.ذلفئذبغبلجوذالب ذب هللدك :ذّٗ-ّٖ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿذ لين م:ذ)ٓٓ/ُكبنظ ذ لخرؼذ ذالبذصفص ر:ذهنليملذب  ا ؿذ لهن م:ذ)

(ُ/ّْٖ.) 
 .ٕٔن حذصنق حذب فص ؿ،ذص.(ٕ)
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 أمرين ذكرىما في حده وىما: إلىوىو يشير 
قلؿ:ذفل كرـذ فظذ ش ؾذذ، كرـذب نفهلل بذإىلكق ذرو مذ  شريذب ذذ،ق   :ذورـذباذب ق ًنذ-ُ

فمهنلذورـذذ،كق هذب ق ًنذ  خ جذبغبلعثذ  ذب  فلظذب  ذا ذمع ملذبغبكوذبغبلعث،بنيذب ق ًنذكب لهلللينذ
فل ذولنتذحكةلذالذرب ذب     ذذ،(ُ)قذبعفولؿذبؼبكلفنيذكب ذق   ذصوله:ذكمق ة بذب صر باذصولهذكا ذ تول

ذذ.(ِ)بؼب   ؿ
كي ي ذدبلذي جوذذ ذبالقتضلءذمكذب تخ ريذمكذ لذي جوذند تذبغبكوذمكذبنتقلعم.جق   :ذأل ذكذ-ِ

   ذمكذبؼبلنئذمفذيشة ذبعب ذب ش عذبوذكي ي ذدبلذي جوذبنتقلءمذند تذبغبكوذمفذيشة ذبغب ذب يدل .
ذ.(ّ)ب ج عم

ذب ق  ذق ذرو مذوثريذ  ذب ا   نيذ ذ ذب تو ي ذبػبل سذكالب ذ،بمي بعاوذ فظملذمكذب  ضئذوةل
ذ ثر.ذ(ْ)كبو ذادالءذقدل ذولب ذبغبلجو

 التعريف السابع:
ذبغبكوذب ش أ :ذا ذخطل ذب شللعذبؼبف  ذفل   ذن أ مل.

ذذ.(ٓ)ل  بختللمذب   مذكقلؿ:ذكا ذ ط عذ نوكسذالذكدللذأذ
ك بعذبوضهو:ذـبتصملذب ذفعادحذح ذبغبكوذب ش أ ذأن او:ذا ذخطل ذب شللعذبؼبف  ذفل   ذ

ذذ.(ٔ)ن أ ملذـبتصملذب 
ك  بعذب   لذبق   :ذبؼبف  ذفل   ذن أ ملذإخ بجذ لذالذيف  ذفل   ذن أ ملذولةخدللذأ ذبؼبوق التذ

ذذ.(ٕ)ككب الذكبحملهلل يلتذ

                                                 
 (..ّْجزءذ يملذ ذوثريذ  ذب هلل لذوهلل ل ذب دق  ذ يملذلقو:ذ)(ُ)
 .ٖٔ-ٕٔؿ،ذصن حذصنق حذب فص ذ(ِ)

 
 .َٕبؼب جئذب هلللبق:ذص(ّ)
 (.َِِ/ُـبتص ذبب ذبغبلجوذ ئذن حذب وض :ذ)(ْ)
 (.ٔٗ/ُبةحكلـذ ذما ؿذب حكلـذ  :ذ)(ٓ)
(.ذب  ا ؿذُِٖ/ُ(.ذما ؿذب فق ذالب ذ فلحذ)ُِْ/ُ(،ذهنليملذب  ا ؿذالب ذب هلللأليت:ذ)ِّٗ/ُبنظ :ذب لفذبؼبختص ذ لافهلين:ذ)(ٔ)

 (.َُُ/ُلن :ذ)إىلذق بأ ذب ا ؿذ لتة ص
 (.ّْٖ/ذُ(،ذلفئذبغبلجوذالب ذب هللدك ذذ)ٔٗ-ُبنظ ذ:ذبةحكلـذ ذما ؿذب حكلـذ آل  مذ)ذ(ٕ)
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فهوذب فل   ذب ش أ ملذإالذ  ذبػبطل ذك لبذخي جذبةخدللذ فظ ذـبتصملذب :ذممذالذصذك  بعذ  ذ بع
 فذبغبكوذذ، ك ذصلكذب فل   ذصفهوذ  ذكريذر كذبةخدللذ،ب ش أ ذ ن ذكإفذولفذخطلبلذبفل   ذن أ مل

ذ ذخبرؼذبةخدلل ذؼبونلم ذ  جدل ذيك ف ذإنشلء ذولف ذكإرب ذيك فذذب ش أ ،إنشلء ذال ذأن  ذخللج ذ ونلم فمف
ذ.(ُ)مفذيفهوذ  ذكريمف ةك ذذ،بةخدللذ  جدلذ  
 التعريف الثامن:

بغبكوذب ش أ :ذا ذخطل ذباذبؼبتولقذبفو ذبؼبكل ذ  ذح ةذإن ذ كل ذكا ذصو ي ذبب ذ
ذذ.(ِ)ب هللدك ذبالب 

ذ.(ّ) :ذخطل ذباذبؼبتولقذبفو ذبؼبكل ذ  ذح ةذإن ذ كل ذب ي تو ذبك بعذبوضهوذب ذفعادحذ
ذذ.(ْ)فولؿذبؼبكلفنيذأل ذكج ذبةنشلءكبختللذب هللدك ذب  ذمن ذخطل ذباذبؼبتولقذبع

"ذكيفهوذ ن ذبختصلصذب تولقذ(ٓ)كق   ذ  ذح ةذإن ذ كل ذدبوعذق ؽبو:ذ"بلالقتضلءذمكذب تخ ري
ذ.(ٔ)ب ج ذب تكل  

 التعريف التاسع:
ذذبغبكوذب ش أ :ذا ذ    ؿذخطل ذب ش ع.

ذذ.(ٕ)كينهللوذالبذب تو ي ذ لفقهلء
ذذكبؼبطل  ذب ذالذنفسذبػبطل .ذكبؼب بعذدب   ؿذخطل ذب ش ع:ذممذ قتضلم

                                                 
ذ)(ُ) ذ لهن م: ذب  ا ؿ ذهنليمل ذ)َٓ-ْٗ/ُبنظ  ذ لافهلين: ذبؼبختص  ذب لف ذالب ذ فلحذ)ِّٗ/ُ(، ذب فق  ذما ؿ ذبنيذُِٖ/ُ(. ذكق  ،)

ذبعفذبػبربذ  ذ فظذك وىنذي ؿذأل  ذنلبتذ ذب نفس،ذك تولقذ ل كذبؼبوعذ(.ذالِِْ/ُب وض ذ ذن ح ذأل ذـبتص ذبب ذبغبلجو،ذ) ب
ذيشو ذب ق أ ذ ذبػبللج.

ذ.فمفذولفذكبقولذفصلعؽذكإالذفكلر ،ذك ثل ذميك ذمفذيولوذكق عذ تولق ذبط يقذكريذر كذبػبرب
عذإأر  ،ذإمنلذي بعذب ذإأرـذب نفهلل ،ذكا ذب طلوذقوذفرذي ؿذأل ذمفذ نفهلل ذ تولقلذكبقول،ذفرذخللجذ  ذأ ذب نفسذي بذ"م لذبةنشلء،ذكب ذ

 "ذبل لفظذب  بؿذأل  ذص ق فلذأل   ثر،ذكر كذفبلذالذيولوذإال
 (..ُُْ/ُ(،ذك ئذب ض لءذب ر ئذ لو بق :ذ)ُّٔ/ُصبئذبعب ب ئذ ئذصشن  ذبؼبهللل ئذ لزلوش :ذ)(ِ)
 (.ُٕ/ُبنظ :ذنش ذب دن ع:ذ)(ّ)

 
 (.ْٗ/ُبة لج:ذ)(ْ)
 (.ٗٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذب هللليئ:ذ)ُّٕ/ُ(،ذصشن  ذبؼبهللل ئذ)ْٗ/ُجذ)إنظ ذبة لذ(ٓ)
 (.ُّٕ/ُبنظ :ذصشن  ذبؼبهللل ئ:ذ)(ٔ)
 (.ّّْ/ُ(،ذن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)َٕٗ/ِبنظ :ذب تردريذن حذب تر ي :ذ)(ٕ)



 

 398ىـ  4545مجلة العلوم الشرعية  العدد التاسع والعشرون شوال 
 

 ذب نه ذ  سذذ(ِ)ذ ذب   ذكق   ذيدرلن ذ]كالذصق ب بذب زين[ذ(ُ)ذفق   ذصوله:ذ]كمق ة بذب صر [
كإمنلذبغبكوذب ش أ ذا ذ قتض ذالمذب ص غذك    ؽبلذكا ذكج  ذب صر ذبؼبهللتفلعذذ،ا ذبغبكوذب ش أ 
إربذفلغبكوذب ش أ ذأن ذ  ذيو ؼذ لبذب تو ي ذذملذب ثلن مل.كرب ًنذب زنلذبؼبهللتفلعذ  ذب يذ،  ذب يملذب كه

ذ.(ّ)ا ذ    ؿذخطل ذب ش عذك قتضلمذك  سذا ذبػبطل ذربص 
كالبذب تو ي ذألـ:ذف شة ذ    ؿذو ذخطل ذ  ذب ش عذي بءذمولفذ  ذبل ذب ولة لتذمكذذ

ذب وةل لتذف شة ذب وقل  ذكب حكلـذب ش أ ملذب تكل ف ملذكب  ضو مل.
 ر:لتعريف العاشا

ذذبغبكوذب ش أ :ذا ذ قتض ذخطل ذب ش عذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبكلفنيذبقتضلءذمكذزب ريب.
ذكا ذأل ذهنجذب فقهلءذ ذصو يفهوذ لركوذب ش أ ذوهلللبق .ذ،كالبذب تو ي ذلجر ذب ط  

:ذك قتض ذب كرـذا ذ    ؿذر كذب ق ؿذكبؼبطل  ذب ذكإربذونلذنولوذقطولذمفذ(ْ)قلؿذب ط  ذ
كالبذب لمذرو ص ذ ذصق ي ذمفذذظ ذ  سذا ذبغبكوذفرذ وعذ تو ي ذبغبكوذبلػبطل .نفسذب كرـذب لف

ذ لقل لنيذبكرـذب نفسذحبقذب ا ذ ابغبكةملذ ممذ  ذجهملذذ، قتض ذبػبطل ذالذنفسذبػبطل ذالـ 
ذؼب ذصلبوهوذ  ذمارلبنلذ صو ي ذبغبكوذبلػبطل ذمكذب كرـذ فذذأل خرفنلذؽبوذ ذورـذب نفسذكالـ 

ذمفذا وت ذ  هللتذا ذب حكلـذب ذ قتضلالذذ،ب ق  فذبؼبنزؿذبؼبتل ذبؼبهللة عذأن اوذا ذب كرـ كق ذب نل
ذ.(ٓ)كا ذكج  ذب صر .ذكرب ًنذب زنلذك ن كب ملذب هلل بؾذكو باملذلفئذب دص ذ ذب صر ذ ثرذكإبلحملذبؼبدلحلت

 التعريف الحادي عشر:
ذا ذ قتض ذخطل ذب ش عذبؼبتولقذبعفولؿذبؼبك ذب ش أ : ذب تخ ريذمكذبغبكو ذمك لفنيذبلالقتضلء

ذذ.(ٔ)ب  ضئ
ذكيلرظذف  ذ يلع ذق  ذمكذب  ضئذ  شة ذب حكلـذب  ضو ملذا بحمل.

                                                 
 (.ّْجزءذ  ذميملذ ذي لذوثري ،ذ نهلذي ل ذب دق  ،ذ يملذلقو:ذ)(ُ)
 (.ِّقو)جزءذ  ذ يملذ ذي ل ذبةي بء: يملذلذ(ِ)
 (.ِٕٓ/ُبنظ :ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)(ّ)
 (.ِٓٓ/ُن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)(ْ)
 (.ِٗٓ-ِٕٓ/ُن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)(ٓ)
 .ُِْبؼبختص ذ ذما ؿذب فق ذالب ذب لرلـ:ذصذذ(ٔ)
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ذ
ذالتعريف الثاني عشر:
ذب ا ذن أ .ذأل قضلءذب شللعذ ذذبؼبولـ 
ذذالبذب تو ي ذالب ذب ص ق .ذ(ُ)كنهللوذب ط  

ذذ.(ِ)بػبطل ذكا ذ  بفقذ ق ؿذ  ذقلؿ:ذإفذبغبكوذ قتض ذقض ذكق   ذقضلءذ  ذب فو 
كق   ذ"ب ا ذن أ "ذا ذ لذالذميك ذإندلص ذ  ذجهملذب وق ذكب ذو فذب فو ذح ب لذمكذكبجدلذمكذ

ذ.(ّ)ار رلذمكذفلي بذككب ذر ك

 انرتجيح:
ذأن ذإنولـذب نظ ذ ذإيرقلتذبغبكوذب ش أ ذيلرظذمن ذيطلقذأل ذم  لذنرنمل:

ذبةجيل ذكب تر ًنذككب مهل.ب شللعذكخطلب ذكا ذذورـ-ُ
ذورـذب شللعذك  جد ذك      ذكا ذب  ج  ذكبغب  ملذككب مهل.ذذ قتض -ِ
ذككب مهل.ذ،ب لمذبنيذبػبطل ذكب فو ذبؼبتولق-ّ ذكا ذب فو ذبؼب ا ؼذبعن ذكبجوذمكذؿبـ 

كق ذذ،ملذلضب ذباذق ذيقلؿ:ذبغبكوذا ذبػبطل ذب شللعذكا ذبةجيل ذكب تر ًنذ ن   ةيق ؿذبب ذص
ذيقلؿ ذبػبطل  ذ قتض  ذا  ذبغبكو ذبنيذ: ذب لم ذبؼبتولق ذيقلؿ: ذكق  ذ ثر ذكبغب  مل ذب  ج   ذا  ك  جد 

ذذبػبطل ذكب فو .
ذذ.(ْ)المذب ثرنملذأل كب صر حذمفذبغبكوذب ش أ ذينطدقذ

ذ  بضو ذكيك فذإيرقلذار رلذ ذو ذ نهل.ذأل البذفه ذباطرحذميك ذإيرق ذذكأل 
 قتض ذخطل ذذأل ق ذكولبذ  ذميلذ،ورـذب شللعذكخطلب ذفميرق ذار حذذأل فة ذميلق ذ
ذكمن م ذك       ذذ،ب شللع ذميلق  ذ   ذبؼبكل ذبلغبكوذذأل كاكلب ذفو  ذكافمل ذب شللع ذورـ ذبني بؼبتولق

ذب ش أ .
                                                 

 (.َِٔ/ُن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)ذذ(ُ)
 (.َِٔ/ُن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)(ِ)
 (.َِٔ/ُبؼب جئذب هلللبق:ذ)ذذ(ّ)
ذ)ذذ(ْ) ذب فتلكل: ذ)ُُّ/ُٗؾبة ع ذبؼبهلل ع  ذ ل كذميضل ذكبنظ  ذ)ََُٕ/ِ(. ذ فلح: ذالب  ذب فق  ذما ؿ ذ ص لذُّٖ/ُ(، ذب ت ض ح .)

 (.ُِٖ/ِ(،ذص هللريذب تر ي ذ  ريذبلعنلم:ذ)ُِِ/ِب ش يومل،ذكولبذن ح ذب تل يحذ لتفتل بين:ذ)
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ذف  ذ  ذح ةذ نليدتهلذ كارملذذكيدق ذب كرـذأن ذصق   بتذب تو ي ذكبو ذب  فلظذب  بلع 
ذذب تق   ذ لذؿب ذصع  .

 ش عذمكذ    ؿذورـذب ش عذف شة ذو ذحكوذكب لمذيظه ذهذمفذبغبكوذب ش أ ذا ذورـذب
ن أ ذي بءذمولفذ ذبل ذب وقل  ذمـذب تكل   ذب ش أ ملذب وةل ملذوةلذيدقذب لن ذأن ذنق ذصو ي ذبة لـذ

ذفهلبذا ذبغبكوذب ش أ ذأن ذبةيرؽ.ذمضب ،
كب لمذمادحذ صطلرلذذ(ُ)كم لذبغبكوذب ش أ ذبػبلصذبل أةلؿذب  ذيهللة ذألةهلذألوذب فق 

ذذأل هلذأن ذب ا   نيذكب فقهلءذككرياو.عبالذ
ذفه ذورـذب ش عذبؼبتولقذبفو ذبؼبكل ذبقتضلءذمكذزب ريبذمكذكضول.

 ريبذمكذكضولذكف ةلذيل ذيعصنلكؿذمكذا ذ    ؿذورـذب ش عذبؼبتولقذبفو ذبؼبكل ذبقتضلءذمكذزبذ
ذن حذؾبة عذم فلظذالي ذب تو يفنيذوةلذيل :

 شزح انتعزيف انزاجح:
ذ)ورـ ذجنسذ ذب تو ي ذف ووذو ذورـق    ذبلفظ ذذ(ِ)( ذب ا   نيذأ ذالب ذموث  ذأرب كق 
ذيدق ذوةل ذ كلةملذذ،بػبطل  ذب ال  ذ لةوع ذي يلمل ذ نلقشلت ذ  ذب  ق ع ذأ  ذمبو  ذبل كرـ كب تودري

ذبؼبختلفمل.ذ،بػبطل  ذكب ف ؽ ذب ط ب   ذأن  ذ ذذك    الهتل ذالل ذبػبطل  ذمف ذب نل ذكق  ذب ط  : يق ؿ
ذ.(ّ)أ ذ فظذبػبطل ذإهذب كرـذيك فذ  ذبل ذمكهذب كرـذنووذب و كؿبالاطرحذدبوعذ

ق   ذ)ب ش ع(ذصق   ذ لكرـذبعن ذورـذب ش عذب لمذيشة ذورـذباذصولهذب لفظ ذك  سذب كرـذ
وةلذيشة ذورـذذذ،(ْ) ذ ذب ا ؿذإصبلالذك ذب فق ذصفص رن فذب كرـذب لفظ ذا ذبؼبدر ثذأذ،ب نفهلل 

ذذ.(ٓ) ذباذأل  ذكيلولي ؿذباذال

                                                 
 (.َُّ/ُٗؾبة عذب فتلكل:ذ)(ُ)
(.ذُِٗ/ُ(.ذب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين:ذ)َِٓ/ُن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)ذ،ٕٔبنظ :ذن حذصنق حذب فص ؿذ لق ب :ذص(ِ)

 .ّٖب ترق قلتذكب تنق رلتذب هلللف لتذأل ذ نتذب  لقلتذوةشه لذ ؿذيلةلف،ذص
 (.ِِٓ/ُن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)(ّ)
 ؿذب فق ذأن ذما ذب هللنملذكبعبةلأملذ.ذ ولمذماّٖبنظ :ذب ترق قلتذكب تنق رلتذب هلللف لتذأل ذ نتذب  لقلتذؼبشه لذ ؿذيلةلف،ذص(ْ)

 .ِِٗحملة ذب ذحهللنيذبعب زبين:ذص
 (.ِٓٓ/ُبنظ :ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)(ٓ)
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ذبق ؽبو:ذا ذخطل ذباذمكذورـذباذكب تودريذبكرـذب ش عذ كق ذأربذموث ذب ا   نيذأ ذالب
ذكإفذولفذ  بعذ  ذأربذبكرـذباذالبذوةلذيدق.ذ،(ُ)م   ذب كتل ذكب هللنملذأل ما حذ ذب  ال ملذ

ذورـذب ش عذانلذيتنلكؿذ لذالذصولقذ  ذبفو ذبؼبكل ذول يلت ربص ذبؼبق يملذذأل ب  ب ملذذكأةـ 
ذذ.(ِ)كيتنلكؿذ لذ  ذصولقذبفو ذبؼبكل ذ،كافلص ذب كل لمل

كىمىًق ةي بذق   ذ ذب تو ي ذب خ ذ)    ؿذورـذب ش ع(ذبؼب بعذب ذ قتضلمذك  جد ذفةثرذق   ذصوله:ذ)
ذباذك      ذذ(ّ)ذب ص ر ى( ذب يمل.ذ،ورـ ذ  ذالم ذبؼبهللتفلع ذب ش أ ذكق ذيدقذمفذبغبذكج  ذب صر  كو

فكرذب تودريي ذكبلعذكإفذولفذب تودريذدب   ؿذذذ،ورـذب ش عذكأل ذ قتض ذورـذب ش عذذأل ميك ذمفذيطلقذ
ورـذب ش عذمنهللوذ فذبغبكوذب ش أ ذبؼبول ذبلغب بعثذ  سذا ذنفسذورـذباذب ذا ذ    ؿذورـذباذ

ذ.(ْ)ك قتضلمذكبؼبطل  ذب ذكف ؽذبنيذب كرـذك      
:ذ"ورـذب ش ع"ذمكذ"    ؿذورـذب ش ع"ذورـذكريذب ش عذك      ذوهللل  ذبةنسذكق ذخ جذبق ؿ

ذذ.(ٓ)ح ةذإن ذالذحكوذإالذ لش عذ،كبعب ذكبؼبر كملذفمفذور هوذالذيهللة ذحكةلذن أ ل
مكذذ (6)ذق   ذ)بؼبتولق(:ذبؼب بعذب ذب لمذ  ذنعن ذمفذيتولقذ  ذبل ذصهللة ملذب ش ءذدبلذيدكؿذإ   

ذذ.(ٕ)يك فذفورذ لةكل ذبؼبتولقذدبلذيصحذمف
ذبؼبكل  ذ   ذا ل ذ ل ذمم ذ)بفو (: ذبعب بلحذ(ٖ)ق    ذفو  ذ   ذمأو ذاو ذ ل ذانل ذبل فو  ذ،كي بع

ذ.(ٗ)ب فو ذب لمذ ذ قلبل ذب ق ؿذأل كالذي بعذقص مذذ،ف شة ذب ق ؿذكب وة ذكب ن مل

                                                 
 (.ِِٓ/ُبنظ :ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)ذذ(ُ)
 (.ُِٗ/ُبنظ :ذب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين:ذ)(ِ)
 (.ّْي ل ذب دق  :ذجزءذ  ذ يمل:ذ)(ّ)
 (.ِٕٓ/ُ:ذ)بنظ :ذن حذـبتص ذب  كضمل(ْ)
(،ذصشن  ذِْ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿذ لين م:ذ)ِْٖ/ُ(.ذلفئذبغبلجو:ذ)ْْ/ُ(.ذبة لج:ذ)ِّٔ/ُبنظ :ذب لفذبؼبختص ذ لافهلين:ذ)(ٓ)

 (.ٓٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذبؼبنري:ذ)ُْ/ُ(.ذ نلاجذب وق ؿذ لد خش :ذ)ٓٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذب هللليئذ لهلل  ي :ذ)ُّٔ/ُبؼبهللل ئ:ذ)

(،ذن حذب ك ووذٔٓ/ُ(.ذن حذب ك ووذب هللليئذ لهلل  ي :ذ)ُِْ/ُ(،ذب ض لءذب ر ئذغبل ذ  ذ)ِْ/ُ لين م:ذ)ذبنظ :ذهنليملذب هلل ؿ(ٔ)
ذ(.ّّٔ/ُبؼبنري:ذ)

 (.ُِْ/ُبنظ :ذب ض لءذب ر ئ:ذ)(ٕ)
 (.ُْْ/ُبنظ :ذب ض لءذب ر ئ:ذ)(ٖ)
 (.ْٓ/ُ(،ذف بصحذب  ضب ت:ذ)ّّٖ/ُ)ذ(،ذن حذب ك ووذبؼبنري:ٔٓ/ُ(.ذن حذب ك ووذب هللليئ:ذ)ُْْ/ُبنظ :ذب ض لءذب ر ئ:ذ)(ٗ)
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ذبؼبلجع ذكري ذب لبو  ذب ولق  ذب دل غ ذا  ذ)بؼبكل (: ذب  بح ذ (1)ق    ذف شة  ذجنس ذكبؼبكل 
ذذ.(ِ)كبعبةلأمل

ذذكخ جذبق ؽبوذ"بؼبكل ":ذكريذبؼبكل ذول ص ذكبجملن فذكب ده ةملذكبعبةلعذككريذر ك.
ذ ذبفو ذبؼبكل " ذ"بؼبتولق ذج ذكخ جذبق   : ذمفول   ذمك ذمكذافلص  ذمظبل   ذصولقذبلبتذباذمك  ل

ق   ذصوله:ذذ ث ذ،كولبذ لذصولقذبفو ذبؼبكل ذالذ  ذح ةذصكل ف ذوخربذباذأ ذمفولؿذبؼبكلفنيذ،كأر
ذ ىلذصػىٍفوىلي فى() يػىٍولىةي فى

ؼبكل ذ  ذح ةذإفذبغبفظملذيولة ن ذالذ  ذح ةذإن ذ كل ذبفمن ذ تولقذبفو ذذ(ّ)ذ
ذ.(ْ)ب 

فك ذ لذيدقذ  هللتذمحكل لذذ(ٓ)فلؼب بعذ ةلملذ"بؼبتولقذبفو ذبؼبكل "ذممذ  ذح ةذا ذ كل 
ذذ.(ٔ)ن أ ملذ لبذبالاطرح

جل  لذمـذذءذممذب طلوذب شل  ذ لفو ذكب  ؾذي بءذمولفذب طلوق   ذ)بقتضلء(:ذبؼب بعذبلالقتضل
ذيلوذب فو ذبعبلـ ذ،كريذجلـ  ذب  ج  ذ،كيشة ذبل ك: ذب ن  ذ،كا  ذكا  ذيشة ذذذ،ككريذبعبلـ  وةل

ذ"بقتضلء"ذأ ذب خدللذإرذذ،كا ذب تر ًنذ،يلوذب  ؾذبعبلـ  ذكق ذمح  ذبق    ذكا ذب ك بامل ككريذبعبلـ 
ذ.(ٕ)  هللتذ  ذقد  ذبالقتضلء

ذ.(ٖ)ق   ذ)زب ريب(ذبؼب بعذبل تخ ريذب تهلل يملذبنيذب فو ذكب  ؾذكا ذبةبلحمل

                                                 

ذ)(ُ) ذ لافهلين: ذبحملص ؿ ذأ  ذب كلن  ذ)ُِٗ/ُبنظ : ذبة لج: ذ)ْْ/ُ(، ذب ر ئ: ذب ض لء ذ ذبؼبنري:ذُْْ/ُ(، ذب ك وو ذن ح .)
ذ(.ّّٖ/ُ)

 .ّٗ(،ذب ترق قلتذكب تنق رلتذب هلللف لتذؼبشه لذ ؿذيلةلف:ذصّْٖ/ُبنظ :ذلفئذبغبلجو:ذ)(ِ)
 (.ُِي ل ذبالنفطلل،ذ يملذ)(ّ)
 .ِٗبنظ :ذ لو  ذما ؿذب فق ذأل ذلكضملذب نلظ ذ لشنق ط :ذص(ْ)
 (.ُْ/ُ(،ذ نلاجذب وق ؿ:ذ)ُْٕ/ُبنظ :ذب ض لءذب ر ئ:ذ)(ٓ)
(،ذِْٖ/ُ(،ذلفئذبغبلجو:ذ)ْْ/ُ(،ذبة لج:ذ)ِِٓ/ُ(.ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)ُِٕ/ُبنظ :ذنفل سذب ا ؿذ لق ب :ذ)(ٔ)

ذ) ذب ين م: ذب هلل ؿ ذ)ذ(،ِْ/ُهنليمل ذبؼبختص : ذأل  ذب وض  ذ)ِِِ/ُن ح ذبحمل ط: ذب در  ذ)ُُٕ/ُ(، ذصشن  ذبؼبهللل ئ: (،ذذُّٕ/ُ(،
 (.ُْ/ُ(.ذ نلاجذب وق ؿذ)ُّْ/ُب ض لءذب ر ئ:ذ)

(،ذِّّ/ُ(،ذبغبلا ذ لل  م:ذ)ُِٕ/ُ،ذنفل سذب ا ؿ:ذ)ٖٔ(،ذن حذصنق حذب فص ؿذ لق ب ،ذصٖٗ/ُمنظ :ذبحملص ؿذ ل ب م:ذ)(ٕ)
ذ لهن  ذب  ا ؿ ذ)هنليمل ذ)ْٓ/ُم: ذبة لج: ذ)ْْ/ُ(، ذبغبلجو: ذلفئ ذ)ّْٖ/ُ(، ذب هلل ؿ: ذهنليمل ذب هللليئّْ/ُ(، ذب ك وو ذن ح ذ(،

 (.ُْ/ُ(،ذ نلاجذب وق ؿ:ذ)ٔٓ/ُ)
(ذ،ذْْ/ذُ(.ذبة لجذ)ْٓ/ذُ(.ذهنليملذب  ا ؿذ لهن مذ)ِِّذ-ُ.ذبغبلا ذ)ٕٔ(ذن حذصنق حذب فص ؿذصذٖٗ-ُبنظ ذبحملص ؿذ)(ٖ)

 (ذ.ُْ/ذُ(،ذ نلاجذب وق ؿذ)ّْ/ُهلل ؿذ)(،ذهنليملذب ّْٖ/ُلفئذبغبلجوذ)
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ق   ذ)كضول(:ذيتنلكؿذبغبكوذبل هللدد ملذكب ش ي ملذكبؼبلنو ملذفمهنلذمحكلـذن أ ملذكريذعبخلملذربتذذ
ذذ.(ُ)بالقتضلءذكب تخ ريذأن ذبو ذب ولةلءذ طلقلذمكذأن ذ خ ي ذا بحمل

ونيذ  ذب تو ي ذكبؼب بعذ لذمن ذولةلذكقئذأل ذمح ذب  ج مذق   ذ)مك(:ذكلعتذ فظملذمكذ ذ  ض
)فعك(ذانلذ لتن يئذالذ ل ععذدبوع:ذمفذبغبكوذ  ذذ،بالقتضلءذمكذب تخ ريذمكذب  ضئذفه ذحكوذن أ ذ،ب ثرنمل

ذذ.(ِ)من بعذكا ذبالقتضلءذكب تخ ريذكب  ضئ
ذكب شكذا ذب ثذ، لبذرو ذبو ذب ولةلءذمفذالبذحكوذبل  عي ذ ذبغبكو لينذعكفذب كؿذ ن ذجـز

ذ.(ّ)الذنك

 نىع اخلالف:
بػبرؼذ ذصو ي ذبغبكوذب ش أ ذ لبذفلػبرؼذف  ذذأل الذيظه ذهذكج عذشب بتذفقه ملذص صوذ

ذ ذق ذف أ ب ذيظه ذكإفذولفذبو ذب ولةلء بػبرؼذ ذر كذبػبرؼذ ذ هللع ملذذأل خرؼذ فظ ذف ةل
ذذ.(ٓ)ككريمذ(ْ)ب هللدك ذ لذرو مذبب ذأل "بغبلووذا ذا ذب ش عذمكذب وق "ذ

 :أثر الخالف في مسألة كالم اهلل تعالي في الخالف في تعريف الحكم الشرعي
ذكبألوذمفذأدللبتذب ا   نيذبضط بتذ ذصو ي ذبغبكوذب ش أ ذ ذبا: يق ؿذب شنق ط ذلضب 

ذذكيدوذبضط ب لذم  بف:
ذ  سذبش ءذمح مهل:ذمفذبو ذ ذذ.(ٔ)ح ذخيليوبؼبكلفنيذكريذ  ج عذكقتذبػبطل ذكبؼبو ـك

ذذلن هةل:ذ أةهوذمفذبػبطل ذا ذنفسذبؼبوعذب  هذب قل وذبل لبتذبجمل عذأ ذب ص ومل.ن
ذ.(ٕ)قلت:ذك لذػبص ذب شنق ط ذانلذمنللذإ   ذوثريذ  ذألةلءذب ا ؿ

                                                 
ذ)(ُ) ذ لهن م: ذب  ا ؿ ذهنليمل ذ)ٓٓ/ُبنظ : ذب هلللأليت: ذالب  ذب  ا ؿ ذهنليمل ذ)ُِْ/ُ(، ذ لافهلين: ذبؼبختص  ذب لف ذلفئذِّٕ/ُ(، ،)

 (.ّْٖ/ُبغبلجو:ذ)
ذ)(ِ) ذبحملص ؿذ ل ب م: ذ)ُٗ/ُبنظ : ذنفل سذب ا ؿذ لق ب : ذب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين:ِّّ/ُ(، ذن حذـبتص ذِّّ/ُ)ذ(، )

 (.ْٓ/ُ(،ذف بصحذب  ضب ت:ذ)ُْٖ/ُ(،ذب ض لءذب ر ئ:ذ)ّٓ-ْْ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿ:ذ)ِّٓ/ُب  كضملذ لط  :ذ)
 (ِّٓ/ُ(،ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)ِِّ/ُبنظ :ذنفل سذب ا ؿذ لق ب :ذ)(ّ)
 (.ُّٗ/ُصبئذبعب ب ئذ ئذصشن  ذبؼبهللل ئ:ذ)(ْ)
 (.ٗٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذب هللليئ:ذ)ُْٗ/ُ(،ذب ض لءذب ر ئ:ذ)ُّٗ/ُبنظ :ذصشن  ذبؼبهللل ئ:ذ)(ٓ)
 .َّ-ِٗ لو  ذما ؿذب فق ذأل ذلكضملذب نلظ :ذص(ٔ)
 (.ُِٓ/ُ(،ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذ)ُِٕ/ُبنظ ذ ثرذب كلن ذأ ذبحملص ؿذب لافهلين:ذ).(ٕ)
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 مسألتين مهمتين: إلىإذا فمرجع الخالف في تعريف الحكم الشرعي يعود  
ذ هللع ملذورـذباذكبػبرؼذف هل. -ُ
ذذ،صكل  ذبؼبو ـكذ هللع مل -ِ ذميضل ذي عيتذذذ،بػبرؼذ ذ هللع ملذورـذباذصولهذإىلكا ذلبجومل وةل

 صفص ل ذ ذ درةذ هللتق ذ لمذبؼبهللع ملذإفذنلءذبا.

أدللبتذب ولةلءذ ذصو يفهوذ لركوذب ش أ ذظلا ذ  ذخرؿذذأل كمن ذ هللع ملذورـذباذصولهذ
ذب تو يفلت. ذؽبلم ذذب و هذب هلللبق ذأط ذبة لـ ذصو ي ذ لركوذك نتع   ذبػبطل ذ  ذأل  ذب ق ؿ مضب 

ذذوةلذيدقذصفص ل .ذذ،"ذك لذميك ذبيتندلي ذ  ذر ك(ُ)"ا ذخطل ذب ش عذكق   ذب ش أ ذبق   :
ذب دل ذ ذأل ذبػبطل ذ هلل  ذ"ب ق ؿ" ذ فظمل ذ ذر كذمفذأطف  ذرو  ذ ذق ؽبوذبؼبذأل كفبل وتز مل

ذهوذبصصلؼذباذب ذم ال.ونك ذ،حب كثذب كرـ
إ ولءذ فظملذبػبطل ذكصوة مذبخت للذأدلل ذ"ورـذباذذأل بلذب ق ب ذلضب ذباذك نتع  ذول كذإا ذ

ذبا ذورـ ذ ذ هللع مل ذب نلأ   ذ  نليوذ وتق  ذبنيذب ق ًنذذ،ب ق ًن" ذ فظذ ش ؾ ذ"فل كرـ ح ةذقلؿ:
ذذ.(ِ)كب لهلللينذبغبلعث...ذكق ه"ذب ق ًنذ  خ جذبغبلعثذ  ذب  فلظ

ذصتنليو ذبػبطل ذال ذولنتذ فظمل ذ لاوذذكؼبل ذب نفهلل ذب  هذذب نلأ   ئ ذبل كرـ  ذب ق ؿ
ذ ذبأ بهذ  ذبل ذذأل بأ هذبؼبوتز مل ذب ش أ ذبعن ذخطل ذباذكا  ذ لركو ذب نلأ   صو ي ذصبه ل

ذإظهللذب تنلق ذة زب هوذدبنئذإندلتذب كرـذب نفهلل ذمكذبطرفذصو يفهوذ لركوذب ش أ .
ذ،ك  ذكبلذكب اوذق ًن.ذكبغبكوذب ش أ ذحلعثذب نلأ  ك فلعذالبذبالأ بهذمفذبػبطل ذأن ذ

 ذ ث ذق  نل:ذحلتذبؼب م ذكح  تذممذح ثذو ذ  ذبغب ذكبغب  ملذذ،  ج مذوثري ذ نهلذكاف ذبلغب كث
ذ فو ذبؼبكل  ذكعءذذ،بو ذمفذمذيك ذك نهل:ذكق عذبغبكوذب ش أ ذافمل ذكعءذحرؿذكالب ف قلؿذالب

ف قلؿ:ذحلتذذ،أ ذكبغبكوذب ش أ ذيقئذ ول الذ  يقئذألملذ لركوذب ش ذذح بـذك نهل:ذمفذفو ذبؼبكل 
كبغبكوذب ش أ ذ ول ؿذذ،بؼب م ذبل نكلحذكح  تذبل طرؽذكو ذ  ذب نكلحذكب طرؽذ  ذمفولؿذبؼبكلفني

ذفكلبذ ول ؽبةل.ذ،كؼبلذولنتذمفولؿذبؼبكلفنيذحلعنملذقطولذ،ؽبةل

                                                 
 ب ش أ ،ذك لذيهللتنتجذ ن ذف ةلذيدق.بنظ :ذب تو ي ذب كؿذ لركوذ(ُ)
 .ٖٔ-ٕٔحذصنق حذب فص ؿ:ذصن ذ(ِ)



 

 مسألة  كالم اهلل تعالي وأثرىا في مباحث الحكم الشرعي والتكليف   3:5
  د. عايض  بن عبداهلل بن عبدالعزيز الشهراني

 

ذ ذصو ي ذبغبكو ذولف ذحلعثذكبػبطل ذق ًن ذبغبكو ذندتذمف ذإرب ذبؼبوتز مل: بلػبطل ذبليرذقلؿ
ذذ.(ُ) لتنلق ذبنيذبغبلعثذكب ق ًن

أةػػ هتلذذ ذلعذاػػلبذبالأػػ بهذ ػػلباوذالذصشػػف ذألػػ رذكالذصػػ كمذكلػػ رذإرذب نػػلأ  كقػػ ذراػػوذ
مكذمفذبغبكػػوذب شػػ أ ذاػػ ذبػبطػػل ذب  ه.ذكاػػ ذ ذب  ؿذكػػريذذ،(ِ)أػػ ـذب تهللػػل وذحبػػ كثذبغبكػػوذب شػػ أ 

فػلؼب بعذصولػقذبػبطػل ذبػلؼبكل ذالذذ،كر ػكذالذجيولػ ذحلعنػلذبػ ذاػ ذاػلصذ فذيكػ فذ تولقػلذ، تولقذبل فوػ 
ذذذ.(ّ)ربتذبػبطل 

ذ.بػبرؼذ ذصو ي ذبغبكوذب ش أ ذأل ك لبذيتضحذمن ذ هللع ملذورـذباذصولهذ

                                                 
ذبحملص ؿذ ل ب مذ)(ُ) ذ)ٖٗ/ُبنظ  ذبغبلا ذ لل  م: ذ)ِّْ/ُ( ذب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين: ذب  كضملذُِٓ/ُ(، ذن حذـبتص  .)

 (.ُُّ/ِ(،ذص هللريذب تر ي :ذ)ْٔ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿذ لين م:ذ)ٓٓ/ُ(،ذهنليملذب  ا ؿذ لهن م:ذ)ِٓٓ/ُ لط  :ذ)
(،ذف بصحذُٓ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿ:ذ)ِِٗ/ُ(،ذب كلن ذأ ذبحملص ؿ:ذ)ِّْ/ُ(،ذبغبلا ذ لل  م:ذ)ُٗ/ُ:ذ)بنظ :ذبحملص ؿذ ل ب م(ِ)

 (.ٓٓ/ُب  ضب ت:ذ)
(،ذٕٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذب هللليئذ لهلل ط م.ذ)ِْ/ُ(،ذهنليملذب هلل ؿذ لين م:ذ)ِِٖ/ُبنظ :ذب كلن ذأ ذبحملص ؿذ لافهلين:ذ)(ّ)

 (.ِْ/ُ(،ذما ؿذب فق ذحملة ذمب ذب ن لذ اريذ)ٓٓ/ُ)ذ(،ذف بصحذب  ضب ت:ُُّ/ّص هللريذب تر ي ،ذ)
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 :(ُ)ادلثحث انثانث: تكهيف ادلعذوو
 حتزيز حمم اننزاع يف ادلسأنة:

ذالذيطلػػػروػػػ ذصبػػػئذ ػػػ ذماػػػ ذب ولػػػوذ وذ نػػػ ذإيقػػػلعذبؼبكلػػػ ذبػػػ ذحػػػلؿذمنػػػ ذالذخػػػرؼذ ذمفذبؼبوػػػ ـك
ذذذ فذر كذؿبلؿ.ذ،أ   

ب صػػفملذب ػػ ذيصػػحذذألػػ كصنػػلكؿذبػبطػػل ذ ػػ ذبتقػػ ي ذكجػػ عمذذ،كبختلفػػ بذ ذصولػػقذب تكل ػػ ذبلؼبوػػ ـك
ذ.(ِ)مق بؿذأل  وهلذصكل ف ذ

 األقىال يف حمم اننزاع:
ذكصنػػلكؿذبػبطػػل ذ ػػ ذبتقػػ ي ذكجػػ عمذ فملذب ػػ ذب صػػذألػػ بختلػػ ذب ولةػػلءذ ذصولػػقذب تكل ػػ ذبلؼبوػػ ـك

ذنرنملذمق بؿ:ذأل يصحذ وهلذصكل ف ذ
ذكص جػػ ذبػبطػػػل ذ ػػػ ذبشػػ عذكجػػػ عمذالقــول األول:  اػػػفملذذألػػػ منػػػ ذجيػػػ  ذصولػػقذب تكل ػػػ ذبلؼبوػػػ ـك

ذيصحذ وهلذصكل ف ذكالذ تلجذإهذخطل ذ خ .
قػلؿذ ذلكبيػملذحندػ :ذذح ػةذ،كا ذظلا ذوػرـذبة ػلـذمضبػ ذلضبػ ذباذ،(ّ)كالبذق ؿذصبه لذب ولةلء

منػػػ ذم ػػػ ذف ةػػػلذمذيػػػزؿذكالذذألػػػ "ذقػػػلؿذمبػػػ ذيولػػػ :ذفقػػػ ذنػػػصذ(ْ)اذيػػػدرلن ذيػػػع  ذدبػػػلذنػػػلءذك كػػػو"مذيػػػزؿذب
ذ.(ٓ)" ع  ل

                                                 
ذا ذض ذبؼب ج عذكبؼب بعذب ذ،ذ  ذمذي ج ذأل ذق  ذبغب ل ذكقتذنزكؿذبػبطل ذ  ذب   ذج ذكأرذمكذا كلمذ  ذب  ي ؿذال ذباذ(ُ) بؼبو ـك

ذذأل  ذكيلوذ،ذكإمنلذكج ذبو ذر كذبز  .
ذأل  ذأن ذب ا   نيذحملة ذب  كيش.ذصّٕب نصللم،ذصذبنظ :ذبغب كعذب ن قملذكب تو يفلتذب  ق قملذ زو يل  .ٖٔ،ذكبحملكـ 

.ذهنليملذب  ا ؿذ لهن مذْْ(،ذ نته ذب  ا ؿذكب   ذالب ذبغبلجو،ذصِٓٓ/ِ،ذبحملص ؿذ ل ب ل:ذ)ُّٓبنظ :ذب تلخ صذ لج يىن:ذص(ِ)
(.ذهنلي ذب هلل ؿذُُٓ/ُالب ذب هللدك :ذ)ذ(،ذبة لجُٓ/ِ،ذن حذب وض ذأل ذبؼبختص :ذ)ُّْ/ُ(،ذن حذبؼبنلاجذ لافهلينذ)ُُِٗ/ّ)

ذ) ذ)ُٖٕ/ُ لين م: ذبحمل ط: ذب در  ذ)ّٕٕ/ُ(، ذبؼبهللل ئ ذصشن  ، ذصُٔٓ/ُ(، ذب لاو، ذيري  ذ لو بق :ذذُّّ(، ذبؽبل ئ ب و ة
 .ُُ(.ذإلنلعذب فر ؿذ،ذصُّٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذبؼبنري،ذ)ِٔ/ُ)
(،ذبؼبنخ ؿذٖٓ/ُ(،ذبؼبهللتصف ذ لوزبه:ذ)ّْْ/ِا ؿذب هلل ذخهلل ،ذ)(،ذمّٖٔ/ِبنظ ذإىلذجلنوذبؼب بجئذب هلللبقمل:ذب و  ذ  ذيول ذ)(ّ)

(،ذُٕٔ/ُ(،ذب  ا ؿذإىلذب ا ؿذالب ذب الف:ذ)ُٕٕ/ّ(،ذب  بضحذالب ذأق  :ذ)ُّٓ/ُ،ذب تةه  ذ  ذبػبطل :ذ)ُِْ  ذميضل،ذص
ذ) ذقن م: ذ لهللة  ذب ا ؿ ذ)ِٕٗ/ُ  زبف ذق ب  : ذالب  ذب نلظ  ذلكضمل ذ)ْْٔ/ِ(، ذ آل  م: ذبةحكلـ ذ آل  مْْٔ/ِ(، ذبةحكلـ ذ(،

ذصُّٓ/ُ) ذبغبلجو، ذالب  ذكب    ذب  ا ؿ ذ نته  ذصْْ(، ذبؼبهلل ع ، ذ)ْْ، ذبحمل ط: ذب در  ذ لو بق :ذُّٕٕٗ/ُ، ذب و ةذبؽبل ئ ،)
 .ٖٔ(،ذبلبنلعذب فر ؿذ لش ولين،ذصُّٓ/ُ(،ذن حذب ك ووذبؼبنريذ)ِٔ/ُ)
 (.ُٕٕ/ّ(،ذب  بضحذالب ذأق  :ذ)ّٖٔ/ِبنظ :ذب و  ذ  ذيول :ذ)(ْ)
ذ(.ّٖٔ/ِب و  :ذ)(ٓ)
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ذذ.(ُ) ج ذ ذؿبدهلل ذمذيزؿذباذ تكلةلذإربذنلءخكولبذقلؿذمضب ذف ةلذذ
ذ.(ِ)قلؿذمب ذيول :ذفق ذمندتذق ـذور  ذكور  ذم  ذكهن 

ذ.(ّ)ب هللنملذإىلبؼبنتهللدنيذذإىل ة ملذالبذب ق ؿذكأزبذبب ذصذ
ذبعبدللذ ذأد  ذب قلض  ذب دص مذ(ْ)كبختللم ذبغبهللني ذذ(ٓ)كمب  ذ  ذذملبؼبوتز    ذوثري ذبخت لل كا 
ذ.(ٔ)بغبنف مل

 رأيين: علىوقد اختلف أصحا  ىذا القول  
ذقد ذكج عمذصكل  ذإ زبـذحق قملذ ك ذبش عذكج عذ ع  لذأل ذبإفذصكل  ذالرأي األول:  ؼبو ـك

ذب دلق ذبخت لل ذكالب ذب تكل   ذيول ذ،(ٕ)رينافلت ذوع  ذبغبنلبلمل ذ   ذبػبطل ذ(ٖ)كوثري كبب ذذ(ٗ)كم 
ذككرياو.ذ(َُ)أق  

ذقد ذكج عمذصكل  ذإنلبلذكإأرـذك  سذصكل  ذإجيل ذكإ زبـذالرأي الثاني:  إفذصكل  ذبؼبو ـك
ذ.(ُُ)كنق ذالبذب  ممذأ ذبو ذب فقهلء

 القول الثاني:
ذبش عذمفذيتولقذب ت كل  ذمكالذدب جوذكـبليوذكبح ذفصلأ بذإن ذجي  ذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـك

إربذمذيك ذمثذ  ذيت ج ذإ   ذبػبطل ذافملذ  ذيصحذصكل ف ذفع لذذأل مثذيتدو ذبؼبو ك  فذبش عذب  ج عذ
ذح ن لذ ذ.(ُ)بو ذبؼبوتز ملذإىلكنهللوذالبذب ق ؿذذ طلقل،فرذجي  ذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـك

                                                 
 (.ّٖٔ/ِبنظ :ذب و  ذ  ذيول :ذ)(ُ)
 (،ّٖٔ/ِب و  ذ:ذ)(ِ)
 (.ُِٖ/ٖؾبة عذب فتلكل:ذ)(ّ)
 (.ُُٕ/ُٕ.ذكبؼبوعذ  ذميضل:ذ)َٗٓ.ذُُْن حذب ا ؿذبػبةهللملذ ود ذبعبدلل:ذص(ْ)
 (.ُٕٔ/ُبؼبوتة ذ ذما ؿذب فق :ذ)(ٓ)
ذ)(ٔ) ذبعبصلص: ذما ؿ ذِّّ/ُبنظ : ذ لهللة  ذب ا ؿ ذ  زبف ذ)(، ذ)ِٕٗ/ُقن م: ذب تر ي : ذص هللري ذب  ضب ت:ذِّٗ-ُُّ/ِ(، (.ف بصح
(ُ/ُْٔ.) 
 (.ّٕٗ/ُ(،ذب در ذبحمل طذ لزلوش :ذ)ُٕٕ/ّ(،ذب  بضحذالب ذأق  :ذ)ّٕٖ/ِبنظ :ذب و  ذ  ذيول :ذ)(ٕ)
 (ّٕٖ/ِب و  :ذ)(ٖ)
 (.ِّٓ/ُب تةه  :ذ)(ٗ)
 (ُٕٕ/ّب  ضح:ذ)(َُ)
 (.ّٕٗ/ُبنظ :ذب در ذبحمل ط:ذ)(ُُ)
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 القول الثالث:
ذإن ذ كقلؿذب ذصبلأملذذ(ِ)بؼبوتز ملذإىل طلقلذكق ذنهللوذالبذب ق ؿذالذجي  ذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـك
ذ.(ٔ)كب شل  ذ  ذ(ٓ) صخلخرفلذؼبلذ ذب تذ،(ْ)كبختللمذبعب يعذ ذب ربالفذ(ّ)  ذبغبنف مل
ذبؼبوتز ملذنظ ذفق ذيدقذب نق ذأ ذب قلض ذأد ذبعبدللذكم ذبغبهللنيذب دص مذذإىلك ذنهللدت ذذ أةـ 

ذ ذألةلءذبؼبوتز مل.كمهلذ  ذمنهذ،ب ق ؿذبق ؿذبعبةه ل

 أدنة األقىال:
ذبعع ملذوثري ذ نهلذ لذيل :ذمع ملذب ق ؿذب كؿ: ذبيت ؿذب قل ل فذ  بلذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـك

 ينًللىويٍوذبًً ذكى ىٍ ذبػىلىغى(ق   ذصوله:ذ) -ُ
ذ.(ٕ)ذ

ذق ذبلو ذب تكل  ذإربذكج ذف ؿذ ذ.(ٖ)مفذب تكل  ذيتولقذب ذأل كج ذب  ال مل:ذمفذبؼبو ـك
ذ  قلؿذبوذ ذنلي  ذب ق  فذ  ذبعب ذكبةنسذفه  ذبلو  ذ   ذبلو ذذ(ٗ) ذب هللل : ذ   كقلؿذ خ :

ذ.(َُ)ب ق  فذفكعمنلذق ذلممذؿبة ذال ذباذأل  ذكيلوذكظبئذ ن 
بذًا ىبًي ذ يهلٍلتىًق ةلنذفىلص ًدوي مي(ق   ذصوله:ذ) -ِ كىمىف ذاىلى

ذ.(ُُ)ذ
ذبلصدلعذب ن ذال ذباذأ ذم  نل ذمفذباذيدرلن  ذب  ال مل: ذكيلوكج  كالذخرؼذ ذمننلذ،ذ(ُ)ل  

ذإ  نلذ ذب    ذص ج  ذر ك ذك ئ ذ و ك ني ذونل ذب  ذ  ج عي  ذب يمل ذنزكؿ ذحني ذنك  ذكم ذبعصدلأ   ع  لكف
ذ.(ِ)بل تكل  

                                                                                                                                            
(،ذكمب ذبػبطل ذّٕٖ/ِيضلذب كفذنهللدملذ ح ذمب ذيول ذ ذب و  ذ)البذب ق ؿذم(،ذكرو ذِٖٗ/ُ  زبفذب ا ؿذ لهللة ذقن م:ذ)ذبنظ :(ُ)

 (.ِّٓ/ُ ذب تةه  :ذ)
 بنظ :ذ  بجئذبؼبهللع ملذف ةلذيدق،ذفق ذنهللدملذبعبة ئذإىلذبؼبوتز مل.ذك ذر كذنظ .(ِ)
 (.ُْٔ/ُ(،ذف بصحذب  ضب ت:ذ)ِّٗ-ُُّ/ِ(.ذص هللريذب تر ي ،ذ)ّّْ/ِبنظ :ذما ؿذب هلل خهلل ،ذ)(ّ)
 (.ُْٗ-ُّٗ/ُب ربالف:ذ)(ْ)
 .ذفق ذبختللذف  ذب ق ؿذب كؿ.ُّٓب تلخ ص،ذص(ٓ)
(،ذفق ذنقرذأن ذبخت للمذب ق ؿذب كؿذبيضلذُٗٓ/ُ(،ذصشن  ذبؼبهللل ئ:ذ)َّٖ/ُ(،ذب در ذبحمل ط:ذ)َٗ/ُبنظ :ذب كلن ذبحملص ؿذ)(ٔ)

  ذوتلبملذب شل  .
 .ُٗ ذ يملذلقوذي ل ذبةنولـ،ذ (ٕ)
 (.ُِٕ/ُ(،ذب تردريذن حذب تر ي ذ لة عبكم:ذ)ّّٓ/ُبنظ :ذب تةه  ذ  ذبػبطل :ذ)(ٖ)
 (ِٕٓ/ٔ حكلـذب ق  فذب ق ي :ذ)ذ(،ذكبعبل ئُِٔ/ٕبنظ :ذجل ئذب د لفذأ ذصعكي ذ مذب ق  فذ لطربم:ذ)(ٗ)
 (.ِٕٓ/ٔ)ذ(،ذكبعبل ئذ حكلـذب ق  فذب ق ي :ُِٔ/ٕبنظ :ذجل ئذب د لفذ لطربم،ذ)(َُ)
 (.ُّٓي ل ذب نولـ،ذ  ذ يملذلقوذ)(ُُ)
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ذب ل ً ذإً ىٍ كيوٍذ -ّ ذلىيي ؿي ذًإينِّ ذ.(ّ)ذ(صبًى ونل...ذق   ذصوله:ذ)قيٍ ذيىلذمىيػلهىلذب ن لسي
ذ ػ ذب ػ ي ذبل ضػ كل ذ،بػل كذصب ػئذم تػ كج ذب  ال مل:ذمن ذالذخرؼذمنػ ذمليػ ذ ذ،(ْ)كاػلبذ ػ ذبؼبولػـ 

ذ.(ٓ)ج ب ذصكل  ذبؼبو ـكذأل كا ذخطل ذؽبوذكاوذ و   فذف ؿذ
كق  ػػػ ذاػػػل ذباذأل ػػػ ذكيػػػلو:ذ)كالذذ(ٔ)ذق  ػػ ذاػػػل ذباذأل ػػػ ذكيػػػلو:ذ)صقػػػلصل فذب  ه ع...بغبػػ ية( -ْ

ذب هلللأملذح ذصقلصل بذق  لذنولؽبوذ ذ.(ٕ)ذبغب ية(ذب شو .صقـ 
جػ ب ذخطػل ذذألػ ص عذ لمذب حلعيةذككب الذمق بـذ و   فذحػلؿذبػبطػل ذبػرذنػزبعذفػ ؿذكبؼبق

ذكصكل ف  ذ.(ٖ)بؼبو ـك
ب ظػ با ذبؼبتضػةنملذمكب ػ ذباذكمكب ػ ذند ػ ذاػل ذباذأل ػ ذذإىلب  جػ عذذأل إصبلعذب صرلبملذكب تلبونيذ -ٓ

رـذباذكليػ   ذكقػ ذندػتذبلةصبػلعذصقػ ـذوػذ، ػ ذمذي جػ ذ ذأصػ اوذألػ كيلوذكبالحتجلجذ ػلذ
 ػػ ذذألػػ خلاػػلذؼبػػلذوػػلفذ ذر ػػكذحجػػملذذك ػػ ذوػػلفذب  ػػ ذ اػػ ذأصػػ مذاػػل ذباذأل ػػ ذكيػػلوذ، ػػل

مفذب  ػػ ذيتنػػلكؿذ ػػ ذذذألػػ فػػ ؿذر ػػكذذ،نيذكجػػ عذب  ػػ ذكنزك ػػ حػػ نػػ ذوػػلفذ وػػ ك لذذ،حػػ ثذبوػػ م
ذ.(ٗ)ولفذ و ك لذحلؿذبػبطل 

                                                                                                                                            
 (َّّ-ِّٗ/ّفذب وظ وذالب ذوثري،ذ)(،ذصفهللريذب ق  َٗ/ٕبنظ ذبعبل ئذ حكلـذب ق  فذب ق ي ،ذ)(ُ)
 (.ُُِٕ/ُ(،ذبغبدريذن حذب تر ي ذ لة عبكم،ذ)ْٓٔ/ِ(.ذلكضملذب نلظ ذالب ذق ب مل:ذ)ّّٓ/ُبنظ :ذب تةه  ذ  ذبػبطل ،ذ)(ِ)
 (.ُٖٓأ بؼ،ذ  ذ يملذلقو:ذ)ي ل ذب (ّ)
 (.َْْ/ّصفهللريذب ق  فذب وظ وذالب ذوثري.)(ْ)
 (.ّٕٔ(،ذبربلؼذركمذب دصل  ذ ود ذب ك ًنذب نةلمل:ذ)ّّٓ/ُبنظ :ذب تةه  ذ  ذبػبطل :ذ)(ٓ)
ذقتلؿذب  ه ع،ذص(ٔ) ذبل ، ذكب هللري، ذب دخللمذ ذار ر ،ذ ذوتل ذبعبهلع ذ)ّْٖلكبم ذح يةذلقو: ذك هللِِٓٗ، ذكب لفظذ  ، لوذ ذ(،

ذب هلللأملذح ذمي ذب  ج ذبقربذب  ج ذذف تةعذمفذيك فذ كلفذبؼب تذ  ذب درء،ذص ،ذمحلعية،ذُِْٔار ر ذ ذوتل ذب فنت،ذبل ذالذصقـ 
 (،ذأ ذبب ذأة ذلض ذباذأنهةل.ّّٕٗ-ّّٕٓ)
وذ ذار ر ذ ذوتل ذ(،ذك هلللِِٖٗ،ذح يةذلقوذ)ّْٖلكبمذب دخللمذ ذار ر ،ذ ذوتل ذبعبهلعذكب هللري،ذبل ذقتلؿذب  ؾ،ذص(ٕ)

ذب هلللأملذح ذمي ذب  ج ذبقربذب  ج ذف تةىنذمفذيك فذ كلفذبؼب تذ  ذب درء،ذص (،ذأ ذَُّٕ،ذح يةذلقو،ذ)ُِٗٓب فنتذبل ذالذصقـ 
 م ذا ي  ذلض ذباذأن .

 .ّٓٓبنظ :ذبؼبلو  ذأل ذلكضملذب نلظ ذ لشنق ط :ذص(ٖ)
ذ)(ٗ) ذب هللةولين: ذالب  ذب ع مل ذق بيئ ذ)ذ(،ِِْ-ِِّ/ُبنظ : ذيول : ذ   ذ)ّٖٖ-ّٕٖ/ِب و   ذ  ذبػبطل ، ذب تةه   (،ذّْٓ/ُ(،

 (.ُُِٖ/ُ(،ذب تردريذ لة عبكم،ذ)ُٖٓ/ُ(،ذبؼبهلل ع ذالب ذص ة ملذ)ْٓٔ/ِ(،ذلكض ذب نلظ ذالب ذق ب  :ذ)ُُٖ/ّب  بضحذالب ذأق  ،ذ)
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كمفذجػنسذور ػ ذقػ ًنذفةػلذعؿذألػ ذذ،مفذم  ذباذصولهذكهن ػ ذ ػ ذور ػ ذأل من ذق ذع تذب ع ملذ -ٔ
كقػ ذيػدقذروػ ذمع ػملذذ،(ُ) فذب   ذكب نه ذ  ذمقهلللـذب كػرـذ،ق ـذور  ذعؿذأل ذق ـذم  مذكهن  

 .(ِ)ر كذف ةلذيدق

ذكر ػػػكذمفذب نهللػػػلفذجيػػػ  ذمفذي اػػػ ذذألػػػ مفذب وػػػ ؼذعؿذ -ٕ  ػػػ ذذإىلجػػػ ب ذصولػػػقذب تكل ػػػ ذبلؼبوػػػ ـك
اػػلمذب  اػػ ملذذألػػ كيشػػه ذذ، ػػ ثذ ػػ ذمكالعمذبػػل نظ ذ ذمكقلفػػ ذكاػػ فهلذ ذكجػػ مذيو نهػػلذب  بقػػ 

ذ،ب شه عذكيك فذر كذم  بذاػر رلذؼبػ ذ ػ ثذكيكػ فذبغبػلعثذ تصػ فلذبل  اػ ملذب هللػلبقملذحق قػمل
ذكمفذب   ذكب نه ذيت جهلفذإ   ذأل ف ؿذر كذ  .(ّ)مفذب تكل  ذيتولقذبلؼبو ـك

ذفمنػػ ذيصػػحذب  ػػ ذبل زوػػل ذ ػػئذأػػ ـذذألػػ يػػ ؿذمفذب ق ػػلسذب صػػر حذ -ٖ جػػ ب ذصولػػقذب تكل ػػ ذبلؼبوػػ ـك
كب  ػ ذبل فوػ ذ لوػلجزذذ،يقػ لذكول كذب   ذبلغبجذ ئذأ ـذب ق ل ذبش عذمفذ،بؼبلؿذبش عذكج عم

ذجي  ذصولقذب   ذكب نه ذب ذبش عذكج عم  .(ْ) ئذأ ـذب  ملذبش عذكج عالذفكل كذبؼبو ـك

ذ  ذمفذيك فذ  ذجهػملذب وقػ ذمكذ ػ ذجهػملذب هللػةئالذخيل ذبؼبنئذ  ذصولقذب تك -ٗ فػمفذذذ،ل  ذبلؼبو ـك
 ولفذ  ذجهملذب هللةئذف جوذمفذينق ذإ  نل.

ب وقػرءذوػلن بذذ ذر ػكذصب ػئذب وقػرءذككبػ ذندػنيذمفذيتهللػلكلكإفذولفذ  ذجهػملذب وقػ ذف جػوذمفذ
وػػػ مذبمصبػػػلعذوةػػػلذيػػدقذرذذذ،مكب ػػػ ذباذكليػػ   ذاػػػل ذباذأل ػػػ ذكيػػلوذ ػػػ ذكػػريذع  ػػػ ذيػػػ مذاػػلبذإىلي جوػػ فذ

 ػػػ ذ ػػػ ثذ ػػػ ذمكالعاػػػوذبػػػل نظ ذ ذذإىلوةػػػلذمفذ ػػػ ذأػػػلع ذب نػػػلسذكأػػػ فهوذمفذي اػػػ بذذذ،ب صػػػرلبملذكب تػػػلبوني
ذ.(ٓ)كق فهوذكا فهلذ ذكج مذيو نهلذب  بق ذكإفذولفذ ذحلؿذب  ا ملذ و ك ل

 دنيم انقىل انثاني:
ذجػػػل زذبشػػػذألػػػ مذمجػػػ ذ اػػػرل ذاػػػلبذب قػػػ ؿذمع ػػػملذ  عذكجػػػ عذ ػػػلذروػػػ مذ ػػػ ذمفذصكل ػػػ ذبؼبوػػػ ـك

ذذذ  ج عذكـبليوذكبح ذفصلأ ب.

                                                 
(،ذٓٔ/ِ(،ذلفئذبغبلجوذالب ذب هللدك ،ذ)ْٓٔ/ِ(،ذلكضملذب نلظ :ذ)ُٕٗ/ّ(،ذب  بضحذالب ذأق  :ذ)ّٖٖ/ِبنظ ذب و  ذال ذيول :ذ)(ُ)

 (.ُُِٕ/ُ(،ذب تردري:ذ)ِْٓ/ُب  عكعذكب نق عذ لدلب يت،ذ)
 بنظ :ذمع ملذما ذب هللنملذكبعبةلأملذ ذب فص ذب كؿذ  ذالبذب درة.(ِ)
(،ذِٓٓ/ِم:ذ)(،ذبحملص ؿذ ل ب ذُٕٗ/ّ(،ذب  بضحذالب ذأق  ،ذ)ّْٓ/ُ(،ذب تةه  ذ  ذبػبطل ،ذ)ّٖٖ/ِبنظ :ذب و  ذ  ذيول :ذ)(ّ)

 (.ِِْ/ِ(،ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط ب :ذ)ُّٓ/ِبةحكلـذ آل  م:ذ)
 (.ّٓٓ/ُ(،ذب تةه  ذ  ذبػبطل :ذ)ّٖٖ/ِبنظ :ذب و  ذ  ذيول :ذ)(ْ)
 (.ّْٓ/ُبنظ :ذب تةه  ذ  ذبػبطل ،ذ)(ٓ)
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ذذذكميك ذمفذيهللت ؿذؽبو:
الذبيترل ملذف  ذكيقلسذأل  ذبؼبو   فذ ػل ئذبيػتجةلعذنػ كعذذ،بعفذـبليدملذب  بح ذكصكل ف ذجل ز

ك ذبؼبوػ ك نيذ فذصكلػ فهوذذصكل فػ ذاػفملذ ػ ذيصػحذأل ب تكل  ذ ذو ذفف ذبؼب ج عذبؼبخليوذ  ج عمذ
ذ.افملذ  ذيصحذصكل ف ذح ن لذ ولقذأل ذكج عاوذأل 

 ادلناقشة:
ذ ػػ ذ ػػلذبيػػترلؿذ ذحػػلؿذبالنفػػ بعذبيػػترلؿذ ػػئذكجػػ عذكػػريمذك ػػ ذ ػػلذقلنػػلذبػػ ذ مفذخطػػل ذبؼبوػػ ـك

ذ.(ُ) ولقلذأل ذن عذب  ج عذفةلذبؼبلنئذ  ذب ق ؿذب ذ طلقل

 أدنة انقىل انثانث:
 استدلوا بأدلة منها ما يلي:

ذيهللتر  ذخطلب ذفكلبذيهللتر  ذصكل ف . -ُ ذمفذبؼبو ـك
هنػلذ نتػ ذكـبليدػلذكبؼبخليػوذبفػتحذب طػلءذاذم لذبيػترل ملذخطلبػ ذفػلفذبػبطػل ذيهللػت أ ذـبليدػل

ذذفليترلؿذبػبطل ذالنتفلءذلونػ . ذب تكل ػ ذكبيػترل ملذب ػرـ  كم ػلذبيػترل ملذصكل فػ ذفػلفذبػبطػل ذ ػ ذ ػ بـ 
ذ.(ِ)يقتض ذبيترل ملذبؼبلزـك

 ادلناقشة:
 من وجهين وىما:

ذ (ذم كصكل فػػ ذبػػلؼبوعذب ػػلمذفهللػػ نلمذإمنػػلذيهللػػتر  ذخطلبػػ ذكصكل فػػ ذالذنهللػػلوذبيػػترل ملذخطػػل ذبؼبوػػ ـك
 كنػلذالذنقػ ؿذبػل كذإمنػلذنقػ ؿذذ،كصكل ف ذبمجيلعذب فو ذحلؿذأ   ذ،دبوعذ شلفهت ذ ذحلؿذأ   

خبطلبػػ ذدبوػػعذمفذب شػػ عذبيػػت أ ذ نػػ ذب فوػػ ذإربذكجػػ ذكولػػ ذكاػػلبذكػػريذ هللػػتر  ذ نػػ ذيفوػػ ذ ذ
ذ.(ّ)حلؿذكج عمذ لذيلوذ ن ذ تق  ل

                                                 
 (.ّٓٓ/ُبنظ ذب تةه  ذ  ذبػبطل :ذ)(ُ)
(،ذن حذْْٔ/ِ(،ذلكضملذب نلظ ذالب ذق ب  ذ)ُٕٕ/ُا ؿذإىلذب ا ؿذالب ذب الف،ذ)(،ذب  ذّٔٓ/ُبنظ :ذب تةه  ذ  ذبػبطل ،ذ)(ِ)

ذ) ذ لط   ذب  كضمل ذ)ُِْ/ِـبتص  ذب هللدك ، ذبغبلجوذالب  ذلفئ ذ)ٔٔ/ِ(، ذ لزلوش  ذصشن  ذبؼبهللل ئ ذ لة عبكم:ذُٕٓ/ُ(، ذب تردري ،)
(ُ/ُُِٖ.) 
 (.ُِْ/ِ(،ذن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)ْٓٔ/ِلكضملذب نلظ :ذ)(،ذُِْ/ِ(،ذبحملص ؿذ ل ب م:ذ)ّٔٓ/ِبنظ :ذب تةه  ذ  ذبػبطل ،ذ)(ّ)
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ذ كػ ذالذ طلقػلذبػ ذاػ ذ هللػتر  ذ ػ ذكػريذباذصوػلهذم ػلذباذجػ ذيلة (ذ  نلذبيػترل ملذخطػل ذبؼبوػ ـك
إجيػلعمذفهػ ذوػلؼب ج عذ ذذألػ كأرذفرذيهللتر  ذخطلب ذ ترققذباذكجػ عذبؼبكلػ ذكوةػلؿذق لصػ ذ

 .(ُ)خبرؼذكريمذ،ألة ذ ذبغبلؿ

ذم ػػ ذكهنػػ ذ ػػ ذكػػريذ تولػػقذ  جػػ عذكر ػػكذ ػػ ذصولػػقذب تكل ػػ ذ -ِ ذ ػػـز يػػف ذكأدػػةذيتنػػػزمذباذبلؼبوػػ ـك
ذ.(ِ)أن 

 ادلناقشة:
 من وجوه منها ما يلي:

ذ.(ّ)ب ترهللنيذكب تقد حذب وقل نيذكمهلذبليرفذأل مفذالبذ دعذ (ذم
ذبػػنفسذبةنهللػػلفذيلػػوذ ػػ ذببػػ ذ (ذ  منػػلذالذنهللػػلوذمفذر ػػكذيػػف ذكأدػػةذفػػمفذب وقػػ ذيهللترهللػػ ذمفذيقػػـ 

 .(ْ)فكلبذ لذكب ذف  ذ،ي    ذ  ذوةلذ ذب  اليلذككب ال

كالذنقػػػ ؿذبػػػ ذبػػػ ذب تكل ػػػ ذأنػػػ نلذذ،ـذب هللػػػف ذكب ودػػػةذ ػػػ ذوػػػلفذب تكل ػػػ ذ ذب  ؿذصنج زيػػػلج(ذمنػػػ ذيلػػػزذ
ذ ولقذأل ذن عذكج عمذ هللتجةول. ذ لةو ـك

ذ لذرو كم ذ.(ٓ) ش ب طذب تكل  ذفرذيلـز
ذ -ّ أػػ ـذصولػػقذب تكل ػػ ذبل صػػ ذكبجملنػػ فذذألػػ ب صػػ ذكبجملنػػ فذفقػػ ذبصفػػقذب ولةػػلءذذألػػ ق ػػلسذبؼبوػػ ـك

ذ.(ٔ)يتولقذب تكل  ذبلؼبو ـكذمالكهذ ئذكج عمهلذفة ذبل ذم

 ادلناقشة:
ذدبوػػعذمفذ  نػػ ذب فوػػ ذإربذكجػػ ذكبيػػتجةئذنػػ ب طذذب شػػ عذبيػػت أ مننػػلذإمنػػلذنقػػ ؿذبتكل ػػ ذبؼبوػػ ـك

ذذذكولبذبغبلؿذ ذب ص ذكبجملن فذفمهنةلذ كلفلفذبش عذب دل غذكب وق .ذ،ب تكل  

                                                 
 (.ٔٔ/ِ(،ذلفئذبغبلجو:ذ)ُِْ/ِبنظ :ذن حذـبتص ذب  كضمل:ذ)(ُ)
ذ)(ِ) ذب و  ذ  ذيول : ذبحملص ؿذ ل ب م:ذ)ّٖٗ/ِبنظ : ذبة لجذالب ذب هللدك :ذ)ّٔٓ/ِ(، ذصشن  ذبؼبهللل ئذُِٓ/ُ(، (،ذُٔٓ/ُ)(،

 (ُْٖ/ُف بصحذب  ضب ت:ذ)
 (.ُٕٓ/ُ(،ذصشن  ذبؼبهللل ئ:ذ)ُِٓ/ُجذالب ذب هللدك ذ)بنظ :ذبة لذ(ّ)
 (ُْٖ/ُ(ذف بصحذب  ضب ت:ذ)ُّٓ-ُِٓ/ُبنظ :ذبة لجذ)(ْ)
ذ(ٓ) ذيول : ذ   ذب و   ذ)ّٖٖ/ِبنظ : ذبػبطل ، ذ   ذب تةه   ذ)ّْٓ/ُ، ذ ل ب م: ذبحملص ؿ ذ لط  /ذِٓٓ/ِ(، ذب  كضمل ذن حذـبتص  ،)
 (.ُٖٓ-ُٕٓ/ُ(،ذصشن  ذبؼبهللل ئذ)ِِْ/ِ)
 (.ْْٔ/ِ(،ذلكضملذب نلظ :ذ)ّٔٓ/ِ(ذب تةه  ذ)َّٗ/ِب و  ذ)بنظ ذ(ٔ)
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فذكمفذب قلػػوذ  فػػ عذأنهةػػلذدبوػػعذمنػػ ذأػػ ـذصولػػقذب تكل ػػ ذبل صػػ ذكبجملنػػ ذذألػػ كإمنػػلذبصفػػقذب ولةػػلءذ
ذ.(ُ)لفئذبؼبعمثذأنهةلذكلفئذبةجيل ذبؼبض ق

ذكب صػػ ذكبجملنػػ فذإرذبعبة ػػئذ كلفػػ فذبشػػ عذكجػػ عاوذذ ك لخػػصذب قػػ ؿ:ذمنػػ ذالذفػػ ؽذبػػنيذبؼبوػػ ـك
ذج زمذؽبوذفرذنق ؿذب .ن ب طذب تكل  ذم لذب تكل  ذب تنذصب ولذ ئذبيتجةلع

ق كل.ذفكةلذمفذيش عذ لق ل ذكجػ عذبؼبقػ كلذفكػل كذجيػوذمفذق لسذكج عذبؼبع  لذأل ذكج عذبؼب -ْ
ذ.(ِ)يك فذ  ذن عذب تكل  ذكج عذبؼبكل ذبؼبع  ل

 ادلناقشة:
الذنهلللوذب ا ذبؼبق سذأل  ذ فذباذيدرلن ذي ا ذبعن ذقلعلذقد ذكج عذبؼبقػ كلذفل قػ ل ذاػفملذ

ذ.(ّ) بذنلا لذفدط ذ لذقل  مب قلعلذيدرلن ذكإفذمذي ج ذ ق كلذفه ذيدرلن ذف ةلذمذيزؿذقلعلبذ  
ذعبل ذ  ح ذكر  ذكا ذكريذجل زذ ك ن ذ و ك ل-ٓ ذ.(ْ)من ذ  ذجل ذصكل  ذبؼبو ـك

 ادلناقشة:
ذ:(ٓ)  ذكجهنيذكمهل

منػػ ذمذجيػػزذ  حػػ ذكر ػػ ذ فذصكل فػػ ذ ػػ سذصكل فػػلذصنج زيػػلذكإمنػػلذيهللػػترقذب ػػلـذ ػػ ذفػػ عذكيهللػػترقذ (ذم
ذحلؿذأ   ذفو ذكذ ذالذص ؾذفلوذجيزذ  ح ذكالذر  ذ ل ك.بؼب حذ  ذفو ذفلوذيص لذ  ذبؼبو ـك

ذب وصػل منلذالذنهلللوذبو ذج ب ذ  حذكر  ذب ذيلرق ذب لـذكبؼبػ حذفػمفذوتػل ذباذصوػلهذ لػ ءذبػلـذ (ذ 
 ػ ذألػوذذإىلب تللونيذ كب  مذبؼب صكدنيذ ن با  ذكولبذ  حذب طػل ونيذب صػلغبنيذكر ػكذب ػلـذينصػ ؼذ

 ػ ذألػوذباذيػدرلن ذمنػ ذإربذذإىل حذينصػ ؼذباذيدرلن ذمنػ ذإربذكجػ ذكخ يػوذمذميتثػ ذكوػلبذبؼبػ
 كج ذكخ يوذب تث ذكألوذباذؿب طذدبلذولفذك لذيك فذك لذي ك ف.

ذ  سذبش ءذأل ذمالكوذفك  ذيصحذصكل  ذ  ذ  سذبش ء -ٔ ذ.(ُ)مفذبؼبو ـك
                                                 

ذ)(ُ) ذب و   ذ)َّٗ/ِبنظ : ذب تةه  : ذ)ّٕٓ/ُ(، ذأق  : ذالب  ذب  بضح ذ)ُٖٔ/ّ(، ذ آل  م: ذبةحكلـ ذب نلظ :ذُّٓ/ِ(، ذلكضمل ،)
(ِ/ْٔٓ.) 
 (.ّْٕ/ّ:ذ)(،ذبربلؼذركمذب دصل  ذ لنةلملْْٔ/ِ(،ذلكضملذب نلظ :ذ)ّٖٓ/ُ(.ذب تةه  ذ)ُّٗ/ِبنظ :ذب و  ذ)(ِ)
 (.ُّٖ/ّ(،ذبربلؼذركمذب دصل  :ذ)ْٔٔ/ِ(،ذلكضملذب نلظ :ذ)ّٖٓ/ُ(.ذب تةه  ذ)ُّٗ/ِبنظ :ذب و  ذ)(ّ)
 (.ُّٖ/ّ(،ذب  بضحذالب ذأق  ذ)ّٕٓ/ُ(.ذب تةه  ذ)َّٗ/ِبنظ :ذب و  ذ)(ْ)
 (.ّٖٓ-ّٕٓ/ُ(،ذب تةه  ذ)ُّٗ-َّٗ/ِبنظ :ذب و  ذ)(ٓ)
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ذ

 ادلناقشة:
 :(ِ)من وجهين وىما

ذنػػ ءمفذاػػلبذع  ػػ ذألػػ ذخػػرؼذماػػلكوذفػػمفذوثػػريبذ ػػ ذبؼبوتز ػػملذكب فريػػفملذيػػ كفذم (ذم ذ(ّ)فذبؼبوػػ ـك
ذفك  ذصهللت   فذخبرؼذ لذصوتق كف.

ذ ػ سذبشػ ءذكاػلبذ ػلذأل ػ ذماػ ذب هللػنملذذ،يلةنلذمفذالبذ ػ ذبػل ذبة ػزبـذ نػل (ذ  ككبػ ذنػ مذمفذبؼبوػ ـك
ذ ن ذأػ ـذصولػقذب تكل ػ ذبلؼبوػ ـكذ(ْ)كبعبةلأملذكأل ملذب وقرء إرذإفذب تكل ػ ذب ػلمذذ، كن ذالذيلـز

اػفملذ ػ ذيصػحذصكل فػ ذكاػ ذنػ ءذ ذاػلمذبغبل ػملذأنػ نلذذأل نون  ذإمنلذا ذبش عذكج عذبؼبكل ذ
 كأن وو.

 انرتجيح:
ذ ش ب طذ ذ هللتجةول ذكج  ذ كل ذإرب ذمن  ذدبوع ذبلؼبو ـك ذيتولق ذب تكل   ذمف ذ   ذي جح ب لم

البذذأل كمفذالبذب تكل  ذذك نلقشملذمع ملذبؼبخل فني.ذ،ب تكل  ذ ق  ذب ع ملذبيت ؿذ لذملبل ذالبذب ق ؿ
ذ.(ٓ)ذم  ذإأرـذ فذمكب  ذب ش عذ ذ  ض أهلذ لز ملذالذ ولةملذ  ذكريذإ زبـب تفهللريذم  ذإ زبـذال

 نىع اخلالف:
ذفقلؿذصبلأمل :ذإفذبػبرؼذ فظ ذالذ(ٔ)بختل ذب ولةلءذ ذن عذبػبرؼذ ذ هللع ملذصكل  ذبؼبو ـك

ذ:ذب ذا ذخرؼذ ون مذك  ذشب بص ذ لذيل :(ٕ)كقلؿذ خ كفذ،شب  ذ  

                                                                                                                                            
 (.ّٔٓ(.ذبحملص ؿ:ذ)ّٗٓ/ُ(،ذب تةه  ذ)ُّٗ/ِبنظ :ذب و  ذ)(ُ)
 (.ّٗٓ/ُ(،ذب تةه  ذ)ِّٗ/ِبنظ :ذب و  ذ)(ِ)
(،ذن حذـبتص ذب  كضملذ لط  :ذّٔٓ/ِ(،ذبحملص ؿ:ذ)ّٗٓ/ُ(،ذب تةه  :ذ)ُّٗ/ِ(،ذب و  :ذ)ُّٓ/ٓبنظ :ذذبؼبوعذ ود ذبعبدلل:ذ)(ّ)
(ِ/ُِْ) 
 (.ُٔٓ-ُٓٓ/ِؾبة عذفتلكمذبب ذص ة مل:ذ)(ْ)
 (.ّٔٓ/ُبنظ :ذب تةه  ذ  ذبػبطل :ذ)(ٓ)
(،ذما ؿذِّٗ/ِ ث ذم ذأد ذباذبعب جلينذبغبنف ذكب ط ي ن ذكحل ذ  ذكم ريذبلعذنلمذكب ش ولينذكب شنق ط ذككرياو:ذمنظ :ذب و  ذ)(ٔ)

ذ) ذ فلح: ذالب  ذ)ِٔٗ/ُب فق  ذبحمل ط: ذب در  ذ)ّٖٕ/ُ(، ذب ر ئ ذب ض لء ذ)ُٕٗ/ُ(، ذب تر ي : ذص هللري ذب فر ؿ:ذُُّ/ِ(، ذإلنلع ،)
 .ّْٓلكضملذب نلظ :ذ لشنق ط ذص،ذبؼبلو  ذأل ذُِ)ص

ذب قلض ذب ذيول :ذكب ذبػبطل ذكبب ذأق  ذكبؼبل لمذكب زلوش ،ذككرياوذبنظ ذب و  ذ)(ٕ) ذب تةه  ذ)ّٖٔ/ِ ث : ذب  بضح:ذّّٓ/ُ(، ،)
 .ُّْ(،ذيري ذب لاو،ذصُّٖ/ُ(،ذب در ذبحمل ط:ذ)ُٕٕ/ّ)
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بغب ذب لمذولفذيلز نلذذأل ذفه ذيلز نلذب وة ذبل كذ  ذبحتجذأل نلذب فذبآيملذمكذخرب -ُ
  ذونلذ ذأص ذب ن ذال ذباذأل  ذكيلوذ  ج عي ذمكذمفذر كذالذيلز نلذإالذب    ذ

ذ  ذق لسذمكذكريمذةغبلؽذبؼب ج عذ ذالبذب ز لفذبلؼب ج عذ ذر كذب وص ؟ذ، خ 
ذ دعخرؼذبنيذ فة ذقلؿذيتولقذب تكل  ذذبػبرؼذ ذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـكذأل ذب ولةلء

ذ طلقلذمكذبش عذكج عذـبليوذ  ج عذقلؿذبل كؿ ذ.(ُ)ل ثلينبك  ذ نئذ طلقلذقلؿذذ،بلؼبو ـك
 مسألة خلق القرآن: -3

ذم  ذكالذ ع  لذكمذ ذكج ع ذخبلقذب ق  فذ هنوذمحل  ب ذقل تذبؼبوتز مل ذبؼبهللع مل قلؿذبؼبل لمذ  ذالم
ذ.(ِ)حص ؿذب   ذاليترل ملذب كرـذهللترص ف يك ذ ئذباذمح ذ ذب  ؿذح ذيع  مذكينهلمذ

ذكخلقذب ق  فذ دن تلفذذ بػبرؼذ ذذأل قلت:ذكب لمذيظه ذمفذورذبؼبهللع تني:ذصكل  ذبؼبو ـك
ذذ هللع ملذورـذباذصوله.

قلؿذب شنق ط ذلضب ذبا:ذذع ملذخرؼذ فظ ذالذشب  ذ  ذفقه مل.كب  بجحذمفذبػبرؼذ ذالمذبؼبهلل
ذب ق لـذذإىلمفذمكؿذالمذب  ملذك خ الذذأل  طدق فذذب ولةلءفذصب ئذبػبرؼذ ذالبذبؼبدرةذ فظ ذ  يـ 

ذي بءذ ذب كب  ذكب ن با .
ذبعع ملذ ذكقتذبػبطل  ذصكل  ذبؼبو ـك ذيق   ف: ذبػبطل  ذ  ذبؼبو ـك ذي خ  ذال ذيق   ف كب لي 

بذبٍ قيٍ  فيذ ينًللىويٍوذًبً ذكى ىٍ ذبػىلىذصوله:ذ) نفصلملذوق   ذ ذًإهى ذاىلى ذ(ْ).(ّ)ذغى(كىميكًح ى
 :أثر الخالف في مسألة كالم اهلل تعالي في الخالف في تكليف المعدوم 
فبلذيدقذأ ض ذخرؿذمع ملذبؼبختلفنيذك نلقشملذ لذ تلجذإهذ نلقشملذيظه ذ رءذمن ذبػبرؼذ ذذ

ذنيذبعفذبارـذباذصولهذب قل ل هللع ملذورـذباذصولهذ ذالمذبؼبهللع ملذفمفذما ذب هللنملذكبعبةلأملذبؼبثدتنيذ ك
ذب ذكمفذجنسذور  ذم هذق ًنذك حلعمذحلعنملذ مذيزؿذ تكلةلذإربذنلءذك  ذنلءذكو  ذنلءذبكرـذيقـ 

                                                 
 (.َّٖ/ُ ذبحمل ط:ذ)(،ذب درّّٓ/ُ(،ذب تةه  ذ  ذبػبطل ،ذ)ّٖٔ/ِبنظ :ذب و  :ذ)(ُ)
 .ُّْ(،ذيري ذب لاوذصُّٖ/ُبنظ :ذب در ذبحمل ط:ذ)(ِ)
 (.ُٗي ل ذب نولـ،ذ  ذب يملذلقوذ)(ّ)
 .ّْٓبؼبلو  ذأل ذلكضملذب نلظ :ذص(ْ)
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ذب نفهلل ذب نو يملكول كذ ذب كرـ ذباذ وعذقل وذبلبتذباذكا  ذككب اوذفب ذيق ؿذإفذورـ ذكبؼبلص ي يمل
ذإربذكج ذ هللت ذجةولذ ش كعذب تكل  .ب  هذفقطذفك ذادالءذي كفذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـك

كم لذبؼبوتز ملذب نلف فذ ق ـذورـذباذصولهذب قل ل فذحب كن ذفرذينليوذ لادهوذب ق ؿذبتكل  ذذ
ذ لبذلمكبذبيترل ملذر ك. ذبؼبو ـك

ذ ب قػ ؿذ ػ بذمفذ ذ(ِ)كولبذمب ذبغبهللنيذب دصػ مذبؼبوتػزهذ(ُ)ب نةلذمذي ذب قلض ذأد ذبعبدللذبؼبوتزه
اػػفملذ ػػػ ذيصػػػحذصكل فػػ ذ ػػػلذينػػػلق ذماػػ ذبؼبوتز ػػػملذ ذب قػػػ ؿذذألػػػ بشػػ عذكجػػػ عمذذصولػػقذب تكل ػػػ ذبلؼبوػػػ ـك

ذمذخيليػػوذ ذحػػلؿذب وػػ ـذكإمنػػلذولػػ ذكم ػػ ذكهنػػ ذبشػػ عذكجػػ عمذ حبػػ كثذب كػػرـذكنفػػ ذم   تػػ ذ فذبؼبوػػ ـك
ذذافملذبؼبكلفنيذكالذإنكلؿذ ذر كذكالذصنلق .ذأل 

ذباذصوػله.ذخػترؼذ ذ هللػع ملذوػرـبذإىل ذالمذبؼبهللع ملذإصبػلالذلبجػئذذإفذبػبرؼكخراملذب ق ؿذ
ذكق ذا حذبل كذصبئذكفريذ  ذب ا   ني.

يقػػ ؿذببػػ ذب اػػلف:ذكاػػلمذبؼبهللػػع ملذإمنػػلذلظبػػتذةندػػلتذوػػرـذباذصوػػلهذفػػمفذباذصوػػلهذ ػػتكلوذبكػػرـذ
ذذذ.(ّ)ك  سذانلؾذ ع  لذكبؼبوتز ملذصنك ذر ك   ذبع  ذق ًنذذ،ق ًنذم ه

هللػػع ملذفػػ عذماػػ ذأظػػ وذكاػػ ذإندػػلتذوػػرـذب ػػنفسذ لدػػللمذكيقػػ ؿذميضػػلذ ذوتلبػػ ذب كيػػطذكاػػلمذبؼب
خػرببذكبيػتخدللبذفػمربذذ،فون نلذمفذوػرـذباذاػفملذق ميػملذم   ػملذقل ةػملذبلبصػ ذمبػ بذكاػ ذيتصػ ذبك نػ ذم ػ بذكهن ػل

ذ فذور ػ ذ ذب  ؿذبصصػ ذبك نػ ذم ػ بذكهن ػلذككبػ ذ وػ ك  فذذالبذندت ب ا ذفق ذندتذمن ذ   ذ لةو ـك
ذذذإربذربؾذالذؿبل مل.

مفذور ػ ذـبلػ ؽذحػلعثذخبلقػ ذإربذم ػ ذمكذهنػ ذكاػ ذأدػلل ذأػ ذب اػ بتذذإىلكم لذبؼبوتز ملذفصػللكبذ
ذ.(ْ)هن ذقد ذبؼبع  لكبغب كؼذفرذم  ذكالذ

إندلتذورـذب نفسذكربق قذوػ فذب  ػ ذدبوػعذذأل كيق ؿذب   م:ذسبلـذفهوذالمذب قلأ  ذ  ق ؼذ
ذذذ.(ٓ)ب طلوذكبالقتضلء

                                                 
 (.ُُٕ/ُٕ،ذكبؼبوعذ  ذ)َٗٓ.ذُُْبنظ :ذنصذور  ذ ذن حذب ا ؿذبػبةهللمل:ذ  ،ذع(ُ)
 (.ُٕٔ/ُبنظ :ور  ذ ذالبذ ذبؼبوتة ذ  ذ)(ِ)
 (.ُٕٔ/ُب  ا ؿذإىلذب ا ؿذ  ذ)(ّ)
 (.ُّٖذ-َّٖ/ذُبنظ ذب در ذبحمل طذ لزلوش ذ)ذ(ْ)
 (ُْٓ/ِبةحكلـذ ذما ؿذب حكلـذ)ذ(ٓ)
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ربق ػقذوػرـذب ػنفسذدبوػعذمفذيلػوذإيقػلعذب فوػ ذ ػ ذذألػ يف أػ فذاػلبذذيملكب نػو ذكيق ؿذب ط  :ذ
ذإربذكج ذكصعا ذ لتكل  ذقلـذبلبتذباذأزذكج ذم ال. ذذذبؼبو ـك

وػرـذباذأػزذكجػ ذذذقلت:ذكق ذمبطلتذورـذب نفسذف ةلذيدقذكبلعبةلملذفلؼبهللع ملذفبكنملذي بءذقلنػل:
ذذذ.(ُ)لممذما ذب ن ذأل  وعذؾب عذمكذ فظذك وعذ

كمفذباذصوػلهذمذذ،ق ؿذب زوش :ذكما ذب كػرـذ ذ هللػع ملذمفذماػرلبنلذؼبػلذمندتػ بذب كػرـذب نفهللػ كي
ذب قػػػل لنيذحب كنػػػ ذإفذب  ػػػ ذكب نهػػػ ذبػػػ كفذبؼبخليػػػوذذ،يػػػزؿذ  ػػػ بذنلا ػػػلذـبػػػربب ق ػػػ ذألػػػ هوذ ػػػ ذقدػػػ ذبػبصػػػـ 

ذ.(ِ)أدة....بخل
مفذباذصوػلهذذملذكإربذندػتإندػلتذوػرـذب ػنفسذك ػ ذمثذخل فػتذبؼبوتز ػذألػ كيق ؿذميضل:ذكا ذ دػعذ

ذكج عذب   ذ ذب  ؿذكالذ ع  ل ذ.(ّ) تكلوذبكرـذق ًنذم هذقل وذبلبص ذ ـز
إندلتذب كرـذب نفهلل ذفلل كذخل فتذبؼبوتز ػملذةنكػللاوذب كػرـذذأل كيق ؿذب و بق :ذكالبذ دعذذ
ذذذ.(ْ)ب نفهلل 

ذ.(ٓ)ب ق ؿذبل كرـذب نفهلل ذأل ذيتعص كيق ؿذم ريذبلعنلمذالبذإمنلذ
بػبػػػرؼذ ذ هللػػػع ملذذألػػػ قلػػػت:ذك ػػػ ذخػػػرؿذ ػػػلذيػػػدقذيتضػػػحذمنػػػ ذبػبػػػرؼذ ذوػػػرـذباذصوػػػلهذذ

ذكباذمألو. ذصكل  ذبؼبو ـك

                                                 
 (.َِْ/ذِن حذـبتص ذب  كضملذ)ذ(ُ)
 .ُّّ(ذككب مذ ذيري ذب لاوذ  ذصذّٕٕ/ُب در ذبحمل طذ)ذ(ِ)
 (.ُٔٓ/ُصنش  ذبؼبهللل ئ:ذ)ذ(ّ)
 .(ِٔ/ُب و ةذبؽبل ئ:ذ)ذ(ْ)
 (.َِْ/ِص هللريذب تر ي ذ)ذ(ٓ)
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ذ

 اخلامتة:
ذذذكارد ذمصبونيذم لذبو :ذ  ملند نلذؿبة ذكأل ذذأل بغبة ذاذل ذب ولؼبنيذكب صر ذكب هللرـذ

ذفة ذماوذنتل جذب درةذب  ذص التذإ  هلذ لذيل :

كمفذملجحذب ق بؿذف  ذ لذأل  ذم ةملذذ،ب كرـذئذبنيذف ؽذما ذب قدلملذ ذ هللة مفذخرفلذكق -ُ

يد  ذبعبةئذفك ذ نهةلذذأل ما ذب هللنملذكبعبةلأملذ  ذمفذب كرـذحق قملذ ذب لفظذكبؼبوعذ

ذر كذب ع ملذب صر رمل.ذأل كق ذع تذذ،جزءذ هللةلم

ملجحذبؼبلباوذ ذر كذكمفذذ،لهومفذف ؽذما ذب قدلملذبختلفتذول كذ ذبؼب بعذبكرـذباذص -ِ

بلاذكا ذافملذربص ملذ  ذ  ذح ةذذ لاوذما ذب هللنملذكبعبةلأملذ  ذمفذورـذباذافملذقل ةمل

كالذيزبؿذ تكلةلذذ،كافملذفول ملذ  ذ  ذح ةذ حلعذب كرـ.ذكباذمذيزؿذ تكلةلذ،جنسذب كرـ

ذب .  إربذنلءذك  ذنلءذبكرـذيقـ 

ذباذصولهذمن تذ ذ هللل  ذوث -ّ ذورـ ذك  ذر كذمفذ هللع مل ري ذ ذـبتل ذ دلحةذما ؿذب فق 

  دلحةذبغبكوذب ش أ ذكب تكل  .

مفذ  ذبؼبهللل  ذب  ذصعن تذبلػبرؼذ ذ هللع ملذورـذباذصولهذ هللع ملذصهللة ملذورـذباذصولهذ -ْ

ذكب اوذ ذب ق ؿذبل كرـذذ،خطلبل ذك  ذكبل ذكبؼبلص ي يمل ذـبتصذدبلاوذبالنلأ   كبػبرؼذف هل

 لاوذما ذب هللنملذكبعبةلأملذ فذورـذباذأن اوذق ًنذب ن عذحلعثذذأل كالذي عذذ،ب نفهلل 

 لادهوذ ذح كثذبػبطل ذكولبذبؼبوتز ملذالأتقلعاوذحب كثذب كرـذذأل فرذإنكلؿذذ،ب حلع

  طلقل.
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ذمأ هذبو ذ -ٓ ذب ش أ ذفق  ذباذصولهذصو ي ذبغبكو ذورـ ذبلػبرؼذ ذ هللع مل ذصعن  ذفبل كولب

ذ"خطل  ذأدلل  ذإي بع ذأ  ذصو يف ذبالنلأ   ذ  ذ  نليوذذ،با" ذب ق ًن" ذبا ذ"ورـ ذبودلل  كميت

 وتق ذبالنلأ  ذ ذ هللع ملذورـذباذك  ذرو ذ نهوذ فظملذبػبطل ذفهلل مذبلػبطل ذب  هذب قل وذ

 كر كذالذجيول ذحلعنلذأل ذحهللوذصفهللرياو.ذ،بلبتذباذب صلصذ ك ن ذ تولقلذبلؼبكل 

ذ ذفرذإنذأل م ل ذكبعبةلأمل ذب ش أ ذخبطل ذباذمكذ لاوذما ذب هللنمل ذكلؿذ ذصو ي ذبغبكو

كق ذص جحذهذمفذيو ؼذبغبكوذب ش أ ذبعن ذ    ؿذورـذب ش عذكإفذذبكر  ذمكذدب   ؿذور  .

ذبغبكوذ ذأل  ذبةيرقلتذب صر رمل ذ   ذك       ذب كرـ ذب ش عذفرذح جذ ك ف أ ؼذبكرـ

صهللة ملذذأل ثريذ  ذب ولةلءذكإفذملي ذبلغبكوذب شو مذصلكذب فولؿذب  ذج مذأ ؼذوذ،ب ش أ 

ذ ذب ش أ  ذبغبكو ذف و ؼ ذب فق  ذبولو ذبفو ذذأل ألةهل ذبؼبتولق ذب ش ع ذورـ ذ    ؿ ذبعن  الب

ذبؼبكل ذبقتضلءذمكذزب ريبذمكذكضول.

ذيدق. ذؼبل ذح ج ذفر ذكضول ذمك ذزب ريب ذمك ذبقتضلء ذبؼبكل  ذبفو  ذبؼبتولق ذب ش ع ذورـ ذق   ذكإف

ذكبغب ذ هللع ملذورـذباذكولبذ  ذبؼبهللل  ذب  ذصعن تذبلػبرؼذذ-ٔ قذف هلذذصولهذ هللع ملذصكل  ذبؼبو ـك

ذحلؿذأ    ذب  ذإيقلعذبؼبع  ل ذالذيطلوذ ن  ذذ، فذر كذؿبلؿذ،مفذبؼبو ـك ذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـك كم ل

كصنلكؿذبػبطل ذ  ذبتق ي ذكج عمذأل ذب صفملذب  ذيصحذ وهلذصكل ف ذفجل زذكريذ هللتر  ذ لع ملذب كثري ذ

ب كتل ذكب هللنملذكبةصبلعذكب ق لسذكب و ؼذكبؼبوق ؿذكبنلءذبػبرؼذف هلذأل ذبػبرؼذ ذذب  ب ملذأل  ذ  ذ

ذباذصولهذكبضحذكجل  ذب نفهلل ذذب نلأ  ذإرذ دعذ لاوذ،ورـ كبؼبلص ي يملذككب اوذا ذإندلتذب كرـ

ذكولبذق ؿذما ذب هللنملذكبعبةلأملذبؼبدعذب ذ ن ذب ق ؿذبتولقذبػبطل ذب  هذبلؼبو ـك  ذإندلتذم   ملذلأ لمذيلـز

ذإربذكج ذ هللتجةولذ ش كعذ جنسذب كرـذكح كثذ حلعمذفرذ لنئذأل ذالبذ  ذصولقذب تكل  ذبلؼبو ـك

ذب تكل  .
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اػلمذماػوذب نتػل جذذإنكللاوذ    ػملذب كػرـ.ذأل  نئذر كذبنلءذذإىلب نةلذراوذي ب  ذ  ذبؼبوتز ملذ

يػتكةلؿذحبػةذ نػللذ هللػع ملذب كػرـذ ذب  ذمتذب ت ا ذإ  هلذخرؿذي لتذالبذب درةذكمكا ذ ذختل ػ ذبل

كباذميػػعؿذمفذينفػػئذذكب قػػ ؿذدبدنػػلم.ذ بيػػتق ب  ذربل لػػ ذيػػ بطذب فػػ عذبعاػػلكبػػ ذذألػػ يػػل  ذبؼبدلحػػةذب اػػ   ملذ

كبغبةػػػ ذاذألػػػ ذأظػػػ وذنوةػػػ ذكجزيػػػ ذ ننػػػ ذكب صػػػر ذذ، ػػلبذب درػػػةذولصدػػػ ذكقلل ػػػ ذكمفذجيولػػػ ذخل صػػػلذاػػػ ببل

ذ.ونيكارد ذمصبذك  ملاف  ذخلق ذذأل كب هللرـذ

 ادلصادر وادلزاجع:

اػذربق قذأد ذب قلعلذَُْْبةبلنملذأ ذما ؿذب  يلنملذ  ذبغبهلل ذب نو مذب طدوملذب كهذينملذ -ُ

ذب لنلاكعذ كتدملذعبلذب د لفذع شق.

اػذكك  مذصلجذب  ي ذأد ذٕٔٓبهة لجذ ذن حذبؼبنهلجذ ول ذب ذأد ذب كل ذب هللدك ذبؼبت ىفذينملذ -ِ

ذربق قذمضب ذب ز ُٕٕذينملذت ىفبؼبذب هللدك ب  ال ذب ذأل ذ ب طدوملذذ  ذكن لذب  ي ذاوريمزذاػ

ذ ذ/ذُِْْب كهذينمل ذب  بثذبة للبتذََِْاػ ذكإح لء ذب در ثذ ل لبيلتذبةير  مل ذعبل ـ

 ب و ب ملذبؼبتر  ذع .

ذب طدوملذ -ّ ذب ك ًنذب ذأل ذب نةلمل ذ ود  ذب نلظ ذ ذما ؿذب فق  ذبش حذلكضمل إربلؼذركمذب دصل  

 ـذعبلذب ولاةملذب  يله.ُٔٗٗذاػذ/ُُْٕب كهذينملذ

ذ -ْ ذينمل ذب ثلن مل ذب ن  هلل ذب طدومل ذالب ذحـز ذُُّْبةحكلـذ ذما ؿذب حكلـ ذعبلُِٗٗاػ ذـ

 بغب يةذبل قلا  .

ذ -ٓ ذينمل ذبؼبت   ذ آل  م ذب حكلـ ذما ؿ ذ  ذب طدوملذُّٔبةحكلـ ذأف ف  ذب   بؽ ذأد  ذربق ق اػ

 اػذبؼبكتوذبةير  ذبريكت.َُِْب ثلن ملذينملذ
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ذ -ٔ ذبؼبف ع ذب ع  ذم ني ذب  ذظبري ذأنليمل ذب دخللم ذذب زاريم إل لـ ذينمل ذب كه ذ/ذُُْٗب طدومل اػ

 ـذ كتدملذبؼبوللؼذب  يله.ُٖٗٗ

 .اػذعبلذبعب  ذبريكتَٓٓب لبونيذ ذما ؿذب  ي ذ لوزبهذبؼبت ىفذينملذ -ٕ

 ربق قذبغبقذ  ذألوذب ا ؿذحملة ذب ذأل ذب ش ولينذعبلذب فك .ذإىلإلنلعذب فر ؿذ -ٖ

ذ -ٗ ذذإىلبةلنلع ذ و يلذق بيئ ذكمحلعيث  ذ يلص  ذكخ ج ذأل   ذ لج يعذألق ذبالأتقلع ذ ذما ؿ ب ع مل

 ـذعبلذب كتوذب ولة مل.ُٗٗاػذ/ذُُْٔب طدوملذب كهذينملذذ،أةريبت

ذ -َُ ذب كهذينمل ذب د هق ذب طدومل ذكب صفلتذ  ذبك  ذبريكتذَُْٓب ظبلء ذب كتوذب ولة مل ذعبل اػ

  دنلف.

ذب -ُُ ذب  ضب  ذأد  ذب  ي  ذعبرؿ ذكب نظل   ذب ندلم ذبؼبت ىفذينمل ذكصول قذؿبة ذُُٗ هلل  ي  ذربق ق اػ

 ـذعبلذب كتل ذب و  ذبريكت.ُٕٖٗاػذ/َُْٕبؼبوتصوذبلاذب دو بعمذب طدوملذب كهذينملذ

ذ -ُِ ذبؼبت ىفذينمل ذبغبنف  ذقب و ذبب  ذب  ي  ذ زي  ذكب نظل   ذ ط ئذَٕٗب ندلم ذؿبة  ذكصق ًن ذربق ق اػ

 ع شق.ذـذعبلذب فك ُّٖٗاػ/ذَُّْبغبلفظذب طدوملذب كهذينملذ

بل فص ؿذ ذب ا ؿذ  ذبك ذمضب ذب ذأل ذبعبصلصذب  ب مذبؼبت  ذذبؼبهللة  ؿذبعبصلصذام -ُّ

ب طدوملذب كهذينملذذ،اػذضدطذنص ا ذكخ جذمحلعيث ذكألقذأل  ذؿبة ذب ذؿبة ذنل  َّٕينملذ

 توذب ولة ملذبريكتذ دنلف.كـذعبلذب َََِاػذ/َُِْ

 ب مل.إح لءذب كتوذب و ذذعبلذما ؿذب  ي ذ لدزعكمذيدومل -ُْ
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ذربق قذم ْٓٗما ؿذب هلل خهلل ذ  ذبك ذؿبة ذب ذمضب ذب ذم ذيه ذبؼبت ىفذينملذ -ُٓ ب  فلءذذاػ

 ب فولينذعبلذبؼبو فملذبريكتذ دنلف.

ما ؿذب فق ذ شةسذب  ي ذؿبة ذب ذ فلحذبؼبق ي ذبغبندل ذحقق ذكألقذأل  ذكق ـذ  ذفه ذب ذ -ُٔ

 بل  يله.ذـذ كتدملذب ود كلفُٗٗٗاػ/ذَُِْؿبة ذب هلل حلفذب طدوملذب كهذ

 ما ؿذب فق ذحملة ذمب ذب ن لذ اريذبؼبكتدملذب  ا يملذ ل بثذب قلا  . -ُٕ

ذب هلل  ذ -ُٖ ذؿبة  ذبالنو مذربق ق: ذ  ذبغبهلل  ذب ثو  ذب يل مل ذبؼبهللةل  ذكبعبةلأمل ذب هللنمل ذما  ما ؿ

 ـذعبلذب ل بءذب  يله.ُٖٗٗاػ/ذَُُْل ن ذب طدوملذب ثلن ملذينملذبعب

ذ ديهللملذُِّٖبا ذب ك ن مذب طدوملذب ثلن ملذينملذبةنصلؼذ  ذبك ذب دلقرينذربق قذؿبة ذ ذ -ُٗ اػ

 بػبلقب ذب قلا  .

اػذنش ذك بل ذب كقلؼذب شدكفذبةير  ملذبل ك يتذكقلـذْٕٗب در ذبحمل طذ لزلوش ذبؼبت ىفذينملذ -َِ

 بتر ي مذع.ذأة ذيل ةلفذب نق ذكع.ذأد ذب هللتللذمب ذك  ذكع.ذؿبة ذيل ةلفذب نق .

عذبؼبهللتق وذ ذب ذب ذأد ذب  ضب ذبػبة سذ طد عذ ئذب ص ذب أملذب كرـذب نفهلل ذأ هذكنق ذحملة -ُِ

ذ ذينمل ذب كه ذب طدومل ذق ب مل ذبب  ذب  ي  ذؼب فق ذُِْٔإندلتذبغب ؼذب ق ًن ذ كتدملذََِٓاػ/ ـ

 بؼبوللؼذ لنش ذكب ت  يئذب  يله.

ذ -ِِ ذبؼبت ىفذينمل ذباذبعب يع ذأد  ذبؼبلكذب  ذبغب  نيذأد  ذ إل لـ ذب فق  ذ ذما ؿ ذ،اػْٖٕب ربالف

 ـذعبلذب  فلءذ لطدلأمل.ُِٗٗاػ/ذُُِْثل ثملذينملذب طدوملذب 

اػذربق قذع.ذْٕٗبب ذبغبلجوذ شةسذب  ي ذب افهلينذبؼبت ىفذينملذذب لفذبؼبختص ذن حذـبتص  -ِّ

 ؿبة ذ ظه ذبقلذيدوملذجل وملذمـذب ق ل.
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 نريمذعبلذب فك .ذأل صلجذب و كسذ  ذج با ذب قل  سذحملة ذ  صض ذب زب  مذعلبيملذكربق قذ -ِْ

اػذربق قذكصول قذع.ذْٖٕككف لتذبؼبشلاريذكب أرـذ لرلفظذب لا ذبؼبت ىفذينملذصللي ذبةيرـذ -ِٓ

 اػذعبلذب و  ذبةير  .ُِْْبشللذأ بعذ و كؼذب طدوملذب كهذينملذ

ذب  ي ذبؼب عبكمذعلبيملذكربق قذ -ِٔ ب تردريذن حذب تر ي ذ ذما ؿذب فق ذبغبندل ذ  ذبغبهلل ذأرء

ـذ كتدملذَََِاػ/ذُُِْب هلل بحذب طدوملذب كهذينملذذأد ذب  ضب ذبعبربي ذكأ هذب ق ينذكمضب 

 ب  ن ذبل  يله.

اػ/ذُِْٓرب ي ذبالأتقلعذ ذب ظبلءذكب صفلتذ ضب ذب ذ نص لذ ؿذيدل كذب طدوملذب ثلن ملذينملذ -ِٕ

 ـذعبلذب  ضلذبعب ز .ََِْ

ذب هلللف لتذ -ِٖ ذكب تنق رلت ذب طدوملذذأل ب ترق قلت ذيلةلف ذ ؿ ذحهلل  ذب  ذب  لقلتذؼبشه ل  نت

 ـذعبلذبة لـذ ل كذمب ذظ .ََِٓاػ/ذُِْٔذب كهذينمل

ذبالكهذب تهللو ن ملذ ش  ذبةيرـذبب ذسب ةملذعلبيملذكربق قذع.ذؿبة ذب ذإب با وذب وجرفذب طدومل -ِٗ

 ـذ كتدملذبؼبوللؼذ لنش ذكب ت  يئذبل  يله.ُٗٗٗاػ/ذَُِْينملذ

ذبؼبنشص -َّ ذب زلوش  ذب  ي  ذصع   ذب ل ذب هللدك  ذب  ي  ذ تلج ذبعب ب ئ ذ ة ئ ذينملذ  ذبؼبهللل ئ ت  

اػذعلبيملذكربق قذع.ذأد ذباذلب ئذكع.ذي  ذأد ذب وزيزذب طدوملذب كهذ ديهللملذق يدملذص  يئذْٕٗ

 بؼبكتدملذبؼبك ملذدبكملذبؼبك  مل.

ذبؼبت ىفذينملذ -ُّ ذب ذوثري ذب ذأة  ذإظبلأ   ذم ذب ف بء ذب  ي  ذ لرلفظذأةلع ذب وظ و ذب ق  ف صفهللري

ذْٕٕ ذحهللنيذمسذب  ي  ذؿبة  ذأل   ذكألق ذح بن   ذكضئ ذاػ ذينمل ذب كه اػ/ذُُْٗب طدومل

  ولة ملذبريكتذ دنلف.بـذعبلذب كتوذُٖٗٗ
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ذ -ِّ ذب صوريذ لدلقرينذبؼبت ىفذينمل ذب طدوملذَّْب تق يوذكبةلنلع ذ ن   ذمك ذأد ذبغبة   ذربق قذع. اػ

 ـذ ديهللملذب  يل مل.ُّٗٗاػ/ذُُّْب كهذينملذ

ب كهذينملذذدوملب تلخ صذ ذما ؿذب فق ذ لج يعذربق ق:ذؿبة ذحهلل ذؿبة ذحهلل ذإظبلأ  ذب ط -ّّ

 ـذعبلذب كتوذب ولة ملذبريكت.ََِّاػ/ذُِْْ

 اػذعبلذب كتوذب ولة مل.ِٕٗب ت ض حذؼبنتذب تنق حذ لتفتل بينذبؼبت ىفذينملذذأل ب تل يحذ -ّْ

ذربق قذع.ذ ف  ذمكذأةشملذَُٓب تةه  ذ ذما ؿذب فق ذ  ذبػبطل ذب كل ربينذبؼبت  ذينملذ -ّٓ اػ

ـذيدئذعبلذبؼب ينذ   ذنش ذُٖٓٗاػ/ذَُْٔكهذينملذكع.ذؿبة ذب ذأل ذب ذإب با وذب طدوملذب 

   وزذب درةذب ولة ذكإح لءذب  بثذبةير  ذ ل وملذمـذب ق ل.

ذ  سذ -ّٔ  لاوذب هللل ذب وزيزذ  ذأة ذحلمذب ذيلمذذأل ب تة  زذ ذب لفذ لاوذبالنلأ  

 ـذيدئذك بسذ لنش ذكب ت  يئذب ك يت.ََِٕاػ/ذُِْٖبغبلمذب طدوملذب كهذينملذ

ذذهتليو -ّٕ ذينمل ذبؼبت ىف ذب  ا م ذمضب  ذب  ذؿبة  ذ نص ل ذ   ذأد ذَّٕب لومل ذ   ذكق ـ ذحقق  اػ

 ب هللرـذؿبة ذاللكفذلبجو ذؿبة ذأل ذب نجللذعبلذب كتوذبريكت.

 ب ت ح  ذ  ذ نص لذبؼبلص ي مذحقق ذكق ـذ  ذع.ذفتحذباذخل فملذعبلذبؼبش ؽ. -ّٖ

ذخزمي -ّٗ ذب  ذإيرلؽ ذب  ذحملة  ذكج  ذأز ذب    ذافلت ذكإندلت ذينملذب ت ح   ذب كه ذب طدومل مل

 ـذعبلذبعب  ذبريكتذك كتدملذب كل لتذب  ا يملذب قلا  .ُٖٖٗاػ/ذَُْٖ

 ص هللريذب تر ي ذ  ريذبلعنلمذعبلذب كتوذب ولة مل. -َْ

عبلذذ،ـََِِاػ/ذُِّْب طدوملذب كهذينملذذ،ص هللريذؼبوملذبالأتقلعذ ود ذب  ضب ذب ذالصذبحملة ع -ُْ

   يله.بب  ي ذ لنش ذ
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اػ/ذَُْٖاػذيدوملذينملذَُِممذب ق  فذالب ذج ي ذب طربمذبؼبت ىفذينملذذجل ئذب د لفذأ ذصعكي  -ِْ

 ـذعبلذب فك .ُٖٖٗ

ذبمن بؼذك  بجوملذِٕٗؿبة ذب   لمذبؼبت ىفذينملذذأ هلل جل ئذب   لمذ إل لـذبغبلفظذم ذ -ّْ اػ

ذ ذب ثلن مل ذب طدومل ذب ش   ذ ؿ ذالص ذُُِْب ش  / ذكب ت ج  ذَََِاػ/ ذبةلنلع ذجهل  ذص  يئ ـ

  يله.بلغب سذب  يعذب 

ذص -ْْ ذبب  ذ ش  ذبةيرـ ذب  يل   ذذمل  ةجل ئ ذب طدوملذِٖٕبؼبت ىفذينمل ذيلم ذلنلع ذؿبة  ذربق ق اػ

 ـذ طدوملذبؼب ينذبل قلا  .ُٗٔٗاػ/ذُّٖٗب كهذينملذ

ذب -ْٓ ذأد  ذب  ذ ضب  ذبؼبهللل   ذصجل ئ ذب  ذ  ةغبل و ذبؼبت ىفذينمل ذمسذِٖٕمل ذأزيز ذؿبة  ذربق ق اػ

 اػ.ُِْْكملذبؼبك  ملذب طدوملذب كهذينملذبمن بؼذع.ذبك ذمب ذ ي ذعبلذألمذب ف ب  ذ 

ذ ح -ْٔ ذب ق ي بعبل ئ ذمضب  ذب  ذحملة  ذب ق  ف ذذكلـ ذينمل ذب كه ذَُْٖب طدومل ذعبلُٖٖٗاػ/ ذـ

 ب كتوذب ولة مل.

ذك  ق ذب هللل ذ ن -ْٕ ذك نلاجهةل ذكما ؽبةل ذكبؼبوتز ملذنشعهتل ذ نلا ذب ذهبعبهة مل ذكح يثل ذق ميل ةل

 ـذعبلذب  ي ذب  يله.َََِ/ذاػُُِْأد ذب ك ًنذب وق ذب طدوملذب كهذينملذ

ذ -ْٖ ذ تلجذب  ي ذب ل  مذبؼبت ىفذينمل ذأد ذّٓٔبغبلا ذ  ذبحملص ؿذ ذما ؿذب فق  ذربق قذع. اػ

 ـذ نش لذبعبل وملذقللي نسذبدنول م.ُْٗٗب هللرـذمب ذنلج ذب طدوملذب كهذينملذ

ذب نصللمذبؼبت  ذينملذ -ْٗ ذكب تو يفلتذب  ق قملذ زو يل ذربق قذع.ذِٔٗبغب كعذب ن قمل  ل فذبؼبدللؾذاػ

 ـذعبلذب فك ذبؼبولا ذبريكت.ُُٗٗاػ/ذُُُْب طدوملذب كهذينملذ
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 كتدملذذ،ـََِٓاػ/ذُِْٔح بلذ ئذمنو مذحملة ذب ذأد ذب  ضب ذبػبة سذب طدوملذب كهذينملذ -َٓ

 عبلذبؼبوللؼذ لنش ذكب ت  يئ.

ـذَُٖٗاػ/ذَُْْب ذ   ذب تفتل بينذيدوملذينملذجملة أملذبب ذبغبف  ذ هلل  ذب  ي ذذلذب نض  ب   -ُٓ

 عبلذب كتل ذب و  ذبريكت.

ذ  ةعلءذصوللهذب وق ذكب نق ذالب ذص -ِٓ ـذُُٗٗاػ/ذُُُْملذربق قذؿبة ذلنلعذيلمذيدوملذينمل

 بمن بؼذإعبل ذب ثقلفملذكب نش ذ ل وملذبة لـذؿبة ذب ذيو عذبةير  مل.

ذربق قذأد ذب  ضب ُِْبعبهة ملذكب زنلعقملذ إل لـذمضب ذب ذحند ذبؼبت ىفذينملذذأل ب  عذ -ّٓ أةريذذاػ

 ـذعبلذب ل بءذب  يله.ُٕٕٗاػ/ذُّٕٗذيدوملذينمل

ذ -ْٓ ذب دلب يتذبؼبت ىفذينمل ذؿبة ع ذب  ذبغبلجوذحملة  ذبب  ذن حذـبتص  ذكب نق ع ذربق قذِٖٕب  عكع اػ

ذ ذينمل ذب كه ذب طدومل ذكص ح وذب  كي م ذب وة م ذُِْٔض  ذبا ذب  ن ذََِٓاػ/ ذ كتدمل ـ

 ب  يله.

منك ذبغب ؼذكب ص تذ  ذنص ذأد  ذباذب ذ  ذذأل  ذ ب  ذ ذب  عذماذإىلليل ملذب هللجزمذ -ٓٓ

ذ ذب كهذينملْْْيو ذب هللجزمذبؼبت  ذينمل ذأد ذباذب طدومل ذربق قذكعلبيملذؿبة ذبلو ًنذبل ذاػ

 اػذعبلذب  بيملذ لنش ذكب ت  يئ.ُُْْ

ملذبؼبت ىفذينملذ  ةؿذق ؿذما ذب زيغذكب ضر ملذالب ذصب  يل ملذب صف يملذقلأ  ذ ذربق قذب  يل ملذكإبطل -ٔٓ

ق ـذؽبلذكحققهلذكألقذأل هلذي  ذب ذأدلسذبغبل ة ذكممي ذب   شق ذب طدوملذب كهذينملذاػذِٖٕ

 ـذ كتدملذمض بءذب هللل ذب  يله.ََِِاػ/ذُِّْ
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كعلبيملذاػذربق قذكصول قذُٕٕلفئذبغبلجوذأ ذـبتص بذبب ذبغبلجوذالب ذب هللدك ذبؼبت  ذينملذ -ٕٓ

ذ ذب كهذينمل ذب طدومل ذبؼب ج ع ذاػُُْٗأل ذؿبة ذ و هذكألعؿذأد  ذألمذب كتوذُٗٗٗ/ ـ

 بريكت.

ذ ود ذباذب ذمضب ذبب ذق ب مل -ٖٓ ذبؼبنلظ ذ ذما ؿذب فق  ذب نلظ ذكجنمل بؼبق ي ذبؼبت ىفذينملذذلكضمل

ذب نةلملَِٔ ذب ك ًن ذأد  ذع. ذربق ق ذذ،اػ ذينمل ذب كه ذُُّْب طدومل ذب  ن ذُّٗٗاػ/ ذ كتدمل ـ

 بل  يله.

اػذربق قذؿبة ذبؼبختللذب ذْٕٗذيري ذب لاوذ د لذب  ي ذؿبة ذب ذ لعلذب زلوش ذبؼبت ىفذينمل -ٗٓ

ملذبل قلا  ذ  ةـذيدئذ كتدملذبب ذصَُٗٗاػ/ذُُُْملذؿبة ذب  نيذب شنق ط ذب طدوملذب كهذين

 ص  يئذ كتدملذب ولوذ   .

ذكف ب  الذحملة ذب ذنلا ذب  ي ذب  دلينذيدوملذ -َٔ يلهلللملذب حلعيةذب صر رملذكن ءذ  ذفقههل

 ت  يئذب  يله.ـذ كتدملذبؼبوللؼذ لنش ذكب ُٓٗٗاػ/ذُُْٓينملذ

يلوذب  ا ؿذ ش حذهنليملذب هلل ؿذ لةط و ذ طد عذ ئذهنليملذب هلل ؿذ ذن حذ نهلجذب ا ؿذيدوملذ -ُٔ

 ـذبؼبطدوملذب هلللف ملذبريكت.ُِٖٗينملذ

اػذإن بؼذِّٕؿبة ذب ذيزي ذب ذ لج ذبؼبت ىفذينملذذ لج ذ إل لـذبغبلفظذم ذأد ذباذين ذبب  -ِٔ

ـذص  يئذجهل ذبةلنلعذَََِاػ/ذُُِْملذينملذك  بجوملذب ش  /ذالصذ ؿذب ش  ذب طدوملذب ثلن 

 كب ت ج  ذبلغب سذب  يعذب  يله.
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اػذبمن بؼذك  بجوملذِٕٓعذيل ةلفذب هللجهللتلينذبؼبت ىفذينملذين ذم ذعبكعذ إل لـذبغبلفظذم ذعبكذ -ّٔ

ـذص  يئذجهل ذبةلنلعذكب ت ج  ذَََِاػ/ذُُِْب ش  ذب طدوملذب ثلن ملذينملذب ش  /ذالصذ ؿذ

 له.بلغب سذب  يعذب  ي

ذ طدوملذب دللهذُٕٔنلكلذب لاوذ ذ و فملذورـذب و  ذالب ذاشلـذب نصللمذبؼبت ىفذينملذ -ْٔ اػ

 بغبل ذ ص .

ذكب تلبونيذك  ذ -ٓٔ ذكإصبلعذب صرلبمل ذب كتل ذكب هللنمل ذ   ذكبعبةلأمل ذب هللنمل ذما  ذبأتقلع ن حذما ؿ

ذب ر كلب ذب طربم ذب قليو ذ   ذكب ت  ذ و او ذ لنش  ذي دمل ذعبل ذضب بف ذيو  ذمضب  ذربق ق يئذ 

 ب  يله.

غبهللنيذب ذم ذالنوذربق قذبن حذب ا ؿذبػبةهللملذ لقلض ذأد ذبعبدللذبؼبوتزهذصول قذمضب ذب ذ -ٔٔ

 ـذ كتدملذكادملذبل قلا  .ُٓٔٗاػ/ذُّْٖع.ذأد ذب ك ًنذأثةلفذب طدوملذب كهذينملذ

ذب تفتلذـبتص بذأل ن حذب وض ذ -ٕٔ بينذكبعب جلينذكبؽب كمذ لوض ذبةجي ذ ذبب ذبغبلجوذ ئذحلن مل

 ـذعبلذب كتوذب ولة مل.ُّٖٗاػ/ذَُّْملذب ثلن ملذينملذب طدو

 اػذ طدوملذبالأتصلـذبل قلا  .ُّٖٓملذيدوملذينملذ  ةن حذب وق   ذب افهلن ملذالب ذص -ٖٔ

ن حذب وق   ذب طرلكيملذالب ذم ذب وزذبغبنف ذربق قذع.ذأد ذباذب  و ذكنو وذب لنلاكعذب طدوملذ -ٗٔ

 ـذ ديهللملذب  يل مل.ُٖٗٗاػ/ذَُْٖب كهذينملذ

اػذربق قذؿبة ذُُٗهلل  ي ذبؼبت ىفذينملذنظوذصبئذبعب ب ئذعبرؿذب  ي ذب ذووذب هللليئب ك ذن حذ -َٕ

 ب هللرـذ ص .ذـذعبلََِٓاػ/ذُْٔإب با وذبغبفنلكلذب طدوملذب كهذينملذ
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ن حذب ك ووذبؼبنريذالب ذ نجللذب فت ح ذربق قذكعلبيملذع.ذؿبة ذب زح ل ذكع.ذنزي ذضبلعذب طدوملذ -ُٕ

 جل وملذمـذب ق لذدبكملذبؼبك  مل.اػذدبطلبئذُُّْب ثلن ملذينملذ

اػذربق قذع.ذْٕٗؼبت ىفذينملذبذجذ لد ضلكمذ ذألوذب ا ؿذ شةسذب  ي ذب افهلينلذن حذبؼبنه -ِٕ

 اػذ كتدملذب  ن ذب  يله.َُُْينملذأد ذب ك ًنذب نةلملذب طدوملذب كهذ

ذ،اػذربق قذي ذأد ذب  اكؼذيو ْٖٔن حذصنق حذب فص ؿذ ضب ذب ذإعليسذب ق ب ذبؼبت ىفذينملذ -ّٕ

 ـذعبلذأط  ذ لطدلأملذص  يئذبؼبكتدملذب  ا يملذ ل بث.ُّٗٗاػ/ذُُْْيدوملذينملذ

ذينملذ -ْٕ ذب كه ذب طدومل ذب وث ةني ذالص ذب  ذحملة  ذب  نلع ذيد   ذإه ذبؽبلعم ذبالأتقلع ذؼبومل ن ح

 اػذ كتدملذب  ن ذب  يلهذك ديهللملذب  يل ملذبريكت.َُّْ

ذ -ٕٓ ذب ق مذب ط  ذينمل ذ هللل ةلفذب ذأد  ذب  كضمل ذباذب  و ذإُٔن حذـبتص  ذأد  ذربق قذع. ػ

 ـذ ديهللملذب  يل ملذبريكتذ دنلف.َُٗٗاػ/ذَُُْب طدوملذب كهذينملذ

ذ -ٕٔ ذب ج مذبؼبت ىفذينمل ذ  ذبك  ذب كهذينملذَّٔب ش يومل ذب طدومل ذب فق  ذحل   ذؿبة  ذربق ق اػ

 ـذ كتدملذعبلذب هللرـذب  يله.ُِٗٗاػ/ذُُّْ

ذوفػػػػ لذأطػػػػللذب طدوػػػػملذب ثلن ػػػػملذيػػػػنملب صػػػػرلحذةظبلأ ػػػػ ذبػػػػ ذضبػػػػلعذبعبػػػػ ا مذربق ػػػػقذمضبػػػػ ذأدػػػػ ذب  -ٕٕ

 ـذعبلذب ولوذ لةرينيذبريكت.ُٕٗٗاػ/ذُّٗٗ

اػػر حذب ع ذبؼبفػػ عذ إل ػػلـذب دخػػللمذبقلػػو:ذؿبةػػ ذبػػ ذنلاػػ ذب ػػ ي ذب  دػػلينذب طدوػػملذب  ببوػػملذيػػنملذ -ٖٕ

 ـذ كتدملذب     ذبعبد  ذب صنلأ مل.ُٕٗٗاػ/ذُُْٖ
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اػػػػذِٔٓ دخػػػللمذبؼبتػػػ ىفذيػػػنملذاػػػر حذب دخػػػللمذ إل ػػػلـذبغبػػػلفظذم ذأدػػػ ذباذؿبةػػػ ذبػػػ ذإظبلأ ػػػ ذب -ٕٗ

ـذص  يػئذجهػل ذَََِاػػ/ذُُِْيػنملذلصذ ؿذب شػ  ذب طدوػملذب ثلن ػملذاػبمن بؼذك  بجوػملذب شػ  /ذ

 بةلنلعذكب ت ج  ذبلغب سذب  يعذب  يله.

اػػػػػذبمنػػػػ بؼذُِٔاػػػػر حذ هللػػػػلوذ إل ػػػػلـذبغبػػػػلفظذ هللػػػػلوذبػػػػ ذبغبجػػػػلجذب ن هللػػػػلب لمذبؼبتػػػػ ىفذيػػػػنملذ -َٖ

ـذص  يػػئذجهػػل ذبةلنػػلعذَََِاػػػ/ذُُِْثلن ػػملذيػػنملذك  بجوػػملذب شػػ  ذاػػلصذ ؿذب شػػ  ذب طدوػػملذب 

 كب ت ج  ذبلغب سذب  يعذبل  يله.

اػػػذب طدوػػملذَِٔب صػػ بعذبؼبهللػػتق وذ ذإندػػلتذبغبػػ ؼذب قػػ ًنذ ضبػػ ذبػػ ذق ب ػػملذبؼبق يػػ ذبؼبتػػ ىفذيػػنملذ -ُٖ

 ـذ كتدملذعبلذبؼبوللؼذ لنش ذكب ت  يئذب  يله.ََِٓاػ/ذُِْٔب كهذينملذ

أنػػ ذبؼبخػػل فنيذعلبيػػملذأق يػػملذ ودػػ ذباذبػػ ذأػػلي ذب قرطػػلينذاػػفلتذباذب فول ػػملذأنػػ ذب هللػػل ذكذ -ِٖ

ليل ملذعوت لبمذ ذقهللوذب وق   ذبكل ملذما ؿذب  ي ذجل وملذبة لـذؿبةػ ذبػ ذيػو عذبةيػر  ملذيػنملذ

 اػ.ُِّْاػ/ذُُّْ

ئذبعب ب ئذ ضب ذبػ ذأدػ ذب ػ ضب ذب زيلطػ ذبؼبشػه لذ )حل  ػ (ذبؼبتػ ىفذيػنملذب ض لءذب ر ئذن حذصب -ّٖ

 اػذ كتدملذب  ن ذب  يله.ُُْْ ذب ك ًنذب نةلملذب طدوملذب كهذينملذاػذربق قذأدٖٖٗ

مضبػ ذيػريذبؼبدػللو ذذاػػذربق ػقذع.ذْٖٓب و  ذ ذما ؿذب فق ذ لقلض ذم ذيولػ ذب فػ بءذبؼبتػ ىفذيػنملذ -ْٖ

 ـ.َُٗٗاػ/ذَُُْب طدوملذب ثلن ملذينملذ

و عذب ػػػ أجلفذاػػػػذربق ػػػقذيػػػّٖٔأق ػػػ  ذبة ػػػلـذ ل ػػػكذلضبػػػ ذباذ  ذ يػػػ ذب قػػػريكبينذبؼبتػػػ  ذيػػػنملذ -ٖٓ

/ذاػػػُِْْب ػػ أجلفذب طدوػػملذب كهذيػػنملذذ طدػػ عذ ػػئذأق ػػ  ذبة ػػلـذ ل ػػكذلضبػػ ذباذصبػػئذع.ذيػػو 

ذكبغبكوذبؼب ينملذبؼبن ل .ََِّ  ـذ كتدملذب ولـ 
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ـذََِّاػػػػذُِْْ هللػػػو عذبػػػ ذأدػػػ ذب وزيػػػزذب ػػػ أجلفذب طدوػػػملذب كهذيػػػنملذأق ػػػ  ذبة ػػػلـذ ل ػػػكذ -ٖٔ

ذكبغبكوذبؼب ينملذبؼبن ل .   كتدملذب ولـ 

اػػػذعلبيػػملذكربق ػػقذع.ذْْٗفذب صػػلب ينذبؼبتػػ ىفذيػػنملذلب هللػػل ذكماػػرل ذبغبػػ يةذ  ذأثةػػذأق ػػ   -ٕٖ

 ـذعبلذب ولاةملذب  يله.ُٖٗٗاػ/ذُُْٗنلا ذبعب يئذب طدوملذب ثلن ملذينملذ

مبلي ػ ذبؼبدت أػملذب  عيػملذ ودػ ذباذبػ ذي يػ ذبعبػ يئذذألػ ب وق   ذب هلللف ملذ ذورـذل ذب ربيملذكب  عذ -ٖٖ

 عبلذب صة و .

اػػػذربق ػػقذِٖٔئذنػػ حذصب ػػئذبعب ب ػػئذ ػػ هذب ػػ ي ذم ذ لأػػملذمضبػػ ذب و بقػػ ذبؼبتػػ ىفذيػػنملذب و ػػةذبؽبػػل  -ٖٗ

ـذَََِاػػػ/ذَُِْ كتدػػملذق يدػػملذ لدرػػةذب ولةػػ ذكإح ػػلءذب ػػ بثذبةيػػر  ذب طدوػػملذب كهذيػػنملذ

 نش ذب فللكؽذبغب يثملذ لطدلأملذكب نش ذبل قلا  .

أدػػ ذب قػػلعلذأطػػلذك صػػطف ذأدػػ ذاػػػذربق ػػقذؿبةػػ ذِٖٕملذبؼبتػػ ىفذيػػنملذ ػػب فتػػلكمذب كػػربلذالبػػ ذص ة -َٗ

 ـذعبلذب قلوذع شق.ُٗٗٗاػ،ذَُِْب قلعلذأطلذب طدوملذب كهذينملذ

اػذربق ػقذؿبػوذب ػ ي ذِٖٓفتحذب دللمذبش حذار حذب دخللمذالب ذحج ذب وهللقرينذبؼبت ىفذينملذ -ُٗ

 اػذبؼبكتدملذب هلللف مل.َُْٖبػبط وذب طدوملذب  ببوملذينملذ

بيػملذ ػ ذألػوذب تفهللػريذحملةػ ذبػ ذألػ ذب شػ ولينذيدوػملذيػنملذفػتحذب قػ ي ذبعبػل ئذبػنيذفػعذب  كبيػملذكب  لذ -ِٗ

 ـذعبلذب فك .ُّٖٗاػ/ذَُّْ

اػػػػذضػػػدط ذِٖٔب فت حػػػلتذبؼبك ػػػملذ  ذبكػػػ ذؿب ػػػ ذب ػػػ ي ذؿبةػػػ ذبػػػ ذألػػػ ذبػػػ ذأػػػ  ذبؼبتػػػ ىفذيػػػنملذ -ّٗ

 كارر ذمضب ذمسذب  ي ذعبلذب كتوذب ولة ملذبريكتذ دنلف.
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اػػذربق ػقذِْٗعمذبةيف ب  عذبؼبت  ذينملذب ف ؽذبنيذب ف ؽذ ود ذب نلا ذب ذيلا ذب ذؿبة ذب دو ب -ْٗ

 ؿبة ذؿب  ذب  ي ذأد ذبغبة  ذعبلذبؼبو فملذبريكتذ دنلف.

ذب ن  هلل ذعبلذبؼبو فملذبريكتذ دنلف.لب فص ذ ذبؼب -ٓٗ   ذكب ا بءذكب نر ذالب ذحـز

ـذب  ي ذب نصػللمذعبلذإح ػلءذب ػ بثذللوذب ثد تذ ود ذب ول ذؿبة ذب ذنظف بصحذب  ضب تذن حذ هلل -ٔٗ

 ذك كتدملذبؼبثعذبريكت.ب و  

اػػػػ/ذَُْٕاػػػػذب طدوػػػملذب ثلن ػػػملذيػػػنملذُٕٖب قػػػل  سذبحملػػػ طذجملػػػ ذب ػػػ ي ذب فػػػريك ذ بػػػلعمذبؼبتػػػ ىفذيػػػنملذ -ٕٗ

 ـذ ديهللملذب  يل مل.ُٕٖٗ

اػػػذربق ػػقذع.ذْٖٗق بيػػئذب ع ػػملذ ذب اػػ ؿذ  ذبؼبظفػػ ذ نصػػ لذبػػ ذؿبةػػ ذب هللػػةولينذبؼبتػػ ىفذيػػنملذ -ٖٗ

 ـ.ُٖٗٗاػ/ذُُْٗذبغبكة ذب طدوملذب كهذينملذأد ذبا

صػ ؿذ صػف ذب ػ ي ذأدػ ذبؼبػد  ذبػ ذوةػلؿذب ػ ي ذأدػ ذبغبػقذب دوػ بعمذفقػ ذب ب ا ؿذك وػلذق بأ ذ -ٗٗ

ذ،ـُٖٖٗاػػػػ/ذَُْٗاػػػػذربق ػػػقذع.ذألػػػ ذأدػػػلسذبغبكةػػػ ذب طدوػػػملذب كهذيػػػنملذّٕٗبؼبتػػػ ىفذيػػػنملذ

 دبطلبئذجل وملذمـذب ق لذدبكملذبؼبك  مل.

ـذُٖٗٗاػػػ/ذُُْٗكهذيػػنملذاػػػذب طدوػػملذب ّٓٔب كلنػػ ذأػػ ذبحملصػػ ؿذ لاػػفهلينذبؼبتػػ ىفذيػػنملذ -ََُ

 عبلذب كتوذب ولة ملذبريكت.

وتل ذبالأتقلعذ لقلض ذم ذيول ذربق قذكصول قذع.ذؿبةػ ذبػ ذأدػ ذب ػ ضب ذبػبةػ سذب طدوػملذب ثلن ػملذ -َُُ

 ـذ كتدملذبؼبوللؼذ لنش ذكب ت  يئ.ََِٓاػ/ذُِْٔينملذ

ب شػػورفذذ اػػػذربق ػػقذع.ذأدػػ ذب ػػ ضبِٖٗوتػػل ذب ق بأػػ ذ  ذبكػػ ذبػػ ذؿبةػػ ذبغبصػػعذبؼبتػػ ىفذيػػنملذ -َُِ

 ـذ كتدملذب  ن ذبل  يله.ُٕٗٗاػ/ذُُْٖ ذب دص ل ذب طدوملذب كهذينملذكع.ذجربي
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اػػػذربق ػػقذع.ذأػػ نلفذعلكيػػشذَُْٗب كل ػػلتذ  ذب دقػػلءذميػػ  ذبػػ ذ  يػػ ذب كفػػ مذبؼبتػػ ىفذيػػنملذ -َُّ
 ـذ ديهللملذب  يل ملذبريكت.ُِٗٗاػ/ذُُِْكؿبة ذبؼبص مذب طدوملذب كهذينملذ

ذب ذ نظ لذعبلذالعلذبريكت. هلللفذب و  ذعبةلؿذب  ي ذؿبة عذ -َُْ ذب ذ كـ 
 

ذذبؼبلص ي يمل -َُٓ ذينمل ذب ثلن مل ذب طدومل ذأ هذبغب   ذب  ذ ضب  ذكصق ميل ذُُِْعلبيمل ذعبلذَََِاػ/ ـ
 ب صة و ذب  يله.

بؼبلص ي يملذلب دملذب كرب ملذحملة ذب ذأد ذب  ضب ذبػبة سذ طد عذ ئذ)ح بلذ ئذمنو م(ذ لةد  ذ -َُٔ
ذؼبوللؼذ لنش ذكب ت  يئ. كتدملذبذـََِٓاػ/ذُِْٔب طدوملذب كهذينملذ

ذـذدبنشع ذبؼبوللؼذبلةيكن ليمل.ُُٕٗؾبة عذأقل  ذب هللل ذيدئذينملذ -َُٕ

ملذصبئذكص ص وذأد ذب  ضب ذب ذؿبة ذب ذقليوذكببن ذؿبة ذ  ةؾبة عذفتلكمذن  ذبةيرـذبب ذص -َُٖ
 بةعبل ذب ول ملذ لدر ثذكبةفتلءذكب  أ  ذكبةلنلعذبلؼبةلكملذب و ب ملذب هللو عيمل.

اػذمخ ج ذكبأتعذب ذحهللنيذب د لمذألقذّْٓب فق ذالب ذب و  ذبؼبت ىفذينملذذبحملص ؿذ ذما ؿ -َُٗ
 ـذعبلذب د للؽ.ُٗٗٗاػ/ذَُِْيو  ذف ع ذب طدوملذب كهذينملذذ،  بضئذ ن ذأل 

اػذربق قذع.ذي ذجلب ذب ول بينذَٔٔبحملص ؿذ ذألوذما ؿذب فق ذ فخ ذب  ي ذب  ب مذبؼبت ىفذينملذ -َُُ
 ـذ ديهللملذب  يل ملذبريكت.ُِٗٗاػ/ذُُِْب طدوملذب ثلن ملذينملذ

ذبكل مل -ُُُ ذ لجهللتري ذب  لكيشذليل مل ذب   بؽ ذأد  ذب  ذب ا   نيذحملة  ذأن  ذأل   ب ش يوملذذبحملكـ 
 اػ.َُُْ ل وملذبة لـذؿبة ذب ذيو عذبةير  ملذبل  يلهذينملذ

اػذربق قذأة ذب هلل  ذأز  ذنش ذُْٓبحمل طذبل تكل  ذ لقلض ذأد ذبعبدللذبؼبوتزهذبؼبت ىفذينملذ -ُُِ
 بؼبص يملذ لتع   ذكب  صبمل.ذب  بل

 ـبتللذب صرلحذحملة ذب ذم ذبك ذأد ذب قلعلذب  ب مذأعذب ص د ذؿبة عذخلي ذعبلذب فك ذب و  . -ُُّ

ذ -ُُْ ذب  ع ذ  ذبؼب يلمل ذب ص بأق ذإب با وذذأل ـبتص ب ذي   ذربق ق ذبعب  يمل ذق و ذالب  ذكبؼبوطلمل بعبهة مل
 ـذعبلذبغب يةذبل قلا  .ُِٗٗاػ/ذُُِْب طدوملذب كهذينملذ
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ذبؼبت ىفذي -ُُٓ ذبلب ذب لرلـ نملذبؼبختص ذ ذما ؿذب فق ذ  ذبغبهلل ذأل ذب ذؿبة ذب دول ذبؼبشه ل
ذب َّٖ ذيو  ذ ل وت ل ذن ح  ذ ئ ذب كهذينملذشاػ ذب طدومل ذب شد ش  ذب نلا  ذأد  ث مذبأتعذب 

 ـذون  ذإند ل ل.ََِٕ

ق قذكصول قذلكضملذب نلظ ذالب ذق ب ملذصع   ذؿبة ذب  نيذب شنق ط ذربذأل  لو  ذما ؿذب فق ذ -ُُٔ
 ـذعبلذب  قنيذ لنش ذكب ت  يئ.ُٗٗٗاػ/ذُُْٗيل  ذب و  ذب طدوملذب كهذينملذ

 هللل  ذما ؿذب  ي ذبؼبدر ن ذ ذألوذما ؿذب فق ذػبل  ذب ذأد ذب لط  ذؿبة ذن لذأد ذباذ -ُُٕ
 اػ.ُِْٔب طدوملذب كهذينملذ

اػ/ذُِْْب طدوملذب كهذينملذكبؼبلص ي يملذ دهلللـذأد ذب  ال ذبعبل ذذب نلأ  بؼبهللل  ذبػبرف ملذبنيذ -ُُٖ
ذبريكتذ دنلف.ََِّ  ـذعبلذبب ذحـز

ينملذبؼبهللل  ذبؼبش وملذبنيذما ؿذب فق ذكما ؿذب  ي ذحملة ذب و كي ذأد ذب قلعلذب طدوملذب كهذ -ُُٗ
 ـذحلفظذ لنش ذكب ت  يئ.َُٗٗاػ/ذَُُْ

هللتق وذ هللع ملذبغب ؼذكب ص تذ ذورـذباذحملة ذب ذأد ذب  ضب ذبػبة سذ طد عذ ئذب ص بعذبؼب -َُِ
ـذ كتدملذعبلذبؼبوللؼذََِٓاػ/ذُِْٔ ذإندلتذبغب ؼذب ق ًنذالب ذق ب ملذب طدوملذب كهذينملذ

 ب  يله.

ب لمذربق قذ صطف ذأد ذب قلعلذأطلذب طدوملذب كهذب صر رنيذ لرلووذب ن هلللذأل بؼبهللت لؾذ -ُُِ
 ـذعبلذب كتوذب ولة ملذبريكتذص  يئذ كتدملذعبلذب دل ذدبكملذبؼبك  مل.َُٗٗاػ/ذُُُْينملذ

ذبؼبثعذذبؼبهللتصف  -ُِِ ذب  بثذب و  ذبريكتذك كتدمل ذإح لء   ذألوذب ا ؿذ  ذحل  ذب وزبهذعبل
 بريكت.

ذمب ذب ربولتذأد ذب هللرـذب ذص  ةصذؿبؼبهلل ع ذ ذما ؿذب فق ذ  -ُِّ ذمب ذبحمللي ذأد   ةمل ذملذكك  م
ذربق ق ذب ودلسذمضب ذب ذأد ذبغبل وذب ذأد ذب هللرـ ذمب  مضب ذذبغبل وذب ذأد ذب هللرـذكحف  م

 ـذعبلذب فض لملذب  يله.َََِاػ/ذُِِْب لكلمذب طدوملذب كهذينملذ
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ذينملذ -ُِْ ذؼبت ىف ذب  بفو  ذأل  ذب  ذؿبة  ذب  ذ ضب  ذ ل بفو  ذب كدري ذك يوذب ش ح ذ  ذبؼبنري بؼبصدلح
ذصصر حذ صطف ذب هللقلذيدوملذينملذَٕٕ ـذ طدوملذ صطف ذب دل ذبغبل ذَُٓٗاػ/ذُّٔٗاػ

 بل قلا  .

ذب  -ُِٓ ذ فخ  ذب  ي  ذما ؿ ذب طدوملذ ولم ذحجل م ذكيل   ذب هللليح ذمضب  ذب  ب مذضدطذكربق ق  ي 
 ـذ طلبئذ   فذب قلا  .َََِب كهذينملذ

ذينملذ -ُِٔ ذب ثل ثمل ذب طدومل ذبعب زبين ذحهللني ذب  ذحملة  ذكبعبةلأمل ذب هللنمل ذما  ذأن  ذب فق  ذما ؿ  ولم
 اػذعبلذبب ذبعب  مذب   لـ.ُِِْ

ب كهذينملذذق قذخل  ذبؼب سذب طدوملاػذربّْٔبؼبوتة ذ  ذبغبهلل ذب دص مذبؼبوتزهذبؼبت ىفذينملذ -ُِٕ
 ـذعبلذب كتوذب ولة مل.ُّٖٗاػ/ذَُّْ

 بؼبوجوذب فلهللف ذعبة  ذال دلذإعبل ذؾبةئذب لوملذب و ب ملذيدوملذبؽب  ملذ شدكفذبؼبطلبئذب  رييمل. -ُِٖ

ـذبؼبكتدملذبةير  ملذُِٕٗاػ/ذُِّٗبؼبوجوذب  ي طذةب با وذمن سذك خ ي ذب طدوملذب ثلن ملذينملذ -ُِٗ
 .ند ؿذص و لتلبلي

اػذُْٓبؼبوعذ ذمب ب ذب و ؿذكب ت ح  ذ لقلض ذأد ذبعبدللذب ذمضب ذب ي ذ بلعمذبؼبت ىفذينملذ -َُّ
ـذدبطدوملذعبلذب كتوذنش ذك بل ذُِٔٗمن ؼذأل ذب طدئذي ذحهللنيذكم نيذبػب هذيدوملذينملذ

 ب ثقلفملذكبةلنلعذب ق   ذدبص .

ذب طدوملذب ثل ثملذِّْذينملذبؼبت ىفذب نو م قلالتذبةير  نيذكبخترؼذبؼبصلنيذ  ذبغبهلل ذ -ُُّ اػ
 ب بلذإح لءذب  بثذب و  ذبريكت.

ذ -ُِّ ذينمل ذب كه ذب طدومل ذاللكف ذؿبة  ذب هللرـ ذأد  ذربق ق ذفللس ذالب  ذب لومل اػ/ذُُُْ قلي س
 ـذعبلذبعب  ذبريكت.ُُٗٗ

ب ذ ةملذكلبلينذب  ملذمضب ذقلأ  ذك لاوذإ لـذب ذأل  قد ؿذبؼبنق ؿذ  ذألة ذبعب ؿذكب ا ؿذ -ُّّ
بؽبلعمذبؼبق ي ذبؼبت ىفذذ لور ملذصبلؿذب  ي ذي ي ذب ذحهلل ذب ذأد ذب ش دلينذحند ب ذذؿبة 
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ـذََِٕاػ/ذُِْٖاػذعلبيملذكربق قذأد ذباذب ذيلمذب دطلي ذب طدوملذب كهذينملذَٗٗينملذ
 عبلذب دشل  ذبةير  ملذبريكتذ دنلف.

ذب طدوملذبْٖٓبؼبل ذكب نر ذحملة ذب ذأد ذب ك ًنذب شه يتلينذبؼبت ىفذينملذ -ُّْ ـذُِٗٗ ثلن ملذينملذاػ
 عبلذ كتدملذبؼبتن ذ لطدلأملذبريكتذ دنلف.

 لد ضلكمذصع   ذؿبة ذب ذبغبهلل ذب د خش ذب طدوملذب كهذذؿ نهلجذب  ا ذذأل  نلاجذب وق ؿذ -ُّٓ
 ـذعبلذب كتوذب ولة مل.ُْٖٗاػ/ذَُْٓينملذ

ذ -ُّٔ ذبغبلجوذبؼبت ىفذينمل ذالب  ذكبعب ؿ ذكب   ذ ذألة ذب ا ؿ ذب  ا ؿ ذب طدوملذْٔٔ نته  اػ
 ـذعبلذب كتوذب ولة مل.ُٖٓٗاػ/ذَُْٓكهذينملذب 

ذب ثلن مل -ُّٕ ذب طدومل ذينملذبؼبنخ ؿذ  ذصول قلتذب ا ؿذ  ذحل  ذب وزبهذربق قذؿبة ذحهلل ذا ت 
 ،ـذعبلذب فك َُٖٗاػ/ذََُْ

ذربق قِٖٕملذبؼبت ىفذينملذ  ةنق ذورـذب ش وملذب ق ليملذالب ذصذ نهلجذب هللنملذب ند يملذ  -ُّٖ ؿبة ذذاػ
ـذإعبل ذب ثقلفملذكب نش ذ ل وملذبة لـذؿبة ذب ذُُٗٗاػ/ذُُُْلن ملذينملذلنلعذيلمذب طدوملذب ث

 يو عذبةير  مل.

ـذعبلذُْٖٗاػ/ذَُْٓ ئذن ح ذهنليملذب هلل ؿذ لين مذب طدوملذب كهذينملذبؼبنهلجذ لد ضلكمذ -ُّٗ
 ب كتوذب ولة ملذبريكتذ دنلف.

ذبة -َُْ ذب أرـ ذ ل ةمل ذكب صفلت ذب ظبلء ذ  ي أمل ذبةيرـ ذكن   ذب د هق  ذص لـ ذكن  ذ  ةبب  مل
ذؿب كسذب طدوملذ ذب  ذكأة ك ذيو  ذب  ذألعؿ ذب وث ةنيذإأ بع ذؿبة  ذكب ور مل ذب ق و ذبب  بةيرـ

 نلف.دـذعبلذب كتوذب ولة ملذبريكتذ ََِٔاػ/ذُِْٕب كهذينملذ

ذب ق بأ  -ُُْ ذذب فقه ملذ  ي أمل ذينمل ذب ثلن مل ذب طدومل ذب د لن  ذا ق  ذُُّْحملة  ذعبلذََُِاػ/ ـ
 ب  يل ملذب ولة ملذع شق.

ذربق قذؿبة ذ و ذّٗٓبفذب ا ؿذ ذنتل جذب وق ؿذ ورءذب  ي ذب هللة قن مذبؼبت ىفذينملذ  زذ -ُِْ اػ
ذ ذينمل ذب كه ذب طدومل ذب رب ذَُْْأد  ذبةير  ذُْٖٗاػ/ ذب  بث ذإح لء ذإعبل  ذكنش  ذيدئ ـ

 بل  كحملذقط .
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ينملذ  بق ذب هللو عذ هلل  مذأد ذباذب ذإب با وذب ول مذب شنق ط ذب طدوملذب كهذذأل نش ذب دن عذ -ُّْ
 ـذعبلذب كتوذب ولة مل.ُٖٖٗاػ/ذَُْٗ

اػذربق قذألعؿذمضب ذْٖٔنفل سذب ا ؿذ ذن حذبحملص ؿذ ضب ذب ذإعليسذب ق ب ذبؼبت ىفذينملذ -ُْْ
ذ ذينمل ذب كه ذب طدومل ذأ ه ذؿبة  ذكأل  ذبؼب ج ع ذُُْٔأد  ذنزبلذُٓٓٗاػ/ ذ كتدمل ذنش  ـ

  صطف ذم دل ذدبكملذبؼبك  مل.

ـذََِٗاػ/ذَُّْب طدوملذب كهذينملذذب ول  م  ذب ذأل ذكبؼبلص ي يملذػبلذب نلأ  نق ذأقل  ذ -ُْٓ
 عبلذميلسذبػبض بءذب  يله.

ذب -ُْٔ ذ هنليمل ذينملذلذ نهذأل هلل ؿ ذبؼبت ىف ذب ين م ذب  ح و ذأد  ذب  ي  ذصبلؿ ذ لد ضلكم ذب  ا ؿ ج
 اػ/ذعبلذب كتوذب ولة ملذبريكتذ دنلف.َُْٓ

ذ يبيملذكربق قذيو ذب ذك ذاػذعلذْٗٔلوذب ا ؿذالب ذب هلللأليتذبؼبت ىفذينملذأذإىلهنليملذب  ا ؿذ -ُْٕ
اػذ وه ذب در ثذب ولة ملذكإح لءذب  بثذبةير  ذ ل وملذمـذُُْٖب هلللة ذب طدوملذب كهذينملذ

 ب ق لذدبكملذبؼبك  مل.

ذ -ُْٖ ذينمل ذبؼبت ىف ذبؽبن م ذب  ي  ذ صف  ذب ا ؿ ذعلبيمل ذ  ذب  ا ؿ ذالصذُٕٓهنليمل ذع. ذربق ق اػ
  مل.ب   ي ذكع.ذيو ذب هلل يحذبؼبكتدملذب تجلليملذدبكملذبؼبك ذ

 اػذيدوملذعبلذبؼبو فمل.ُٕٓن ن ملذبب ذب ق وذالب ذق وذبعب  يملذبؼبت ىفذينملذ -ُْٗ

اػذربق قذع.ذأد ذباذب ذبب ذأد ذبحملهلل ذُّٓب  بضحذ ذما ؿذب فق ذالب ذأق  ذبؼبت ىفذينملذ -َُٓ
 ـذ ديهللملذب  يل ملذبريكت.ُٗٗٗاػ/ذَُِْب  و ذب طدوملذب كهذينملذ

اػذذَُّْ ن  ذيدوملذينملذذمب ربق قذع.أد ذبغبة  ذذب  ا ؿذإهذب ا ؿذالب ذب الفذب دو بعمذ -ُُٓ
 ـذ كتدملذبؼبوللؼذبل  يلهذُّٖٗ/ذ

اػذعلبيملذكربق قذذََُْب  ا ؿذإهذق بأ ذب ا ؿذحملة ذب ذأد ذباذب تة صلن ذبؼبت  ذينملذ -ُِٓ
ذـذ كتدملذب  ن ذب  يلهذذُٖٗٗاػ/ذُُْٖب ذؿبة ذب ونق مذب طدوملذب كهذينملذذ ع.ذمضب


