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ٱٱقالَتعالى: 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

َمْن َلَْ يَْشُكِر »، ويف رواية: (1) ََّيْشُكُر النَّاسَ ال َيْشُكُر اللََّه َمْن  الُّ ى اهلل عليه وسلم:انطالًقا من قوله صل

َمْن ُصِنَع إليه َمْعُروٌف فَ َقاَل لَِفاِعِلِه: َجزَاَك اللَُّه َخي ْرًا فَ َقْد أَبْ َلَغ  ُّ ولقوله صلى اهلل عليه وسلم:، (2)«النَّاَس َلَْ َيْشُكِر اللَّه

 .(3) َّالث ََّناءِ  يف 

, فلكككه وأمككك ن  لالصكككل  وا  ا   ,وفكككلي لككك  ألكككواب ال لكككم ,شكككهلل  هلل عكككز ويكككا الكككلد أنكككا  لككك  الككك  بأ
ثكككم ألويكككه لالشكككهلل  اليزيكككا ليام كككخ األنككك ل  لل لكككوم  الشكككهلل  وال وكككا والمنكككخ أوً  وهرككك ًا واكككا  ًا ولاطنكككًا,

 سككي  اليام ككخ, ثككم ألويككه لالشككهلل  لهللليككخ  ممثلككخ ل سيسككألا األسككلال الكك هلللو ح أحمكك  محمكك  ل ق ككان ؛واللقنيككخ
, ثكم ألويكه لالشكهلل  اآل اب وال لوم ا نسانيخ ممثلخ ل مي  ا األسلال ال هلللو ح عل  اهلل علك  الك حمن لهلليك 

الككك هلللو ح يحيكككى قطككك ان هللمكككا ألويكككه لركككالا الشكككهلل  واللقككك ي  وال  فكككان  األسكككلال ل ميككك  ال  اسكككاي ال ليكككا
الك هلللو  ح مطيك   محمك  شكلالخ المشك    األسكلال سالميخ ف  اليام خوا ملنان ل سي  قسم ال  اساي ا 

علكككى  كككلا ال سكككالخ, والكككلد لكككلا يألككك ا فككك  لكككوييأل  ولكككلليا مكككا اعل وكككن  مكككن صككك ولاي ومشكككهللالي, 
فأ شككك ن   لكككى الم ايككك , وووكككي لككك  ال ويصكككاي مكككن المسكككاسا, فيلكككى لككك  الر ككك , وأعطكككان  األوقكككاي 

والنقاط الألامخ, وأشهلل  له مالحااله ال قيقخ الل  أل ا ا؛  لمام  الالزمخ وا وافيخ؛  هللماا المالحااي
 لا ال سالخ واللد هللان لمثالخ األب ال وح  اللد يني  ل  الط يق فشهلل  اهلل له وأم ا لالصحخ وال افيخ 

 .ن مه  نه ول  للك والقا   عليه وأسلا عليه

لين لحملككوا الصكك اب والمشككقخ لقكك ا   هللمككا أقكك م شككهلل د ولقكك ي د واحل امكك  للينككخ المناقشككخ والحهللككم الكك
ث ا ككككا األسككككلال الكككك هلللو ح محمكككك  المطكككك د عوككككو  يسككككخ اللكككك  ي  و سككككي  قسككككم   ككككلا ال سككككالخ ولقويمألككككا واذ
ال  اساي ا سالميخ لهللليخ الل ليخ   اع يام خ الليوا  واألسلال ال هلللو ح عل  عل اهلل س اج  سي  قسكم 

 يا الشهلل  واألملنان.الق هن وعلومه ف  يام خ األن ل  فلألم من  يز 

 هللما أشهلل  هللا من ساع ن  وشي ن  و  سن  من أعوا   يسخ الل  ي  الموق   ف  اليام خ.

                                                           

. قكككاا األللكككان  : 1111 قكككم:  161ح6(  أر يكككه ألكككو  او  فككك  السكككنن, هلللكككاب األ ب, )لكككاب فككك  شكككهلل  الم ككك و ( 1)
 صحيي.

 . وقاا حسن11ح5ر يه الل ملد ف  السنن, هلللاب الل , )لاب ما يا  ف  الشهلل  لمن أحسن  ليك( (  أ2)
. وقكاا:  كلا حك يس حسكن 116ح5( أر يه الل ملد ف  السنن, هلللاب الل , )لاب ما يا  ف  الملشل  لمكا لكم ي طكه( (3

 يي  غ يب.



 ج
 

هللما أشهلل  مشاسر  اللين   سكي علكيألم أيك يألم فك  الم اهللكز ال لميكخ وأركا لالكلهلل  شكير  ال المكخ 
ركو  األسكالل  فك  قسكم محم  لن عل اهلل ا مام فله فوا عل  ل   اهلل هلللي  هللما   ي كولن  أن أشكهلل  األ

 ال  اساي ال ليا ليألو  م المللولخ ف   نياز مش وعنا الل ليم  واللحث .

أم والشهلل  موصوا لوال د الهلل يمين أم  ما اهلل لواف  الصحخ وال افيخ هللما أشهلل  زويكال  ال زيكزاي 
حكاا ال  اسكخ  ألولهلل  وأم عم  وأم عثمان وأو  د األعزا  ونللم  من اليمي  ال ل  على اللقصكي  فك 

ع ا  ال سالخ.  واذ

واهلل أسككأا أن ين  نكك  لمككا علمنكك  وأن يي ككا علمكك  رالصككًا لويككه الهللكك يم والحمكك  اهلل الككلد أعككانن  
على  لمام ال  اسخ واللحس فله ال وا أوً  وأر ًا ول    كلا ال حلكخ الملا هللكخ ط كي مكن راللألكا فك  أويكه 

هللان   حمألما اهلل ف  هلللاليألما األحهللام واأل شا  فأللا ما ا ل اق وا رلال  لين ا مامين الن حزم والشو 
ن  من اهلل له ثم ما وس ه اليألك  وسكمي لكه الوقكي ولوصكا  ليكه ال ألكم فكون يهللكن صكوالًا فمكن اهلل وحك ا واذ
يهللكككن فيكككه رطكككأ أو نقكككا و  يسكككلم فمكككن ن سككك  والشكككيطان واهلل و سكككوله ل سيكككان و ككك  سكككنخ اهلل فككك  لنككك  

والنقا والقصكو  وا ركلال  ويألكاي الناك  مكن صك اي اللشك  وحسكل  أنك   ا نسان فالهللماا هلل وح  
 حاولي للا اليأل  ما اسلط ي.

وفكك  الرلككام اسككأا اهلل الككلد فكك  السككما  ع شككه أن ين  نكك  لمككا هللللككي وأن ين كك  لككه والحمكك هلل الككلد 
 لن مله للم الصالحاي.
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 ب ال لم الميلأل ين, وألنا  األمخ الغيو ين.وطال ال املين, وال عا  المرلصين,  لى ال لما 

 .لويأله الهلل يم اوص اله الُ ال أن يهللون رالصً  المولى عز ويا لأسماسه الحسنى ساساًل 
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 ملخص الرسالة

 

وصكحله  هلكه وعلكى والم سكلين, األنليكا  أشك   علكى والسكالم والصكال  ال كالمين,  ب اهلل الحمك 
 :ول   أيم ين.

 ,محمكك  لككن حككزم الاككا  دلككن  علكك  ا مككامرككلال  لككين وا  ا ل ككاقن أويككه  لككى ليككالألكك   ال سككالخ 
 (  شا  ال حكوا)و (,ا حهللام ف  أصوا األحهللام) :من رالا هلللاليألما ؛عل  الشوهللان لن  محم  ا مامو 

وال ككام  ,مكك  والنألكك مككن المطلككق والمقيكك , واأل فكك  قواعكك  األصككوا اللغويككخ فكك  الرككاا ومككا ينكك  ج لحلككه
 وواوي ال  لخ وغي  الواوي منألا. ,والص يي والهللنايخ ,ل اا الحقيقخ والميازأللك ف  وهلل ,والمشل ك

ين فك  طك ق   لكخ الل كا علكى الم نكى ا مكامركلال  لكين وا  ا ل كاقهللما ي ن  اللحس لليان أويه 
 من حيس ا شا   وال  لخ وا قلوا  وم ألوم المرال خ .

 نساا اهلل أن ين   لألا هللاللألا وقا سألا.

 الرالمخ: لهلل ي فيألا أ م نلاسج اللحس واللوصياي.  اوأري ً 

 .ال المين  ب اهلل الحم  أن  عوانا وهر 

  



 و
 

Message summary 

 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon 

His Prophets and Messengers, and his family and companions. After: 

The message aims to demonstrate the agreement and disagreement between the 

Imam Ali ibn Muhammad ibn Hazm virtual and Imam Muhammad Ibn Ali 

Shawkaani through their books provisions in the asset provisions and guidance 

stallions in linguistic asset bases in the private and falls below the absolute and 

unfettered and commands and prohibitions, public and common, as well as in the 

words of truth and metaphor metonymy, frank and clear and significant and non-

obvious ones. 

It also means research aspects of a statement of agreement and disagreement 

between the Imams in ways denote word on the meaning of the terms of 

reference and significance and appropriate, and the concept of the offense. 

 

We ask Allah to benefit the author and the reader. 

Finally Conclusion: it stated that the most important research results and 

recommendations. 

And Praise be to Allah, the Lord of the worlds. 
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 المقدمة:
 ن الحم  هلل نحم ا ونسل ينه ونسلغ  ا, ون ول لاهلل من ش و  أن سنا ومن سيساي أعمالنا, من  

يأل ا اهلل فال موا له, ومن يولا فال  ا د له, وأشأل  أن    له    اهلل وح ا   ش يك له, وأشأل  أن 
 عل ا و سوله.  امحم ً 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  .(1)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 أما ل  :   

م  فكككككخ األحهللكككككام الشككككك عيخ اللككككك   ككككك  منكككككاط السككككك ا   ال نيويكككككخ   ككككك فكككككون غايكككككخ علكككككم األصكككككوا    
 .(2)واألر ويخ

وأسكا  ال لكاو   ,وأصوا ال قه علكم عاكيم قك  ا, ولكين شك فه وفرك ا,  ل  كو قاعك   األحهللكام الشك عيخ
 .(3)اوم ا ً  اال  عيخ الل  لألا صالح المهللل ين م اشً 

ان ا مامككوأل ميككخ  ككلا النككوع مككن ال لككم  غلككي أن يهللككون لكك  يألكك  المقككا فيككه؛ وللككك لككلهلل  مككا ارلككا ا 
)ا حهللكام فك   : كك( فك  هلللالكه165ألو محم  عل  لكن أحمك  لكن حكزم )الملكوفى:  ا ماموالمقا نخ لينألما, 
وا  لكى )  شكا  ال حك :هلللالكهف    ك(1261محم  لن عل  الشوهللان  )الملوفى:  ا مامأصوا األحهللام(, و 

 ( من القواع  اللغويخ والمقا نخ لينألما.لحقيق الحق من علم األصوا

  

                                                           

 .1( سو    النسا , هيخ:(1
 .21ح 1عل  لن محم  اآلم د,  ( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام,2) 
 .1( انا : نألايخ السؤاا ش ح منألاج الوصوا, يماا ال ين عل  ال حيم ا نسود ا:3)
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 أهمية الموضوع:
 تتلخص أهمية الموضوع في النقاط اآلتية:

  ن ل لم أصوا ال قه فاس   يليلخ وهلللي   لمن يأللم له فألو الط يق  لى: -1

 من الحقوق والوايلاي. الل قه ف  ال ين, وم  فخ ما للمهللل  وما عليه -
م  فخ القواعك  اللغويكخ األصكوليخ واسكلنلاطالألا لاللأمكا فك   كلا القواعك  وم  فكخ المقاصك  الشك عيخ  -

والحاييكككخ واللحسكككينيخ, ولنزيكككا هللكككا مقصككك  فككك  منزللكككه عنككك  اللكككزاحم, وم  فكككخ ل ليكككب  ,الوككك و يخ
مككككا سككككواا, وم  فككككخ المصككككالي علككككى  اواألهللثكككك  ن ً كككك الوايلككككاي والمسككككلحلاي؛ للقكككك يم األقككككو   لككككياًل 

والم اسك , وم  فكخ الم للك  منألكا فكك  الشك ع والملغكى, وم  فكخ   يككاي الم للك ؛ للقك يم مكا يسككلحق 
 اللق يم.

موايألككخ رصككوم الشكك ي خ ا سككالميخ الككلين يزعمككون أن الشكك ي خ لككم ل كك  صككالحخ لللطليككق فكك   ككلا  -
   ف  الحاو  والمسلقلا.الزمن؛ وللك لليان ق    الش ي خ على اسلي اب حاياي النا

حمايخ ال قيه من اللناقض؛ فال قيه اللد لم يل مق ف    اسخ  لا ال لم لأل  فلاواا ملناقوخ في  ق  -
 لين الملماثالي, ويسود لين المرلل اي.

 علم أصوا ال قه ييم  الشلاي ويق ب الل ي , وييس  الشاق, ويشوق الطالب  لى ما و ا ا. -2

ين مكن علكوم األصكوا, ا مكامين لهللثك   وللكك؛ لكلمهللن ا مكاممكن ال لكم فك  مكو وس ويو   لا النكوع  -3
 و سورألما فيه م  اسلقالليلألما ف  ال  ض والمناقشخ والل ييي.

المشا هللخ ف  ر مخ ال لم الش ع  وأ له ليم   لا الموووع الم يك  ولق يلكه؛ فلليسك  ا سكل ا   منكه  -1
 أهللث .

 أسباب اختيار الموضوع:
الشكوهللان   ا مكاموا حلى صن  فقكه ين من حيس ال نايخ لاوا   النصا ماماله الهلللي  لين اللش -1

 من المل ب الاا  د , و لا ال  اسخ للين م   صحخ  لا اللصني .و

ين, فالن حزم من ألنا  الملكوك, والشكوهللان  هللكان قاوك  القوكا  فك  ا ماماللشاله الهلللي  لين حيا   -2
ين, و كا لكأث  ا مكاماللحس للوقو  على م   اللطكالق وا ركلال  لكين  القط  اليمان ؛ فهللان  لا

 حزم ف  لق ي  أصوا القواع  اللغويخ أم  .الن  الشوهللان  لط يقخ ا مام

 , واللد يأللم لال  اسخ والمقا نخ.اللحوس وال  اساي ف   لا الموووعن     -3

وا م كككان واللمحكككيا فككك   كككلا  ,ناككك  فيكككهأن  ككلا المووكككوع لحايكككخ هللليككك    لكككى الر مكككخ وال نايككخ وال -1
  ثلاي الهللثي  من القوايا ال قأليخ واألحهللام الش عيخ. المياا؛

 ا فا   من الث و  األصوليخ الهلللي   ف   الين الهلللالين ال اس ين ف  أصوا ال قه. -6
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 الدراسات السابقة:
الملرصصككين  ارككا   ومككا ألكك  فكك  للككك, وسككؤال  لككل ضمككن رككالا للل كك  لل  اسككاي السككالقخ,  نككه 

 ا مكاماليمن ورا يه, والنا  ف  فألا   المهللللاي وي ي أنكه لكم يلطك ق أحك  مكن اللكاحثين لليمك  لكين 
 حزم الاا  د.الن  ا مامالشوهللان  و 

 منهج البحث:
لق  الل ي ف   لا ال سالخ المنألج الوص   ا سلق اس  واللحليا المقا ن وق  سلهللي فك  لحثك  علكى 

 النحو اللال :

   اسخ القواع  األصوليخ اللغويخ   اسخ وافيخ, وط يقل : -1

 م عما للك لهللالم أ ا ال لم  . لهلل  المسألخ لألم علا   أوً  أ -أ

 .حزم أوً  الن  ا ماملهلل  مل ب أ -ب

 .االشوهللان  ثانيً  ا ماملهلل  مل ب أ -ج

 ين.ا مامرلال  لين وا  ا ل اققشخ والل ييي ف  المسألخ وويه لهلل  المنا - 

شكيسا  هللل يي لما ق  ا أ ا الشكأن فك  للكك, وقك  ألهللك ف  هلللال  ال  اسخ ا افون لم أي  لألما هللالمً  - ك
 من غي  هلللال  ال  اسخ لل اس  .

ليني مواو  اآلياي الق هنيخ الل  ي   لهلل  ا ف  اللحس, فألهلل  اسم السو   ثم  قم اآليكخ, وللكك فك   -2
 لال سم ال ثمان . االحاشيخ مللزمً 

ن هللان ف   ليألر يي األحا يس من موانألا فون هللان الح يس ف  الصحيحين اهللل يي ل زوا  -3 ما, واذ
 لأقواا أ ا ال لم ف  للك. ا  يله من حيس القلوا وال  , مسل ينً  غي  ما عزوله  لى مص  ا ناقاًل 

 ل يمي األعالم اللين يلهلل ون ف  صلب اللحس . -1
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 التمهيـــد وفيه مبحثان:

 و:: الترري  اامإمامي.  وفيه مللبان:المبحث األ

 حزم الظاهريابن  اإلمامالمطلب األول: التعريف ب
 :(1)ونسبه اسمه: أوًل 

 يزي  لن س يان لن لن م  ان رل  لن صالي لن غالب لن حزم لنِ  س ي ِ  لنِ  أحم َ  لنُ  َعِل    :  و
األموي يانس  أل  لن نسلخ ليزي  لالو   الَيِزيِ د   ,أصاًل  الَ اِ ِس   

القُْرطُبي   ثم, (2)
(3). 

 .(1)ُعِ  َ  محم , ولألا فألو هللنيله: أما
 : مولده وأسرته:اثانيً 

 .(6) ك 311 سنخ شأل   موان من يوم هر  األ ل ا  يوم ف  ُقْ ُطلخَ  حزمالن  محم  ألو ا مام ُوِل َ 

 أحمك  عمك  ألكو  كو الك او ساسكٍخ, فو  وٍشك   ِعكز   ليي َسلياُ  فألو حزم؛الن  محم  أل  أس   عن أما
 عقلكه, ل ياحكخ ام  وفًك واللالغكخ, واأل ب أ كا ال لكم ِمكن هللكان األن لسك  غالكب لكن حكزم لكن سك ي  لكن

 . (5) ك  112 :, وقيا  ك 111 ح و  ف   نه ُلوف  قيا ل لي ا, وحسن

 ماي أنه ولهلل  حزم, لن لن س ي  أحم  لن لهلل  ألا ُي َعى: اأرً  له أن حزمالن  محم  ألو َلهلَل َ  وق 
 .(1)اعامً  وعش ين اثنينالن  حينألا و و ,  ك 111 سنخ ق طلخ طاعون ف 

                                                           

 فك  ؛ الكلري  311: المقلل  الل ايم: يلو   لا ومن والمحَ ثين, الق امى المؤ رين من هللثي  لإلمام الن حزم ( ل يم(1
 لألكليب فك  ؛ الللكاب516ح 6وا يألكام:  الكو م ؛ ليكان516ح 2 لكن لشكهللواا: ؛ الصكلخ151ح1:اليزيك   أ كا محاسكن
 ف  ؛ الِ َل 326ح 3األعيان: ؛ وفياي15للم اهللش , ا:  المغ ب أرلا  للريا ف  ؛ الم يب112ح 3:األنساب
 الطيكب ؛ ن كي11 ,115ح 1 :غ ناطكخ أرلا  ف  , ا حاطخ111ح 11:النلال  أعالم , سي 211ح 3:غل  رل  من

 .351؛ م الم الثقافخ ا سالميخ ل ل  الهلل يم عثمان, ا:261ح1؛ األعالم11ح2ل طيبا األن ل  غصن من
 أحك  يزيك  هللكان ألك  سك يان, لكن م اويكخ الرلي كخ األمكود, أركو رالك  حك ب, ألكو لكن صكر  سك يان ألك  لن يزي  (  و:(2

 سكنخ َعمكوا  طكاعون فك  عمك  رالفكخ فك  لالشام, ماي األينا  أم ا  أح  و و ال لي, مسلمخ من الصحالخ فوال 
 .561ح 5ا صالخ: :انا   ك 11

  سلانيا. أما ف  لق  اليوم وق طلخ. أميخ لن  لملوك مقً ا هللاني , األن ل  لال  ف  عايمخ م ينخ و   لُقُ َطلخ (  نسلخ(3
ح 1:الللك ان ؛ م يكم5٩1الللك ان, ا:  فلكوح اناك :. ينولألكا مكن  سكلانيا مكن ا سكالم  القسكم علكى فيطلكق األنك ل 
321. 

 .111ح 11النلال :  أعالم , سي  326ح 3 األعيان: وفياي , 311 المقلل : يلو  (  انا :(1
 .11ح 2الطيب:  , ن ي111ح 31:ا سالم , لا يخ326ح 3: األعيان وفياي (  انا :(6
 .321ح 3 األعيان: , وفياي125 :المقلل  , يلو 161ح 2: ماهللو   لن ا هللماا ( انا :(5
 .26٩ا:  :الحمامخ طوق ( انا :(1
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 :عمومله و ما ألنا  من حزمالن  أس   من اثنان واأل ب واللا يخ الل ايم هلللب ل ض ف  وُلهلل ِ 

 صكاحب هللكان الكوزي  الهللالكب, حكزمالكن  المغيك   ال حمن, ألكو عل  لن أحم  لن الو اب عل  األوا:
 .(1)وأ ب علم

 أحلكى مكن األ ب, وهللكان أ كا أعيكان أحك   المغ لك , الوليك  ألكو حكزم, لكن يحيى لن محم : والثان 
 .(2) ك 611 ل   لوف  زمنه, ف  اش  ً  النا 

 :و م الول  من له ثالثخ أن والل ايم السي  هلللب ف  ُلهلل ِ  فق  حزمالن  محم  أل  أو   عن أما

 الهللًيك اأ يًلك فاوكال انليألًك هللكان الق طلك , َ اِفك  ألكو  م,حكز  لكن سك ي  لكن أحمك  لكن علك  لكنُ  الَ ْوكاُ  -1
قخ ف  ولوف  ,اهللثي ً  علًما لرطه وهلللب  ,ايقاً    .(1) ك 11٩ سنخ(3)م  هللخ الزَّ َّ

 َسكننَ  علكى هللكان أنكه الق طلك , ُلهلِلك َ  سكليمان ألكو حكزم, لكن سك ي  لكن أحمك  لكن علك  لكن المْصكَ بُ  -2
 المؤ رين ل ض الل ايم عن أ ا  ضل ونقا وحمله, ال لم طلب ِمن َسَلِ هِ 

 .(6)المص ب أنه َغَلٌط, والَّصوُاب  نِّهُ  وقاا:  او , :اسمه َيْ ِلأِلم ف  أرطؤوا أنألم 
 و كو , النلا كخ وا سكلقامخ أ كا مكن هللكان أسكامخ حكزم, ألكو لكن سك ي  لكن أحم  لن عل  لن َي ُقُوب -3

 .(5) ك 613 سنخ لوف  وياللخ, علم ليي َسلِياُ 

 فكاهلل أسك له مكن هرك ين علكى أعث  حزم, ولمالن  محم  أل  أس   عن اسلقصيله ما  و موى ما هللان
 أعلم
 .: حياته العلمية ومناصبهاثالثً 

 وَيكااٍ  ِعكز   ليكي َلَ لَّكى فك  قك  لأنكه اصكغ ا, علًمك فك   كو لل لكم حكزمالكن  محمك  ألك  طلكب أوا هللكان
 والَيكااَ  الِ كزَّ  فكون حكزم,الكن  ي كار  للكك ْثكاِ ال لكم, وِلمِ  طلكب عكن للكك هللكا يشكغله لكم للكك ومك  ولَكَ  ,
َساَسخَ  للهللكم  لصك فه لكم أنألكا    حزمالن  ل   وال ساسخ ال ز للهللم لوف  طلب ال لم, وم  عن َصَواِ  ُ  وال ِّ

                                                           

ح 1ُحلكى المَغكِ ب: فك  , المُغكِ ب132ح 1:اليزيك   أ كا محاسكن فك  , الكلري  212ا:  :األن ك  مطمكي ( اناك :(1
361. 

 .121ح 6:لالوفياي , الواف 211ح 1المَغِ ب: ُحلى ف  , اُلمغِ ب6٩1ح 1:اليزي   أ ا محاسن ف  اللري  : ( انا (2
 ق طلخ م ينخ من ق يًلا غ ب األن ل  أ او   ح   و   ؛ الز قخ لطحا  :ويقاا , الثان   ولش ي أوله ل لي :( الز قخ(3

 ولقك .ا فك نج وملكك لاشك ين لكن يوسك  لكين هللانكي األ ض وقك  للهللم لاسم سميي شألي   وق خ األ ض  لا وعلى ,
 .115ح 3:م يم اللل ان :انا  . سلانيا ف  اليوم

 , الواف 211ح 32:المككككككككا س , لا يخ32٩ح 3: األعيان ايككككك, وفي511ح 2: لشهللواا  لن الصلخ ( انا :(1
 .11ح 21:لالوفياي

 .111ح 2 :الصلخ لهلللاب اللهللملخ ( انا :(6
 .٩11ح 3لشهللو:  لن الصلخ ( انا :(5
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 مكن حكزمالكن  لكه لك أ ما , فهللان أوا(1)واآلر   ال  ْنياَ  ف  الَقْ  ِ  ُعُلو   و و األعام مقص ا عن الصوا  
 قص  ف  نسا  أي د على للك هللا الرط, ول لم و وايخ الش  , الق هن, ق ا    و صغ ا ف  ال لم طلب
   مكا أسك ا  ن مكن وعلمكي النسِّكَا , شَا  يُ  ولق "للك:  عن حزمالن  اليوا د والق يلاي, يقوا من أليه
ليكيُ  ألنك  غيك د؛ ي لمكه يهللكا  , فك   ِّ  َياَلسكيُ   ن, و غيك   أعك   ولكم لكين أيك يألن, وَنَشكأيُ  ُحُيكِو ِ نَّ

يَننِك  الُقْ هن, َعلَّمَنن  وُ نَّ  َويأِل ,(2)َلَلقَّا الشلاب وِحينَ  ح  ف  وأنا    ال َِّيااَ   األشك ا , مكن اهللثيك ً  وَ وَّ
 .(3)"الرط ف  و َّْ لَنن 

 حلكى والشك   ال لكوم, وُشكِغَ  لكاأل ب ملكا  َ  َل  ُلُمكه  كو موى مما األ  هللما حزمالن  ل ليم فأوا
قك اض علكم مكن َواِفك ٌ  نصكيبٌ  لكه فصكا  لألمكا, ُأولك ِ   للكك لكال ثكم  الرطالكخ, وِصكنَاَعخِ  الشِّكْ ِ , اللغكخ, واذ
 والم ونخ, مالك, موطأ مشايره ل ض عن , ف و (1)األ ل ماسخ قلا حزم للح يسالن  محم  أل  سماع
 لحوا , ثمازمنً  عليه , وأقاماشاف يً  لحوا ثم المل ب, مالهلل  هللان أنه على  ليا وفيه المساني , ول ض

 لقك  حلكى مل لكه عكن ونكافي والسكنن, اآلثكا  ال لكوم, ولقييك  قك ا   علكى فأقلكا الاكا   أ كا مكل ب  لى
 .(6)اهلل

نما هللاني أعماله, عن الح يس ف  حزمالن  محم  أل  ل يمخ مصا   للهلل  ولم  َلَولِّيه  لى ُلِشُي  واذ
 أميكخ لنك  أمك ا  ألحك  الكوزا   لكولى قك  حكزمالن  حم م ألا أن ل يمله مصا   ل ض َلهلَلَ ي وق  الوزا  ,

 ُقلِكا, واعلُقكاَ  الرلي كخ  ن ثكم, (5)لكاهلل( )المسلاأل  الرام  ال حمن عل  و و الرلي خ لاألن ل  زمانه ف 
  مكالم ل- محماد اا. هشاام للرلي كخ اوزيك ً  أصلي ر ويه ل   ثم السين, وأو ع للك  ث  على حزمالن 
 ال لكم علكى وأقلكا أم  كا, فك  وَزِ ك َ  السياسكخ أم  ول ك حزم الوزا  ,الن  َنَللَ  لألشام أطيي , ولما(1)-لاهلل
 من أصلي الهلللب حلى ولصني  الطالب, لل ليم مشلغاًل  صا  عليه, ثم وَأهلَلبَّ  له ُمَلَلألَِّ ٍخ, َوَل ََّ غ ِلنَ  ٍ 

                                                           

 .11ح2:الطيب ن ي ( انا :(1
 لحيلكه. اناك : شك  ا ونللكي األك   لا وَلَلقَّكا الغكالم ويكه َلَقكاَ  : ويقكاا لقلألكا, األك   لا وَلَقلَكي األ ض, َللقََّلي ( يقاا:(2

 .12ح11ال  ب  لسان
 .155ا:  :الحمامخ ( انا : طوق(3
 111ح31:ا سالم , لا يخ311:المقلل  يلو  ( انا :(1
 .1٩1ح1, لسان الميزان:116ح31:ا سالم , لا يخ15:المغ ب أرلا  للريا ف  الم يب ( انا :(6
  موكان مكن الثالس عشك  ف  لق طلخ الرالفخ ول  الناص . ال حمن عل  لن اليلا  عل  نل  شام لن ال حمن ( عل (5

ح 1:الطيكب , ن كي26  :المقلكل .ا يكلو  :اناك  .الق    لد من لقين لثالس ال ام ن   ف  وقلا ,  ك 111 سنخ
135. 

 111 شأل   لي  األوا سنخ لخلق ط لالرالفخ لوي  الناص , ال حمن عل  لن الملك عل  لن محم  لن  شام لهلل  ( ألو(1
 هرك  وهللكان ,  كك 121 سكنخ وقلكا مكن ق طلكخ, فرك ج ُرِلك  ثكم شكأل ين,    أعكوام ثالثكخ لكالثغو  ملك  ً ا ولقك  , ه

 .21:المقلل . ا يلو  :انا  أمّيخ. لن  رل ا 
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 من انحوً  للغي أنألا عل  لن  واال لللك النه أرل  هللما لصاني ه للغي , وق (1)الُمَصن ِّين ال لما  هلللا 
 .(2)و قخ أل  ق الخ ثمانين على ولشلما ميل , أ ل ماسخ

 مذهبه وعقيدته. :ارابعً 

هللككان الككن حككزم  حمككه اهلل ملككأث ا لالم لزلككخ وال السكك خ فهللككان منأليككه ال هللكك د موككط لا يأرككل لالاككا   فكك  
الصككك اي وين ككك  قيكككام األف كككاا  ال ككك وع وينهللككك  القيكككا  اليلككك  والر ككك  ويلكككالح فككك  لأويكككا هيكككاي وأحا يكككس

وهللان يكزعم أن أسكما  اهلل الحسكنى هللكالح  وال لكيم والقك ي   ك  لمنزلكخ أسكما   ا رليا يخ للاي اهلل ل الى
األعالم  م نى لألا فال ل ا على حيا  و  على علم و علكى قك    و فك ق لكين الحك  وال لكيم والقك ي  فك  

خ  و س سطخ ف  ال قلياي وق مطخ فك  السكم ياي فكنحن ن لكم , وقوله  لا عن  الن ليمي(3)الم نى أصال
لا وككط ا  ال كك ق لككين الحكك  وال لككيم والقكك ي  والملككك والقكك و  والغ ككو  وان ال لكك  الا قككاا  ب أغ كك  لكك  

و كو ل كالى لهللك  أن لكه أسكما  حسكنى  ولب عل   نك أني اللواب ال حيم هللان ق  أحسكن فك  منايكا   لكه
سكككوأ  فلكككو هللانكككي لمنزلكككخ األعكككالم اليمكككا اي اللككك   لككك ا علكككى م نكككى مكككا فلكككه سكككلحانه الحسكككنى  ون ال

فالن حزم  حمه اهلل سمى م لو ا لالميي وال ايز  لى حسنى    هلل والى سوأ  أد ليسي له‘أنقسمي 
 .(1)واليا ا ل   من الح  وال الم والقا  

اا   النصكوا وأنكه وما ل ب  ليه ألن حزم غلط فاحش وم  للك ني  ألن حزم ي ع  أنه يأرل ل
على مكل ب أصكحاب الحك يس والسكل  الصكالي ونيك ا أيوكا يلكالح فك  لم األشك  د وأصكحاله , ويقكوا 
 نألككم ر يككوا عككن مككل ب أ ككا السككنخ فكك  الصكك اي فكك  حككين أن حقيقككخ مل لككه أنككه ق يككب يكك ا مككن مقالككخ 

فكككك  مسككككألخ  الم لزلككككخ وال السكككك خ واألشككككاع   الككككلين لمألككككم و ككككم اقكككك ب منككككه لهللثيكككك  ألككككى مككككل ب السككككل 
  (6).الص اي

وي و  سلب غلكط الكن حكزم وانح افكه فك  لكاب اللوحيك  واألسكما  والصك اي  لكى أنكه لكأث  أيكام شكلاله 
لال لس خ وا علزاا عن ط يق ل ض شيوره فلم يل ق له أن وي  مكن يلكين لكه رطكأ مكا أركلا عكن  كو   

ولمحيصكككألا فككك  ميكككاا الصككك اي فلمكككا هلللككك  علكككى مكككا يلككك و لكككم ي ايككك  ن سكككه فككك   عكككا   لحقيكككق م لومالكككه 
ل  وككألا علككى صككحيي المنقككوا وصكك يي الم قككوا فلقكك  علككى للككك ا نحكك ا  الككلد يلصككا م مكك  مككل ب 

  (5).السل  ومل ب  مامه اللد ينلم   ليه

                                                           

 .1٩٩ح 1:الميزان , لسان٩3ح 21:لالوفياي , الواف 611ح 3:األ لا  م يم ( انا :(1
 .111ح 11:النلال  أعالم , سي 325ح 3:األعيان , وفياي516ح 2:صلخال ( انا :(2
 .12ح6,     ل ا ض ال قا والنقا 111ك115ح2, الن حزم ال صا  ٩2ح1انا : الل ايخ والنألايخ أللن هللثي   ((3
 (111ك115ح1ال قي   األص ألانيخ  لن ليميخ  ((1
 (261ح6    ل ا ض ال قا والنقا  ((6

موا   ا هثا  ا أسلالألا والحلوا 5ك6األزمخ ال ق يخ لين األشاع   وأ ا الح يس رالا الق نين  611ح2منألاج السنخ  (5)
 المقل حخ لألا لل هلللو  رال  هلللي  عالا.
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الككلد  القيككا  ال قألكك , و ككو مككل ب يكك فض لالمككل ب الاككا  دحككزم مككا ي كك   عككا   الككن  أصككاَّ وقكك  
 السككنخأو مككن  القكك هنسككالم  اللقليكك د, وينككا د لويككوب ويككو   ليككا شكك ع  واوككي مككن ي لمكك ا ال قككه ا 

حزم حقه فالهللثي  من اللاحثين يشي ون  لى أنكه الن  ثليي حهللم ما, لهللن  لا النا   ا رلزاليخ   لوف لل
 هللان صاحب مش وع هللاما  عا   لأسي  ال هلل  ا سالم  من فقه وأصوا فقه.

يمكاع الصكحالخالكن  ا مكاموهللان  و فكض مكا عك ا للكك فك   ,حكزم ينكا د لاللمسكك لالهلللكاب والسكنخ واذ
 ,   يقلا القيا  وا سلحسان والمصالي الم سلخ الل  ي لل  ا محض الان.اهلل ين 

حكككزم الكككن  ولسكككان الحيكككاجسكككي  "حكككزم, فقيكككا عنكككه: الكككن  وهللانكككي النكككا  لوككك ب المثكككا فككك  لسكككان 
فك   المالهلليكخحكزم يلسكط لسكانه فك  علمكا  األمكخ وراصكخ ركالا مناا الكه مك  الكن  فلقك  هللكان ,(1)"شقيقان
, وهللثك  (2)حكزم وعلمكه ومؤل الكهالكن  , و كلا الحك   أو ثكي ن كوً ا فك  قلكوب هللثيك  مكن ال لمكا  عكناألن ل 

 أع اؤا ف  األن ل .

هللثيكك   الال السكك خ, لهللنككه أيًوكك املككأث ً  احككزم منألًيككن الكك وأمككا منأليككه فكك  علككم أصككوا ال قككه فقكك  نحككى
 الشلول عن السل .

, وراصخ اسلصحاب حزم ا سل  ل , أرلا لمل ب ا سلصحابالن  ف  مل ب اومما يلوي يليً 
 .او و عم له ف  ا سل  ا غاللً  ,افألو يهللث  منه ي ً  الل ا   األصليخ

! وهللثيك  الكا  نكه ي مك   لكى   مكه يميً كميك   قلكوا فيكه قكوا المركال , ولكو َقِلَا  اولم أ  له موو ً 
 حزم الل  ق  ي ا ا الم   قويخ,   لر ج عن الحيج الرطاليخ.الن  من احلياياي

حككزم فكك  اللكك ييي وا سككل  ا, أنككه يميككا  لككى األرككل لالنسككخ أهللثكك  الككن  والسككمخ الاككا    علككى مككنألج 
ن هللان ف  هللثي  من األحيا ن يوافكق الصكواب فك  الحهللكم لالنسكخ, و كو منه  لى اليم  لين النصوا, واذ

ليميكخ, فكون السكمخ الغاللكخ علكى مكنألج شكيخ ا سكالم أنككه الكن  فك   كلا علكى ركال  ط يقكخ شكيخ ا سكالم
     يميا  لى اليم  أهللث  منه  لى القوا لالنسخ.

   لا والشاف يخ والحناللخ لشهللا عام يميلون  لى اليمك  لكين النصكوا, لينمكا األحنكا  يميلكون أهللثك
لسككككلب لحسككككينألم للحا يككككس الوكككك ي خ  ؛عنكككك  الملككككأر ين اللنسككككخ, لهللككككن اليمكككك  لككككين األحا يككككس زا  هللثيكككك ً 

وليك  للكك لشكهللا واوكي فك  شك ح المنكاود لكا قك  ليك ا عنك  األحنكا  , الم ا وخ للحا يس الصحيحخ
 لالنسخ. هللللك ف  ال لي للألمام وغي ا, ولو أنألم أهللث  قوً  

 ا ض األحا يس  و ا علما  على الصحيي فقط. لا وأحسن ط يقخ لللرلا من ل 

  

                                                           

 .1٩٩ح11( انا : سي  أعالم النلال  لإلمام الل ل  (1
 . 326ح 3:  لن رلهللانوفياي األعيان  ( نا :(2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://www.ibnhazm.net/trajem/details/9
http://www.ibnhazm.net/trajem/details/9
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  مشايخه وتالميذه. :اخامسً 

 .من أبرز مشايخه -أ

 ال يكاا, وم  فكخ علكم الحك يس, عكنألم أركل عصك ا, علما  من َغِ ي ٍ  َيم   على حزمالن  محم  ألو    
 الُ َياَلخ,  لا ف  ماسلقصاسأل مقام المقام ولي  هللث , ال لما  األيال  و ؤ   والمنطق, واأل ب, وال قه,

 :منألم فهللان يمللألم؛  ي ا  عن أشأل  م للهلل  لللك اسلغنيي

 والرلكق الك ِّينِ  فك  لكه والق و  الصكالحخ حزم,  لن المؤ ب لمثالخ وهللان ال اس , عل  لن الحسين - 1
 .(1)وع له واسلقامله حاله, صالح ف  اسللً  , فهللانالالغً  الأثي ً  حزمالن  شرا ف  َفأََّث  وال لم,

 حكزمالكن  علكيألم سكم  حكزم الكلينالكن  شكيو  أوا مكن وهللكان عمك , ألو أحم , لن محم  لن أحم  - 2
ًً  وهللان ال لم,  . (2) ك 111 سنخ لوف  حزم,الن  مشايخ أهللل  و و أح  ا سنا , عال  فاوال اَريَِّ 

ًً  هللان الينخ, لالن ويه الم  و  الق طل , لهلل  ألو مس و , لن ال حمن عل  لن يحيى - 3  اَريِّ ً  اَ يَِّن
, صن خ اللزم ثقخ, ًً  ُعمِّ َ  وق  الرزَّ  .(3) ك 112سنخ لوف  ,اَ ْ َ 

 أركل الكلين الح كاا ال  وك , أحك  لكالن الشكألي القاوك   الق طلك  يوسك  لكن محمك  لكن اهلل علك  - 1
 لاألنك ل (, لكوف  لك وا وا ال لما  )لا يخ: ايككككككالمصن  نكككككم له خ,ككككككككلق طل ح يسككككككال حزمالن  عنألم
 .(1) ك 113 :سنخ

كّوا  أيًوكا المصك د,وي    القاسكم ألكو األَز د, رالك  لكن محمك  لكن الك حمن علك  - 6   مكام , لالصَّ
 . (6) ك 111 :سنخ والنسب, ُلوف  واأل ب, لال ياا, حافا, عالم

  يكا الكَوْ َ ان , رك َّازِ الالكن  القاسكم لكأل  الم ك و  الألمكلان , رالك  لكن اهلل علك  لكن الك حمن علك  - 5
 . (5) ك 111 :لوف  سنخ لالليا  , يلهللسب هللان ُسنخَّ, صاحب صالي,

 َ يِّناَ  ع  , امح ثً  ال لم, من أ ا هللان َلن وش,الن  محم  ألو اللميم ,  لي  لن محم  لن اهلل عل  - 1
 .(1) ك 116 :سنخ لوف  ,اقانلً 

                                                           

 .221ح 1لشهللواا:  لن الصلخ هلللاب , وف 1٩3ا: :المقلل  , يلو 213الحمامخ: ا: طوق ( انا :(1
 .31ح21 :, لا يخ ا سالم111ح 11:النلال  أعالم , سي 111ا: :المقلل  ( انا : يلو (2
 .211ح11:النلال  أعالم , سي ٩63ح3 :الصلخ ( انا :(3
 . 116ح3:األعيان , وفياي261 :المقلل  , يلو 252ا: :امخالحم طوق ( انا :(1
 .211ح21:ا سالم , لا يخ223ح 2 :الم ا ك , ل ليب251ا: :الحمامخ طوق ( انا :(6
 . 211ح21:ا سالم , لا يخ116ح 2:الصلخ:  ( انا (5
 .311ح21: :ا سالم , لا يخ112ح2:الصلخ ( انا :(1
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 ولكه والشك  , األ ب علكم قويكخ فك  مشا هللخ له الهلللان , نلال الشألي  الَمْلِحِي , الحسن لن محم  - 1
 نحكو لكوف  المنطكق, فك  حكزمالكن  وهللكان شكيخ الحهللمكخ, ف  وهللالم والمنطق, الطب علوم ف  لق م
 .(1) ك 121 سنخ

 فك  ا أسً  والولط, ال لم من أ ا هللان الطََّلَمْنهلِل , عم  ألو الق طل , اهلل عل  لن محم  لن أحم  - ٩
ع الً  ق ا   الق هن  .(2)  ك 12٩ سنخ لوف  الل ع, أ ا على اسي ً  ,اوح اً  اولطً  الس نخَّ  ف  ا أسً  ,اواذ

 ام لنيً  ,اصالحً  ثقخ هللان َنَلاي الق طل ,الن  اهلل عل  لأل  الم  و  محم , لن س ي  لن محم  - 11
 سنخ وفاله ألمل و وأ    ك , 111 سنخ ل    نه ماي: قيا الس نَّخ, أ ا من المشا هللخ, يي  لال لم,
 .(3) ك 12٩

ك َّا ,الكن  الوليك  لكأل  الم ك و  مغيكس, لكن محّمك  لكن اهلل علك  لكن يكون  - 11  ق طلكخ, قاوك  الصَّ
 فك  الن كي  للشك   قكاساًل  وال  ليكخ, اللغكخ مكن علكم الحكا وافك  ال وايكخ, هللثيك  هللكان ال قيكه, المحك س
   .(1)  ك 12٩ سنخ رطله, لوف  ف  الليغً  الز  , م ان 

 من أبرز تالميذه. -ب

 وَلْز يكِ  م لكه, عص ا ِمن ُعَلَما ِ  هللِثٍي  َنْلل ل غم ال لما  من َعٌ   حزمالن  محم  أل  ي  لللمل على
 المصك ب, سكليمان وألكو  افك , ال وكا ألكو: الثالثكخ عنه ألناُؤا أرل من أواسا ف  وهللان عنه, األرل ف 
 حزم.الن  أس  ل الل  ي  أثنا  لهلل  م موى ي قوب, وق  أسامخ وألو
  :التالميذ هؤلء ومن
 أ كا شكيو  ومكن أ كا ق طلكخ, مكن ال َك َّا , لكالن الشكألي  الهللالكب, الوليك  ألكو محمك , لكن الحسكين - 1

 .(6)األ ب
ًيكم , هللكان(5)ُطْليَطلكخ األن لسك , قاوك  الَييَّكاِن  القاسكم ألكو الك حمن, علك  لن أحم  لن َصاِع  - 2  الح ِّ

  ككككلوف وغي  كا, والنحكا, الملكا اكككككأ  األمم, ومقكا ي طلقاي  :منألا ايمصن  ع   وله أمو ا, ف 
 .(1) ك 152 سنخ

                                                           

 .115ح31 :ا سالم ( انا : لا يخ(1
 .111ح3 :من غل  رل  ف  , ال ل 316ح 1:الهلللا  الق ا  , م  فخ312ح2 :الم ا ك ل ليب ( انا :(2
 .251ح2٩ :, لا يخ ا سالم612ح6:, األنساب51:المقلل : ا , يلو 111ح1:ماهللو   لن ا هللماا:  ( انا (3
 .٩11ح3 :, الصلخ311ا:  :المقلل  يلو  ( انا :(1
 .221ح 1:الصلخ لهلللاب , اللهللملخ 1٩2 :المقلل : ا يلو :  ( انا (6
 ال ك ب مكن سكهللانألا أركالط مني كخ, حصكينخ م ينكخ و ك  لكالم هللز, منألكا  ك  األنك ل , لكلال  هللليك   م ينكخ ( طَلْيَطلَكخ:(5

 , الك وض3٩ح 1 :الللك ان م يكم :اناك .  سكلانيا فك  اليكوم الك وم , ولقك  ملكك قاعك   و ك  والمكوال , والل لك 
 .311ا: :الم طا 

 .115ح 3: , األعالم136ح 15 لالوفياي: الواف : انا  ((1
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 والح كا والكلهللا , النل كاِ  مكن أ كا هللكان الق طلك , القاسكم ألكو َحيَّكان, لكن رلك  لكن َحيَّكان لكن عمك  - 3
  .(1) ك111سنخ  مقلوً   لوف  الهللاملخ, وال صاحخ واليقاخ,

 صكاحب المكلقن, األثك د ا مكام الحميك د, األز د اهلل علك  ألكو اهلل, علك  لكن نصك  ألك  لكن محمك  - 1
ًً  القًيك ا ماًمك هللكان لصكحلله, وُشكأل  حكزم,الكن   لكين اليمك  صكن  عك  , فنكون فك  اُمَللََّحك ً  اَوِ َع

 .(2) ك 111 سنخ األن ل , لوف  لهلل  و   ف  المقلل  ويلو  الصحيحين,

 ألك  والك  , و و(3)أ ا  شليليخ من الَمَ افِ د محم  ألو ال  ل , لن اهلل عل  لن محم  لن اهلل عل  - 6
الكن  محمك  ألكو , هللان(1)الق هن وأحهللام عا وخ األحولد صاحب المالهلل  القاو  الرراياا.  لهلل 

 لوف  عنه, السماع وأهللث  حزمالن  بككككصح وق  والويا خ, ,والياللخ ,النلا خ أ ا من اأ يلً  ال  ل 
 .(6) ك 531سنخ 

 كتبه ومؤلفاته. :اسً ساد

 َمْشَغَلخٌ  أنألا ف لم أغوا  ا, وسل  راض غما  ا, أن ل   السياسخ أم  َنَللَ  ق  حزملن ا محم  ألا  ن
ال وكا  النكه أحصكى وقك  للكك, علكى وَأهلَلكبَّ  واللألي  لل لم ل  غ  نه , ثماا لمامً  يولألا لم وللا ؛ال لم عن

 حزم,الن  مصن اي م  يو    لا و قخ, أل  ثمانين نحو ف   ميل أ ل ماسخ ُقَ الخُ     فولا أليه مؤل اي
, مل يموا هللما لهلل  حزم والن واس خ,  حمخ اهلل  حمه َنَ ِسه وطوا  علم على مصن اله لق  فلم  ُمَلَ ننِّ
واألثك ,  والحك يس الل سكي , وفك  ا علقكا , فك  مؤل الكه فمنألكا فنكون؛ عك   مؤل الكه فك  ل ك  ي لكا ؛واحك 
 .من ال نون وغي  ا واألنساب, واللا يخ واأل ب, واللغخ ,وأصوله وال قه

 لأشكأل  ا, هللل ك ا , لكاامسلقصكيً  ولسكي منألكا, المطلوعِ  حزمالن  مؤل اي أشأل   و  نا سأو  ا وما
 .ا مامم والل اس الل  ل ن  لأللا وق  اسلقصلألا هلللب الل اي

 

                                                           

 .615ح 2 لشهللواا:  لن الصلخ ( انا :(1
 .121ح 1٩ النلال : أعالم , سي 111ح 3:لشهللواا  لن الصلخ: ( انا (2
شكليليخ , ق طلكخ غ لك  ولقك  األن لسكيخ اليزيك   م ن أعام من ق يمخ (  شليليخ: م ينخ(3  ميكزع هللكان لح يكخ م ينكخ شكله واذ

 , ال وض1٩6ح 1:اللل ان م يم انا  .ف   سلانيا اليوم  شليليخ ولق  .طليطلخ قلا ال وم ملك قاع   أنألا ل وألم
 .61 :الم طا 

 وهرك  علماسألكا, , ورلكام لاألنك ل   شكليليخ قاوك  , الم كاف د لهللك  الكن ال  لك  ألكو , محمك  لكن اهلل علك  لكن ( محم (1
 ا,ككككككككوغي   القواصكم, مكن وال واصكم ام القك هن,ككككككككوأحهلل , المسكالك: ن الهمصك مكن مل يميه, ل ض حهللاا هللما ح ااألا
 ك .ه 613 سنخ لوف 

 .311ح 11:, الواف  لالوفياي131ح 1٩:النلال  أعالم , سي 26٩ح 2:الصلخ لهلللاب اللهللملخ:  ( انا (6
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  : يلي ما اإلمام هذا مصنفات أشهر ومن 

 العتقاد:  معلو  في مصنفاته :أوًل 

 األسمخ. قوا من وال  وع األصوا -1

 ا يمان. حقيقخ عن الليان -2

 اللرليا. لويوا الللريا -3

  الط يق. لارلصا  الّنيا  شا ع على اللوقي  -1

 ال ين. يوم  لى م ّللخ الشقا  أ ا أ واح  ن قاا من حهللم -6

َلخالملِّ  ف  له والقوا اعلقا ا ا نسان يلزم فيما الهللالم لحقيق ف  ال   َّ  -5  وليان.  لارلصا  خ والنحِّ

النغ ِريلَةاا.  على ال َّ    -1
 و د. ليأل(1)

الِكنْدّْي على الَّ     -1
 ال يلسو .(2)

 ال اس  . األ وا  أ ا على ال َّ ِّ  ف  اللا    ال سالخ -٩

 الرل ا . سي  قسم ف  والسياسخ خا مام أو السياسخ,  -11

 الصحالخ. لين الم اولخ  -11

 :نالقرآ علوم في مصنفاته :اثانيً 

 .اللوَّاُل  ميَ   اآللُيخ األمصا  ف  المشألو   الق ا اي  -12
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم. رسول سيرة في مصنفاته :اثالثً 

 النلوّيخ. السي   أو السي  , يوام  -13
 الو اع. حيخ -11

 يث:الحد علوم في : مصنفاتهارابعً 

 الَ َ  . من واح  لهللا وما ال وا  الصحالخ أسما  -16
 هللث   ال ليا. ف  م اللألم على ل   م ومن الصحالخ نم ال ليا أصحاب -15

                                                           

 فاسلألزأ غ ناطخ, ملوك سلوز ا أح ا لغ ناطخ,  ليألو  ف  مشألو  ليي من يألو د النغ يلخ, لن يوس  لن (  سماعيا(1
 .111ح 2 :المَغِ ب ف  ُحِل  المُغِ ب انا :. لنه  ون الملك عماا ل ض فقلله لالمسلمين,

 ال  ب. فيلسو  له: يقاا والطب وال لك, وال لس خ, المنطق ف  عص ا ف ي  الهللن د, الصّلاح لن  سحاق لن ( ي قوب(2
 .331ح 12النلال  أعالم  , سي361  لن الن يم:ا: ال أل سي انا :
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 :والمنطق  وأصوله الفقه في  مصنفاته :اخامسً 

 خ.ا مام -11
 الُمَيلَّى. هلللاله من اليام  هلللاب -11
 ا يصاا. هلللاله من اليام  هلللاب -1٩
 محاو ؟. أم  و أملاح الُمْلأِل : الِغنَا ُ  -21
 لا رلصا . الميلَّى ش ح ف  لاآلثا  الُمَحلَّى -21
 والم امالي. ال لا اي ف  ا يماع م الب -22
 الهلللب. نياسخ -23
 األحهللام. أصوا ف  ا حهللام -21
 ال أد والقيا . أ ا ملا ب ف  المويو ين وا لللا  الحي   عن ا ع اب -26
 والل ليا. واللقلي  وا سلحسان وال أد القيا   لطاا ملرا -25
 الاا  ّيخ. فقه أصوا قواع  مناومخ -21
 ال ين. أصوا ف  الهللافيخ النلل  -21
 المنطق. لح  لق يبال -2٩

 .األدب في  مصنفاته :اسادسً 

 .واأُل   األُلَ خِ  ف  الَحَماَمخ َطُوق -31
 فس:الن علم في مصنفاته: اسابعً 

 الن و . م اوا  -31
 للالألا. ويأللألا لغي  ا الن   م  فخ -32

 :والنسب التاريخ في مصنفاته :اثامنً 
 اليمأل  . ارلصا  -33
 الو  . وأسما  منينالمؤ  أم ا  واألسمخ المأل يين الرل ا  أسما  -31
 الرل ا . أمألاي -36
 ا سالم. فلوح يما -35
 ال  ب. أنساب يمأل   -31
 الل ل . نسب يمأل   -31
  يالألا. ولهلل  األن ل  فوا -3٩
 الُ ْ  . نسب من قط خ -11
 الرل ا . لوا يخ ف  ال  و  نقط -11
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 م:تقد ما سوى مختلفة فنون في مصنفاته:اتاسعً 

لطاله. الموي ألم -12  واذ
 .ُلْ  ٍ  من الألال  على ال َّ    -13
 ل ني . سؤاا فيألما سسا  ساللين عن فيألما أياب  ساللان -11
 لل ض. ل وألا ول لق طللألا وهللي يخ ال لوم م الب -16

حكك  ممككن هلللمككا وككاق أ لألككا لأ ؛لهللكك  ي لاألنكك ل حككزم حا ثككخ رطيكك   طالمككا الككن  ويكك للط لمصككن اي
ا ف لكوا للكك ولمَّك للكك, يرال ألم من ال لما , و    ح اق هلللله عالنيخ لوشليليخ, لي  أنألا لم ل ق  من يك ا 

 :أش ا ا , حلى قاا ف  ل ضالهلللله لألم هللثي ً 

 وم  لياكلى يقكعلى ما ل ا ح                   ن  كك ّد وأنككألم ل  أنن  اا 

 ل ككفال    لي  على حاا لم                يشلمن حاس د  ن نهلللخ ع وي  

 ى ملككولا ً  ف  ل   لاج عل              ٍخ كلحي من   الو ال وا هللاللل  طو ً 

  الهلللب يقوا فيه:ومن ش  ا يص  ما أح ق الم لو  لن علا  له من 

  لوّمنه الق طا  لا  و ف  ص  د            فون لحِ قوا الق طا    لح قوا اللد 

  ل دككوينزا  ن أنزا وُي فن ف  ق               يسي  م   حيس اسلقّلي  هللاسل  

  وقولوا ل لٍم هلل  ي   النا  من ي  د               ٍ  كّق وهللاغّ  عون  من  ح اق   

  ل ككفهللم  ون ما للغون هلل من س               ْ أً  ككواذ  ف و وا ف  المهللالب ل

 .(1) ككأهلل ألم الق هن ف  م ن الثغ               هلللاك النصا   يح قون  لا َعَلي 

وحككافاوا علككى هللللككه اللكك  هللككانوا يمللهللونألككا  ,قكك  وا فهللكك اوهللككان لككه يماعككخ مككن لالميككلا النيلككا  الككلين 
و كو مكن الملكأر ين ويك  ا (2)مك زوق اليحصكلىالكن  ولكلا ف نك ما أحصكا ا ؛ونش  ا لين النكا  ,لنسرألا

ثمكككانين ألككك  و قكككخ, و كككو ن ككك   حصكككا  ألككك   افككك  ال وكككا فككك  القككك ن الركككام  الأليككك دح الحكككا د عشككك  
 .الميال د

 حادثة في اآلتى:رجع أسباب هذه الويمكن أن ن 

حزم لن سه عن  منازلكخ هلللكا  فقألكا  المالهلليكخ, وعك م لك   ا فك  لسك يه ه ا  كم طالمكا رال كي الن  : ثقخأوًل 
 .اما ي اا حقً 

                                                           

 .115ح  31( انا : لا يخ ا سالم لإلمام الل ل  (1
( ألو محم  علك  اهلل لكن محمك  لكن مك زوق اليحصكل  الاكا  د األن لسك  نزيكا مصك  و فكين  مشكق, هللانكي لكه عنايكخ (2

 15ح  2المغ ب عايمخ للحصيا هلللب أل  محم  لن حزم الاا  د و ساسله.انا : ا يلألا  والميلأل ون لاألن ل  و 
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 326سكنخ  (2)للرالفكخ لوشكليليخ, وملاي لكه علكى أنكه  شكام المؤيك  (1)لن ي ا لو يخ رل  الحصك   :اثانيً 
ف نككك ما حكككا  ,(1)والككك  الم لوككك  لكككن علكككا  (3)اوككك م فككك  عألككك  محمككك  لكككن  سكككماعيا الق 1133 ككككح

لوشليليخ أوق  له الم لو  أش   يقاع لما ص   منه من  ثا   النا  حوا محم  لكن  سكماعيا  أ  
 األس   ال لا يخ.

ثا   ال امخ و ا , ومن ثكم اللقكي م ا وخ فقألا  المالهلليخ له,  :اثالثً  وس يألم ل   السلطان لإليقاع له واذ
الم لوككك , فهللانكككي واق كككخ  حككك اق هللللكككه علكككى مسكككم  ومككك أ  مكككن   ليكككههللكككان ي مكككى أغ اوكككألم مككك  مكككا 

 النا .
ًً حككزم األمويككخ و عولككه  عككا   حهللككم األمككويين فكك  الوقككي الككلد قطكك  فيككه م اككم ملككوك الككن  : نزعككخارابًع

 ,اسياسككككيً  الطواسكككك  هللككككا صككككلخ لاألمويككككخ األن لسككككيخ, وحككككاوا هللككككا واحكككك  مككككنألم أن يحقككككق اسككككلقالً  
, راصخ الم لو  اللد ما وافق على ر عخ أليكه ل ك  وفالكه لملاي كخ اوثقافيً  ,اماعيً وايل ,اواقلصا يً 

   ليصككلح الشكك عيخ علككى محاوللككه ا سككلقالليخ,  ؛رلكك  الحصكك   لوشككليليخ علككى أنككه  شككام المؤيكك 
 فلما لحقق له للك أعلن وفا  الرلي خ المزعوم.أصحاب النزعاي األمويخ لوما له,  ولي وى

وزيك , الكن  حزم لم يهللن ينا   لى أم ا  عص ا ومكنألم الم لوك  ناك    هلللكا  فألكو وزيك  الن أن :اخامسً 
م أهللث  من نا له  لى من  ونه أو من ليسكوا أهلللك  منكه, و كم يكأن ون مكن  ليألوما هللان له أن ينا  

  يشكمخ ل اسكه عليكه و  علكى غيك ا  اللد  ف  الم لوك   لكى لك لي  مكؤام   لي لكه للكياًل  األم  للك
حكك اق هللللككه, ولككال غم مككن  ككلا المككؤام   اللكك  ألمككي لككالن حككزم فلككم يلحقككق للم لوكك  مككا هللككان  كك   
ل لكه, لكا اكا ال يكا يشكمخ لمهللانلكه وعلمكه وعقلكه  نكا و نكاك  ون   ليهيصلو  من هللس  هللل ياسه واذ

ليشككم اللكك  هللككان يمللهللألككا  ؛(منككي ) وكك   و  للككخ, لهللنككه هثكك  السككالمخ وغككا    شككليليخ  لككى ق يلككه 
  عليألا, واا لألا يما   اللصني  والل  ي  حلى وافله المنيخ.ويل    

                                                           

( رل  الحص د, ل   ني  وعش ين سنخ من موي  شام المؤي  لاهلل, فا عى أنه  شام, فلوي  ورطب له على منال  (1
األن ل  ف  أوقاي شلى, وس هللي ال ما  ولصا مي الييوش ف  أم ا, وأقكام  كلا الكلد أ عكى أنكه  شكام فك  األمك  

 .3٩1ح  2٩الل ل  نيً ا وعش ين سنخ.انا : لا يخ ا سالم لإلمام 
(  شام المؤي  لكاهلل الكن المسلنصك  صكاحب ا نك ل , لكاي وا صكليا, فقكام للشكيي  ال ولكخ الحايكب المنصكو  محمك  لكن (2

قك اما . انا :سكي  أعكالم النكلال  لإلمكام الكل ل   أل  عام , فهللكان مكن  يكاا الك     أيكا وحزمكا, و  كا  وشكياعخ واذ
 .123ح  11

يا القاوكك , ولكك  القوككا  لوشكككليليخ فأحسككن السياسككخ مكك  ال عيكككخ والمالط ككخ لألككم, ف مقلكككه ( الاككاف  محمكك  لككن  سكككماع(3
 .22ح  6القلوب. انا : وفياي األعيان 

( علككا  لككن محمكك  لككن  سككماعيا, الككن علككا  اللرمكك , ألككو عمكك و, الملقككب لالم لوكك  لككاهلل: صككاحب  شككليليخ, فكك  عألكك  (1
 ككك  133لككاا لنكك  ا فطكك  وغيكك  م. وولكك  األمكك  ل كك  وفالككه سككنخ ملككوك الطواسكك . هللككان فكك  أيككام أليككه يقككو  ييشككه لق

 .261ح  3هللأليه لالحايب.انا : األعالم للز هللل   -فللقب 
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 .: وفاتهاسابعً 

 األح  يوم من النألا  وفاله هر  , وهللاني(1)ْلَللخ لل   ف  اهلل  حمه حزمالن  محم  ألو ا مام لوف 
لي  , و (2)اشأل ً     سنخ وسل ين اثنلين لاك  ل وهللان عم ا  ك , 165 عام ش لان شأل  من لقيلا لليللين

 ؛ ألن ألا  اف  ول (3)م1153 كح 166م, و  1151 كح 161هللما ل ب الل ض من أن وفاله هللاني سنخ 
عكن أن  حزم  و اللد هلللب اللا يخ اللد لهلل ناا, و و األعلم من أد أح  للكا يخ وفكا  والك ا, فوكاًل الن 

 .(1) م ام من ل يم  لن حزم لهلل وا سنخ وفاله هللما لهلل  ا النه ال وا

لكن حككزم قكك  لهللكك وا  ككلا م  ككو األعلكم وألن م اككم مككن لكك يم  حككز الككن  يي لمككا لقكك م ألن ولك و كو الكك ا
 اللا يخ.

  

                                                           

 مكا أوا ال ك ب نزلألكا  وقك  وق طلكخ,  شكليليخ غك ب ولقك  الهلللكا , المك ن مكن و   األن ل , غ ل  ق يمخ م ينخ ( ْلَللخ:(1
 .116ا: :الم طا  ؛ ال وض11ح6ينا : م يم اللل ان, ا. سلاني ف  اليوم ولق  زيا . لن طا ق  رلألا
 , الِ َلك 321ح 3, وفيكاي األعيكان:515ح2:لشهللواا  لن , الصلخ151ح 1اليزي  : أ ا محاسن ف  اللري   ( انا :(2
 .211ح11, سي  أعالم النلال , 211ح 3:غل  من رل  ف 
 .211ح12( انا : م يم األ لا  ياقوي : (3
 .65٩ح5خ والنألايخ: ( انا : الل اي(1
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 الشوكاني اإلمامالمطلب الثاني: التعريف ب
 ونسبه. اسمه: أوًل 

 . (1) و محم  لن عل  لن محم  لن عل  اهلل الشوهللان  ثم الصن ان 

, و مكا اسكمان لق يكخ واحك   لينألكا ولكين  (2)(وهللان ي   ش)أو  لى  (ع ن  شوهللان)والشوهللان : نسلخ  لى 
ليألككصككن ا   ون مسككافخ يككوم, و  ا نسككب والكك ا, و كك  نسككلخ علككى غيكك  قيككا ؛ ألن النسككب  لككى الموككا  اذ

 ,هللما صّ ح له أح  لالميلا.(3)يهللون  لى ص  ا, ونسلخ غي  حقيقيخ

  الى.والصن ان : نسلخ  لى صن ا ,  ل فيألا نشأ, وفيألا لوف  و فن,  حمه اهلل ل
 : مولده ونشأته:اثانيً 

  ك1113من شأل  لد الق    سنخ  21ف  وسط نألا  ا ثنين (1)ول  لألي   شوهللان

لالطيلكخ والصكالح, فل ّلكى ا لكن علكى  ا, وم  وفًكاوعالمً  اونشأ ف  حي  وال ا لصن ا , وهللان ألوا قاويً 
   أسلاب الحيا  ووساسا ال زق.ف  ليي أليه من يمي اال  ا  والطألا  , والل ّ غ لطلب ال لم, مهلل ي  

وح اكه علكى يماعكخ مكن الم لمكين, ورلمكه علكى ال قيكه  ,وق  الل أ لحصيله ال لمّ  الواس  لق ا   القك هن
عل  اهلل الأللا, ويّو ا على يماعخ من مشايخ القك هن لصكن ا , ثكم انلقكا  لكى ح كا هللثيك  مكن لن  حسن

للح يك د,  (الملحكخ)لل صكي  د, و  (مرلصك  ال ك اسض) ال قكه, ولإلمام المأل د ف   (األز ا )هللكالملون, 
 ( فككك  علكككوم اللالغكككخ اللرلكككيا)للل لكككازان , و  (اللألكككليب)و  لكككن الحايكككب,  (الشكككافيخ)و  ,(الهللافيكككخ)و 

 .(6)للقزوين  ... وغي  ا

وقكك أ عكك   هلللككب فكك  اللككا يخ واأل ب, ثككم شكك ع لالّسككماع والطلككب علككى ال لمككا  اللككا زين فكك  الككيمن حلككى 
لشككما ال لككوم ال ينيككخ واللسككانيخ وال قليكخ وال ياوككيخ وال لهلليككخ, وهللككان فكك   مككا عنكك  م مككن هلللكبى هللككّا اسكلوف

 لا الم حلخ ييم  لين اللحصيا ال لمّ  والل  ي , فألو يلق  على لالميلا ما للّقاا ل و ا عن مشايره, 
انكي   وسكه اليوميكخ حلى  لا اسلوفى هللا ما ع فه أو سكم  عنكه مكن هلللكب ل كّ غ  فكا   طكاّلب ال لكم, فهلل

                                                           

ليك وي  –( انا : الل   الطال  لمحاسن من ل   الق ن السال  لألي  ال المخ محم  لن علك  الشكوهللان ,  ا  الم  فكخ (1
 .115, ا216ح1

 : "و لا الألي   م مو   لأ ا ال وا والصالح وال ين من ق يم األزمان..".111ح 1( قاا عنألا ف  الل   الطال  (2
مككخ حسككين لككن محسككن السككل   األنصككا د, و  ككو للميككل ا مككام الشككوهللان  : ونسككلخ صككاحب الل يمككخ  لككى ( يقككوا ال اّل (3

شوهللان ليسي حقيقيخ؛ ألن وطنه ووطن سل ه وق الله, لمهللان ع ن  شوهللان, لينه ولينألا يلكا هللليك  مسكلطيا, يقكاا 
, 111ح1ناكك : اللكك   الطككال  :لككه: " يكك   شككوهللان" فمككن  ككلا الحيثيككخ هللككان انلسككاب أ لككه  لككى شككوهللان. واهلل أعلم.ا

 .21الشوهللان   اس  عص ا : ح حسن عل  اهلل ال م د: ا:
 ( هللاني و  له أثنا   حلخ قام لألا األلوان  لى موطنألما األصل , وهللانا ق  اسلوطنا صن ا  من قلا.(1
 .13ل ليخ ا:, محم  لن عل  الشوهللان  ويألو ا ف  ال51, الشوهللان  م س ا ا:  216ح1( انا : الل   الطال  (6
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الل سككي , والحكك يس, واألصككوا, والم ككان ,  :مثككا ,لزيكك  علككى عشكك     و  فكك  اليككوم فكك  فنككون مل ككّ   
 .(1)والليان, والمنطق, ولقّ م لإلفلا  و و ف  نحو ال ش ين من عم ا, ولم ي ل ض عليه شيوره ف  للك

 حياته العلمية ومناصبه. :اثالثً 

لالي  والمثال  , والحيويخ والنشاط, واللهللا  ال ط ّد, وق  األ   لا ف   لملاز حيا  الشوهللان  ال لميخ
حيس يمك   ,اّلساع ثقافله, وعمق ل هللي ا, ولصّ يه لإلصالح وا يلألا , وق  لمسنا  لا من رالا نشأله

 لين ال  اسخ والل  ي , هللما وّفق لين  لقا  ال  و  اليوميخ ال  ي   واللألي .

علكى علمكا  صكن ا ؛ ل ك م  لن  اهللان لحصيله مقلصك ً لا ف  طلب ال لم,  ومن الثالي أنه لم ي حا
ا مكن ألويه لكه فك  السك   منألكا, وقك  عكّوض عكن للكك لالّسكماع وا يكاز  والقك ا   لهللكا مكا وق كي عليكه يك 

فكك  مرللكك  ال لككوم, هللمككا اسككلوفى هللككّا مككا عنكك  علمككا  الككيمن مككن هلللككب وم ككا  , وزا  فكك  ق ا لككه  الهلللككب
 ي  عن  م.الراصخ على ما ل

ولكككم يقلصككك  الشكككوهللان   حمكككه اهلل ل كككالى فككك  حيالكككه ال لميكككخ منكككل شكككلاله وحلكككى وفالكككه علكككى اليمككك  
والمحاهللا , مثا الهللثي  من علما  عص ا, لا  عا  لى ثو   عا مخ ف  نلل الل صب واللقلي , والنا  ف  

 األ لخ, وال و    لى   د الهلللاب والّسنخ.

فك  موايألكخ لحكّ د الشكانسين لكه  ا اسًمك اواسلحوكا ً  ,ازاس ً  اهللسله لح زً و لا الموق  ال لم  الملمّيز أ 
الككككلين أسككككألموا فكككك   يقككككاا األّمككككخ  لككككه فكككك  طلي ككككخ الميككككّ  ين الميلألكككك ينمككككن المقلكككك ين والحاسكككك ين, وي 

 ا سالميخ من سلالألا ال ميق, ف  ال ص  الح يس.

والسياسككخ, ول  غككه لل لككم, فككون  و غككم ز كك ا فكك  المناصككب, وان زالككه عككن طككاّلب الكك نيا و يككاا الحهللككم
ال نيا يا له صاغ  , وارلي  للقوا  ال ام ف  صن ا , و و ف  السا سخ والثالثين مكن عمك ا, ثكم يمك  

شككؤون الككيمن ال ارليككخ والرا ييككخ, وسككا  فكك  النككا  لأحسككن سككي  ,  الككين القوككا  والككوزا  , فأصككلي ملولًيكك
أميككا  أملككه المسككلمخ لي لككخ ف يكك   فككل , ليمكك  لككين  لككى  الشرصككيخ قويككخ, وسككم خ طيلككخ, موككي ً  املً ككلم

 .(2)ال لم وال ما, والحهللم وال  الخ
 مذهبه وعقيدته. :ارابعً 

هللككان مككل ب الشككوهللان  فكك  مطلكك  حيالككه ال لميككخ المككل ب الزيكك ّد, وقكك  ح ككا أشككأل  هلللككب المككل ب, 
فيكه أ كا زمانكه مكن  , ول ع ف  مساسله وأحهللامه حلى أصلي ق و , ثم طلكب الحك يس وفكاقاوأّل  فيه هللللً 

 الزي يخ وغي  م, مما ي له يرل   لقخ اللقلي , وي عو  لى ا يلألا  وم  فخ األ لخ من الهلللاب والّسّنخ.

                                                           

, محمك  لكن علك  الشكوهللان  ويألكو ا 1, ا مكام الشكوهللان  وا يلألكا  واللقليك  ا:211-211ح2( انا : الل   الطال  (1
 .11ف  الل ليخ ا:

 .5ح1( انا  مق مخ فلي الق ي , للشوهللان (2
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وفكك   (,القككوا الم يكك  فكك  حهللككم اللقليكك )وياألكك   ككلا الموقكك  ا يلألككا ّد الملميككز فكك   سككالخ سككّما ا: 
لهلللّككم فيككه عككن عيككون المسككاسا  (سق األز ككا السككيا اليككّ ا  الملكك فق علككى حكك ا)هلللككاب فقألككّ  هللليكك  سككّماا: 

فقككام عليككه المقلكك ون  لككخ, وزّيكك  مككا لككم يهللككن عليككه  ليككا, ال قأليككخ عنكك  الزي يككخ, وصككّحي مككا  ككو مقّيكك  لاأل
علكى موق كه    اولهللنكه لقك  ثاللًك, ويلألمونه لألك م مكل ب أ كا الليكي, ويصاولونه ,والمل صلون ييا لونه

 ّ  الّسككككحالخ فكككك  مناقككككب الق الككككخ ) :محاسككككن أ ككككا الليككككي سككككّماا يمكككك  فيككككه ايلزحككككزح عنككككه, وألّكككك  هلللاًلكككك
وأاأل  فيه ويوب محّلخ أ ا الليي, ولزوم موا لألم وموّ لألم مما  ف  عنه لألمخ الل صكب  ,(والصحالخ

 .احياا مل ب ل ينه, وأّن  عوله  لى ا يلألا  لشما أ ا الملا ب يمي ً 

يك   الّسكل , مكن حمكا صك اي اهلل ل كالى الكوا    فك  فهللاني عق أما عقي   الشوهللانّ   حمه اهلل ل الى
ا: اسككمألالقكك هن والّسككنخ الصككحيحخ علككى اا   ككا مككن غيكك  لأويككا و  لح يكك , ولككه  سككالخ فكك  ليككان للككك 

 .(اللح  لمل ب الّسل )

وقكك   عككا  لككى يانككب للككك  لككى نلككل هللككالم الملهلللمككين, ولطأليكك  عقيكك   اللوحيكك  مككن ماككا   الشكك ك, 
 يا  النا  ول ينألم من الل ع والر افاي.ولرليا ما  را على ح

 .(2) (على ح يس الول ّ  (1)قط  الول ّ )ف  هللثي  من هلللله, ولراصخ هلللاله:  اوياأل   لا يليً  

 مشايخه وتالميذه. :اخامسً 

فكك  مشككايره ولالميككلا سككّماا:  القكك  هلل انككا الشككوهللان   حمككه اهلل ل ككالى مؤونككخ  ككلا اللحككس, وألّكك  هلللاًلكك
 .(الل   الطال ), ول يم لل وألم ف  هلللاله: (األعالم واللالميل الهلل ام ا عالم لالمشايخ)
 من أبرز مشايخه: -أ 

 .ك  1211وال ا عل  لن محم  الشوهللان , الملوفى سنخ  -1

 .ك  1211السي  عل  ال حمن لن قاسم الم ان , الملوفى سنخ  -2

 .ك  11٩1ال المخ أحم  لن عام  الح اس , الملوفى سنخ  -3

 .ك  1215القاسم لن محم , الملوفى سنخ  ا ماملن  سي  ال المخ  سماعيا لن الحسن لن أحم ال -1

 .ك  121٩ال المخ القاسم لن يحيى الرو ن , الملوفى سنخ  -6

 .ك  1211ال المخ عل  اهلل لن  سماعيا النألم , الملوفى سنخ  -5

 ك.  1211ال المخ الحسن لن  سماعيا المغ ل , الملوفى سنخ  -1

                                                           

 .52ح  1غخ للث الل  : ( الولّ : قاا ف  القامو : الول : المط  ل   المط , والولّ : اسم منه . وانا : فقه الل(1
 .1ح1( انا : مق مخ فلي الق ي , للشوهللان ,(2
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 .ك  1211, الملوفى سنخ لن ش   ال ين عل  القا   لن أحم    ا مامالسي   -1
 .ك  1211السي  ال المخ عل  لن  ل ا يم لن عل  لن  ل ا يم لن أحم  لن عام , الملوفى سنخ  -٩
 .ك  1211السي  ال ا   يحيى لن محم  الحول , الملوفى سنخ  -11
 .ك  1215ع, الملوفى سنخ القاو  عل  ال حمن لن حسن األهللو  -11
 من أبرز تالميذه: -ب
 .ك  1211اليمن  الصن ان , الملوفى سنخ  ي  محم  لن محم  لن زلا   الحسن الس -1
 .ك  1225محم  لن أحم  السو د, الملوفى سنخ  -2
 .ك  1223محم  لن أحم  مشحم الص  د الصن ان , الملوفى سنخ  -3
ا لكن القاسكم, الملكوفى كككككى اهلل  سماعيككككككككككككككا علككككككككالملوهلل امككككككككا مالسي  أحم  لن علك  لكن محسكن لكن  -1

 .ك  1223سنخ 
 . ك1261 السي  محم  لن محم  لن  اشم لن يحيى الشام  ثم الصن ان , الملوفى سنخ -6
 .ك  1221, الملوفى سنخ   ال حمن لن أحم  اللألهللل  الوم دعل -5
 .ك  1222 د, الملوفى سنخ أحم  لن عل  اهلل الوم -1
 .ك  1236عل  لن أحم   اي  الصن ان , الملوفى سنخ  -1
 .ك  1211عل  اهلل لن محسن الحيم  ثم الصن ان , الملوفى سنخ  -٩
 ك.  1215القاو  محم  لن حسن الشين  اللما د, الملوفى سنخ  -11
 .ك  1211النه القاو  أحم  لن محم  الشوهللان , الملوفى سنخ  -11

 : كتبه ومؤلفاته:اسادسً 
,  شككحله  لككى أن (1)الشككوهللان   حمكه اهلل ل ككالى فكك  شرصكيله ال لميككخ ال ككّل  ثالثكخ أمككو  ا مككاميمك  

مكنألم, يح كا للمكخ  االلين يل كس اهلل علكى  أ  هللكا قك ن واحك ً  من أعالم المسلمين, ومن المي  يني ّ  
 الثخ   : ينألا, ويي    وح ال ز  والمي  فيألا, و لا األمو  الث

 س خ الللح  ف  ال لوم على ارلال  أيناسألا.-1
 هللث   اللالميل المحققين اللين يحيطون له, ويسيلون هللالمه, ويلناقلون هلللله وأفهللا ا.-2
 س خ اللألي  ف  مرلل  ال لوم وال نون.-3

للمككخ  ارالكك ً  االلكك  ل هللألككا الشككوهللان  ل اثًكك قكك   أن نل كك   علككى الهلللككب المطلوعككخويألمنككا فكك   ككلا ال 
 سالميخ, لنألا منألا ال لم والم  فخ, ولي  فيألا ال هلل  الصاسب المسلني  وسط االم اليمو  والل صكب ا

واللقلي , مما يؤهلل  أن اهلل ل الى يح ا  ينه وي لك  هلللملكه, فك  هللكا األمصكا  وفك  يميك  ال صكو  علكى 
 .(2)ألسنخ ال لما  ال املين, ولأقالم المؤل ين النالألين

                                                           

 . 211ح 3( انا : هلللاب )ألي  ال لوم( (1
 .٩٩, محم  لن عل  الشوهللان  ويألو ا الل لويخ ا:٩٩-12( انا : ا مام الشوهللان  م سً ا ا:(2
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 :الشوكاني  اإلمامات ونستعرض هنا بعض مصنف

 ا   - لحقيق  ل ا يم  ل ا يم  الا (  شا  الثقاي  لى ال اق الش اس  على اللوحي  والم ا  والنلواي) -1
  ك. 13٩6القا   , سنخ  - النألوخ ال  ليخ

 - القككا    –  ا  النألوككخ ال  ليككخ -مكك  ميموعككخ  سككاسا, لحقيككق  لكك ا يم  ككالا - (أمنككا  الشكك ي خ) -2
  ك. 13٩6سنخ 

 طل خ مصكط ى اللكال  الحللك  - لصحيي  ل ا يم حسن -( القوا الم ي  ف  أ لخ ا يلألا  واللقلي ) -3
  ك. 1311القا     -

طل ككككخ  - لحقيككككق قاسككككم غالككككب أحمكككك  وهركككك ون - (السككككيا اليكككك ا  الملكككك فق علككككى حكككك اسق األز ككككا ) -1
  ك. 13٩1القا     - مصط ى اللال  الحلل 

  ك. 1311القا    سنخ  - المطل خ المني يخ - (حقيق الحق من علم األصوا  شا  ال حوا  لى ل) -6
  ك. 1311سنخ  - مطل خ الس ا   - القا    (الل   الطال  لمحاسن من ل   الق ن السال ) -5
سككنخ  - طل ككخ مصككط ى الحللكك  (لح ككخ الككلاهلل ين فكك  شكك ح عكك   الحصككن الحصككين لإلمككام اليككز د) -1

  ك. 1361
  ك. 1311سنخ  - مطل خ الم ا   - القا    - (ويسخ ف  ش ح ال    اللأليخال  ا د الم) -1
وطل ككخ  , ككك 1313القككا    سككنخ  - المطل ككخ المني يككخ - (الكك   النوككي  فكك   رككالا هلللمككخ اللوحيكك ) -٩

  ك. 1311سنخ  - المنا 
 ه.1311سنخ  - المطل خ المني يخ - (ش ح الص و  للح يم  ف  القلو ) -11
مطل ككخ  , ككك 1313سككنخ  - المطل ككخ المني يككخ - القككا    (ل ايككا فكك   فكك  ال كك و الصككاساالكك وا  ا) -11

  ك. 1355 - القا    – السنخ المحم يخ
 1311سكنخ  - مطل خ السنخ المحم يخ - القا    – (ال واس  الميموعخ ف  األحا يس الموووعخ) -12

  ك.
وَ  فككلي) -13  – مطل ككخ مصككط ى اللككال  الحللكك  (اَيككِخ َوال َِّ اَيككِخ مككن الل سككي اْلقَككِ يِ  اْلَيككاِمُ  َلككْيَن َفنَّككِ  ال ِّ

  ك. 131٩سنخ  - القا   
  ك. 1311سنخ  -القا     - مطل خ مصط ى اللال  الحلل  (نيا األوطا  ش ح منلقى األرلا ) -11
 م. 1٩1٩سنخ  -  ا  الهلللب ال  ليخ - القا    (قط  الول  على ح يس الول ) -16
  مشكق - ا  ال هللك   دمطلكوع للحقيكق  . حسكين ال مك (حالخ ف  مناقب الق الخ والصكحالخ ّ  الس) -15

 .م 1٩11 -
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   و ساسا وفلاو , وألحاس وأيزا  ناك هلللب و واطل نا عليه,  ا لا ما ليس  لهلل ا مما  أيناا مطلوعً 
ا  ليألكككا  والمؤل كككون ممكككن لككك يم لكككه, ول وكككألا أشككك ,لهلل  كككا لالميكككل الشكككوهللان , وال لمكككا لكككزاا مرطوطكككخ, 

 لكى عك    (أليك  ال لكوم)المؤل  ن سه ف  ل ض هلللله, وق  أوصلألا السي  محم  ص يق حسكن ركان فك  
 .(1)(111سو  الق هن )

 وفاته.: اسابعً 

و فككن لصكن ا , وقكك  هللكان لككوف  قللككه  - كك 1261يمككا   اآلرك   مككن سككنخ  25لكوف  الشككوهللانّ  فك  
هللأليكه, فاحلسكب  افكلً  ان عم ا, وهللان نالغخ, وعلق ًيكلشأل  واح  النه علّ  لن محم , و و ف  ال ش ين م

.  حمألما اهلل ل الى, وأسهللنألما فسيي يّناله, ويم نا لألما لحي او  حزنً  ااألب ولصّل , ولم ياأل  يزعً 
 .(2)لوا  سي نا َ ُسوِا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

مكككن  امكككن عاماسألكككا وعلق ًيككك اواحككك ً  ارصوًصككك والكككيمن االشكككوهللان  فقككك ي األمكككخ عموًمككك ا مكككامولوفكككا  
فكال  ,ولهللنألكا سكنخ اهلل فك  رلقكه ,من هلللا  المصلحين ف  لا يخ األمخ ا سالميخ اهلللي ً  اعلاق لألا ومصلحً 
 .(3)عليه لاليام  الهلللي  لصن ا  و فن ف  مقل   رزيمخ   لا وق  صل .ل وم ال نيا ألح 

 لكككى لوسكككي  الط يكككق ال امكككخ  ا, لمكككا  أي اوكككط ا ً حهللومكككخ اليمألو يكككخ ال  ليكككخ اليمنيكككخوفككك  عصككك  ال
ق  ط يق صن ا  الح ي   لط يق صن ا  ل ز ولم  لللل ؛ لى لاب اليمن ا لى عص  وش قً  االممل   غ لً 

يككا  علككى مرطككط الط يككق,  ازاا م  وفًكك وقكك  وافككق أن قلكك  شككيخ ا سككالم الككلد مككا ,علككى مقلكك   رزيمككخ
لكى حك م  , وهللان نقله ف  موهللكب ينكاسزد  اسك  الشوهللان  ا مام نقا  فاي يثمان فايلم  ال لما  وق  وا

وق  هللان من لين اللين لألم الش   ف  نقكا  فكاي يثمكان  ,مسي  ال ليح  الم  و  ف  صن ا  الق يمخ
 الشوهللان  شيرنا فويلخ ال المخ القاو : محم  لن اسماعيا ال م ان . ا مام

لكين صكال  المغك ب  ي لكه مكامك, وأقيحنيطه من ي يك هللان  ل   لهلل ينه ولالشو  ا مامل  على وق  صُ 
وهللككان  ككلا  ,لككألين هللليكك   حوكك  ا ال لمككا  والويألككا  والككوز ا  وغيكك  م خوال شكا  فكك  المسككي  المككلهللو  ح لكك
 م.1٩51 الموافق ك 1315الح س ف  شأل  لد الحيخ سنخ 

  .اوميلً  احيً  اف حم اهلل شيخ ا سالم محم  لن عل  الشوهللان  فق  هللان س ي ً 

 
                                                           

مكام الشكوهللان  وغي  كا مكن هللللكه اناك  : , ولم  فكخ لوثيكق نسكلخ للكك الهلللكب لإل 211ح 3( انا : هلللاب )ألي  ال لوم( (1
, وللمزيكك  مككن ا طككالع علككى هلللككب ا مككام الشككوهللان  المطلوعككخ اناكك : هلللككاب )مصككن اي 223-21٩ح2اللكك   الطككال  

 – ا  الككن حكككزم ليككك وي الطل كككخ األولكككى  –ا مككام الشكككوهللان  ومكككوا  ا   اسكككخ لحليليككخ شكككاملخ( ل لككك  الككك حمن ال يكككز د 
 م.2111-ه1121

 .12, الشوهللان  م س ا ا:312-2٩1ح2ط  ( نيا الو (2
 ( مقل   مشألو   ف  صن ا  عاصمخ اليمألو يخ اليمنيخ أوق ألا الن المنل  الحمي د وهللاني لسمى ق يما "الموما ".(3
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 : الترري  اكتااي امإحكام، وإرشاد الفحو: المبحث الثاني

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: التعريف بكتاب اإلحكام
يلحككس فكك   ,الككن حككزملي  مككن لككأ أصككوا ال قككهفكك   هلللككاب (ا حهللككام فكك  أصككوا األحهللككام) :هلللككاب

والهللكككالم فكك  األرلكككا  وأحهللامألكككا فككك  فصكككا مطكككوا, وعككك ض  ,األل ككاا ومكككا يل لكككق لألكككا, واأل لكككخ الشككك عيخ
 ,والهللنايخ لالومي  ,ا سلثنا وال موم والرصوا, واليم  و  والسنخ, الق هنللوام  والنوا   الوا    ف  

  .ا يماعسخ والملشاله, ثم لهلللم ف  رلام الهلللاب عن ملحس وا شا   وا عياز واللشليه, والن
لمككا فيككه مككن قككو  فكك  األرككل  ؛يكك  هلللككب أ ككا السككنخ واليماعككخ فكك  أصككوا ال قككخوي للكك  مككن أ ككم م ا

, ,    أنه رال  هلللاله واللد ين   القيا  يملخ ول صكياًل حزم قود الحيخ والل  انالن  , وهلل ا  لال ليا
فك   اوهللكان للكك يلًيك ,ي للك ا مكن لكاب القيكا  و  ,فهللان ي ما لالقيا  اليلك  مكن لكاب أنكه   لكخ الكنا

 :خكككككككككككيكخ الهلل يمحكزم  حمكه اهلل علكى مثللك  القيكا  واسكل  لألم لاآلالن  ومن أمثلخ للك    ,ه المحلىهلللال
فمككككا عككك ا األ  مقككككي  علككككى " :قكككالوا، (1)َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئَ﴿

و  ال قكا  , ك بفما فألكم أحك  قكط فك  لغكخ ال َّ مئ  خئ حئ جئ﴿ :: فأما قولهى أن قاال  ... األ 
 "  قكوا أ  فقكط ولو لكم يكأي     كلا اآليكخ مكا حك م لألكا  ,عن القلاا والو ب  ل  لهي (أ ) :أن قوله

ولكللك  , وهللا  فق, وايلنكاب هللكا  سكا  ,و هللث قلوى سياق اآليلين هللا ل  لألما قا أالهللن  :... ثم قاا
  .(2)لما هللان حايخ  لى ما ل  ا" امغنيً  (أ ) :ولو هللان قوا ,(أ )  لالنأل  عن  ؛ح م الو ب وغي ا

 ر  .ما وع م  يلاسألما ل  لخ النا األ ليألفثلي عن ا ل  الوال ين وا حسان 
, م وأثلكي هلللكب أصكوا ال قكه ا سكالم مكن أ ك حهللام ف  أصوا األحهللكام(ا ) :ولاليملخ فون هلللاب
المل ليخ لال يوع للهلللاب   حزم  لزام ملط فالن  نه هلللاب حاوا فيه , لا والسنخ فألو غن  لأ لخ الهلللاب

 سنخ والسل  الصالي.وال
عنككك  القوكككايا اللككك  ارللككك  فيألكككا  احكككزم فككك   كككلا الهلللكككاب ملاحكككس أصكككوا ال قكككه واق ًكككالكككن  وعككك ض

وشكككوا   اللغكككخ  ,أ للألكككا مكككن الهلللكككاب والسكككنخ ولهللككك  ,علكككى لح يككك  القواعككك  األصكككوليخ ااألصكككوليون م لمككك ً 
ا لحكك س عككن الصكك اي لاعللككا  أن  يككا   اللغككخ وسككيلخ ل ألككم النصككوا واسككلنلاط األحهللككام هللمكك ؛والمنطككق

    ل  ييب لوف  ا ف  الميلأل  والم ل .ال
 من ف وع ال قه وملا ب ال قألا  واألصوليين. اهللما لهلل  هللثي ً     

  

                                                           

 .23( سو   ا س ا  اآليخ:(1
 .31-23( انا : مرلص   لطاا القيا  ا:(2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
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 .المطلب الثاني: التعريف بكتاب إرشاد الفحول
 ا مككامأل ككه  ,هال قككأحكك  هلللككب أصككوا  ( شككا  ال حككوا  لككى لحقيككق الحككق مككن علككم األصككوا)  :هلللككاب

مككن  هال قكك, قصكك  المؤلكك  فكك  مؤل ككه ليككان الكك ايي فكك   ككك 1261,  ككك 1113 محمكك  لككن علكك  الشككوهللان 
ل كككالم األصكككول  علكككى ليهللكككون ا ؛, وأووكككي فيكككه السكككقيم مككن الصكككحيي فككك  مسكككاسا علكككم األصككواالم يككوح

ولنكاا  ,ويمك  فيكه رالصكخ علكم األصكوا, علك  الشكوهللان لكن  محمك  ا مكام , وقك   للكهلصي   مكن علمكه
 ورالمخ. ,على مق مخ وسل خ مقاص 

 .لغويخ ف  األصواأما المق مخ فل  ي  ل لم األصوا واألحهللام الش عيخ والملا   ال  

 أما المقاصد السبعة فهي:و  

 الق ان الهلل يم وفيه أ ل خ فصوا. -1
 .اأح  عش  ملحثً السنخ وفيألا  -2
 .  اا يماع وفيه عش ون ملحثً  -3
 األوام  والنوا   وال موم والرصوا. -1
 القيا  وفيه سل خ فصوا. -6
 ا يلألا  وفيه فصالن. -5
 الل ا ا والل اييي وفيه ثالثه ملاحس. -1

 أما الخاتمة ففي حكم األصل في األشياء.   

صوا فيألكا مك  نسكلخ هللكا قكوا  لكى ومنأليه أن يحقق المل أ األصول , ثم يلهلل  ملا ب علما  األ  
 .اوأ لخ هللا مل ب م  ل ييي ما ي اا مناسلً , صاحله

, (  شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا) : لا قلي لأن هلللاب اوأعلق  أن    أهللون ملالغً 
 من أ م الهلللب الل  أل ي ف   لا ال لم ف  ال صو  الملأر  .

ومكككا يصكككي  ,ال لكككم, وليكككان الككك ايي منألكككا والم يكككوح لقصككك  لمحكككيا مسكككاسا  كككلا وقككك  أل كككه صكككاحله
  يصي, هللما لين ف  هلللاله أن  ناك ما ييكب أن يسكلل   مكن علكم األصكوا هللمق مكخ  ا سل  ا له وما

  .المنطق وح و  الم ان 
 ومن أهم مميزات منهجه األصولي ما يلي:

مكن يميك   مكن ال قألكا  واألصكوليينالملأر ين   شا  ال حوا( على ه ا  الملق مين و ) :هلللاب اشلما: أوًل 
ولككم يلرككا فيككه ه ا  مككن سككلقه,    لالقكك    ,ال كك ق ا سككالميخ, ولككم ي لمكك  فيككه علككى هلللككب اآلركك ين

 ,واأل لخ ف  المساسا الرالفيخ, وق  لم له ا سلقصا  فك  اللحكس ,اللد يسلطي  م ه مناقشخ اآل ا 
, فيكو   يلهلل  فيألا لوك خ وثالثكين قكوً  حلى وصا ف  ل ض المساسا  لى أن  ,وا سلق ا  للملا ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1173_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
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وينكاقش للكك األ لكخ, ويكو   ا عل اوكاي, وا يالكخ عليألكا  يالكخ مقن كخ صك يحخ, مك   ,القوا وأ لله
  .و هلللا ,ويوازن لينألا ثم ي يي ,لهلل  الشوا   واألمثلخ, والل ليا والقيو  والمحل زاي

اصكخ فك  ط يقكخ الملهلللمكين مكن حيكس فألو لحق نألٌج واوي وط يقكخ مثلكى فك  اللكألي  واللحكس, ور
مككن  اا سكلهللثا  مكن األ لكخ وا حليكاج, ولحقيككق المكلا ب ول  يك  المسكاسا, يشكأل  لككللك هللكا مكن قك أ شكيسً 

  لا الهلللاب.
يكو   ل  ي كاي هللثيك   للشك   فالشكوهللان  اركلال  األصكوليين فك  الل  ي كاي,  ا مكاممكا يكلهلل   اهللثي ً  :اثانيً 

هللمكا ف كا فك  ل  يك  أصكوا  الوا    على الل  يك , وا يالكخ عليألكا,الم  َّ , ويلهلل  ا عل اواي 
 والنا , ونحو للك. ,وال ليا ,ال قه, ول  ي  ال لم

  لقيكخ الل  ي كاي ثكم يكو   ,و و ف  الغالب يل أ لكأقو  الل كا ي  وأ يحألكا, في للألكا علكى  كلا األسكا 
  يككام  وغيكك  مككان , أو هللونككه غيكك - مككثاًل  -وي لكك ض عليألككا لهللككون الل  يكك   (,وقيككا)لصكك خ اللمكك يض 

يسككللزم المحككاا هللالكك و ان أو اللسلسككا أو ايلمككاع النقيوككين, أو يهللككون ا علكك اض علككى الل  يكك  لسككلب 
 ونحو للك. ,اللناقض

لا هللكان الل  يك  الك ايي  كو(و كو الحكق)ل  ي  الك ايي ل ك ا ملاشك   لقولكه: ويشي   لى ال األوا  , واذ
 ."(أولىواألوا )ملاش   يقوا:   ليهولم يش  

 و لا منأليه حلى ف  لهلل  األقواا والملا ب الوا    ف  هللا مسألخ.
أو فك   الشوهللان  سوا  فك  هلللكاب: )  شكا  ال حكوا( ا مامج الغالب على منألو  لح ي  محا النكزاع :اثالثً 

غيكك ا أنككه يحكك   محككا النكككزاع, وراصككخ  لا هللانككي المسككألخ ملشكك لخ, ولحلككاج  لككى  ككلا اللح يكك  قلككا 
 .أ للألمأقواا ال لما  و اللحس ف  

ومحككاا ا رككلال , حلككى لنحصكك  األمككو  اللكك  ييكك د فيألككا  ا ل ككاقو كلا مككنألج سككود, يحكك   محككاا 
 النكزاع, ولاللال  لهللون األ لخ وفق  لا المنألج.

اليمن  ولاي عالمخ ,الشوهللان   لا الهلللاب ل   أن للح من النووج ال هلل د وال لم  ا ماموق  هلللب 
  حمه اهلل. ,, وهللان حينألا ق  ياوز الرمسين من عم ان منازعوميلأل ا المطلق  و 

راا له,  دولهللوين  أ ,أو    ا والل  للمثا ف  لمحيصه لآل ا  ول ييي ل وألا ,: قو  شرصيلهارابعً 
  حمه اهلل. ,ا مام, لا وف  ساس  هلللب (  شا  ال حوا) :ف  او لا هللثي  ي ً 

ًً الشككوهللان  مككن هلللككا  المحكك ثين فكك   ا مككامقكك  هللككان , و ليمكك  لككين علككم األصككوا وعلككم الحكك يسا :اخامًس
  ايكخ و وايكخ عنايكخ لالغكخ, وألك  ال  يك  مكن الهلللكب ال ايمكخ  ,اوسكن ً  اواعلنى لالح يس ملًنك ,عص ا

ُنكُزُا مكن القكى لهللشك  أحكواا و ), (نيكا األوطكا  شك ح منلقكى األرلكا ) ومن أ مألكا:, ف   لا ال لم
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 لحكا  ), و(ال واسك  الميموعكخ فك  األحا يكس المووكوعخ)و و و مرلص  لنيا األوطكا , ,(المنلقى
 ونحو للك.  ,و و ميموع أساني ا ,(األهللال  لوسنا  ال فال 

يلحككس فكك  األ لككخ الشكك عيخ اللكك  لسككلنلط منألككا األحهللككام, وفكك   ومككن الم لككوم أن علككم )أصككوا ال قككه(
الكلد يقلوك  أن يهللكون  األمك  ,... هللي يخ ا سكلنلاط, وفك  أحكواا مكن يسكلنلط  كلا األ لكخ و كو الميلألك 

اللاحس لمساسا علم األصوا على يانب هلللي  من الم  فخ لالح يس الش ي  وعلومه, حلى يكلمهللن مكن 
الحهللم على األحا يس الل  يسل ا لألا على قويخ من القوايا, وي      يخ الح يس اللد يسكل ا لكه, 

 هلل  الهلللب الل   وله.ول ,وما  لى للك, لا وافخ  لى لر يج الح يس ,وأحواا ال وا 
فألك  صك خ  الشكوهللان , ا مكامخ لا ز  ف  مكنألج و لا سملل صب, الموووعيخ والل   عن ا :اسادسً 

لي ا لل الم مهللانله الم موقخ لين ال لما , حيس يهللون     ال الم من و ا  لحثه  و م  فخ الحق أينما 
ى الحق, و  ي نيه أنه مل ب شرا  مامنا  و الوصوا  لاألوا  هللان, وحيثما وي , ولق  هللان الأل  

 ومنألا: ,اواألمثلخ على للك هللثي   ي ً  ,م ين, مألما هللاني منزلله
نكه ينقكا ه ا  ال لمكا  فوومك  للكك  ,ع م  مهللانيخ وقكوع ا يمكاع, وينهللك  ا حليكاج لكهالشوهللان  ي   

ويك يي مكن  كلا  ,ا قيقًك نقكاًل  –و و من أوك   أنكواع ا يمكاع  –وأ للألم ف  مسألخ ا يماع السهللول  
اللحككس الحككا د عشكك  فكك  ا يمككاع السككهللول , و ككو: أن يقككوا ل ككض أ ككا "فيقككوا:  ااآل ا  مككا يكك اا  ايًحكك

فيسككهلللون و  ياألكك  مككنألم  ,وينلشكك  للككك القككوا فكك  الميلألكك ين مككن أ ككا للككك ال صكك  ,ا يلألككا  لقككوا
 .(1)"اعل اض و   نهللا 

ش للك األ لخ لسياق لش   من رالله أنك أمام وناق ,لأ للألا اعش  مل لً   وفيه ملا ب ثم لهلل  اثن
 أح  أنصا  ا يماع ومؤي يه.

   يمهللن وقوعه.و يمهللن لصو ا  :أنه يقوا عن ا يماع علمأواللد ياأل  واهلل 
 

 
 

 

 

                                                           

 . 223ح  1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا (1
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 الفصــــــل اْلول

أوجه االتفاق واالختَلف يف قواعد اْلصول اللغوية، وذلك 
 باعتبار وضع اللفظ للمعىن 
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 واالختالف في الخاص االتفاقالمبحث األو:: أوجه 

 :يناإلمامالمطلب األول: تعريف الخاص عند 
 غة.تعريف الخاص ل

ورصوصككيخ, ورصصككه, وارلصككه:  لا  ,اورصوًصكك ,امككن رككا الشكك   يرصككه رًصكك": الخًًاص لغًًة
 .(1)"ارلاَّ فالن لاألم  ولرصصه:  لا ان    له"أف  ا له  ون غي ا, ويقاا: 

فيهللكون  ,لم نكى الشكاما, والركاا وك اال ام لغخ: و الراا لم نى الم   , و  ال ام, و ": والخاص لغة
 .(2)"ان    له :أد ,ولألم: ارلا فالن لهلللامن ق ,لم نى: المن   

 .(3)"الل ا ال اا على واح  ل ينه, لرال  ال ام" الخاص لغة:و 

 أد: أف   له   يشا هلله فيه أح . ,(فالن را لهلللا)و و علا   عن الل   , يقاا: 
وا فكولا هللكان ال كام يلنكا ,والركاا مقالكا لل كام, " و  ر اج يز  من الحهللم يركال  حهللكم الهللكا وقيا:

ولهللنكه  ,أو يلنكاوا أهللثك  منكه ,هللزيك  مكثاًل  ,فكون الركاا   يلنكاوا سكو  واحك  ,أهللث  من واح  لكال حصك 
 ,ألنه راا لأللا ال   , ومنه النهللك   فك  سكياق ا ثلكاي ؛على سليا الحص , هللاثنين أو رمسخ أو ماسخ

ن هللكان صكالحً اعلكق علك ً أأو  ,فك  الليكي  أيكي  يكاًل  :هللقولك لكأد علك      اصكا قً لهللكا  يكا, و  ا, فونكه واذ
 .(1)"اواح ً  اعلق عل ً أو  ,اواح ً   أيي  ياًل  :ألنه لم نى ؛  يص ق    ل    واح  يرلا له اأنه عمليً 

ا أف  ا له  ون غي ا, ويقاا: ارلا فالن لاألم  ولرصا له "ويقاا:  رصه لالش   يرصه رص 
 .(6)" لا ان   

مقالكا ال كام, وال كام يك ا علكى أشكيا  مكن غيك   "الل ا ال اا على ش   ل ينكه؛ ألنكه والخاص هو:
ل يككين, فويكككب أن يهللكككون الركككاا مكككا لهلل نكككاا, فال ككام هللال يكككاا, والركككاا هللزيككك , وعمككك و, و كككلا ال يكككا, 
واللرصيا: ليان الم ا  لالل ا, أو ليان أن ل ض م لوا الل ا غي  م ا  لالحهللم, ومثاا للكك أن قولكه 

 ِّ ُّٱ: رصككككككا لقولككككككه عككككككز ويككككككام ،(6) َّمغ جغ مع جع  مظ ٱُّٱ سككككككلحانه ول ككككككالى:
لالمشككك هللاي مكككا عككك ا الهلللاليكككاي, أو أن ل كككض مككك لوا  فألكككو ملكككين أن المككك ا ; (7)َّرئ ّٰ

 المش هللاي غي  م ا  لاللح يم, و ن الهلللالياي.

                                                           

 ..231ح1, الم يم الوسيط 111ح1, المصلاح المني  21ح  1( انا : لسان ال  ب  لن منوو  ما   رصا (1
 .126ح 1( انا : أصوا الس رس  (2
 ..1٩1ح 2. , المسل  ك على ميموع فلاو  شيخ ا سالم, 611ح  1( انا : المسو   ف  أصوا ال قه  (3
 .25ا : ملهلل اي أصوا ال قه:ا ان ((1
 .21ا 1( انا : لسان ال  ب: الن مناو  ج(6
 .6( سو   الماس   :اآليخ (5
 .221( سو   اللق  : اآليخ(1
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"ما يلناوا أمً ا واحً ا لن   الوو , والرصوا: أن يلناوا شيسا  ون غي ا,  وقيل: الخاص:
 .(1)وهللان يصي أن يلناوله للك الغي "

م ا  لالحهللم, و و ياسز  أو ليان أن ل ض م لوا الل ا غي  ,ليان الم ا  لالل ا والتخصيص:

َّ ىكمك لك اك  يق  ٱُّٱ ل ليا قوله ل الى:
 .(3)َّىن  نن من ٱُّٱَ:وقوله تعاىل، (2)

واسل ماله ف  ال ليا المرصا مياز, وسكيأل  لكولن  و الملهلللم لالراا, وموي ا,  :مخصصوال
  اهلل.

أن  :ي نكك   , ليا المرصككا ميككازلم لالرككاا ومويكك ا, واسككل ماله فكك  الكك ككو المككلهلل والمخصًًص:
؛ فالمرصا حقيقخ  و الملهلللم لالراا, و و اهلل ل الى و سكوله  لا االمرصا يسل ما حقيقخ وميازً 

؛ فكاهلل هللكالم الركاا الملكين للمك ا  لال كام كو للكك ال اص   للك عنألما, ووي  منألمكا, والمرصكا ميكازً 
  مظ ٱُّٱ لنهللاح الهلللاليكاي مكن عمكوم نهللكاح المشك هللاي, وقولكه عكز ويكا: خلالحقيق و المرصا 

وللككككككككك ألن  ؛ال كككككككك   ا سككككككككل ماا ميككككككككازً  ايسككككككككمى مرصًصكككككككك  (4)َّ  حف جف مغ جغ مع جع
اللرصيا ف ا, والمرصا اسم فاعا, وال  ا  نما يص   حقيقكخ عكن فاعكا حقيقك , أمكا  سكنا ا  لكى 

  للكك ميك   مكا سكلق مكن أن الناسكخ لالحقيقكخ الهللالم ونحوا مما لي  ل اعا حقيقك ؛ فألكو ميكاز, ويك  
طالق الناسخ على ل ض النصوا مياز.   و اهلل, واذ

لككل ض مككا يصككلي لككه   ليمي ككه, وقكك  يقككاا: رصككوا فكك  هللككون  والرصككوا: هللككون الل ككا ملنككاوً  
له للواح  الم ين اللد   يصلي    له, هلللناوا هللا اسم من أسما  اهلل ل الى المرلصخ له  الل ا ملناوً  
 .للا ك ول الى

الركاا يهللكون فيمكا يك ا  لكه ل كض مكا ينطكود "لين الركاا والرصكوا, فقكاا:  (6)وف ق ال سهلل د 
 .(5)"عليه ل اه لالوو , والرصوا ما ارلا لالوو    لو ا  

لم نكى أنكه أ ا   ,لل كام اوأما المرصا فيطلق على م ان مرلل خ, يوص  الملهلللم لهللونه مرصًصك
يوصكككك  الناصككككب ل  لككككخ اللرصككككيا لأنككككه مرصككككا, يوصكككك  الكككك ليا لأنككككه لككككه ل ككككض مككككا يلناولككككه, و 

                                                           

 .321ح 1( انا : اللح  المحيط ف  أصوا ال قه الز هللش (1
 .52( سو   الزم  اآليخ : (2
 .26( سو   األحقا  اآليخ : (3
 .6( سو   الماس   :اآليخ (1
 كك مكن 3٩6سكألا لكن سك ي  ألكو  كالا , عكالم لكاأل ب, لغكود شكاع  م سك , لكوف  ل ك  سكنخ: ( الحسن لن علك  اهلل لكن(6

 .261ح1, م يم األ لا :211ح3مصن اله: ) ال  ق لين الم ان ( انا : م يم المؤل ين
 .3٩2ح 2( انا : اللح  المحيط ف  أصوا ال قه(5
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ويوصك  الم لقك  لكللك لأنكه مرصكا, هللمكا قكاا الشكاف  :  ,السكنخ لرصكيا الهلللكاب :مرصا, يقكاا
 .(1)"يرا الهلللاب لالرل , وغي ا   يرا"

 .اتعريف الخاص اصطالحً 

الكك اا علككى محصككو , أو الل ككا  ,ل ككا يلنككاوا مككا  ا عليككه علككى ويككه محصككو  الخًًاص اصًًطالًحا:
 هللا ل ا اسل ما لم نى م لوم على ا ن  ا . والراا:

 األم  والنأل .و   : المطلق والمقي , و  ,وين  ج لحي الراا ملاحس هليخ ل  ا
 , يككا :, نحككو(2)"مككن غيكك  حصكك  امككا   يلنككاوا شككيسين فصككاع ً " :, فيقككاا فيككهيقالككا ال ككام صوالخًًا
 وثالثخ  ياا. ,و يلين

مثكا: أسكما  األعكالم وا شكا   وال ك  , ؛ (3)"الك اا علكى محصكو  لشكرا أو عك  الل كا " :والخًاص
و كو الركاا  ,من الراا افال يشما نوعً  ,   أنه غي  يام   لا الل  ي  من أيو  ل ا ي  الرااو 

لالنسكلخ  لكى مكا  اولكم يرك ج عكن هللونكه عاًمك , كا الحيكوانفونه راا لالنسكلخ  لكى ل ,لالنوع هللل ا ا نسان
 لحله.

اآلمدي ااق
 والحق أن يقاا: الراا ق  يطلق لاعللا ين: ": (1)

هللأسككما  األعككالم مككن زيكك   ,و ككو الل ككا الواحكك  الككلد   يصككلي م لولككه  شككل اك هللثيكك ين فيككه :األوا
  .وعم و ونحوا

 .(6)"ما رصوصيله لالنسلخ  لى ما  و أعم منه ...  :الثان 
 .(5)"ى واح الل ا ال اا على مسم"لأنه:  وعرف العلماء الخاص

                                                           

 .326ح 1( انا : اللح  المحيط ف  أصوا ال قه(1
ح 2لقوله ) و اللد يلناوا واحكً ا فحسكب(, وعّ فكه فك  الللركيا  111ح 1 مين الراا ف  الل  ان ( عّ    مام الح(2

 لقوله ) و القوا المرلا لل ض المسمياي الل  ق  شملألا م  غي  ا اسم(. 1
شكك ح مرلصكك  األصككوا مككن علككم  -( ألككو المنككل  محمككو  لككن محمكك  لككن مصككط ى لككن علكك  اللطيكك  المنيككاود, اللمأليكك  (3

 .61ح1, األصوا
( علكك  لككن ألكك  علكك  لككن محمكك  لككن سككالم الث للكك  ,وفكك  األعككالم ))اللغللكك (( و ككو و ككم , ألككو الحسككن, سككي  الكك ين (1

اآلم د. ول  لآم  من  يكا  لهللك . أصكول  لاحكس. هللكان حنلليكا ثكم لحكوا  لكى المكل ب الشكاف  . قك م لغك ا  وقك أ لألكا 
  والل طيا ومل ب ال الس خ. فر ج منألا  لى اللال  الشاميخ, الق ا اي. حس ا ل ض ال قألا  ونسلوا  لى فسا  ال قي 

,  351ح22, وسككي  أعككالم النككلال   2٩1-2٩3ح3.أناكك : وفيككاي األعيككان     531ولككوف  ل مشككق. لككوف  سككنخ : 
 .  115-111ح6وشل اي الل ب 

 .21٩ح 2( انا : ا حهللام لآلم د (6
 .361ح  1صوا ( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األ(5
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 رككك اج ل كككض مكككا لناولكككه الرطكككاب  وقيكككا:فألكككو: "قصككك  ال كككام علكككى ل كككض أفككك ا ا,  أمًًًا التخصًًًيص
 .(1)"عنه

ن لقككك  ل اكككه علكككى عمومكككه, فيهللكككون ال مكككوم لكككالل ا    (قصككك  ال كككام)والمككك ا  مكككن  قصككك  حهللمكككه, واذ
 ص  حهللمه.لالحهللم, ولللك ير ج ال ام اللد ي ا  له الرصوا, فون للك قص    ا   ل ا ال ام   ق

فل ا المطلقاي عام  ، (2)َّ  نبمب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ ومثاا اللرصيا قوله ل الى:
 مغ جغ مع جع مظ ُّٱٱالى:ككككككككككككك ولكككه للق واككككككككككه مرصكككككككككككيشكككما هللكككا مطلقكككخ, لهللكككن حهللم

  .(3)َّ حفجف

 اللد   يسلغ ق الصالي له من غي  حص . :المقالا لل ام, و و" :والخاص هو

  اج ل ض ما لناوله الل ا ال ام.رأما اللرصيا فألو:  

 :هلَلَقْوِلَنككا ِفكك  َلْرِصككيا اْل َكك   ,َأو لمسككمى َمْ لُككوم علككى اِ ْنِ ككَ ا  ,ل ككا ووكك  ِلَمْ نككى َمْ لُككوم :فالرككاا
 .(1)"ِ ْنَسان :َوِف  َلْرِصيا اْلِيْن  , يا :َوِف  َلْرِصيا النَّْوع ,زي 

ن  ,: ما يويب ا ن  ا االخاص اصطالحً  واتفق األصوليون على أن المراد من ويقط  ا شكل اك, واذ
  .ارلل وا ف  الل لي  الموصا  لى للك الحقيقخ, فق  ع فه فر  ا سالم

البزدوي
لمسكمى  هللكا ل كا ووك  لم نكى واحك  علكى ا ن ك ا  وانقطكاع المشكا هللخ, وهللكا اسكم" لأنكه: (6)

  .(5)"م لوم على ا ن  ا 

خسااايالسرولنحكككو  كككلا الل  يككك  ع فكككه شكككم  األسمكككخ 
الركككاا هللكككا ل كككا مووكككوع "حيكككس يقكككوا:  (1)

  ."وهللا اسم لمسمى م لوم على ا ن  ا  لم نى م لوم م  ا ن  ا ,

                                                           

 .1, ا 1( انا : المحصوا ال ازد ج(1
 .221( سو   اللق  : اآليخ (2
 .1( سو   الطالق: اآليخ (3
 .13ح1( انا : أصوا الشاش (1
( علكك  لككن محمكك  لككن الحسككين فركك  ا سككالم اللككز ود نسككلخ  لككى لككز   و كك : قل ككخ حصككينخ ق يلككخ مككن الم ينككخ الم  وفككخ (6

وللقككى ال لككم لسككم قن  حلككى اشككلأل  لللحكك ا فكك  ال قككه واألصككوا, ف كك  مككن ح ككاا   ككك111نسكك , ولكك  اللككز ود سككنخ 
 253ح1 ك اناك : طلقكاي األصكوليين للشكيخ علك  اهلل مصكط ى الم اغك  112المل ب الحن  , لوف  اللز ود سنخ 

ليككك وي  - مكككج وشككك هللاا  3ط  111ح6الناشككك  محمككك  أمكككين, وا عكككالم لريككك  الككك ين الز هلللككك   - كككك 13٩1ط ثانيكككخ 
  ك131٩

 .31 - 31ح1(انا : أصوا اللز ود م  هللش  األس ا  (5
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الغزاليوع فه 
 و القكوا الكلد ينك  ج لحلكه م نكى   يلكو م انك  اج غيك ا م كه لحكي مطلكق ": لأنه (2)

 . (3)"للك الل ا
 ولاليملخ: الراا ما لي  ل ام هللما حققه ل ض األصوليين.

 حزم .ابن  اإلمامريف الخاص عند تع
فألو أن يرا شكرا أو  :وأما اللرصيا" حزم  حمه اهلل فق  ع فه لقوله:الن  ا مامأما ل  ي  

لاحككخ,هللمككا رككا عليككه السككالم ل كك ض اللأليكك  ,أشككراا مككن سككاس  النككوع  لنككووهللمككا رككا  ,لسكك  نسككو  واذ
أاو اردةو,  اشم ولنو المطلب للح يم الص قخ

 .(6)ف  األوحيخ ليز  عنه اليلعخ (1)
 تعريف الخاص عند الشوكاني.

وقيكا فك  حك ا:  كو مكا ,  و الل ا ال اا على مسمى واحك  :الراا": فقاا وأما الشوهللان   حمه اهلل
وي لكك ض عليككه لككأن لقييكك ا لالوحكك   غيكك  صككحيي, فككون لرصككيا ال ككام قكك   , ا علككى هللثكك   مرصوصككخ

ن لكور اج نكوع مكن أنواعكه, أو صكن  مكن أصكنافه,    يهللون لور اج أف ا  هللثي   من أف ا  ال ام, وق  يهللو 
لهللنكه يشكهللا عليكه  رك اج أفك ا   ؛اأو صكن ً  اأن ي ا  لالمسمى الواح  ما  و أعم من أن يهللون ف  ا أو نوًعك

أنكه يصكك ق علكى هللككا  اثكم يكك   علكى  ككلا الحك  أيًوكك(, ا, ولهللكك ً ا, وعمك ً اأهللكك م القكوم    زيكك ً )مل ك   , نحكو: 
وي لكك ض عليككه لككأن اللرصككيا قكك  يهللككون  ,مككن عمككوم أو   اوا  هللككان مر ًيكك اا علككى مسككمى واحكك , سكك

لأنكه يصك ق  وأيوكا ي لك ض عليكه , ولكي  زيك  وحك ا لهللثك  ,(اأهللك م القكوم    زيك ً )ل    مكن األفك ا  نحكو: 
مككن عمككوم أم  ,    أن يكك ا  لألككلين الحكك ين لح يكك   اعلككى هللككا ل ككا يكك ا علككى هللثكك  , سككوا  هللككان مر ًيكك

من عموم, ولهللنه يألى للك هللون المقام مقام  او راا من غي  اعللا  هللونه مر يً الراا من حيس  
 .(5)لح ي  الراا المر ج من ال ام,   لح ي  الراا من حيس  و راا"

                                                                                                                                                                                

( الس رس   و: محم  لن أحم  لن أل  سألا الم  و  لشم  األسمخ الس رس  ال قيه الحن   األصول , وهللنيله ألو (1
 لهلل , وهللان الس رس  من أسمخ األحنا  المشألو ين لال نكزاع, ومكن مؤل الكه اليليلكخ فك  ال قكه الحن ك  الملسكوط فك 

 ه على األشأل . 113ثالثين يزً ا, وله ف  األصوا هلللاله المشألو  أصوا الس رس , لوف  الس رس  سنخ 
( محم  لن محم  لن محم  ألو حام  الغزال  للش ي  الكزاد. نسكلله  لكى الغكزاا )لاللشك ي ( , وهللكان ألكوا غكزا , أو  كو (2

   أصكول , مكلهلللم, ملصكو .  حكا  لكى لغك ا , للر ي  الكزاد نسكلخ  لكى )غزالكه( ق يكخ مكن قك   طكو . فقيكه شكاف
فالحياز, فالشام, فمص  وعا   لى طو .من مصن اله: اللسيط ؛ و الوسيط ؛ و الوييز ؛ و الرالصكخ وهلللألكا فك  

 1؛ واألعكالم للز هلللك  111 - 111ح  1ال قه؛ و لألافي ال الس خ ؛ و  حيكا  علكوم الك ين. انا :طلقكاي الشكاف يخ 
 .211ح  1ياي ؛ والواف  لالوف211ح 

 .152( انا : المنروا ,ا:(3
, ولألككليب الهللمككاا  311ح1(  كان  ألككو لكك    لككن نيككا  لككن عمكك و لككن عليكك  لككن عمكك و األوسكك  اناكك  : لح ككخ األشكك ا  (1

 .212ح1
 .55ح 1( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام  لن حزم (6
, واللحككك   1-1ا2, والمحصكككوا ج 325-321ح1( اناككك  ا شكككا  ال حكككوا  لكككى لحقيكككق الحكككق مكككن علكككم األصكككوا (5

 .313ا2, وا حهللام لالم د ج213-211ا3المحيط ج
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 المناقشة والترجيح.

 ف ا  ل ض اليملخ لاللهلل .  :  و ,الن حزم  حمه اهللاللرصيا عن  

لزركشيعن ا قاًل وأما الشوهللان   حمه اهلل أو   له ل  ي ين ن
(1). 

 .  و ما  ا على هللث   مرصوصهوالراا:  ,الراا:  و الل ا ال اا على مسمى

 ,ثككككم رلككككا  حمككككه اهلل  لككككى أن  ككككلين الل كككك ي ين   يصككككلحان للح يكككك  الرككككاا المركككك ج مككككن ال ككككام
 ويصلحان للح ي  الراا من حيس  و راا.

ن المقصككو  فكك   لقولككه: " حمككه اهلل    وأووككي الشككوهللان  ,ثككم أو   ا عل اوككاي علككى هللككال الل كك ي ين
 كو  رك اج ل كض  :فاألولى ف  ح ا أن يقكاا , لا اللاب لهلل  ح  اللرصيا  ون الراا والرصوا

 . (2)"لحي ال موم على لق ي  ع م المرصا ما هللان  اراًل 

لكى  ر وج الهلللمخ من م نكى عكام  :من  لا الل ا ي  أن اللرصيا  و اانطالقً   ليهواللد نرلا 
  عكك   ا عمككا هللانككي لكك ا عليككه علككى أشككيا  لقككا فكك الحيككس يصككلي مكك لوا الهلللمككخ مقصككو ً  ,ام نككى رككا

 الهلللمخ ف  األصا.

وغيك ا مكن ال لمكا   ,حكزمالكن  ووافكق الشكوهللان   حمكه اهلل ,وق  ال قا  حمألما اهلل ف  ل  ي  الركاا
 ف  ل  ي  الراا. 

مكك  وغيكك ا  الكك ازد ا مككامسككالقين هللالشككوهللان  وغيكك ا مككن ال ا مككام: مككا ارلككا ا والل  يكك  المرلككا   ككو
 واهلل أعلم. ,وللك ألنه يام  مان  ؛الشوهللان  من القي  ا مامأوافه  زيا   ما

  

                                                           

(  ككو أحمككك  لكككن الحسكككن, الم ككك و  لكككالن الز هللشككك , شككألاب الككك ين, فقيكككه مشكككا ك فككك  ل كككض ال لكككوم,     لالم  سكككخ (1
 .1٩2ح  1, وم يم المؤل ين 15الحساميخ. من لصاني ه: " ش ح الأل ايخ ". انا : ال واس  اللأليخ ا: 

 .11٩ا 1(   شا  ال حوا (2
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 يناإلمامالمطلب الثاني: أنواع الخاص عند 
 أنواع الخاص:

 والخاص ثالثة أنواع هي:

 راا شرص  هللأسما  األعالم مثا: رال  ولهلل . النوع األوا:

 عى مثا:  يا وام أ  وف  .راا نو  النوع الثان :

 راا ينس  مثا:  نسان. النوع الثالس:

نمكا هللككان النككوع  والينسكك  مككن الرككاا لنككاوا الل ككا لم نككى  :فكك  الرككاا  ككو  ليككهألن المناككو   ؛واذ
مككن حيككس  نككه واحكك  لغككّض الناكك  عككن هللونككه لككه أفكك ا  فكك  الرككا ج, أو لككي  لككه أفكك ا , و  شككك أن  ؛واحكك 

ووككوع لم نككى واحكك  و ككو الككلهلل  الككلد ليككاوز حكك  الصككغ , وهللككون  ككلا م ( يككا) :الرككاا النككوع  مثككا
 الم نى له أف ا  ف  الرا ج   يألم.

و كككى الحيكككوان  ,مووكككوع لم نكككى واحككك  أد حقيقكككخ واحككك  (  نسكككان) :وهللكككللك الركككاا الينسككك  مثكككا
 .(1)"ا ليألألنألا غي  مناو   ؛الناطق, وهللون  لا الحقيقخ الواح   لألا أنواع ف  الرا ج   يؤث 

فلككا   يل كك   لاعللككا  الصككيغخ, ولككا   لاعللككا   اعللككا  صككيغله والحككاا الماللسككخ لككه,ويلنككوع الرككاا ل
والنأل  الموووعين لل  لخ على طلب ال  كا  األم  الحالخ الماللسخ له, فألو لاعللا  الصيغخ يلنوع  لى

 ا كلم األصكوليون لملاحكس وقك  ,والمقيَّ  ,أو الهلل  عنه, ولاعللا  الحالخ الل  لاللسه ينقسم  لى المطلق
والنأل ؛ ألن مك ا  اللهللكالي  عليألمكا ولم  فلألمكا لسكللين األحهللكام, وعليألمكا للوقك  م  فكخ الحكالا  األم 

 من الح ام.

 عككا م  لككى للككك والنألكك , ولينككوا السككلب الككلد  األمكك  ولككللك لكك أ أصككحاب األصككوا هلللككلألم لملاحككس
والنألكك ؛ ألن م اككم ا لكلال  لألمككا, ولم  فلألمككا  األمك  فككأحق مككا يلك أ فكك  الليككانحيكس يقككوا الس رسك : "

 .(2)"للم م  فخ األحهللام ويلميز الحالا من الح ام

وق  ل ب يمألو  األصوليين  لى أن المطلق والمقي  من أنواع الراا, و ؤ   نا وا  لى الم نى  
لى الم نى الراا لإلطالق واللقيي .  اللد وو  له الل ا, واذ

لمطلق والمقي  قسمان لل ا الموووع لاعللا  الحالخ الماللسخ لكه, و كلا ول ب ف يق هر   لى أن ا 
 ال  يق نا   لى ا طالق واللقيي  لالم نى ال ام.

 ول ب ف يق ثالس  لى الل صيا: 
                                                           

 فما ل   ا. 51ح1(انا : ش ح المنا   لن الملك (1
 .11ح1(انا : أصوا الس رس  (2
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لقط يكخ   للكه لمكا  ؛والمقيك  مكن الركاا لما فيه من ال مكوم اللك ل , ؛في ا المطلق من أنواع ال ام
 وو  له.

 .حزمابن   اإلمامأنواع الخاص عند 
 :(1)فمنه الهللالم ينقسم ثالثخ أقسام :قاا عل  لن حزم"

 رصوا ي ا  له الرصوا لقوله زي  وعم و وما أشله للك.
 .به العموم عموم ي ا ومنه 

هللقولكه  ا هللثيك  ليكن  ي كم أنواًعك افمنكه مكا يهللكون اسكمً  ,وم نى للكك حملكه علكى هللكا مكا يقلوكيه ل اكه
 ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٱُّٱ :ل كككككككككالى
وأنكككواع لواي  ,وأنكككواع الطيككك  هلللألكككا ,فيقككك  لحكككي الحككك  المكككلهللو  ا نككك ، (2)َّيي ىي نيمي زي ري

 رلككا  ال سككوا صككلى اهلل عليككه  ؛وقكك  ركك ج مككن  ككلا ال مككوم المالسهللككخ ,وأنككواع الألككوام هلللألككا ,األ لكك  هلللألككا
هللكون فك  لك هلليلألم شك   وأمكا اليكن فمكن النكا  لكنا القك هن    أننكا نل ك  أن ي ,وسلم أنألم رلقوا مكن نكو 

ن هللان ال نص   كو النكا  هللمكا فك  ل هلليلنكا المكا  والنكا  والألكوا  ,من الما  ن هللكان عنصك نا اللك اب ,واذ  ,واذ
 مي خي حيجي يه ىه  مه جه ٱُّٱ:ل الى هللقوله ,لنوع ما اومنألا ما يهللون اسمً 

ولككي   ككلا  ,وليميكك  اللغككاا والحميكك   ون سككاس  األنككواع ,فألككلا عمككوم ليميكك  الريككا ،(3)َّيي ىي
نمككا  ككو مككا  ؛ألن م نككى قولنككا عمككوم اصوًصككر فمككن سككمى  ككلا  ,الل ككا فقككط  ون مككا لقلوككيه اقلوككااواذ

نمككا يسككمى  ,وشككلك ,فقكك  شككغب ,ارصوًصكك ومككا  ,ايسككلثنى منألككا رصوًصكك مككا لقكك  مككن اليملككخ ل كك  أنواذ
ألن الل كككا حينسككل لكككي  و  ,ألن ال مكككوم الككلد لهلل نككا قككك  ا ل كك  وكك و   ؛ااسككلثن  منألككا ممكككا لقكك  رصوًصكك

ألنكه ركا منكه  ؛اسكم  رصوًصك افلمكا لطكا أن يسكمى للكك عموًمك ,على هللا مكا يقلوكيه ل اكه ً  محمو 
 جن  ٱُّٱ :هللقوله ل الى ومنه ما يق  أل ا ص خ ما من النوع ,ولا لقا  ,ا سلثنا ل ض لل وه  ون 

لهللا مكا وق كي عليكه  كلا  وهللان شاماًل  ,للود الق لى هلللألم  ون غي  م افلما هللان  لا عمومً ، (4)َّحن
 يي ىي ني مي  زي ري ُّٱٱ:وهللقولكككككككككه ل كككككككككالى ,صككككككككك خاللسكككككككككميخ لألكككككككككلا ال
 هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
 .(5)َّمج حج مث

                                                           

 .121ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام, (1
 .31( سو   األنليا  اآليخ: (2
 .1( سو   النحا اآليخ :(3
 . 11( سو   األن اا اآليخ:(1
 .51( سو   اللولخ اآليخ:(6
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لهللككا  اوهللككان للككك عموًمكك ,الهللككا صكك قخ فكك ض لكك ليا أركك ج منألككا مككا لككي  ف ًوكك افهللككان للككك عموًمكك 
مكن يرا شيسا     أن ,ولهللا ما سم   قلخ ,قلله ولهللا مؤل  ,ولهللا عاما عليألا ,ولهللا فقي  ,مسهللين

فأللا عموم لهللا ق ش   ,(1)«األسمخ من ق يش» :وهللللك قوله صلى اهلل عليه وسلم ,للك نا أو  يماع
 وهللللك ساس  النصوا. ,أو  يماع من النسا  والصليان ,   من رصه نا

 اعلى أنه ق  اسكلثن  منكه شك   فرك ج للكك المسكلثنى مرصوًصك عموم  ا نا الق هن والسنخومنه 
 ايقك  علكى م كان شكلى وقوًعك اومن ال موم أن يهللون ل اه مشل هللً  :الل ا قاا عل  من الحهللم الوا   لللك

فكولا هللكان للكك  ,أنكه وقكوع حقيقك  ولسكميخ صكحيحخ   ميازيكخ (مسكلو) :وم نكى قولنكا ,فك  اللغكخ امسكلويً 
و  ييككوز أن يرككا لألككا ل ككض مككا يقكك  لحلألككا  ون ل ككض  ,فحملألكا وايككب علككى هللككا م نككى وق ككي عليككه

  .ف   يياب القوا لال موم اأثللنا هن ً  لالل ا ين الل 

و  فك ق لكين وقكوع اسكم علكى ثالثكخ  ,ومن رال   لا من أصحاب الاا  ين فقك  لنكاقض :قاا عل 
ولككين وقككوع اسككم علككى ثالثككخ أشككيا   ,مسككاهللين وفقكك ا  :هللقولككك , لككى لمككام يميكك  النككوع امككن نككوع فصككاع ً 

ولألكلا قلنكا فك   ,لكي  ل وكألا أحكق لكه مكن ل كض اويً مسكل امرلل خ الح و  يق  عليألا هلللألا وقوعً  افصاع ً 
  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱ :قولككككككككككه ل ككككككككككالى
و   ,و  يحا لمسلم زان أو ع ي  أن ينهللي زانيخ مسلمخ   لكوط  , ن اآليخ على عمومألاَ(2)ََّ ىث

لمسلمخ زانيخ أو ع ي كخ أن  و  يحا ,ما لم للب قلا أن ي ق  م ألا النهللاح افون وق  فسخ أل ً  ,ل ق  زواج
ألن  ؛وألحنككا للزانك  راصككخ نهللككاح اللميكخ ال  ي ككخ فقككط ,لكنهللي زانيككا مكا لككم يلككب فكون وقكك  الككزواج فسكخ ألكك ا

فقكك  حكك م للككك علككيألم  ,والزنككا  والزوانكك  مؤمنككون ,الككنا لككم يككأي    للحكك يم للككك علككى المككؤمنين راصككخ
 ؛ امخ المسلم والمسكلمخ   يك را فيألكا المشك هللونولم يأي ف  للك لح يم على المش هللين و لا هلل, لالنا

وق  لناقض ف   لا أصحالنا فحملوا النهللاح  ألنا على الكوط  راصكخ وحملكوا فك   ,ألن حهللمألم الصغا 
 نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ :قوله ل الى
 .على ال موم لهللا ما يق  عليه اسم نهللاح (3) َّ زت رت  يب ىب

  

                                                           

, ولمامكه:  ن لألكم علكيهللم حقًكا ولهللكم 1232٩ يه ا مام أحم  ف  مسن ا عن أن  الن مالكك  وك  اهلل عنكه لك قم:( أر(1
عليألم حًقا مثا للك ما ان اسل حموا ف حموا وان عا  وا وفوا وان حهللموا ع لوا فمن لكم ي  كا للكك مكنألم ف ليكه ل نكخ 

  ا.اهلل والمالسهللخ والنا  أيم ين .والح يس صحيي لط قه وشوا 
 .3( سو   النو  اآليخ:(2
 .22( سو   النسا  اآليخ:(3
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 .وكانيالش  اإلمامأنواع الخاص عند 

 ن لرصيا ال ام ق  يهللون لكور اج أفك ا  هللثيك   مكن أفك ا  ال كام, وقك  يهللكون لكور اج "قاا الشوهللان : 
أو  انوع من أنواعه, أو صكن  مكن أصكنافه,    أن يك ا  لالمسكمى الواحك  مكا  كو أعكم مكن أن يهللكون فك  ً 

 .ا, ولهلل ً ا, وعم ً ازي ً  , لهللنه يشهللا عليه  ر اج أف ا  مل    , نحو: أهلل م القوم   اأو صن ً  انوعً 

ا مككن ا أنككه يصكك ق علككى هللككا  اا علككى مسككمى واحكك , سككوا  هللككان مر ًيككثككم يكك   علككى  ككلا الحكك  أيًوكك
 عموم أو  .

 .(1)"مرصوصخوقيا ف  ح ا:  و ما  ا على هللث   

 المناقشة والترجيح:

مألكككو  يككك   ا مكككام الشكككوهللان  مكككاي اا الكككن حكككزم  حمألمكككا اهلل ل كككالى: فككك  أنكككواع الركككاا و كككو  أد ي
 األصوليين    أن  ناك  رلالفا لين ا مامين ف  صيغخ اللقسيم واهلل أعلم.

 .مخصصات أقسام ال

مككا أن يسككلقا  ن المرصككا وللككك أل ؛ومن صككلخ ,ملصككلخ :قسككم ال لمككا  المرصصككاي  لككى قسككمين
مألكو  وحصك  الي . ا اللد قللكه فألكو الملصكالما أ  يسلقا لا يل لق م ناا لالاذ و  ,لن سه فألو المن صا

القرافاايوزا   ,والغايكخ ,الصكك خ ,الشك ط ,الملصكا ا سككلثنا  :المرصصكاي الملصكلخ فكك  أ ل كه أشكيا 
(2) 

, واليككا  والميكك و  ,وزا  الق افكك  الحككاا واكك   الزمككان والمهللككان ,الحايككب لكك ا الككل ض مككن الهللككا والككن
 والم  وا م ه والم  وا أليله.

 .(3)(وال ليا السم   ,والح  ,قاال )وأما المرصصاي المن صلخ    ثالثخ أشيا :  
 فالمرصا الملصا له رمسخ أنواع و  : 

  .ا سلثنا  النوع األوا:
  .الغايخ النوع الثان :
 .الص خالنوع الثالس: 

 .ل ا الل ض من الهللاالنوع ال ال :  
 الش ط. النوع الرام :  

                                                           

 .361ح1( انا :   شا  ال حوا, (1
( شألاب ال ين ألكو ال لكا  أحمك  لكن ألك  ال كال     يك  لكن علك  الك حمن  الق افك  , أحك  ا عكالم المشكألو ين واألسمكخ (2

ف  طلب ال لوم فللح الغايكخ القصكو  فألكو  الملهلل ين انلألي  ليه  ساسخ ال قه على مل ب مالك  حمه اهلل ل الى وي 
 52ا 1ا مام الحافا واللح  انا : ال يلاج المل ب ف  م  فخ أعيان علما  المل ب ج

 (.36٩ح 1(   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا )(3
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ليك األمثلخ لهللا نوع   و   هللاآلل :واذ

 مت زت رت يب ىب نب مب  زب ٱُّ: قولككككككككه ل ككككككككالى:ا سككككككككلثنا مثككككككككاا  -

 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت

فقككككككككككككككككككككككككككك  ، (1)َ َّ  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك لك
 اسلثنى  نا اللين لالوا طواعيخ.

 .(2) َّٱٱخص حص  مس خس حس جس مخ ٱٱُّ مثاا الغايخ: قوله ل الى: -

 نن من  زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱَمثاا الص خ: قوله ل كالى: -
  .(3)َّ ىن

أن ال ليلكككخ مككن المككك أ  المككك روا لألكككا  : خ لنسككاسهللم, والم نكككىصككك َّ ىن نن منٱُّ فقولككه ل كككالى:  
 مح مخ على ال يا محللخ له  لا لم ي را لأمألا.

َ,(4)َّ مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱَمثاا ل ا الل ض من الهللا: قوله ل كالى: -

 باملستطيع. ابدل من الناس فيكون وجوب احلج خاصً  َّ  خت حت ُّٱفقوله ل الى:

ٱٱٱٱٱٱٱ متزت رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ  نئ مئ ُّٱلى:مثكككككككاا الشككككككك ط: قولكككككككه ل كككككككا - 
  ن علملم فيألم الق    على األ ا , أو األمانخ والهللسب. :أد (5)َّ

وأمككا المرصككا المن صككا: فألككو مككا هللككان فكك  مووكك  هركك  مككن هيككخ أو حكك يس أو  يمككاع أو قيككا , 
ليك األمثلخ لهللا منألا:  واذ

ركككا  عكككامَ(6)َّنبمب زب رب  يئ ىئ ُّٱ مكككا رصكككا لكككالق هن: هللقولكككه ل كككالى: - 1

 زت ُّٱولقولكككككه ل كككككالى:  ,(7)َّحفجف مغ جغ مع جع مظ ٱُّ لقولكككككه ل كككككالى:

                                                           

 .31, 33( سو   الماس   : هيخ (1
 .1٩5( سو   اللق   : هيخ (2
 .23( سو   النسا  : هيخ (3
 .٩1( سو   ها عم ان:  هيخ (1
 .33( سو   النو  : هيخ (6
 .221( سو   اللق   : هيخ (5
 .1( سو   الطالق:  هيخ (1
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 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت
 .(1)َّ يل  ىل مل يك  ىكمك لك

رككا منككه الليككوع   (2)َّٱ ٰرٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱهللقولككه ل ككالى: مككا رصككا لالحكك يس:  - 2
 صّلى نألى  سوا اهلل»عم   و  اهلل عنألما قاا: الن  ال اس   و   هللثي  ؛ هللما  و  اللرا د عن

وقكك  رصصككي الليكككوع  ,عامككخ «َأَحكككاَّ اللَّككُه اْلَلْيكك َ » :فيملككخ ,(3)«اهلل عليككه وسككلم عككن عسككب ال حككا
لكككا» :ال اسككك   لكككالمن  لالسكككنخ فككك  أحا يكككس هللثيككك     يلسككك  المقكككام لكككلهلل  ا, ويملكككخ َم ال ِّ عامكككخ  «َوَحككك َّ

أن  سككوا اهلل » عنككه: ف كن ألكك    يكك    وك  اهلل,  ايكا الثاللككخ لالسككنخ فونألكا ملاحككخرصكا منألككا ال 
لر صككألا فيمككا  ون رمسككخ أوسككق, أو فكك  رمسككخ  (1)ال  ايككا  فكك  ليكك  صككّلى اهلل عليككه وسككلم  رككا

 .االوسق: سلون صاعً و  ,(6)«أوسق

   ام يلىل مل  يك ىك ٱُّٱَ:آيككككخ الموا يككككس فكككك  قولككككه ل ككككالىهللمككككا رككككا لا يمككككاع:  - 3

 .الرقيق فال يرث باإلمجاع :خص منها فهذه عامة  (6)َّ منزن رن مم

 جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱَى:كككككككككككآيكككخ الزنكككا فككك  قولكككه ل الهللا : ككككككككككككمكككا ركككا لالقي - 1
ال ل  لالقيا  على األمكخ المنصكوا عليألكا فك  قولكه ل كالى:  فأللا عامخ را منألا: , (7)َّٱٱٱ ىهمه
 واهلل ل الى أعلم. (8)َّ متخت حت جت هب مب  خب حب ٱُّٱ

 

 
                                                           

 .1٩( سو   األحزاب:  هيخ (1
 .216( سو   اللق   : اآليخ:(2
 ,2211( عسب ال حا: ماؤا, والح يس  أر يه اللرا د ف  صحيحه هلللكاب لك   الكوح   لكاب عسكب ال حكا. لك قم:  (3

 .122ح  1ج
( ال  ايا يم  ع يخ و  : أن ي  د ال يا ال يا النرلخ أد يأللألا له أو يألب له ثم  ا ثم يلأل  ل روله عليه ف را (1

لككه أد للوا ككب أن يشككل يألا أد يشككل د  طلألككا منككه أد مككن المو ولككخ لككه للمكك  يككال  اناكك :فلي اللككا د شكك ح صككحيي 
 .3٩1ح 1اللرا د

 .16ح  6ج, 3٩13ب األط مخ لاب لح يم لي  ال طب لاللم     فى ال  ايا. ل قم: ( أر يه مسلم ف  صحيحه هلللا(6
 .11( سو   النسا  هيخ: (5
 .2( سو   النو  هيخ: (1
 .26( سو   النسا  هيخ: (1
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 : المناقشة والترجيح

 المخصصات المتصلة.في  مذهب اإلمام ابن حزم: أوًل 

مككا  ككو ملصككا ومككا  ككو  فلككم ي مكك   لككى اللمييككز لككين ,رككل لككه اليمألككو أحككزم  حمككه اهلل لمككا الككن  رككلأ
نما يصي عن ا أن يهللون المرصا مل اريً  ؛من صا  له.  اعليه أو مقا نً  اأو سالقً  ,عن المرصا اواذ

حهللكككام فككك  أصكككوا ا ) :فالنكككاا  فككك  ملحكككس اللرصكككيا فككك  هلللكككاب ,المرصصكككايلأمكككا مكككا يل لكككق 
لم ا وكككلألا ألصكككوا ا سكككل  ا  ؛حكككزم  حمكككه اهلل لهللثيككك  مكككن المرصصكككايالكككن  يالحكككا    ,(األحهللكككام

: (ا حهللككام)يككا  فكك   .وقككوا الصككحال  ,و ليككا الرطككاب ,الم لمكك  فكك  مككل ب أ ككا الاككا   مثككا القيككا 
 .(1)"فللك هللله لاطا ,أو لقوا صاحب ,أو ل ليا رطاب ,لقيا  ,أو ال موم ,من را الاا  "

 ,لكالل ا الكلد لهللك  منكه ال كام ا  يسلقا لن سه لا يهللون م ناا مل لقًك ما :واللرصيا لالملصا  و
ول ك   كلا المرصصكاي األ لك  مكن أشكأل  المرصصكاي  ,والغايكخ, والص خ, والش ط ,ا سلثنا  :ويشما

 .عن  األصوليين

 كككو قكككوا يميككك   ثنا ا سكككلو  حكككزم, والغايكككخالكككن  حككك  المرصصكككاي الملصكككلخ عنككك أ:  كككو ا سكككلثنا ف
 .(2)الاا  يخ

حهللككم اللرصككيا  :, وحهللككم اللرصككيا لالصكك خ مثككا(3)حككزمالككن  واللرصككيا لالصكك خ هللككللك عنكك 
  .حزم  حمه اهللالن  ا مام, واللرصيا لالش ط هللللك عن  ا سلثنا ل

 المخصصات المتصلة.ثانًيا: مذهب اإلمام الشوكاني في 

 ,للمرصككا الملصككا ع يكك   اصصككاي الملصككلخ أنواًعككأمككا الشككوهللان   حمككه اهلل فقكك  لهللكك  فكك  المر
 لككن حككزم  ارالفًكك ,وقيككو  ,لشكك وط ا سككلثنا حككزم  حمككه اهلل فككلهلل  الككن  ومككنألم ,ولهللكك  مككا لهللكك ا ال لمككا 

 .والغايخ ,والص خ ,ولهلل  الش ط ,ا سلثنا فق  أطلق   حمه اهلل

, وعنككك ا اللرصكككيا (1)ا لصكككاا وفككك  ل قلكككه ليمكككا مل ككك    ا سكككلثنا وقككك  اشكككل ط الشكككوهللان  فككك   
 لالش ط أ ل خ أقسام:

 . ن قمي فقم (هللالل ليقاي), واللغود (هللالطألا   للصال ), والش ع  (هللالحيا  لل لم)عقل  

                                                           

 .13٩ح 3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
 .11ح11( انا :المحلى (2
 .152ح٩( انا : المحلى (3
 .131ح.1وا ( انا :   شا  ال ح(1
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ويسككل ما الشكك ط اللغككود فكك  السككلب الي لكك  هللمككا يقككاا:)  ن  رلككي الكك ا  فأنككي طككالق(, والمكك ا  أن 
ه مسكللزمًا ل  مكه مكن غيك  سكلليله ولألكلا ال روا سلب للطالق يسللزم ويو ا ويو ,   مي   هللون ع م

وشك اح هلللالكه, والشك ط ال كا د هللالسكلم للصك و  فقك  يك ي ال كا    (1)ص ح الغزال  والق اف  والن الحايب
 على للك.
 حكككزم اللرصكككيا لاللككك ا و كككو لككك ا الكككل ض مكككن الهللكككا.الكككن  الشكككوهللان   حمكككه اهلل  علكككى ا مكككامزا  

 للهللث .  ا لن الحايب وش اح هلللاله ورالفً  اوفاقً نه من يملخ المرصصاي وارلا  الشوهللان  أ
من  ا سلثنا و  يشل ط فيه ما يشل ط ف   اولرصيصً  ان فيه ليانً ويلحق له ل ا ا شلماا أل" :قاا

 .(2)ثلثيه" لا ييوز  ر اج األهللث  أهلللي ال غي  ثلثه أو نص ه أو ,لقا  األهللث  عن  من اعلل  للك
 والراجح في هذا الباب: 

 .الستثناء: التخصيص بأوًل 
 سكل لوا لككه منقككوً  , و كو قككوا يمألكو  ال لمككا  لقكو  مككا اوصككحخ اللرصكيا لككه ا سكلثنا يكواز وقككوع 

 .وم قوً  
 جع مظ  حط مض خض حض جض  مص خص حص مس  ُّٱ:أمككككككا المنقكككككككوا: فقولككككككه ل كككككككالى

للي  لم يهللن من ين  المالسهللخ لقوله ل الى ف  هيخ أر  :، (3) َّ  مع  ىي ني مي زي ُّٱٱٱ واذ

ٱٱٱ:ااكككككككككككمن نا  على مكا ق اهللان مرلوقً  وألنه ,والين ليسوا من المالسهللخ، (4)َّ   هئمئ خئ حئ جئ يي
 .والمالسهللخ من نو   (5)َّ مف خف حف ُّٱ

  متخت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ وألن  للككي  لككه ل يككخ علككى مككا قككاا ل ككالى:

يك   واألمثلكخ هللث ,يهللكون مكن ينسكألم و كو مسكلثنى مكنألم و  ل يخ للمالسهللكخ فكال، (6)َّ حج مث هت
 ا  نا. ليألا شا   ما لمي يهلل   و  ,اي ً 

                                                           

ألو عم و, يماا ال ين هلل  د األصا ول  فك   سكنا.  -( عثمان لن عم  أل  لهلل  لن يون  الم  و  لالن الحايب (1
ونشكأ فكك  القككا   . و    ل مشككق ولركك ج لككه ل ككض المالهلليككخ. ثكم  يكك   لككى مصكك  فاسككلوطنألا. هللككان مككن هلللككا  ال لمككا  

لكككوم األصكككوليخ, ملقنكككا لمكككل ب مالكككك لكككن أنككك . وهللكككان ثقكككخ حيكككخ لال  ليكككخ, وفقيألكككا مكككن فقألكككا  المالهلليكككخ, لا عكككا فككك  ال 
 ملواو ا ع ي ا.

 .111 -13٩ح1( انا :   شا  ال حوا (2
 .11( سو   األع ا  األيخ: (3
 .61( سو   الهللأل  األيخ:(1
 .12( سو   األع ا (6
 .61( سو   الهللأل  األيخ: (5
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هللاسككككلثنا  الكككك  ا م مككككن الكككك ناني   فصككككي ي فكككك  يميكككك  المسككككلثنى منككككه   : فككككون ا سككككلثنا أمككككا م قككككوً  
 ال هلل .و 

( مككن , وقكك م الحيككاج    الحميكك  الهللككالبيككا  ال لمككا    ) :ا مككا لهللكك ا المككان ون فكك  قككوا أحكك  موأمكك
 واهلل أعلم. ,ي ا على املناع صحله ف  اللغخ من ا سلقلاح  , فما لهلل وا سلأليان لغخ وعقاًل ا 

الشككوهللان   ا مككامالمنقطكك  هللمككا قالككه يمألككو  ال لمككا  و ككو ارليككا   ا سككلثنا ويلحككق لككه عكك م صككحخ 
 ا سكلثنا ل ك  أ ا    نمكا يصكي اعللكا ا  لا هللكان مكا ا سكلثنا وألن  ؛نما سكم  اسكلثنا  مكن لكاب الميكازاذ و 

المنقط  يهللون فيه المسلثنى من غي  ين  المسكلثنى منكه فهلليك  يلحقكق فيكه   سلثنا او  ,مما قللألا يز ً 
 ا ر اج.

  .: التخصيص بالشرطاثانيً 

 ,وأن  كككلا الشكككك ط لال ككككاق ال لمككككا ا سككككلثنا  لككككه لويكككوب الصككككاا الشكككك ط لككككالهللالم, والككك ايي صككككحخ 
م ول ,حزمالن  ا مامهللالم ومسل ا  من  ,الشوهللان  ا مام  ليهل ب  , و لا ماوالرال  ف  للك و ي 

 ,ركال  فك  للكك نكه  الز هللشك  أ ا مكام, لكا نقكا حك  مكن ال لمكا يصي نسلخ القوا لركال  للكك  لكى أ
نمكا ركال  فك  للكك ل كض األ لكا  , كا ال لكم, وغيك ا مكن أفرك  الك ين الك ازد ا مام ا ل اقونقا   و  ,واذ

 .صي اللمسك له ليا ييوي  لألم أ نى  , و عل   لرالفألم

 .(1)علمأواهلل  ,ا سلثنا نألم رال وا اليمألو  ف  وافقي الحن يخ  نا اليمألو   غم أ ولق  
 : التخصيص بالصفة.اثالثً 

ن الص خ الملهللو   ل   يما ل و   لى يمي  اليما الملهللو   قللألا : و و أوال ايي فيه قوا اليمألو 
 للحن يخ. ارالفً 

 : التخصيص بالغاية.ارابعً 

ل ليا و و مل ب  ا ما ل   ح   الغايخ فيما قللألا, فال ل را الغايخ ف  المغيا    رو  :ال ايي فيه
 ؛ن اللقي  لالغايخ يقلو  أن يهللون الحهللكم فيمكا و ا  النألايكخ لركال  الحهللكم فيمكا قللألكايمألو  ال لما ؛ أل

 واهلل أعلم. ,فلم لهللن الغايخ غايخ األن الحهللم لو لق  فيما و ا  الغايخ لم يهللن منقط ً 
 : التخصيص بالبدل.اامسً خ

و كو  ,شكلماا مكن المرصصكاي الملصكلخأن ل ا الكل ض ولك ا ا  :- وال لم عن  اهلل -ال ايي فيه 
 .ف  ا  شا  وارلا ا الشوهللان  ,(2)قوا اليمألو 

                                                           

 .2523ح5اللح ي , اللحلي  ش ح ٩1ح3, المحصوا113ح2( انا : اللح  المحيط (1
 .115ح2( انا : اللح  المحيط (2
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 المخصصات المنفصلة: :اثانيً 
 حزم في المخصصات المنفصلة.ابن  اإلماممذهب 

 ,اللرصيا لال قكا صلخ هلل أد غي ا من ال لما  و  : )الن حزم ف  المرصصاي المن ا مام أد 
 .(واللرصيا لال ليا الش ع  م  ل ض المرال خ هللما سل  

 ,وا يمككككاع ,والسككككنخ النلويككككخ ,القكككك ان الهللكككك يم :يكككك   أن المرصككككا المسككككلقافككككالن حككككزم  حمككككه اهلل 
 لرصيا الش ي خ.  :حزمالن  واللرصيا لما لهلل  يسميه

 ؛لهللنكه يسكميه لرصكيا الطلي كخ ,مكن المرصصكاي المن صكلخ ال قكا أن :حزم  حمكه اهللالن  وي  
ومن المل ق عليه لكين علمكا  األصكوا أن السكياق يكؤث  لشكهللا ملاشك  فك   ,لي  ال قا والق اسن والسياق

علمكا  األصككوا  يا   قك  لككخ السكياق(  ك  اللك) وال  لكخ ,لوييكه أو لحويكا أو لوكييق ولوسكي  الم نكى
 .رصصاي المن صلخ لالرطابح  الم لى ي ا السياق أ

ف  لرصيا ال ام  حزم على الق اسنالن  ومن األمثلخ والنمالج الل  ل ا على م   اعلما  

 َّ زبرب يئ ىئ  نئ مئ ُّٱ اليخ المنصوصخ ف  الرطاب قوله ل الى:راصخ الق اسن الر
نا فال ييوز أن نرا لأللا ال ,وعلى الماا ,يق  على الصالح ف  ال ين :الري  ف  اللغخو ، (1)

نه , علمنا أعن  م :و  قاا ,م ألم :ولم يقا ,فيألم :فلما قاا ,ل ض ما يق  عليه  ون ل ض    لنا
 .(2)فلللك   ييوز مهللاللخ هللاف  ألنه   ري  فيه ؛أ ا  ال ين فقط

 المنفصلة.مذهب الشوكاني رحمه اهلل في المخصصات 
 ,حكزم  حمكه اهلل مك  فكا ق اللسكميخ فقكطالكن  ا مكامالشكوهللان   ا مكاموق  وافق  ,التخصيص بالعقل: أوًل 

ون لوكك و له هللقولككه كككككككككأن اللرصككيا لال قككا قكك  يهلل" :ونقككا الكك ازد ,و كو مككل ب يمألككو  أ ككا ال لككم
 لن سه. انه لي  رالقً فوننا ن لم لالو و   أ (3)َّ مك لك اك  يق ُّٱى:كككككككككل ال

رككال  فكك  هللككون  ليككا ال قككا ومككن  ,يككواز اللرصككيا لكك ليا ال قككا هللمككا قالككه اليمألككو  :والكك ايي
، (4)َّ مك لك اك  يقُّٱٱ  و موافق على م نى اللرصيا الملهللو  فك  قولكه ل كالى: امرصصً 

نما رال وا ف  لسميخ للك لرصيصً  ن يوافقكون اليمألكو  ألن المركال ي ؛ا, فالرال  ل ا  ولي  م نوًيكاواذ
 .(6)األن مقلوى ال قا ثالي  ون الل ا  يماعً و  ,ف  اليملخ

                                                           

 33( سو   النو  اآليخ:(1
 .16٩,131ح3( انا : ا حهللام (2
 52( سو   الزم  اآليخ:(3
 52( سو   الزم  اآليخ:(1
 .33٩ح2., ا حهللام للم د 111-112ح2(انا : الللريا(6
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ًً فككولا و   الشكك ع ل مككوم يشككأل  الحكك  لارلصاصككه لككل ض مككا اشككلما عليككه  ,صًًيص بًًالحسالتخ: اثانًي
 جم يل ىل مل خل ُّٱَومنككه قولككه ل ككالى: ,لل مككوم اال مككوم هللككان للككك مرصًصكك

ألا لم لؤي ل ض األشيا  الل  من يمللألكا مكا هللكان أنم  ، (1)َّ جن يم  ىم مم خم حم
 .(2)ف  ي  سليمان عليه السالم

, فكالن حكزم يك را للكك فك  القك اسن ,ين فك  للككا مكامركال  لكين  نكه  واللد ياأل  واهلل أعلم أ 
 .والشوهللان  سماا الح 

 ,الهلللاب)حزم  حمه اهلل اللرصيا الش ع : الن  اللد يسميهو و  ,التخصيص بالدليل السمعي: اثالثً 
و ككو  ,لهللنككه أشككا   لككى أن المرصككا  ككو  ليككا ا يمككاع   ن كك  ا يمككاع (؛وا يمككاع ,والسككنخ
 .و و ال ايي ,يناما ممل ب 

و كككلا قكككوا  ,  أنكككه فككك  ن سكككه  كككو المرصكككا ؛أمكككا ا يمكككاع فم ككك   وهللاشككك  للككك ليا المرصكككا 
ثككم يلككزم  ,ألن  يمككاع ال لمككا  علكى لرصككيا ال ككام  سكلنا  م  لككى  ليككا هرك  ؛األهللثك ين مككن أ ككا ال لكم
ن يأللكوا المرصكامن ل   م ملال خ ا  ال لمكا  علكى  , وألن مكن المحكاا أن ييمك يماع وال مكا لكه واذ

 واهلل أعلم. ,غي   ليا
أو هللانكي عللكه  ,انه مرصا  ن هللكان يلًيكحزم  حمه اهلل ف  القيا  ف أ  أالن  ورال  الشوهللان  

 عليألا.  اأو ميم ً  ,عليألا امنصوصً 
وال ايي يواز لرصيا ال موم لالقيا  الصحيي المسلوف  لش وط القيا  وووالطه الم لل   عن  

و ككو مكككن األ لككخ الشكك عيخ فكك   ثلكككاي  ,ن القيككا  حيككخأل ؛ب يمألكككو  ال لمككا و ككو مككل  أ ككا األصككوا,
,  وللكك فك  عك   وقكاس ؛ن الصحالخ ق  أيم وا على لرصيا عموم الق هن والسنخ لالقيكا , وألاألحهللام

 جن ُّٱ , و كلا لرصكيا ل مكوم قولكه ل كالى:نألم ف  ح  ال ل  أنه نص  ح  الحك فلم ينقا رال  لي
فكك  اليلكك  ماسككخ, و ككلا  فرصصككنا ال لكك  مككن ل ككا )الزانكك ( (3) َّ ىهمه جه ين ىن من خن حن

 اللرصيا حصا لقيا  ال ل  على األمخ ف  اللنصي .
 ,مككن الل صككيا لككين ال لككخ المنصوصككخ ,واآلمكك د ,ومككنألم الشككوهللان , لهللكك ا ل ككض ال لمككا  وأمككا مككا
والط لشك وط والوكل اهللكان مسكلوفيً    لالقيكا   نكا مكاا  ألن المك ؛, فال  اعك  لكللك الل صكياوالقيا  اليل 

 واهلل أعلم. ,الم لل   عن  أ ا األصوا

                                                           

 .32( سو   النما, اآليخ:(1
 .16٩,131ح3( انا : ا حهللام (2
 .2و   النو  اآليخ:( س(3
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سكوا  هللكان الك اود للحك يس  ا لى عك م يكواز اللرصكيا لمكل ب الصكحال  مطلقًك الشوهللان  ل بو 
ن "فالحق ع م اللرصيا لمكل ب الصكحال  :فقااأو غي ا  , هللكانوا يماعكخ مكا لكم ييم كوا علكى للكك, واذ

 .(1)"... فيهللون من اللرصيا لا يماع
أم لكم يهللكن  ,للحك يس الكوا   فيكه ايقك  لمكل ب الصكحال  سكوا  هللكان  اوًيك ايي أن اللرصيا  وال  

, وألن عمككككا ينلغكككك  ال كككك وا عككككن عمككككوم الل ككككا فككككال ,خن مككككل ب الصككككحال  لككككي  لحيكككك؛ أل ككككو الكككك اود
 الصحال  على رال  النا ال ام  لما هللان ل ألم فألمه و  يوافقه أح  على للك.

     ن هللاني مشلأل   ف  زمن النلو . وارلا  يواز اللرصيا لال ا
اا النكا  وللكك ألن أف ك ؛و و مكل ب يمألكو  ال لمكا  ,لال ا   وال ايي  و ع م يواز اللرصيا

ا  لكى قكوا و فللك يؤ  اشلألا  ا ف  زمن النلو , وما لهلل ا الشوهللان  من لقيي  لهللون قاويخ على الش ع  
, وال ككا   هللاشكك خ عككن لى اهلل عليككه وسككلمللق يكك  النلكك  صككن اللرصككيا فكك  للككك حاصككا ؛ ألاليمألككو 
 وليسي ال ا      المرصصخ. ,لق ي ا

ن لكم اذ و  ,وارلا  اللرصيا لالسكياق  ن قامكي   للكه مقكام القك اسن القويكخ المقلوكيخ لل يكين المك ا 
 .فلي  لمرصا ,و  أفا   لا ال اس   ,يهللن السياق لأللا المنزلخ

 ُّٱَ:لما ف  سياق قوله ل الى الحيض اسل  ً   ل ييحه أن الم ا  لالق   :ومن أمثلخ للك 

 ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ
 زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىقيف ىف يث
 . (2)َّني مي زي ريٰى ين ىن  ننمن
والمرلكككوق فككك  الككك حم  نمكككا  كككو الحكككيض  ,و كككلا  كككو الحكككيض والحمكككا عنككك  عامكككخ الم سككك ين" :قكككاا
 .(2)"الويو د
والحكككق أن : " كككو المكككلهلللم حيكككس قكككاا أن المرصكككا حقيقكككخ ن حقكككق الشكككوهللاأمكككا المرصكككا فقككك  و 

 ,سككن  اللرصككيا  لككى   ا لككهلمككا هللككان المككلهلللم يرصككا لككا  ا   أ لهللككن ,المرصككا حقيقككخ  ككو المككلهلللم
فككك   امرصًصككك ,ثكككم ي كككا مكككا  ا علكككى   ا لكككه و كككو الككك ليا الل اككك  أو غيككك ا ,في لكككي ا  ا   مرصصكككه

 .(3)"ا صطالح قاا الم ا   نا  نما  و ال ليا
ثكم  ,وللكك أن المرصكا حقيقكخ  كو فاعكا اللرصكيا و كو المكلهلللم ؛ول ا الرال  ل اك قلي:  

 .اشلأل   لا ا طالق حلى صا  حقيقخو  ,أطلق للك على   ا له
ن الكك ليا  ككو أل   اصككطلي ال لمككا  علككى للككك اللسككميخ؛وقكك ,وأمككا  طككالق للككك علككى الكك ليا فميككاز

 .ال  ف  للك    قليا, و و ال اييولم ير ,لما , وعلى  لا يمألو  ال اللد يق  له اللرصيا
                                                           

 .251ح1( انا :   شا  ال حوا الى لحقيق الحق من علم األصوا (1
 .221( سو   اللق  , اآليخ: (2
 .123( انا : السيا الي ا , ا: 2)
 .36٩ح 1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا (3
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 يناإلمامالمطلب الثالث: حكم الخاص عند 
   .حكم الخاص

  يرلكو ركاا عكن  حهللم الراا م  فخ الم ا  لالل ا وويوب ال ما له فيمكا  كو مووكوع لكه لغكخ,
ن هللان يحلما أن لغ ,للك ولهللنكه  ,ازً ي  الل كا عكن مووكوعه عنك  قيكام الك ليا فيصكي  علكا   عنكه ميكايواذ

 ., فونه ملين ف  ن سه عاما فيما  و موووع له لال شلألخاغي  محلما لللص   فيه ليانً 

نكا أل الحكيض؛  كو  ن المك ا ": (1)﴾نبمب زبَ﴿ ل الى: قوله ف  اهلل  حمألم علماؤنا قاا  لا وعلى
للكك لا ين ول ككض الثالكس, ولككو حملنكاا علكى الحككيض هللكان اأطألكا  هللككان ا علك ا  لقك  لكو حملنكاا علككى األ
واسكم الككثالس مووكوع ل ك   م لككوم لغكخ   يحلمككا النقصكان عنكه, لمنزلككخ اسكم ال كك    لثالثكخ قك و  هللوامككا,

طألكا  لك ك ال مكا لل كا األفونه   يحلما ال   , واسم الواح  لي  فيألا احلماا المثنى, ف   حملكه علكى 
 .(2)" ليهو  ويه للمصي   ,الثالس فيما  و موووع له لغخ

وألن  ,ال مكككا لالركككاا أولكككى"فقكككاا:  ,اهلل فككك  سكككياق ل كككا ض ال كككام والركككاا حمكككه ولهللككك  اآلمككك د 
لركال  ال كام فهللكان أولكى  ,للرصكياا احلمكاالل ك ا عكن  ؛الراا أقو  فك    للكه وأغلكب علكى الاكن

 .(3)"لال ما

  لخ  ثم فألو ي ا على م ناا الموووع لهفال  يماا فيه, ومن  ,ن الراا لين ف  ن سهأوأووي 
أد لكك ون احلمككاا ناشكك  عككن  ليككا, ويثلككي الحهللككم لم لولككه علككى سككليا القطكك    الاككن, وللككك  ,قط يككخ

 .(4) َّ مخجخ مح  جح مج حج مث ُّٱ :هللقوله ل الى

مكن أل كاا الركاا  ألن ل كا الثالثكخ : ويكوب صكيام ثالثكخ أيكام؛فالحهللم المسكل ا  مكن  كلا الكنا  كو
 .ا, و  يحلما زيا   و  نقصً افي ا على م ناا قط ً 

 أنصلخ الو ثخ الوا    ف  الق هن فهلللألا قط يخ ألنألا من الراا. :اأيوً  ومثله 
  حزم في حكم الخاص.ابن  اإلماممذهب 

و ككو أن  ,و ككلا  ككو نككا مككل لنا"ويكك  فقككاا:  حككزم  حمككه اهلل ويككوب ال مككا لالرككاا  نالككن  يكك  
 .(6)" ليهفولا قام  ليا على أنه أ ا  له الرصوا ص نا  ,نحما الهللالم على عمومه

                                                           

 .221( سو   اللق  , اآليخ: (1
 .121ح  1( أصوا الس رس  (2
 .311ح 2( ا حهللام ف  أصوا األحهللام لآلم د (3
 .1٩(سو   الماس   اآليخ: (1
 .13ح 3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام  لن حزم (6
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وللككك مثككا  ويككب حمككا سككاس ا علككى الرصككوا,  " ن الككنا  لا رككا منككه شكك   حككزم:الككن  وقككاا
فألكككلا القكككوا مككك  مكككا فيكككه مكككن  ,فويكككب علكككى سكككاس  شكككألا لألما فككك  هللكككا شككك   ,شكككا  ين ي حكككا لقصكككخ مكككا

وعلككى  سككوله صككلى اهلل عليككه  ,ا وككط اب ولشككليأله لشكك     يشككلأله  قكك ام عاككيم علككى اهلل عككز ويككا
 وق  أعال اهلل ل الى من للك لهللان  لا القيا  أحمق. اا  حقً ولو هللان القي ,وسلم

  , الككلد رككا ل وككه لمنزلككخ شككا  ين عكك لين شككأل ا ألليألمككا فلككم يقككلال علككى مل لككه ال اسكك  الككناو 
 لا قيا  أصكي مكن قياسكه لكو هللكان و  ,ف  ساس  ما شأل ا له لغي  أليألمال   شألا لألما  ايهللون للك مويلً 

ألننكا مكأمو ون لقلكوا شكألا    ؛   أن اللد علمنكا م أمثكا ,هلللهلاطا وفاس   ! فهللي  والقيا االقيا  حقً 
وال مككا  ,هللمككا نحككن مككأمو ون لقلككوا الككنا الككوا   مككن اهلل ل ككالى و سككوله صككلى اهلل عليككه وسككلم ,ال كك لين

لككم يويككب للككك سككقوط  ؛فككولا سككقط عنككا قلككوا مككا شككأل ا لككه لكك ليا قككام علككى للككك فكك  ل ككض المواوكك  ,لككه
وهللللك النا الالزم لنكا قلولكه  لا قكام  ليكا علكى سكقوط ل وكه فك   ,ا ف  ساس  المواو ساس  شألا لألم

ألن اليك ح الكلد ناك  لكه  ؛فأللا أشله ممكا قكاا وساس ا, لاقيهلسقوط  ال ض المواو  لم يهللن للك مويلً 
ولو شله الشا   المي ح ع اللكه  ,ولي  رصوا النا لمسقط لل ما له يملخ ,مسقط ال  الخ لاليملخ

وألطكك  فكك   ,المنسككو  مككن الملككك والشكك اس  فأويككب لككللك سككقوط يمي ألككا عنككا لهللككان أ رككا فكك  اللمويككهل
, ول هللألم لهللالم اهلل وهللكالم  سكوله صكلى اهلل عليكه وسكلم؛ فونكك ليك  م ولهللنألم م  قولألم لالقيا  ,اللشليه

هلل وهلل الحمك  مكن عنك  غيك  ا اوكط الًا فيكه, و هللكلا يهللكون مكا هللكان أيألا الرلق لل ليكب لكاطلألم, وأشك  م
 .(1)على ما وفق لمنه"

فألكال لكلهلل  علكى  ,   ما ال ق على األرل له منه لاقيهوالنا  لا را ل وه لم يؤرل من وقاا: "
نكا  و كو ,(2)« ن الم لك     لقلكا: » لا األصا  ل قاا ف  نأليه صلى اهلل عليه وسلم عن قلا النسا 

ولكم يأركل منكه    مكا ال كق عليكه  ,منه الم لك   اسقط أيوً فألال أ ,والقاللخ, ق  را منه الزانيخ المحصنخ
 .!(3)من المن  من قلا الح لياي المأسو اي

 الشوكاني في حكم الخاص. اإلمامب مذه
الرطككاب الرككاا لواحكك  مككن األمككخ أن صكك ح لا رلصككاا لككه هللمككا فكك  ":  حمككه اهلل قككاا الشككوهللان 

 , فكال شكك فك  ارلصاصكه لكللك المراطكب(1)"  كليزسك و  ليز  أحً ا ل»: وسلمه علي اهلللى صقوله 

                                                           

 .11٩ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام. (1
 111ح  6( أر يككه ا مككام مسككلم فكك  صككحيحه هلللككاب اليألككا  والسككي   لككاب لحكك يم قلككا النسككا  والصككليان فكك  الحكك ب (2

 .1516ل قم:
 .11٩ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام, (3
( أر يه اللرا د ف  صحيحه هلللاب األوكاح , لكاب قكوا النلك  صكلى الكه عليكه وسكلم أللك  لك    "وكي لاليكلع مكن (1

 ".1٩51". ومسلم, هلللاب األواح , لاب وقي األواح  ل قم: "6661الم ز ولن ليزد عن أح  ل  ك" ل قم:"
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ن لم يص ح فيه لا رلصاا لللك المراطب, فل ب اليمألو   لى أنكه مركلا لكللك المراطكب, و   واذ
 .(1)"يلناوا غي ا    ل ليا من را ج

ال كق أ كا ال لكم سكلً ا ورل ًكا علكى أن اللرصكيا لل مومكاي يكاسز, ولكم " وقاا الشوهللان   حمكه اهلل:
للك أح  ممن ي لك  لكه, و كو م لكوم مكن  كلا الشك ي خ المطألك  ,   ير كى علكى مكن لكه أ نكى يرال  ف  
 .(2)لمسك لألا"

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ:قولكه ل كالى و و يكاسز مطلقًكا, سكوا  هللكان أمكً ا مثكا
، (4) َّ مبخب حب جب  هئ  ُّٱ :قوله ل كالى أو نألًيا مثا، (3)َّ زبرب يئ ىئ  نئ مئ

 حم جم هل مل خل حل مك  لك خك حك ُّٱ :ىكككككككككه ل الكككككككككقول ً ا مثككككاككككككككككككككأو رل
 .(5) َّ خم

 المناقشة والترجيح.

   لخ الراا على م ناا قط يخ.
يه غيك ا مكن ينسكه أو وم نى القاع  : أن الل ا   يحلما غي  م نى واح  ارلا له,   يشا هلله ف

 من غي  ينسه.
 ومن أمثلة القاعدة:

ف  لكخ اآليكخ قط يكخ فك  ، (6) َّ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ قوله ل الى فك  هلل كا   اليمكين: -1
 صيام  لا ال    من األيام.

 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ قوله ل الى: -2
ل كا النصك  وال لك  ل اكان راصكان   يحككلمالن ، (7) َّ جييه  ىه مه جه ين ىن

    م نى ال    المحصو  اللد اسل مال فيه.

                                                           

 .321ح  1شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا( انا :    (1
 .113ح1( انا : المص   ن سه (2
 .33( سو   النو , اآليخ: (3
 .222( سو   اللق  : اآليخ (1
 .31, 31( سو   الحي : اآليخ (6
 .1٩( سو   الماس   اآليخ: (5
 .12( سو   النسا :اآليخ: (1
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, حكك    (1)«شككا   لككى عشكك ين ومسككخفكك  هللككا أ ل ككين »:  عليككه وسككلم فكك  سككاسمخ الغككنمصككلى اهللقولككه  -3
, أو ل كا )عشك ين  كو مكا اسكل ما فيكه ل كا )أ ل كين( ,يزي  و  ينقا, و  يحلما غي  م نى واحك 

 .ومسخ(
فقك  ارلكا  اللوفيكق واليمك  لكين المكوق ين  ل نكا فك  األحهللكام  حزم رحمه اهلل في ذلكابن  أما رأي

ن يا نككا , ولهللككن   ون لوقكك  و  ناكك  سككمهاوهللككا مككا يقلوككيه  ,أن األصككا حمككا هللككا ل ككا علككى عمومككه
صكحاب , و لا قكوا يميك  أحينسل  ليه, ص نا ر ج عن عمومه ل ض ما يقلويه ل اهأن ن ليا يويب 

 .(2)الاا  
ل كاا اللك  "واأل :د اللد يقكواحزم ينلص  لل أالن  ني  (حهللام)ا  :وف  ل ض المواو  من هلللاب 

 .(3) ليا على الرصوا" عمومألا مالم يقم ل ا على ال موم لهللون على
ن ارلل كوا فك   ,ين فك  حهللكم الركاا مكن حيكس اليملكخا مكامواهلل أعلم أنه   ارلال  لكين  ويل و واذ

 ل ض الل اصيا.
وويوب ال ما له فيما  و موووع له لغخ,   يرلكو  ,وال ايي ف  حهللم الراا م  فخ الم ا  لالل ا

ن هللككان يحلمككا أن لغيكك  الل ككا عككن مووكك ,رككاا عككن للككك فيصككي  علككا   عنككه  ,وعه عنكك  قيككام الكك لياواذ
عامككا فيمككا  ككو مووككوع لككه لككال  ,, فونككه ملككين فكك  ن سككهاولهللنككه غيكك  محلمككا لللصكك   فيككه لياًنكك اميككازً 
  .(1)شلألخ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .115ح  2, 1161لاب زهللا  الغنم ل قم:  ( أر يه اللرا د ف  صحيحه هلللاب الزهللا  (1
 626ح2( ال    ف  أصوا ال قه (2
 ٩1ح2( انا :ا حهللام ف  اصوا ا حهللام (3
 .111ح 2, وش ح الطوف  121, وش ح ال و  "ح 311ح 1( انا : للمزي  ال    (1
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  واالختالف في المللق والمقيد االتفاقالمبحث الثاني: أوجه 

 .يناإلمامالمطلب األول: تعريف المطلق وحكمه عند 
 لق.تعريف المط

 :(1)فمن للك ,ارلل  ال لما  ف  ل  ي ه على أقواا
 ا علككى الما يككخ لككال قيكك  مككن حيككس  حكك ا:  ككو مكا وقيككا فكك ,  ا عككا شكاس  فكك  ينسككه مككا المطلًًق:

 ." و ال اا على الما يخ لقي  الوح  ": وع فه اآلم د لقوله,   
 الحايب.الن  قاله ," و ما  ا على شاس  ف  ينسه" :وقيا

 ." و ما  ا على اللاي  ون الص اي المطلق"وقيا: 
 .(2)والمطلق علا   عن النهلل   ف  سياق ا ثلاي

 ولهلل : )النهلل  ( احل از عن أسما  الم ا  , وما م لوله واح  م ين, أو عام مسلغ ق.
)ف  سياق ا ثلاي( احل از عن النهلل   ف  سياق الن  , فونألا ل م يمي  ما  و من  ولهلل :

أعلق ) :للنهللي  ل  لخ الل ا على ا سلغ اق, وللك هللقولك ف  م  ض األم ينسألا, ولر ج لللك عن ا
 (.سأعلق  قلخ)أو ا رلا  عن المسلقلا هللقوله:  ﴾,  نث مث ﴿ :أو مص   األم  هللقوله (, قلخ

و  يلصو  ا طالق ف  م  ض الرل  المل لق لالماوك , هللقولكه: ) أيكي  يكاًل( وك و   ل ينكه مكن 
ن شكسي قلكي: ) كو الل كا الك اا علكى مك لوا شكاس  فك  ينسكه(, و (3) سنا  ال ؤيخ  ليكه , فقولنكا: )ل كا( (1)اذ

 هللالين  للمطلق وغي ا.
 ولهلل : ) اا( احل از عن األل اا المألملخ.
 ولهلل : )على م لوا( لي م الويو  وال  م.

 .(6)ولهلل : )شاس  ف  ينسه( احل از عن أسما  األعالم, وما م لوله م ين أو مسلغ ق

                                                           

 ح , شكككك112-111ح3,  واللحكككك  المحككككيط 111ا2, ا حهللككككام لالمكككك د ج 11٩-111ا3( اناكككك : المحصككككوا ج(1
 .311-312ح 3الهللوهللب المني ج

 .3ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (2
( اناكك  نقكك  صككاحب يمكك  اليوامكك  وشككا حه للل كك ي ين, و   ال طككا  فكك  حاشككيله عليألمككا ومككا نقلككه عككن ال المككخ طككاش (3

 هللل   مما يووي  لا الموووع.
قيككك  سكككوا  ويككك  ولكككم ي للككك  أم لكككم يويككك , ف لكككى ( وقيككا: المطلكككق: مكككا  ا علكككى الما يكككخ لكككال قيككك  أد مكككن غيككك  اعللككا  (1

الل  ي ين األوا والثان    يسمى الل ا لاعللا    لله على الما يخ  ون نا   لى القيك  مطلقكا وعلكى الثالكس يسكمى 
 مطلقا. 

 .1ح3( انا :  ا حهللام ف  أصوا األحهللام (6
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 مث﴿ ى:كككككككنحكو قولكه ل ال (1)لناوا واحً ا غيك  م كين لاعللكا  حقيقكخ شكاملخ لينسكهوالمطلق: ما 
 .(3)«  نهللاح    لول »و  ،(2)﴾  نث

 حزم في تعريف المطلق.ابن  اإلماممذهب 

 . (ا حهللام) : لن حزم ف  هلللاله الم أي  ل  ي ً 
 الشوكاني في تعريف المطلق. اإلماممذهب 

ن هللككان الشككوهللان  يميككا الككى  الل ككا ي  الملقكك م لهلل  ككا لكك ون لكك يييأمككا الشككوهللان  فقكك  لهللكك  ل ككض  واذ
 .(1)ل  ي  الن الحايب.

, األم  هلل   ف  سياق, و   الن(6)والمطلق:  و الملناوا لواح    ل ينه لاعللا  حقيقخ شاملخ لينسه
 .(6) َّ  نث مث  ُّٱهللقوله ل الى:

 .(7)« ِبَوي  ال ِنَكاَح إالَّ » ف  الرل , هللقوله عليه السالم: وق  يهللون

 ُّٱٱ:هللقولككه ل ككالى ,والمقيكك :  ككو الملنككاوا لم ككّين, أو غيكك  م ككين موصككو  لككأم  زاسكك  علككى الحقيقككخ

قيكككككككك  ال قلككككككككخ لا يمككككككككان, ، (8)َّ نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت
 والصيام لالللال .

مقي   لا يمان, مطلقخ  (2)﴾ نتمت زت ﴿ هللقوله ل الى:، (1)وق  يهللون الل ا مطلًقا مقيً ا لالنسلخ
 النسلخ  لى السالمخ وساس  الص اي.ل

                                                           

 .531ح 2( انا :ش ح مرلص  ال ووخ الطوف  (1
 .٩2: ( سو   النسا  اآليخ(2
 لر ييه. ( سلق(3
 .313-311ح1(انا : ا شا  ال حوا(1
( قولككه: "الملنككاوا لواحكك " ركك ج لككه أل ككاا األعكك ا  الملناولككخ ألهللثكك  مككن واحكك . وركك ج لقولككه: "  ل ينككه" الم ككا  , هللزيكك  (6

  لاعللكككا  وعمكك و, وركك ج للككاق  الل  يكك : المشكككل ك, والوايككب المريكك , فككون هللككال  منألمكككا يلنككاوا واحككً ا   ل ينككه, 
 ".3٩2ح 3حقاسق مرلل خ. انا : ش ح الهللوهللب المني  "

 ".3( سو   الميا لخ من اآليخ "(5
لل ا: "  نهللكاح    لكول  وشكا  د عك ا, وأيمكا امك أ  أنهللحألكا  122ح3( أر يه ال ا قطن  ف  "سننه" ف  هلللاب النهللاح (1

ي ف ككه غيكك ا, والحكك يس صككحيي لط قككه  ولكك  مسككروط عليككه فنهللاحألككا لاطككا" ثككم قككاا:  ف ككه عكك د لككن ال وككا, ولككم
 .152ح 3, و"للريا الحلي 1٩1, 113ح 3وشوا  ا , وانا : نصب ال ايخ 

 ومحا الشا   ف  اآليخ: أن ال قلخ يا ي مطلقخ عن قي  ا يمان, هللما أن ل ا "الول " يا  ف  الح يس مطلًقا. 
 .٩2( سو   النسا  اآليخ: (1
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الزمكان, والمهللكان, والمصك  , والم  كوا لكه,  ناً ا  لى ما  و مكن وك و له مكن اويسمى ال  ا مطلقً 
 .(3)واهلل أعلم, والمحا للف اا المل  يخ, وق  يلقي  لأح  ا,  ون لقيلألا ,واآللخ فيما ي لق   لى اآللخ

 المناقشة والترجيح.

 ا يقالكا المطلكق,مك :هلأنك( )عك   المقيك و ,الحايكبالكن  ه اهلل للمطلكق ل  يك ارلا  الشوهللان   حم
فل را فيه  ,ما  ا على شاس  ف  ينسه :نهي    المقي  لأ اارلا ا للمطلق سالقً  ولحسب الل  ي  اللد

 .(1)الم ا   وال موماي هلللألا

  لمرلا  ف  ل  ي  المطلق:وعليه فا

 .(5) َّ ىقيف ىف يث ىث نث مث ُّٱ الى:هللقوله ل  ,ما  ا على الحقيقخ لال قي 

,   على مطلق الحقيقخ فقكط ,ألنه ي ا على ال موم ؛ال امعن  (ما  ا على الحقيقخ) كحل از لوا 
 المقي . (لال قي ) كحل از لوا 

 والمرلا  ف  ل  ي  المقي :

عككن  (قيكك ): كحلكك از لككوا َ(6)﴾ نتمت نث مث ﴿ مككا  ا علككى الحقيقككخ لقيكك ؛ هللقولككه ل ككالى:
 المطلق.

  

                                                                                                                                                                                

فك  ل كا واحك , لاعللكا  يأللكين مرلل لكين, فيهللكون الل كا مطلقًكا مكن ويكه, مقيكً ا مكن  ( أد: ق  ييلم  ا طكالق واللقييك (1
ويه هر , هللل ا " قلخ" فأل  مقي   من حيس ا يمان, فال لهلل ك  ال قلكخ الهللكاف  . ومطلقكخ مكن حيكس مكا سكو  ا يمكان 

 .3٩1-3٩3 ح3من األوصا , هللهللماا الرلقخ, والطوا, واللياض وأو ا  للك. انا : ش ح الهللوهللب المني  
 .٩2( سو   النسا  اآليخ: (2
( وم ناا: أن ال  ا ق  يقي  لل ض م اعيله  ون ل ض, فيهللون مطلًقا مقيكً ا لا وكافخ  لكى ل وكألا  ون ل كض, مثكا: (3

"صم يوم ا ثنين" فون الصوم مقي  من يألخ ا   الزمان, ولو قيا: "صم ف  الم ينخ يومين" لهللان على عهللك  مكا 
 .531ح 2لص  ال ووخ لق م انا : ش ح مر

 .111ح2( انا : ا شا  ال حوا (1
 .3( سو   الميا لخ اآليخ:(6
 .٩2( سو   النسا  اآليخ:(5
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 ين.اإلمامالمطلب الثاني: تعريف المقيد عند 

 ا  فيقاا فيكه:  كو مكا على ارلال   لا الح و  الملهللو   ف  المطلق, مطلقالمقي :  و ما يقالا ال
 ا علككى  يقككاا فكك  حكك ا:  ككو مككا فلكك را فيككه الم ككا   وال مومككاي هلللألككا, أو   علككى شككاس  فكك  ينسككه,
 .(1)لخ على ش   من القيو ما هللان له    أو الما يخ لقي  من قيو  ا,

 حزم في تعريف المقيد.ابن  مذهب اإلمام

 طل  على ل  ي   لن حزم  حمه اهلل للمقي .لم أ

 اإلمام الشوكاني في تعريف المقيد.مذهب 

 .(2)علمأواهلل  ,ما الشوهللان   حمه اهلل فق  لهلل  الل ا ي  ل ون ل يييأ

 .المطلب الثالث: حمل المطلق على المقيد

 حزم في حمل المطلق على المقيد.ابن  اإلماممذهب 

 , وق  لق م لهلل  ما رلصي له من الل  ي .لإلمام ف  للك اواوحً  الم أي  هللالمً 
 .الشوكاني في حمل المطلق على المقيد اإلماممذهب 

ن و   مقي ً    ان الرطاب  لا و   مطلقً " قاا الشوهللان :  حما على  امقي  له حما على  طالقه, واذ
ن و   مطلقً لقيي ا  :(3)ف  موو  هر , فللك على أقسام امقي ً  ف  موو  ا, واذ

, هللما حهللاا القاو  ألولهلل  ا ل اقأن يرلل ا ف  السلب والحهللم, فال يحما أح  ما على اآلر  لاألوا: 
الباقالني
مام الح مين (1) الجويني, واذ

اا. ارهان, و(6)
 , واآلم د وغي  م.(1)

                                                           

, والمأللب ف  علكم اصكوا 3٩3ح3, وش ح الهللوهللب المني  355ح3,  ف  الحايب  1-6ح3( انا : ا حهللام لالم د (1
 .1113ح2ال قه المقا ن 

 .311-316ح 1( انا :ا شا  ال حوا(2
 .5ح2( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا, للشوهللان , (3
( محمكك  لككن الطيككب الككولهلل  اللككاقالن   أ  الملهلللمككين علككى مككل ب الشككاف   و ككو مككن أهللثكك  النككا  هللالمككا ولصككني ا فكك  (1

لصكاني  هللثيك   الهللالم يقاا  نه هللان   ينام هللا ليلخ حلى يهلللب عش ين و قخ من م   طويلخ من عمك ا فانلشك ي عنكه 
 .56ح  11انا : الل ايخ والنألايخ 

 ( عل  الملك لن عل  اهلل لن يوس  لن محم  اليوين , ألو الم ال , الملقب ويا  ال ين الم  و  لومام الح مين.(6
مككن أعلككم أصككحاب الشككاف  . ولكك  فكك  يككوين, يككاو  لمهللككخ أ لكك  سككنين ولالم ينككخ يكك    وي لكك  وييمكك  طكك ق المككل ب,    

ا له  مام الح مين. ولولى الرطالخ لم  سخ النااميخ لم ينكخ نيسكالو , وفكوض  ليكه األوقكا  ولقكى علكى للكك فلأللا قي
, سككككي  أعككككالم النككككلال   156ح6 ككككك. اناكككك : ل يملككككه فكككك  طلقككككاي الشككككاف يخ الهلللكككك   111ثالثككككين سككككنه لككككوف  سككككنخ :

 .151ح11
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 (, ن اا  ي فأعلق  قلخ)لحهللم فيحما أح  ما على اآلر , هللما لو قاا: أن يل قا ف  السلب وا :الثان 
 . ( ن اا  ي فأعلق  قلخ مؤمنخ)وقاا ف  موووع هر : 

القاضاي بباد الوهاا ف   لا القسم القاو  ألو لهلل  اللكاقالن , و ا ل اقوق  نقا 
 ,, والكن فكو ك(2)

 وغي  م.

القسكم, فكل ب ل وكألم  لكى  فك   كلا (3)ني كخ"ارلل  أصحاب ألك  ح (:األوسط)ل  ان ف  الن  وقاا
أااو منواور الماترياديما, والصحيي من مكل لألم أنكه يحمكا, ونقكا ألكو زيك  الحن ك  وأنه   يح

فك   (1)
الركككال  فيكككه عكككن  (5)الط طوسككك  ى(. وحهللكككأن ألكككا حني كككخ يقكككوا لالحمكككا فككك   كككلا الصكككو  ): (6)(ل سككي ا)

القاوك  علك  الو كاب, و كو مكن  ا ل كاقخ مكن نقكا المالهلليخ, ول ض الحناللكخ, وفيكه ناك , فكون مكن يملك
 المالهلليخ.

الحايكب وغيكك ا أن  كلا الحمكا  ككو الكن  المكلهللو  وقك  الرككال  لكين المل قكين, فكك يي ا ل ككاقثكم ل ك  
 علكى نسكخ , أد:  اً  اليان للمطلق, أد:  اا على أن الم ا  لالمطلق  و المقي , وقيا:  نه يهللون نسكرً 

 المقي  الالحق, واألوا أولى.حهللم المطلق السالق لحهللم 

                                                                                                                                                                                

لهلليكا الألك ا , ولك ع فك  ( أحم  لن عل  لن ل  ان, ألو ال لي, الشاف  , فقيه لغك ا د: ل(1  قكه علكى الغزالك  والشاشك , واذ
المككل ب وفكك  األصككوا وهللككان  ككو الغالككب عليككه. قككاا الملككا ك لككن هللامككا: هللككان رككا ق الككلهللا    يهللككا  يسككم  شككيسا    

, 51ح  1ح اه. مكن لصكاني ه: " اللسكيط ", و " الوسكيط ", و " الكوييز " فك  ال قكه واألصكوا. انا :شكل اي الكل ب 
 .151ح  1, واألعالم 2٩ح  1 والن رلهللان

( عل  الو اب لن عل  لن نص  لن أحم , ألو محم , الث لل , اللغ ا د, المالهلل , فقيكه, أ يكب, مكن فقألكا  المالهلليكخ. (2
ول  للغ ا , وأقام لألا. وول  القوا  ف  اس   , ولا ا يا )ف  ال  اق( من لصاني ه: " الللقكين " فك  فقكه المالهلليكخ, و 

ا ", و " النصك   لمكل ب مالكك ", و " شك ح الم ونكخ ", و " األشك ا  علكى مسكاسا الركال  ".اناكك : " عيكون المسكاس
, فككككواي 231ح 1, ال ككككلي الملككككين 223ح 3, شككككل اي الككككل ب 311ح 2, وفيككككاي األعيككككان 25ح 2الكككك يلاج المككككل ب 

 .11ح 2الوفياي 
اَا يحيككى الككن م ككين : هلَلككاَن ألككو َحِنْي َككخ ثقككخ فكك  ( الن مككان لككن ثالككي الليمكك  الهللككوف  مككولى لنكك  لككيم اهلل لككن ث للككخ , قَكك(3

, وسي  أعالم   1131)  33٩ح1, ولألليب الهللماا  323ح13. انا :لا يخ لغ ا      161اْلَحِ ْيس , لوف  سنخ  
 . 3٩1ح5النلال  

منصو  (  و عل  لن الحسن لن عل  لن محم  لن ع ان, ألو الحسن, القاو , المال ي د. سلط شيخ ا سالم أل  (1
 المال ي د. ل قه على ي ا ألمه.

( واسمه: "لأويالي المال ي د" للشيخ محم  لن محم  المال ي د أل  منصو , وي    أيوا لاسكم "لكأويالي القك هن" ا. (6
 .161ح 1 ك. هللش  الانون 

مشكهللالي" (  و نيم ال ين  ل ا يم لن عل  لن أحم  الط سوس , قاض, مصن , مكن هللللكه: "ا  شكا اي فك  وكلط ال(5
و"ا عكككالم فككك  مصكككطلي الشكككألو  والحهللكككام" و"أن ككك  الوسكككاسا" ي ككك   لال لكككاو  الط طوسكككيخ, وغي  كككا اناككك  ل يملكككه 

 ".61ح 1ومصا   ا ف  ا عالم "
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, أو يألكككا اأو ملكككأر ً  اواكككا    طالقألكككم أنكككه   فككك ق فككك   كككلا القسكككم لكككين أن يهللكككون المطلكككق ملقككك مً  
 يل ين الحما, هللما حهللاا الز هللش . السالق, فونه

ولقييك  ا لا يمكان فك   ,(1)أن يرلل كا فك  السكلب  ون الحهللكم, هللكوطالق ال قلكخ فك  هلل كا   الاألكا الثالكس:  
ويككوب ا علككاق فكك  الاألككا  والقلككا, مكك  هللككون الاألككا  والقلككا  :, فككالحهللم واحكك  و ككو(2)القلككا هلل ككا  

 سللين مرلل ين, فأللا القسم  و موو  الرال .

 فل ب هللافخ الحن يخ  لى ع م يواز اللقيي , وحهللاا القاو  عل  الو اب عن أهللث  المالهلليخ.

 ول ب يمألو  الشاف يخ  لى اللقيي .

الشككاف يخ  لككى أنككه ييككوز لقييكك  المطلككق لالقيككا  علككى للككك المقيكك , و   ول ككب يماعككخ مككن محققكك 
 ي عى ويوب  لا القيا , لا ي عى أنه  ن حصا القيا  الصحيي ثلي اللقيي  واذ  فال.

الاارا يقككاا 
علككم أن صككحخ  ككلا القككوا  نمككا لثلككي  لا : وأو ككو القككوا الم لكك ا: (المحصككوا)فكك   (3)

؛ ألن الشكا ع لكو قكاا: افو ي  ي ً  -ي ن  مل ب يمألو  الشاف يخ-وا األ أفس نا القولين األولين, أما
لكم يهللكن أحك  الهللالمكين  ا,أويلي ف  هلل ا   القلا  قلخ مؤمنخ, وأويلي ف  هلل ا   الاألكا   قلكخ هلليك  هللكانل

 .الآلر , ف لمنا أن لقيي  أح  ما   يقلو  لقيي  اآلر  ل اً  امناقوً 

, ولككأن الشككألا   لمككا قيكك ي لال  الككخ مكك   واحكك  , وأطلقككي فكك  وقكك  احليككوا لككأن القكك هن هللالهلللمككخ الواحكك  
 ساس  الصو , حملنا المطلق على المقي  فهلللا  ألنا.

  ف  هللا ش  , واذ  ويب أن  ,لأن الق هن هللالهلللمخ الواح   ف  أنألا   للناقض واليواب عن األوا
 يلقي  هللا عام ومطلق لهللا راا ومقي .

 يماع.وعن الثان : أنا  نما قي ناا لا 

فوكك ي ؛ ألن  ليككا القيككا , و ككو أن ال مككا لككه  فكك   - ي نكك  مككل ب الحن يككخ -وأمككا القككوا الثككان  
 انلألى. للو   المانون عام ف  هللا الصو .

                                                           

( و   الوا    ف  قولكه ل الى:ووالكلين ياكا  ون مكن نسكاسألم ثكم ي كو ون لمكا قكالوا فلح يك   قلكخ مكن قلكا أن يلماسكا    (1
 .3اآليخ: الميا لخ 

 .٩2اآليخ, النسا   ... ومن قلا مؤمنا رطا فلح ي   قلخ مؤمنخ ...  ( و   الوا    ف  قوله ل الى: (2
( محم  لن عم  لن الحسكين لكن الحسكن, الك ازد, فرك  الك ين, ألكو علك  اهلل, الم ك و  لكالن الرطيكب. مكن نسكا ألك  (3

ليألا نسلله, وأصله  مكن طل سكلان. فقيكه وأصكول  شكاف  , مكلهلللم, ناكا , لهلل  الص يق  و  اهلل عنه. ول  لال د واذ
م س , أ يب, مشا ك ف  أنواع من ال لوم منحه اهلل ق    فاسقخ ف  اللألي  واللصني , فهللان ف ي  عص ا. اشلأل ي 

 كك. اناك : 515مصن اله ف  اآلفاق وأقلا النا  على ا شلغاا لألا. منألا: المحصوا ف  أصكوا ال قكه لكوف  سكنخ 
 .213ح1, األعالم للز هللل  1٩ - 11ح2 ال لي الملين
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:  ن  ككلا هللككالم اهلل فكك  حهللككم الرطككاب الواحكك  قككاا  مككام الحكك مين اليككوين  فكك   فكك  مككا قالككه مككن أن
ا فكك  هلللككاب اهلل مرلل ككخ مللاينككخ, لل وككألا حهللككم الل لككق ا سككل  ا مككن فنككون الألككليان, فككون قوككايا األل ككا

فمن ا عى لنزيكا يألكاي الرطكاب علكى حهللكم هللكالم  ا حهللم ا سلقالا وا نقطاع,وا رلصاا, ولل وأل
 اواح , م  ال لكم لكأن هلللكاب اهلل فيكه الن ك  وا ثلكاي, واألمك  والزيك , واألحهللكام الملغكاي  ؛ فقك  ا عكى أمك ً 

 . انلألى.اعايمً 

أن الحكا  الحهللكم لكين المطلكق والمقيك  يقلوك  حصكوا اللناسكب لينألمكا ليألكخ الحمككا, و   و  ير كاك
 القاسلون لالحما.  ليهفالحق ما ل ب  ثا للك  لى  لا ا سل  ا الل ي ,نحلاج ف  م

أن حهللككم المطلككق ل كك  المقيكك  مككن ينسككه موقككو   :وفكك  المسككألخ مككل ب  الكك  لككل ض الشككاف يخ, و ككو
ن لككم يقكم الكك ليا صككا  هللالككلد لكم يكك   فيككه نككا, في كك ا علكى الكك ليا, فككون قككام  الك ليا علككى لقييكك ا قيكك , واذ

 عنه  لى غي ا من األ لخ.

ا, و   ليألكو لا أفس  المكلا ب؛ ألن النصكوا المحلملكخ يهللكون ا يلألكا  فيألكا عاسك ا "قاا الز هللش : 
 ."ي  ا  لى غي ا

مطلكق و" المقيك , فكون هللكان حهللكم وف  المسألخ مل ب ركام : و كو أن ي للك  أغلكا الحهللمكين فك  "ال
 المقي  أغلا حما المطلق على المقي .

 و  يحما على  طالقه    ل ليا؛ ألن اللغليا  لزام, وما لومنه ا لزام   يسقط اللزامه لاحلماا.

الماورديقاا 
 . قلي: لا  و أل   ا من الصواب."و لا أولى الملا ب": (1)

, فككال رككال  فكك  أنككه   (اعالًمكك اط ككم يليًمككو )أ, أ(ااهللكك  يليًمكك)أن يرلل ككا فكك  الحهللككم, نحككو: ال الكك : 
و مرلل كين, الحك  سكللألما أو يحما أح  ما على اآلر  لويه من الويوا, سوا  هللانا مثللكين أو من يكين أ

 ارلل .

 الحايب.الن  وق  حهللى ا يماع يماعخ من المحققين هر  م 

 

 

 
                                                           

( علكك  لككن محمكك  حليككب, ألككو الحسككن المككاو  د: أقوككى فوككا  عصكك ا. مككن ال لمككا  اللككاحثين, صككاحب  اللصككاني  (1
الهللثي   الناف خ. ول  ف  اللص  , وانلقا  لى لغ ا . وول  القوا  ف  لل ان هللثي  , وهللان يميا  لكى مكل ب ا علكزاا, 

عنكك  الرل ككا , نسككلله  لككى ليكك  مككا  الككو  , ووفالككه للغكك ا . مككن هللللككه " أ ب الكك نيا والكك ين " و " ولككه المهللانككخ ال في ككخ 
, وسكي  أعكالم النكلال   211-1٩٩ح1. اناك : المنكلام    161األحهللام السلطانيخ " "والحاود الهلللي ". لوف  سكنخ  

 . 231ح2, وطلقاي الشاف يخ , لإلسنود  56و  51ح11
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 :(1)سبعة اواشترط القائلون بالحمل شروطً 

أن يهللككون المقيكك  مككن لككاب الصكك اي, مكك  ثلككوي الككلواي فكك  المووكك ين, فأمككا فكك   ثلككاي أصككا : لاألو
الحهللم من زيكا   أو عك   فكال يحمكا أحك  ما علكى اآلرك , و كلا هللوييكاب غسكا األعوكا  األ ل كخ 
فكك  الووككو , مكك  ا قلصككا  علككى عوككوين فكك  اللككيمم, فككون ا يمككاع من قكك  علككى أنككه   يحمككا 

لما فيه من  ثلاي حهللم  ؛قيي  الووو , حلى يلزم الليمم ف  األ ل خ األعوا  طالق الليمم على ل
 لم يلهلل , وحما المطلق على المقي  يرلا لالص اي هللما لهلل نا.

الشاشاااايوممككككن لهللكككك   ككككلا الشكككك ط الق ككككاا 
ساااافرايينياال, والشككككيخ ألككككو حامكككك  (2)

, والمككككاو  د, (3)
الرويانيو

مكن  (5)ريك انالكن  عن الهلليخ, ونقا الماو  د أيوً من الما (6), ونقله الماو  د عن األلأل د(1)
 , و و قوا لاطا."أن المطلق يحما على المقي  ف  اللاي"الشاف يخ: 

طكالق أ الثاني:   يهللون للمطلق    أصا واحك , هللاشكل اط ال  الكخ فك  الشكألو  علكى ال ي كخ والوصكيخ, واذ
 ُّٱ  اس الككزويين لقولكه ل ككالى:الشكألا   فكك  الليكوع وغي  ككا, فألك  شكك ط فك  اليميكك , وهللكلا لقييكك  ميك

                                                           

 .٩ح2ا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا, للشوهللان , ( انا :   شا  ال حو (1
(  سكحاق لككن  لكك ا يم, ألككو ي قككوب الر اسككان  الشاشكك : فقيككه الحن يككخ فكك  زمانككه. نسككلله  لككى الشككاش )م ينككخ, و ا  نألكك  (2

سككيحون( انلقككا منألككا  لككى مصكك , وولكك  القوككا  فكك  ل ككض أعمالألككا, ولككوف  لألككا, لككه هلللككاب: )أصككوا ال قككه( ي كك   
 .2٩3ح 1شاش ( .انا : األعالم, للز هللل لك)أصوا ال

( أحمكك  لككن محمكك  لككن أحمكك  ا سكك  اسين , ألككو حامكك  نسككلله  لككى  سكك  ان لهللسكك  الألمككز  للكك   لر اسككان لنككواح  نيسككالو . (3
اسلوطن لغ ا  مشغو  لال لم حلى صا   مام الشاف يخ ف  زمنكه, وانلألكي  ليكه  ساسكخ المكل ب. وهللكان قك  أفلكى و كو 

 سنخ.الن سل  عش   
( علكك  الواحكك  لككن  سككماعيا لككن أحمكك  لككن محمكك , ألككو المحاسككن ال ويككان . فقيككه شككاف  , أحكك  أسمككخ مككل ب الشككاف  , (1

اشككلأل  لح ككا المككل ب حلككى يحهللككى عنككه أنككه قككاا )لككو احل قككي هلللككب الشككاف   ألمليلألككا مككن ح اكك ( ؛ وقيككا فيككه: 
  لكوطن أ لكه )همكا( ,مكن لصكاني ه: )اللحك ( )شاف   عص ا( . ول  قوا  طل سلان و ويان وق ا كا: قللكه المالحك 

, 251ح  1و ككو مككن أوسكك  هلللككب المككل ب؛ و )ال كك وق( ؛ )الحليككخ( ؛ و )حقيقككخ القككولين( طلقككاي الشككاف يخ للسككلهلل  
 .321ح  1واألعالم للز هللل  

لن ف حون: ( محم  لن عل  اهلل لن محم  لن صالي, ألو لهلل , األلأل د, المالهلل . فقيه أصول , مح س, مق  . قاا ا(6
هللان ثقخ أمينا مشألو ا وانلألي  ليه ال ياسخ ف  مل ب مالك , من لصاني ه: ) ش ح مرلص  الن الحهللم (, و ) ال   
على المزن  ( ف  ثالثين مسألخ, و )هلللاب فك  أصكوا ال قكه(, و ) شك ح هلللكاب علك  الحهللكم الهللليك  (. اناك : لكا يخ 

 . 16ح  3شل اي المل ب , و 311ح  11, والل ايخ  والنألايخ 152ح  6لغ ا  
( الحسين لن صالي ري ان ال قيه الشاف  : أح  أ هللان المل ب, هللان  ماما زا ك ا و عكا. مكن هلللكا  األسمكخ للغك ا . قكاا (5

الشيخ ألو  سحاق: ع ض عليكه القوكا  فلكم يلقلك , قكاا الكل ل : لكم يللغنكا علكى مكن اشكلغا و  عكن مكن أركل ال لكم 
   شيسا فيما أعلم قاا السلهلل : ل له يال  ف  ال لم الن س يج وأ  ك مشايره.قاا: وأانه ماي هللألال ولم يسم

 .111ح  11, والل ايخ والنألايخ 251ح  2, ولألليب األسما  واللغاي 63ح  1لا يخ لغ ا  
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طككككالق الميكككك اس فيمككككا أطلككككق فيككككه, فيهللككككون مككككا ، (1)َّ زث رث يت ىت نت مت زت واذ
 .الموا يس هلللألا ل   الوصيخ وال ينأطلق من 

لككم يحمككا  طالقككه  الككين قيكك ين ملوككا ين ناكك , فككون هللككان السككلب مرلل ًكك اأمككا  لا هللككان المطلككق  اسكك ً  
 قيا  عليه أولى, أو ما هللان  ليا الحهللم عليه أقو .على أح  ما    ل ليا, فيحما على ما هللان ال

أاو إسحاق الشيرا يوممن لهلل   لا الش ط األسلال ألو منصو , والشيخ 
والمكاو  د,  ف  اللم  (2)

 على اشل اطه.  ا ل اقوحهللى القاو  عل  الو اب 

 ."شيساولي  هللللك, فق  حهللى الق اا الشاش  فيه رالفا ألصحالنا, ولم ي يي "قاا الز هللش : 

فونكه يلككزم منكه ا رككالا  ,أمكا فكك  يانكب الن ك  والنألكك  فكال ,أن يهللكون فكك  لكاب األوامكك  وا ثلكاي الثالًث:
 لالل ا المطلق م  لناوا الن   والنأل , و و غي  ساسح.

  ركككال  فككك  ال مكككا لمككك لولألما واليمككك  "وممكككن لهللككك   كككلا الشككك ط اآلمككك د, والكككن الحايكككب, وقكككا : 
ا؛ و  مسكلمً  ا,ا هللكاف ً ا لكم ي لكق مهللالًلكا هللكاف ً لكق مهللالًلكلا قاا:   ل لق مهللاللكا,   ل لينألما؛ ل  م الل ل , فو

 . "ا منألما لم ي ما لألما ل لو أعلق واح ً 

والنألكك , و   عليككه الق افكك  لمثككا مككا لهللكك ا اآلمكك د والككن  األمكك  فسككو  لككين وأمككا صككاحب المحصككوا
األصاافهانيالحايككب. وأمككا 

حمككا المطلككق علككى المقيكك    يرككلا " , وقككاا:فللكك  صككاحب المحصككوا (3)
 ."لاألم  والنأل , لا يي د ف  يمي  أقسام الهللالم

وق  يقاا:   يلصو  لوا   المطلق والمقي  ف  يانب الن ك  والنألك , ومكا لهللك وا مكن "قاا الز هللش : 
أااي واورالمثاا  نما  و من قليا أف ا  ل ض م لوا ال ام, وفيه ما لق م من رال  

هلل ا , فكال ويكه لكل(1)
  ألنا. انلألى.

                                                           

 .12( سو   النسا  اآليخ: (1
ليك   ل كا  ( نشكأ للغك ا  ولكوف  (  ل ا يم لن عل  لن يوس , ألكو  سكحاق, يمكاا الك ين الشكي ازد. ولك  ل يك وز هلكا  )ل(2

لألا. أح  األعالم, فقيه شاف  . هللان مناا ا فصيحا و عا ملواو ا. انلألي  ليه  ساسخ المكل ب, لنيكي لكه النااميكخ 
و    لألا  لى حين وفاله, من لصاني ه: " المأللب " ف  ال قه, " والنهللي " ف  الرال , و " الللص   " فك  أصكوا 

 ال قه.
ين لن أحم , ألو شكياع, شكألاب الك ين ألكو الطيكب األصك ألان : فقيكه مكن علمكا  الشكاف يخ. لكه هلللكب, ( أحم  لن الحس(3

 .111ح1منألا )اللق يب ( فقه, ويسمى )غايخ ا رلصا ( و )ش ح  قناع الماو  د(. انا : األعالم للز هللل 
ا ألككا َعْلكك  اهلل, َوهلَلككاَن  ماًمككا فقيألًككا , وثقككًخ (  لكك ا يم لككن رالكك  لككن ألكك  اليمككان الهللللكك  اللغكك ا د , َأُلككو ثككو  , ويهللنككى َأْيًوكك(1

,  12ح12ال  ككككككك, و سكي  أعكالم النل 65ح5. انا :لكا يخ لغك ا      211مأموًنا , صاحب الشَّاِفِ ّ  , وماي سنخ  
 ( . 12واللق يب )
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 ا قيق ال ي , وي له أيوا شك طً الن  والحق: ع م الحما ف  الن   والنأل , وممن اعلل   لا الش ط
 ف  لنا  ال ام على الراا.

دقيااق الريااداااا.  قككاا   يهللككون فكك  يانككب ا لاحككخ,أ الرابًًع:
 ن المطلككق   يحمككا علككى المقيكك  فكك  ": (1)

 ."  المطلق زيا  يانب ا لاحخ؛  ل   ل ا ض لينألما, وف

 قاا الز هللش : وفيه نا .
  يمهللكن اليمك  لينألمكا    لالحمكا, فكون أمهللكن لغيك   عمالألمكا فونكه أولكى مكن ل طيكا مككا  ا أ الخًامس:

الرفرةاا.  عليه أح  ما, لهلل ا
 .(3) ف  المطلب (2)

سك , فكال يحمكا   يهللكون المقيك  لهللك  م كه قك   زاسك  يمهللكن أن يهللكون القيك  أليكا للكك القك   الزاأ السادس:
 .االمطلق على المقي   ألنا قط ً 

 فون قام  ليا على للك فال لقيي .  يقوم  ليا يمن  من اللقيي , أ السابع:

حمل المطلق على المقيد على مذهبين:واختلف األصوليون في معنى   

و أن م نى حما المطلق على المقي    -ي   يمألو  األصوليين ومنألم الشاف يخ  المذهب األول: 
 -المطلق والمقي   -أد: منل نزوا المطلق, فهللأن النصين  ,له المقي  الل ا  ال سي  المطلق لهللونه م ا ً 

من أنواع الميكاز يسكمى عنك  علمكا  اللالغكخ لكوطالق اليكز  واذ ا    ا, فألو يشله نوعً (1)لمنزلخ نا واح 
خ فككك  الحقيقكككخ اسكككم ليكككز  مكككن لألكككا يميككك  ا نسكككان, وال قلككك اهللقولكككه: )أعلكككق  قلكككخ( مككك ا ً الهللكككا, أو ال هللككك  

نما ياز  طالق ال قلخ على يمي  أيزا  ا نسان؛ ألنألكا أعاكم يكز  فيكه, ولألالهللألكا   ويكو   ا نسان, واذ
فككك  حمكككا المطلكككق علكككى المقيككك  أو ليانكككه  األمككك  لكككه, فألككك  لمنزلكككخ السكككلب لويكككو ا ولقكككا  حيالكككه, و هللكككلا

فك  فك   منلشك   ال ك  أن هللكان قلكا اللقييك  حهللًمكأن مك لوا الل كا المطلكق  :لواسطله ي ا  له عن  اليمألو 

                                                           

ماسخ  كك, ولكوف  ( محم  لن عل  لن و ب, قاض من أهللال  ال لمكا  لاألصكوا, ميلألك , ولك  سكنخ رمك  وعشك ين وسكل(1
, 6ح 5, شككل اي الككل ب 161ح 1 ككك, مككن لصككاني ه : "ا مككام فكك  شكك ح ا لمككام" اناكك : هللشكك  الانككون 112سككنخ 

 .213ح 5األعالم "
( أحمكك  لككن محمكك  لككن علكك  األنصككا د, ألككو ال لككا , نيككم الكك ين, فقيككه شككاف  , مككن فوككال  مصكك , م كك و  لككالن (2

ا يواح والللين فك  م  فكخ المهلليكاا والميكزان" "هلل ايكخ النليكه فك  شك ح ه , من لصاني ه : "111ال ف خ, ولوف  سنخ 
 .222ح 1األعالم  2111ح 2هللش  الانون  22ح 5اللنليه" وغي  ا, انا : شل اي الل ب 

ح 2( و كككو شككك ح "للوسكككيط" فككك  ال ككك وع للغزالككك  أل كككخ الكككن ال ف كككخ فككك  سكككلين ميلككك ا ولكككم يهللملكككه. اناككك : هللشككك  الانكككون (3
2111. 

, وليسككي  اللح يكك   لككن أميكك  165ح2حاشككيخ سكك   الكك ين الل لككازان  علككى مرلصكك  المنلألككى  لككن الحايككب ( اناكك : (1
, واألحهللكام لآلمك د 111, والمسو   آلا ليميخ ا: 215ح2, وش ح الهللوهللب المني  لل لوح  الحنلل  36ح2الحاج 

 .212ح2
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ألن القي  اللد و   عليه قلا من شكيوعه وحصك  انطلكاق  ف  ف   مقي ؛ اوله ل   الحما حهللمً يصلي م ل
 حهللمه على ل ض األف ا  الل  هللاني صالحخ للناوله على سليا الل ا.

ز  ف  لحقيق المطلوب علق ي؛ فون  لا الل ا لوطالقه ي ي  أنه يشا ع )علق  قلخ(ف ن ما يطلب ال
ألن ال قلخ اسم ملألم يلحقق م لوله ف  الرا ج لواح  غي  م ين من أف ا  ينسه, ولهللن عن ما  أد  قلخ؛

نحما  لا الل ا المطلق على المقي  اللد وص ي فيه ال قلخ لقي  ا يمكان فك  نكا هرك ,   ييكز  فك  
فهللأن وص  ال قلخ لا يمان عن  و و ا يمان؛   علاق  قلخ لوف  فيألا للك الوص  لحقيق المطلوب   
على فألمه من النا المقيك , أو أن  اعن  نزوا المطلق, ولهللن لم يص ح له اعلما ً  االيمألو  هللان منويً 

نمكا مك ا  الشكا ع فك  ال مك اال مكا لكالمطلق علكى  طالقكه لكم يهللكن مك ا ً  فلككو  ا مكا لوكمنه القيك ,للشكا ع؛ واذ
    عن ما يسللزم للك لأري  الليان عن وقي ال ما. ؛مقي  لم يو لق م المطلق ف  النزوا على ال

علككى أن م نككى حمككا المطلككق علككى المقيكك   ككو ل سككي  المطلككق وليانككه لواسككطخ  :ثككم اسككل ا اليمألككو 
 :(1)المقي  ل    أ لخ منألا

ًًًدليل األول   غالكككب األحهللكككام و  ,ن حمكككا المطلكككق علكككى المقيككك  لط يكككق الليكككان  كككو الكككلد يل كككقأ :ال
ولينكككي لاللككك  يج علكككى حسكككب مكككا يسكككلي  مكككن  ثكككم فصكككلي, األمككك  فككك  أوا يخ اللككك  و  ي ميملكككخالشككك ع
لكق علكى المقيك  لط يكق الليكان هللان حما المط والم س  ,الميماوا س والحاياي, هللما  و الحاا ف  الح

 وغالب أحهللام الش ع. , ل اقه أولى؛
وقك   ا  ,ى  أد ل كض األصكوليينعلك -لا  و قسكم منكه  - ق يشله ال ام أن المطل :الدليل الثاني

أن ال مكوم فك  ال كام غيك  مك ا  للشكا ع فك  أغلكب األحيكان, وأن عك    :ا سلق ا  اللكام لنصكوا الشك ع
؛ حلككى أصككلي قككولألم: )مككا مككن عككام    وقكك  الشكك ع قكك  صكك   ال ككام  لككى ل ككض أفكك ا ا فكك  الهللثيكك  الغالككب

صكك فه علككى اككا  ا لالكك ليا وحيككس  ن  , فييككوزقاعكك  , و ككلا ق ينككخ لككو س فكك  ال ككام احلمككاً   رصككا(
, وعن سل ييوز لقييك ا وصك فه عكن فلو س  لا الشلألخ فيه احلماً   , أو  و قسم منه,المطلق يشله ال ام

  طالقه لال ليا المقي .

لمككا شككمله الل ككا ال ككام  اولقييكك  المطلككق, أن فكك  هللككا منألمككا قصكك ً  ,وويككه الشككله لككين لرصككيا ال ككام
, فالمرصككا فيككه قصكك  ال ككام علككى ل ككض أفكك ا ا, والمقيكك  فيككه قصكك  طلككق لكك ً  , ولمككا لناولككه المااككا  ً 

وحيكس  ن لرصكيا ال كام ليكان, فهللكللك لقييك  المطلكق يهللكون  ل اس   الحهللم اللد أفا ا المطلكق؛ ولوييق
 لقو  الشله لينألما. اليانً 

                                                           

, 113ح3األس ا  على أصوا اللز ود  , وهللش 165ح2, ومرلص  المنلألى م  حاشيخ الس   15ح2( يم  اليوام  (1
 .36ح2فما ل   ا, وليسي  اللح ي   153ح2واألحهللام لآلم د 
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المل ا وكخ فك  لين األ لكخ  اط يق الليان يم ً أن ف  حما المطلق على المقي  ل :اومن أ للألم أيوً 
رطككو  يرطو ككا الميلألكك  لللوفيككق لككين الكك ليلين المل ا وككين, وويككه اليمكك   نككا أن  االاككا  , واليمكك  أو 

نما يي ا لطليكق الحهللكم منحصك ً  فك   اسك   المقيك , ومكن  اليان المطلق لواسطخ المقي    يلغيه لالهللليخ, واذ
أو  عمكاا أحك  ما  ,اي  من   مالألما م ً ولو من ويه ر    ف  األصوا أن ال ما لال ليلينالقواع  المق  

 واذ ماا اآلر .
ارلل ي ال وايكاي عنك  م فك  م نكى حمكا المطلكق علكى المقيك , وق   مل ب الحن يخ المذهب الثاني:

 فل   ي  لى ع    واياي منألا: وهللان السلب ف  للك ي و   لى وقي و و  المقي  ولساويه م  المطلق

فككك   اأن م نكككى حمكككا المطلكككق علكككى المقيككك  يهللكككون لياًنككك :يككك ون فكككالمحققون مكككنألم الروايًًًة األولًًًى: 
 حاللين:

 , أد:  لا اقل نا ف  النزوا.ا لا و   المطلق والمقي  م ً  األولى:الحالة 

لككه  ا لا يألككا اللككا يخ لينألمككا؛ فونككه يحمككا المطلككق علككى المقيكك  لط يككق الليككان لقكك يمً  الثانيًًة:الحالًًة 
   أنكه يرللك   ليمألكو ؛, و لا ال أد يل ق م  مل ب ا(1)اللا يخعلى النسخ اللد   يثلي ل ون م  فخ 

 .ام ه ف  لح ي  الصو  والحا ي الل  يهللون حما المطلق على المقي  فيألا ليانً 
لواسكطخ  (2)أن م نى حما المطلق على المقي , نسخ المطلق :ي   ل ض األحنا  الرواية الثانية:

الكنا,    أن مكن شك ط حمكا المطلكق علكى المقيك  عنك   كؤ   المقي , و لا ما ي لك  عنكه لالزيكا   علكى 
 لساويألما ف  الثلوي وال  لخ.

من الحن يخ  لكى أن م نكى حمكا المطلكق علكى المقيك  فك  الصكو   ول ب ف يق هر  الرواية الثالثة:
اللك  قكالوا فيألكا لحمكا المطلككق علكى المقيك  يرللك  عككن المك ا  لكه لك   اليمألككو , وفك  للكك يقكوا شككا ح 

سلم الثبوتم
حما المطلكق علكى المقيك  مكن قليكا ال مكا  (1): "األاأل  المطالق ألصولنا أن  لا ي ن (3)

فيحلكاط فك  ال مكا, في مكا  ,اأيكزا لالمقي  واللوق  فيما عك اا مكن أفك ا  المطلكق لم ا وكخ ويكوب القيك  
                                                           

 .331ح1, وليسي  اللح ي  2٩1ح3( هللش  األس ا  على أصوا اللز ود (1
 .2٩21ح5( انا : ل اس  الصناس  للهللاسان  ط ا مام محم  هلل يم القل ي  نش  زهلل يا عل  يوس  (2
 كك. وي للك   كلا الهلللكاب رالمكخ مكا هلللككب  111٩الشكهللو  اللألكا د, مكن علمكا  الألنك  الملككوفى سكنخ ( محكب اهلل لكن علك  (3

ق يما ف  علم أصوا ال قه. وق  يم  لين الط يقلين المشألو لين ف  ل وين  لا ال لم, و ما ط يقخ الملهلللمين وط يقكخ 
 .21ح1الحن يخ. انا : الموسوعخ ال قأليخ الهللويليخ

ل كا المطلكق ي يك  أن مكن ألكى لكال    الكلد ويك  فيكه القيك  أو لكال    المطلكق فقك  أيكزأا للكك, لهللكن ( م نى هللالمه: أن ال(1
المقيك  يويكب ا ليكان لمكا ويك  فيكه القيك  فقكط, فل كا ض ا يكزا  الم ألكوم مكن الل كا المطلكق مك  الويكوب الم ألكوم مكن 

اآللكك  لالوايككب هي لمككا  ككو يككاسز قطً ككا,  المقيكك , وعن سككل يحلككاط فكك  ال مككا في مككا لالمقيكك  الككلد ي يكك  الويككوب؛ ألن
ولكي  هللككللك مكن ألككى لاليكاسز؛ ألنككه قك  يهللككون هلًيكا لمككا  كو وايككب أو مسكلحب, وعلككى  كلا يهللككون الويكوب أرككا مككن 

 اليواز في ما لالويوب احلياًطا.
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ولالحمكا علكى  ,مقيك و لا م ا  مشايرنا لحمكا المطلكق علكى ال ج عن ال أل   ليقين, و و المقي , لما ير
 المقا نخ,   هللما يحما الشاف يخ, فونه من قليا المياز ولي  ق ينخ عليه.

و لا ا لياا لؤي ا الش وط اللك  اشكل طألا الحن يكخ لحمكا المطلكق علكى المقيك , ول لكياللألم و  و  كم 
عنكك   ككلا لهللككن لاللأمككا فكك   ككلا الكك أد يلكك و أن م نككى حمككا المطلككق علككى المقيكك   ؛علككى المرككال ين لألككم

وي  فونكه لأنكه  األكا  , (اللك ييي) :ال  يق ي و   لى نوع من أنواع اللوفيق لين األ لخ المل ا وخ يسكمى
الميلألكك  مزيككخ م للكك   فكك  أحكك  الطكك فين المل ا وككين لقلوكك  لق يمككه علككى اآلركك , أو  ككو فوككا أحكك  

وهللككلا لكك ييي: ود للهللمككا لهللكك  للككك الس رسكك  حيككس قككاا ل كك  ل صككيا فكك  الم نككى اللغكك االملسككاويين وصكك ً 
نمكا يهللكون اللك ييي لمكا   يصكلي علكخ (1)  أصكاًل  اعلا   عن زيا   لهللون وص ً  :الل ييي ف  الش ي خ , واذ

شككا ح مسككلم الثلككوي مككن أن   ليككهمويلككخ للحهللككم لككو ان كك  ي, فألككلان الل  ي ككان األريكك ان يؤيكك ان مككا ل ككب 
ا عك اا مكن أفك ا  المطلكق, أو  كو لك ييي م نى حما المطلق على المقي   و ال ما لالمقيك  واللوقك  فيمك

 :المشكمولخ لالوصك , هللمكا يسكميه ل وكألم, وويكه للكك (2)ال ما لالمقي  على ال ما لالمطلق فك  األفك ا 
أن المطلككق والمقيكك  ملسككاويان فكك  القككو  عنكك  الحن يككخ؛ ألنألمككا مككن قليككا الرككاا, و  لككخ الرككاا علككى 

 نكا اقلك ن لكه وصك    من أيزا  الراا, ولهللن المقيك   أو يز  ,(3)م ناا قط يخ فيلساو  فيألا هللا ف  
فك   افكاقل ان المقيك  لالوصك  يي لكه  ايًحك ,-هللمكا سكيأل   -و و م ألوم القيك   ؛يسلقا لالحييخ لو ان   

 للاله. انا  م؛ ألن الوص  لو ان    لم يويب حهللمً 

لمقيك  فيكه لسكامي؛ ألن للمطلكق علكى ا وم   لا اللوييكه لمكل ب الحن يكخ    أن لسكميلألم للكك حمكاًل 
 ل  لللكك ييي؛األوا  ألكك  للككك مككن الل  يكك لككالمطلق والمقيكك , هللمككا يا االلكك ييي عنكك  اليمألككو  لككي  راًصكك

  يقلو  الل ييي لهللا ط فين مل ا وين ألح  ما فوا على اآلر .

حيس قاا:  ن األصا المقي ؛ وق  اسل ا  لا ال  يق على ويألخ نا ا ف  م نى حما المطلق على 
م ما يا  عن الشا ع ف     ي أل ااه على األحهللام, فهللا نا مكن نصكوا الشك ع  ليكا مسكلقا اللزا

 أم ا, مطلقً اأم راصً  ان النا عامً لن سه ف   فا   الحهللم, وحيخ قاسمخ للالألا ف   ثلاي الحهللم, سوا  هللا
مقيك ,   , حلى يك   الك ليا الصكا   عكن للكك األصكا, ولنكا  علكى مكا  كو األصكا فك  المطلكق والامقي ً 

    لا هللكان األركل لهللكا منألمكا علكى حك   مك عا  لللنكاقض, وللكك عنك ما  ؛يلزم حما المطلق علكى المقيك 
 لما فيه من الر وج عن ال أل   ليقين. افحينسل ي ما لالمقي  احلياطً  ,واللقيي  ,يهللون لنا  لين ا طالق

                                                           

 .11, وهللش  األس ا  على أصوا اللز ود ا: 261-21٩ح2( أصوا الس رس  (1
 .51-53, وأ لخ اللش ي  المل ا وخ لل  ان ا: 11ح1ز ود ( هللش  األس ا  على أصوا الل(2
( ي ا  لاألف ا   نا م لو ي الل كا الركاا الكلد يلناولألكا علكى سكليا اللك ا, فكون   للكه علكى هللكا واحك  منألكا ملسكاويخ, (3

 وي ا  لا يزا  أيزا  الراا المحصو , مثا عش   وماسخ وأل .
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)مكا مكن عكام     مكا قكولألم:  ونوقش  لا ال ليا من قلا اليمألو  لأن ال ليا الصا   مويكو , و كو
لألكا فك  يميك   امن أساليب اللغخ الل  يا  الق هن موافقًك ا, أو هللون للك أسلولً وق  رصا منه الل ض(

 اسل ما لألا.

 : أن المطلق والمقي  من أنواع الراا على ال أد ال ايي.اومن أ للألم أيوً  :اثانيً 

 ,علكى للكك يهللكون لك ييي المقيك  علكى المطلكقو  ,وق  لق م أن الركاا   يحلمكا الليكان عنك  الحن يكخ
وامليكاز المقيك  علكى المطلكق لمكا  , يخ,  سلواسألما ف  ال  لكخعن  اليألا لاللا امل ينً  اوال ما له احلياطً 

 حواا من القي  اللد   يسلقا لالحييخ لو ان   .

 ,ا للميككازوقك  لقكك م يكواب اليمألككو  عكن للككك فك    لككخ الركاا, وأنككه   فك ق لككين احلمكاا الرككا
  .واحلماله للليان  لا وي  ال ليا

ول ككض الحن يكككخ,  ,نيلككق علككى المقيكك  لكك   يمألككو  األصككوليول كك  أن ع فنككا المكك ا  مككن حمككا المط
يحسكن لنكا أن نكلهلل  السكلب فك   كلا  ,واأل لخ الل  لمسك لألا هللا ف يق على ويألخ نا ا, وم او    أيه

 ا رلال .

مطلق علكى المقيك  ي كو   لكى أهللثك  مكن سكلب, فألكو مكن يألكخ ن الرال  ف  م نى حما الأوالحقيقخ 
ي ي   لى ارلال  اليمألو  م  الحن يكخ فك  سكلب الحمكا مكا  كو؟ ومكن يألكخ أرك   ي كو   لكى اركلال  

 .(1)ال  يقين ف  المقصو  من الل ا ض

 المناقشة والترجيح.

  لن حزم  حمه اهلل.  اواوحً  الم أي  هللالمً 

ال كككاق السكككلب و ككك : ) لكككى ن ككك  ويكككو  الركككال  فككك  الحالكككخ الثانيكككخا  أمكككا الشكككوهللان   حمكككه اهلل فيميككك
: ركك وقككاا فكك  مووكك  ه (,علق  قلككخ: ) ن وككا  ي فككأهللمككا لككو قككاا (ركك أحكك  ما علككى اآلوالحهللكم وحمككا 
 م ين:لهللن ينلغ  اللنليه  نا  لى أ ,(2)(علق  قلخ مؤمنه) ن اا  ي فأ

علككى  فيلنككى المطلككق ,ايًوككألككا لويكك   نككا أ, وا رككلال  فيحهللككام لنككا  ال ككام علككى الرككاااألوا: أن أ
 ,ر  ناسكخ, أو يألا اللا يخ, واذ  فالمقي  الملكألى وقي ال ماالمقي  لش وطه من المقا نخ, أو الم ا قخ  

 و ككو ارليككا  الشككوهللان  ,هللمككا  ككو مككل ب الشككاف يخ امطلقًكك , أو يلنككىهللمككا  ككو مككل ب الحن يككخ ومككن وافقألككم
 . حمه اهلل

                                                           

 وراا.( الل ا ض: يطلق على أح  م نيين, عام (1
 .11٩ح 2( انا : ا شا  ال حوا (2



64 

 

فكككال يحمكككا المطلكككق علكككى المقيككك  عنككك   ,واللقييككك  فككك  سكككلب الحهللكككم الواحككك  طكككالقالثكككان :  لا هللكككان ا 
لنككاف  لككين األسككلاب  ل ييككوز أن يهللككون  و  ,هركك  اوالمقيكك  سككللً  ,ان يهللككون المطلككق سككللً ؛ ليككواز أالحن يككخ

نككه قكك  يهللككون السككلب  ككو ؛ ألليقككين , ثككم فيككه الركك وج عككن ال ألكك  اوحًسكك اشكك عً   سككلاب مل كك  لشكك   واحكك  أ
وركال ألم  ,ر اج زهللا  ال طك  عكن ال لك  الهللكاف  الكلد قكاا لكه الحن يكخومن األمثلخ على للك:  , (1)المطلق

 ان ال لك  مطلقًكالمسلم, وسلب ا ركلال  و و  نصكين يك ا أحك  ما علكى أ اليمألو  وقص وا على ال ل 
 مكن لمك , ازهللكا  ال طك  صكاعً  صكلى اهلل عليكه وسكلم فك ض  سكوا اهلل» :مثا ,سلب لويوب زهللا  ال ط 

ن ال لك  المسكلم لينما ي ا اآلر  علكى أ ,(2)»او هلللي ً أ ا, على هللا عل  أو ح  صغي ً من ش ي  او صاعً أ
ن  سككوا اهلل صككلى اهلل عليكككه  وكك  اهلل عنكككه أ عمكك الككن  مثككا حككك يس , ككو سككلب لويككوب زهللكككا  ال طكك 

نثى أ , لهلل  أوو عل , على هللا ح , أمن ش ي  او صاعً , من لم , أاف ض زهللا  ال ط  صاعً » :وسلم
, وقك  عك  الشكوهللان  , لينما ل ب اليمألو   لى الحمكالى ع م الحما, فل ب الحن يخ  (3)»من المسلمين

  مككن مسككاسا المطلككق  ,مككن مسككاسا لرصككيا ال ككام (النيككا: ) حمككه اهلل  ككلا المسككالخ عنكك  لناولألككا فكك 
 والمقي .
(, و لا   السلب والحا  الحهللمارلال) و  : الشوهللان   حمه اهلل ف  الحالخ الثالثخ ا مامما  أد وأ 

و   ا للمطلكق يقوا الشوهللان  من لين الحا ي األ ل  الل  أساس  هللما الحالخ    موووع الرال  األ
 ,ولقيكك  ا لا يمككان فكك  هلل ككا   القلككا ,طككالق ال قلككخ فكك  هلل ككا   الاألككا , وأشككأل  مثككاا لألككلا الحالككخ  والمقيكك 

 ن. ان مرلل اوالسلل ,لقلاالاألا  واعلاق ف  : ويوب ا فالحهللم واح  و و
 "و  :حمككا المطلككق علككى المقيكك  فكك   ككلا الحالككخ حيككس قككاا ( شككا  ال حككواو يككي الشككوهللان  فكك : ) 

, فكالحق مكا ل كب ير اك الحا  الحهللم لين المطلق والمقي  يقلو  حصوا اللناسب لينألمكا ليألكخ الحمكا
ن الحكق  كو عك م الحمكا فك   كلا ( لكأامولكا الغمك(, و )النيا) :لينما ص ح ف , (1)القاسلون لالحما"  ليه

 الحالخ.
ا يمككاع عككن يماعككخ مككن المحققككين لقولككه:  لككأن نقككا ويكك   الشككوهللان   حمككه اهلل فكك  الحالككخ ال ال ككخ.

ركال  فك  عك م  نكه  الحايكب علكى أالن  هر  م ,يماع يماعخ من المحققين"حهللى ا : قاا الشوهللان 
و , الحك  سكللألما أو مرلل كين, أو من يكينانكا مثللكين, أفك   كلا الحالكخ سكوا  هللحما المطلكق علكى المقيك  

 .(6)"ارلل 
                                                           

 .111ح3( انا : اللح  المحيط الز هللش  (1
لككك قم:  611ح1( أر يكككه اللركككا د فككك  صكككحيحه هلللكككاب  الزهللكككا  لكككاب صككك قخ ال طككك  علكككى ال لككك  وغيككك ا مكككن المسكككلمين (2

1321. 
 .٩11,  قم:511ح2   ( أر يه مسلم  ف  صحيحه هلللاب الزهللا  لاب زهللا  ال ط  على المسلمين من اللم  والش ي(3
 .111ح2( انا : ا شا  ال حوا(1
, اللحكككك  المحكككيط الز هللشكككك  232,  ووككككخ النكككاا  الككككن ق مكككخ 1-5ح3, ا حهللككككام ا مككك د 111ح2( اناككك : ا  شكككا  (6

 .111ح3
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 سبق في اآلتي: ويمكن تلخيص ما

 في ثالث حالت: التفاق: مواطن أوًل 

 .على ويوب الحما ا ل اق, ي   (الحا  الحهللم والسلب)األولى: 

 على ع م الحما. ا ل اق, ي   (ارلال  الحهللم والسلب)الثانيخ: 

 على ع م الحما. ا ل اقي   ( ال  الحهللم والحا  السلبارل)الثالثخ: 

 : مواطن الخالف في حالتين:اثانيً 

 يي  ف  سلب الحهللم, والموووع واح (.أن يهللون ا طالق واللق)األولى: 

فكككل ب اليمألكككو  مكككن الشكككاف يخ, والمالهلليكككخ,  (,ويرلل كككا فككك  السكككلب ,أن يلحككك ا فككك  الحهللكككم) الثانيكككخ:
 .ا  ال ط  على المملوك غي  المسلمولللك لم يويلوا زهلل ق على المقي ؛ما المطل,  لى حوالحناللخ

 .اول ب الحن يخ  لى ع م الحما فأويلوا الزهللا  على المملوك مطلقً 

, لكككا ي مكككا لالمقيككك  فككك  مووككك ه, ولكككالمطلق فكككك  يحمكككا نكككه  : ل كككب الحن يكككخ  لكككى أوفككك  الثانيكككخ
 واشل طوا ف  هلل ا   القلا الرطأ. ,ولللك لم يشل طوا ف  هلل ا   الاألا  ا يمان موو ه؛

 .ول ب اليمألو   لى الحما

, فكولا ألن الق هن هللالهلللمخ الواح   ف  ويوب لنا  ل وه على ل كض ؛مل ب اليمألو   و: وال ايي
فك  هللكا مووك  لكلهلل  فيكه  ا ل  أن يهللون الحهللم واحك ً , فالمن أحهللامه او  ي هلللمخ ف  الق هن ملينخ حهللمً 

 .الهلللمخ

, أما المقي  فألو ناطق , والمسهللوي ع مو ين يه ,ي ا عليه ي عن لهلل  القي  فالالمطلق ساهلل ايوً وأ
 ن يي ككا أصككاًل أولككى أ , فهللككانع مككه, فألككو هللالم سكك لالقيكك  الككلد يويككب اليككواز عنكك  ويككو ا وين يككه عنكك  

 .(1)الم ا  منه ا, وملينً للمطلق عن  طالقه اولللك يهللون المقي  صا فً  ,يلنى عليه المطلق

 ع مكن    ي ا  فك  عك م الحمكا فك  المسكأللين: أن األصكا اللكزام مكا يكا  عكن الشكاواحلج األحنك
, أل ااككه علككى األحهللككام, فككالمطلق علككى  طالقككه, والمقيكك  علككى لقييكك ا؛ ألن هللككا نككا حيككخ قاسمككخ لككلالألا

 ولكللك   مووكوعه لوكييق مكن غيك  أمك  الشكا ع؛ أو الهللالم ف  ,ولقيي ا من غي   ليا من لاي الل ا
ؤ د ال مكا لهللكا منألمكا  لكى , لحيكس يكقيك     عنك  اللنكاف  لكين الحهللمكينى حما المطلكق علكى الميليأ  ل

 .(2), و لا مأمون ف  المساسا الل  وق  فيألا الرال اللناقض

                                                           

 .51ح1, اللوويي م  الللويي 112ح2( انا  األحهللام لآلم د (1
 وما ل   ا. 2٩1ح1(انا : الهللش  على أصوا اللز ود (2
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 والنهي األمر تالف في اا واالخ االتفاقالمبحث الثالث: أوجه 

 ين وما يتعلق به من فروعاإلمامعند  األمر المطلب األول: تعريف
 لغة. األمر معنى

: يقكاا  ,والموعك  والم لكم وال يكب ,والنما  والل هللخ ,ن: الحا ثخ والشأم , واألو  النأل  لغخ: م األ
ٱ  .(2)، أي: حاله وشأنه(1)َّخم جم هل ُّٱ ومنه قوله ل الى: ,حاا مسلقيم :م  مسلقيم أدأ

 .ااصطالحً  األمر معنى

وهللكللك فك  اشكل اط  ,  على ا رلال  ف  حقيقلهلنا اواس ً  اصوا ف  ل  ي ه ارلالفً ارلل  أ ا األ
لهللكككك  اللككككاقالن  وا لوككككاا يماعككككخ مككككن أ ككككا  فقككككاا القاوكككك  ألككككو ,(3)مككككو  هللككككال لو وا سككككل ال ل ككككض األ
صكحاب هللمكا قالكه . وا لوكاا يمألكو  األ نه القوا المقلو  طاعكخ المكأمو  ل  كا المكأمو  لكه"األصوا: 

 . (1)" ال و  ا سل ,يشل طون ال لو     , و ؤ ال ازد

, و م يشل طون "أو ما يقوم مقامه (,اف ا) :نه قوا القاسا لمن  ونهأ"وقاا أهللث  الم لزلخ ف  ح ا: 
 . (6)"ل  الحسين اللص د, لرال  أعلى المأمو    ا سل ال  األم  علو ال للخ ف 

ريك  قيك  األ: الارلكا ا الك ازد وقكااو  ,سكل ال طلكب ال  كا لكالقوا علكى سكليا ا  كو "وقيا فك  حك ا: 
 .(5)"الحسي. البوريل  , و و ارليا  أغي  م ل  له عن  ل وألم

 .(1)"سل ال طلب ال  ا لالقوا على سليا ا " :وقاا ال ازد
 حزم.ابن  اإلمام عند األمر تعريف

 أن األوام  الوايلخ ل   على ويألين: حزم  حمه اهللالن  ي  
                                                           

 .٩1( سو    و , اآليخ: (1
 .2٩1ح1( ال ين الرليا الن احم  ال  ا ي د (2
 .213ح  1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (3
 .15ح2وق  و   ال ازد  لا الل  ي  للم  ينا  المحصوا  15,31ح2( انا : المحصوا ال ازد (1
 .13ح1( انا : الم لم  ألو الحسين اللص د(6
محمكك  لككن علكك  لككن الطيككب, ألكككو الحسككين, اللصكك د الم لزلكك . مككلهلللم, أصكككول , هللككان مككن ألهلليككا  زمانككه. صكككاحب  ((5

. وقككاا الككن رلهللككان: هللككان     135اللصككاني  منألككا : " الم لمكك  فكك  أصككوا ال قككه "و" لصكك ي األ لككخ " , مككاي سككنخ  
-611ح11, وسككي  أعككالم النككلال   111ح3ييكك  الهللككالم ملككيي ال لككا   غزيكك   المككا    مككام وقلككه. اناكك : لككا يخ لغكك ا  

 . 26٩ح3, وشل اي الل ب  611
-211٩ فك  الحايكب ج 151ا2وا حهللكام لالمك د ج 263ا1والمسلصك ى ج ٩1-1٩1( انا  قواط  ا  لخ ج(1

-1311ح2والمأللب ف  علكم اصكوا ال قكه  11ا3وش ح الهللوهللب المني  ج 316-2312اللح  المحيط ج 1٩6
 .21٩-126ح1ا , وانا  ا شا  ال حو 1311
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, ف ا وما يقلويه من فاعا أو م  وا ما ليملخ  ,لل ا الرل  واآلر  ,أح  ما لل ا اف ا أو اف لوا
ما ليملخ الل ا  ورل .   واذ

  نن من زن ُّٱٱ:قولكككه ل كككالى فهللثيككك  واوكككي مثكككا ,أو اف لكككوا ,فأمكككا الكككلد يككك   لل كككا اف كككا 

 ىن نن من زن رن مم ُّٱ وقولكككككككه ل كككككككالى: ،(1)َّ ري ٰى ين ىن

 .وما أشله للك ,(2)َّمئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين

 نت مت زت رت ُّٱ :ومككككا يقلوككككيه فهللقولككككه ل ككككالى ,ليملككككخ ف ككككاو  ,وأمككككا الككككلد يكككك   لل ككككا الرلكككك  

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّٱٱوقول        ه تع        اىل: ،(3) َّ من زن رن مم ام يل

، (4)َّ حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص
 .وما أشله للك ,(5)«أم ي أن أسي  على سل خ أعام» :وقوله صلى اهلل عليه وسلم

 -ولهللن لما قكاا عكز ويكا  ,و  ي هللما ل   لم  وا لم يسم فاعله  اوهللثي  من األوام  الل  لهلل نا 
 (6) َّ يه ىه مه جه ين من خن  حن جن ٱ ُّٱ :نليكككه صكككلى اهلل عليكككه وسكككلم نعككك - وقولكككه الحكككق
 خفهللان السهللوي عن لسمي ,   عن  له ل الى ,او  نأليً  ,ا  ينقا أم ً  ه  مياا لل يب فيه أن اعلمنا يقينً 

سوا  ف  صحخ فألمنا أن الم ا  لأحهللام الش ي خ  كو اهلل ل كالى وحك ا    ,والنا   عز ويا ولهلل ا م اآل
 .من سواا

 ين ىن  نن من زن ُّٱ :فهللقولكككه ل كككالى  ,ورلككك ,ل كككا اللككك ا  وأمكككا مكككا و   مكككن  كككلا ليملكككخ
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى
 حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب  خب
 .(7) َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض  مص خصحص مس خس

                                                           

 .13( سو   اللق   اآليخ: (1
 .113( سو   اللولخ اآليخ:(2
 .33( سو   األع ا  اآليخ:(3
 .61( سو   النسا  اآليخ: (1
, ومسككلم فكك  صككحيحه, هلللككاب 5ح2( أر يككه اللرككا د فكك  صككحيحه, ألككواب صكك خ الصككال , لككاب السككيو  علككى األنكك  (6

 .211ح1   والثوب وعقا ال أ  ف  الصال  الصال : لاب أعوا  السيو , والنأل  عن هلل  الش
 . 1, 3(سو   النيم هيخ:(5
 .1٩( سو   الماس   اآليخ: (1
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 فأمكا عنصك  ,   علكى  كلين الكويألين فقكط ,والش اس  الوايلكخ ,فال ط يق لو و  األوام "قاا عل : 
فألكلا صكيغخ   يشك هلله فيألكا الرلك  الميكك    (  ل  كا)أو  (,اف ككا)فونمكا  كو مكا و   لل كا  ؛والنألك  األمك 

نما يش هلله فك   كلا  ,هلله فيألا القسمو  يش   ,و  يش هلله فيألا الل يب ,اللد م ناا م نى الرل  المحض واذ
ومكا هللكان منألكا  لكى مكن  ونكه  ,فألكو الك عا  فقكط ,يكا, فما هللان منألكا  لكى اهلل عكز و الصيغخ الطلليخ فقط
 ل الى فألو ال غلخ.

؛    مككا هللككان و  يسككمى الكك عا  علككى ا طككالق , غلككخ ايككا أيًوككلكك عا   لككى اهلل عككز و وقكك  يسككمى ا 
 (اا ع فالًنككك) :ا يكككاز أوكككي  أن ينسكككب  لكككى غيككك  اهلل ل كككالى فنقكككواحلكككى  ل ؛يكككا لكككى اهلل عكككز و  طللكككه
 .(1)نا ا :لم نى

 الشوكاني. اإلمامعند  األمر تعريف
غخ المرصوصككككككخ الصككككككي :أد ؛الصككككككيغ  األمكككككك  ارلككككككا  الشككككككوهللان  أن األولككككككى لاألصككككككوا ل  يكككككك 

لخ مكن حيككس و كك  األل كاا الموصككو  ,ن لحككس  كلا ال لككم عكن األ لككخ السكم يخالمووكوعخ لطلككب ال  كا؛ أل
, وغي  ما  لى ق     ثلاي األحهللام, واألم  الصيغ  ف  اصطالح ورصوا ,من عموم ,لألااال لم لأحو 

  .أو  خ, سوا  هللاني على سليا ا سل ال ,  ا ال  ليخ صيغله الم لومأ

المسككل ملخ فكك  الطلككب الككلد  ككو الكك  مككيم  ا  و  األمكك   ككا اللغككخ صككيغله الم لومككخ أد ل ككاوعنكك  أ
 .(2)سل ال ا  اليازم م 

 .المناقشة والترجيح
يهللكون الطلكب فيكه علكى ويكه ا سكل ال  لالصكيغخ  األمك  نحزم يك   أالن  أناللد ياأل  واهلل أعلم 

غخ الصككي :أد ,الصككيغ  األمكك  فقكك   يككي أن األولككى ل  يكك  ,يشككل ط للككك الشككوهللان  لينمككا   ,الم  وفككه
الككلد  ككو:  األمكك  : ل ككاأد ,له الم لومككخ ككا اللغككخ صككيغالمرصوصككخ المووككوعخ لطلككب ال  ككا, وعنكك  أ

 .لخ ف  الطلب اليازم م  ا سل ال , والمسل م)أل , ميم,  ا (

و كو مكا  يحكه هللثيك  مكن  ,طلب ال  ا علكى يألكخ ا سكل ال  األم  القوا لأنوال ايي ف  للك  و: 
ليهو  ,ال لما    حمه اهلل. حزمالن  ا مامل ب  اذ

                                                           

 .2٩1ح  3( انا : ا حهللام  لن حزم (1
 .213ح  1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (2
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 يناإلمام عند األمر الفرع األول: مدلول صيغة
  .األمر مدلول صيغة

نحكو قولكه  ،(1)وعك م اللكزوم ,خ ال الكخ علكى اللكزومينكالميك   عكن الق   المطلكق األمك  ارلل  النكا  فك 
 مس خس ُّٱ:َوقوله تع اىل، (2)َّخس حس جس مخ جخ  مح جح مج ُّٱٱ :ل الى

 .(3) َّ حض جض مص خص حص

 األمكككك  ألن لكككك ك ؛    لا قككككام الكككك ليا علككككى رالفككككه ,ن مويلككككه الويككككوبأ : باوالصككككحيي مككككن المككككل
    لككى مككن   يلزمككه طاعلككك أصككاًل  األمكك  ولألككلا  لا ويألككي صككيغخ؛ سلمككا  طاعككخهللمككا أن ا  ,م صككيخ

لا ويأللألا  لى من يلزمه طاعلك من ال لي  لزمه ا سلما    محالكخ, سلما لال ايهللون للك مويلً  حلكى  ؛واذ
, األمك  أن لكزوم ا سلمكا  لقك   و يكخ ف لكى  كلا ع فنكا, (1)اوشك عً  ايسلحق ال قاب ع فًك الو ل هلله ارليا ً 

 ,وله اللص   هلليك  مكا شكا  ,ف  هللا يز  من أيزا  ال الم هللاماًل  انقوا أن هلل ل الى ملهللً  للكولا ثلي ف
 .(5)"وأ ا 

 :تستعمل على سبعة أوجه األمر صيغةو 
 ُّٱَ:ل ككككالى وقككككاا ،(6)َّ ىك مك لك ُّٱى: علككككى ا لككككزام هللمككككا قككككاا اهلل ل ككككال الويككككه األوا:

  .(7)َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن

 .(8)| َّ ىن نن ُّٱ :على الن ب هللقوله ل الىالويه الثان : 

  .(9) َّ حئ جئ يي ُّٱَ:على ا لاحخ هللقوله ل الىالويه الثالس:  

  .(10)َّ حط مض خض ُّٱَ:على ا  شا   لى ما  و األوثق هللقوله ل الىالويه ال ال : 

 .(11)َّ جغ مع جع مظ ُّٱَ:على اللق ي  هللقوله ل الىالويه الرام : 
                                                           

 .123ح 1( انا : أصوا الشاش , (1
 .211( سو   األع ا  اآليخ: (2
 .36اللق   اآليخ:  ( سو  (3
 .123ح 1( انا : أصوا الشاش , (1
 .123ح 2( انا : أصوا الشاش , (6
 .1( سو   الح ي  اآليخ: (5
 .13( سو   اللق   اآليخ: (1
 .11( سو   الحج اآليخ: (1
 .1( سو   الماس   اآليخ: (٩
 .212( سو   اللق   اآليخ: (11
 .23( سو   اللق   اآليخ: (11
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  .(1)َّجت  هب مب خبُّٱَى:على اللوليخ هللقوله ل ال يه السا  :الو 

 .(2)َّجنيم  ىم مم ُّٱَ:على السؤاا هللقوله ل الىالويه السال : 
 حزم.ابن  اإلمامعند  األمر مدلول

 ,األمكك  وألكزم المكأمو  للكك ,أ ا  أن يهللكون مكا أمك  مك اآل أن :األمك  الكلد ي ألكم مكن"حكزم: الكن  قكاا
ونوا يألمككا علككى  , ن أوامكك  القكك هن والسككنن: هلليين ول ككض الشككاف يينوقككاا ل ككض الحن يككين ول ككض المككال

مكا علكى نك ب ,اللحك يم , أو فك  ما على ويوب ف  ال ما ,حلى يقوم  ليا على حملألا ؛الوق  مكا  ,واذ واذ
ما على هلل ا خ ,على  لاحخ  :ويمي  أصحاب الاا    لى القوا ,ول ب قوم من الطواس  الل  لهلل نا, واذ

حلككى يقككوم  ليككا علككى صكك   شكك   مككن للككك  لككى  ؛أو ال  ككا ,وب فكك  اللحكك يملككأن هللككا للككك علككى الويكك
 .(3)" ليهفلصي   ,أو  لاحخ ,أو هلل ا خ ,ن ب

لاهلل ون ما اعل ض له  - ن شا  اهلل ل الى-ونحن  ,و لا  و اللد   ييوز غي ا"حزم: الن  وقاا 
ولككاهلل  , ليككهمككا ل لنككا  ثككم نككلهلل  األ لككخ علككى صككحخ ,لككالل ا ين الصككحيحخ ؛ولطككالن شككغلألم ,المرككال ون

 .(1)"ل الى اللوفيق

 الكم يويك  ألك ً  ,لإلييكاب امووكوعً  األمك  لكو هللكان ل كا :حزم: ف م   ما مو وا له أن قكالواالن  وقاا 
وويكك نا نككوا   لككال  ,أو ا لاحككخ ,لهللككن لمككا ويكك نا لككال رككال  مككنهللم لنككا أوامكك  م نا ككا النكك ب ؛   هللككللك

فويكب أ  نصك   األل كاا  لكى ل كض مكا لحلملكه مكن الم كان   ون  ,(6)رال  مكنهللم لنكا م نا كا الهلل ا كخ
وأل كاا األوامك  عنك نا مكن األل كاا المشكل هللخ اللك    لركلا لم نكى واحك  لهللنألكا  :قكالوا ,ل كض    لك ليا

لكي   كو لكأن يوقك  علكى ال وكو أولكى  ( يكا) :فكون قولكك (,عكين)و (,لكون)و (, يكا)و (,عي )لمنزلخ 
لي  لأن يوق  علكى الحمكا  أولكى مكن أن يوقك  علكى  (عي ) :وقولك ,الي ا  منه لأن يوق  على يماعخ

لكي  لكأن يوقك  علكى يمكين عكين الناك  أولكى مكن أن يوقك  علكى  (عكين) :وقولكك ,ال ام الكلد فك  القك م
فهللككللك قككوا  ؛لككي  لككأن يوقكك  علككى الحمكك   أولككى مككن أن يوقكك  علككى الليككاض (لككون) :وقولككك ,عككين المككا 

وويكك  يكك ا  لككه  ييككاب لككم يهللككن  يقاعككه علككى ا ييككاب أولككى مككن  ,يكك ا  لككه النكك ب ,يكك اف ككا لمككا و  :القاسككا
 .(5) يقاعه على الن ب    ل ليا

                                                           

 .51  اآليخ: ( سو   ا س ا(1
 .121( سو   اللق   اآليخ: (2
 .3ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام,  لن حزم, (3
 .3ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام,  لن حزم, (1
 .3ح3( انا : المص   ن سه (6
 .3ح3( نا : المص   السالق (5
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 الشوكاني. اإلمامعند  األمر : مدلولاثانيً 

لا لق   لك  لا ع في أن ال ايي ما ل ب  القاسلون لأنألا حقيقخ ف  الويوب, فال لهللكون لغيك ا   ليهواذ
لما لهلل ناا من األ لخ, ومن أنهللك  اسكلحقاق ال لك  المركال  ألمك  سكي ا للكلم, وأنكه  من الم ان     لق ينخ

 يطلق عليه لمي    لا المرال خ اسم ال صيان, فألو مهللال  وملا ي, فأللا يقط  النزاع لاعللا  ال قا.

 ,وما و   من حما أ له للصيح المطلقخ مكن األوامك  علكى الويكوب ,وأما لاعللا  ما و   ف  الش ع
 .(1) يما لهلل ناا سالًقا ما يغن  عن اللطويا, ولم يأي من رال   لا لش   ي   له أصاًل ف 

 .المناقشة والترجيح

وارللكك  األصككوليون حككوا  ككلا  ,حككزم فكك   ككلا المسككالخ و ككو مككل ب اليمألككو الككن  وافككق الشككوهللان 
 ورالصخ القوا فيألا هللما يل :المسالخ  لى ع   ملا ب 
, (2)مالككو  ,و و مل ب اليمألو  ,فيما سواا ايقخ ف  الويوب ميازً حق األم  المل ب األوا: صيغخ

 صحاله.وأهللث  أ

حمااادلإلماااام أ ؛و كككو الككك ايي مكككن قكككولين, (3)نكككه مكككل ب الشكككاف  ولهللككك  اليكككوين  أ 
هللثككك  وعليكككه أ, (1)

 .وغي  م ,والزي يخ ,وله قالي الاا  يخ ,والشاف يخ ,ن من الحن يخياألصولي

لكككى هللكككا مكككن , و كككو منسكككوب  فككك  غيككك ا اميكككازً  ,قكككخ فككك  النككك بحقي األمككك  المكككل ب الثكككان : صكككيغخ
اي هاشمأوقوا  ,حم , وأالشاف  

  .وعامخ الم لزلخ (6)

                                                           

 .263ح  1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1
مكام  ا  الأليكك   صكاحب الموطككأ والمككل ب (2 ( مالكك لككن أنك  لككن مالكك األصككلح  , ألكو َعْلكك  اهلل المكك ن , نيكم السككنن واذ

( , واللق يكككب  5321)  5ح1, ولألكككليب الهللمكككاا 315ح5. اناككك : حليكككخ األوليكككا      11٩الم ككك و  , لكككوف  سكككنخ  
(5126.) 

لن السكاسب الق شك  المطللك  , فقيكه ال صك  , صكاحب المكل ب , ( ُمَحمَّ  لن    ي  لن ال لا  لن عثمان لن شاف  (3
,  12و  11ح2. اناك : مك ه  الينكان     211َلُه : " األم " و " ارلال  اْلَحكِ ْيس " وغي  مكا , لكوف  لمصك  سكنخ  

 .156و 153ح1ووفياي األعيان 
للغك ا د , ألكو َعْلك  اهلل , أحك  األعكالم , صكاحب ( أحم  لن ُمَحمَّ  لن َحْنَلا لن  الا لن أس  الشيلان  الم وزد ثُكمَّ ا(1

و  151ح٩. اناك : حليكخ األوليكا      211المل ب , َلُه : " المسن  " و " الز   " و " ال لا " وغي  ا , لوف  سكنخ 
, وطلقكككاي الحناللكككخ  152و  151ح٩.اناككك : حليكككخ األوليكككا   136ح1, وال لككك   11ح1, وطلقكككاي الحناللكككخ  152
 . 136ح1ل  , وال  11ح1

 ك, من 321( عل  السالم لن محم  لن عل  الو اب, اليلاس , شيخ الم لزلخ, والن شيرألم, من هلللا  األلهلليا , لوف  (6
, شككل اي 53ح 16لصكاني ه "اليككام  الهللليكك ", "ال كك ض", "المسككاسا ال سككهلل يخ" وغي  كا ا. اناكك : سككي  أعككالم النككلال  

 .21٩ح 2الل ب 
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و و منسوب لل ض  ,ف  غي ا من الم ان  اميازً  ,لاحخحقيقخ ف  ا  األم  المل ب الثالس: صيغخ
 صحاب مالك., ول ض أالشاف يخ

و لألمكا , أو النك ب, أفك    لكخ الصكيغخ علكى الويكوبو ؤ   لوق وا  ,خالملا ب ال ال : مل ب الواق 
أااي الحسا. و كو منسكوب  لكى  , واذ  هللاني من الميما,  لق ينخ ما  ح , فال لنص    لى ألا شل اك

شررياأل
 .(2)والغزال  ,وله قاا القاو  اللاقالن , (1)

 .و و مل ب اليمألو  هللما ل   المسالخ,حزم ف   لا الن  دوق  وافق الشوهللان   أ

ال  وا عن الويوب ل ون ق ينخ نا   وغي ا من أ ا ال لم ف ,حزمالن   ليه و ما ل ب  :وال ايي
ولقككككوا علككككى اهلل و سككككوله, وركككك وج عككككن مكككك لو ي  ,نحكككك ا  عككككن الط يككككق الصككككحيي؛ اأو  يمككككاع ,هركككك 

 الرطاب ف  لغخ الق هن, واهلل أعلم.

 ين.اإلمامي عند على التكرار والفورية والتراخ األمر الفرع الثاني: دللة

لاعللا  الأليسخ الراصخ مووكوعخ لمطلكق الطلكب,  األم  ل ب يماعخ من المحققين  لى أن صيغخ
   أنكه   يمهللكن   ركاا للكك الما يكخ ؛  ك  , لكا لك ا علكى طلكب الما يكخلالوح   والهللث  من غي   ش ا  
ن الصككيغخ   أمككأمو  لككه, فصككا ي المكك   مككن وكك و ياي ا ليككان لال ؛قككا مككن المكك   الواحكك  فكك  الويككو  لأ

البيضاويواليوين , و والن الحايب, واآلم د, وارلا ا الحن يخ, , لي عليه
(3). 

السبكيوقاا 
مكن الم لزلكخ ألكو الحسكين  وارلكا ا أيًوكا, ي ن  الشاف يخ : و و قوا أهللث  أصحالنا,(1)

أاو الحس. الكرخياللص د, و
(1).  

                                                           

لكككن َعْلككك  اليلكككا  لكككن رليكككا األسككك الالد , ألكككو الحسكككن الألمكككلان  , شكككيخ الم لزلكككخ صكككاحب  ( َعْلككك  اليلكككا  لكككن أحمككك (1
,  111ح1.اناك : األنسكاب     116اللصاني  ِمْنأَلا "   سا النلو  " و " َلْنزيه القك هن عكن المطكاعن " , لكوف  سكنخ  

 . 213-212ح3, وشل اي الل ب  216-211ح11وسي  أعالم النلال  
 .311ح2, ا حهللام  لن حزم 162ح1,ال    الو ي لى 215ح1 ان لليوين ( انا  :الل  (2
( عل  اهلل لن عم  لن محم  لن عل , ناص  ال ين, ألو س ي , الليواود, الشي ازد, الشاف  , والليواود نسلخ  لى (3

" منألكاج  الليوا  ق يكخ مكن عمكا شكي از. فقيكه, م سك , أصكول , محك س, ولك  قوكا  القوكا  لشكي از, مكن لصكاني ه:
األصككوا  لككى علككم الوصككوا ", و " الغايككخ القصككو  فكك    اسككخ ال لككو  " فكك  فكك وع ال قككه الشككاف  , و " أنككوا  اللنزيككا 

ح  6وأس ا  اللأويكا " و كو المشكألو  لل سكي  الليوكاود, و " شك ح مصكاليي السكنخ " لللغكود. اناك : طلقكاي الشكاف يخ 
 . ٩1ح  5, وم يم المؤل ين 221ح  1ن , وم ه  الينا31٩ح  13, والل ايخ والنألايخ 6٩

( عل  الو اب لن عل  لن عل  الهللاف  لن لمام السلهلل , ألو نص , لاج ال ين أنصا د, من هلللا  فقألا  الشكاف يخ.ل ع (1
حلككى فككاق أق انكككه. , وولكك  القوكككا  لالشككام, هللمككا ولككك  لألككا رطالكككخ اليككام  األمككود. هللكككان السككلهلل  شككك ي  الكك أد, قكككود 

ال  ف  لق ي  المل ب, ويملحن الموافكق فك  لح يك ا, مكن لصكاني ه: "طلقكاي الشكاف يخ الهلللك  " ؛ اللحس, ييا ا المر
ح  5؛ وشكل اي الكل ب ٩1و "يم  اليوام " ف  أصوا ال قه؛ انا : طلقاي الشكاف يخ  لكن   ايكخ اهلل الحسكين  ا:

 .326ح  1؛ واألعالم 221
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ًاككككككا, وعككككككزاا األسككككككلال ألككككككو  سككككككحاق لواحكككككك   ل لقلوكككككك  المكككككك   ا األمكككككك  وقككككككاا يماعككككككخ:  ن صككككككيغخ
سفرايينياال

نكه الصكحيي األشكله لمكلا ب " لكى أهللثك  الشكاف يخ, وقكاا:  (2)  نكه مقلوكى هللكالم الشكاف  , واذ
 ",(3)ال لما 

أاو بلي الجبائيوله قاا 
أاو ببد هللا البوريوألو  اشم, و, (1)

(6). 

الشاايرا يهللكان, ولككه قكاا ألكو  سكحاق وقكاا يماعكخ:  نألكا لك ا علكى اللهللكك ا  مك   ال مك  مك  ا م
(5) ,

نمكا قيك وا لا مهللكان للرك ج أوقكاي  ؛واألسلال ألو  سحاق ا س  اسين , ويماعخ مكن ال قألكا  والملهلللمكين, واذ
 و و ياي ا نسان.

 و لا م ود عن الشاف  . ,وقيا:  نألا للم  , ولحلما اللهلل ا 

أو  ,أو لللهللكك ا  ,منككه   نكك  د أووكك  للمكك   ثككم ارلل ككوا فكك  المكك ا  لككالوق  فقيككا: المكك ا  ,ولوقكك  قككوم
 ,ويماعكخ ,المك ا  منكه   يك  د مك ا  المكلهلللم لالشكل اك لينألكا, ولكه قكاا القاوك  ألكو لهللك  :للمطلق, وقيا

 .(1)و ود عن اليوين 

                                                                                                                                                                                

ن كك . انلألككي  ليككه  ساسككخ الحن يككخ لككال  اق. مولكك ا لككالهلل   ووفالككه ( عليكك  اهلل لككن الحسككين, ألككو الحسككن الهلل ركك . فقيككه ح(1
للغ ا . من لصاني ه:  سالخ ف  األصوا الل  عليألا م ا  ف وع الحن يخ, و ش ح اليام  الصغي  , و ش ح اليام  

 111الهلللي  ؛ وهللال ما ف  فقه الحن يخ. انا : األعالم للز هللل ؛ وال واس  اللأليخ ا 
  لن  ل ا يم لن مأل ان ألو  سحاق األس  ايين  نسلله  لى  سك  ايين و ك  للك   لنكواح  نيسكالو . فقيكه (  ل ا يم لن محم(2

وأصول  شاف  . قيا  نه للح  للخ ا يلألا  وهللان شيخ أ كا ر اسكان فك  زمانكه. مكن لصكاني ه: اليكام  فك  أصكوا 
ح  3, وشكككل اي الكككل ب 16يكككخ ا, وطلقكككاي الشكككاف يخ  لكككن   ا115الككك ين  اناككك : طلقكككاي ال قألكككا  للشكككي ازد ا

 .13ح  1, والللاب 21٩
, 21٩ح  3, وشكككل اي الكككل ب 16, وطلقكككاي الشكككاف يخ  لكككن   ايكككخ ا115( اناككك : طلقكككاي ال قألكككا  للشكككي ازد ا(3

 .13ح  1والللاب 
 لكم ( محم  لن عل  الو اب لن سكالم, ألكو علك , اليلكاس , اللصك د, الم لزلك  هللكان  أسكا فك  علكم الهللكالم فأركل  كلا ال(1

عكككن ألككك  يوسككك  ي قكككوب لكككن علككك  اهلل السكككحام اللصككك د, وأركككل عنكككه النكككه ألكككو  اشكككم اليلكككاس  والشكككيخ ألكككو الحسكككن 
ليه نسلخ الطاس كخ " اليلاسيكخ ", مكن لصكاني ه: "  األش  د. و و أيوا م س . نسلله  لى يل  )من ق   اللص  ( , واذ

 1, واألعكالم 25٩ح  11, وم يكم المكؤل ين 11٩ح  3  , والنيوم الزا   126ح  11ل سي  الق هن ".الل ايخ والنألايخ 
 .35ح 

    111َوِقْيكككَا :     115(  شكككام لكككن حسكككان األز د ألكككو َعْلككك  اهلل اللصككك د , ا مكككام محككك س اللصككك   , لكككوف  سكككنخ  (6
 . 366ح5, سي  أعالم النلال   3٩1ح1, ولألليب الهللماا  121.انا : لا يخ رلي خ : 

َعِلّ  لن يوس  ال ي وز هلا د , الشي ازد الشَّاِفِ ّ  , صاحب اللصاني  ِمْنألَكا " المألكلب " و  ( ألو  سحاق  ل ا يم لن(5
 162ح11, وسكي  أعكالم النكلال   111-112ح2.اناك : لألكليب األسكما  واللغكاي     115" اللنليه ", لوف  سنخ  

 .16ح3, وم ه  الينان 
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 للتكرار من عدمه. األمر حزم في إفادةابن  اإلماممذهب 

 كا يرك ج مكن  , لا و   ل  كا مكا األم  ف  ارلل  النا "حزم  حمه اهلل ف   لا المسالخ: الن  قاا
فيلزمكه اللهللك ا  لكه مكا أمهللنكه فكلهللال القكولين قكاا  ,األك ً  األمك  أو يلهلل   عليكه ,ف له م   عن اسم الم صيخ

 ."القاسلون

مكن  اعاصكيً  اوالصواب أن المطي  غي  ال اص  ومحاا أن يهللكون ا نسكان مطيً ك"حزم: الن  وقاا 
 . "ويه واح 

فقكك  اسككلحق اسككم مطيكك  وا ل كك  عنككه اسككم  ,مككا ولككم يككأي نككا لوييككاب لهللكك ا ا ف  لككهفمككن أمكك  ل  ككا  
 وهللا ش   لطا فال ي و     ليقين من نا أو  يماع.  ,عاا ليقين

نما   صكلى النلك  علكى الصكال  لهللك ا  فك  اهلل  حمكه الشكاف   لقكوا القكاسلون المسكألخ  كلا ف  لهلللم واذ
 يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :لىل ككا قولككه أليككا صككال  هللككا فكك  وسككلم عليككه اهلل
 .(2) َّ يب ىب نب مب زب  رب

لمككا هللككان مووكك  اليلككو   اويككوب اللهللكك ا  صككحيحً  ولككو هللككان مككا احليككوا لككه مككن"حككزم: الككن  وقككاا 
و ككم  نمككا أويلككوا للككك ل كك   ,وسككاس  أحككواا ا نسككان ,والسككيو  ,اآلركك  مككن الصككال  أحككق لككه مككن القيككام

 . "اللشأل  األري  من الصال  فقط

, (3)  ل اه  ل ا  لمن لهلل  عن ا  سوا اهلل صكلى اهلل عليكه وسكلم فلكم يصكا عليكهوق  و   ح يس ف 
ن لم يصي فق  صي أن ,السالمالصالو  و لهلل  عليه ما  و ف ض ملى  :فون صي لقلي من صلى » :واذ

علكى والسالم من ي غب عن الصال  و  ,و  يز   ف   لا    مح وم ,(1)«اعليه م   صلى اهلل عليه عش ً 

                                                                                                                                                                                

وشككك ح  -1٩1ا2وا حهللكككام اآلمككك د ج 111-٩1ا2والمحصكككوا ج 123-113ا 1( اناككك : قواطككك  ا  لكككخ ج(1
 .15-13ح3الهللوهللب المني  

 .65( سو   األحزاب اآليخ: (2
عكن ألك    يك    وك  اهلل عنكه قكاا: قكاا  261ح  2,   1111(  شا    لى ما أر يه ا مام أحمك  فك  مسكن ا  لك قم: (3

 غكم أنك   يكا  ركا عليكه  موكان  غم أن   يا لهلل ي عنك ا فلكم يصكا علكى و » سوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
فانسلخ قلا أن يغ   له و غم أن   يا أ  ك عن ا ألواا الهللل  فلكم يك رالا الينكخ قكاا  ل ك  و  أعلمكه ا  قك  قكاا أو 

 قاا محققه ش يب األ نؤوط: صحيي.« أح  ما
م ه ثكم يصكلى علكى (  شا    لى ما أر يه ا مام مسكلم فك  صكحيحه: لكاب اسكلحلاب القكوا مثكا قكوا المكؤلن لمكن سك(1

, عن عل  اهلل لن عم و لن ال اا أنه سم  1ح2,  116النل  صلى اهلل عليه وسلم, ثم يسأا اهلل له الوسيلخ ل قم: 
 لا سم لم المؤلن فقولوا مثا ما يقوا ثم صلوا عل  فونه من صلى علك  صكال  » النل  صلى اهلل عليه وسلم يقوا: 
هلل لك  الوسكيلخ فونألكا منزلكخ فك  الينكخ   لنلغك     ل لك  مكن علكا  اهلل, وأ يكو أن صلى اهلل عليه لألا عشً ا, ثم سكلوا ا

 «.أهللون أنا  و فمن سأا ل  الوسيلخ حلي له الش اعخ 
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غيك   اغكب عكن  ألكاثكم ل هلل ,ومكن صكلى عليكه وسكلم ,فألكو هللكاف  مشك ك ؛لمسكصلى اهلل عليه و   سوا اهلل
  .و   ثم عليه ,فال أي  له ف  للك ,يلياًل  ا  ن سه حاً ؛ لرعالم لأنه مقص  هولهللن ,للك

 ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱَ:وممككا يلطككا قككوا مككن قككاا لككاللهلل ا  قولككه ل ككالى

 ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم

 ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ

وأمككككككككككككككككككككككك ا ، (1)َّلك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث
واذ  فوفككا   ,لوييككاب لهللكك ا ا ا  يلككزم لهللكك ا ا    مككا يككا  الككنا مليًنكك ؛ومككا أشككله للككك ,ل ككالى لككأ ا  الزهللككا 

  .و قلخ واح   ,و يخ واح   ,واح  ييزد

ما قلنا من أن ي  ا م   واح   يؤ د الم   ما  :لا المسألخ  ووصحيي القوا ف   "حزم: الن  وقاا
 فككون ,ثككم ل ككو  األمكك     أن ل ل كك  للككك الحككاا اللكك  فيألككا للككك ,لمككا لهلل نككا ؛و  يلزمككه لهللكك ا  ال  ككا ,عليككه
 ,هللمك ض المسكلم ليكب عيا لكه فلمك   واحك   يرك ج مكن ال ك ض مكا  ام فك  للكك ال لكخ ,ي و  و  لك  األم 

هللوط كام اليكاس   ؛ويب فهلله ,اوفك ال ان  ملى صا  عانيً  ,اعا  حهللم ال يا   أيوً  ,م ضثم  ,فون أفاق
وهللالووكو   ,وهللكالل ول ملكى قطك  ا نسكان القك ا   ثكم اللك أ القك ا   ,عا  ويوب  ط امكه ,ملى عا  يوعه

والقككوا , و  يلككزم لهللكك ا  شكك   مككن للككك ل كك  ف لككه فكك  حككاا واحكك   ,وهللالصككال  فكك  هللككا يككوم ,ملككى أحكك س
 .(2)"ألنه لهلللي  ما   يطاق أو القوا لال ل  ان وهللال ما لاطا ؛اللهلل ا  لاطال

 للتكرار من عدمه. األمر الشوكاني في إفادة اإلماممذهب 

    ؛أنكككه     لكككخ للصكككيغخ علكككى اللهللككك ا  والحاصكككا د اليمألكككو  فقكككاا:يككك   الشكككوهللان   حمكككه اهلل  أ
واذ  فككال يككلم اسككل  ا المسككل لين علككى اللهللكك ا   ,ولكك ا عليككه, فككون حصككلي حصككا اللهللكك ا  ,لق ينككخ ل يكك 

 ,فيألكا ي يك  اللهللك ا ؛ ألن للكك ركا ج عكن محكا النكزاع األمك  أن ,أو اللغخ ,لصو   راصخ اقلوى الش ع
ولي  النزاع    فك  ميك     لكخ الصكيغخ مك  عك م الق ينكخ, فاللطويكا فك  مثكا  كلا المقكام لكلهلل  الصكو  

 ل اس  .الل  لهلل  ا أ ا األصوا   يأل  
 .المناقشة والترجيح

, فون المأمو  لللك قك  ي  ا م   واح   األم   حمه اهلل هللما  و ص يي ف  مل له أنحزم الن  ي  
 ن, ثككم ي ككو , فككواألمكك  ل كك  للككك الحالككخ اللكك  فيألككا للكككن ل  ؛    أو  يلزمككه لهللكك ا  ال  ككا ,   مككا عليككهأ

                                                           

 .٩2( سو    النسا , هيخ:(1
 .331ح  3,  321ح  3( انا : ا حهللام  لن حزم (2
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ن وير ج من ال  ض ما  ام ف  للك ال لكخ فك  واح هللم ض المسلم ليب عيا له م   , ل  و  ,ي و  األم 
 ر  .أفاق ثم م ض عا  حهللم ال يا   م   أ

انألا موووعخ لطلب  لا المسالخ و يي مل ب اليمألو  و أحزم ف   الن  الشوهللان  ا مامورال  
لكى المك   و  ع ,لللكخ علكى اللهللك ا أحيكس قكاا "فكاألم      لكخ فيكه  ؛او  لهللك ا ً  ,و  لقلوك  مك   ,الما يخ
قا يمهللن   راا للك الما يخ ف  الويو  لأنه   ,    ألا على طلب الما يخ من حيس       ,الواح  

 .(1)ن الصيغخ  لي عليه"؛   أليان لالمأمو الم   من و و ياي ا فصا ي  ,من الم   الواح  

ي يكك   المطلككق   األمكك  أن :حككزم  حمككه اهلل و ككو مككل ب يمألككو  ال لمككا الككن   ليككهوالكك ايي مككا ل ككب 
ويكو  للما يكخ      ,  ل  ل  منألا مكن يألكخ أنألكا وك و يخ ل قوا على أن الم    ,  ل أن ال لما  االلهلل ا 

 أن يوي  ل ض أف ا  ا على األقا.

   وليك  مكن حولكه ق ينكخ لك ا علكى  اأن أوام  الش ع قلمكا ليك  فيألكا أمك ً  :ومما ي يي قوا اليمألو 
  أعلم.واهلل ,أو اللهلل ا  ,الم  

 يلي: همها ماأ ,إلى عدة مذاهب ؟التراخي وهل يقتضي الفور أ ,األمر اختالف العلماء في

نمكا لك ا علكى مطلكق , واذ و  علكى الل ارك  ,المي     ل ا علكى ال كو  األم  المل ب األوا: صيغخ
ثم ف   و غي  ه, و لحيس   ي وي ال  ا لسلب اللأري  ؛و اللأري , أوالمهللل  لالريا  لالملا    ,الطلب

 ,صككحاله, وألككى الشككاف  , وعككزد  ول ككض المالهلليككخ ,هللثكك  الحن يككخأ  ليككهو ككلا القككوا ل ككب  . ككلا الحالككخ
و كككو ارليكككا   ,والكككن الحايكككب ,واآلمككك د ,والككك ازد ,وارلكككا ا الغزالككك  ,ول كككض الم لزلكككخ ,ول كككض الزي يكككخ

 الشوهللان .

وا أس ييككب ا ليككان لككه فكك  ؛ لحيككلقلوكك  طلككب ال  ككا علككى ال ككو  األمكك  المككل ب الثككان : صككيغخ
ويمألكو   ,و و مل ب ل كض الحن يكخ ,لحيس يلحقه اللم لاللأري  عنه ؛المأمو  له علىمهللان أوقاي ا 
ليكه, و والاا  يكخ ,ومكل ب الحناللكخ ,ول ض الشكاف يخ ,المالهلليخ وارلكا ا الشكوهللان   ,ل كب ل كض الزي يكخ اذ

 .(السيا)ف   اري ً أ
, حكك  يقككوا للككك, فككال أنككه ييككب لككأري ا( يككواز لككأري ا   أ اركك علككى الل)نككه المككل ب الثالككس: م نككى أ

, و ككلا فيككأثم ,نككه لككم يهللككن لككه اللككأري , وعلككم أن مككاي ولككم ي  لككه, فككون ي  لككه قلككا مولككهوالمكك ا  لاللككأري  أ
الز هللشكك   ه, ونسكل(2)لكك  علك  الطلكك د, وأوالككن ريك ان ,لك  لهللكك  الق كااالمكل ب منقكوا عككن ألك    يكك   وأ

, و وايكخ م يوحكه و و مل ب ل ض الزي يكخ ,نه مل ب الحن يخ : وقاا الس رس  ,خلى يمألو  الشاف ي 
 حم .عن أ

                                                           

 .265ح 1( انا : ا شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا(1
( الحسككين الككن القاسككم الطلكك د ألككو علكك , فقيككه وأصككول  شككاف  . هللككان  مامككا عالمككا لا عككا فكك  عكك   فنككون, سككهللن لغكك ا  (2

 و    فيألا ولوف  لألا هللألاًل.
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  ؟التراخي وهل يقتضي الفور أ األمر حزم فيابن  اإلماممذهب 

 جم يل ىل مل ُّٱَ:ل كككالى اهلل لقكككوا ؛غيككك ا ييكككوز   الكككلد  كككو و كككلا"حكككزم: الكككن  قكككاا
 يي ىيُّٱ :ل كككالى وقكككاا، (1)َّ حن جن يم ىم  مم خم حم

 َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ

 والمسكا عخ ,الريك اي  لكى لا سكللاق ل كالى أم نكا فكولا ,الويكوب علكى ل كالى اهلل أوامك  أن قك منا وق ، (2)
 ,لك    و  لكأر   ون األمك  و و  سكاعخ لكه أم نكا مكا  لكى اللك ا  ويكوب ثلكي فق  ؛المغ    يويب ما  لى
 خم حم جم يل ىل مل ُّٱ :ل الى لهقو  ف  لي  :فقاا المرال ين ل ض شغب وق 
 ألنككككه ؛ا ليألكككك اللكككك ا  وايككككب األوامكككك  أن فكككك  حيككككخ (3) َّ حن جن يم ىم  مم
  .ال  ا  لى   المغ     لى لالمسا عخ أم نا ل الى

 من خنُّٱ :ل كالى لقولكه أيقنكا وقك  الحقكاسق ل هللك  ؛القوم  ؤ   فيه يس  مما و لاحزم: الن  قااو  
    ؛المغ كككك   يككككؤلى   اأحكككك ً  أن (4) َّ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
 ل كككالى اهلل مككك ا  أن ايقيًنككك للكككك اكككككككككوعلمن ,والمغ ككك   ,لال حمكككخ ىككككككككككل ال اهلل وعككك  لكككه يقلوككك  صكككالي ل مكككا
; (5)َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ :هككككككككككككككككلقول
     المغ كك    لككى المسككا عخ  لككى سككليا    ل , لهللككم مككن للمغ كك   المويلككخ األعمككاا  لككى سككا عوا : ككو  نمككا
 .الحاا عليه  لي اللد الحل  من و لا ,لللك

 قكك م» :قالككي أنألككا  وكك  اهلل عنألككا عاسشككخ عككن -وسككاقه لسككن ا  - للككك مككن ويهلل كك حككزم: الككن  قككااو 
 صكلى اهلل  سكوا علك  فك را ,رمك  أو ,الحيكخ لد مكن موكين أل لك  وسلم عليه اهلل صلى اهلل  سوا
 أنك  شك  ي أومكا :قاا .النا  اهلل أ رله ؟اهلل  سوا يا أغولك من :فقلي غولان و و ,وسلم عليه اهلل

 م كك  الألكك د سككقي مككا ,اسككل ل ي مككا أمكك د مككن اسككلقللي أنكك  ولككو ,يلكك   ون  ككم فككولا لككأم  النككا  أمكك ي
  .(6)«حلوا هللما أحا ثم ,أشل يه حلى

                                                           

 .133( سو   ها عم ان اآليخ: (1
 111( سو   اللق   اآليخ:(2
 .133( سو   ها عم ان اآليخ: (3
 . ٩1( سو   النما اآليخ: (1
 .133م ان اآليخ: ( سو   ها ع(6
( أر يه مسلم ف  صحيحه  هلللاب الحج لاب ليان ويوا ا ح ام وأنه ييكوز  فك ا  الحكج واللملك  والقك ان ويكواز   ركاا (5

 .33ح  1,   2٩٩1الحج على ال م   وملى يحا القا ن من نسهلله .ل قم: 
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السكككالم أن أمككك ا هلللكككه علكككى الصكككال  و ولكككين عليكككه  ,حكككزم: ف فككك   كككلا الحككك يس الشكككك يملكككخالكككن  قكككاا 
ون ول لاهلل ال ايم مكن هللكا مكا أغوكب النلك  صكلى اهلل  ,ن الل    ح ام   يحاأو  ,وعلى ال و  ,ال  ض

 .(1)"عليه وسلم

  ؟التراخي وأ هل يقتضي الفور األمر الشوكاني في اإلماممذهب 

, نمكككا لككك ا علكككى مطلكككق الطلكككب؛ واذ و  علكككى الل ارككك  ,  لككك ا علكككى ال كككو  ؛الميككك   األمككك  صكككيغخ
ثككم فكك   ككلا , و ككو غيكك  هلحيككس   ي ككوي ال  ككا لسككلب اللككأري  ؛و اللككأري الملككا   , أوالمهلللكك  لالريككا  ل

ول كض  ,صكحاله, وألكى الشكاف  , وعكزد  ول كض المالهلليكخ ,هللثك  الحن يكخو لا القوا ل ب  ليكه أ ,الحالخ
 و و ارليا  الشوهللان . ,والن الحايب ,واآلم د ,وال ازد ,وارلا ا الغزال  ,ول ض الم لزلخ ,الزي يخ

 المناقشة والترجيح.

قلوك  ل األمك  ن صكيغخحمه اهلل فك   كلا المسكالخ مكا ل كب  ليكه يمألكو  ال لمكا  أحزم   الن  ارلا 
وقك  اسكل ا لمكا لقك م  ,لكى مكا يويكب المغ ك  , والمسكا عخ  لكى الريك ايال و يخ؛ ألن اهلل أم نا لا سكللاق  

   .لهلل ا

 ,  لك ا علكى ال كو  األمك  ن صكيغخ فك أ  أحكزم  حمألمكا اهللالكن  دالشوهللان   أيه  أ ا مامورال  
هللككان  ككلا , و و اللككأري أ ,والمهلللكك  لالريككا  لالملككا    ,نمككا لكك ا علككى مطلككق الطلككب, واذ و  علككى الل اركك 

 .( مل ب اليمألو السيا)ف   اري ً ( لهللنه ارلا  أا  شا )مل له ف  

, يقلوككك  ال و يكككخ ألمككك ا أن ؛لكككللك يمألكككو  ال لمكككا  احكككزم مللً كككالكككن   ليكككهل كككب  مكككا :والككك ايي  كككو
 . ليهوالملا    لقو  أ لخ ما ل لوا , ملثااوا 

 .لفرع الثالث: ما ل يتم الواجب إل بها
 ككا ييككب عليككه قوككاؤ ا لككاألم   , ن ال لككا   المحكك   وقلألككا  لا لككم ي  لألككا المهلللكك  حلككى ركك ج وقلألككا

 ,  رك ج وقلألكا علكى نكاسمهللكاألم  لويكوب قوكا  صكال ؛أو   ييب عليكه قوكاؤ ا    لكأم  ي يك  ,األوا
 أو مساف  لم يصمه؟  ,وقوا  صوم  موان على م يض ,أو غافا

 :في هذه المسألة مذهبان

لاللمككخ  اعالقًكك اه  يًنككألن لكك ك المككأمو  لككه يي لككاألوا؛  أن القوككا  وايككب لككاألم   :األول المًًذهب
ويمألكككو   ,ناللكككخوالح ,و كككو مكككل ب يماعكككخ مكككن الحن يكككخ ,و كككو مكككل ب هللثيككك  مكككن ال قألكككا ييكككب أ اؤا, 

 صحاب الح يس. , وعامخ أول ض الم لزلخ ,والشي ازد من الشاف يخ ,المالهلليخ

                                                           

 .312ح  3,  311ح  3( انا : ا حهللام  لن حزم (1
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نمكا ييكباألوا,  أن القوكا  غيك  وايكب لكاألم  المذهب الثاني: , أ  لك   فك  الوقكي المحك   لكه واذ
ل ك ا, و كلا   كلا   يلنكاوا األيكام اللك  فكون أمك ا ؛مكثاًل  (اف ا هلللا يكوم الرمكي ) :أن السي   لا قاا ل ل ا
مككن  (1)لككو الرطككاب, وأصككحاب الشككاف  ل ب ال كك اقيين مككن الحن يككخ وعامككخ أ ككو مككمككل ب اليمألككو , و 

 .(2)ومل ب الم لزلخ ,الحناللخ
 مذهب اإلمام ابن حزم في )ما ل يتم الواجب إل به(. 

و كو قولكه  وي   الن حزم  حمه اهلل: أن القوكا    يلكزم    لكأم  ي يك     فك  حكق النكاسم والغافكا,
 لا  ق  أح هللم عن الصال  أو غ كا عنألكا فليصكّلألا  لا لهلل  كا فكون اهلل عكز ويكا »صلى اهلل عليه وسلم: 

 .(3)يقوا: أقم الصال  لِلهلْل د

 (.ل بهيتم الواجب إ )ما ل الشوكاني في اإلمام اإلماممذهب 

 سل ا على للك لويألين: وا ,  لأم  ي ي يلزم   أن القوا    الشوهللان   حمه اهلل: ا ماموي   

 ,ف لكه فك  غيك ا األمك  يلنكاوا   (اف كا  كلا ال  كا يكوم اليم كخ) :ن قوا القاسا لغيك ا: أواالويه األ
 ثلاي.    و   والا لم يلناوله لم ي ا عليه لن

ولكككا    ,هللمكككا فككك  صكككال  اليم كككخ ,لسكككللزم ويكككوب القوكككا  ن أوامككك  الشككك ع لكككا    الوحكككه الثكككان : أ
ليكهو  ,و و الحكق :  لأم  ي ي  قاا, فال يلزم القوا   سل  ايلم ا   حلماا  وم  ا ,لسللزمه ل كب  اذ
 .(1)اليمألو 

اؤ ا هللمككا  ككا ييككب عليككه قوكك ,اولنككا  علككى  ككلين القككولين ارللكك  ال قألككا  فكك  لككا ك الصككال  مل مكك ً 
 ؟ويب على الناسم والغافا

عليكه والكك ين    امكك  ل هللألكا لقيكي  يًنككألنكه لل  ؛األوا يمألكو  ال قألكا  يويلككون عليكه قوكا  ا لككاألم 
 , و ين اهلل أحق أن يقوى.يسقط عن الم ين    لأ اسه

اا. حبيبو
داودو , (1)

ألنه لم  ؛والن حزم الاا  يان   يويلون عليه قوا  ا ل   ر وج وقلألا (2) 
هللم عكن الصكال   لا  ق  أح » , و و قوله صلى اهلل عليه وسلم:   ف  حق الناسم والغافا ؛ي   أم  لللك

                                                           

طكاب مح ككوا لكن أحمك  لكن حسككن ال  اقك , الهلللكوالان   األزيك , للميككل اْلَقاِوك  ألك  ي لكى لككن ( شكيخ الحناللكخ ألكو الر(1
 .    611ال  ا  , صاحب اللصاني  ِمْنأَلا: )اللمألي  ف  أصوا ال قه ( و ) الأل ايخ (, ولوف  سنخ  

 . 162ح3, وم ه  الينان  31٩-311ح1٩, سي  أعالم النلال    513-512ح1انا : األنساب       
 .112ح2اللح  المحيط للز هللش  111 ووخ الناا   لن ق امخ  3٩٩ح2( انا : ا حهللام لالم د (2
, مككن 6٩1( أر يككه اللرككا د فكك  صككحيحه هلللككاب مواقيككي الصككال , لككاب مككن نسكك  صككال  فليصككلألا  لا لهلل  ككا  لكك قم: (3

الَ  ِلِلهلْلِ د ح يس أن   و  اهلل عنه لل ا: "من نس  صال  فليصا  لا لهلل  ا و  هلل ا   لألا      للك" وَوَأِقِم الصَّ
 . 323ح1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا(1
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 من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱَ:فكون اهلل عكز ويكا يقكوا, (3)«اّلألا  لا لهلل ً كأو غ ا عنألا فليصك

ٱ.(4) َّ جه ين ىن

 المناقشة والترجيح.

, واسل ا   ف  حق الناسم والغافا,    لأم  ي ي يلزم   حزم  حمه اهلل  لى أن القوا   الن  ل ب
وقك   ,م  ي يك يلكزم    لكأ ن القوكا   ان   حمكه اهلل فك أ  أالشكوهلل ا مكامطلق لالح يس الملق م لهلل ا, وأ

, م  ي يكك يلككزم القوككا     لككأ و و  ال لمككا  فقككاا ل كك  أن لهللكك  المسككالخ: وافكق الشككوهللان   حمككه اهلل يمألكك
 .و و الحق

لككو و  الكك ليا الرككاا فكك  حككق النككاسم والغافككا, ولككللك ييككب  ؛حككزمالككن   ليككهل ككب  والحككق مككا :أقككوا
والكنا المسكلقا, و كو عمكوم حك يس النلك  صكلى  ,للمك  الي يك  اعلى مكن ل هللألكا مل مك ً قوا  الصال  
 .(6)« ين اهلل أحق لالقوا ف: »اهلل عيه وسلم

  

                                                                                                                                                                                

  ( ألو م وان َعْل  الملك لن حليب لن سليمان السلم  ال لاس  األن لس  الق طل  المالهلل  , َلُه لصكاني  هللثيك   ِمْنألَكا : (1
َحاَلخ(, و )ل سي   الموطأ(, ول  ف  حيا  اِ َمام مالك َلْ َ  السل ين ومسخ , ولوف  سنخ  )الواوحخ(, و ) فواسا الصَّ

, ومك ه  الينكان  111و  113و  112ح12, وسي  أعالم النكلال   631و  631ح2.انا : للهلل   الح اا     231
 . ٩1ح2

 سككي  أ ككا الاككا  ,  (  او  لككن علكك  لككن رلكك , ا مككام اللحكك , الحككافا ال المككخ, عككالم الوقككي ألككو سككليمان اللغكك ا د,(2
, ٩1ح 13ه. من هثا ا: "ا يواح" "ا فصاح" "األصوا" وغي  ا هللثي . انا : سكي  أعكالم النكلال  211لوف  سنخ 

 .16٩-161ح 2شل اي الل ب 
 ( لق م لر ييه.(3
 .11( سو   طه اآليخ:(1
 .156ح2, 123:( أر يه اللرا د ف  صحيحه هلللاب الصال  لاب  لا  را المسي  فلي هلل   هلل لين ل قم(6
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 ين وما يتعلق به من فروع.اإلمامالمطلب الثاني: تعريف النهي عند 
 :الفرع األول: تعريف النهي وحكمه

 .اواصطالحً  تعريف النهي لغة

 نكه  ؛, ومنكه سكم  ال قكا نأليكخهلل  ىولنا  ,ا فانلألىنألاا ينألاا نأليً  :يقاا األم  النأل  لغخ: رال 
 . (1)من ه عنهيقوع فيما يرال  الصواب و صاحله عن الو  ىينأل

فا قلوكا  يكن  وهللك  مرك ج  ,نشكاس  الك اا علكى طلكب هللك  عكن ف كا: القكوا ا ااصطالحً النأل  
 . األم  يألخ ا سل ال  هللما ش طه ف  الحايب  نا علىالن  وش ط ,للم   قلواسه غي  الهلل 

ويلككزمألم  ,وا سككل ال   نككا ,فكك  اشككل اط ال لككو األمكك  وقككاا الق افكك : لككم يككلهلل وا الرككال  السككالق فكك 
السمرانيالن  ي ا ماأق   :قلي ,اللسويخ لين اللالين

 ف  القواط .(2)
 حزم.ابن   اإلمامتعريف النهي عند 

 : أل للن حزم  حمه اهلل ف  ل  ي هالن  وي  
 .(3)ول ك الش   و  ف له ,ألن النأل  أم  لالل ك ؛األم  ن النأل  مطالق لم نىأ

 الشوكاني. اإلمامتعريف النهي عند 
القككككوا ا سككككلثناس  الكككك اا علككككى طلككككب هللكككك  عككككن ف ككككا علككككى يألككككخ " :نككككهالشككككوهللان  لأ ا مككككاموع فككككه 
 . (1)"ا سل ال 

 المناقشة والترجيح.
 ين ف  ل  ي  النأل .ا مامرال  لين    نهأ -واهلل أعلم  -اللد ياأل  ل  و 

 حكم النهي.
األصكا فك  النألك  اللحك يم, و كلا محكا ركال  لكين ال لمكا , لهللكن  كلا  كو الك ايي مكا لكم لكأي ق ينكخ 

 . لص    لا النأل  من اللح يم  لى الهلل ا خ, وال  سا على للك هللثي  

                                                           

مككا   ن,  1215 وز الككا د ككككككككككو  المحكيط ال يكككككككك, مككا   نألككى القام315-313ح16( اناك : لسككان ال كك ب الككن مناكو  (1
  ك, د.

ه , مكن هثكا ا: هلللكاب: 11٩( منصو  لن محم  لن عل  اليلا , اللميم , السكم ان  المك وزد, شكيخ الشكاف يخ, لكوف  (2
, 3٩3ح 3شككل اي الككل ب  111ح 1٩ن(, و )األمككال (. اناكك : سككي  أعككالم النككلال  )ا صككطالم(, وهلللككاب: )الل  ككا

 .113ح 2  يخ ال ا فين 
 .325ح  3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (3
  262ح 1( انا : ا شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا(1
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سكلم أن هللكا مكا نألكى عنكه فألكو هللما ف  أصا النألك  مكن  سكوا اهلل صكلى اهلل عليكه و "قاا الشاف  : 
ا عككن ل ككض  مككا أ ا  لككه نألًيكك ,محكك م حلككى لككأل  عليككه   لككخ لكك ا علككى أنككه عنككى لككه غيكك  م نككى اللحكك يم

ما أ ا  له النأل  لللنزيه للمنأل  عنه واأل ب ,األمو   ون ل ض  .(1)"وا رليا  واذ
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ قككككككككوا اهلل ل ككككككككالى: :منألككككككككا 
 .(3)َّ جي يه ىه ُّٱ اآلياي: ثم قاا ف  هر ، (2)َّجل مك

  لك و  و ؤ وم كه يمك  مكن األنصكا , والهللك ,يسي  لى س   لكن م كال»: قاا أن  هللما ف  الصحيي 
 جك مق حق مفُّ , فصكككاح الصكككاسي:  ن اهلل حككك م الرمككك  ثكككم قككك أ اآليكككخ:الككك ؤو علكككى 
فككك    و لكككالهللؤ فكككألقوا ، (5)َّ جي يه ىه ُّٱ  لكككى أن قكككاا:، (4)َّجل مك لك خك حك
 .(6)»ا انلألينافقالوا: انلألينا  لن ,األ ض

, فييكب عليكك أ  ل  كا, (  ل  كا) لا قيا لك: قاا  سكوا اهلل:  :فاألصا ف  النأل  اللح يم, ي ن 
 ويح م عليك أن ل  ا؛ ألن األصا ف  النأل  اللح يم.

فالصحالخ سا عوا ف  ا نلألا , ولو هللان النأل  يقلو  الهلل ا خ فممهللن أن يشل واح  منألم فيشك ب, 
لكال  المكاا   ويقوا:  لا لي  لم ح م, و  سكيما وقك  هللكانوا يشك لون الرمك  هللالمكا , لكا ألل كوا المكاا, واذ

ييوز, فأللا ا لال  للماا   لخ على أن اللح يم هللان على القط  والحسم, فصكلوا الرمك  فك  األ ض, 
 سل صاا ي ا على أن النأل  عن  م على اللح يم.وع م ا  ؟ولم يسألوا  ا  و مح م أو مهلل وا

مكككن للكككك حككك يس غكككزو  ريلككك , ف نككك ما عكككز علكككيألم الط كككام نحككك وا الحمككك  األ ليكككخ, وهللانكككي  وأصككك ح
 سككوله ينأليككانهللم عككن و   ن اللَّككه» سككوا اهلل صككلى اهلل عليككه وسككلم:  , وغلككي القكك و  لككاللحوم, فقككااحككالً  

 ا  لخ أيًوك, فلما سم وا النأل  ألقوا لاللحوم ف  األ ض وألل وا الماا, و لا فيه (1)«وم الحم  األ ليخحل
 على اللح يم.

والنلك  صكلى اهلل  وف  الصحيي أن النل  صلى اهلل عليه وسلم م  على  يكا قك  لكل  ركالم ل كب,
يمكك   مككن  ي مكك  أحكك هللم  لككى» فنككزع الرككالم منككه وألقككاا, وقككاا:  ليككه وسككلم قكك  نألككى عككن الككل ب لل يككاا,ع

                                                           

 . 5٩ح1( انا : ال قيه والمل قه  (1
 .٩1( سو   الماس   اآليخ :(2
 .٩1( سو   الماس   اآليخ :(3
 .٩1( سو   الماس   اآليخ :(1
 .٩1( سو   الماس   اآليخ :(6
ح  5( أر يككه اللرككا د فكك  صككحيحه  لككاب قولككه و نمككا الرمكك  والميسكك  واألنصككاب واألز م  يكك  مككن عمككا الشككيطان  (5

 .1521ل قم:  51
 ,3٩53,ل قم : 163٩ح 1غزو  ريل   ( أر يه ا مام اللرا د ف  صحيحه اللرا د هلللاب المغازد, لاب(1
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ألقكاا النلك  صكلى اهلل عليكه  ا   هرل شيسً فقالوا له: رلا وانل   له, فقاا: واهلل النا  فيو ألا ف  أصل ه!
 .(1)«وسلم

ولو لم يهللن النأل  على اللح يم لما زي  النل  صلى اهلل عليه وسلم ال يا  لا الزي  الش ي , ولمكا 
 على أن األصا ف  النأل  اللح يم. اأرل الرالم وألقاا على األ ض, فأللا   لخ قويخ ي ً 

 . (2)م لأي ق ينخ لص   النأل  من اللح يم  لى الهلل ا خ: األصا ف  النأل  اللح يم ما لا لً 
 حزم في حكم النهي.ابن  اإلماممذهب 

وقك  لينكا أن النألك   ,يقلوك   ليكان المكأمو  لكه األمك  هللمكا أن ,والنأل  يقلو  ايلنكاب المنألكى عنكه
 ,هلالشك   نألك  عكن ل هللك األمك  ولينكا أن ,واألمك  لكالل ك يقلوك  ويكوب اللك ك ,عن الش   أمك  لل هللكه

  .ولاهلل ل الى اللوفيق ,فالنأل  عن الل ك يقلو  ال  ا اللد لوقوعه ي ل   ل هلله

أو هللككان  ,ا عككن ل هللككهلالشكك   نألًيكك األمكك  لككو هللككان :وقكك  اعلكك ض فكك   ككلا ل ككض أ ككا الشككغب فقككاا 
  . لو الل هلله لهللان ال لم لالش   يألاًل  اً أم  النأل  عن الش   

ألنه  ام اللشليه لين ما   لشاله  ؛عن لهللل  ال   عليهوحهللايخ  لا الهللالم الساقط لغن   :قاا عل  
ومثكا  كلا مكن الغثاسكس  ,لو هللان الموي و  الحيا  لهللان السم  وك  اللصك  :و و لمنزلخ من قاا ,لينه

ومن لكم  ,ولهللن من لم ي   هللالمه من عمله هللث ي أ لا ا ,ينلغ  لمن هللان له  مق أن ي غب لن سه عنه
 ,حك  األن علمكك لكأن زيك ً  ؛م لالشك   فألكو علكى الحقيقكخ عك م ال لكم لوك اوأمكا ال لك ,يسلي ف ا ما شا 

 :  شك عن  هللا لد حك  أن م نكاا (؛  نأهللا) :وقوا القاسا ,ولطالن ال لم لأنه ميي ,و و ع م ال لم
  .و لا من الملالسماي ,و  ف ق (,ال ك األهللا)

 النألكك  نككوع مككن أنككواع) :ا مككن قككااولطككا ممككا لهلل نككا قككو  ,فكك  هلللككاب اللق يككب اوقكك  أف  نككا لألككلا لاًلكك 
وهللا نأل  فألو  ,نأل  اوصي أن هللا أم  فألو أيوً  (,نوع من أنواع النأل  األم ) :وقوا من قاا (األم 
  .أم  اأيوً 

ق  ي   ) :وقاا هر (,  و و أم  ا يالخق  ي   أم  لي  فيه نأل  عن ش   أصاًل ) :فون قاا قاسا 
 .(نأل  عن ا رليا  للل كو و  ,أصاًل  األم  نأل  لي  فيه م نى من

ن شككسي   ل  ككا األمكك  أمككا ,هللال مككا مرطككى " :قككاا علكك    ,لا لاحككخ فونمككا م نككاا  ن شككسي اف ككا واذ
و ككو  ,وهللككللك القككوا فكك  نألكك  ا رليككا  لللكك ك ,و  فكك ق ,   هللميلككه  لككى النألكك  األمكك   لككى فلككي  مككاساًل 

 .(3)"ولاهلل ل الى اللوفيق ,حخ الل ك مويو و  ف ق وفيه م نى  لا ,و  ف ق و هلللا أم  الن ب ,الهلل ا يخ
                                                           

 .66٩3, ل قم: 11٩ح1( أر يه ا مام مسلم ف  صحيحه  لاب ف  ط ح رالم الل ب ل قم: (1
 .5ح٩( انا : أث  ا رلال  ف  القواع  األصوليخ ف  ارلال  ال قألا , لمحم  حسن عل  الغ ا ,(2
 (321ح  3) -( انا : ا حهللام  لن حزم (3
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 حكم النهي. في  الشوكاني اإلماممذهب 
 قاا الشوهللان :

ارلل وا ف  م نى النأل  الحقيق , فكل ب اليمألكو   لكى أن م نكاا الحقيقك   كو اللحك يم, و كو الحكق, 
فونكككه  (1)«لكككا  لصكككلوا فككك  ملكككا ك ا : »صكككلى اهلل عليكككه وسكككلمهللمكككا فككك  قولكككه  ,ويككك   فيمكككا عككك اا ميكككاًزا

 جت ُّٱ :ل ككالى قولككه فكك  وهللمككا للكك عا , فونككه ;(2)َّ مغ جغ مع جع ُّٱ وهللمككا فكك  قولككه ل ككالى: ,للهلل ا ككخ

 لملثكككا  ): أمككك ا يملثكككا لكككم الكككلد ل لككك ا السكككي  قكككوا فككك  وهللمكككا لإل شكككا , فونكككه ;(3) َّ مت خت  حت

 ولكككهق فككك  وهللمكككا لللحقيككك , فونكككه ;(4)َّىن نن  منُّٱ :ل كككالى قولكككه فككك  وهللمكككا لللأل يككك , فونكككه ؛(أمككك د

 حك جك ُّٱ :ل كككالى قولكككه فككك  اككككككككككوهللم ال اقلكككخ, لليكككان فونكككه; (5) َّ مك لك خك حك ُّٱ :ل كككالى

 .(7)لالللما  فونه (؛ل  ا  ): يساويك لمن قولك ف  وهللما لللأيي , فونه; (6)َّ لكخك
 المناقشة والترجيح.
 و  ,حك يمن النألك  يك ا علكى الل, فك   كلا المسكألخ مكن أوالشكوهللان  ,حكزمالن  ينا مامال ق مل ب 
مسل لين لللك لاسل   ي السل  لصيغخ النألك  الميك     ,  لق ينخ صا فه عن للكيص    لى غي ا  

و و مكل ب  ,وللك  ليا الحقيقخ ,ن ال قا ي ألم الحلم من الصيغخ المي    عن الق اسن, ولأعلى اللح يم
 .(1)والحناللخ ,والشاف يخ ,اليمألو  من المالهلليخ

 ر   منألا:أوف  المسألخ ملا ب 

 النأل  للهلل ا خ. المل ب األوا: 

  .مشل ك لين اللح يم والهلل ا خالمل ب الثان : 

لا هللككان , ولهللككون للهلل ا ككخ اللح يميككخ  لا هللككان الكك ليا قط كك  الثلككويالمككل ب الثالككس: لهللككون لللحكك يم  
 علم. واهلل أ ,يخو و مل ب الحن  ,اال ليا ونيً 

                                                           

لنحكوا مككن حك يس ألكك    يك  , هلللككاب الصككال , لكاب مككا يكا  فكك  الصكال  فكك  مك الض الغككنم وأعطككان ( أر يكه الل مككلد (1
" وقاا: حسن صحيي. وأر يه الن مايه, هلللاب المساي  واليماعاي, لاب الصكال  فك  أعطكان ا لكا 311ا لا "

 . وف  الزواس :  سنا ا صحيي.151وق اح الغنم "
 .1( سو   ها عم ان اآليخ: (2
 .111الماس   اآليخ:  ( سو  (3
 .131( سو   طه اآليخ: (1
 .12( سو   ال ا يم اآليخ:(6
 .1( سو   اللح يم اآليخ:(5
 .21٩ح  1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1
 .161, قواع  الن اللحام125ح2( انا : اللح  المحيط الز هللش  (1
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لخ ا سكلطالخ لكه عكن للكك, فك  مسكأ خيام ق ينخ صكا فم قوق  حما الشوهللان  النأل  على اللح يم ل  
نألك  يقلوك   (1)«و  يسكلطب ال يكا ليمينكه» :ن قكوا النلك  صكلى اهلل عليكه وسكلم, فل ب  لكى ألاليمين
 .(2)فال ويه للحهللم لالهلل ا خ فقط, و  صا   له ,اللح يم

 وال ايي واهلل أعلم  و مل ب يمألو  ال لما  لقو  ما اسل لوا له.

 ين.اإلمامع الثاني: أقسام  النهي عند الفر 
لحسككب  ؛ ا وا الحهللككم لال سككا  علككى المنألكك  عنككه مككن ع مككهيقسككم ال لمككا  النألكك   لككى عكك   أقسككام وأ

و نككاك مككن لككم يكك  لألككلا  ,و ككلا  ككو المشككألو  عنكك  يمألككو  ال لمككا  ,للككك النألكك   ليككهالقسككم الككلد ي يكك  
 . (3)ف  الحهللم لال سا  على المنأل  اث ً سيماي أاللق

و و النأل  الميك   عكن القك اسن ال الكخ علكى محكا القكلي فكال   لكخ فيكه  :النأل  المطلق ول:األ القسم 
يك ا  مكا أحكاط لكه مكن أوصكا  فكال يويك  فيكه مكا وعلى محا النألك  وسكلله  كا  كو لاي المنألك  عنكه أ

 و لغي ا. أن المنأل  عنه قليي ل ينه أعلى 

 ان يهللون منشكأ النألك  قلًحكنأل  عنه أو ليزسه؛ وللك لألى لاي الم و  النأل  اللد ي  الثاني:القسم 
فكالنأل  يك ا علكى  ,هللالصال  والصوم اش عيً  أو ,وش ب الرم  ,هللالزنا اسوا  هللان للك ال  ا حسيً  ,الاليً 

 قلي المنأل  عنه ل ينه.

ًًث:القسًًم  ماهللككان اللصكك   فيككه  :و ككوالنألكك  الككلد ي ككو   لككى الوصكك  المككالزم للمنألكك  عنككه,  الثال
هللككالنأل  عككن صككوم يككوم  ,ين ككك عنككه   ,و ككلا الوصكك   زم لككه ,لهللككن قا نككه وصكك  فاسكك  ؛ايمً سككل اشكك عيً 
 ع م اللقالض. أو, هلللي  اللم  لينسه م  الل اوا ,والنأل  عن اللي  المشلما لل لا ,ال ي 

 اوفيككه يهللككون اللصكك   شكك عيً النألكك  الككلد ي ككو   لككى الوصكك  الميككاو  للمنألكك  عنككه,  الرابًًع:القسًًم 
هللالصكال  فك  الثكوب فقكط,  الكه ميكاو ً  لكا ملصكاًل  ,لكه ايهللكون مالزًمك يقا نه وص  فاسك    ولهللن, اسليمً 

 .(1)وهللاللي  ف  وقي صال  اليم خ ,و المهللان المغصوب, أالمغصوب

 قواا:؟  لى أ ا ال لم ملى يقلو  النأل  ال سا  من ع مه, ارلل  أولنا  عا  لا اللقسيم

فككون هللككان  ,ا ل لككق النألكك  لال  ككا, لككأن طلككب الهللكك  عنككهل ككب اليمألككو   لككى أنككه  ل األول:القًًول  
وللككك لككأن يهللككون منشككأ النألكك  قلًحككا لالي ككا هللككان النألكك  مقلوككًيا لل سككا  ؛ ليزسككه لككلاي ال  ككا أو :أد ل ينككه,

                                                           

 .226ح1, 251أل  عن ا سلنيا  لاليمين  قم:( أر يه ا مام مسلم ف  صحيحه لاب الن(1
 .111ح1( انا : نيا ا وطا  (2
 .621-625ح1,هللش  ا س ا  اللرا د ٩1ح1( انا : المسلص ى الغزال  (3
 621-625ح1, هللش  ا س ا  اللرا د ٩1ح1( انا : المسلص ى الغزال  (1
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هللالصككال  والصككوم,  ,شكك عي ا أو هللالزنككا وشكك ب الرمكك , ,سككوا  هللككان للككك ال  ككا حسككي ا المكك ا   للككلطالن,
 .(1)ويمألو  الزي يخ ,صحاله ب الشاف   وأهللث  أيه ش ًعا   لغخ, و و ملوالم ا  عن  م أن  يقلو

و , أللاي المنأل  اسوا  هللان النأل  عاس ً  ,هللما يقلويه ش ًعا ,نه يقلو  ال سا  لغخأ الثاني:القول 
, و كككو مكككل ب مالكككك ,و الم كككامالي, أوسكككوا  هللكككان فككك  ال لكككا اي ,و لوصككك ه الميكككاو , ألوصككك ه الكككالزم

 .(2)والاا  يخ ,صحالهمن أ, وهللثي  حم وأ

 ولكككه قكككاا ألكككو يقلوككك  ال سكككا     فككك  ال لكككا اي فقكككط  ون الم كككامالي, الثالكككس:  ن النألككك   القكككوا 
الهماماا.  وارلا ا الهللماا وال ازد, والغزال , الحسين اللص د,

 .(1)من الحن يخ(3)

يهللكون  ,نا, وش ب الرم ل لي الحن يخ  لى: أن ما   للوق  م  فله على الش ع هللالز  الرابع:القول 
   أن يقككوم الكك ليا علككى أنككه منألكك  عنككه لوصكك ه, أو الميككاو  لككه,  ,النألكك  عنككه ل ينككه, ويقلوكك  ال سككا 

هللككالنأل  عككن ق لككان الحككاسض, وأمككا ال  ككا الشكك ع   ,فيهللككون النألكك  حينسككل عنككه لغيكك ا, فككال يقلوكك  ال سككا 
 , قكاا الشكوهللان  م لقكا عليكه:(6)ال سكا  و و ما يلوق  م  فله على الش ع فالنأل  عنه لغي ا فكال يقلوك 

 ولم يسل لوا على للك ل ليا مقلوا.
 .حزم في اقتضاء النهي للفسادابن  مذهب

 لخ:حزم   حمه اهلل ف   لا المسأالن  وي  

قاا وهللا أم  علق لوص  ما   يكلم للكك لل مكا المكأمو  لكه    لمكا علكق لكه فلكم يكأي لكه المكأمو  
والم صكيخ   لنكوب عكن  ,و و عكاا لمكا ف كا ,فألو لاق عليه هللما هللان ,  لهفلم ي  ا ما أم ,هللما أم 
و كو ي لككم  ,أو مغصكوب ,فمكن للكك مككن صكلى لثكوب نيكك  ,و  يشكك للككك فك  عقكا لد عقككا ,الطاعكخ
أو  ,هللمهللككان نيكك  ,أو صككلى فكك  مهللككان نألكك  عككن ا قامككخ فيككه ,وي لككم أنككه   ييككوز لككه للككك ال  ككا ,للككك

أو حيكوان غيك ا لغيك   ,خأو مكن للكي لسكهللين مغصكول ,أو  لكى قلك  ,اأو ف  عطن ا لك ,مهللان مغصوب
 ,فهللكا  كلا   يلكأ   فيكه فك ض ,أو لونكا  ل كب ,أو لآنيكخ فوكخ ,أو لووأ لمكا  مغصكوب , لن صاحله

فلككم يككللي  ,ومككن للككي هللمككا لهلل نككا ,ومككن لووككأ هللمككا لهلل نككا فلككم يلووككأ ,فلككم يصككا ,فمككن صككلى هللمككا لهلل نككا

                                                           

 .116ح2( انا : اللح  المحيط الز هللش  (1
 .113, ش ح لنقيي ال صوا الق اف  125ح1اللاي  ( انا : احهللام ال صوا (2
( محم  لن عل  الواح  لن عل  الحمي  السيواس  ا سهللن  د, هللماا ال ين الن الألمام, ل ع فك  ال قكه وأصكوله وغي  مكا (3

  من ال لوم, من لصاني ه: فلي الق ي  ف  ش ح الأل ايكخ, واللح يك  فك  أصكوا ال قكه, والمسكاي   فك  ال قاسك  المنييكخ فك
-131ح1واألعالم  2٩٩-2٩1ح1وشل اي الل ب  111-111ه. انا  ال واس  اللأليخ ا 151اآلر  , لوف  سنخ 

136. 
 .1٩1,   ووخ الناا  الن ق امخ 211ح1( انا : ال  ا الو ي لى (1
 .1٩-16ح2, المسلص ى 211-266ح1( انا : قواط  ا  لخ (6
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ألنه ف ا هللكا للكك  ؛وعلى لالحألا ومان مثلألا حيخ ,و  لغي ا ,  ل لألا ,  يحا ألح  أهلللألا ,و   ميلخ
 لرال  ما أم . 

وقك  نألكاا اهلل  :قكاا علك  (1)«ن عما عمال لي  عليه أم نا فألو   م» :السالمالصال  و وقاا عليه  
 وعككن ا قامككخ فكك  المهللككان ,وعككن للككي حيككوان غيكك ا لغيكك   لن مالهللككه ,ل ككالى عككن اسككل ماا للككك السككهللين

علمنا أن ال ما المكأمو  لكه  ؛ولو و   ال قا ,ولللهلليخ ما يحا أهللله ,وأم  لا قامخ للصال  ,المغصوب
أو لسكهللين مغصكولخ  ,فللحكه حيكوان غيك ا ,و  يلشهللا فك  ال قكا غيك  للكك , و غي  ال ما المنأل  عنه

أهللككا مككا    ,وعنككهفلككم يحككا لككللك ال مككا المنألكك   ,فككولا لككم يككلك هللمككا أمكك  ,لككي   ككو الللهلليككخ المككأمو  لألككا
و  شك ف  أن  قامله ف  المهللان المغصوب ليسكي ا قامكخ المكأمو   ,يحا أهللله    لالللهلليخ المأمو  لألا

 ,فك  وقكي واحك  ,اواحك ً  اعنألكا  نسكانً  انا ًيك ,لألكا اولو هللان للك لهللان اهلل عز و يا هم ً  ,لألا ف  الصال 
ولكي   ,   وسك ألا اأنكه   يهلللك  ن ًسك ؛رلكا ا ل كالىو لا مما ق  لنزا الحهلليم ال ليم فك    ,ف  حاا واح  
وركلم هللالمكه  .ولكاهلل اللوفيكق ,فصكي مكا قلنكا ,وا ليكان لكه فك  وقكي واحك  فك  وسك  أحك  ,ايلناب الشك  
  هللمكا  ,أو هللمكا ألكاح ,ولاليملكخ فكال يلكأ   عمكا    هللمكا أمك  اهلل ل كالى ,قواا الم ا وينل   مناقشخ أ

فكون للكك ال مكا   يصكي  ,وهللا عما   يصكي    لصكحخ مكا   يصكي ,لوفيقولاهلل ل الى ال ,نألى عنه
   ل ما   ليهوهللا ما   يلوصا  افألو غي  مويو  أل ً  ,وهللا ما   يوي     ل   ويو  ما   يوي  ,األ ً 

و كككلا لككك ا ين  ,افألكككو لاطكككا ألككك ً  ؛وهللكككا شككك   لطكككا سكككلله الكككلد   يهللكككون    لكككه ,افألكككو حككك ام ألككك ً  ؛حككك ام
ولككاهلل  ,مهللككال  لل يككان ,ول يألككخ ال قككا ومككن رككال  فيألككا فألككو سوفسككطاس  , لومككخ لككأوا الحكك وكك و يخ م

 .(2)اللوفيق
 الشوكاني في اقتضاء النهي للفساد.مذهب 

 ,والم كككامالي ,أن هللكككا نألككك  مكككن غيككك  فككك ق لكككين ال لكككا اي قكككاا: "والحكككقمكككا الشكككوهللان   حمكككه اهلل فأ
ن, اقلوككا  شكك عي ا, و  يركك ج مككن للككك    مككا قككام يقلوكك  لحكك يم المنألكك  عنككه, وفسككا ا المكك ا   للككلطال

فيهللكككون  كككلا الككك ليا ق ينكككخ صكككا فخ لكككه مكككن م نكككاا الحقيقككك   لكككى م نكككاا  ,الككك ليا علكككى عككك م اقلوكككاسه لكككللك
 الميازد.

هللكا »َم: ومما يسل ا له على  كلا مكا و   فك  الحك يس المل كق عليكه و كو قولكه َصكلَّى اللَّكُه َعَلْيكِه َوَسكلَّ 
  .(3)«أم نا فألو   أم  لي  عليه 

                                                           

-1313ح 3اب نقككض األحهللككام اللاطلككخ و   محكك ثاي األمككو , ( أر يككه ا مككام مسككلم فكك  صككحيحه هلللككاب األقوككيخ, لكك(1
.  كلا الحك يس  واا اللركا د م لقًكا, و واا مسكلم, وألكو  او , والكن مايكخ عكن عاسشكخ  وك  اهلل عنألكا م فوًعكا, 1311

 و واا اللرا د ف : )رلق أف اا ال لا (.
 .31٩ح  3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (2
 ( لق م لر ييه.(3
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, وق  أيم  ال لما  م  والمنأل  عنه لي  عليه أم نا فألو   , وما هللان    ا أد: م  وً ا هللان لاطاًل  
علكككى أن المنألككك  عنكككه لكككي  مكككن الشككك ع, وأنكككه لاطكككا    ؛اركككلال  أعصكككا  م علكككى ا سكككل  ا لكككالنوا  

 . (1)"يصي, و لا  و الم ا  لهللون النأل  مقلوًيا لل سا 
يقلوكك  فسككا ا فكك  يميكك  األحككواا  ؛أو ليزسككه الككلد   يككلم    لككه ,لككهاالنألكك  عككن الشكك   لل" :وقككاا

يقلوككك  فسكككا ا مكككا  ام للكككك الوصككك , والنألككك  عنكككه لوصككك   ؛واألزمنكككخ, والنألككك  عنكككه للوصككك  المكككالزم
 أو ألمكك  رككا ج يقلوكك  النألكك  عنككه عنكك   يقاعككه ملصككً ا لككللك الوصكك , وعنكك   يقاعككه فكك  للككك ,م ككا ق
 .(2)"يسللزم فسا ا ما  اما قيً ا له , ج عنه؛ ألن النأل  عن  يقاعه مقيً ا لألماالرا األم 

 المناقشة والترجيح.
لكلاي المنألك   اسكوا  هللكان النألك  عاسك ً  ان النأل  يقلو  ال سكا  مطلقًكحزم  حمه اهلل  لى أالن  ل ب

نككه , و ككو  لككى أاليأو الم ككام ,وسككوا  هللككان فكك  ال لككا اي ,و لوصكك ه الميككاو , أو لوصكك ه الككالزم, أعنككه
ركك  القككا   مانقللككه لككك مككن , وقكك   أيككي أصككحاله, وهللثيكك  مككن أحمكك , وأمككل ب الاا  يككخ مككل ب المالهلليككخ

 حزم  حمه اهلل وقو  ما اسل ا له. الن  هللالم
 ا يقلوكك  ال سككا  ن عنكك, فككوالشككوهللان   حمككه اهلل ا مككامو  ,حككزم  حمككه اهللالككن  ا مككامرككال  لككين  و 

 ,نه يقلو  لح يم المنأل  عنه؛ فوو الم امالي, أنأل  سوا  هللان ف  ال لا اين هللا حيس قاا" والحق أ
فيهللككون  ككلا  ,يركك ج عككن للككك    مككا قككام الكك ليا علككى عكك م اقلوككاسه لككللك وفسككا ا المكك ا   للككلطالن, و 

يقككك   لكككى م نكككاا الميكككازد, لهللنكككه فككك : )نيكككا األوطكككا (, و)ولكككا الككك ليا ق ينكككخ صكككا فخ لكككه عكككن م نكككاا الحق
 لككى لاي المنألكك   ا لا هللككان عاسكك ً  ؛ان يلنكك  المسككألخ ال قأليككخ علككى قاعكك   اقلوككا  النألكك  ال سككا هللكك الغمككام(
 لوص  مياو  للمنأل  عنه. ايقلو  ال سا   لا هللان النأل  عاس ً  , و , أو لوص ه الالزمعنه

ليكا ا رال قأليخ المل لقخ لكالنأل  وفقكا   فق  سا  لشهللا عام ف  لنا  المساسا أما ف : )السيا الي ا (
 .(3)او و أن النأل  يقلو  ال سا  مطلقً  صول  ف : )  شا  ال حوا(,األ

حككزم مككن قككوا النلكك  صككلى اهلل عليككه الككن  ينلغكك  الميككا عنككه, ومككا لهللكك ا قلككي: و ككو الحككق الككلد  
: "أد م  و  فال يقلا منه, وفيكه  ليكا (1), قاا المناود«عما عمال لي  عليه أم نا فألو    من: »وسلم

ألن المنألكك  عنككه مرلكك ع محكك س, وقكك  حهللككم عليككه  ق النألكك  يقلوكك  ال سككا ؛ألصككوليخ أن مطلككللقاعكك   ا
 علم.واهلل أ .(6)لال   المسللزم لل سا "

                                                           

 .211ح  1نا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا ( ا(1
 .211ح  1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (2
 .611ح3, نيا األوطا  611, 352-351, السيا الي ا :111ح2( انا : أمثلخ على للك ف  ولا الغمام للشوهللان (3
ه اناك :  م يككم المككؤل ين 1131لككاج ال كا فين لككن علك  المنككاود لككوفى  ( زيكن الكك ين محمك  المكك عو ل لكك  الك ؤو  لككن(1

 .56ح3, واألعالم 1٩5ح1
, 2٩, رلق أف كاا ال لكا  :1311ح3, صحيي مسلم 251ح1, صحيي اللرا د 311ح13( وانا : انا : فلي اللا د (6

ليككام  الصككغي , , فككيض القكك ي , شكك ح ا111, 115ح5, مسككن  أحمكك  1ح1, سككنن الككن مايككه 615ح2سككنن ألكك   او  
 .113ح5للمناود 
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 ؟التكرار لفرع الثالث: هل يقتضي الفورية أما
 لل ض الشالين.   ارالفً  اال ق ال قال  على أن النأل  عن ال  ا يقلو  ا نلألا  عنه  اسمً 

فون ال لك   ؛عن يمي  الق اسن اوق  نا نأليه مي  ً  (  ل  ا هلللا) :لو قاا السي  ل ل ا و ليا للك أنه 
 لللم ف  ع   ال قال  وأ ا اللغخ. النأل  سي ا ومسلحقً  الو ف ا للك ف  أد وقي  ي   مرال ً 

 لما هللان هللللك.  ؛وال وام ,لللهلل ا  اولو لم يهللن النأل  مقلويً  
 ,وشكك ب الرمكك  ,هللمككا فكك  النألكك  عككن ال لككا ,ويكك ا  لككه الكك وام ,  فككون قيككا   ر ككا  لككأن النألكك  قكك  يكك 

والصككو لان  ,ونحككوا ,هللمككا فكك  نألكك  الحككاسض عككن الصككوم والصككال  ؛و  يكك ا  لككه الكك وام ,ونحككوا, وقكك  يكك  
وعكك م  وامككه فكك   ,وم ل قلككان فكك   وامككه فكك   حكك   الصككو لين ,مشككل هلللان فكك  طلككب لكك ك ال  ككا   غيكك 

 األر  . 
والكك اا علككى القكك   المشككل ك    ,و  ليككوز ,ل ككا حقيقككخ فيألمككا مككن غيكك  اشككل اكواألصككا أن يهللككون ال

 ؛للك وام افونه لو هللان النأل  مقلوكيً  اوأيوً  ,على ما ارلا لهللا واح  من الط فين المرلل ين يهللون  اً  
 لهللان ع م ال وام ف  ل ض صو  النأل  على رال  ال ليا و و مملن .

, ومكا قيكا  ن للكك يلكزم منكه ؛ ييكب أن يهللكون للكك لق ينكخالك وامفيقاا النأل  حيس و   غي  م ا  لكه 
 ا شل اك أو الليوز.

ن لككزم منككه الليككوز :قلنككا غيكك  أن ي لككه  ,و ككو علككى رككال  الكك ليا  فلقككا ا  لككى الق ينككخ الصككا فخ ,واذ
  رلال  حقيقيلألما. ؛واللهلل ا  ,ف  ال وام امما يويب ي له ميازً  ؛حقيقخ ف  الم   الواح  

لكا ي لكه حقيقكخ  ,وحقيقكخ فك  المك   الواحك   أولكى مكن ال هللك  ,ف  اللهلل ا  اقوا لي له ميازً ولي  ال
ولكو ي لنكاا حقيقكخ فك  الكل ض لمكا , لكه ا مهللان الليوز له عن الل ض لهللونه مسكللزمً  ؛ف  اللهلل ا  أولى

 .(1)واوله ين ف  ما لهلل وا من الويه الثان  أي ,ل  م اسللزامه له ؛أمهللن الليوز له عن اللهلل ا 
او يرلىأقاا القاو  

: والنأل  يقلو  الملا     لكى لك ك المنألك  عنكه علكى ال كو , هللكاألم , وأنكه (2)
 يقلو  اللهلل ا  هللاألم  سوا .

 اللاقالن :   يقلو  اللهلل ا , هللاألم , و  يقلو  ال و .الن  وقاا ألو لهلل 

ك المككأمو   رولألكا سككاعخ, ثككم وألن الواحك  مككن أ كا اللغككخ ملككى قكاا ل لكك ا:   لك را  ككلا الكك ا , فلك  
 .(3) رلألا اسلحق اللم عن  ساس  ال قال ؛ ف ا على أنه يقلو  اللهلل ا 

                                                           

 .216ح  2( انا : ا حهللام لآلم د (1
( ا مام الحافا ألو ي لى أحم  لن علك  لكن المثنكى اللميمك  الموصكل  , صكاحب )المسكن  (, و )الم يكم( لكوف  سكنخ  (2

 . 111-115ح2, وم ه  الينان  11٩و  111ح11, وسي  أعالم النلال   111ح2. انا : ال ل     311
" , وشكككك ح الهللوهللككككب المنيكككك  11(  ايكككك  فكككك   ككككلا المسككككألخ: "المسككككو  " ا"121ح  2) -( ال كككك   فكككك  أصككككوا ال قككككه 3)

 ".313-312ا"
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 حزم في فورية النهي وتكراره.ابن  اإلماممذهب 

واحكلج القكاسلون لكاللهلل ا  "قكاا علك :  األمك  قواا ال لما  فك  لهللك ا حزم و و يناقش أالن  ا مامقاا 
فألكال قلكلم  ن المنألك  يرك ج  ,وأنكه مليك   هللكا وقكي ,انأل  ملهلل   ثالي ألك ً لأن قالوا وافقلمونا على أن ال

ن األمك  عن النأل  لل ك ما نأل  عنه ساعخ من الك    فقكط هللمكا قلكلم  ن ي  كا مك   واحك   يرك ج عكن  واذ
  !  ي و  عليه األم 

مهللكن لهللكا وأن اللك ك م ,أم  لكالل ك :وق  ق منا فيما رال أن النأل   و , لا شغلخ  قيقخ :قاا عل  
وقك منا  ,ومنكه مكا   يقك   عليكه ,وال  كا لركال  للكك منكه ممهللكن ,ولي  يملن  الل ك على مرلوق ,أح 

وأن المكك   فكك  حككاا  ,وأن ف لككه لرككال  للككك ,أن لكك ك المكك   ألف ككاا هللثيكك   فكك  وقككي واحكك  مويككو  وايككب
 األمكك  ولككي  ,لكك كلككا ك لهللككا مككا نألكك  عككن ل هللككه  ن أ ا  ال ؛وناكك ا فكك  أسككلاله ,وصككالله ,وأهلللككه ,نومككه
 (1)السكالمالصكال  و وقك  أم نكا عليكه  ,لا   يق   على أ ا  أهللثك  األوامك  فك  األحكواا اللك  لهلل نكا ,هللللك

وق   ,ر  هللالمه  حمه اهلل لى ه (2)" وأم نا أن ن  ا ما أم نا له ما اسلط نا... ,أن نيلنب ما نألانا عنه
 علم.ه واهلل أ, و يموميلي ي  للهلل ا  النأل  يا  ف  ومن هللالمه ما

 .الشوكاني في فورية النهي وتكراره اإلماممذهب 

   ف  هللونه يقلو  اللهلل ا  ف  يمي  األزمنخ, وف  هللونه لل و   األم  و  يرال "وقاا الشوهللان : 
 .(3)"فييب ل ك ال  ا ف  الحاا

 جيح.المناقشة والتر 

ل كب  و كو مكا ,يقلوك  اللهللك ا  ن النألك زم  حمكه اهلل هللكالم يسكل ا لكه علكى أنكه يك   أحالن  لإلمام
, و ككو قككوا يمألككو  فكك  اللهللكك ا  مككن ع مككه ,والنألكك  ,األمكك  وف قككوا لككين ,الشككوهللان   حمككه اهلل ا مككام  ليككه

 واهلل أعلم.و و ال ايي  ,أن النأل  ي ي  اللهلل ا , وعليه في ي  ال و    محالخ ال لما ,

 

 

 
  

                                                           

(  شا    لى ح يس أل    ي   قاا: سم ي  سوا اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يقوا: "ما نأليلهللم عنه فايلنلوا وما أم لهللم (1
ما  لك اللين من قكللهللم مكن هللثك   مسكاسلألم واركلالفألم علكى أنليكاسألم" أر يكه اللركا د فك  له فألوا منه ما اسلط لم, فون

 . 1211صحيحه هلللاب ا علصام لالهلللاب والسنخ, لاب ا قل ا  لسنن ال سوا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ل قم: 
 .331ح  3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (2
 21٩ح  1الحق من علم األصوا  (   شا  ال حوا  ل  لحقيق(3
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 . في الراميامإمامواالختالف اي.  االتفاقالمبحث الرااع: أوجه 

 وفيه فروع: ين,اإلمامالمطلب األول: تعريف العام عند 
 عام:الفرع األول: تعريف ال

 تعريف العام لغة.

 لا  ؛أو غيككك ا, ومنكككه قكككولألم: عمألكككم الريككك  ال ًاككك األمككك  شكككموا أمككك  لمل ككك  , سكككوا  هللكككان :لغكككخال كككام 
 .(1)شملألم وأحاط لألم

 .ألنألكا لحكيط لكال أ  ؛ومنه سكميي ال مامكخ .خحاطوا و و اسم فاعا من ال موم, لم نى: الشموا 
ألنألككم يحيطككون لا نسككان عنكك  احليايككه للمسككاع    ؛اسككم ل ككض الق الككاي, سككموا لككللك: وال ككم وال مومككخ

 .(2) ا  ككككع

 :اتعريف العام اصطالحً 

 (ال يكاا) ::  و الل ا المسلغ ق ليمي  ما يصلي لكه لحسكب ووك  واحك , هللقولكه(3)اصطالحً ال ام ا
ألنكه يصكلي لهللكا واحك  مكن  (؛ يكا)سلغ ق ليمي  ما يصلي له, و  ل را عليه النهللك اي, هللقكولألم فونه م

 ,يصككلي لهللككا اثنككين ( يككاا)و (, يككالن) يككاا الكك نيا, و  يسككلغ قألم, و  اللثنيككخ, و  اليميكك ؛ ألن ل ككا 
 م.و  يسلغ قأل ,؛ ألنه يصلي لهللا رمسخ(رمسخ)و  ي ي ان ا سلغ اق, و  أل اا ال    هللقولنا:  ,وثالثخ

احل از عن الل ا المشل ك, والكلد لكه حقيقكخ وميكاز, فكون عمومكه    (لحسب وو  واح )وقولألم: 
 .ايقلو  أن يلناوا م ألوميه م ً 

, وقك  لل كه عليكه أهللثك  مكن (المحصكوا) :و لا ل  ي ه عن  يمألو  األصوليين, و و ل كا الك ازد فك 
 وزا  فيه ل ض القيو . ,يا  ل  ا, و ق  أرلا عن أل  الحسين اللص د

 .اوعن  الملق مين من األصوليين ي    لأنه: ما عم شيسين فصاع ً 
و  يقي ونكه  لنكا  علكى أن الم نكى ي كم, ؛لل كا والم نكى فيهللكون شكاماًل  ,فال يلهلل ون فيه لقيي ا لكالل ا

 ,لمطلككقولألككلا فككونألم قكك  يطلقككون اسككم ال ككام علككى ا ؛لا سككلغ اق, لككا يهللل ككون لككأن يهللككون فيككه شككموا مككا
 ال هلل .و 

                                                           

 .216ح 1(   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا, (1
 .112٩ما   عمم القامو  المحيط ال ي وز الا د  125ح12( انا : لسان ال  ب الن مناو  (2
 .216ح 1(   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا, (3
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 ,ا صطالح ييكب أن يحلكود الل  يك  علكى مكا يميكز ال كام عكن المطلكقالل  ي  ف  ول   اسلق ا  
الل ككا :)علككا   الكك ازد الملق مككخ ,ومككن أفوككا ال لككا اي, وقكك  ايلألكك وا فكك  ارليككا  ال لككا   المناسككلخ لل  ي ككه
 .(1)(المسلغ ق ليمي  ما يصلي له لحسب وو  واح 

 عريف العام.حزم في تابن  مذهب

وم نى للك حمله على هللا ما  ,: عموم ي ا  له ال مومأنه حزم  حمه اهلل ف  ل  ي ه لل امالن  وي  
فيقك  لحكي الحك  المكلهللو  ا نك , وأنكواع  ؛ليكن  ي كم أنواعكا هللثيك   ايقلويه ل اه, فمنكه مكا يهللكون اسكمً 

 رلكا   ؛ج مكن  كلا ال مكوم المالسهللكخوقك  رك   ,الطي  هلللألا, وأنواع لواي األ ل  هلللألكا, وأنكواع الألكوام هلللألكا
   أننكا نل ك  أن  ؛وأمكا اليكن فمكن النكا  لكنا القك هن ,أنألم رلقكوا مكن نكو  عليه وسلمال سوا صلى اهلل 

ن هللكان ال نصك   كو النكا  هللمكا فك  ل هلليلنكا المكا  ,يهللون ف  ل هلليلألم ش   من الما   ,والألكوا  ,والنكا  ,واذ
ن هللككان عنصكك نا اللكك اب  ,وليميكك  اللغككاا ,فألككلا عمككوم ليميكك  الريككا؛ لنككوع مككا ااسككمً  ومنألككا مككا يهللككون, واذ

نمككا  ككو مككا اقلوككاا الل ككا  ؛ألن م نككى قولنككا عمككوم اولككي   ككلا رصوًصكك ,والحميكك   ون سككاس  األنككواع واذ
نما يسمى ما لق  من اليملخ ل   أن  ,فق  شغب وشلك افقط  ون ما لقلويه فمن سمى  لا رصوصً  واذ

 ,ألن ال موم اللد لهلل نا ق  ا ل   و و   ؛ان  منألا مما لق  رصوصً وما اسلث ,ايسلثنى منألا رصوصً 
سكككم   اعلكككى هللكككا مكككا يقلوكككيه ل اكككه فلمكككا لطكككا أن يسكككمى للكككك عموًمككك ألن الل كككا حينسكككل لكككي  محمكككوً  و 

مكن  ,ومنكه مكا يقك  أل كا صك خ مكا, ولا لقا  ,ا سلثنا ل ,ألنه را منه ل وه  ون ل ض ؛ارصوصً 
لهللككا مككا وق ككي عليككه  ككلا  وهللككان شككاماًل  ,لككلود الق لككى هلللألككم  ون غيكك  م افلمككا هللككان  ككلا عموًمكك,  النككوع

وهللكان للكك  ,الهللكا صك قخ فك ض لك ليا أرك ج منألكا مكا لكي  ف ًوك اهللان للك عموًمك؛ اللسميخ لأللا الص خ
   أن  ؛ولهللككا مككا سككم   قلككخ ,ولهللككا مؤلكك  قللككه ,ولهللككا عامككا عليألككا ,ولهللككا فقيكك  ,لهللككا مسككهللين اعموًمكك

فألكلا  (2)«األسمكخ مكن قك يش» :عليكه وسكلموهللللك قولكه صكلى اهلل  ,أو  يماع ,من للك نا ايرا شيسً 
 .(3)وهللللك ساس  النصوا ,والصليان ,   من رصه نا أو  يماع من النسا  ؛عموم لهللا ق ش 

 مذهب الشوكاني في تعريف العام.

لا ع فككي مككا قيككا فكك  حكك  ال ككام" وارلككا  الشككوهللان  مككن الل ككا ي  اللككال  فقككاا: أن أحسككن علمككي  ,واذ
 كو الل كا  :, فال كام( ف كخ) , لهللكن مك  زيكا   قيك (المحصكوا) الح و  المكلهللو    كو مكا ع فكه لكه  صكاحب

 .(1)المسلغ ق ليمي  ما يصلي له لحسب وو  واح   ف خ 

                                                           

 .1٩٩ح  1أصوا ال قه اللد   يس  ال قيه يألله , 311-31٩ح2( انا : المحصوا لل ازد (1
 لق م لر ييه. ((2
 .31٩ح  3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (3
 .211ح  1( نا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1
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اسكككلغ ق ال مكككا )و كككو اللنكككاوا مكك  ا سكككلي اب, يقككاا:  ,فركك ج لقولنكككا: )المسككلغ ق(, مكككن ا سككلغ اق
أو  ,: ليميكك  مكا يكك را لحككي الل ككا لغككخ, وقولككه: )ليميك  مككا يصككلي لككه(, أدا, أد : اسككلوعلألا هلللألكك(ليلكخ
 . اع فً 

: )لحسككككب ووكككك  واحكككك (, قيكككك  يركككك ج المشككككل ك الل اكككك  الككككلد يكككك ا علككككى م نيككككين لووكككك ين وقولككككه
والحككيض, فونككه يكك ا علككى  ككلين الم نيككين لووكك ين مرلل ككين؛  ,مرلل ككين, مثككا القكك   الكك اا علككى الطألكك 

واسكككل مله  ,اسكككل مله ل وكككألم فككك  الطألككك و     فككك  الطألككك , ومككك   فككك  الحكككيض, مككك ألن ال ككك ب اسكككل ملوا
 .اثم اشلأل  الم نيان فصا  مشل هللً  ,ل وألم ف  الحيض

ف  لكخ القكك   علكى  ككلين الم نيككين ليسكي مككن   لككخ ال كام علككى أفك ا ا, لككا مككن   لكخ المشككل ك الككلد 
 يحلاج ف  فألم الم ا  منه  لى ق ينخ.

و  يمهللككن حملككه علككى ال مككوم لككوطالق  ,فكك  أفكك ا ا األصككوليين لككي  عاًمككوالمشككل ك عنكك  هللثيكك  مككن ا
 واح .

فكك  أحكك  م نييككه أو م انيككه؛ فل ككا القكك و   لا قامككي  او ككلا القيكك    يركك ج المشككل ك الككلد يهللككون عاًمكك
 فيألا؛ ألنه يا  لصيغخ عموم. اق ينخ على أن الم ا  لألا األطألا  يهللون عامً 

   ؛نألككا لسككلغ ق لط يككق اللكك الكك از مككن النهللكك   فكك  سككياق ا ثلككاي فو( لالح ف ككخ)وزا  الشككوهللان  قيكك  
 لط يق الشموا.

 المناقشة والترجيح.

 ,لناوله الل ا على هللا ما اقلوكاا فك  اللغكخ :  و اسلغ اق ماحزم  حمه اهلل  لى أن ال امالن  ل ب
, حقيقكخ اض األل كاا عموًمكن ال مكوم عكوا  القاسلين أ و لا موافق لمنألج عامخ األصوليين (,الل اك)  لف لَّ 
عككن  اليميكك  مككا يصككلي لككه احلكك ازً  (المسلغ قك)لكك    علككى سككليا الميككاز, وعلكك لوصكك    ن الم ككان   وأ

, ووافكق (1)ن اليم  المنهللك  لكي  مكن قليكا ال كامل ي   يمألو  علما  األصوا أ  ؛اليم  المنهلل  هلل ياا
مكن النهللك    ااحلك ازً  ( وزا  قيك  ) ف كخ(االمحصكو )وارلكا  ل  يك  صكاحب  ,حكزم  حمكه اهللالكن  الشوهللان 

 فونألا لسلغ ق لط يق الل ا   لط يق الشموا. ؛ثلايف  سياق ا 
 

 

                                                           

 .12ح1( ا حهللام ف  أصوا األحهللام(1
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 .يناإلمامالفرع الثاني: ألفاظ العموم عند 
 : (1)قسمان أل اا ال موم
 .عام لصيغله وم نااالقسم األوا: 
 .(2)ف   لصيغله عام لم ناا القسم الثان :

 ,والمسككككلمين ,والنسككككا  ,ال يككككاا :فهللككككا ل ككككا  ككككو لليمكككك  نحككككو ,ه وم نككككاافأمككككا مككككا  ككككو عككككام لصككككيغل
 يككا  :قككاا ,ألن واوكك  اللغككخ ووكك   ككلا الصككيغخ لليماعككخ ؛فونألككا عككام صككيغخ ؛والمنككافقين ,والمشكك هللين

 .(3)و و عام لم ناا؛ ألنه شاما لهللا ما لناوله عن  ا طالق ,وام أ  وام ألان ونسا  ,و يالن و ياا
حقيقكخ فيكه, ول كب ل كض ال لمكا   لكى  , وأل اا لرصهوليين أن لل موم صيحومل ب يمألو  األص

 ن   للك.

و ك :  قكخ,وق  ووحه الشوهللان  فقاا: "ل ب اليمألو   لى أن ال موم له صكيغخ مووكوعخ لكه حقي 
أسككما  الشكك ط, وا سككل ألام, والموصككو ي, واليمككوع الم  فككخ ل  يكك  اليككن , والموككافخ, واسككم اليككن , 

 ونحو ا. خ, والم    المحلى لالالم, ول ا )هللا(, و)يمي (,  يوالنهلل   المن

فويكب أن يهللكون لألكا  ,قاا: ألن الحايخ ماسخ  لى األل اا ال امكخ؛ لل كل  يمك  اآلحكا  علكى المكلهلللم
 .خ حقيقخ؛ ألن الغ ض من وو  اللغخ؛ ا عالم وا فألامأل اا موووع

المنتا محمد ا. ثم ل   أن اسلوفى أ لخ اليمألو  قاا: "وقاا 
ومحماد اا. شاجا  من المالهلليكخ,  (1)

الثلجااااي
مووككككوع فكككك   نكككه لككككي  لل مككككوم صكككيغخ لرصككككه, وأن مكككا لهللكككك وا مككككن الصكككيحأمكككن الحن يككككخ:  (6)

و  يقلوك  ال مكوم  -علكى الركال  فك  أقكا اليمك - مكا اثنكان, أو ثالثكخ  الرصوا, و و أقكا اليمك ,
    لق ينخ.

                                                           

مكككا عكككام لا وكككافخ, هللل كككا )المكككؤمنين( فونكككه عكككام (  ن الل ككا  مكككا ركككاا فككك  لالكككه مطلقًكككا, نحكككو: زيككك , و ككلا ال يكككا, (1 واذ
لا وافخ  لى هحا  المؤمنين, راا لا وافخ  لى يمللألم,  ل يلناولألم  ون المش هللين, فهللأنه يسمى عام ا من حيكس 
ا من حيس اقلصا ا على مكا شكملألن, وقصكو ا عمكا لكم يشكمله, ومكن  كلا الويكه يمهللكن أن يقكاا:  شموله لآلحا , راص 

ل كككاا عكككام مطلكككق؛ ألن ل كككا الم لكككوم   يلنكككاوا الميألكككوا, والمكككلهللو    يلنكككاوا المسكككهللوي عنكككه. اناككك : لكككي  فككك  األ
 . 151ح 2, ش ح الطوف   213ح 3المسلص ى 

 .161ح 1( انا : أصوا الس رس  (2
 .161ح 1( انا : أصوا الس رس  (3
. اناك :    111اللص د , ثُمَّ اللغ ا د , لكوف  سكنخ ( َأُلو ُمَحمَّ , أحم  لن أل  عثمان الحسن لن ُمَحمَّ  لن المنلاب (1

 .651و  66٩ح11سي  أعالم النلال  
 ككك, ولككه مصككن اي منألككا: )لصككحيي 255( محمكك  لككن شككياع الثليكك  مككن هلللككا  علمككا  الحن يككخ فكك  عصكك ا لككوف  سككنخ (6

 .66ايم , ولاج الل  51-51ح2اآلثا (, و)النوا  (, و)ال   على المشلألخ(. انا : اليوا   المويخ 
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يزعمككون أن الصككيح المووككوعخ لليمكك  نصككوا  "ن:فكك  الل  ككا ا مككاموقككاا القاوكك  فكك  اللق يككب, و 
 . (1)محلمالي فيما ع اا,  لا لم لثلي ق ينخ لقلو  ل  يألا عن أقا الم الب" ,ف  اليم 

مي    عو  لي  عليألا  ليا, والحيخ  (موووع للرصوا)و  ير اك أن قولألم: وقاا الشوهللان : 
 ل ما ي الش ع   ير ى عليه  لا.واس قاسمخ عليألم لغخ وش ًعا وع ًفا, وهللا من ي ألم لغخ ال  ب

 :(2)ألفاظ العموم خمسة أقسام :وقيل

 .(3)القسم األوا: هللا اسم عّ   لاألل  والالم لغي  الم ألو 

 و و ثالثخ أنواع:

 .(المسلمين والمش هللين, واللينك )األوا: أل اا اليموع, هللالنوع 

النكككا , والحيكككوان, والمكككا , ك )ه, هللكككالثكككان : أسكككما  األينكككا , و كككو مكككا   واحككك  لكككه مكككن ل اكككالنكككوع 
 .(والل اب

 جم يل ىل ٱُّٱ قاا ل الى: (السا ق والسا قخ, والزان  والزانيخك ): هلل(1)الثالس: ل ا الواح النوع 
 .(5) َّ حم

 .(1)(علي  زي , وماا عم وك ) لى م  فخ, هلل (5)القسم الثان : ما أوي  من  لا األنواع الثالثخ

, (1)فككك  اليميككك  ك )َمكككن( فكككيمن ي قكككا, و)مكككا( فيمكككا   ي قكككا, و)أد(القسكككم الثالكككس: أ واي الشككك ط: هللككك
 هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ هللقولككككه:وا, كككككككككك, و)ملككككى( فكككك  الزمككككان, ونح(٩)فكككك  المهللككككان و)أيككككن(, و)أيككككان(

                                                           

 ".322ح 1" وانا : الل  ان "125-126ح 1( انا :   شا  ال حوا "(1
 .11ح2( انا :  ووخ الناا  وينخ المناا  ف  أصوا ال قه على مل ب ا مام أحم  لن حنلا, (2
نما ي ا على لاي م ينخ, مثا: )لقيي  ياًل, فقلي لل يا(.(3  ( ألن الم    لالم ال أل  لي  عام ا, واذ
  عنككه: لككالم    المحلككى لكالالم غيكك  ال أل يككخ, وهللونككه مكن صككيح ال مككوم  ككو مكل ب الشككاف   وأحمكك  والككن ل  ككان ( وي لك(1

وألكك  الطيككب واللككويط  ونقلككه اآلمكك د عككن أهللثكك  ال لمككا , ونقلككه ال ركك  الكك ازد عككن ال قألككا  والملكك  , و ككو الككلد  يحككه 
ح 3, شك ح الهللوهللكب المنيك  11ح 2نألايكخ السكوا  ,1٩1الليواود والن الحايب. انا  القواعك  وال واسك  األصكوليخ ا

133-131. 
 .2( سو   ال ص اآليخ: (6
 ( و  : أل اا اليموع, وأسما  األينا , والم    المحلى لاألل  والالم.(5
 ( المثاا األوا: يم  منهلل , موا   لى م  فخ, والثان : اسم ين  موا  لم  فخ أيًوا.(1
 ( أد: لشما من ي قا ومن   ي قا.(1
(  هللككلا فكك  يميكك  النسككخ, ول ككا للككك مككن لح يكك  النسككا , فككون )أيككان( للزمككان,  ا علككى للككك القكك هن الهللكك يم. قككاا اهلل (٩

 .12, وسو   النازعاي: 111ل الى: وَيْسَألوَنَك َعِن السَّاَعِخ َأيَّاَن ُمْ َساَ ا  سو   األع ا : 
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  جخ  ُّٱ قولكككه ل ككككالى:و ، (2)َّ مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ قولكككه ل ككككالى:و ، (1) َّ حبجب
ا ِلَغْيكككككِ  ِ ْلِن ككككككككككككككمككككك أٍ  نهلَلَحككككْي َنْ َسألَ أي مككككا ا»السككككالم: الصكككككال  و وقولككككه عليككككه ، (3) َّ حس جس مخ

 .(4)«َوليِّأَلا... 

ه ككككككككقولو ، (5)َّ زيري ٰى ين ىن ُّٱ ى:ككككككككككككك: هللقولكككككه ل ال(يميككككك )و (,اكككككككككهلل)القسكككككم ال الككككك : 
 .(7) َّ ىكمك لك اك  يق  ُّٱ قوله ل الى:و ، (6) َّ  ريٰى ين ىن ُّ ى:ككل ال

وقولككككه  ،(9)َّحنجن مم خم حم ُّٱ هللقولككككه ل ككككالى:، (8)   فكككك  سككككياق الن كككك كككككككككككالقسككككم الرككككام : النهلل
َ.(10) َّ جغ مع جع مظ حط ُّٱ   ل الى:

 الشوكاني في صيغ العموم. اإلماممذهب 

 :(11)قاا الشوهللان  : أل اا ال موم أ ل خ
 والنسا . ,هللال ياا ,: عام لصيغله وم ناااألول

  رال  فيه.ونحوا من أسما  األينا , قاا: و لا   ,هللال  ط ,: عام لم ناا   لصيغلهالثاني

 , و لا ي م هللا أح .(من)و (,ما) :أل اا ملألمخ نحو الثالث:
                                                                                                                                                                                

ميً ككا للمهللككان, و ككو سككألو, لككا أيككن وحكك  ا للمهللككان, وأيككان قككاا الشككيخ الطككوف : "وي ككا الشككيخ ألككو محمكك  أيككن وأيككان ي    
للزمان؛ ألن أصلألا: أدَّ أَواٍن يهللون هلللا, ثم  هلللي الهلللملان ل   الحل  لر يً ا, وي كال هلللمكخ واحك  ...." اناك : شك ح 

 وما ل   ا. 111ح 2مرلص  ال ووخ "
 .3( سو   الطالق اآليخ: (1
 .٩5( سو   النحا اآليخ: (2
 .11ا  اآليخ: ( سو   النس(3
أيمكا امك أ  نهللحكي »مكن حك يس عاسشكخ,  وك  اهلل عنألكا م فوًعكا لل كا:  -لاب الول -( أر يه ألو  او   هلللاب النهللاح (1

هللمكا أر يكه عنألكا: الل مكلد: هلللكاب النهللكاح, لكاب مكا يكا    نهللكاح    لكول , «. ن سألا لغيك   لن وليألكا فنهللاحألكا لاطكا
 .116-111ح 3زيل   وقاا: ح يس حسن. انا : نصب ال ايخ لل

 .116( سو   ها عم ان اآليخ :(6
 .31( سو   األع ا   اآليخ : (5
 .52( سو   الزم   اآليخ: (1
( أمككا النهللكك   فكك  سككياق األمكك : ف يألككا رككال  لككين ال لمككا , فمككنألم مككن قككاا: ل يكك  ال مككوم مثككا النهللكك   فكك  سككياق الن كك , (1

 .من قاا:   ل ي  ال موم, و و  أد اليمألو 
 .111( سو   األن ام  اآليخ: (٩
 .266( سو   اللق   اآليخ: (11
 .311ح 1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا,(11
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وللكككك ي كككم لوككك و   صكككحخ الهللكككالم, ولحقيكككق  (؛لكككم أ   يكككال) :النهللككك   فككك  سكككياق الن ككك  نحككو الرابًًًع:
    أنه   يلناوا اليمي  لصيغله. ,غ ض الملهلللم من ا فألام

 المناقشة والترجيح.

لحكك س عككن  و نككا ,علككى الويككوب لكك ون الحكك يس عككن صككيغله األمكك  لقكك  سككلق  لككن حككزم أن حمككا
 .(1)وعلى ما يقلويه  ون لوق  ,ال موم, و أ  حما الهللالم على عمومه

 و ككو لألككلا الط يقككخ يرللكك  عككن اليمألككو , فقكك  اعلككا  يمألككو  األصككوليين علككى اللحككس فكك  صككيح 
 ا على اسلغ اق الين  وصيح ال موم, قاا الشي ازد: "لل موم صيغخ لمي   ا ل ,وصيح النأل  ,األم 

اعلكم أنألكا عنك  " :الغزال , ولهلل  الصيح الل  لحلما ال مكوم  ليه؛ والمل ب لاله  و ما ل ب (2)والطلقخ"
  أنواع:القاسلين لألا رمسخ 

أل كككككاا  :والثالكككككس...,  لا و  ا للشككككك ط واليكككككزا  (مكككككا)و (,مكككككن) :الثكككككان و  .,أل كككككاا اليمكككككوع.. :األوا
األل ككككاا  :والرككككام  .,  للل  يكككك ..؛ م كككك    ل  رككككا عليككككه األلكككك  والككككالما سككككم ال :وال الكككك  .,الككككن  ..
المقدسايوق  سا  علكى ن ك  المنكواا  ,(3)" .المؤهلل  ..

 -األقسكام الرمسكخ -أن  كلا األنكواع :"ولهللك , (1)
 .(6)   الل  ارلل  النا  فيألا "

اب ال مكككوم والرصكككوا, فأصككح ,والوقكك  ,وا رككلال  فكك   كككلا األنككواع اسكككلق  فكك  القككوا لكككال موم
فلكم ييك وا فك  ووك   ,وأصحاب الوق  احليكوا لكأنألم سكل وا اللغكخ وووك ألا ,…قالوا:  ن لل موم صيغخ

أمككككا أصككككحاب  ,أو مقيكككك   لوكككك وب مككككن اللأهلليكككك  ,اللغككككخ صككككيغخ  الككككخ علككككى ال مككككوم سككككوا  و  ي مطلقككككخ
وأن مككا  , نككه لككي  لل مككوم صككيغخ لرصككه"المنلككاب المككالهلل  فونككه قكك  قككاا: الككن  الرصككوا وفكك  مقكك ملألم

 .(5)لهلل وا من الصيح موووع ف  الرصوا"

 لان المل لان األري ان يرلل ان م  مل ب الشي ازد اللد ي   "لل موم صيغخ لمي   كا لك ا علكى 
", علككى هللككا لككي  م ا نككا عكك ض  ككلا المواقكك  ولهللككن م ا نككا ليككان أن ط يقككخ (1)اسككلغ اق اليككن  والطلقككخ

ل مكوم و كو اللحكس فك  الصكيغخ لم نكى  كا لكه صكيغخ ؟ اليمألكو  لألكلم لاألسكا  األساسك  لللحكس فك  ا
                                                           

 .٩1ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
 .116( انا : الللص   ف  أصوا ال قه ا: (2
 .35-36ح2( انا : المسلص ى (3
كك  لككن طككا   لككن علكك  لككن أحمكك  المق سكك  , مككن مصككن اله : )أطكك   ( ا مككام الحككافا اليككواا ال  (1 حككاا ألككو ال وككا ُمَحمَّ

و  351ح1٩, سكككي  أعكككالم النكككلال      611وفيكككاي :  15٩.اناككك : لكككا يخ اِ ْسكككاَلم :     611األفككك ا (, لكككوف  سكككنخ:
 .11ح1, وال ل   351

 .1٩5( انا :  ووخ الناا  وينخ المناا   الن ق امخ المق س  ا : (6
 .115-116ح 1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم ا صوا (5
 .116( انا : الللص   ف  أصوا ال قه : الشي ازد, ا : 1)
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حكزم و  لألمكه, فالكلد يألمكه  كو حمكا األل كاا علكى ال مكوم لك ون لهللك  الكن   لا الط يقخ غي  وا    عكن
   ل كك   ؛الككلد  أ  أ  يلحكك س عككن ال مككوم (1)صككيغه وأل ااككه, ومككن  نككا سككيرلل  مكك  منككاا ا اللككاي 

 أو مككا أسككماا لأل ككاا ال مككوم فحصكك  ا فكك  ,صككيح ال مككوم , فلحكك س عككنصككيغهاللأسككي  لككه لاللحككس عككن 
 :رمسخ أقسام

 .والمؤمنين ,هللالمسلمين ,ل ا اليم القسم األوا: 

 .هللالحيوان وا لا ,أل اا الين القسم الثان : 

 (.ما يا ن  من أح : )هللقوله ,أل اا الن  القسم الثالس: 

فك   و)ملكى( و)أد(, ,فك  مكا   ي قكا (مكا) و ,من ي قا ف  (من) ك خاألل اا الملألمالقسم ال ال : 
 ف  المهللان. و)أين( ,الزمان

 .(2)…وا نسان ,ال يا :نحو ,والالم ,وا سم الم     لا  را عليه األل القسم الرام : 

فولا و  ي ويكب حملألكا  ," لا ثلي للك, فأللا األل اا موووعخ لل موم :ول   للك انلألى  لى القوا
 .(3)ل ليا"   ما رصه ا ؛على عمومألا

ولكين  ,ول ا اللاحكس يلمك  مكن ركالا  كلا ال ك ق لكين  كلا الهللكالم الكلد يؤسك  هللالمكه علكى اللحكس
  لك   ؛, لهللكن اللاحكس و كو يكل حا المكلن الحزمك (1)ويب حما هللا ل كا علكى عمومكه ,حزمالن  لق ي 

لياا و و ا ؛احزم ينألج  لا ا لياالن  أو على األقا اللواعس الل  ي لي ,أن يلسا ا عن أسلاب للك
 ال عاود الملاش  .

  ن ل سي   لا القويخ يي لنا أمام ع   ارليا اي:

"حمكا  كنكه يك فض لرصكا ال مكوم فك   كلا الصكيح, و كلا   يسكلل   راصكخ وأنكه عك   ال كام لكأ ما  -
 .(6)"...الل ا على هللا ما اقلواا ف  اللغخ

مككا  - فاقلوككى  فككض األصككا الككلد  ؛ ككاا ال مككومنككه يكك فض ال مليككخ القياسككيخ اللكك  يككلم لألككا ارليككا  ألأواذ
 أو صيح ال موم., ومن  نا    اع  للح يس عن أل اا ال موم ,لقا  عليه

                                                           

( سليمان لن رل , ا مام ال المخ الحافا, القاو , ألو الولي , من هثا ا: )ا سلي ا (, )ا يما  فك  ال قكه( وغي  مكا, (1
 .215ح 11, م يم األ لا  1111ح 3, للهلل   الح اا 636ح 11النلال   ك, انا : أعالم 111لوف : 

 .25-26( انا : ا شا اي : ألو الولي  اللاي , ا : (2
 .231(  حهللام ال صوا : اللاي  (3
 .111ح3( ا حهللام ف  أصوا األحهللام: (1
 .111ح3( المص   ن سه (6
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ما  - مكا  ,(1)ألنه سيسكقطه فك  المقاصك  ؛و لا ل ي  ,نه ي ي  لنا  ال موم على ما يقص  من األل ااأواذ واذ
الي ل , و لا  لنسلخ لللحسو نا يهللون اللحس األصول  غي  مألم لا ,أنه ي ي  لحطيم  عو  رصومه

ونوعكب الك   علكى هللكا مكن ركال  الحكق فك  لنا ما يلك  ا فك  المكلن الحزمك ,  ن  يسلل  , راصخ وأ
 للك  ن شا  اهلل.

ما أنه ي ي  أن يسكاي  نسكقه الاكا  د - ولكللك  ,و كلا مكا ي يك  ,و كو حمكا هللكا األل كاا علكى عمومألكا ,واذ
, و كلا (2)"ه, وعلكى مقلوكيه  ون لوقك  و  ناك ويب حما هللكا ل كا علكى عمومك)هللا( ل ا لو " :قاا

ولكللك  ,و كلا مكا ي يك  ,و كو حمكا هللكا األل كاا علكى عمومألكا ,وله مايل  ا ف  نسقه الاكا  د ,ممهللن
 .(3)"وعلككى مككا يقلوككيه  ون لوقكك  و  ناكك  ,ويككب حمككا هللككا ل ككا علككى عمومككه (هللككا)ولل ككا " :قككاا
 , وله ما يل  ا ف  نسقه ال هلل د.ممهللن و لا

 هللاللال : ومل  اله

أ ركا النسكا  مك  ال يكاا فك  رطكاب  ؛منكه لالح كاا علكى نسكقه فك  ال مكوم احزم  يماًنكالن  ن: أأوً  
" نكه لكي   لقولكه: وا عى أنه لي  لللهللو  ل ا مي   ف  ال  ليخ غي  الل ا اليكام  لألكم وا نكاس ,اللهللو 

ولألككلا فككال  ؛(1)ولإلنككاس" ل ككا ميكك   فكك  اللغككخ ال  ليككخ غيكك  الل ككا اليككام  لألككم-راصككخ-لرطككاب الككلهللو 
لا ويب حمله عليألما, و لا ال عو  من األصوليين مكن  ,ييوز حما رطاب اللهللو  على اللهللو  فقط

ونحكوا ممكا يغلكب فيكه ال يكاا علكى  ,"مسألخ يمك  المكلهلل  السكالم :صاحب المسلم الثلوي قااف ؛اعلق  ا
ن هللكككان ل كككض األصكككوليين (6)"ايصكككي  طالقكككه علكككى المركككللط مكككن ال يكككاا والنسكككا  لغليًلككك ,النسكككا .. , واذ

واعلل  ككا  ,علككى مسككألخ غلككب اللككلهللي  علككى اللأنيككس ,اعلكك ض علككى فهللكك   لنككا   رككوا النسككا  مكك  ال يككاا
 ,. واللاي (5)"ولي  ف   لا ما ي ا على أن الل ا ي ي  اا  ا المؤنس" ,لمثا  لا ال عو  اليسي شا  ً 

يك   أن الكلد حمكا  كؤ   علكى ا عكا   ؛رطكابو و من م ا و  فهلل    ركوا النسكا  مك  ال يكاا فك  ال
 و  يمانألم لحما رطاب اهلل على ال مكوم, و كلا ممكا يصكط م مك  الصكيغخ اللك  ووك ي  ؛ لا ال عو 

ألن النسكككككا  ل كككككا  ؛لللككككلهللي  فككككك  اللغكككككخ ال  ليككككخ, وعليكككككه فالنسكككككا    يكككك رلن فككككك  الرطكككككاب مكككك  ال يكككككاا
 را النسا  ف  رطاب ال ياا.لم ل  ,مرصوا, فهللما لم ل را ال ياا ف  رطاب النسا 

ن لل مكككوم صكككيغخ مووكككوعه لكككه حقيقكككخ و كككو مكككل ب يمألكككو  ا الشكككوهللان   حمكككه اهلل فقككك  ارلكككا  أمكككأ
 علم.على أن هللا صيغخ منألا لل موم  واهلل أ من صيح ال موم مسل ً   اال لما , وق  لهلل  ع  ً 

                                                           

 .12ح1( المص   ن سه (1
 .٩5ح1( ا حهللام ف  أصوا األحهللام (2
 .٩1ح3( المص   ن سه (3
 .11-13ح3( المص   السالق (1
 .213ح1( انا : فوالي ال حموي لش ح مسلم الثلوي ف  أصوا ال قه : محب اهلل لن عل  الشهللو  (6
 .216ح  2( انا : ا حهللام لآلم د (5
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 الفرع الثالث: دخول اإلناث في خطاب الذكور.
وعلكككى  رولألمكككا فككك   ,هللال يكككاا والنسكككا  ,فككك  اليمككك  الركككاا لكككاآلر    يككك را ,والمؤنكككس ,المكككلهلل 

  .و  لأنيس هللالنا  ,اليم  اللد لم لاأل  فيه عالمخ للهللي 

نما وق  الرال  ليكنألم فك  اليمك  الكلد األك ي فيكه عالمكخ اللكلهللي    كا  ,هللالمسكلمين والمكؤمنين ,واذ
 ,واليمككك  الهللثيكك  مككن الحن يكككخ ,  واألشككاع ,فكككل لي الشككاف يخ ؟أو   , ككو اككا   فكك   ركككوا ا نككاس فيككه

 وشلول من النا   لى  ثلاله.  ,والن  او  ,ول لي الحناللخن يه, والم لزلخ  لى 

 مي زي ُّٱَل ككككككالى: فقولككككككه الهلللككككككاب أمككككككا ,والم قككككككوا والسككككككنخ لالهلللككككككاب النككككككافون احككككككلجو  
  هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 حت جت هب  مب خب حب جب
 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت  خت
  ارككاًل  هللككان ولككو ,والمككؤمنين المسككلمين يمكك  علككى ,يككساللأن يمكك   طكك فَ،(1)َّخس حس جس

  فاس له. ل  م عليه عط ه حسن لما ؛فيه

يككا  سككوا اهلل  ن النسككا  قلككن مككا نكك   اهلل لهللكك     » :وأمككا السككنخ فمككا  ود عككن أم سككلمخ أنألككا قالككي 
حخ واملن كككي صككك ,ولكككو هللكككن قككك   رلكككن فككك  يمككك  اللكككلهللي  لهللكككن مكككلهللو اي, (2)«ال يكككاا فكككأنزا اهلل  اآليكككخ

 واللق ي  عليه.  ,السؤاا

 ,ثم يصلون ,ويا لللين يمسون ف ويألم» :أنه قاا عليه وسلمما  ود عن النل  صلى اهلل  اوأيوً  
  رك ويألن مككن يمكك  الكلهللو  لمككا صككي  ولككو ,(3)«فقالككي عاسشكخ  ككلا لل يككاا فمكا للنسككا  ,و  يلووكؤون

  .عليه وسلمو  اللق ي  من النل  صلى اهلل  ,السؤاا

  ,  يلناوا المؤنس لا يماع (قام) :فقولنا ,الم قوا فألو أن اليم  لو ي  الواح  وأما 

يواب أن فكال ؟اآليكخو  لكخ  :فون قيا, له   يهللون ملناوً   (قاموا) :فاليم  اللد  و لو ي ه هللقولنا 
ك  ل لكي  هللككلل (  فاسك   فيككه) :قكولهللمو  , طك  فيألكا   يكك ا علكى عكك م  ركوا ا نكاس فكك  يمك  اللككلهللي ال

  .عن ال اس   افال يهللون ع يً  ,ا نما  و ا ليان لل ا يرصألن لأهللي ً  ؛المقصو  منه

                                                           

 .36( سو   األحزاب اآليخ:(1
, 23٩-231ح11األحكزاب: وِ نَّ اْلُمْسكِلِميَن َواْلُمْسكِلَماِي  ( أر يه ا مام أحم  ف  مسن ا, مسن  النسا  , ل سكي  سكو   (2

", وقكككاا: "حككك يس صكككحيي علكككى شككك ط الشكككيرين, ولكككم ير يكككاا", وقككك  وافقكككه 125ح2وأر يكككه الحكككاهللم فككك  مسكككل  هلله "
 الل ل  على للك.

 و قاا :عل  ال حمن ال م د و ي . 111-111ح1( أر يه ال ا قطن  ف  سننه (3
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لكا ل ك م لرصيصكألن  ,فلم يهللن ل  م  روا النسا  ف  يمك  الكلهللو  ,وعاسشخ ,وأما سؤاا أم سلمخ 
  .هللما و   ف  الملهلل  ,لل ا ص يي فيألن

لم لاملنكاع  ركوا المؤنكس فيكه مك  أنكه ولهللكن لكم قلك ,فمسكلم ( ن اليم  لو ي  الواح ) :وأما قولهللم 
 !.محا النزاع

 واللد ي ا على  روا المؤنس ف  يم  الللهللي  ثالثخ أمو  :

  ؛األوا: أن المألو  من عا   ال  ب أنه  لا ايلم  الللهللي  واللأنيس غللوا يانب الللهللي 

ن هللككان م ألككن  يككا قيككا ا رلككوا ,ولألككلا فونككه يقككاا للنسككا   لا لمحوككن أ رلككن  مككا ألكك  مككنألم هلل, واذ
 يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱ ومنكه قولكه ل كالى:, لغليب يم  مكن ي قكا  لا هللكان م كه مكن   ي قكا

 مكن فيكه غللكوا ي قكا مكن لص خ ي قا   ما وص وا  لا أنألم للك من أللح لا، (1) َّ مي خي حي جي

 يمك  يم ألم (2) َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ ل الى: قوله ومنه ,ي قا
 يصك ون  نألكم حلكى ؛القلكخ علكى الهللثك   وهلللغليكلألم ,ي قا من ص خ  و لدال لالسيو  لوص ألم ؛ي قا من

 .اللرا أو لالهلل م ملص  أهللث  مو  ,ايم ً  واللرا لالهلل م

 (؛ال مك ان)و  ,لللمك  والمكا  (؛األسكو ان) :وهلللغليلألم ف  اللثنيخ أحك  ا سكمين علكى اآلرك  هللقكولألم 
  .للشم  والقم  (؛القم ان)و  ,وعم  ,ألل  لهلل 

 (ونسكككاؤهللم همنكككاي ,أنكككلم همنكككون) :أنكككه يسكككلألين مكككن ال  لككك  أن يقكككوا أل كككا حلكككخ أو ق يكككخ :الثكككان  
  .لما هللان هللللك (أنلم همنون) :ولو   رولألن ف  قوله (,أنلم همنون) :لحصوا األمن للنسا  لقوله

 (قومكوا) :لكا لكو قكاا (,قمكنو  ,قومكوا) :وهللللك   يحسن منه أن يقوا ليماعكخ فكيألم  يكاا ونسكا  
  .ولو   رولألن ف  يم  الللهللي  لما هللان هللللكللنسا  لالقيام,  األم  ف  اللك هللافيً هللان 

م  ان قا  ا يماع على أن النسا  يشا هللن ال ياا  ؛أن أهللث  أوام  الش ع لرطاب الملهلل  :الثالس 
 .(3)ولو لم ي رلن ف  للك الرطاب لما هللان هللللك ,ف  أحهللام للك األوام 

 ي دخول الناث في خطاب الذكور.ف  حزمابن  اإلماممذهب 
لصكو   رطكاب الكلهللو  فألكو علكى الكلهللو   األم   لا و   :"ارلل  النا  فقالي طاس خ حزم:الن  قاا

ي لكك   ا ن لهللككا م نككى ل ًاكك :واحليككوا لككأن قككالوا ,   أن يقككوم  ليككا علككى  رككوا ا نككاس فيككه ؛ ون ا نككاس
فكال سكليا  لكى  يقكاع ل كا علكى غيك  مكا علكق  (,اف لكوا) :ب ال ياااط( وراف لن) :فرطاب النسا  ,عنه

                                                           

 .16يخ: ( سو   النو , اآل(1
 .1( سو   يوس , اآليخ: (2
 .215ح 2( انا : ا حهللام لآلم د (3
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والكك ليا الككلد اسككل لي لككه الطاس ككخ  ,و ككو الككلد   ييككوز غيكك ا ,ولألككلا نأرككل :قككاا علكك  .عليككه    لكك ليا
 ,ي لك  لكه هللمكا قكالوا األن لهللا م نى ل اً  ؛و و  ليلنا على  لطاا قولألم ,األولى  و أعام الحيخ عليألم

 , والنسا ,أولألم عن هر  م ف  أن ال ياا ,و  من حامل  لغلألم ,  بو  رال  لين أح  من ال ,و  ل 
يككك  ان لل كككا الرطكككاب  ؛أرلككك  عكككنألم أن الرطكككاب والرلككك  ؛وروطلكككوا , لا ايلم كككوا ,وأن الكككلهللو  وا نكككاس

 على حالخ واح  . اوأن  لا أم  مط   أل ً  ,والرل  عن اللهللو   لا ان   وا و  ف ق
فكك  اللغككخ ال  ليككخ غيكك  الل ككا اليككام  لألككم    راصككخ ل ككا ميكك  فصككي لككللك أنككه لككي  لرطككاب الككلهللو 

ييكز حمكا الرطكاب علكى , لم فلما صي ,ليان زاس  لأن الم ا  اللهللو   ون ا ناس   أن يأل   ؛ولإلناس
 ,واليمك  لكالواو والنكون (,اف لكوا)فلمكا هللانكي ل اكخ  , يمكاع, أو    لكنا ؛ل ض ما يقلويه  ون ل ض

 لى ال ياا  اوهللان  سوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل وثً  ,االلهللو  وا ناس م ً  يق  على ,ويم  اللهللسي 
 اوهللان رطاب اهلل ل الى ورطاب نليه صلى اهلل عليه وسلم لل يكاا والنسكا  رطاًلك ,امسلويً  اوالنسا  ل ثً 

ألن للككك  ؛   لككنا يلكك  أو  يمككاع ,لككم ييككز أن يرككا لشكك   مككن للككك ال يككاا  ون النسككا  ؛اواحكك ً 
 .(1)وهللا ما لزم القاسلين لالرصوا فألو  زم لألؤ  " ,صيا الاا   و لا غي  ياسزلر

 ي في دخول اإلناث في خطاب الذكور.الشوكان اإلماممذهب 
ومما ي ا على  لا  يماع أ ا اللغخ على أنه  لا ايلم  الملهلل  والمؤنس غلب ": (2)وقاا الشوهللان 

و الغالككب, ولكم يهللككن حاكه فيألككا هللحكا المؤنككس, ولهللكن م نككاا المكلهلل , فلككو  أن اللسكميخ للمككلهلل  لكم يهللككن  ك
وي كككا الحهللكككم لكككه, فككك ا علكككى أن  ,اسكككلقا  فككك ا  هللكككا منألمكككا لوصككك  فغلكككب المكككلهلل  ؛أنألمكككا  لا ايلم كككا

 المقصو   و ال ياا والنسا  لوال .
 ؛   علكى ط يقكخ اللغليكب عنك  قيكام المقلوك  لكللك ؛اليمألو  من ع م اللنكاوا  ليهوالحق ما ل ب 

قولكه  مك  مكا يركلا لال يكاا فك  نحكو ,ووقكوع اللصك يي لمكا يركلا لالنسكا  ,لصاا الصيغخ لغكخ ر
أن أم سلمخ قالي:  ؛وق  ثلي ف  سلب نزوا  لا اآليخ،  (3)﴾ ني مي زي ﴿ :ل الى

 .(4)«ما ن   اهلل سلحانه لهلل     ال ياا ... فنزلي يا  سوا اهلل  ن النسا  قلن»
لككالل ميم:  يمككاع أ ككا اللغككخ علككى أنككه  لا ايلمكك  المككلهلل  والمؤنككس ومككن أقككو  مككا احككلج لككه القككاسلون 

فكككك  رطككككاب ه م وحككككوا   (5) َّ يل ىل مل خل ُّٱ غلككككب المككككلهلل , وعلككككى  ككككلا و   قولككككه ل ككككالى:
للي .  واذ

                                                           

 .11ح3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام,  لن حزم, (1
 .31٩ح1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا (2
 .36( سو   األحزاب اآليخ: (3
, والحككاهللم فكك  11111, والنسككاس  فكك  الهلللكك   316, 311ح 5( أر يككه ا مككام أحمكك  فكك  مسككن ا مككن حكك يس أم سككلمخ (1

 , وقاا: "ح يس صحيي على ش ط الشيرين, ولم ير ياا", وق  وافقه الل ل  على للك.125ح2مسل  هلله 
 .31( سو   اللق   اآليخ: (6
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 المناقشة والترجيح.

 األن لهللكا م نكى ل ًاك ؛يك رلن لرطكاب الكلهللو  ن النسكا   حكزم  حمكه اهلل فك  المسكألخ أالن  مل ب
 .ييوز غي ا و و اللد   ,ولأللا نأرل :قاا ,ي ل  له

اليمألككو  مككن عكك م   ليككهوالحككق مككا ل ككب  :الشككوهللان   حمككه اهلل حيككس قككاا ا مككام  ليككهو ككو مال ككب 
و كككو مكككل ب  , رلصكككاا الصكككيغخ لغكككخ خ اللغليكككب عنككك  قيكككام المقلوكككى لكككللك؛اللنكككاوا    علكككى ط يقككك

 اليمألو  هللما ل  , و و ال ايي واهلل أعلم.

 أقل الجمعالفرع الرابع: 
ل كككا اليمككك  فككك  اللغكككخ لكككه م نيكككان, اليمككك  مكككن حيكككس ال  كككا "قكككاا الشكككيخ ألكككو  سكككحاق ا سككك  ايين : 

, واليم  اللد  و اللقكب, و كو اسكم ال ك   قكاا: ول كض االمشلق منه اللد  و مص   يم  ييم  يم ً 
  الكلد  كو من لم يألل   لى ال ك ق رلكط اللكاب, فاكن أن اليمك  الكلد  كو لم نكى اللقكب مكن يملكخ اليمك

 لا هللككان اليمكك  لم نككى الوككم, فالواحكك   لا أوككي   لككى الواحكك  فقكك  يمكك  لينألمككا, )لم نككى ال  ككا, فقككاا: 
فويب أن يهللون يم ا, وثلكي أن ا ثنكين أقكا اليمك , وركال  لألكلا القكوا يميك  أ كا اللغكخ وسكاس  أ كا 

 ال لم.
 لككى أن أقككا  ؛أ ككا اللغككخوطاس ككخ مككن  ,وألككو حني ككخ ,وقكك  ارللكك  ال لمككا  فكك  للككك فككل ب الشككاف  

ليككهو  ,اليمكك  ثالثككخ وهللثيكك  مككن أ ككا  ,, ول ككب مالككك  وكك  اهلل عنككه(1) وكك  اهلل عنككه ببااا اااا.  مككاا اذ
ليككككهو  , لككككى أن أقككككا اليمكككك  اثنككككان  حمككككه اهلل؛ول ككككض أصككككحاب الشككككاف    ,اللغككككخ بثمااااان ااااا. مككككاا  اذ

بفان
  و  اهلل عنه .(2)

نما ياأل  أث  الرال  ف  مووك  يحلكاج فيكه  لكى أقك وللكك مثكا أن يوصك  للمسكاهللين,  ,ا اليمك واذ
ألكككزم صككك   الوصكككيخ  لكككى  ؛فمكككن حمكككا اليمككك  فككك  أقلكككه علكككى الكككثالس ,أو ألقكككا مكككن يلنكككاوا  كككلا ا سكككم

 ص   للك  لى ا ثنين . ؛ناثني ف  أقله على اليم  حماومن  ,الثالثخ
محكا الركال   ولكي  ؟ كا  كو اثنكان أو ثالثكخ ,ارلل  ال لما  ف  أقا اليمك  :وقاا الشيخ اآلم د

ومكا زا   ,والثالثكخ ,فكون للكك فك  ا ثنكين ؛ما  و الم ألوم من ل ا اليم  لغخ و و: وم ش    لى شك  
نما محا النزاع ف  الل ا المسمى لاليم  ف   ,من غي  رال   خ.اللغواذ

                                                           

َعْل  المطلب الق ش  ال لا  لن  -صلى اهلل عليه وسلم  -( حل  األمخ اللح  , ألو ال لا  َعْل  اهلل , الن عم النَِّلّ  (1
.اناكك : م يككم الصككحالخ ,  لككن قككان      51, َوِقْيككَا :      51الألاشككم  , ولكك  َقْلككَا الأليكك   لسككنلين , ولككوف  سككنخ  

 . 331ح2, وا صالخ  36٩و  331ح3, وسي  أعالم النلال   2٩16ح1
  سكنخ  كككك   , اسلشألكككككك   الملشكككككخ وال شكككك ل ( عثمان لن ع ان لن أل  ال اا األمود , أمي  المؤمنين , أح  الرل ا  األ(2

36   . 
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 حزم في أقل الجمع.ابن  اإلماممذهب 
و كو  (,أقكا اليمك  اثنكان فصكاع ا) :فقالكي طاس كخ ,ارللك  النكا  فك  أقكا اليمك ": (1)حكزمالكن  قكاا

, واحكككلج , ولكككه نأركككلو كككو قكككوا الشكككاف   (,أقكككا اليمككك  ثالثكككخ) :وقالكككي طاس كككخ ,قكككوا يمألكككو  أصكككحالنا
فلمكا وكم الواحك   لكى الواحك   (؛اليمك  فك  اللغكخ وكم شك    لكى شك   هرك ) :أصحالنا لقولألم لكأن قكالوا

نكه يلكزمألم علكى للكك أن يهللكون اليسكم أل ؛و  حيكخ فيكه ,قكاا علك :  كلا رطكأ ,اصكحيحً  اهللكان للكك يمً ك
وعوككو  لككى  ,ألنككه يمكك  يككز   لككى يككز  ؛عليككه اسككم اليمكك  اعنككه لككالرل  عككن اليمكك  واقً كك االواحكك  مرلكك ً 

نمكا المقصكو  لكه مكا  ,ولي  الم ا  لاسم اليم  اللد ارلل نا فيه  لا الم نكى مكن م كان  الوكم ,عوو واذ
وح كاا  ,لكال ركال  مكن أ كا اللغكخ اراا ملغاي   فصاع ً ولي  للك    ثالثخ أش ؛واللثنيخ ,ع ا ا ف ا 

ا ثنكان فمكا أن  ود عن النل  صكلى اهلل عليكه وسكلم  :لأن قالوا اواحليوا أيوً  ,أل ااألا وولاط  ع الألا
 ."فوقألما يماعخ

 الشوكاني  في أقل الجمع. اإلماممذهب 
ون مووككوعألا , فككمكك  الم هللككبولككي  النككزاع فكك  ل ككا اليارلل ككوا فكك  أقككا اليمكك , "وقككاا الشككوهللان :  

 .(2)"وما زا  على للك لال رال  ووالثالثخ ,وللك حاصا ف  ا ثنين يقلو  وم ش    لى ش  ,
 المناقشة والترجيح.

لكو , وأمكل ب الشكاف  و  ,و كو مكل ب اليمألكو  ,قكا اليمك  ثالثكخأن حزم  حمكه اهلل  لكى أالن  ل ب
ليهو  , ا اللغخ, وطاس خ من أحني خ الادهانااا.  وحهللكاا , وك  اهلل عنكه علكا الن  ماا اذ

عكن يمألكو  (3)
خروفاا.  وقاا ,النحا 

سيبويهنه مكل ب أ(1)
حكزم  حمألمكا اهلل فك  الكن  الشكوهللان  ا مكاموقك  وافكق  ,(6)

, و كو والشك ع , كا اللغكخ: "و كلا  كو الحكق الكلد عليكه أحيكس قكاا ؛قا اليم  ثالثخلا المسألخ ف  أن أ 
ولكككم يلمسكككك مكككن رال كككه لشككك   يصكككلي  ,والسكككلق  ليكككا الحقيقكككخ ,مككك طكككالق اليالسكككالق  لكككى ال ألكككم عنككك   

 .(5)لالسل  ا

                                                           

 .2ح1( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام  لن حزم (1
 .311ح 1( انا    شا  ال حوا الى لحقيق الحق من علم األصوا(2
النحكا  وأفاوكا ( س ي  لن الملا ك لن عل , ألو محم  األنصكا د, الم ك و  لكالن الك  ان, النحكود, هللكان مكن أعيكان (3

 ككك, مككن هثككا ا: )ل سككي  القكك هن(, 65٩اللغككويين, قككاا ال مككا  الهللالككب:  ككو سككيلويه عصكك ا, ووحيكك    كك ا, لككوف  سككنخ 
,   يكخ 21٩ح 11م يكم األ لكا   611ح 21و)ش ح ا يواح(, و)ال صكوا فك  النحكو( اناك : سكي  أعكالم النكلال  

 .3٩1ح 1ال ا فين 
لحسكن علك  لكن الحسكن  لكن محمك  لكن علك  لكن رك و  ا شكليل  هلللك  واسكن مكاي ( الن ر و   و  مام النحو ألكو ا(1

 .25ح 22 ك, له ش ح هلللاب سيلويه سي  أعالم النلال  51٩سنخ: 
ه , مكككن لآلي كككه: 111( عمككك و لكككن عثمكككان, ألكككو لشككك  ال ا سككك  ثكككم اللصككك د,  مكككام النحكككو, حيكككخ ال ككك ب لكككوف  سكككنخ (6

 .111ح 15, م يم األ لا  361ح 1أعالم النلال   )الهلللاب( المشألو  لهلللاب سيلويه. انا : سي 
 .312ح1( انا : ا شا  ال حوا الى لحقيق الحق من علم األصوا (5
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 .في خطاب أمته  صلى اهلل عليه وسلم : دخول النبي الخامسالفرع 
مثككا: ، (1)يكك را النلكك  صككلى اهلل عليككه وسككلم فكك  عمككوم الرطالككاي الق هنيككخ  ككا :ارللكك  ال لمككا  فكك 

ى: ككككككككككككه ل الكككككككككوقول ،(3)َّيف ىف ُّٱٱوله ل كككالى:كككككككككوق ،(2)َّخف  حف جف ُّٱ ى:كككككككككككككل ال هكككككككككككككقول
ََ؟(4)َّ رئ ُّٱ

 لالن  . :لا يياب, وقاا الل ض :قاا اليمألو 
 .في دخول النبي صلى اهلل عليه وسلم  في خطاب أمتهحزم رحمه اهلل ابن  اإلماممذهب 

ن, و كو صكلى اهلل عليكه وسكلم ولهللا مؤم ,وال ايي قوا اليمألو ؛ ألن  لا الصيح عامخ لهللا  نسان
 .  (6)وسي  المؤمنين, فال ير ج منألا    ل ليا ,سي  النا 

 .(5)والنلو  غي  مر يخ له عن  طالق  لا األسما  عليه, فال لهللون مر يخ له عن  لا ال موماي

 .أمتهفي خطاب  صلى اهلل عليه وسلم دخول النبيالشوكاني رحمه اهلل في  اإلماممذهب 

,   يشكما ال سكوا صكلى اهلل عليكه (يكا أيألكا األمكخ)ان :" الرطاب الراا لاألمكخ نحكو: وقاا الشوهلل
 .)ا فا  ( :وسلم, قاا الص   الألن د: لال رال , وهلللا قاا القاو  عل  الو اب ف  هلللاب

 ،َّيف ىفُّٱو ،َّخف  حف جف ُّٱ وأمككا  لا هللككان الرطككاب لل ككا يشككما ال سككوا نحككو: 
وقكككاا ألكككو لهللككك  الصكككي ف    يشكككمله,  :له, وقكككاا يماعكككخفكككل ب األهللثككك ون  لكككى أنكككه يشكككم، َّ رئ ُّٱو

ن لم يهللن هللللك هللان شاماًل  ,فال يشمله (قا) :والحليم :  ن هللان يلناوله لالقوا نحو واسلنهلل   لا  ,له واذ
صككلى اهلل  مسككن   لككى اهلل سككلحانه, وال سككوا االل صككيا  مككام الحكك مين اليككوين ؛ ألن القككوا فيألمككا يميً كك

  لينا فال م نى للل  قخ.مللح رطاله  عليه وسلم

والحق: أن الرطاب لالصيغخ الل  لشمله يلناوله لملقوى اللغخ ال  ليخ   شك ف  للكك, و  شكلألخ 
ن هللككان الرطككاب مككن يأللككه صككلى اهلل عليككه وسككلم,  الرطككاب مككن يألككخ اهلل سككلحانه ل ككالى,حيككس هللككان  واذ

 ف لى الرال  اآلل  ف   روا المراطب ف  رطاله.

                                                           

 .316( انا : الوييز ف  أصوا ال قه, ل ل  الهلل يم زي ان, ا: (1
 , وف  غي  ا هللثي .163( سو   اللق   اآليخ: (2
 .21( سو   اللق   اآليخ:(3
 .63( سو   الزم  اآليخ:(1
 .316( انا : الوييز ف  أصوا ال قه, ل ل  الهلل يم زي ان, ا: (6
 .212ح 2( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام, (5
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  فاس   ف  الرال  ف   لا المسكألخ مك فوع لاألكو  ال اسك   فك  الرطالكاي ال امكخ وما قيا: من أنه 
ن اهللككان ف لككه لرصيًصككلنككا: أنككه  ارككا فكك  ال مككوم؛ ف ككا صككلى اهلل عليككه وسككلم مككا يرال ألككا, فككون ق  لا , واذ

 لللك ال موم, لا يلقى على عمومه. الم يهللن ف له مرصصً  ؛قلنا: لي  ل ارا

 .(2)َّ جب هئ ُّٱٱ،(1)َّمل يك ُّٱ :سوا صلى اهلل عليه وسلم نحووأما الرطاب المرلا لال   

 نككه يشكما األمككخ؛  ود  :فكل ب اليمألككو   لكى أنككه   يك را لحلككه األمكخ    لكك ليا مكن رككا ج, وقيكا 
 وأحم , وارلا ا  مام الح مين, والن السم ان . ,للك عن أل  حني خ

ن زعمككوا أنككه : و ككؤ    ن زعمككوا أن للككك مسككل ا  مككن القككاا فكك : )المحصككوا(و  ل ككا فألككو يألالككخ, واذ
 َّ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّ :ل كالى مسل ا  من  ليا هر , و كو قولكه

عككن  ككلا المسككألخ؛ ألن الحهللككم عنكك نا  نمككا أويككب علككى األمككخ    ومككا ييكك د ميكك   للككك فألككو ركك ج، (3)
 لمي   الرطاب الملناوا للنل  صلى اهلل عليه وسلم فقط, لا لال ليا اآلر . 

   ا: ومكككا قكككالوا ل يككك     أن يحمكككا علكككى الل ليككك  لكككالهلللي  عكككن أللاعكككه فيهللكككون ميكككازً وقكككاا الز هللشككك 
 حقيقخ.

وحهللككك  عكككن  مكككام الحككك مين أنكككه قكككاا:  مكككا أن لككك   الصكككيغخ فككك  اللرصكككيا أو  , فكككون و  ي فألكككو 
 على اللرصيا, و  على الل ميم.  اقاط ً  ألنا لم ني   لياًل  ؛راا, واذ  فألو عام

لل صيا و هللاهللخ مأرلا؛ ألن النزاع  نما  و ف  ن   الصيغخ, و ك  راصكخ و  ير اك و    لا ا
لاعللا  الل ا, و و  ا ف  محا الل ميم    الال شك فو و  ا, ف  محا اللرصيا   يزي  ا لرصيصً 

يويكب مكن حيكس الل كا أن لهللكون عامكخ, فكون هللكان للككك فك  حهللكم الك ليا الك اا علكى الل مكيم , فألكو غيكك  
 .(1)"محا النزاع

 لمناقشة والترجيح.ا

لككى أن ال سككوا صككلى اهلل عليككه وسككلم يكك را لحككي  ككلا فكك   ككلا المسككألخ  حككزم  حمككه اهلل الككن  ل ككب
و كككو سكككي  المكككؤمنين صكككلواي اهلل  ,سكككما  عليكككه, والنلكككو  غيككك  مر يكككه لكككه عكككن  طكككالق  كككلا األالرطكككاب

 , و و مل ب يمألو  ال لما .و لا ما ارلا ا الشوهللان   حمه اهلل ,وسالمه عليه
 أن الرطالاي للمويه للمخ: ورالصخ المسألخ

                                                           

 .11( سو   الماس   اآليخ:(1
 . من سو   اللح يم1.واآليخ:1( سو   الطالق اآليخ:(2
 .1( سو   الحش  اآليخ:(3
 .331ح1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(1
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, ومنألككا رطككاب شككموله للنلكك  صككلى اهلل عليككه وسككلم , ومنألككا رطككاب يمهللككنمنألككا مككا و   رككاا لألككا -
  .راا لالنل  صلى اهلل عليه وسلم ويمهللن شموله للمخ

 :فأللا ثالس حا ي

 سوا صكلى اهلل عليكه وسكلم فال ي را ال )يايألا األمخ(الحالخ األولى: و و الرطاب الراا لاألمخ  
فا سككلياله هلل عككام ، (1)َّجس مخ ُّٱٱ رككال  فيككه, ومنككه قولكه ل ككالى: و كلا   ,فك  للككك الرطككاب

 سكوا صكلى اهلل عليكه وسكلم الثكان  و كو ا سكليالخ لل األمك  , ولهللنل سوا صلى اهلل عليه وسلم وللمخل
ألنه  و اللد أم نكا لا سكليالخ  ؛بي را ال سوا صلى اهلل عليه وسلم ف   لا الرطا مخ و راا لاأل

 له.

  حف جفُّٱ نحككو: ن يلنككاوا النلكك  صككلى اهلل عليككه وسككلمحالككخ الثانيككخ: الرطككاب الككلد يمهللككن أال
 ناا مامك اا  ارلك  كا ال لكم ولك ايي  كو قكوا أهللثك  أ ل كخ أقكواا: واف يألا أ َّيف ىفُّٱو ،(2)َّخف
ولهللكا  ,لا الصكيح عامكخ لهللكا  نسكانألن  ك ؛ روا النل  صلى اهلل عليكه وسكلم فك  للكك الرطالكاي و و:

   مؤمن, و و صلى اهلل عليه وسلم سي  النا  وسي  المؤمنين, فال ير ج منألا    ل ليا.

 ُّٱٱ،َّمل يك ُّٱ نحكككو: الحالكككخ الثالثكككخ: الرطكككاب الركككاا لال سكككوا صكككلى اهلل عليكككه وسكككلم

لى اهلل مككخ   لككك را فكك  الرطكككاب الرككاا لكككالنل  صككك:أن األوالكك ايي منألمكككافيككه قكككو ن,  َّ جب هئ
 ,نما  كو فك  وقكوع ال مكوم مكن حيكس الصكيغخل ليا من را ج للك الصيغخ؛  ألن النزاع   عليه وسلم   

  .(3)الشوهللان   حمه اهلل ا مامو و ارليا   ,و   راصخ لال شك فل يي لأللا قوا اليمألو 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 21( سو    األن اا اآليخ:(1
 .( لق م لر ييألا(2
 .1٩3ح6, اللحلي  ش ح اللح ي  312ح2, اللح  المحيط 521ح2, المحصوا لل ازد 211( انا : المسلص ى: (3
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 ين.اإلمامالمطلب الثاني: تخصيص العام عند 
 .دليل التخصص

مككا أن يسككلقا (؛ وللكك ألن المرصككا  ملصككلخ ومن صككلخ) :مرصصككاي  لكى قسككمينقسكم ال لمككا  ال
وحصككك   , ا الكككلد قللكككه فألكككو الملصكككاللكككا يل لكككق م نكككاا لكككال ,مكككا أن   يسكككلقاواذ ’ لن سكككه فألكككو المن صكككا

وزا   الملصككا, الشكك ط, الصكك خ, والغايككخ( ا سككلثنا ) :اليمألككو  المرصصككاي الملصككلخ فكك  أ ل ككه أشككيا 
القرافي
واليكا   ,واك   الزمكان والمهللكان ,, وزا  الق افك  الحكاا ا الكل ض مكن الهللكالحايب لكوعل  ا, (1)
 و والم  وا م ه والم  وا أليله.والمي و  

 .(2)(وال ليا السم   ,والح  ,ال قا)أل  ثالثخ أشيا : فوأما المرصصاي المن صلخ  
 شوكاني رحمه اهلل في تخصيص العام.ال اإلماممذهب 

, على أن اللرصيا لل موماي ياسز, ولم يرال  ف  اورل ً  ا ا ال لم, سل ً وقاا الشوهللان : ال ق أ
للك أح  ممن ي ل  له, و و م لوم مكن  كلا الشك ي خ المطألك  ,   ير كى علكى مكن لكه أ نكى لمسكك لألكا, 

 .(3) َّ  خف حف جف مغ ُّٱ حلى قيا:  نه   عام    و و مرصوا,    قوله ل الى:
بلم الدي. الرراقيقاا الشيخ 

 :(6)لي  ف  الق هن عام غي  مرصوا    أ ل خ مواو  :(1)
أو  ,مككككا مككككن نسككككبفهللككككا مككككا سككككميي   (6) َّ  يت ىت نت ُّٱ :ل ككككالى : قولككككهاألوا

ن علي فأل  ح ام.   واع واذ
 .(8) َّ ري ٰى ين ىن ُّٱ،(7) َّ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :ل الى : قولهالثان 

 .(9) َّ  خف حف جف مغ ُّٱ : قوله ل الى:الثالس

                                                           

( شألاب ال ين ألكو ال لكا  أحمك  لكن ألك  ال كال     يك  لكن علك  الك حمن  الق افك  , أحك  ا عكالم المشكألو ين واألسمكخ (1
هلل ين انلألي  ليه  ساسخ ال قه على مكل ب مالكك  حمكه اهلل ل كالى ويك  فك  طلكب ال لكوم فللكح الغايكخ القصكو  فألكو المل

 .52ا 1ا مام الحافا واللح  انا : ال يلاج المل ب ف  م  فخ أعيان علما  المل ب ج
 (.36٩ح 1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا )(2
 .15اآليخ:( سو   الحي اي (3
( عل  الهلل يم لكن علك  لكن عمك , األنصكا د, ال  اقك , الشكاف  , الوك ي , علكم الك ين, فقيكه, أصكول , م سك , أ يكب, (1

 ككك, مككن هثككا ا: )شكك ح اللنليككه( للشككي ازد, و )ا نلصككا ( للزمرشكك د مككن الككن المنيكك . اناكك : م يككم  111لككوف  سككنخ 
 .63ح 1, األعالم 1111ح 2انون, هللش  ال511ح 1,   يخ ال ا فين 31٩ح 6المؤل ين 

 .361ح1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (6
 .23( سو   النسا  اآليخ:(5
 .25( سو   ال حمن اآليخ:(1
 .116( سو   ها عم ان اآليخ: (1
 .15( سو   الحي اي اآليخ:(٩
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وقككك  ألحكككق لألكككلا المواوككك  األ ل كككخ قولكككه ، (1) َّ  مب هئ مئ هي مي ُّٱ :ل كككالى : قولكككه الككك ال
 .(2)َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱل الى: 

وق  اسل ا من   ي لك  لكه لمكا   ي لك  لكه, فقكاا:  ن اللرصكيا يسكللزم الهللكلب, هللمكا قكاا مكن قكاا 
 لن   الميكاز:  نكه ين ك  فيصك ق فك  ن يكه, و   للكك لكأن صك ق الن ك   نمكا يهللكون لقيك  ال مكوم, وصك ق

 ا ثلاي لقي  الرصوا, فلم يلوا   الن   وا ثلاي على محا واح .

م  و  لأن للك  نما يلكزم لكو أ يك  ال مكوم الشكاما لمكا رصكا, لهللنكه  ؛وما قالوا: من أنه يلزم الل ا 
نما أ ي  اللاق  ل   اللرصيا, وق  قي  ل كض الملكأر ين ركال  مكن ركال  فك  يكواز  لم ي   الل ا , واذ

 , ومن يملخ من قي ا لللك اآلم د.  لغي  ا من ا نشا اي ؛ ي ل  له لاألرلا اللرصيا, ممن  
 المناقشة والترجيح.

حكزم لهللثيك  الكن  ان الناا  ف  ملحس اللرصيا ف  هلللاب ا حهللام ف  أصوا ا حهللكام يالحكا   
مككن المرصصككاي لم ا وككلألا  صككوا ا سككل  ا الم لمكك  فكك  مككل ب أ ككا الاككا   مثككا القيككا  و ليككا 
الرطككاب وقككوا الصككحال  يككا  فكك  ا حهللككام "مككن رككا الاككا   أو ال مككوم لقيككا  أو لكك ليا رطككاب أو 

 "(1)لقوا صاحب فللك هللله لاطا
 .الشوكاني رحمه اهلل في المخصص اإلماممذهب 

 :ارلل وا ف  المرصا على قولينوقاا الشوهللان :" 
 .:  نه   ا   الملهلللم, وال ليا هللاش  عن للك ا  ا  القوا األوا
ف  ل  ان, وفر  ال ين ال ازد الن األوا  :  نه ال ليا اللد وق  له اللرصيا, وارلا القوا الثان 

ألنألكا المكؤث  , ويطلكق علكى الك اا علكى  رصكا فك  الحقيقكخ  كو   ا   المكلهلللمفونكه قكاا: الم )محصوله(
 .اا  ا   ميازً 

أاااو الحسااي.وقككاا 
أل لككخ, ويصككي  راًصككا فكك  ن كك  فكك  )المل مكك (: ال ككام يصككي  عنكك نا راًصككا لا (3)
 األم  لو ا   الملهلللم.

 والحق: أن المرصا حقيقخ  و الملهلللم, لهللن لما هللان الملهلللم يرصا لا  ا   أسن 

                                                           

 .11٩( سو   ها عم ان اآليخ:(1
 .5( سو    و  اآليخ: (2
 .13٩ح3: ا حهللام ف  أصوا األحهللام ( انا 1)
كك  لككن َعِلككّ  لككن الطيككب اللصكك د صككاحب اللصككاني  منألككا : )الم لمكك  فكك  أصككوا ال قككه( , لصكك ي (3 ( ألككو اْلُحَسككْين ُمَحمَّ

, وشكل اي الكل ب  611-611ح11, وسكي  أعكالم النكلال   111ح3انا : لكا يخ لغك ا      135األ لخ, ماي سنخ:  
 .26٩ح3



111 

 

اللرصيا  لى   ا له, في لي ا  ا   مرصصخ, ثم ي ا ما  ا على   ا له, و و ال ليا الل ا , 
 ل ليا.أو غي ا مرصًصا ف  ا صطالح, والم ا   نا  نما  و ا

والحكق أن المرصكا حقيقكخ  كو " :وحقق الشكوهللان : أن المرصكا حقيقكخ   كو المكلهلللم حيكس قكاا
 ا  لكى   ا لكه في لكي ا  ا   مرصصكخ,سكن  اللرصكيلمكا هللكان المكلهلللم يرصكا لكا  ا   أ الملهلللم لهللن

 نمكا  فك  ا صكطالح قكاا المك ا   نكا اأو غيك ا مرصًصك ,ثم ي ا ما  ا على   ا له و و ال ليا الل اك 
 .(1)" و ال ليا

ثككم  ,و ككو المككلهلللم ,قلككي: ول ككا الرككال  ل اكك  وللككك أن المرصككا حقيقككخ  ككو فاعككا اللرصككيا
 ,, وأمكا  طكالق للكك علكى الك ليا فميكازاشكلأل   كلا ا طكالق حلكى صكا  حقيقكخأطلق للك على   ا له و 

لككى  ككلا يمألككو  , وعن الكك ليا  ككو الككلد يقكك  لككه اللرصككياأل   اصككطلي ال لمككا  علككى للككك اللسككميخ؛وقكك
 .ال  ف  للك    قليا, و و ال اييولم ير ,ال لما 

  

                                                           

 .36٩ح 1  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا ( انا :   شا(1
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 يناإلمامالمطلب الثالث: أنواع العام وتقسيماته عند 
 رع األول: أنواع العام وتقسيماته.الف

 :(1)ي   ل ض األصوليين أن لل ام ثالثخ أنواع   

 كى احلمكاا لرصيصكه هللال كام فكى عام ي ا  له ال موم و و ال ام الل  صحلله ق ينخ لن النوع األوا:
 ،(2)َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قوله ل الى:

هللككككا هيككككخ مككككن  ككككالين  فكككك فككككيالحا أن  (3) َّ نيمي زي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ ﴿ وقولككككه ل ككككالى:
ال  لكككخ علكككى   اآليلكككين لق يككك  سكككنخ  لأليكككخ عامكككخ   للرصكككا و  لللككك ا و  للغيككك , فال كككام فيألمكككا قط ككك

 صوا.عمومه, و  يلصو  أن ي ا  له الر

 ,الرصوا و و ال ام الل  صحلله ق ينخ لن ى لقا ا علكى عمومكه اعام ي ا  له قط ً  النوع الثان :
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱٱومكن أمثلكخ  كلا النكوع قولكه ل كالى:, وللين لنا أن الم ا  منه ل ض أفك ا ا

ليم كه ؛ فالم ا  من النكا  فكى اآليكخ  كو  سكوا اهلل صكلى اهلل عليكه وسكلم، (4)َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 ىي مي خي  حي جي ىهيهُّٱ ل الى:وقوله  ,(6)النا  من الرصاا الحمي   ف ما 

الكككككن  فكككككالم ا  مكككككن المالسهللكككككخ  نكككككا يل يكككككا عليكككككه السكككككالم هللمكككككا فككككك  قككككك ا   (6) َّ ٰى ٰر ٰذ يي
 .(1) وى اهلل عنه(1)مس و 

عام مرصوا و و ال كام المطلكق الكل  لكم لصكحله ق ينكخ لن كى احلمكاا لرصيصكه,  :النوع الثالث
فألكلا ، (9) َّ نبمب زب رب  يئ ىئ ُّٱ   لله على ال موم هللقوله ل الى: و  ق ينخ لن ى
أو غي  حاما, وسوا  هللان الطكالق قلكا الك روا أو ل ك ا,  هللا مطلقخ سوا  هللاني حاماًل  ف النا عام 

                                                           

 .11٩( انا :   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, لمحم   ل ا يم الح ناود, ا:(1
 .5( سو    و  اآليخ: (2
 .31( سو   األنليا  اآليخ: (3
 .61( سو   النسا  اآليخ: (1
 .6٩6ح 2( انا : ل سي  الن هللثي : (6
 .3٩ ( سو   ها عم ان اآليخ:(5
َحاِلّ  اليليا اللح  َعْل  اهلل لن مس و  لن غافا لن حليب , الأللل  ألو َعْل  ال حمان المهلل  الم  و  لكالن أم (1 ( الصَّ

كَحاَلخ     32َعْلك  مكن السكالقين األولكين لإلسكالم , لكوف  سكنخ   ,  365ح3, وأسك  الغالككخ  2111ح1اناك : م يكم الصَّ
 .152و  151ح1وسي  أعالم النلال  

 .1315ح 2( ل سي  الق طلى: (1
 .221( سو   اللق   اآليخ: (٩
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ولقولكه ،(1) َّ  حفجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ ولهللن  لا ال موم را لقولكه ل كالى:
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ يكككككككككا شكككككككككأنه:
وللرصيا اآليخ األولى ، (2)َّ يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق

 .(3)الألً  , ولش ط أن لهللون م روً   لا لم لهللن حاماًل  ؛لألالين اآليلين يسل ا  أن المطلقخ ل ل  لثالثخ ق و 
 .العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب

يك ون وي  (, ال لك   ل مكوم الل كا   لرصكوا السكلب)اشلأل  على ألسكنخ األصكوليين وال قألكا  قكولألم:
ن هللكان و و  فكال ل    ا لسكلب ركاا هللسكؤاا أو واق كخ م ينكخ,لأللا ال لا  , أن ال ام يلقى على عمومكه واذ

لالنصككككوا ومككككا اشككككلملي عليككككه مككككن أحهللككككام, وليسككككي ال لكككك   لاألسككككلاب اللكككك   عككككي  لككككى ميككككى   ككككلا 
 النصوا.

لكنا ال كام فولا يا  الكنا لصكيغخ عامكخ لكزم ال مكا ل مومكه,  ون الل كاي  لكى السكلب الكلد يكا  ا
هللان  لا السكلب أو واق كخ حك ثي؛ ألن ميك  الكنا لصكيغخ ال مكوم, ي نك  أن الشكا ع   من أيله, سؤاً  

ا مكل ب الحناللككخ والحن يكخ وغيك  م, واألمثلككخ علكى للككك و ككل ؛لسكلله ا  راًصك اأ ا  أن يهللكون حهللمكه عاًمكك
 . (1)هللثي  

الرصوا, ُحما ال ام علكى عمومكه,  ما  لا ال ق ما نزا م  السلب ف  ال موم, أو ال ق م ه ف أ
 ولي   لا مو   النزاع لين ال لما .؛ (6)والراا على رصوصه

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱ قوله ل كالى:األوا  ومثاا
 مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ
ولكككم  ,و  هللكككانوا  لا حاوكككي المككك أ  مكككنألم أر يو كككا مكككن الليكككي ليألككك ن »وعكككن أنككك  قكككاا: ، (6)َّ جس

عن للكك, فكأنزا   سوا اهلل صلى اهلل عليه وسلمهلللو ا ولم يشا لو ا ولم ييام و ا ف  الليوي, فُسسا يؤا
ليكككوي, يكككام و ن فكك  ال سكككوا اهلل, صككلى اهلل عليكككه وسككلم: فقككاا ، ﴾ مي...زي ري  ٰى ﴿ اهلل:

 .(1)«واصن وا هللا ش      النهللاح

                                                           

 .1( سو   الطالق اآليخ: (1
 .1٩( سو   األحزاب اآليخ (2
 .111(   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, لمحم   ل ا يم الح ناود, ا:(3
 .321, 31٩( انا : الوييز ف  أصوا ال قه, ل ل  الهلل يم زي ان, ا: (1
 .12ف  علوم الق هن, لمناع لن رليا القطان, ا:( انا : ملاحس (6
 .222( سو   اللق   اآليخ: (5
 .211ح3( أر يه مسلم ف  صحيحه, هلللاب الحيض, لاب يواز غسا الحاسض  أ  زويألا ول ييله (1
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 نب  مب زب رب يئ ٱ نئ مئ زئ رئ ِّ  ُّ  ُّٱ :ل ككالى ومثكاا الثكان  قولكه
أااااي اكااارفونألكككا نزلكككي فككك  ، (1)َّ زث رث ٱ ىت نت مت زت رت ٱٱىب

واأللقكككى: أف كككا  ,(2)
نمككا ل يكك  )أا ال أل يككخ ل وكيا مقكك ون: لككك )أا  لا هللانككي موصككولخ أو  (ال مككوم( فيرككلا لمككن نكزا فيككه, واذ

؛ ألنألككا   لوصككا لأف ككا الل وككيا, ليسككي موصككولخ (األلقككى)فكك   (أا)م  فككخ فكك  يمكك  علككى الكك ايي, و
ً ا, لا  و م   , وال ألك  مويكو    سكيما وأن صكيغخ أف كا لك ا علكى اللمييكز, وللكك لي  يم و)األلقى(

ألو لهلل  الص يق ف  قوا يمي   :: األلقى(3)هللا  ف  قص  اآليخ على َمن نزلي فيه, وللا قاا الواح د
, أن ألا لهلل  الصك يق أعلكق سكل خ هلللألكم ُي كلَّب فك  اهلل: لكالا, وعكام  لكن فأليك   (1)عن ع و  ,الم س ين

  .(5)﴾إىل آخر السورة ... ِّ  ُّ ﴿ :ه نزليككككوالنأل يخ والنلألا, وأم عيسى, وأمخ لن  الموسا, وفي
 لخ: صيا الرال  لين ال لما  ف  المسأليك لواذ 

كككا ونزلكككي اآليكككخ لصكككيغخ ال مكككوم فألكككا ال لككك   ل مكككوم الل كككا أم لرصكككوا  أمكككا  لا هللكككان السكككلب راص 
 : (5)منألا  لى ع   أقواا ف   لا المسألخ ارلل  األصوليون السلب؟

ل ككب اليمألكو   لككى أن ال لك   ل مككوم الل كا   لرصككوا السكلب, فككالحهللم الكلد يؤرككل القكوا األوا: 
هاال: اا. من الل ا ال ام يل    صو   السلب الراا  لى نااس  ا, هللآياي اللِّ ان الل  نزلي فك  قكل  

أمية
لشك يك  نك  النلك  صكلى اهلل عليكه وسكلما لن أميخ قل  ام ألكه ععلا : أن  الالن  زويله, ف ن(1)

فقكاا: يكا  سكوا اهلل  لا  أ   الليَِّنكُخ واذ  حك ف فك  األك ك»صلى اهلل عليكه وسكلم:  ؛. فقاا النل لن سحما 
                                                           

 .21, 11( سو   الليا اآليخ: (1
غككا , َعْلكك  اهلل لككن عثمككان لككن عككام  وصككاحله فكك  الوككيق والط يككق وال -صككلى اهلل عليككه وسككلم  -( رلي ككخ َ ُسككْوا اهلل(2

اناكك :     13الق شكك  , َأُلككو لهللكك  الصكك يق لككن ألكك  قحافككخ, ولكك  َلْ ككَ  عككام ال يككا لسككنلين وسككلخ أشككأل , ولككوف  سككنخ  
ككككَحاَلخ  15٩ح3طلقككككاي الككككن سكككك    )عألكككك  الرل ككككا  ال اشكككك ين(,  11, ولككككا يخ اِ ْسككككاَلم :  216٩ح1, وم يككككم الصَّ

 .311ح2وا صالخ
أحم  لن محم  لن عل  الواح د, النيسالو د, ألكو الحسكن الشكاف  , صكاحب الل سكي , لكوف  فك  نيسكالو   ( عل  لن(3

ح 11 ك , من هثكا ا "أسكلاب النكزوا, اللسكيط, الوسكيط, الكوييز" وغي  كا هللثيك  اناك : سكي  أعكالم النكلال   151سنخ 
 .5٩2 ح1,  يخ ال ا فين  331ح 3,شل اي الل ب  265ح 12,م يم المؤل ين  33٩

( ع و  لن الزلي  لكن ال كوام الق شك  األسك د , المك ن  , َأُلكو َعْلك  اهلل , ا مكام اليليكا , عكالم اْلَمِ ْيَنكخ , وأحك  ال قألكا  (1
كِحْيي . اناك : طلقكاي الكن سك       ٩1, لكوف  سكنخ      23السل خ , ول  سكنخ   , وسكي  أعكالم  112ح6َعلَكى الصَّ

 (. 1651, واللق يب )  121ح1النلال  
, والحككككاهللم فكككك  المسككككل  ك علككككى الصككككحيحين: 1111حكككك يس  قككككم:  331ح 1( أر يكككه الطل انكككك  فكككك  الم يككككم الهللليكككك  (6

 , وقاا: صحيي على ش ط الشيرين ولم ير ياا6211 قم: 
 .13( انا : ملاحس ف  علوم الق هن, لمناع لن رليا القطان, ا:(5
أحكك  الثالثككخ الككلين لرل ككوا عككن غككزو  للككوك, لككه ل يمككخ فكك : ا سككلي اب:  (  ككالا لككن أميككخ األنصككا د الككواق   اللكك  د.(1

 .1612ح1
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الليَِّنكخ واذ  يقكوا:  لكلم  الليَِّنكخ؟ في كا  سكوا اهلل صكلى اهلل عليكه وسكلمأح نا على ام ألكه  يكاًل ينطلكق ي
من الحك ,  الا: واللد ل ثك لالحق  ن  لصا ق, ولُينزلن اهلل ما يل   األ د  , فقاا(1)«ح ف ف  األ ك

 مل خل حل ٱُّٱٱقولكككككككه ل كككككككالى: حلكككككككى للكككككككح (2)َّ مب خب حب ُّٱ ونكككككككزا يل يكككككككا فكككككككأنزا عليكككككككه:
غيككك  حا ثكككخ  َّ مب خب حب ُّٱ فيلنككاوا الحهللكككم المكككأرول مكككن  ككلا الل كككا ال كككام:; (3)َّهل

  الا  ون احلياج  لى  ليا هر .

, والكككلد سكككا  عليكككه الكككلد يل كككق مككك  عمكككوم أحهللكككام الشككك ي خيي واألصكككي, و كككو و كككلا  كككو الككك أد الككك ا
هللنكزوا هيكخ الاألكا  فك   لحهللم اآلياي  لى غي  صو   سللألا والميلأل ون من  لا األمخ ف  وا ,الصحالخ

أو  ا. الوامت
ااا.  , وا حلياج ل موم هياي نزلي على أسلاب راصخ شاس  ل   أ ا ال لم, قكاا(1)

تيمية
  سيما  ن هللان الملهللو   ؛    لا هللثيً ا ومن  لا اللاب قولألم:  لا اآليخ نزلي ف  هلللا: "ق  يي(6)

ن هيكخ الهللاللكخ نزلكي فك  يكال  لكن  شرًصا هللقولألم:  ن هيخ الاألا  نزلي ف  ام أ  أو  لكن الصكامي, واذ
نزلي فك  لنك  ق ياكخ والنوكي , وناكاس  للكك ، (7)َّ جخ مح جح ُّٱ ن قوله ل الى:اذ و  ,(5)عل  اهلل
و  والنصككا  , أو فكك  قككوم مككن ليألككايككلهلل ون أنككه نككزا فكك  قككوم مككن المشكك هللين لمهللككخ, أو فكك  قككوم مككن ممككا 

المؤمنين, فاللين قالوا للك لم يقص وا أن حهللم اآليخ يرلا لأولسكك األعيكان  ون غيك  م,  كلا   يقولكه 
ن لنككازعوا فكك  الل ككا ال ككام الككوا   علككى سككلب ,مسككلم ا يرككلا  كك ؛و  عاقككا علككى ا طككالق, والنككا  واذ
نمككا غايككخ مككا يقككاا:  نألككا ؟ فلككم يقككا أحكك  ألسككلله ن عمومككاي الهلللككاب والسفككنَّخ لرككلا لالشككرا الم ككيَّن, واذ

لرلا لنوع للك الشرا, فل م ما يشلأله, و  يهللون ال موم فيألكا لحسكب الل كا, واآليكخ اللك  لألكا سكلب 

                                                           

( أر يه اللرا د ف  صحيحه لاب اليمين على الم عى عليه ف  األمواا والح و , وقاا النلك  صكلى اهلل عليكه وسكلم (1
 .2511ل قم:  233ح  3شا  اك , أو يمينه. 

 .5( سو   النو  اآليخ: (2
 .٩آليخ: ( سو   النو  ا(3
( أو  لككن الصككامي لككن قككي  األنصككا د, ارككو علككا   لككن الصككامي, شككأل  لكك ً ا والمشككا   هلللألككا, وهللككان أوا األككا  فكك  (1

, 11ح1, ا سكلي اب 16ح1سنخ.انا  ل يمله ف  ا صالخ  16ا سالم منه, وهللان شاعً ا, ماي ف  أيام عثمان,وله 
 .112ح1, أس  الغالخ 11, الرالصخ ا12٩ح1لألليب األسما  

( شيخ ا سالم لق  ال ين ألو ال لا  أحم  لكن َعْلك  الحلكيم لكن َعْلك  السكالم لكن َعْلك  اهلل لكن ليميكخ الح انك  , صكاحب (6
,  621, وطلقكاي الح ككاا :  21٩ح1اناكك : مك ه  الينككان     121اللصكاني  ِمْنألَكا : ال لككاو  الهلللك    , لككوف  سكنخ  

 .161ح3والمنألج األحم  
َحاِلّ  (5 اليليا يال  لن َعْل  اهلل لن َعْم و لن ح ام األنصكا د الرز يك  السكلم  المك ن  , هلَلكاَن ُ كَو وألكوا ورالكه ( الصَّ

.اناككك : م يكككم    1٩, َوِقْيكككَا: سكككنخ    11مكككن أصكككحاب ال قلكككخ , َوهلَلكككاَن ألكككوا يومسكككل أحككك  النقلكككا , لكككوف  يكككال  سكككنخ 
َحاَلخ  َحاَلخ , ولي ي   261و  265ح1, وأس  الغالخ  1115ح3الصَّ  .13ح1أسما  الصَّ

 .1٩( سو   الماس   اآليخ: (1
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ن هللككان رلككً ا ولغيكك ا ممككن هللككا ,فألكك  ملناولككخ لككللك الشككرا ؛م ككين  ن هللانككي أمككً ا أو نألًيككا ن لمنزللككه, واذ
 .ولخ لللك الشرا ولمن هللان لمنزللهفأل  ملنا ؛يم ح أو يلم

ول ككب يماعكخ  لككى أن ال لك   لرصككوا السكلب   ل مككوم الل كا, فككالل ا ال كام  ليككا القكوا الثكان :  
حلكى يلقككى لنقككا ركك  لغيك ا مككن الصكو  هللالقيككا  ونحككوا؛ علكى صككو   السكلب الرككاا, و  لكك  مكن  ليككا ه

 السلب الراا فاس  , ويلطالق السلب والمسلب لطالق السؤاا واليواب. وايخ 
 (.العبرة بعموم اللفظ):حزم في قول العلماءابن  اإلماممذهب 

لطكاا قكوا مكن قكاا فك  هللكا  ,وساس  األل اا هلللألا على ال مكوم األم  ف  حماعش  اللاب الثالس  واذ
  .قعن ال موم  ليا ح أر يه   ما  ؛للك لالوق  أو الرصوا

 ؛  لحمكككا األل كككاا    علكككى الرصكككوا :قكككاا علككك : ارللككك  النكككا  فككك   كككلا اللكككاب فقالكككي طاس كككخ
لككا نقكك  فككال  :وقككاا ل وككألم ,وم نككى للككك حملألككا علككى ل ككض مككا يقلوككيه ا سككم فكك  اللغككخ  ون ل ككض

 .   ل ليا ؛و  رصوا ,نحملألا على عموم
 .الشاف يينول ض  ,ول ض المالهلليين , و لل ض الحن يين :األوا فالقوا 
الوايكككب  :وقالكككي طاس كككخ ,ول كككض الشكككاف يين ,ول كككض المكككالهلليين ,لكككل ض الحن يكككين :الثكككان القككوا و  

للل ليك  عكن الم كان  الواق كخ  ؛و و هللا ما يق  عليه ل اه الم لب فك  اللغكخ ,حما هللا ل ا على عمومه
 :ثم ارلل وا على قولين ,لحله
فككون ويكك نا  ؟  و ككا رككا للككك الل ككا شكك   أ  نمككا ي  ككا للككك ل كك  أن يناكك  :فقالككي طاس ككخ مككنألم 
و كلا قكوا  ,واذ  حملنا الل ا على عمومكه  ون أن نطلكب علكى ال مكوم  لكياًل  , ليهعلى للك ص نا   لياًل 

  .ول ض الحن يين ,ل ض الشاف يين
 ؛ ون لوقك  و  ناكك  اسككمهوهللكا مككا يقلوكيه  ,الوايككب حمكا هللككا ل كا علككى عمومكه :وقالكي طاس كخ 

و كلا قكوا  ,حينسكل  ليكهليا يويب أن نرك ج عكن عمومكه ل كض مكا يقلوكيه ل اكه صك نا لهللن  ن يا نا  
و كو الكلد  ,ول ض الحن يين ولأللا نأرل ,ول ض الشاف يين ,ول ض المالهلليين ,يمي  أصحاب الاا  

نما ارلل  مكن لهلل نكا علكى قك   مكا لحوك لألم مكن المسكاسا علكى مكا قك منا مكن أقكوالألم  ,  ييوز غي ا واذ
ن وافقألم القوا لال موم قالوا لكه, فون وافقألم القوا لالرصوا قالوا له ,فيما رال فأصكولألم م هللوسكخ  ؛واذ

  .و  سلألم م للخ على ما لويله مساسلألم ,على ف وعألم
نمكا فاسك   الك ليا وثم لكه ,ل ك  اعلقكا  القكوا اوف   لا عيب أن يهللون ال ليا علكى القكوا مطلوًلك   ؛واذ

ثكم ي كا يطلكب األ لكخ لشك ط  ,لكال  ليكا ا فملكى يأللك د مكن اعلقك  قكوً   نلاج ما ييب اعلقا ا من األقوا
فألكو أ رككا  ,وصكك   األل كاا عكن اوا   ككا ,واذ  فألكك  مط حكخ عنك ا األوامكك  عكن الويكوب ؛موافقكخ قولكه

  .أشيا  زاس   اوي را عليألم أيوً  ,أو الرصوا  ألنا ,على من قاا لالوق 
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  يحمككا علككى عمومككه    ل كك  طلككب  ليككا علككى فمككا احككلج لككه مككن ل ككب  لككى أن الل ككا  :قككاا علكك 
ليسكككي األل كككاا مقلوكككيخ لل مكككوم لصكككيغألا لمكككا  :أن قكككالوا ؛لككك ليا علكككى أنكككه علكككى ال مكككومأو  ,الرصكككوا
والمك ا   ,اا   كا ال مكوم افلما وي نا أل اًاك ,   هللللك هللما   يوي  اسم السوا  على اللياض ؛اوي ي أل ً 

  .ال موم    ل ليالألا الرصوا علمنا أنألا   لحما على 
  .وق  لق م  فسا نا لأللا ا سل  ا فيما رال من القوا لالويوب ولالاا   :قاا عل  

فصي أن هللا رطاب فونما  ا  عامً  ا   راصً  الم ني  قط رطالً  :فقالوا اواحليوا أيوً  :(1)قاا عل 
 ككلا لشككغيب يا ككا  :قككاا علكك  , ون غيكك  م ؛قصكك  لككه مككن للغككه الرطككاب مككن ال ككاقلين اللككالغين راصككخ

 خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ: ل ككالى ليككي شكك  د أيككن هللككان عككن قولككه ,مككلهلللم لغيكك  علككم
 .(2) َّ  هل مل خل حل جلمك لك خك حك  جك مق حق مف

 .برة بعموم اللفظ(الع:)الشوكاني في قول العلماء اإلماممذهب 
  "وقككك  أطلككق يماعككخ مكككن أ ككا األصككوا أن ا عللكككا :(  شككا  ال حككوا) :وقككاا الشككوهللان  فكك  هلللالكككه

 ل موم الل ا   لرصوا السلب.
لسككؤاا سككاسا أو  , فككون  اوقككاا: و  لكك  فكك  للككك مككن ل صككيا, و ككو أن الرطككاب  مككا أن يهللككون يواًلكك

فكال ركال  فك  أنكه  ,فوما أن يسلقا لن سه أو  , فون لم يسلقا لحيس   يحصا ا للك ا  لكه اهللان يوالً 
ن هللان  ا  فيه, فون هللان السؤاا عامً ورصوصه, حلى هللأن السؤاا م ا ,لال  للسؤاا ف  عمومه ف ام, واذ

 .(3)فراا" اراصً 

، (4)َّ ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱٱومثكككاا رصكككوا السكككؤاا قولكككه ل كككالى:"وقكككاا الشكككوهللان : 
, (6)«اأيكككنقا ال طكككب  لا يككك ؟ قكككالوا: ن كككم. قكككاا: فكككال  لً »فككك  الحككك يس:  صكككلى اهلل عليكككه وسكككلم وقولكككه

 ,قكوا: عليكك الهلل كا  ؛ فييكب قصك  الحهللكم علكى السكاسافي اوهللقوا القاسا: وطأي ف  نألا   موان عام ً 
 و  ي م غي ا    ل ليا من را ج 

 .(5)"ي ا على أنه عام ف  المهللل ين, أو ف  هللا من هللان لص له

                                                           

 .363ح  3( انا  ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
 .2٩( سو   اللق   اآليخ:(2
 .332ح 1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (3
 .11( سو    األع ا , اآليخ:(1
لك قم:  621ح 3,  والل ملد هلللكاب الليكوع 336٩ل قم:  261ح 3لم  ( أر يه ألو  او  هلللاب الليوع لاب ف  اللم  لال(6

 وقاا حسن صحيي 1226
 .333ح 1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (5
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ومثاا عمومه ما لو سسا عمن يام  ام أله ف  نألكا   موكان فقكاا: ي لكق  قلكخ, "وقاا الشوهللان : 
ن هللكان راًصكفأللا عام ف  هللا واطك  فك  نألكا   موكان, وق  الالواحك , لهللنكه لمكا هللكان يواًلك اولكه: ي لكق واذ

 .(1)"ف  اليواب اعمن يام  ام أله لل ا ي م هللا من يام , هللان اليواب هللللك وصا  السؤاا م ا ً 

 شة والترجيح.المناق

 ككو   ليككهومككا ل لككا  ,لرصككوا السككلب ن ال لكك   ل مككوم الل ككا  حككزم فكك  أالككن  ال ككق الشككوهللان  مكك 
 , وحهلل  عن الحن يخ وأهللث  الشاف يخ والمالهلليخ.مل ب الشاف  و و  ,لما مل ب يمألو  ال 

 ,ول كض المكالهلليين ,صحاب الاا  : و لا قوا يمي  أن نقا المل بحزم  حمه اهلل ل   أالن  قاا
 ييوز غي ا. و و اللد   ,رلولأللا نأ ول ض الحن يين ,ول ض الشاف يين

نمكا شكلألخ ألن الل لك  لل لكا    شكك فيكه و  لحق اللد  و لا  و المل ب ا :قاا الشوهللان   حمه اهلل
يصككلي ق ينككخ لقصكك ا علككى للككك  و ككو عككام وو و ا علككى سككؤاا رككاا   , ككو لككالل ا الككوا   عككن الشككا ع

 . (2)"السلب

, والكككلد سكككا  عليكككه الكككلد يل كككق مككك  عمكككوم أحهللكككام الشككك ي خو كككلا  كككو الككك أد الككك ايي واألصكككي, و كككو 
 علم.لما لق م. واهلل أ ألمخوالميلأل ون من  لا ا ,الصحالخ

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .333ح 1( المص   ن سه (1
 .316ح1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(2
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 المبحث الخامس: أوجه االتفاق واالختالف اي. امإمامي. في المشترك

 المللب األو:: ترري  المشترك وحكمه بند امإمامي.

 أوًل: تعريف المشترك.
  .(1)مأرول من  ا شل اك والش هللخ المشترك لغة:

أن يلحكك  الل ككا, ويل كك   الم نككى ول لككا    يقصكك  لالمشككل ك الل اكك   ككو وفًًي اصًًطالص األصًًوليين:
أركك  :  ككو ال ككاق الملككان , وافلكك اق الم ككان , و ككلا الل  يكك  أرككل لككه المناطقككخ, وعلمككا  اللغككخ علككى حكك  

 سوا . 
" و الل ا المسل ما ف  م نيكين أو أهللثك  لأووكاع مل ك   ؛ مثكا: ل كا )القك  ( فألكو  وقيل المشترك:

هللككا منألمككا, وهللككلا ل ككا )المككولى( فألككو مشككل ك لككين )ال لكك   مشككل ك لككين )الطألكك  والحككيض( يطلككق علككى
 .(2)والسي (, ول ا )ال ين( مشل ك لين )اللاص  , والياسو , والسل خ, وحقيقخ الش  , وعين الما ("

الل ككا الواحكك  المووككوع ل كك   م ككان ووككً ا أوً , فقولككه: )الل ككا( هللككالين  للمشككل ك  "والمشًًترك هًًو:
وكوع ل ك   م كان(, يرك ج عنكه األل كاا المللاينكخ والملواطسكخ والمشكهللهللخ؛ ألنألكا وغي ا, وقوله: )الواح  المو 

ن هللان للك الم نى مشل هلًلا لين األفك ا , وقولكه: )ووكً ا أوً (,  لم لوو  ل    م ان, لا لم نى واح , واذ
ن هللاني موووعخ ل    م ان ولهللن   ووً ا أوً .  ير ج عنه األل اا المنقولخ والميازيخ؛ فونألا واذ
 واعلم أن المشل ك  ما أن يهللون وايًلا أو ممهللًنا أو مملنً ا, والممهللن  ما أن يهللون واقً ا أوً .

 مذهب اإلمام ابن حزم في تعريف المشترك.
يككا  فكك  هلللككاب: )ا حهللككام(: "ولككللك  عونككا فكك  هللللنككا  لككى لمييككز الم ككان , ولرصيصككألا لاألسككما  

ققنا الم ان  الل  لق  لحله, وميزنا هللا م نى منألا لح و ا المرل خ, فون وي نا ف  اللغخ اسًما مشل هلًلا ح
الل     ص اله الل    يشا هلله فيألا ساس  الم ان ؛ حلى يلكوح الليكان فيأللكك مكن  لكك عكن لينكخ ويحيكا 

 .(3)من ح  عن لينخ, واهلل ل الى يلل  على من على النا  ولاهلل ل الى اللوفيق"
 رك.مذهب اإلمام الشوكاني في تعريف المشت

قكككاا الشكككوهللان : "المشكككل ك  كككو: الل اكككخ المووكككوعخ لحقيقلكككين مرلل لكككين أو أهللثككك , ووكككً ا أوً ؛ مكككن 
 حيس  ما هللللك.

فر ج )لالوو (: ما ي ا علكى الشك   لالحقيقكخ, وعلكى غيك ا لالميكاز, ورك ج لقيك : )أوً ( المنقكوا, 
ن   مككن حيكس  ك  هللكللك, لكا مككن ورك ج لقيك  )الحيثيكخ( الملكواط ؛ فونككه يلنكاوا الما يكاي المرلل كخ, لهللك

 .(1)حيس  نألا مشل هللخ ف  م نى واح "
                                                           

 .121٩( انا : القامو  المحيط (1
 .213ح 1ا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, ل ل  اهلل لن يوس  ( ان(2
 .236ح  5( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (3
 .61ح1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا, (1
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 : موقف األصوليين من المشترك اللفظي.اثانيً 

نيككه أو فكك  أحكك  م انيككه  لككى ثالثككخ ارللكك  األصككوليون فكك  يككواز اسككل ماا المشككل ك فكك  يميكك  م ا
 قواا:أ

اليم  لينألما, ومكن الكلين  نيه لش ط أ  يملن ييوز اسل ماا المشل ك ف  يمي  م ا"وا: لقوا األا
 لك ا يم الشككي ازد مككن الشكاف يخ, والككن حكزم فكك  اللق يككب  ل  ا مككامو  ,لككو لهللكك  اللكاقالن أركلوا لألككلا القكوا أ

ا للككك علككى يميكك  األنككواع اللكك  اقلوككا ان الل ككا  ن هللككان مككن األل ككاا المشككل هللخ هللككان للككك يا ًيككصكك ح أ
 .(1)ن ق   على للك"الل ا  

وسككن  م  ,وأرككل لألككلا الكك أد األحنككا  ,وز اسككل ماا المشككل ك فكك  يميكك  م انيككهييكك  "الثككان : القككوا 
هللمكا أركل لألكلا  ؛لللكا , وا وا لألكام ,ف  للك أن  يقاع م نيين لحي هلللمخ واح ا ق  يكؤ د  لكى ا شكهللاا

  يكك ا   ن المشككل ك  لقككوا أصككحاب  ككلا اأ  ليككهن يصككا (, والككلد ي يكك  أا حهللككام)حككزم فكك  الككن  الكك أد
 .(2)"ى واح على م ن

اب  لا القوا مكن مناصك   أد مكن األقكواا هللمكا املن كوا عكن  لك ا  موقك  صحالقوا الثالس: لح ا أ
 .(3)م داآل ا مامصحاب  لا الموق  ص يي ف   لا المسألخ, ومن أ

 حزم رحمه اهلل من موقف األصوليين من المشترك اللفظي.ابن  اإلماممذهب 
 الم ان  ولرصيصألا لاألسما  المرل خ فون وي نا فك  اللغكخ اسكمً ولللك  عونا ف  هللللنا  لى لمييز ا

وميزنا هللا م نكى منألكا لحك و ا اللك   ك  صك اله اللك    يشكا هلله  ,حققنا الم ان  الل  لق  لحله امشل هللً 
واهلل ل كالى  ,ويحيكا مكن حك  عكن لينكخ ,حلكى يلكوح الليكان فيأللكك مكن  لكك عكن لينكخ ؛فيألا سكاس  الم كان 
 .(1)النا  ولاهلل ل الى اللوفيق يلل  على من على

 من موقف األصوليين من المشترك اللفظي.الشوكاني رحمه اهلل  اإلماممذهب 
فقكاا قكوم:  نكه وايكب الوقكوع فك   ارلل  أ كا ال لكم فك  المشكل ك" قاا الشوهللان  ف  حهللم المشل ك:

 لغخ ال  ب, وقاا هر ون:  نه مملن  الوقوع وقالي طاس خ:  نه ياسز الوقوع.
ثاللكخ فك  لغكخ ال ك ب, وقك  ثلكي أن ويكو   -هللكالمويو , والشك  -: لأن األل اا ال امكخ اواحليوا ثانيً 

لويكو  اآلرك , مك  أن هللكا واحك  منألمكا يطلكق عليكه  افيهللون ويو  الشك   مرال ًك ,هللا ش   ن   ما يله
ألكا المرلل كخ, أو ل ا المويو  لا شل اك, وأييب عن ال ليا األوا: لمن  ع م لنا   الم كان ,  ن أ يك  ل

                                                           

 .211( انا : اللق يب لح  المنطق:(1
 .231س ي  الرن ( انا : اث  ا رلال  ف  القواع  ا صوليخ ف  ارلال  ال قألا  لمصط ى(2
 .2٩ح1( انا : األحهللام لالم د(3
 .236ح  5( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
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الملوا  , ولسليمه م  منك  عك م وفكا  األل كاا لألكا,  ن أ يك  الملماثلكخ الملحك   فك  الحقيقكخ, أو المطلقكخ 
 فون الوو  للحقيقخ المشل هللخ هللا  ف  الل أليم.

 .ا: لو سلم ع م لنا   هللا منألا, لهللان ع م لنا   ما يحلاج  لى الل لي  والل أليم ممنوعً اوأيوً 

لهللونألكا مل هلللكخ مكن الملنكا  , فكون أسكما  ال ك   غيك  ملنا يكخ, مك   م لنكا   األل كاا؛وأيوا:   نسكل
 ل هلللألا من األل اا الملنا يخ.

ن سككلمنا للككك,    وأييككب عككن الكك ليا الثككان : لأنككا   نسككلم أن األل ككاا ال امككخ وكك و يخ فكك  اللغككخ, واذ
ن سككلمنا للككك, لككم   ييككوز ام نوًيكك انسككلم أن المويككو  مشككل ك ل اكك , لككم   ييككوز أن يهللككون مشككل هللً  ؟ واذ

 اشل اك المويو اي هلللألا ف  حهللم واح , سو  الويو  و و المسمى لللك الل اخ ال امخ؟

واحككلج القككاسلون لا ملنككاع: لككأن المراطلككخ لككالل ا المشككل ك   ي يكك  فألككم المقصككو  علككى اللمككام, ومككا 
 هللان هللللك يهللون منشأ للم اس .

صا ال ألم اللام لسماع الل ا المشل ك, لهللن  كلا القك     يويكب وأييب: لأنه   نزاع ف  أنه   يح
, واألسما  المشلقخ   ا, و   ثلالً ان يه؛ ألن أسما  األينا  غي   الخ على أحواا للك المسمياي,   ن يً 

 ل ا على ل يين الموصوفاي الللخ, ولم يسللزم للك ن يألا, وهللونألا غي  ثاللخ ف  اللغخ.

مهللانكه: لكأن المواوك خ لال كخ ألغك اض المكلهلللم, وقك  يهللكون لإلنسكان  واحلج مكن قكاا ليكواز الوقكوع واذ
علككى الل صككيا, وقكك  يهللككون غ وككه ل  يكك  للككك الشكك   علككى ا يمككاا,  اغكك ض فكك  ل  يكك  غيكك ا شككيسً 
أله عكن أنه قاا لمن سك للم س  , هللما  ود عن أل  لهلل   و  اهلل عنه الحيس يهللون لهلل  الل صيا سللً 

 .(1)« و  يا يأل ن  السليا»من  و فقاا: -ى اهلل عليه وسلمالألي   عن النل  صل

لصككحخ ويككو   الصككحخ الشكك   علككى الل يككين,    أنككه يهللككون واثقًكك اوألنككه  لمككا   يهللككون المككلهلللم واثقًكك
فكون أد  ؛أح  ما   محالخ, فحينسل يطلكق الل كا المشكل ك لكسال يهللكلب, و  يهللكلب, و  ياألك  يأللكه لكللك

فكال ير كاك أن المشكل ك مويكو  فك   ,ا  نه هللان م ا د الثان , ول ك   كلا هلللكهم نى   يصي فله أن يقو 
مسكل ما فيألمكا مكن  ,فونه مشل ك لين الطأل  والحيض ؛ لا اللغخ ال  ليخ   ينهلل  للك    مهللال  هللالق  

فونألككا  ؛(ال ككين) (,القكك  )ومثككا  و ككو م نككى ا شككل اك, و ككلا   رككال  فيككه لككين أ ككا اللغككخ, ,غيكك  لكك ييي
مشككل ك  (عسكك  )وهللككلا  ,مشككل ك لككين األلككيض واألسككو  (اليككون)وهللككلا  ,هللخ لككين م انيألككا الم  وفككخمشككل  

فككال  ,واقكك  فكك  الهلللككاب والسككنخ افألككو أيًوكك ؛وهللمككا  ككو واقكك  فكك  لغككخ ال كك ب لا سككلق ا  ,لككين أقلككا وأ لكك 
 .(2) نه غي  واق  ف  الهلللاب فقط أو غي  واق  فيألما   ف  اللغخ" :اعللا  لقوا من قاا

                                                           

, ولهللك ا الهللانك  لود فك  "حيكا  الصكحالخ" لل كا: "فكولا لقيكه  ٍق فيقكوا أللك  1٩1ح 2( أر يه الليألق  ف    سا النلو  (1
 . 331ح 1ال ين ويحسب اآلر   لياًل لهلل : من  لا م ك؟ فيقوا:  اٍ  يأل ين  الط يق. ي ي  الأل   ف  

 .61,61ح 1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(2



121 

 

 لمناقشة والترجيح.ا

مككن للككك الم ككان   ا"الل ككا المشككل ك يملنكك  أن يكك ا  لككه يميكك  م انيككه, وييككب أن يكك ا  لككه م نككًى واحكك ً 
حيس يسل ما, و  ل  من  ليا ي ا على ل يينكه ركا ج عكن ن ك  الل كا, فكون ل كل  ل يكين م نكاا فحهللمكه 

ناللككخ, ول ككض األصككوليين مككن اللوقكك  فيككه؛ ألنككه سككيهللون مككن قليككا الميمككا,  ككلا مككل ب الحن يككخ, والح
الشاف يخ, و و األصي, ورال  الشاف  , ويمألو  أصحاله, والمالهلليخ فقكالوا ل مكوم المشكل ك فك  يميك  

  م انيه  لا لم يمن  من للك مان .

, لقكككككوا ال ككككك ب: (1) َّ مب زب رب  يئ ىئ ُّٱَمثكككككاا المشكككككل ك: قولكككككه ل كككككالى:
 ثالثخ أطألا , أو ثالس حيواي؟ الطأل  ق   والحيض ق  , فألا الم ا  أن المطلقخ ل ل  

ارللكك  أ ككا ال لككم فيككه لسككلب مككا لكك يي لهللككا ف يككق فكك    لككخ ل ككا )القكك  ( فكك  اآليككخ, فككأهللث  فقألككا  
بائشاةالصحالخ, واللال ين, والحن يخ, واألصي عكن أحمك  لكن حنلكا قكالو: ثكالس حيوكاي, و

ااا. و, (2)

بمر
والكلد  يحكه .(1) يخ, قكالوا: ثالثكخ أطألكا ومن حمكا عنألمكا مكن أ كا الم ينكخ, والمالهلليكخ, والشكاف, (3)

لا هللنكي أمكام , فكواأن المشكل ك   يك ا  لكه    م نكى واحك ً  لك   الم اصك    كو القكوا علما  األصوا فك  ال
؛ فككال اأو فكك  الن كك  فالحككس عككن  ليككا ي ككين لككك م نككى واحكك ً  ,فكك  ا ثلككاي ال ككا مشككل ك سككوا  هللككان وا  ً 

 من م انيه. ان ي ا  من المشل ك    واح ً أ ييوز

ووقك  علكى األل كاا اللك   (,المشكل ك الل اك )حزم ف  هللثيك  مكن المواوك  لاكا    الن  وق  ل  ض
: فألككو يقكك  (النهللككاح) :ومككن  ككلا األل ككاا ,سككلنلاط, ولككين عالقلألككا لا سككل  ا وا ل كك  مككن قليككا المشككل ك
 .او فاس ً , أهللان ا, وعلى الوط  صحيحً على ال ق  الصحيي

 ُّٱَوقككك  و   فككك  قولكككه ل كككالى: ,وككك ا ا, و كككو مكككن ألكككق علكككى الحكككيض والطألككك : يط(القككك  )ومنألكككا: 

 .(5) َّ مب زب رب  يئ ىئ

                                                           

 .221( سو   اللق   اآليخ: (1
 -وأمألا أم  ومان , لزويألكا النَّلِكّ   -صلى اهلل عليه وسلم  -( أم المؤمنين َعاِسَشخ لني أل  لهلل  الص يق زوج النَِّلّ  (2

كَحاَلخ  611ح6.انا  : أس  الغالخ     61َقْلَا الألي   لسنلين , لوفيي سنخ  -م صلى اهلل عليه وسل , ولي يك  أسكما  الصَّ
 . 36٩ح1( , وا صالخ  312٩)  215ح2
َحاِلّ  اليليا َعْل  اهلل لن الرلي خ ال اش  عم  لكن الرطكاب لكن ن يكا الق شك  المهللك  ثُكمَّ المك ن  , أسكلم صكغيً ا , (3 ( الصَّ

ككَحاَلخ ,  لككن قككان      11ليككه َولَككْم يللككح الحلككم , لككوف  سككنخ و ككاي  مكك  أ , وأسكك    621,  2٩٩2ح1. اناكك : م يككم الصَّ
 .1311ح2, وا صالخ  331ح3الغالخ 

 .211ح 1( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, ل ل  اهلل لن يوس  الي ي (1
 .221( سو   اللق   اآليخ: (6
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ا عمك  عمك  أنكه طلكق ام ألكه و ك  حكاسض فسكأالن  على ح يس احزم الطأل  م لم ً الن  وق   يي 
ثككم  ,مكك ا فلي اي ألككا» :فقككاا  سككوا اهلل صككلى اهلل عليككه وسككلم , سككوا اهلل صككلى اهلل عليككه وسككلم عككن للككك

ن شا  طلق؛ فللك ال    اللك  أمك  اهلل  , ثم ثم لطأل  ,ثم لحيض ,هللألا حلى لطأل ليمس ن شا  أمسك واذ
فأشا   سكوا اهلل صكلى اهلل " :حزم على  لا الح يس فقااالن  وق  علق ,(1)«ن لطلق لألا النسا ل الى أ

ن القك    كو صكي أاهلل ل كالى أن لطلكق لألكا النسكا  ف مك , وأرلك  أنألكا ال ك   اللك  أعليه وسلم  لى الطألك 
 .(2)"الطأل 

م ا  كا أولويكخ اليمك  لكين النصكوا لاي  فك  اسكل  له  كلا علكى قاعك   أصكوليخ؛حكزم الن  واعلم 
, ومككن ثككم فمككن سككل  افكك  ا  ان ا قلصككا  علككى الككل ض  ون الككل ض ي كك  نقًصكك, واذ المووككوع الواحكك 

  .(3)حزم  حمه اهللالن  اواألمثلخ هللثي   من اسل   ,لى ل ضالوايب أن يوم هللالم اهلل ل وه  
مكن الحن يكخ, والحناللكخ, ول كض األصكوليين مكن الشكاف يخ, و كو  واليمألكو  ,حزمالن   ليهل ب  وما
  .الشوهللان  ا مام يحه   و ما األصي 

 و "حيككس قككاا:  وهللككللك فكك  القكك هن والسككنخ ,لككالوقوع فكك  لغككخ ال كك ب اأيًوكك و يككي الشككوهللان  القككوا
, وهللمككا  ككو واقكك  فكك  لغكككخ ينهللكك  للككك    مهللككال    ؛   ككلا اللغككخ ال  ليككخن المشككل ك مويككو  فككير ككاك أ

 وهللللك  أيه ف  اسل ماا الل ا. ,واق  ف  الهلللاب والسنخ اسلق ا  فألو أيوً ال  ب لا 
 المطلب الثاني: أسباب وجود المشترك في اللغة.
ا ا ويحكو ا, وقك  لهللك  يالحا أن الل ا المشل ك مويو  ف  اللغخ ال  ليخ, ومن ثم فال ويه  لكى  نهللك

 :(1)هللثي   اال لما  لأللا الويو  ف  اللغخ أسلالً 

ف  ا صطالح لم نى هرك  و  ,ف  اللغخ لم نى من الم ان  اأن يهللون الل ا موووعً  السلب األوا:
أقكواا وأف كاا م للحكخ لكاللهلللي  مرللمكخ لاللسكليم, : وفكى الشك ع, (6)الك عا  :هللل ا الصال , فأل  فك  اللغكخ

 .(5)صوصخلش اسط مر

                                                           

, 6262 قكم:  361ح ٩طكالق, لكاب  لا طلقكي الحكاسض ل لك  لكللك الطكالق, ( أر يه اللرا د فك  صكحيحه هلللكاب ال(1
ومسلم ف  صحيحه هلللاب الطكالق, لكاب لحك يم طكالق الحكاسض لغيك   وكا ا, وأنكه لكو ركال  وقك  الطكالق ويكؤم  

 .11٩3ح 2ل ي لألا, 
 .251ح11( انا : المحلى (2
 .315,31٩ح11( المص   ن سه (3
, الكوييز 215, 216ح1 اساي أصوليخ ف  القك هن الهللك يم, لمحمك   لك ا يم الح نكاود,  1ح  1( انا : أصوا اللز ود (1

, وأصككوا ال قككه ا سككالم , لمحمكك  سككنان سككي  اليككالا,    321,322فكك  أصككوا ال قككه ل لكك  الهللكك يم زيكك ان, ا:
 .15,11ا:

 .21٩1ح 3( انا : لسان ال  ب (6
 121ح 1( انا : مغنى المحلاج (5
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 ووو  ف  الش ع لل لا   الم  وفخ.: ال عا , م ناا ف  اللغخ ا لً  (لصال ) :فل ا

حلكى ينسكى  ؛أن يهللون الل ا حقيقخ ف  م نى, ثم يشلأل  اسل ماله ف  م نى مياز  السلب الثان :
 فينقا  لينا على أنه موووع للم نيين الحقيق  والميازد. ,أنه م نى مياز  لل ا

ويوو  ف  قليلخ أر   لم نى هر , ثم ينقا  لينا  ,أن يوو  الل ا ف  قليلخ لم نى السلب الثالس:
 ف  الم نيين من غي  نا على ارلال  الواو . مسل ماًل 

لم نككى مشككل ك لككين الم نيككين, فيصككي  طككالق الل ككا علككى  اأن يهللككون الل ككا مووككوعً  السككلب ال الكك :
   عا  لى صحخ  طالق الل ا على هللال الم نيين, هللليألما, ثم يغ ا النا  عن  لا الم نى المشل ك الل
اعليك  (1), فونكه فك  اللغكخ يطلكق علكى هللكا زمكان(القك  )فيانون أن الل ا من قليا المشل ك الل ا  هللل ا 

وقككي  :قكك  , أد :لألككا وقككي اعليكك  األو  كا فيككه, وللمكك أ  :ولألككلا يقولككون للحمكى: قكك  , أد ؛أمكك  م ككين فيكه
 اعلي  حيوألا أو طأل  ا فيه.

 ناقشة والترجيح.الم
 في عموم المشترك.

 وي ا  له يمي  م انيه الل  وو  لألا. ,أن يطلق الل ا المشل ك :عموم المشل ك م ناا

 :(2)وقد اختلف األصوليون في هذه المسألة على أقوال

فكال ييكوز اسكل ماا المشكل ك    فك  م نكى واحك , فكال ييكوز  ؛المنك  مكن   ا   ال مكوم القول األول:
 يمألو  األصوليين.  ليهو لا ما ل ب نيه الل  وو  لألا لاسل ماا واح , له هللا م اأن ي ا  

والحيكككخ لألكككلا القكككوا: أن المشكككل ك لكككم يووككك  ليميككك  مكككا يككك ا عليكككه لووككك  واحككك , لكككا لأووكككاع   
وو  لهللا م نى من م انيه لوو  على حك  , فكو ا   يميك  م انيكه لكوطالق واحك  يركال   :مل    , أد

  ييوز.أصا وو ه, و لا  

يك ا علكى  كلا الم نكى  :  الشكموا, أد ,يووحه أن المشل ك ي ا على م انيكه علكى سكليا اللك ا 
, و ككلا  ككو ال كك ق لينككه امل كك  ً  ا ف ككخ واحكك  ؛ ألن ووكك ه لألككا هللككان ووكك ً  اأو للككك, و  يكك ا عليألككا يميً كك

الشموا وا سلغ اق,  ولين ال ام,  ل  ن ال ام ي ا على يمي  ما يشلما عليه ل اه من أف ا  على سليا
   على سليا الل ا.

ن هللان األصا فيه  طالقه علكى م نكىً  :القول الثاني واحك ,    أنكه ييكوز أن  اليواز؛ فالمشل ك, واذ
ي ا  له هللا م انيه  ف خ واح  , فيهللون هللال ام ف  شموله على ما  ي ا عليه. والحيخ لأللا القوا, و و ا 

                                                           

 .3651 ح1( انا : لسان ال  ب (1
 .321,326( انا : الوييز ف  أصوا ل قه, ل ل  الهلل يم زي ان, ا: (2
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ فكككككككك  القكككككككك هن لألككككككككلا الشككككككككموا, قككككككككاا ل ككككككككالى:

 ىف يث ىثنث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت

فالسكككككككككيو  ي نكككككككككك :  ،(1)َّ من زن رن مم ام يلىل  مل يك ىك مك لك اك يقىق يف
ووكك  اليلألككخ علككى األ ض, و ككلا فكك  حككق النككا , وي نكك : الروككوع وا نقيككا  اليلكك د, و ككلا فكك  حككق 

وفكك   كلا  ليككا علككى الكنا,  ( الكوا   فكك يسككي  )غيك  ا نسككان, فألمكا م نيككان مرلل كان مكك ا ان مكن ل ككا 
 يواز اسل ماا المشل ك واذ ا   يمي  م انيه ف   لا ا سل ماا.

يككك  ون علكككى  كككلا ا سكككل  ا لكككأن السكككيو  فككك  اآليكككخ م نكككاا: غايكككخ األوا     أن أصكككحاب القكككوا 
 , و كلا الم نكى يلحقكق فك  ا نسكان وغيك ا,اأو قأل ًيك االرووع وا نقيا , لغكض الناك  عكن هللونكه ارليا ًيك

 فألو من قليا المشل ك الم نود   الل ا .

  ف يه  شا    لى الرووع ا رليا د.   (هللثي  من النا )أما لهلل   
لاي, هللما لو حل  أن فييوز أن ي ا  له ال موم ف  الن    ون ا ث ؛ لل صيا,اليواز القول الثالث:

 فالن, فونه يحنس  لا هلللم المولى األعلى واألس ا.   يهلللم موال 

ليكهلا أوصكى لثلككس مالككه لمو واذ    أو لمككو ا, لطلككي الوصكيخ, ليألالككخ الموصككى لكه؛ ألن اسككم المككولى  اذ
 مشل ك لين الم لق وال ليق, و  عموم للمشل ك ف  ا ثلاي.

لم نكى المطلكوب لالق ينكخ وال ايي  و قكوا اليمألكو , فكال يك ا  لالمشكل ك    أحك  م انيكه, وي ك   ا 
 الم لل  .

  

                                                           

 .11( سو   الحج اآليخ:(1
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 الثانيالفصــــــل 
وذلك  أوجه االتفاق واالختَلف يف قواعد اْلصول اللغوية

 باعتبار استعمال اللفظ يف املعىن املوضوع له أو يف غريه
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 :ي. في الحقيقةامإمامواالختالف اي.  االتفاقمبحث األو:: أوجه ال

 .يناإلمامالمطلب األول: تعريف الحقيقة عند 

ه , فونك, هللكاللح اغي  نقا , فق  يهللون للحقيقخ ميازً لغخ: هللا ل ا اسل ما فيما وو  له من الحقيقخ 
 .(1)واليوا  ,وال    ,ف  ال يا ال الم ا, وميازً حقيقخ ف  الما  الميلم  الهللثي 

وللكك  , و كو حك ا عنكه,وص  الش   الكلد يلميكز ويوافكق ويماثكا :والحقيقخ لطلق وي ا  لألا راا
 .(2)الملحيز  لى غي  للك" :حقيقخ ال الم من قام له ال لم. وحقيقخ اليو   :هللما يقاا

حق يحق فألو حكق  :اسم لهللا ل ا  و موووع ف  األصا لش   م لوم مأرول من قولك :والحقيقخ
 .(3)ألنه أصا فيما  و موووع له ؛اأيوً  ولأللا يسمى أصاًل  ؛حاق وحقيقو 

هللاألسكككك , وال الككككخ,  أوا؛ و كككك : لغويككككخ, وع فيككككخ, وشكككك عيخوالحقيقككككخ: الل ككككا المسككككل ما فكككك  ووكككك  
 والصال .

 علكى ويكه يصكي, و  لك  مكن ال القكخ, وقك  لهللكون لالشكهللا والمياز: المسل ما ف  غيك  ووك  أوا؛
 .(1)ف  ص خ اا   ؛ هللاألس  على الشياع هللا نسان للصو  , أو

 حزم في تعريف الحقيقة.ابن  اإلماممذهب 

  لن حزم  حمه اهلل. الم أي  ل  ي ً 
 الشوكاني في تعريف الحقيقة. اإلماممذهب 

: ف يلككخ مككن حكككق الشكك  , لم نككى ثلككي, واللككا  لنقككا الل ككا مكككن فألكك  أمككا الحقيقككخ: "قككاا الشككوهللان  
  فخ.الوص يخ  لى ا سميخ الص

يهللكون   نكى الم  كوا, ف لكى اللقك ي  األواوف يا ف  األصا: ق  يهللون لم نى ال اعكا, وقك  يهللكون لم
 م نى الحقيقخ الثاللخ, وعلى الثان  يهللون م نا ا المثللخ.

فيشكككما  كككلا الووككك  اللغكككود, والشككك ع , وال  فككك , نألكككا الل كككا المسكككل ما فيمكككا ووككك  لكككه؛   وقيكككا:
 .(6)وا صطالح 

 أفي  لألا ما وو ي له ف  أصا ا صطالح اللد وق  اللراطب له.وقيا:  نألا ما 
                                                           

 .213ح1( انا : ال قيه و المل قه, لللغ ا د (1
 .111ح1( انا : الللريا ف  أصوا ال قه,  ألل  الم ال (2
 .111ح  1( انا : أصوا الس رس (3
 .311ح 1لحايب للسلهلل ( انا :  ف  الحايب عن مرلص  الن ا(1
 .52ح1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(6
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  يسككلن  فيككه  لككى  اوقيككا:  نألككا هللككا هلللمككخ أ يكك  لألككا عككين مككا ووكك ي لككه فكك  ووكك  واوكك , ووكك ً 
 .(1)غي ا"

   اولككو اسككل ما فكك  غيكك ا يهللككون ميككازً  ,فألككو حقيقككخ لككه ؛فهللككا ل ككا ووكك ه واوكك  اللغككخ لككوزا  شكك  
 .(2)حقيقخ

 .ة والترجيحالمناقش

وقك  ع فألكا ال لمكا  ل ك    ,عيكلهلل  فك  حك  علمك  فك   كلا المووكو  الن حكزم  حمكه اهلل شكيسً لم أي   
 لهلل  الشوهللان  يملخ منألا  ون أن ي يي لينألما. ؛ل ا ي اي

 ك   :وقيكا :فقكالوا فك  اصكطالح اللراطكب اوزا  يماعكخ قيك ً  ,الل ا المسل ما فيمكا ووك  لكه :فقيا
ن ؛ فكووقيا غي  للك, و  يألولك هللثك   الل  ي كاي اللك  يكلهلل  ا النكا  ,وً  الل ا المسل ما فيما وو  له أ

يواحه للقا   أو السام    .الغ ض من الل  ي   و ليان الم    واذ

عن للكك الم نكى واسكل ما  فولا نقا ؛اسل ماا الل ا فيما وو ه له الواو  أوً   :   فالحقيقخ مثاًل 
 .(3)ا يسمى لالميازل القخ لين الم نيين فألو م ؛ر ف  م نى ه

  لن حزم و و يلحاما فيه محاملخ ش ي   على ما يسمى لالمياز لأن للك هلللب. اوق  وي ي هللالمً 

ويلنكى عليألكا  ,ن هللكان ي مكا لألكا, واذ حزم   يق  مثا  لا ا صطالحايالن  ا مامفاللد ياأل  أن 
 علم.أ, واهلل لهللن لحي مسمياي أر   هللالمشل ك وغي  للك ؛ف  هللثي  من المساسا

 ين.اإلمامالمطلب الثاني: أقسام الحقيقة عند 
 :(1)خمسة أنواع :الحقيقة

 .اسل ماا ع فً األوا:   لخ ا النوع 

 الثان :   لخ الل ا.النوع 

 الثالس: سياق النام.النوع 

 ال ال :   لخ من وص  الملهلللم.النوع 

 .الرام : من محا الهللالمالنوع 

                                                           

 .53ح1( المص   ن سه(1
 .12ح1( انا : أصوا الشاش  (2
 .2٩1-216ح1, المحصوا16ح1( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا(3
 .1٩1ح1( انا : أصوا الس رس  (1
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والمطلوب لكه  ,ألن الهللالم موووع لإلفألام ؛اخ ل  لخ ا سل ماا ع فً فأما األوا: فنقوا لل ك الحقيق
 ,هللان للك لحهللم ا سل ماا هللالحقيقخ فيه افولا ل ا   النا  اسل ماله لش   عينً  ,األو ام  ليهما لسلق 

أ  لكك   أن اسككم الكك  ا م عنكك  ا طككالق  ,ومككا سككو  للككك  ن كك ام ال كك   هللككالمأليو    يلناولككه    لق ينككخ
للكك ك الل امككا لككه  ؛و  يلنككاوا غيكك ا    لق ينككخ ,لويككو  ال كك   الاككا   فكك  الل امككا لككه ؛اوا نقكك  الللكك يلنكك

ن لم يهللن لين النوعين ف ق فيما وو  ا سم له حقيقخ. ااا  ً   ف  للك الموو  واذ

و كك   ,(1)(وا لسككم ,علككى  نألككا وصككا) :وليككان  ككلا فكك  اسككم الصككال  فونألككا للكك عا  حقيقككخ قككاا القاسككا
, (2)َّجه ين ىن ُّٱ: ألنألا شك عي للكلهلل  قكاا ل كالى ؛لل لا   المش وعخ لأ هللانألا سميي له مياز

ن هللان يشوله سؤاا ثم عنك  ا طكالق ينصك    لكى ال لكا   الم لومكخ لأ هللانألكا سكوا   ,وف  ال عا  لهلل  واذ
نما ل هللي الحقيقخ لال ,لم يهللن هللصال  األر   مهللان فيألا  عا  أ  .اسل ماا ع فً واذ

 ,لما فيألكا مكن ال زيمكخ والقصك  للزيكا   ؛ثم سميي ال لا   لألاو  ,ن الل ا للقص  حقيقخوهللللك الحج فو
فكككون  ,وال مككك   والصكككوم والزهللككا  وغي  كككا علكككى  كككلا ,اف نكك   طكككالق ا سكككم يلنكككاوا ال لككا   لالسكككل ماا ع فًككك

ال لكا     لكى ليكي اهلل يلزمكه اأو مشكيً  اولأللا قلنا من نل  صال  أو حيً  ؛نااس   لا أهللث  من أن لحصى
ن لم ينو للك ينصك   مطلكق  اولهللكن لالسكل ماا ع فًك ,فالمش   لى ليي اهلل ل الى غي  الحكج حقيقكخ ؛واذ

 . ليهالل ا 

أو الي ا  لم  ,فأهللا لحم السمك اوليان النوع الثان : و و   لخ الل ا فيما  لا حل  أن   يأهللا لحمً 
 افهللكان قاصك ً  ؛أو اليك ا    يكلهلل     لق ينكخ ,ولحكم السكمك ,ألنه أطلق اللحم فك  ل اكه ؛يحنس ف  يمينه

 ؛فونه قاص  فيمكا يلناولكه مطلكق اسكم الصكال  ؛فيما يلناوله اسم مطلق اللحم لمنزلخ الصال  على اليناز 
 من حيس  نه   يلهلل     لالق ينخ فال يلناوله ا سم ل ون الق ينخ.

أاو وقاا  ,لم يحنس اأو  مانً  اأو  طلً  الً من حل    يأهللا فاهللألخ فأهللا عن حني خ  حمه اهلل:قاا الو 

يوساا 
ألن اسككم ال اهللألككخ يلناولألككا عنكك  ا طككالق مككن غيكك  ق ينككخ فلهللككون هللاملككخ فكك  الم نككى  ؛يحنككس: (3)

ألن اشكلقاق  ؛   زيا   على ما  و المطلوب لا سكم :وألو حني خ  حمه اهلل يقوا ,المطلوب لأللا ا سم
واللن م زاسك  علكى مكا لكه  ,من مين :أد (4) َّحي جي ُّٱ لى:و و اللن م قاا ل ا ؛الل ا من الل هلله

و ككو  ,اوقك  يقكك  لككه القكوام أيًوكك ,وال مككان فك  م نككى الكك وا  ,وال نكب قككوي يقكك  لكه القككوام ,وال طككب ,القكوام

                                                           

للألككا الكك يي فكك   نألككا... وصككا... أد: اسككلقلا لككالرم  الكك يي و عككا, وا لسككم: مككن ال وسككم (  ككلا عيككز ليككي وصكك  ا وأق(1
 و و الرالم ي ن : رلمألا, ثم نقلي  لى األ هللان الم لومخ.

 .11( سو   طه, اآليخ:(2
ا , َوُ كَو أيك    112( ا مام ألو يوس  ي قوب لن  ل ا يم لن حليكب األنصكا د الهللكوف  قاوك  القوكا  ,لكوف  سكنخ  (3

 .636ح1, وسي  أعالم النلال   216-211ح1, وال ل   311ح5أصحاب أل  َحِنْيَ خ .انا : وفياي األعيان 
 .31( سو   المط  ين اآليخ: (1
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ولألكلا عطك  اهلل ل كالى ال اهللألكخ عليألكا  ؛ومكا يقك  لكه القكوام فألكو زاسك  علكى اللكن م ,قوي ف  يملخ اللوالا
فللزيا     يلناولألكا مطلكق ا سكم هللمكا أن للنقصكان   , (2)َّ حف جف ُّٱ  لى قوله: (1)َّ حضُّٱ :وقاا

 يلناوا مطلق ا سم للسمك والي ا .

 نبمب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ وليككان النككوع الثالككس: و ككو سككياق الككنام فكك  قولككه ل ككالى:
 األمككك  فكككون لسكككياق الكككنام يللكككين أن المككك ا   كككو الزيككك  واللكككوليخ  ون؛ (3) َّ زت رت يب ىب

فون لسياق الكنام يللكين  ؛(1) َّيت ىت نت  مت زت رت يب ُّٱوهللللك قوله ل الى:  ,واللريي 
 لأللا الص خ. األم  أنه لي  الم ا  ما  و مويب صيغخ

علك  ) :لم يلزمه شك   ولكو قكاا ل كالن (عل  أل     م  ن شا  اهلل) :وعلى  لا لو أق  وقاا ل الن
 ن ) :وصكيغخ قولكه , يكوع (لكي ) :قولكه ألن ؛للزمكه األلك  (أل     م لي  لكه علك  شك    ن شكا  اهلل

وا  سكاا والل ليككق هللككا واحكك  منألمكا مل ككا   لككين أ ككا اللسكان فهللككان للككك مككن  ,صككيغخ الل ليككق (شكا  اهلل
فمكك  صككيغخ الل ليككق    ؛  مككن لككاب ال يككوع وويككوب المككاا عليككه مككن حهللككم   سككاا الهللككالم ,لككاب الليككان

 يلزمه حهللم ا  ساا لاعللا  سياق النام.

فون هللا واح   (6)َّ حت جت  هب مب خب ُّٱ النوع ال ال : ف  قوله ل الى:وليان 
فللكين لكأن المك ا   ؛ألنكه   ييكوز أن ياكن اكان لكأن اهلل ل كالى يكأم  لكالهلل   لحكاا ؛ي لم لأنه لي  لكأم 
 :وهللككللك قكوا القاسككا ,قك ا  اهلل ل ككالى عليكه  يكاامنككا أن مكا يككأل  لكه الل كين يهللككون لأل ل ؛ا قك ا  وا مهللكان

و ككو أن ال لكك  المحلككاج  لككى ن مككخ مككو ا    ,لوصكك  المككلهلللم ؛ي لككم أنككه سككؤاا   أمكك  (ألككم اغ كك  لكك الل)
نما يسأله للك سؤاً   ايطلب منه الن مخ  لزامً   .واذ

ف ي كي ثكم ر يكي ل ك  للكك اليكوم  ( ن ر يي فأني طالق) :وهللللك لو قامي ام أ  للر ج فقاا لألا
  .لم لطلق

فككون ل  لككخ محككا ؛ (5) َّ يل ىل مل خل ُّٱ ل ككالى: وليككان النككوع الرككام : فكك  قولككه
 :وقك  قلنكا ,لا فيمكا ي يك   لكى اللصك  فقكط ,الهللالم ي لم أنه لي  الم ا  ن   المساوا  لينألما على ال موم

 ن ل ا ال موم ف  غي  المحا القالكا لل مكوم يهللكون لم نكى الميمكا فكال يثلكي لكه    مكا يلكيقن أنكه مك ا  
                                                           

 21( سو   عل  اآليخ:(1
 .31( سو   عل  اآليخ:(2
 .2٩اآليخ:  ( سو   الهللأل (3
 .11( سو   فصلي اآليخ:(1
 .51( سو   ا س ا  اآليخ:(6
  1٩فاط  اآليخ:( سو   (5
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وعلككى  ككلا قككاا علماؤنككا  حمألككم اهلل فكك  قولككه عليككه  .ل  لككخ محككا الهللككالمويهللككون للككك شككله الميككاز  ,لككه
 فككك  عكككن أملككك  الرطكككأ » :السكككالمالصكككال  و وفككك  قولكككه عليكككه  ,(1)«األعمكككاا لالنيكككاي» :السكككالمالصكككال  و 

ألن لمحا الهللالم يللكين أنكه لكي   ؛ نه   يقلو  ال موم وا ل اع الحهللم (2)«والنسيان وما اسلهلل  وا عليه
فومككا أن يهللككون المكك ا   ,ومكك  الرطككأ والنسككيان وا هللكك اا ,ا ال مككا فككون للككك يلحقككق لغيكك  النيككخالمكك ا  أصكك

ألنألمككا يللنيككان علككى م نيككين ملغككاي ين فككون  ؛أو ا ثككم و  ييككوز أن يقككاا هللككا واحكك  منألمككا مكك ا  ,الحهللككم
صك  واليكواز وا ثم لال ما الكلد  كو محك م يللنك  علكى ال زيمكخ والق ,الثواب على ال ما اللد  و علا  

أ  ل   أن من لووأ لالمكا  الكني  و كو  ,لاأل هللان والش اسط ؛وال سا  اللد  و حهللم يللن  على األ ا 
ولكم يهللكن منكه  ,وم  للك  لا لكم ي لكمحلى لو علم لزمه ا عا  , ا  ي لم له فصلى لم ليز صالله مطلقً 

للغككاي   ؛المشكل ك الككلد   عمكوم لككهفيهللككون  كلا لمنزلككخ  ؛لاعللككا  قصك ا وعزيملككه اهللككان مطيً ك ,اللقصكي 
فكككال ييكككوز ا حليكككاج لكككه فككك  حهللكككم اليكككواز وال سكككا     لككك ليا يقلككك ن لكككه فيصكككي   ,الم نكككى فيمكككا يحلملكككه

 هللالمؤوا حينسل.
 :(3)تستعمل في شيئين والحقيقة

فكك  ال لككا   عككن صكك خ الشكك   وم نككاا, فيقككاا: حقيقككخ ال لككم هللككلا, وحقيقككخ ال ككالم هللككلا, وحقيقككخ  :األول
 ح س هلللا, و لا ي ي   لى ح ا وحص ا, ولي  لأللا النوع من الحقيقخ مياز.الم

ولألكلا الحقيقكخ ميكاز, وَحك  ا: هللكا ل كا  ,حقيقكخ الهللكالم وَحك  ا: هللكا ل كا لقك  علكى مووكوعه والثاني:
 ليوز له عن موووعه, وصي ن يه عنه, مثا الي , يصي ن   األب عنه.

 وذلك بأربعة وجوه:

فونككه قككاا: لككي   ؛الهللككا  زاسكك  ، (4) َّ ىهمه جه ين ُّٱ   فيككه, هللقولككه ل ككالى:: لالزيككا الويككه األوا
 .(6)مثله ش  , ووص ي الزيا  :  نألا مياز؛ ألنألا و  ي غي  م ي  

فاقلصكك  علككى لهللكك   ,, م نككاا: أ لألككا(5) َّ زن رن ُّٱ والثككان : لالنقصككان منككه, هللقولككه ل ككالى:
 اهللل ا  ل  لله على ما لم يلهلل ا. ؛الق يخ

                                                           

( أر يه اللرا د ف  صحيحه, هلللاب لك   الكوح , لكاب هللي يكخ هللكان لك   الكوح   لكى  سكوا اهلل َصكلَّى اللَّكُه َعَلْيكِه َوَسكلََّم (1
" هلللاب ا ما  , لاب 1٩11,  قم "«فمن هللاني  ي له  لى اهلل و سوله فألي له  لى اهلل و سوله», ومسلم لزيا  : 1 قم

 «. نما األعماا لالنياي»َعَلْيِه َوَسلََّم:  قوله َصلَّى اللَّهُ 
, ويو   سنا ا الن هللثيك   2116, 2113( أر يه الن مايه هلللاب الطالق لاب طالق المهلل ا والناس ,  قم الح يس: (2

 .211ح 1ف  لح خ الطالب 
 .112ح 1( انا : ال    ف  أصوا ال قه, للقاو  أل  ي لى(3
 .11( سو   الشو   اآليخ:(1
 له: "غي  م ي  ",  لا   يليق لهللالم اهلل ل الى؛ ألن هللا ما فيه م ي , ل ون شك.( قو (6
 .13( سو   يوس  اآليخ:(5
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 (1)َّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ: ل ككككككالى لقكككككك يم واللككككككأري , هللقولككككككهوالثالككككككس: لال

, ولقكك ي ا: (2) َّ رت يب ٱ  رب يئ ٱ  نئ ُّٱ :ل ككالى وقولككه ,لقكك ي ا: مككن ل كك   يككن أو وصككيخ
 علمه الق هن والليان؛ ألن ل لمه قلا رلقه   يصي. ,ال حمن رلق ا نسان

ا لكه, أو هللكان فيكه سكلب, هللقولكه وال ال : لا سكل ا  , و ك  لسكميخ الشك   لاسكم غيك ا,  لا هللكان ميكاو ً 
 :ل ككككككككككالى وقولككككككككككه ,وا  ا   لآل مكككككككككك   ون اليمككككككككككا اي ،(3)َّنبمب زب رب يئ ىئ ُّٱل ككككككككككالى: 

, وم نكاا: مهللكان الصكلواي؛ (1) َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍُّّٱ
 ألن الأل م يرلا المهللان  ون ال  ا.

 ثالثة أقسام: لحقيقة باعتبار المواضع تنقسم إلىا

 ميي حقيقخ لغويخ هللاألس  لالنسلخ  لى الحيوان الم ل  .س ؛فون هللان الواو  أ ا اللغخ

ن هللان أ ا ال ك  , سكوا  هللكان ع فًك سكميي حقيقكخ ع فيكخ, هللال الكخ لالنسكلخ  لكى  ؛اأو راًصك اعاًمك اواذ
 ض, ورصككا أ ككا ال كك   لاي الحككاف , فككون ال الككخ ووكك ي فكك  أصككا اللغككخ لهللككا مككا يكك ب علككى األ

 .مثا: ال اعا والنقض مثاًل . وهللاصطالح النحا  والناا , للاي الحاف 

ن هللان أ ا الش ع, سميي حقيقخ ش عيخ, هللالصال    .(6)واذ

 :(5)الحقيقخ ثالثخ أنواع    :ا لً 

هللالشكككم   ,الل ككا المسكككل ما فككك  الم نكككى اللغككود المووكككوع لكككه :و كككى النككوع األوا: الحقيقكككخ اللغويكككخ
 والقم  والسما  واأل ض.

ألنكككا نقطككك  لاسكككل ماا ل كككض اللغكككاي فككك   ؛ويو  كككا و  شكككك فككك : "قكككاا الشكككيخ ا سكككنود  حمكككه اهلل
 .(1)"هللالح  والل   والسما  واأل ض ,موووعالألا

وللككك هللالصككال  لل لككا    ؛الل ككا المسككل ما فكك  م نككاا الشكك ع  :و ككىالنككوع الثككان : الحقيقككخ الشكك عيخ 
 ا.والزواج والطالق والرل  للم ان  الش عيخ الموووعخ لأل, والزهللا  للق   المر ج ,الم  وفخ

                                                           

 .11( سو   النسا  من هيخ: (1
 .1 -1( سو   ال حمن اآليخ:(2
 .11( سو   الهللأل  اآليخ: (3
 .11( سو   الحج اآليخ:(1
 .115ح 1ألان ( انا : ليان المرلص  ش ح مرلص  الن الحايب, للص (6
 .223ح 1( انا :   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, لمحم   ل ا يم الح ناود(5
 .261ح 1( انا : ش ح ا سنو : (1



132 

 

فك  الم نكى الكلد يك   : و ى الل ا المسل ما ف  م ناا ال  فك , أدخ: الحقيقخ ال  في النوع الثالس:
 اهللاسككل ماا ال الككخ فكك  لواي األ لكك , أو راًصكك اال كك   فكك  اسككل ماا الل ككا فيككه سككوا  هللككان ال كك   عاًمكك

  وال ك ض ونحو مكا هللاسل ماا النصب والي  وال ف  ف  م انيألا الم  وفخ عن  النحا , واسل ماا اليو 
 ف  م انيألا الم  وفخ عن  علما  المنطق.

 ين.اإلماملمطلب الثالث: حكم الحقيقة عند ا
ن اسككل ما فكك  غيكك  اذ و  ,احككلج اليمألككو  لككأن الل ككا  ن اسككل ما فكك  مووككوعه األصككل  فألككو الحقيقككخ

قيقخ مويو   فالح ؛وملى وي  ال  ع وي  األصا ,لهللن المياز ف ع الحقيقخ اموووعه األصل  هللان ميازً 
 ,قلكككا للكككك لم نكككى هرككك  او كككلا وككك ي ؛ ألن الميكككاز   يسكككل ع     ميككك   هللونكككه مووكككوعً  ,  محالكككخ

 .(1)فالمياز غي  ملوق  على الحقيقخ او  ميازً  ,  يهللون حقيقخاألوا  وسل    أن الل ا ف  الوو 

المركاطلين, وعك م  ثلوي الم نى اللد وو  له الل ا فك  اصكطالح ؛وحهللم الحقيقخ لأنواعألا الثالثخ
 انل اسه عنه, ول لق الحهللم له.

في يكك  ال مككوم  ن هللككان  ؛فككالل ا المسككل ما فكك  م نككاا الحقيقكك  يثلككي لككه الم نككى المووككوع لككه هللككاماًل  
 .اوا ملناع  ن هللان نأليً  ,ا, وي ي  الطلب  ن هللان أم ً ا, والرصوا  ن هللان راص  اعامً 

أمككككك  لحقيقكككككخ ال هللككككككوع  (2) َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱَقولكككككه ل كككككالى: :فمكككككثاًل  
ألن اسكم الموصكوا مككن  ؛ كم الككلين همنكوا و كو عككام األمك  م لككيألوالمويكه  ,والسكيو , وهللكا منألمككا ركاا

نألكككى عكككن حقيقككككخ  (3)َّ منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ وقولكككه ل ككككالى: ,أل كككاا ال مكككوم
 النألى يمي  المراطلين و و عام.  ليهوالمويه  ,القلا, و و راا

واآلركك   ,أحكك  ما حقيقكك  :انألككا علككى الميككاز, فلككو ل ككا ض ل اككان يح :وهللككللك مككن أحهللككام الحقيقككخ
 (1)وللكككك ألن الحقيقككك    يحلكككاج  لكككى ق ينكككخ ؛ف ككك   كككلا الحالكككخ يككك يي الحقيقككك  علكككى الميكككازد ؛ميكككاز 

 لرال  المياز, و  شك أن ما   يحلاج أولى مما يحلاج.

                                                           

 .2٩5ح 1( انا : المحصوا, ل ر  ال ين ال ازد(1
 .11( سو   الحج اآليخ: (2
 .33( سو   ا س ا  اآليخ: (3
عكك م   ا   الم نككى الحقيقكك  و ككى لنقسككم  لككى قسككمين: ل ايككخ مثككا هلللمككخ  ( الق ينككخ  كك  ال المككخ أو ا مككا   ال الككخ علككى(1

حاليخ هللمكا -)ي ا( ف  قوا القاسا: )شا  ي لحً ا ي ا النا (, و و ي ي  ال يا ال ايم, وغي  ل ايخ: و ى نوعان: أ
 = لقوا: ) أيي لحً ا( وأمامك عالم ي ا النا 

 ( ل ي  ) لي(  سلحالخ النطق لم ناا الحقيقك  مكن الحكاا فألنكا اسلحالخ الم نى هللقولك: )قط ي حال  لالشهللو  -ب=    
 .111لشليه ال  لخ الم نويخ لال  لخ الل ايخ ليام  ليان الش   ي اي : أس ا  الليان لل هلللو  على ال ما   
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 .حزم في حكم الحقيقةابن  اإلماممذهب 

 زم  حمه اهلل ف  هللثي  من مساسا  لا اللاب.حالن  لإلمام الم أي  هللالمً 
 الشوكاني في حكم الحقيقة. اإلماممذهب 

لا ع فككككي  ككككلا لقكككك   لككككك ثلككككوي الحقككككاسق الشكككك عيخ, وعلمككككي أن نافيألككككا لككككم يككككأي لشكككك   يصككككلي  واذ
فونكككه مكككن يملكككخ الحقكككاسق  ؛و هللكككلا الهللكككالم فيمكككا سكككمله الم لزلكككخ حقيقكككخ  ينيكككخ ,لالسكككل  ا هللمكككا أووكككحناا

 .(1)الش عيخ
 المناقشة والترجيح.

 .وهلللا الشوهللان  ,ال لما   ليهل ب  لى ما حزم  حمه اهلل ف  ل  ي  الحقيقخ الن  ل ب
فكون هللكان ل كالى ل لك نا  ؛فهللا هلللمخ نقلألا ل الى عن موووعألا ف  اللغخ  لى م نى هر  :قاا عل  

لكا  ك   ,ا  مكن  كلا ميكازً فلي  شك  ؛هللالصال  والزهللا  والحج والصيام وال لا وغي  للك ,وعماًل  لألا قوً  
وأمككا مككا نقلككه اهلل ل ككالى عككن  ,مككن حيككس ووكك ه اهلل ل ككالى ؛واسككم حقيقكك   زم م لككب ,لسككميخ صككحيحخ

مووككوعه فكك  اللغككخ  لككى م نككى ل لكك نا لال مككا لككه  ون أن يسككميه لككللك ا سككم فألككلا  ككو الميككاز هللقولككه 
فونما  (2)َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ ل الى:

ولككم يلزمنككا ل ككالى قككط أن ننطككق و  لكك  فيمككا ليننككا لككأن للككلا  ,لككأن نككلا لللككوين ون حمألمككا ل لكك نا ل ككالى
علينكا  األنكه   ركال  فك  أن ف ًوك ؛ولكي  هللكللك الصكال  والزهللكا  والصكيام ,و كلا   ركال  فيكه ,ايناحً 

 .ولاهلل ل الى اللوفيق ,أن ن عو  لى  لا األعماا لأللا األسما  لأعيانألا و  ل 
يمنكك   مهللككان وقوعألككا,  :أن أ ككا ال لككم ارلل ككوا فكك  ثلككوي الحقيقككخ الشكك عيخ فقككاا ل وككألم :خوالرالصكك
اااااا. و ,ولهللككككن ن ككككوا وقوعألككككا و ككككو قككككوا القاوكككك  ألكككك  لهللكككك  اللككككاقالن  ,لومهللككككان الوقككككوع :وقككككاا الككككل ض

القشيري
, وقيكا لوقوعألكا فك  ال  عيكاي لوقوعألا    فك  ا يمكان فونكه لكاق علكى م لولكه اللغكود , وقيا(3)

, ول ككب يمألككو  ال لمككا  و ككو قككوا الم لزلككخ  لككى الوقككوع صككيام   ال ينيككخ هللالهللككاف  والمككؤمنالصككال  والهلل
لا ع فكي  كلا لقك   لكك ثلكوي الحقكاسق الشك عيخ: , وق   الشوهللان  مل ب اليمألو  حيس قكااامطلقً   ,"واذ

و  ي فك  هللكالم , وثمك   الركال  فك  للكك أنألكا  لا (1)"وعلمي أن نافيألا لم يأي لش   يصلي لالسكل  ا
 الشا ع مي    عن الق ينخ  ا لحما على الم ان  الش عيخ أو اللغويخ؟.

                                                           

 .55ح  1( انا :   شا  ال حوا ألى لحقيق الحق من علم األصوا(1
 .21( سو   ا س ا  اآليخ:(2
قشكي د  كو الشككيخ الم سك  ال المكخ الكو نصكك  علك  الك حيم الككن علك  الهللك يم لكن  ككوازن القشكي د النحكود المككلهلللم ( الكن ال(3

ح 1٩ه مكن لصكاني ه الليسك  فك  الل سكي  سكي  أعكالم النكلال  611هللان أش  يا وهللان اعلم  روانه وأشأل  م ماي سنخ 
121-125. 

 .231-22٩ح2, الويا  الالم  161ح2, اللح  المحيط65ح1,األحهللام لالم د 2٩1ح1انا : ا  شا  ,المحصوا ( (1
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 ي. في المجا امإمامواالختالف اي.  االتفاقالمبحث الثاني: أوجه 

 :يناإلمامالمطلب األول: تعريف المجاز عند 
 .: تعريفه لغةأوًل 

لمياز مكأرول مكن يكاز؛ ألنكه سكا  لكه وا, (1) لا ل  َّاا )ياز المهللان(مص   ميم  من  لغخ: المياز
 .(2)هللالم ال  ب ورطالألم, وا سل ا   أهللث  األنواع ف  ا سل ماا, ثم يليه النقصان

 :أد (يككزي الكك ا )والميككاز مشككلق مككن اليككواز, واليككواز فكك  األمككاهللن حقيقككخ و ككو ال لككو , يقككاا: "
 عل لألا, ويسل ما ف  الم ان , ومنه اليواز ال قل .

 .(3)"المص  , ونقا منه  لى ال اعا, و و الياسز لينألما من ال القخو و حقيقخ ف   

 .المجازحزم في ابن  اإلماممذهب 

والكلد نقكوا  ,وقوم من كوا منكه ,فقوم أيازوا ف  الق هن والسنخ ,ارلل  النا  ف  المياز"قاا عل : 
أنكه منقكوا عكن مووكوعه  ,أو طلي كخ ,أو  يماع ,له ولاهلل ل الى اللوفيق أن ا سم  لا ليقنا ل ليا نا

ولككه  ,ويككب الوقككو  عنكك ا فككون اهلل ل ككالى  ككو الككلد علككم ه م األسككما  هلللألككا ؛فكك  اللغككخ  لككى م نككى هركك 
 ل الى أن يسم  ما شا  لما شا . 

علككى نقككا ا سككم عككن مووككوعه فكك  اللغككخ فككال يحككا لمسككلم أن يقككوا  نككه  وأمككا مككا  منككا   نيكك   لككياًل 
 ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ ألن اهلل ل كككالى قكككاا: ؛منقكككوا

فهللككا رطككاب راطلنككا اهلل ل ككالى لككه  (4)َّ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي  ري
أو  ,أو  يمكاع ,وم ألكو ا فيألكا    لكنا ,أو  سوله صلى اهلل عليه وسلم فألو علكى مووكوعه فك  اللغكخ

وكك و   حكك  نشككأل  لككأن ا سككم قكك  نقلككه اهلل ل ككالى أو  سككوله صككلى اهلل عليككه وسككلم عككن مووككوعه  لككى 
 .  ليهفون وي  للك أرلناا على ما نقا  ,ر م نى ه

ولككم ينسككه  ,وي لككه نصككب عينيككه ,اال صككو ككلا الككلد   ييككوز غيكك ا ومككن وككلط  ككلا  :قككاا علكك  
 وسلم من عااسم وق  فيألا هللثي  من النا .  ,اعامي من  له له ي ً 

                                                           

. للركككيا األصكككوا, لحكككافا ثنكككا  اهلل الزا ككك د, 115ح 2و  المحكككيط كككككككككك, القام111ح 1لاح المنيككك  ككككككككككك( اناككك : المص(1
 .21ا: 

 .111ح 1( انا : ال    ف  أصوا ال قه, للقاو  ألو ي لى(2
 .11ح3للز هللش  ( انا : اللح  المحيط ف  أصوا ال قه, (3
 .1( سو   ال ا يم اآليخ:(1
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ل لك نا  قاا عل : فهللا هلللمخ نقلألا ل الى عن موووعألا فك  اللغكخ  لكى م نكى هرك ؛ فكون هللكان ل كالى
, لكا  ك  ا, هللالصال  والزهللا  والحج والصيام وال لا وغي  للك؛ فلي  شك   مكن  كلا ميكازً وعماًل  لألا قوً  

لسككميخ صككحيحخ, واسككم حقيقكك   زم م لككب؛ مككن حيككس ووكك ه اهلل ل ككالى, وأمككا مككا نقلككه اهلل ل ككالى عككن 
ألككلا  ككو الميككاز هللقولككه مووككوعه فكك  اللغككخ  لككى م نككى ل لكك نا لال مككا لككه  ون أن يسككميه لككللك ا سككم ف

فونما  (1)َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ ل الى:
ل لكك نا ل ككالى لككأن نككلا لللككوين ون حمألمككا, ولككم يلزمنككا ل ككالى قككط أن ننطككق و  لكك  فيمككا ليننككا لككأن للككلا 

علينكا  ا, و كلا   ركال  فيكه, ولكي  هللكللك الصكال  والزهللكا  والصكيام؛ ألنكه   ركال  فك  أن ف ًوكايناحً 
 ن عو  لى  لا األعماا لأللا األسما  لأعيانألا و  ل , ولاهلل ل الى اللوفيق.أن 

 ل كالى و سكوله  ن المياز هللكلب واهلل :واحلج من من  من المياز لأن قااوقاا ف  موو  هر : " 
 سلم يل  ان عن الهلللب. صلى اهلل عليه و 

ه عليكه فك  مووك  مكا  لكى فيقكاا لكه صك قي ولكي  نقكا اهلل ل كالى ا سكم عمكا هللكان علقكقاا عل :  
واللاطا  و ما لكم يكأم  لكه أو لكم  ,ألن الحق  و ما ف له ل الى ؛لا  و الحق ل ينه ,اموو  هر  هللللً 

وزمكام علكى أف الكه يلزمكه عكز و يكا أن ييك د  , كو عيكا  علكى اهلل ل كالى اومن ان أن  نا حقً  ,ي  له
ونسكلوعب الهللكالم فيكه  ن شكا   (حيج ال قكوا  ثلاي) :وق  لهلللمنا ف   لا ف  لاب ,أف اله عليه فق  هلل  
 :فك  هلللالينكا الموسكومين اوقك  لهلللمنكا علكى للكك أيًوك ,من هلللالنكا  كلا ( لطاا ال لا) :اهلل ل الى ف  لاب

 .(2)"ولاهلل ل الى اللوفيق اهللافيً  اهللالمً  (وال صاو) (,لاللق يب)
 الشوكاني في المجاز. اإلماممذهب 

يكزي ), مكن اليكواز الكلد  كو الل ك د, هللمكا يقكاا: (3) كو م  كا": قاا الشوهللان  فك  ل  يك  الميكاز
أد: ياوزلككه ول  يلككه, أو مككن اليككواز الككلد  ككو قسككيم الويككوب وا ملنككاع, و ككو  ايكك   لككى  (مووكك  هللككلا

لكين الويكو  وال ك م, فهللأنكه ينلقكا مكن  كلا  لكى  ا, يهللون مل   ً او  مملن ً  ااألوا؛ ألن اللد   يهللون وايلً 
 .(1)لى  لا" لا, ومن  لا  

                                                           

 .21( سو   ا س ا  اآليخ:(1
 .131ح  1( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (2
( م  ا من اليواز لم نى ال لو . والم  ا للمص   أو للمهللان. ثم نقا  لى الل ا المسل ما ف  غي  ما وو  له أو  (3

 من يأللين:على ويه يصي, فألو مياز ف  ال  يخ األولى 
أح  ما: أن ال لو   نما يحصا لانلقاا اليسكم مكن حيكز  لكى هرك , فكولا اعللك  فك  الل كا هللكان علكى سكليا اللشكليه,      

 فيهللون ميازا من  لا اليألخ.
الثانيخ: أنه صيغخ للمص   أو للمهللان, وق  أطلق  ألنا لم نى ال اعا ؛ ألن الل ا منلقا فيهللون ميازا لألكلا ا عللكا      

 .115ح 1.انا : ليان المرلص  ش ح مرلص  الن الحايب أيوا
 .52ح1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1
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وقيكا   غي  ما وو  له ل القخ م  ق ينخ, الل ا المسل ما ف :المياز" :اوقاا ف  ل  ي ه اصطالحً 
 .(1), على ويه يصي" و الل ا المسل ما ف  غي  ما وو  له أوً  

 ككو الهللككالم الم ككا  لككه رككال  مككا عنكك  المككلهلللم فيككه لوكك ب مككن ل  يكك  الميككاز فقيككا: " وارللكك  فكك 
لوك ب و ) الحقيقكخ رال  مكا عنك  المكلهلللم (لالم ا  له)لرال    لواسطخ الوو . فر ج اللأويا  فا   ل
وقيكا: الميكاز  سكنا  ال  كا  لكى شك   يللكل  لالكلد  كو  ,ولاألري  الميكاز اللغكود ,الهلللب (من اللأويا

 .(2)له ف  الحقيقخ"

 .(3)"ما ليوز له عن موووعه"وقيا المياز: 

ي  ما وو  له لمناسلخ أو عالقخ لينه ولين الموووع له, هللقوله:  و الل ا المسل ما ف  غ"وقيا: 
 .(1)"ي م  ا أيي أس ً 

 .المناقشة والترجيح

فل ب يمألكو  ال لمكا   حلى أل ي فيألا هلللب مسلقلخ,لخ طاا فيألا الرال  لين أ ا ال لم  لا المسأ
  . لى وقوعه ف  لغخ ال  ب والق ان والسنخ

أاي بلى الفارسي لى  اونسب أيوً  ,سين  ل  م وقوعهوقاا األسلال ألو  سحاق ا س  ا
(6).  

خويز منداداا.  :وف ق ل وألم فقالوا لوقوعه ف  لغخ ال  ب  ون الق ان و ما
ااا. و ,من المالهلليخ(5)

القاص
 . اومن ه الاا  يخ ف  الهلللاب والسنخ م ً  ,من الشاف يخ(1)

                                                           

 .53ح1( المص   ن سه (1
 .٩1ح3( انا : اللح  المحيط ف  أصوا ال قه, للزهللش  (2
 .111ح1( انا : األنيم الزا  اي على حا أل اا الو قاي ف  أصوا ال قه, للما  ين  (3
 .21( انا : للريا األصوا, حافا ثنا  اهلل الزا  د ا:(1
( الحسن لن الرطي  الن مان  ألو عل  ال ا س  هللان مل زا ف  اللغخ والنحكو وال ك وض  اويكخ ألشك ا  ال ك ب ولكه فك  (6

سكاب والأليسكخ اللغخ لصاني  وهللان عالما لالل سي  والق ا اي والم ان  وال قه والرال  واألصوا والهللكالم والمنطكق والح
 16ح  1ه. انا : الللغخ فى ل ايم أسمخ النحو واللغخ 6٩1والطب ماي سنخ 

( محم  لن أحم  لن عل  اهلل , الن رويز من ا  , ألو عل  اهلل اللص د المالهلل  هللان ييانب علم الهللالم ويناف  أ له , (5
ثيك   فك  األصكوا وال قكه , ولهلللكم فيكه ألكو ويحهللم على الهللا أنألم من أ ا األ وا  , لللمكل علكى األلألك د , ولكه هلللكب هلل

, ال يلاج المل ب ف  م  فخ أعيان علما  المكل ب  2٩1ح6 ك .انا  لسان الميزان: 3٩1الولي  اللاي  , لوف  سنخ 
 .22٩ح2للقاو  ل  ان ال ين 

سك يج ول قكه عليكه ( أحم  لن أل  أحم  الطل د ألو ال لا  الن القاا أح  أسمخ المل ب الشاف   أرل ال قه عن الن (1
ه اناك : وفيكاي 336أ ا طل سلان وقاا الشيخ ألو  سحاق هللان من أسمكخ أصكحالنا صكن  اللصكاني  الهللثيك   لكوف  

 .21٩ح 11, الل ايخ والنألايخ  113ح 2, طلقاي الشاف يخ  لن السلهلل   61ح 1األعيان 
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, واهلل و سككوله اللكك وا الميككاز هللككللً أسمككخ أ ككا الاككا   الككلين اع  ليككهحككزم مككا ل ككب الككن  وقكك  عككا ض
وعلككى  ,ألن القكك هن نككزا علككى لغككخ ال كك ب ؛اهللثيكك ً  ا, فألككو واقكك  فكك  هللككالم ال كك ب وقوًعككمنز ككان عككن الهللككلب

 .الهللان أهللث  هللالمنا فاس ً  ولو هللان المياز لاطاًل  ,ط قألم ف  الل لي  وعا لألم ف  الرطاب

ل ك  الحك و  فكك  أحكزم   يكل ب  لكى الكن  نلك وا مكن لأليكخ  فاعيكخ عكن الميككاز؛ فكووعلكى الك غم مكا ي
   لكنا أو  ليكا لغكود  ؛صكا مخ فك  نقكا األل كاا عكن م نكاا اللغكود االقوا لالمياز فألكو يوك  شك وطً 

 األن عك م اللقيك  لألكلا القيكو  الصكا فخ للل كاا والناقلكخ لل  لكخ ي ك  فك  حك  لالكه لح ي ًك ؛يشأل  لألكلا النقكا
حكككزم فككك  هللثيكك  مكككن األحيكككان يغلكككب الكككن  نللككاا أنوممكككا يثيككك  ا , (1)ومكككن قليكككا لح يكك  الهلللكككم ,للرطككاب

حككك  أو كككلا القاعككك   اللككك  ل ككك   ,لكككى القككك اسن الصكككا فخ للم نكككى الاكككا   يلل كككي  و  ,الم نكككى الاكككا   لل كككا
 اا أو لا مكا  ,نحو الويوب األم  حزم  لوييهالن  لزميأ ؛مهللوناي المنألج الاا  د ف  الل سي  وال ألم

 ىف يث  ىث  ُّٱ :قوله ل الى ف  هللثي  من األقويخ واألحهللام ومن  لا القليا لى مرال خ اليمألو  
 للويوب. األم  ألن ؛اآليخ: النهللاح وايب, ولمسك لاا   حزمالن  قاا (2)َّ يق ىق يف

ونسكله  ,لكا شك   النهلليك  علكى مكن قكاا ل ك م الوقكوع ,الشوهللان  فق   يي مكل ب اليمألكو  ا مامما أ
شككأل  مككن نككا  أوهللث لككه فكك  اللغككخ ال  ليككخ  ,ن وقككوع الميككاز  :وقككاا ,لككى عكك م اطالعككه علككى لغككخ ال كك ب 

 .على علم
 .(3)وحهللم المياز: ثلوي الم نى اللد أ ي  منه

أو نقصككان هللقولككه ل ككالى: ، (4)َّ ىهمه جه ين ُّٱ  مككا أن يهللككون لزيككا   هللقولككه ل ككالى: :فالميككاز 

, أو (5) َّ زب رب يئ ىئ ُّٱ :ل ككالى أو اسككل ا   هللقولككه ,أد: أ ككا الق يككخَ(5) َّ زن رنُّٱ
 لالنقا هللالغاسط فيما ير ج من ا نسان .

فالهللككا   (7)َّ ىهمه جه ين ُّٱٱفالميككاز  مككا أن يهللككون لزيككا   أد: فكك  ل ككا الحقيقككخ هللقولككه ل ككالى:
ثلكاي غيك ا ل كالى و كلا لاطكا؛  زاس   لللأهللي ؛ ألنه لو هللان الل ا على حقيقله لزم ن يه ل الى عكن للكك, واذ

ه, ون   ما يوا ا؛  ل لو له مثكا لشكا هلله فك  اآللألكخ, ل كالى اهلل عكن ألن الم ا  من اآليخ  ثلاي وح انيل
 .اهلللي ً  اللك علوً 

                                                           

 .12ح3( انا : ا حهللام ف  اصوا ا حهللام (1
 .3( سو   النسا  اآليخ:(2
 .21( انا : للريا األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د, ا:(3
 .11( سو   الشو   اآليخ:(1
 .13( سو   يوس  اآليخ:(6
 .11( سو   الهللأل  اآليخ:(5
 .11( سو   الشو   اآليخ:(1
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 :(1)من أحكام المجاز ما يليف

هلللمككا  فككالهللالم يحمككا علككى الحقيقككخ أوً   ؛  يصككا   لككى الميككاز    عنكك  ل ككل  الم نككى الحقيقكك  :أوًل 
 لى ال  ع  لا أمهللن األصا.و  يصا    ,والمياز ف ع ,ألن الحقيقخ أصا ؛أمهللن  لا الحما

, فون الهللالم حينسل يحما على الحقيقخ فكال (أوصيي لول  لهلل  لأل   ينا )وعلى  لا لو قاا  يا: 
لثلككي الوصككيخ    لولكك  لهللكك  مككن صككلله, فككون لككم يهللككن لككه ولكك  صككلل  نناكك : فككون هللككان لككه ولكك  ولكك  حمككا 

لولكك , وقكك  ل ككل ي الحقيقككخ فيصككا   لككى ألنككه الم نككى الميككازد لهلللمككخ ا ؛الهللككالم عليككه, وثللككي لككه الوصككيخ
ن لككم يهللككن لككه ولكك  ولكك  أ مككا الهللككالم ,ألن  عمككاا الهللككالم ريكك  مككن   مالككه ؛الميككاز لل ككل  حملككه علككى  ؛واذ

 واح  منألا.
 هلكقو  مثكاا للككق الحهللكم لكه, و عنك  ل كل  الم نكى الحقيقك  يثلكي الم نكى الميكازد لل كا ويل لك :اثانًيً
 ,فككالم ا  لالغككاسط  نككا الحكك س األصككغ  (2)َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّٱَل ككالى:

ويل لكق الحهللكم لكه, و كو اللكيمم عنك    ا    ,و  ي ا  لكه الم نكى الحقيقك  و كو المحكا المكنر ض الم ك و 
 الصال   لا لم يليس  الما .

فيلناوا ل ا  , ن   لخ الل ا على م ناا الميازد   لخ و و   و ى لق   لق   ا :وق  قاا الشاف يخ
  للي ككوا »ا مكا يصكي لكه الهللكالم, و  يهللكون لككه عمكوم, ومكن  كلا قولكه صكلى اهلل عليكه وسكلم: الميكاز أقك

المهللكيالي  ل م نكى الحك يس:   للي كوا مكا    فيكه ميكاز فك (الصكاع) :فكون ل كا؛ (3)«الصاع لالصكاعين
ل كاق علكى أنألكا لال ؛صاع لمكا  صكاعين, فيلنكاوا منألكا أقكا مكا يصكي لكه الهللكالم و كو المط ومكاي فقكط

 .(1)«  للي وا الط ام لالط ام    سوا  لسوا »عنألا لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  منأل 
ول ككب الحن يككخ وغيكك  م  لككى أن الميككاز لككي  مككن لككاب الوكك و اي, لككا  ككو ط يككق مككن طكك ق أ ا  

 ٱُّ الم نى هللالحقيقخ, وق  يهللون أللح منألا, ولأللا شاع فك  الهللكالم اللليكح, وامكلل لكه القك هن هللقولكه ل كالى:

 حص مس خس حسُّٱ :ل ككككككالى وقولككككككه، (5) َّ جف  مغ جغ مع جع مظ
ككك ؛م ككك   لكككأا الينسكككيخ ام ككك  ً  اوالصكككاع فككك  الحككك يس الملقككك م مككك  هللونكككه ميكككازً  (6)َّخص  افيهللكككون عام 
 .(1)لهللا مهلليا من المط وماي وغي  ا ملناوً  

                                                           

 .225( انا :   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, لمحم   ل ا يم الح ناود, ا:(1
 .13( سو   النسا  اآليخ: (2
 .5٩6ح 1( أر يه مسلم ف  صحيحه هلللاب المساقاا لاب لي  الط ام مثال لمثا. لم ناا: (3
 ول ا الح يس: "الط ام لالط ام مثاًل لمثا..." الح يس. 5٩6ح1( أر يه مسلم ف  صحيحه (1
 .11( سو    و  اآليخ: (6
 13( سو   النسا  اآليخ: (5
 .2٩2, وأصوا اللش ي  ا سالمى: 11ح 2( انا : هللش  األس ا  عن أصوا اللز و  : (1
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 كا يمهللكن فقكالوا:  (ااسل ماا الل ا ف  م نييه الحقيق  والميازد م ً ) :ومما لهلللم فيه ال لما  مسألخ
للحهللم مكن  افى  طالق واح , واعللا  هللا منألما مل لقً  ااسل ماا الل ا ف  م نييه الحقيق  والميازد م ً 

لككه,  اول يكك  السككل  لاعللككا ا مووككوعً  (اقلككا األسكك )غيكك  أن يهللككون  نككاك م نككى عككام يشككملألا هللككأن لقككوا: 
 له؟ اوال يا الشياع لاعللا ا شليألً 

ويمألكو  اللغكويين  لكى أن الل كا   يسكل ما  ,ويمك  مكن الم لزلكخ ,والحن يخ ,فل ب محققو الشاف يخ
للحهللم من غي  أن  ا, ف   طالق واح , واعللا  هللا واح  منألما مل لقً اف  الم نى الحقيق  والميازد م ً 

 جض مص ُّٱَفككك  قولكككه ل كككالى: يهللكككون  نكككاك م نكككى عكككام يشكككملألا, وأيكككاز للكككك ل كككض ال لمكككا , فمكككثاًل 
فككال يكك ا  لككه الم نككى الحقيقكك  الككل   ككو  ؛الم نككى الميككازد : نككا  ككوالم نككى الميمكك  عليككه  (1)َّحض

 مي   اللم     ل ليا هر .  لا على المل ب األوا.

   مان  يمن  من   ا   الم نى الحقيق  والميازد م ا, ل ليا صحخ ا سلثنا  فلقكوا: :وعلى الثان 
     لا هللان اللم  لالي , واهلل أعلم. (2) َّ حض جض مصُّٱ

 الثاني: أنواع العالقةالمطلب 
 :(3)أنواع العالقة كثيرة, أهمها

 : السلليخ؛ و و  طالق السلب على المسلب, و و أقسام:النوع األول

القسككم األوا السككلب القككالل : نحككو قككولألم: )سككاا الككوا د(, والمكك ا : سككاا المككا  فكك  الككوا د, لهللككن لمككا 
من حيس القالليخ هللالمسلب له, فوو  ل ا الوا د هللان الوا د سلًلا قالاًل لسيالن الما  فيه؛ صا  الما  

 موو ه.
السلب ال اعل  هللقولألم: )نزا السحاب( أد: المطك , فكون السكحاب فك  ال ك   سكلب القسم الثاني: 

 فاعل , لهللن فاعليله لاعللا  ال ا  ؛ حيس  ن ال اعا حقيقخ  و اللَّه ل الى.

 ن القكك    سككلب صككو د لليكك , فككون اليكك  السككلب الصككو د هلللسككميخ اليكك  قكك   ؛ حيككس  القسًًم الثالًًث:
 الراليخ عن الق    لمثالخ ما   ويو  له لال  ا.

 جس مخ جخ  مح جح ُّٱ ى:ككككككالسكلب الغكاس  هلللسكميخ ال نكب رمكً ا, قكاا ل ال القسم الرابًع:
 .(4) َّ خسحس

                                                           

 .13( سو   النسا  اآليخ: (1
 .13( سو   النسا  اآليخ: (2
 .1156ح 3( انا : اْلُمأَللَُّب ف  ِعْلِم ُأُصوِا الِ ْقِه اْلُمَقاَ ِن, ل ل  الهلل يم لن عل  لن محم  النملخ (3
 . 35( سو   يوس  اآليخ: (1
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: المسلليخ؛ و و:  طالق المسلب على السلب, هلللسميخ المك ض الشك ي  لكالموي؛ وللكك النوع الثاني
 ن الم ض الش ي  عا   يؤ د  لى الألالك والموي.أل

المشككالألخ؛ لككأن يسككمى الشكك   لاسككم مشككالأله فكك  صكك خ اككا    مثككا: لسككميخ ال يككا  النًًوع الثالًًث:
الشككياع لاألسكك , وسككّم  الميككاز الككلد لاعللككا  المشككالألخ لا سككل ا  ؛ ألن الشككياع لمككا أشككله األسكك  فكك  

 ا  ياا.الم نى أو الصو   اسل  نا له اسمه, فهللسونا

المياو  ؛ لأن يسمى الش   لاسم مياو ا مثا:  طالق )ال اويكخ( علكى الق لكخ, وال اويكخ  النوع الرابع:
 ف  األصا اسم لليما اللد يحما للك الق لخ, ولهللنه أطلق على الق لخ لمياو لألا له.

 خب حب جب ُّٱ ى:ككككككالموكا  ؛ لكأن يسكمى الشك   لاسكم وك ا, هللقولكه ل ال النوع الخًامس:
 , فق  أطلق على اليزا  سيسخ م  أنه ع ا؛ لهللونألا و  ا.(1)َّ مب

 طالق اسم الش   هللله على ما أعك  لكه مثكا قكولألم: )الزويكخ محللكخ( وم ك و  أن  النوع السادس:
 المحلا  و وطسألا فقط, أما قللألا أو ل ليلألا فألو ح ام.

,  ليه  م  الموا  , وي ا  له ميموع الموا ليهلأن يلهلل  الموا   ؛النقصان النوع السابع:
خ موووعخ للمهللان المرصوا, فونه مياز لالنقصان؛ ألن الق ي، (2)َّ زن رن ُّٱهللقوله ل الى: 

 مقامه. (الق يخ) :و و  ليهوأقيم الموا   (,أ ا) :و و  ي  لألا أ ا الق يخ, فحل  الموا وأفأطلقي 

, فكأطلق (ملكك  أسكين مكن الغكنمأنكا أ)الهللليخ لأن يطلق اليز  والم ا  الهللا مثا قكولألم:  النوع الثامن:
 , وأ ا  يمي  اليسم.(ال أ )اليز  و و: 

ًًوع التاسًًع:  رئ ّٰ ِّ ُّٱ لككأن يطلككق الهللككا والمكك ا  اليككز , هللقولككه ل ككالى: ؛اليزسيككخ الن
منألكا فقكط؛ ألن ال كا    (األنامكا) :علكى اليكز , و كو (األصكال , فق  أطلكق الهللكا, و ك : )(3)َّ زئ

 .أن ا نسان   ي را أصل ه ف  ألنه

لاعللككا  أنككه هللككان  امثككا لسككميخ الم لككق علكك ً  ؛لسككميخ الشكك   لاعللككا  مككا هللككان عليككه النًًوع العاشًًر:
 هللللك, أو لسميخ اآل م  موغخ.

مثا لسكميخ الرمك  فك    ليهوما يؤوا  ,لسميخ الش   لاعللا  ما سيهللون عليه النوع الحادي عشر:
  لا ش ب. امسهلل ً الم ن لالمسهلل , فون الرم  ف  الل ن لي  لمسهلل , لا سيهللون 

                                                           

 .11( سو   الشو  , من هيخ:(1
 .12وس , من هيخ:( سو   ي(2
 .1٩( سو   اللق   اآليخ:(3



141 

 

ن و كو الل لكق الحاصكا لكين المصك  , واسكم الم  كوا واسكم  ؛الل لكق النوع الثاني عشًر: ال اعكا, واذ
ليك ليانألا:امنألا يطلق على اآلر  ميازً  هللاًل   , واذ

 أد:مرلوقخ. (1)َّجع مظ حط ُّٱ    على اسم الم  وا, هللقوله ل الى: طالق المص - 1
 ال لنخ. أد: (2)َّني مي ُّٱوله ل الى:  طالق اسم الم  وا على المص  , هللق - 2

 أد: م فوق. (3)َّٰذ  يي ىي مي ُّٱ  طالق اسم ال اعا على اسم الم  وا, هللقوله ل الى: - 3

 .اسال ً  أد: (4)َّهت  مت  ُّٱ  طالق اسم الم  وا على اسم ال اعا, هللقوله ل الى: - 1
 .اأد: قيامً  (ا)قم قاسمً  طالق اسم ال اعا على المص  , هللقولنا:  - 6
 أد: عا ا. ( يا ع االمص   على اسم ال اعا, هللقولنا: ) طالق  - 5

 .(امولً ) طالق األث  على المؤث  هلللسميخ ملك الموي: النوع الثالث عشر:

ي يكك   فكك  الويككو     اللَّككه ل ككالى(مككا أ   ) طككالق المككؤث  علككى األثكك , هللقولككك:  النًًوع الرابًًع عشًًر:
 وال  لخ عليه ف  ال الم. ,هثا ا

 المالزمخ, و و قسمان: امس عشر:النوع الخ

 على اليماع. )الم ( طالق اسم الالزم على الملزوم, هللوطالق   األوا:

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ُّٱَ طككالق اسككم الملككزوم علككى الككالزم, هللقولككه ل ككالى: الثككان :

 أد: ي ا, وال  لخ من لوازم الهللالم. (6) َّ زئ رئ ّٰ ِّ

 :الل ا والمل ا منه, و و قسمان النوع السادس عشر:

 ( أهللككا فككالن  م فككالن)هلللسككميخ ال يككخ لالكك م, فهللككانوا يقولككون: , طككالق اسككم اللكك ا علككى الملكك ا األوا:
 أد:  يله.

 ىل مل ُّٱ  ا  لالقوكككا  فككك  قولكككه ل كككالى: ا علكككى اللككك ا هلللسكككميخ األ طكككالق اسكككم الملككك الثكككان :

 أد: أ يلم. (5)َّيل

                                                           

 .11( سو   لقمان اآليخ:(1
 .5( سو   القلم اآليخ:(2
 .5( سو   الطا ق اآليخ:(3
 .16( سو   ا س ا  اآليخ:(1
 .36( سو   ال وم اآليخ:(6
 .113( سو   النسا  اآليخ:(5



142 

 

 يناإلمامالمطلب الثالث: نوع القرينة عند 

 أنواع القرينة:

 الشوكاني في القرينة. اإلمام مذهب

يك   الشككوهللان  أن الق ينكخ  مككا را يكخ عككن المكلهلللم والهللككالم, أد:   لهللكون م نككى فك  المككلهلللم وصكك خ 
 .(1)له, و  لهللون من ين  الهللالم, أو لهللون م نى ف  الملهلللم أو لهللون من ين  الهللالم

رككا ج عككن  ككلا الهللككالم الككلد  مككا ل ككا  ,و ككلا الق ينككخ اللكك  لهللككون مككن يككن  الهللككالم"وقككاا الشككوهللان : 
أو غيك  ركا ج  ,لكأن يهللكون فك  هللكالم هرك  ل كا يك ا علكى عك م   ا   الم نكى الحقيقك  ؛يهللون الميكاز فيكه

 على ع م   ا   الحقيقخ. أو ش   منه يهللون  اً   ,عن  لا الهللالم لا  و عينه

الل كا عليكه  مكا أن يهللكون ل كض األفك ا  أولكى مكن ل كض فك    لكخ للكك  ثم  لا القسكم علكى نكوعين:
فيهللون  لا ؛ فونه   يق  على المهللالب م  أنه عل  ما لق  عليه    م (ل  ح ) :هللما لو قاا هللا مملوك

 أو   يهللون أولى و و اا  . ,من حيس  نه مقصو  على ل ض األف ا  االل ا ميازً 

 َّ جت  هب مب خب ُّٱَأمككا الق ينككخ اللكك  لهللككون لم نككى فكك  المككلهلللم فهللقولككه سككلحانه:

 حانه   يأم  لالم صيخ.فونه سل؛ (2)

  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ وأمكككا الق ينكككخ الرا يكككخ عككككن الهللكككالم فهللقولكككه ل ككككالى:
ير يكه عكن  (4) َّ زت رت يب ىب ُّٱ: ل كالى فون سكياق الهللكالم و كو قولكه ؛(3)َّ نبمب زب

 أن يهللون لللريي .

ير يكه  ( ن هللنكي  يكاًل ) :ألن قولكه ؛فكون  كلا   يهللكون لكوهللياًل  (طلق ام أل   ن هللني  يكاًل )ونحو: 
 فانحص ي الق ينخ ف   لا األقسام. ؛عن للك

 ,وقك  لهللكون عا يكخ ,وقك  لهللكون حسكيخ ,قك  لهللكون عقليكخ ؛ثم الق ينخ المان خ من   ا   الم نكى الحقيقك 
  .(6)فال لرلا ق اسن المياز لنوع من  لا األنواع  ون نوع" ؛وق  لهللون ش عيخ

                                                           

 .11ح1(   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا,(1
 .51ا س ا اآليخ:( سو   (2
 .2٩( سو   الهللأل  اآليخ:(3
 2٩( سو   الهللأل  اآليخ:(1
 .11ح1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(6
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 :(1)واعالقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ أن

من ثم لألا؛ ألن الح  يمن   :, أد(أهلللي من  لا الشي  ) ينخ حسيخ: هللقوا القاسا: النوع األوا: ق
   ا   أهللا عين الشي  .

حسب ال ا   وا و  الحاا, هللما ف  قوا الزوج لزويله  :أد ؛أو حاليخ ,ق ينخ عا يخالنوع الثان : 
, فيحمككا هللالمككه علككى الركك وج فكك  للككك (لق ن ر يككي فأنككي طككا)و كك  ل يكك  الركك وج و ككو ي يكك  من ألككا: 

 الا    ون غي ا.

وم اف كككخ  ,هللمكككا فككك  اللوهلليكككا لالرصكككومخ, لحمكككا  عطكككا  اليكككواب يخق ينكككخ شككك عالنكككوع الثالكككس: 
حيككج الرصككم أمككام القوككا , و  لحمككا علككى النككزاع والرصككام وا علكك ا  علككى الرصككم؛ ألن  ككلا 

 .االم ان  ممنوعخ ش عً 
ُلحمككككا علككككى  (2)َّمت خت حت ُّٱ     لصككككيح المككككلهلل  مثككككا:وهللمكككا فكككك  أل ككككاا ال مككككوم الككككوا

 لما ع   ف  الش ع من عموم اللهلللي  لالنسلخ لل ياا والنسا . ؛اللهللو  وا ناس

  

                                                           

 .331, 32٩( انا : الوييز ف  أصوا ال قه, عل  الهلل يم زي ان ا:(1
 .111( سو   اللق   اآليخ :(2
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 ي. في الوريح:امإمامواالختالف بند  االتفاقالمبحث الثالث: أوجه 

 ين.اإلمامالمطلب األول: تعريف الصريح عند 

 .(1)"ل ي واشل يي وأمثاله) :هللقوله ؛ال ا يهللون الم ا  له اا  ً " :الص يي
 (فككالن صكك ح لهللككلا) :يقككاا اوالمكك ا  حقيقككخ هللككان أو ميككازً  ,هللككا ل ككا مهللشككو  الم نككى :والصكك يي  ككو"
ومنككه سككم  القصكك   ,لككأللح مككا أمهللنككه مككن ال لككا   ؛أاألكك  مككا فكك  قللككه لغيكك ا مككن محلككوب أو مهللكك وا :أد

 .(3) َّ لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ قاا ل الى: (2)"اص حً 

, و كو احلك از عكن الاكا  , الامً  اانهللش  انهللشافً  :أد ؛الينً  الص يي فما األ  الم ا  منه األو ً وأما ا
, ؛ ليلميككز عككن الم سكك  والككناوقيككا   لكك  فيككه مككن قيكك , و ككو أن يقككاا لا سككل ماا أو لككال    ونحو مككا

يحصكا  وقيا   حايكخ  لكى  كلا القيك ؛ ألن لمكام انهللشكا  الم نكى قك  يحصكا لاللنصكيا والل سكي  هللمكا
مكن  اويهللون هللا واحك  قسكمً  ,فهللما ي را فيه الحقاسق ال  فيخ ي را فيه النا والم س  ؛لهللث   ا سل ماا
ولكي   كو فك   الاًمك :أد اولهللن   ي را فيه الاكا  ؛ ألن الشك ط فيكه هللكون الاألكو  ليًنك ,أقسام الص يي

 (,و كلا غاموكخ ,ا   اا    لا  ش) :ولأللا لوص  ا شا   لالاألو  فيقاا ,الاا   هللللك لا فيه مي  
أاو القاسم ا مامل  م لمام ا نهللشا  فيألا, ويؤي ا ما لهلل ا السي   ؛و  لوص  لالص احخ أصاًل 

 حمه (1)
اسككم  :ومككا لهللكك ا غيكك ا مككن أ ككا ال لككم أن الصكك يي ,أن الصكك يي  ككو الككلد ي كك   مكك ا ا م  فككخ يليككخاهلل: 

 .(6)الهللالم مهللشو  الم نى هللالنا سوا  هللان حقيقخ أو ميازً 
 احقيقي ك اسكل ماً   سكوا  هللكان  كلا الل كا مسكل ماًل  ؛والص يي ما األك  المك ا  منكه لهللثك   اسكل ماله فيكه"

عنككك  اسكككل مالألا فكككى حقيقلألكككا  (وصكككليي ,وصكككمي ,واشكككل يي ,ول كككي ,لزويكككي): مثكككا قكككوا ال يكككا مكككثاًل 
 (6)َّ ىن نن من زن رنُّٱٱهللقولكه ل كالى: اميازي ك اسكل ماً   الموووعخ لألا, أم هللان مسكل ماًل 

ن هللان ميازً  حيكس  نكه   يلصكو  أن  ؛ألنه ص يي فك  أن المك ا  لكه: واسكأا أ كا الق يكخ ؛افألو ص يي واذ
 .(1)"يهللون الم ا  سؤاا ن   األ ض واللنا 

                                                           

 .51ح1( انا : أصوا الشاش ,(1
 .111ح 1لس رس , ( انا : أصوا ا(2
 .35( سو   غاف  اآليخ:(3
( يوس  لن أحم  لن هللّج القاو  ا مام, ألو القاسم ال ينو د, أح  أ هللان المل ب الشكاف  , وهللكان يوك ب لكه المثكا (1

فكك  ح ككا المككل ب, ا لحككا النككا   ليككه مككن اآلفككاق, وأطنلككوا فكك  وصكك ه, يمكك  لككين  ساسككخ ال لككم والكك نيا, ولككه ويككه فكك  
مسكاسا وفواسك  وغ اسكب فكك  القوكا  والشكألا اي. وصكن  هلللًلكا هللثيكك   انل ك  لألكا ال قألكا , منألكا: "الميكك  ",  المكل ب, ولكه

  ك. 116و و مطوا. قلله ال يا ون لال ينو  سنخ 
 .56ح1( انا : هللش  األس ا  ش ح أصوا اللز ود, عل  ال زيز لن أحم  لن محم , عال  ال ين اللرا د(6
 .12( سو   يوس  اآليخ: (5
 .212( انا :   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, ا: (1
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, هلل  لكككخ ال يككا علكككى ؛ وللكككك يشككما   لكككخ المطالقككخالم نككى الكككلد ووكك  الل كككا لككه :فالصكك يي  كككو"
 .(1)" ل ألا أل ل خ على الواح هلل  لخ اا نسان اللهلل , و  لخ اللومن, 

 .حزم في تعريف الصريحابن  اإلماممذهب 

الككلد يكك ا علككى حككا عقكك   (الطككالق) : كك  اللكك  يككا ي لل ككا صكك يي مثككا ل ككا :ال  لككخ الصكك يحخ"
 .(2)ما ال  اقاذ و  ما الس اح ,اذ ما الطالق, و   ,ل ااأح  ثالثخ أ  لل ا من  يق  الطالق  ل   الزوييخ 
 .وكاني في تعريف الصريحالش اإلماممذهب 

 اواسل  ا, لا يهللون الل ا مووكوعً  ,"اللد   يحلاج فيه  لى نا  و: ي   الشوهللان  أن الص يي 
ولي  الم ا  لالص يي الم نى اللد   يقلا اللأويا, لا المنطوق لالل ليا فيه على حسكب ف  اللغخ له؛ 

 .(3)  لخ الل ا الاا   على الم نى"
 .المناقشة والترجيح

و أ ,و ال  يككخأ ,للحكك يس عككن ال  لككخ مككن حيككس القككو  مسككلقاًل  حككزم لككم يرصككا فصككاًل الككن   غككم ان
 ,وايلألا الككككه ,لهللشكككك  عككككن مواق ككككه ؛ولح ي الككككه ال قأليككككخ المؤسسككككخ علككككى ال  لككككخ ,ن اسككككل  للهوفكككك ؛النككككوع

 فأل  لأرل عن ا قسمين: ,وارليا اله ف  ملحس ال   ي
لحككا  (الطككالق) :: ال  لككخ اللكك  يككا ي لل ككا صكك يي مثككا ل ككاال  لككخ الصكك يحخ و كك  القسًًم األول:

 عق  الزوييخ.
لا قكاا  هللمكا  ل  لكخ اللك  يكا ي لصكيغخ غيك  مصك حخ: او   ال  لخ غي  الص يحخ القسم الثاني:

ن هللانككي لشككا ك ل ككا الطككالق فكك  الم نككى اذ و  ,فألكك    لككخ غيكك  صكك يحخ خ(نككي مسكك ح)أ :ال يككا لزويلككه
 ,فكا   الم نكى قو  من ال  لخ غيك  الصك يحخ مكن حيكس أن ال  لخ الص يحخ أج لوالحهللم, ومن  نا نسلن

 علم.أواهلل 
 يناإلمامالمطلب الثاني: حكم الصريح عند 

 من  رلا  أو ن ي أو ن ا . ؛حهللم الص يي أنه يويب ثلوي م ناا لأد ط يق هللان
طكالق أو طلقلكك أو يكا  أنكي) : لا قكاا  م ألكه :وعلكى  كلا قلنكا ,ومن حهللمكه أنكه يسكلغن  عكن النيكخ"
 (أنكي حكك  أو ح  لكك أو يككا حكك ) :لكم ينككو, وهللكلا لككو قكاا ل لكك ا منككو  لكه الطككالق أ ؛يقكك  الطكالق (طكالق

ص يي ف  َ(4) َّ  يث ىث نثُّٱ ألن قوله ل الى: ؛ ن الليمم ي ي  الطألا   :وعلى  لا قلنا
 .(6)حصوا الطألا   له"

                                                           

 .115ح 1( انا : م الم أصوا ال قه عن  أ ا السنخ واليماعخ, محم  لْن حَسْين لن َحسْن الييزان (1
 .116ح11( انا : المحلى (2
 .11٩ح2( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(3
 .5( سو   الماس   اآليخ:(1
 .56ح 1نا : أصوا الشاش ( ا(6
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وللكك ألن الصك يي  ؛لى   ا   الملهلللم وقص او ون نا    ,والص يي يثلي مقلواا لمي   اللل ا له
 والهللالم ما هللان    للل لي  عن ما ف  الينان. , و األصا ف  الهللالم

قيكام الهللكالم الكل   كو  :أد ,لن سكه وقيامكه :وحهللم الصك يي ل لكق الحهللكم الشك ع , ول كين الهللكالم أد"
ناك   لكى أن المكلهلللم أ ا  للكك , من غيك  االص يي مقام م ناا الل   ا عليه, سوا  هللان حقيقخ أو ميازً 

 .(1)"الم نى أو لم ي  

وقكك   لككب ال قألككا  علككى  ككلا وقككوع الطككالق لككالل ا الصكك يي حلككى ولككو ا عككى المطلككق عكك م قصكك ا "
 . (2)"الطالق

 (اأنككا لسككي زانًيكك)   لككالل ا الصكك يي, فمككن قككاا لغيكك ا:  (3)هللمككا  للككوا عليككه أيوككا عكك م ويككوب الحكك "
 .(1)" حلماا   ا   الم نى الاا    ون ما و ا ا ؛ل  يضل  يوا له   يح  لأللا ال

                                                           

 .213ح 2( انا : هللش  األس ا : (1
 .222ح 1( انا : المغنى  لن ق امخ: (2
 .166ح 1( الح  لغخ: المن  وش عا: عقولخ مق    ويلي حقا هلل ل الى أو آل م  مغنى المحلاج (3
 .213ح1( انا :   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم,(1



147 

 

 :ي. في الكنايةامإمامواالختالف بند  االتفاقالمبحث الرااع: أوجه 

 .المطلب األول: تعريف الكناية
 .(1)"   أن للهلللم لش  ول ي  له غي ا :لغة"الكناية 

ي ألكم    لق ينكخ, سكوا  هللكان  ل كا اسكلل  الم نكى المك ا  لكه لحسكب ا سكل ماا, و  وفي الصًطالص:"
لحقك  )اأو  (,حللك علكى غا لكك)ال يا لزويله:  ا, مثا قو (2)غي  مل ا   اأو ميازً  , لا الل ا حقيقخ

 .  (3)", فأللا ال لا اي هللنايخ عن الطالق(اعل د), أو (لأ لك
سككوا   ,ينككخالل ككا الككل  اسككلل  الم نككى المكك ا  لككه لحسككب ا سككل ماا, و  ي ألككم    لق   :والكنايًًة هًًي"

هللما ف  قولك آلرك , أمكام النكا  عكن أمك    ل يك   األكا ا لألكم:  احقيقيً  هللان  لا الل ا اسل ما اسل ماً  
أو  (,أنككي حكك  )هللقككوا ال يككا لزويلككه:  اميازًيكك أم هللككان اسككل ماً   (وهلللملككه فكك  المسككألخ ,لقيككي صككاحلك)

 .(1)"لللك الطالق اقاص ً  )اعل د(

منكه  امك ا ً  (زي  طويا النيا ) :وللك نحو , زم الم نى ,منه ام ا ً  ل ا اسل ما ف  م ناا :والكناية
 سككل ماا الل ككا فكك  م نككاا  ؛فألكك  حقيقككخ ؛حمايككا السككي  :ل طولألككا  زم لطككوا النيككا  أد طككوا القامككخ 

 .أ ي  منه الالزمن اذ و 
ل  ك  ل كا  ن الهللنايخ مياز   : ا له م ه, وقاا ل وألم  ي  له  زم م ناا م  يواز أل ا  :والكناية

زيكك  ) :فككالا قلككي ,افألككى حينسككل  مككا حقيقككخ أو ميككازً , : الحقيقكك  و زمككهي نككى ؛مسككل ما فكك  هللككال الم نيككين
نمكا علك ي لكالملزوم اذ ن لكم لك   الم نكى و اذ و  ,  ي م نكاا ليسكل ا  منكه الهللك م فألكو حقيقكخأن وفك (هللثيك  ال مكا 

نه اسل ما الل ا ف  غي  ما ووك   حيس  ؛هللان مياز ؛اللد  و هللث   ال ما  عن الالزم اللد  و الهلل م
 .(6)له"

 
 

                                                           

محّمكك  لككن محّمكك  لككن علكك  الكك ّزاق الحسككين  , ألككو ال ككيض , 121ح  3٩القككامو   ( اناكك : لككاج ال كك و  مككن يككوا  (1
لي د, الوييز ف  أصوا ال قه ل ل  الهلل يم زي ان, ا:   .332الملّقب لم لوى , الزَّ

( قككاا األصككوليون: الحقيقككخ المأليككو   هللنايككخ, والمسككل ملخ صكك يحخ, والميككاز المل ككا   صكك يي وغيكك  المل ككا   هللنايككخ. (2
 .332ف  أصوا ال قه ل ل  الهلل يم زي ان, ا: الوييز 

 .332( الوييز ف  أصوا ال قه ل ل  الهلل يم زي ان, ا: (3
 .213ح 1(   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, لمحم   ل ا يم الح ناود,(1
ن  ( اناكك : األصككا اليككام   يوككاح الكك    المناومككخ فكك  سككلك يمكك  اليوامكك , لحسككن لككن عمكك  لككن علكك  اهلل السككيناو (6

 .٩2ح1المالهلل , 
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 .المطلب الثاني: حكم الكناية
, ي يك  (اعلك د)أو ل  لكخ الحكاا, هللقكوا ال يكا لزويلكه:  ,حهللم الهللنايخ عك م ثلكوي مويلألكا    لالنيكخ

 الطالق, أو قاا لألا للك ل   أن طللي    منه الطالق.
   لالشلألاي هللح  القل , فلو قاا شرا آلر : نه   يثلي لألا ما ين أ: اومن أحهللام الهللنايخ أيوً 

لحك  القكل ؛ ألنألكا مكن الهللنايكخ, فهللكان ر كا  المك ا  منألكا  امويًلك ا, فألكلا   ي للك  قكلفً (أما أنا فلسي لزان)
 .                  (1)شلألخ ل  أ ح  القل  عن القاسا"

 (أني ح  ) :حاا, فمن قاا لزويلهأو ل  لخ ال ,وقاا ال لما :  ن الهللنايخ   يثلي مويلألا    لالنيخ
 وقص  لللك الطالق طلقي واذ  فال.

فألكلا    (أمكا أنكا فلسكي لكزان)لالشلألاي هللح  القل , فمكن قكاا لغيك ا: (2)هللللك   يثلي لألا ما ين   
 .(3)"لح  القل ؛ ألنه هللنايخ فهللان ر ا  الم ا  منه شلألخ ل  أ ح  القل  عن القاسا امويلً  اي لل  قلفً 

فكالقوا لكه  فكون أنهلل  كا ,يب ال ما لالهللنايخ    لالنيكخ هللمكا فك  حكاا ال وكا فك  يميك  الهللنايكايو  ي"
فككال يصكك ق فكك   نهللككا   ,أو مككا يقككوم مقامألككا هللحككاا مككلاهلل   الطككالق فيمككا يصككلي يواًلككا    ً ا ,مكك  اليمككين
ألنألكا  ليكا   ا   الطكالق فلكو  ؛وهللحالكخ الغوكب ,وفيما يصكلي لألمكا قوكا  أيًوكا ,لا  يانخ ,النيخ قوا 

 .(1)"وللك لل ين الم ا  منألا لأح يألما ؛   فيما   يصلي    يواًلا ؛أنهلل  يص ق ولو قوا 
 فللا   ييلم  ايلماعألا م  الحقيقخ. ؛ق ينلألا غي  صا فخ لرال  ق ينخ المياز :وقاا أسمخ ال  ليخ

فكال يثلكي لألكا مكا ينك     ؛ فألكام المك ام لاللمكامأنألا لما فيألا مكن ا لألكام قاصك   فك  الهللكالم عكن  :منه
, أو لمسكككي) :و  لقولكككه ,رالفًكككا لمالكككك  حمكككه اهلل (لسكككي لكككزان) :فكككال يحككك  لكككالل  يض نحكككو ,لالشكككلألاي
 (؛صك قي) :و  يحك  مصك ق القكال  لقولكه ,أو زنيي لألكا ,نهلللألا :حلى يقوا (أو يام ي فالنخ ,وطسي

( فلكم ص قي  لكى اآلنك)وهللك ,وا سكلألزا  ,لنسلله  لكى الزنكا (؛ص قي ف   نياز وع كك) حلماله ويوً ا هلل
لزفارهللللي اآلن رالفًكا 

قلنكا الاكا     يهلل ك   ييكاب الحك   ( كو هللمكا قلكي) :ألنكه اكا   فيكه هللقولكه؛ (6)
فككال مهللككان  (أنككي هللككالح )أمككا  ,يويككب ال مككوم فكك  محككا يقللككه ؛ألن هللككا  اللشككليه ؛لرككال   ككو هللمككا قلككي

 ؛و   لكى ال مكوم ,وويوب ال لا اي   يصا   لى ميكاز ا نشكا  ,ف  ح مخ ال م :أد  (5)ال ما لحقيقله
 .(1)"لسال ييلم  الحقيقخ والمياز

                                                           

 .332( انا : الوييز ف  أصوا ال قه ل ل  الهلل يم زي ان, ا: (1
 .1311ح 2لسان ال  ب  -( ال    م ناا: ال ف  يقاا:   أ الوا   لالسيا؛ أ :  ف (2
, و وأصككوا ال قككه 2٩5, وأصككوا اللشكك ي  ا سككالم  211, 213ح 2( اناكك : هللشكك  األسكك ا  عككن أصككوا اللككز و د (3

 .211الم م هللو  لل هلللو  س
 .1٩3ح 2( انا : فصوا الل اس  ف  أصوا الش اس , لمحم  لن حمز  لن محم , شم  ال ين ال نا د, (1
. سي  أعكالم النكلال      161( ا مام ال قيه ألو الألليا زف  لن الألليا لن قي  لن سلم ال نل د: ص وق, لوف  سنخ (6

 .213ح1ل ب, وشل اي ال 2151, وميزان ا عل اا  3٩و 31ح1
 .1٩3ح 2( انا : فصوا الل اس  ف  أصوا الش اس , لمحم  لن حمز  لن محم , شم  ال ين ال نا د, (5
 ( المص   السالق.(1
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 الثالثالفصــــــل 
أوجه االتفاق واالختَلف يف قواعد اْلصول اللغوية وذلك باعتبار 

 داللة اللفظ على املعىن يف وضوح الداللة وعدم وضوحها
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 المبحث األو:: واضح الداللة

 المطلب األول: تعريف الظاهر وحكمه.
 تعريف الظاهر لغة:

, (2) لا الوكي وانهللشك  ؛األمك  , و و الواوي المنهللش , ومنه األك (1)الاا   لغخ: رال  اللاطن
  ليكه كو الم ل ك  الكلد للكا    , هللمكا أن الاكا   مكن األشكراا(3)ويطلق على الش   الشكارا الم ل ك 

 األلصا  هللللك ف  الم ان .
ال النككك ,  لا الوكككي  األمككك  ومنكككه يقككاا: األككك  ,علكككا   عككن الواوكككي المنهللشككك  :والاككا   فككك  اللغكككخ

الكلد يغلكب علكى الاكن فألكم م نكى منكه  :ال : الل كا الاكا    كووانهللش , وف  لسان الملش عخ قاا الغز 
 من غي  قط , و و غي  يام  م  اشلماله على زيا   مسلغنى عنألا.

ولألككلا ؛ افلنكه يركك ج منكه مكا فيككه أصكا الاكن  ون غللككخ الاكن مك  هللونككه اكا  ً  ؛أمكا أنكه غيكك  يكام 
 فيه أصا الان وزيا  ., وألن غللخ الان ما (غللخ ان) , و(ان)ي  ق لين قوا القاسا: 

 اوأما اشلماله على الزيا   المسلغنى عنألكا فألك  قولكه: )مكن غيك  قطك ( فكون مكن وك و   هللونكه م يك ً 
 .اللان أن   يهللون قط يً 

مكا  ا علكى م نكى لالووك  األصكل , أو ال  فك , ويحلمكا  :والحق ف  للك أن يقاا: الل ا الاا  
 .ام يوحً  غي ا احلماً  
نما قلنا عن   لله على الم نكى الثكان ,  اا على م نى لالوو  األصل  أو ال  ف ( احل ازً )ما   :واذ

ن القكاط  الكلد )ويحلما غي ا( احل از ع :وقولنا( ف  ا نسان وغي ا, األس ) :, هللل اا لا لم يص  ع فيً 
 ( احل از عن األل اا المشل هللخ.ام يوحً  )احلماً   :وقولنا  يحلما اللأويا, 

لكككوزا  الحيكككوان  (األسككك ) :مكككا  كككو اكككا   لحهللكككم الووككك  األصكككل , هللكككوطالق ل كككاو كككو منقسكككم  لكككى 
لككككى مككككا  ككككو اككككا   لحهللككككم عكككك   ا سككككل ماا, هللككككوطالق ل ككككا لككككوزا  الرككككا ج  (الغككككاسط) :المرصككككوا, واذ

 .(1)المرصوا من ا نسان"
 :اتعريف الظاهر اصطالحً 

أو لككككككال   ,  ,(األس ك)قيككككككا:  ككككككو مككككككا  ا   لككككككخ انيككككككخ,  مككككككا لالووكككككك , هللكككككك: "االاككككككا   اصككككككطالحً 
 .(6)("الغاسطك)هلل

                                                           

 .623ح1( انا : لسان ال  ب (1
 .16٩ح1, المصلاح المني   111ح3( انا : م يم مقايي  اللغخ (2
 .621ح1( انا : لسان ال  ب (3
 .63ح3وا األحهللام لآلم د ( انا : ا حهللام ف  أص(1
 .116ح2( انا : ليان المرلص  ش ح مرلص  الن الحايب للص ألان  (6
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قولككه صككّلى اهلل عليككه وسككّلم:  :مثالككه ؛ ككو مككا  ا لن سككه علككى م نككى  ايككي مكك  احلمككاا غيكك ا" :وقيككا
غسكا األعوكا  األ ل كخ علكى الصك خ  :فكون الاكا   مكن المك ا  لالووكو  ؛(1)«لووؤوا من لحوم ا لكا»

 الش عيخ  ون الووو  اللد  و الناافخ.

ويكككؤوا الاكككا   لالككك ليا ويسكككمى الاكككا    ,مككك ين أحككك  ما أاألككك  مكككن اآلرككك مكككا احلمكككا أ :والاكككا  
 .(2)"لال ليا

فك  اصكطالح األصكوليين, ومكن  االش   اللد يسكمى اكا  ً  :والم ا  من الاا    و المصطلي أد"
لمنزلخ ال لم فال ي اعى فيكه األوا  فال يهللون فيه ل  ي  الش   لن سه  ل ,ما األ  الاألو  اللغود :قوله
 .(3)"ام يوحً  أو ال  ف  ويحلما غي ا احلماً   , و ما  ا على م نى لالوو  األصل  :ى, وقياالم ن

نايك ا فك   ,و   يالكخ  ؤيكخ ,اسم لما ياأل  الم ا  منه لمي   السم  مكن غيك   طالكخ فهللك   :والاا  
 .(5) َّ حن جنُّٱٱ, وقوله ل الى:(1) َّ يل ىل مل خلُّٱَالش عياي قوله ل الى:

ن هللكان  األمك  :نحو ال ي ً  الم ا  منه لهللنه يحلما احلماً  ما األ   :والاا  " ي ألكم منكه ا ييكاب, واذ
ن هللان يحلما اللنزيه ,يحلما اللأل ي   .(5)"فثلي لما لهلل نا ؛وهللالنأل  ي ا على اللح يم, واذ

 .حزم في تعريف الظاهرابن  اإلماممذهب 

, و كو الاكا   ن سكه ,األشكيا  كو الل كا الكوا   فك  القك هن أو السكنخ المسكل ا لكه علكى حهللكم  :والنا
  .اوق  يسمى هللا هللالم يو   هللما قاله الملهلللم له نصً 

فكون هللكان نقلكه  ؛وعمكا ووك  لكه فك  اللغكخ  لكى م نكى هرك  ,نقا الل ا عما اقلواا اا  ا :واللأويا 
ن هللككان نقلككه لرككال  للككك اطكك ح ,فألككو حككق ؛وهللككان ناقلككه وايككب الطاعككخ ,قكك  صككي لل  ككان ولككم يلل ككي  ,واذ

  .م لللك النقا لأنه لاطاوحهلل , ليه
 ؛اولكي  هللكا اكا   عموًمك ,وهللكا عمكوم اكا   ,حما الل ا على هللا ما اقلواا ف  اللغخ :وال موم 

  .و  يهللون ال موم    على أهللث  من واح  ,عن شرا واح  ا ل ق  يهللون الاا   رل ً 
لنككا فكك  والقككوا فيككه هللمككا ق ,محككا الل ككا علككى ل ككض مككا يقلوككيه فكك  اللغككخ  ون ل ككض :والرصككوا 

 و  ف ق.  االلأويا هن ً 
                                                           

هلللككاب الطألككا  , لككاب الووككو  مككن لحككوم ا لككا و ككو حكك يس  111, و ككو عنكك  ألكك   او  لكك قم:362ح1(  ككلا ل ككا أحمكك  (1
 .351صحيي ولمسلم لم ناا. انا  صحيي مسلم ل قم: 

 .1٩ح1ال  ( انا : الو قاي ألل  الم (2
 .15ح1( انا :  هللش  األس ا  ش ح أصوا اللز ود,  عل  ال زيز لن أحم  لن محم , عال  ال ين اللرا د (3
 .1( سو   النسا  اآليخ:(1
 2( سو   النو  اآليخ:(6
 .11ح1( انا : هللش  األس ا  ش ح أصوا اللز ود, عل  ال زيز لن أحم  لن محم , عال  ال ين اللرا د(5
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ما على أهللث  من واح  ,واألل اا  ما  الخ على واح    .افون هللاني ناقصخ غي   الخ هللاني    ً  ,واذ

ي ألكككم منكككه م نكككى الميمكككا  :والم سككك  ل كككا ,فيؤركككل مكككن ل كككا هرككك  ؛ال كككا يقلوككك  ل سكككي ً  :والميمكككا
 .(1)"الملهللو 

 .امذهب الشوكاني في تعريف الظاهر لغة واصطالحً 

 .(2)"فالاا   ف  اللغخ  و الواوي"قاا الشوهللان : 

للسكل  الم لك  ,  (األس ك): مكا  ا   لكخ انيكخ,  مكا لالووك , هللكاالاكا   اصكطالحً " :قاا الشوهللان و 
للركككا ج المسكككلقل ؛  ل غلكككب فيكككه ل ككك  أن هللكككان فككك  األصكككا للمهللكككان المطمكككسن مكككن  (الغاسطك)ولكككال   , هللككك

 األ ض.

وقيككا:  ككو مككا  ا علككى  ,لملكك    لككين أمكك ين, و ككو فكك  أحكك  ما أاألكك الاككا  :  ككو ا" :وقككاا الغزالكك 
 فان  ج لحله ما  ا على المياز ال ايي. ؛م نى م  قلوله  فا   غي ا  فا   م يوحخ

ولألكلا يرك ج الكنا,  ؛لكم ي ك  مأ ,ويطلق على الل ا اللد ي ي  م نى, سوا  أفكا  م كه  فكا   م يوحكخ
 .(3)فون  فا له اا    لن سه"

 .شة والترجيحالمناق

مكن  ؛ح  ماأف   اوهللان  ايحً  ,هللث  من م نىألا احلما  ن الل ا أمن رالا  لا الل ا ي  نسلنلج 
  لككخ  اسك   لككين  األمك  ف  لككخ ؛والنألك  األمكك  :حيكس الووك  فألككو مكن قليككا الاكا  , ومككن قليكا الاكا  

 األ  من الن ب.أوالويوب  ,الويوب والن ب

ال ك ا   ا مكاممثلكخ اللك  يقك مألا ومكن األ ,األك أواللحك يم  ,مخ والهلل ا كخما النأل  فألو  اس  لين الح  أ 
نه يحلما وف؛ (6) َّ متزت رت يب ىب نب مب ُّٱ :للشريا حقيقخ الاا   قوله ل الى (1)الحنلل 
 .(5)"الويوب فسم  اا   لللك األم  واا   ,م أنه أل ؛ن اا  ا الويوبأ   الن ب 

                                                           

 .13ح  1 حهللام ف  أصوا األحهللام ( انا : ا(1
 .31ح2( انا :   شا  ال حوا  لى لحقيق الحق من علم األصوا (2
 .31ح2( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (3
 كك, هللكان لكه  161( محم  لن الحسين لن محمك  لكن رلك  لكن ال ك ا , ألكو ي لكى, القاوك , شكيخ الحناللكخ, لكوف  سكنخ (1

ثي  , منألا: ا يمان ,األحهللام السلطانيخ ,ال    ,الهلل ايكخ ,عيكون المسكاسا وغي  كا. اناك :  شكل اي الكل ب لصاني  هلل
 .1٩ح 11, سي  أعالم النلال  ٩٩ح 5, األعالم 315ح 3

 .33( سو   النو  اآليخ: (6
 1٩1, احهللام ال صوا ف  احهللام ا صوا لللاي 111ح1( انا : ال    ف  أصوا ال قه ل  ا  الحنلل (5
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"اعلككم أن الل ككا  مككا أن    لككين الاككا   والككنا فقككاا:ويككه ا رككلالأالغزالكك  عككن  ا مككاموقكك  هللشكك  
مكا أن يلكك    لكين م نيككين فصكاع ً  ,اونًصكك ايل كين م نككاا لحيكس   يحلمككا غيك ا فيسككمى مليًنك مككن غيكك   اواذ

مككا أن ياألكك  فكك  أحكك  ما ,لكك ييي فيسككمى ميمككاًل  , ولح يكك  (1)"او  ياألكك  فكك  الثككان  فيسككمى اككا  ً  ,واذ
صكككوليين الملهلللمكككين فالاكككا   عنككك  م مكككن قليكككا الواوكككي مكككن   األاكككا   لألكككلا الشكككهللا  كككو مكككن ارليكككاال
 ل اا.األ

 نككى م للككخ مككن الككنا مككن ألهللنككه  ؛ل ككااقسككام الواوككي مككن األأحنككا  فككاعلل وا الواوككي مككن مككا األ"أ
 .(2)"حيس قو  الوووح

 .حكم الظاهر

ي الح و  حلى صي  ثلا ؛أو عاًما يقيًنا ,حهللم الاا  :  و ويوب ال ما لما األ  منه راًصا هللان
ومكا فوقكه عنك   ,وعلكى احلمكاا السكقوط لكالنا ,والهلل ا اي له على احلمكاا اللأويكا واللرصكيا والنسكخ

و   ,الل كككا ض لم يوحيلكككه لياًنكككا وقكككوً , واللسكككاود فككك  القكككو  شككك ط الل كككا ض المويكككب لللسكككاقط   مطلقكككه
 .ارال  ف   يياله ال ما فللا صا  يقينً 

 .اهرحزم في حكم الظابن  اإلماممذهب 

"وسككنلهلل   ن شككا  اهلل ل ككالى فكك  : وقككاا,(3)ييككوز ل  يككه ن حمككا الرطككاب علككى الاككا   فكك ض   
 .(1)"ونوا يه على الاا   ,لاب األوام  والنوا   هللي  ال ما ف  حما أوام  الق هن

ممككا  افمككن قلكك  أحكك ً  ,وأمككا أصككحاب الاككا   فألككم أل كك  النككا  مككن اللقليكك " عككن مل لككه: اوقككاا مكك اف ً  
نمككا يككالم مككن اللكك  قككوً   ,ولككم ي صككم أحكك  مككن الرطككأ ,فلككي  مككنألم ؛نككه مككنألميكك ع  أ  ,  حيككخ عنكك ا لككه واذ

 .(6)"ولاهلل ل الى اللوفيق ,ولج ف  غيه ,فلما   ,ووي الل  ان على لطالنه وألوم من  لا من الل  قوً  

 .الشوكاني في حكم الظاهر اإلماممذهب 

اللاعككه, وال مككا لككه, لكك ليا  يمككاع الصككحالخ علككى أن الاككا    ليككا شكك ع  ييككب "يكك   الشككوهللان : 
 .(5)"ال ما لاوا   األل اا

  

                                                           

 .21ح  2( المسلص ى ف  علم اصوا ال قه(1
 .11( انا : المنا ج ا صوليخ ف  ا يلألا  لال اد ف  اللش ي  ا سالم :(2
 .٩ح3( انا : ال صا ف  الملا واأل وا  والنحا (3
 .٩2ح  1( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
 .211ح  2( المص   السالق(6
 .32ح2ق من علم األصوا (   شا  ال حوا  ل  لحقيق الح(5
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 .المناقشة والترجيح

ن يحما أ ,ن ا صا ف  الل سي  والليانأساسيخ الل  ينلن  عليألا المل ب الاا  د من الثوالي األ
أن حمكا  (:ال صكا) :فقك  صك ح فك  هلللالكه ,ل ك  مكن  كلاألكى  حزم  حمه اهلل الن  ويل ب ,على الاا  

سكككا  أحكككزم واوكككي فككك  للكككك لكككا  كككو الكككن  , ومكككل ب(1)"فككك ض  ييكككوز ل  يكككهالرطكككاب علكككى الاكككا   
  .المل ب الاا  د

حك  أو كو  ...,للل سكي  والليكان الكى حمكا الرطكاب عليكه ي للك  منألًيك حكزم الن  والاا   اللد  عى
 ...  اسلثما  الرطاب الش ع مهللوناي المل ب الاا  د ف

لك   و  ,ن لحمكا النصكوا الشك عيخ علكى الاكا  أ ؛منألييخ ف  الل سي  والليانومن المقلوياي ال
  اللاليخ: لمقلوياي والش وطف   لا الحما من اللقي  لا

و و الم نى المللا   مكن لك اوا الرطكاب  ,ن لحما على الم نى الاا  أل اا صا ف  األن األأ -1
لاصكطالح المواوك خ اللك  ي ك   عكن  رك    كو لقيك  المكلهلللم والسكام أول لا    ,لين الملراطلين
 ط يق السماع.

عكن الك ليا ... فكان  ان هللكان  كلا النقكا ميك  ً  ل اا عن مقلوا ا اللغود لى نقا األ سليا  نه  أ -2
 .وي  ال ليا فال مان  

  .و من اللغخأالش ع من ما  ن يهللون مص  ا أل   ل اا  ل  لخ األ ان ال ليا اللد يهللون صا فً   -3
, فألكلا الاكوالط والشك وط ل ك  للرطكاب الشك ع  اعن الك ليا ي ك  لح ي ًك اهللان مي  ً  ن ويا أن الل  -1

, و  لككخ حككزم لشككهللا عككامالككن  لكك ز المقلوككياي المنألييككخ اللكك  لؤسكك  ال  لككخ الل ايككخ عنكك أمككن 
 , و    عاسم المنألج الاا  د ف  الل سي .الاا   لشهللا راا

لخ, و كو الك ايي الكلد  ينلغك  أحكزم فك   كلا المسكالكن  ا مكامالشكوهللان   حمكه اهلل  ا مكاموق  وافكق 
 ال  وا عنه, واهلل أعلم.

  

                                                           

 .٩ح3( انا : ال صا ف  الملا واأل وا  والنحا (1
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 :المطلب الثاني تعريف المفسر وحكمه والفرق بينه وبين التأويل
 .تعريف المفسر لغة

 .(1)"فالم سَّ   و المهللشو  م ناا ؛قيا:  و مأرول من الل سي , و و الهللش الم س  لغخ: "

 :اتعريف المفسر اصطالحً 

و  ي لقك   لكى ق ينكخ  , و ما ينل  عن الم ا  لن سه, أو ي ك   م نكاا مكن ل اكه: "اس  اصطالحً الم 
 .(2)"ل س ا

 .(3)"الرطاب الملل أ المسلغنى عن ل سي  لوووحه فى ن سه :الم س   و" :وقيا

أد: سكككوا  هللكككان  ,علكككى الكككنا لم نكككى فككك  الكككنا أو لغيككك ا ا كككو مكككا از ا  ووكككوحً وقيكككا الم سككك : "
مككن ا يمككاا  لككى الووككوح, أو مككن احلمككاا  أر يككهأو لكك ليا رككا ي   ,ق ينككخ فكك  الككنا ووككوحه أليككا

 اللأويا  لى ع م احلماله.

لهللونككه أهللكك  فيككه ال مككوم علككى ويككه  ؛فألككلا م سكك  (4) َّ مك  لك خك حك ُّٱ مثالككه:
 يمن  احلماا اللأويا واللرصيا.

 .(6)النسخ ف  عأل  ال سالخ"و  اللرصيا, ولهللنه يحلما  ,يقلا اللأويا والم س  عن  الحن يخ  "

علككى الككنا علككى ويككه   يلقككى م ككه احلمككاا اللأويككا,  امككا از ا  ووككوحً ": اوقيككا الم سكك  اصككطالحً 
 .(5)"واللرصيا

 .(1)"لي  م ه احلماا لللأويا وقيا الم س :  و ما  ا لن سه على م ناا الم صا ل صياًل " 

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱَقولكككككككه ل كككككككالى:مثالكككككككه: 
 فلهلل  ال    ين   احلماا اللأويا. ,(1)َّىل

                                                           

 .3112ح 1( انا : لسان ال  ب: (1
 .161ح 1( انا : ال    ف  أصوا ال قه(2
 .211ح1( انا :   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, محم   ل ا يم الح ناود(3
 .31( سو   الحي  اآليخ:(1
 .112ح1اللد   َيَسُ  الَ ِقيِه َيألَلُه, عياض لن نام  لن عوض السلم ( انا : أُصوُا اِل قِه (6
 .21ح1( انا : للريا األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د(5
 .2٩1ح 1( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, عل  اهلل لن يوس  لن عيسى الي ي  (1
 .1( سو   النو  اآليخ:(1
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فكك  الهلللكاب, ويككا ي السكنخ ل فكك   يمالكه وفسكك له, فألكو )م سكك (    هللككا ل كا يككا  ميمكاًل  :ومكن  كلا
 من زن ُّٱَيحلمككا اللأويككا لم نككى غيكك  مككا فسكك  لككه, هللل ككا )الصككال , والزهللككا ( فكك  قولككه ل ككالى:

صككككال  وأحهللامألككككا, , فقكككك  يككككا  فكككك  السككككنخ ل سككككي  للككككك ا يمككككاا لليككككان صكككك خ ال(1) َّ ىن  نن
للأويككا  ومكا يلصككا لألكا, فاألك  المقصكو  لل صكيا السككنخ لمكا   يلقك  ميكاً   ,وأصكنا  الزهللكا  ومقا ي  كا

 للك األل اا.

 .حزم يف تعريف املفسرابن  اإلماممذهب 

 ,وهللان يمهللننا اسل ماله علكى عمومكه ,وأما النا الم س  اللد ي ألم م ناا من ل اه"حزم: الن  قاا
فونه   ير ج منه     ؛غي ا فألى نا هر  أو  يماع فرا منه ل ض ما يق  عليه ا سم ولو لم يألنا

 .(2)"ما أر ج النا وا يماع

 حكم المفسَّر. :اثالثً 

والسكقوط لكالمحهللم عنك   ,على احلماا النسخ ا و ويوب ال ما له وال لم لللك ال اقً  :(3) حهللم الم سَّ 
فككون لود ال ك ا مسككوق لمقلوليككخ ؛ (1) َّ يث ىث نث مث ُّٱ الل كا ض قيككا مثالككه قولكه ل ككالى:

  يحلما غي  قلوا  ؛فألو نا فيألا وم س  ؛ألنألا فاس   ال  الخ وويوب قلولألا منألم لا يماع ؛الشألا  
 منزن رن مم ام يل ُّٱشككألا   ال كك وا؛ ألن ا شككألا   نمككا يهللككون للقلككوا عنكك  األ ا  وقولككه ل ككالى: 

محهللكككم فككك    ا  ل   يحلمكككا  ؛فكككون لكككاب وعككك ا ,لقكككل ل ككك م القلكككوا مكككن المحككك و  فككك  ا ؛المقلوككك  (5)َّ
 النسخ لللألي .

 .المناقشة والترجيح

فك  زمكن النلك  صكلى اهلل  امك  احلمكاا أن يصكي  منسكورً  ا و ويوب ال مكا لكه قطً ك : حهللم الم سَّ 
خ الهلللكاب  نمكا يهللكون لهلللكاب أو ألن نسك ؛عليه وسلم, وأما ل   وفاله فهللا الق هن محهللم,   يحلما النسكخ

 , وم لوم أنه ل   وفاله صلى اهلل عليه وسلم   ينزا هلللاب و  لح س سنخ.سنخ

                                                           

 .111( سو   اللق   اآليخ: (1
 .113ح3 حهللام ف  أصوا األحهللام,  لن حزم, ( انا : ا(2
., للركيا 112,113ح2( انا : فصوا الل اس  ف  أصوا الش اس , محم  لن حمز  لكن محمك , شكم  الك ين ال نكا د(3

 .21ح1األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د,
 .2( سو   الطالق اآليخ:(1
 .1( سو   النو  اآليخ:(6
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ف ليككه: ييككب ال مككا لككه علككى الويككه الككلد و   ل صككيله عليككه, ويقلككا أن يكك   عليككه النسككخ فكك  عألكك  
واهلل  ,ين فكك  ويكوب ال مككا لككها مككامشككهللاا لكين  اللشك ي   لا هللككان مكن األحهللككام اللكك  يك رلألا النسككخ, و  

 أعلم.

 .فرق بينه وبين التأويلال

هللككا منألمككا لليككين للمكك ا  مككن الككنا, لهللككن )الم سكك ( لليككين مككن قلككا الشككا ع فألككو قط كك  فكك  ل يككين 
 الم ا , أما )اللأويا( فلليين لا يلألا , وما هللان هللللك فلي  لقط   ف  ل يين الم ا .

 :المطلب الرابع: تعريف المحكم وحكمه

 .تعريف المحكم لغة

هللككالم محهللكم, أد: مكلقن, فكالق هن علكى  ككلا هلللكه محهللكم, و كلا يسككمى ", يقكاا: (1)نلغكخ: المكلقالمحهللكم 
حهللامً  ,اعامً  األن  ناك  حهللامً  ؛ا حهللام ال ام , و نكاك لشكاله عكام ولشكاله ركاا, والقك هن فيكه اراًصك اواذ

, اًمكعا ا, وهلللكه ملشكاله لشكالألً اعاًمك امحهللم وملشاله, والق هن هللله محهللم وهللله ملشاله, وهلللكه محهللكم  حهللاًمك
  ام يل ىل مليكُّٱ لهللن فيه هياي محهللماي راصخ, وفيه هياي ملشالألاي راصخ, قاا ل الى:

م نككى: القكك ان هلللككه محهللككم أد: أن القكك هن هلللككه مككلقن, وهلللككه فصككيي, الو  (2)َّىن نن من زن رن مم
 .(3)وهللله لليح, وهللله م يز, فألو هللله من عن  اهلل عز ويا, و لا  و ا حهللام ال ام"

 .اتعريف المحكم اصطالحً 
 .(1)" و ما اسلقا لن سه, ولم يحلج  لى ليان: "امحهللم اصطالحً ال

 .(6)" شهللاا, و  الللا   ليهالمحهللم: الملوي الم نى لحيس   يلط ق "وقيا: 
 .الشوكاني رحمه اهلل في تعريف المحكم اإلماممذهب 

لمحهللكم: , وقيكا فك  افقيا: المحهللم مكا لكه   لكخ واوكحخارلل  ف  ل  ي  المحهللم: " قاا الشوهللان :
وقيا المحهللم: ما عك   المك ا  منكه, ,  و ملوي الم نى, وقيا ف  المحهللم  و: ما اسلقام نامه لإلفا  

مككا لاللأويككا, , وقيككا: المحهللككم اوقيككا: المحهللككم مككا   يحلمككا مككن اللأويككا    ويألككا واحكك ً   مككا لككالاألو , واذ
 .(5)وا الم نى"ال  اسض, والوع  والوعي , وقيا المحهللم الناسخ, وقيا: المحهللم  و م ق

                                                           

 .٩61ح 2( انا : لسان ال  ب: (1
 .1( سو    و  اآليخ:(2
 .2ح3( انا : صوا ال قه, أسامخ عل  محم  سليمان(3
 .511ح 2( انا : ال    ف  أصوا ال قه(1
 .111ح 1( انا : ليان المرلص  ش ح مرلص  الن الحايب للص ألان (6
 .٩1ح1(   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(5
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 .المناقشة والترجيح

 وُأحهلِلم الم ا  له عن احلماا النسخ واللل يا. ,ما از ا  قو  :المحهللم  و

 اهلللًيك اونحو ا مكن اآليكاي اللك  لقك   حهللًمك (1) َّ  حي جي ٰه مه ُّٱ مثاله: قوله ل الى:
 اللأويا أو اللرصيا أو النسخ.   ليهف  ا سالم, و  يمهللن أن يلط ق  اأساسً 

 :لخ للك   وأمث
 ؛نصككوا ال قاسكك , هللا يمككان واللوحيكك , فونألككا   لقلككا الللكك يا واللغييكك , هللمككا   لحلمككا اللأويككا :أوًل 

 ألن اللأويا ايلألا , ومثلألا   ين  ج لحي ما ييوز فيه ا يلألا .
النصوا اللك  أمك ي لأمألكاي ال وكاسا اللك    يلصكو  لألكا للك يا أو لغييك , هللنصكوا لك   :اثانيً 
 ولح يم الالم وال  وان. ,وا حسان ,وصلخ األ حام, واألم  لال  ا ,ينالوال 

القواع  ال امخ الل  قامي عليألا ش اس  ا سالم, هلل ف  الح ج, ومن  الو  , واعللكا  األمكو   :اثالثً 
 لمقاص  ا.

فك  أحهللام ف عيخ يزسيخ و   النا للأيي  ا على الويه الم س  اللد و   للك النا له, هللما  :ارابعً 
 لكه ل كالى فر  ألكا مكن م اي كخ النلك  صكلى اهلل عليكه وسكلم و  ,ح يس الم  اج ف  قصخ فك ض الصكلواي

و   رمسون   يل ا  ,   رم »: صلى اهلل عليه وسلمفقالن صال  ف  اليوم والليلخ  لى رم  رمسي
 الليلخ.أن الصلواي رم  ف  اليوم و  ؛او  نسرً  , فأللا نا محهللم   يقلا لأوياًل (2)«القوا ل د

 .حكم المحكم
 .حزم في حكم المحكمابن  اإلماممذهب 

 , نمكا  كو أن طاعكخ أمك  اهلل ل كالى ؛ا ركلال  فك  الك ين غيك  يكاسز :م نكى قولنكا"قاا ألو محمك : 
ولي  فيما يا  من عن  اهلل ل الى على لسكان  ,وأم   سوله صلى اهلل عليه وسلم   ييوز رالفألا الللخ

أو ناسككخ  , نمككا  ككو محهللككم أو رككاا مككن يملككخ مرصوصككخ منألككا ؛سككلم لرككال  سككوله صككلى اهلل عليككه و 
ل   حق    فيما يا  من عن  اهلل على لسان  سوا اهلل صكلى اهلل عليكه وسكلم فركال   ,ومنسو  فقط واذ
ولككاهلل ل ككالى  ,هللمككا أن الثالثككخ أهللثكك  مككن ا ثنككين , ككلا أمكك    ير ككى صككواله علككى أحكك  ,الحككق   يحككا

 .(3)"اللوفيق

                                                           

 .2٩( سو   اللق   اآليخ:(1
 .٩1ح 1, 31٩را د ف  صحيحه هلللاب الصال  , لاب هللي  ف وي الصال  ف  ا س ا  ل قم:( أر يه الل(2
 .51ح  6( ا حهللام ف  أصوا األحهللام (3
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 .الشوكاني في حكم المحكم اإلمامب مذه

 ,ويوب ال ما له, وأما الملشاله فارلل  فيه على أقواا :وحهللم المحهللم  و": (1)قاا الشوهللان 
 ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱَوالحق ع م يواز ال ما له لقوله سلحانه:

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين
  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت حتجت
 ويهللون قوله سلحانه: ,مل ين ﴾  مجحج مث﴿ :ىككككككككل ال هكككككككك  على قولككككككوالوق  ,(2) َّحط مض خض

 و  يصي القوا لأن الوق  على قوله: ,﴾ حس جس مخ﴿ ورل ا: ,ملل أ ﴾ جخ مح جح﴿

حاليخ, و  م نى للقيي   ﴾ حس جس مخ﴿ ألن للك يسللزم أن يهللون يملخ:; ﴾ جخ مح جح
لا و لا هللونه  ,محلمالي ميازيخ (3), و   حاا هللونألم يقولون  لا القواعلمألم له لأللا الحالخ الراصخ

 ,  لميموعه ,فاللحقيق يقلو  أن يهللون اللمثيا لألما لقي  من الهللالم (  لقللوا) :هللالنأل  ف  امحهللمً 
 :واذ  فاحلماا أن ي ا  لالقلا (4)َّخص حص مس ُّٱ :قوله ل الى هللالم  وا ف 
فهللي  يهللون م سً ا   يقاا مقصو  الم ان  الميازيخ قاسًما,  ألم ا واحلماا ,اميازً  ؛الو ب الش ي 

الم ا   :ألنا نقوا ؛و  ل ا ض    لين الحهللمين ,واذ  قام الل ييي لو ل ا وي ,الل اوي لين  لا
 واهلل أعلم. ,ل ا ض الحهللم  لاعللا  ل لقألما للينك القي ين

 .المناقشة والترجيح

و  يقلككا النسككخ   فكك  عألكك   ,ألنككه   يحلمككا غيكك  م نككاا ؛طكك ييككب ال مككا لككالمحهللم علككى سككليا الق
ألنكه لكي  ألحك  حينسكل سكلطخ  ؛ قل انه لمكا يمنك  للكك مكن م نكى أو ل كا, و  ل ك  عألك  ال سكالخ ؛ال سالخ

 حزم والشوهللان   حمخ اهلل عليألما.الن  ينا مامنسخ األحهللام الش عيخ, و لا  و مل ب 

  

                                                           

 .٩1ح1(   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا(1
 .1( سو   ها عم ان اآليخ:(2
"فككلي القكك ي ", فلي يكك   ليككه, فككون فيككه مككا يككثلج اا الشككوهللان : وقكك  لسككطنا الهللككالم علككى  ككلا فكك  ل سككي نا الككلد سككميناا قك( (3

راط  المطل  عليه  ن شا  اهلل. ولي  ما لهلل ناا مكن عك م يكواز ال مكا لالملشكاله ل لكخ هللونكه   م نكى لكه, فكون للكك 
غي  ياسز لا ل لخ قصو  أفألام اللش  عن ال لم لكه وا طكالع علكى مك ا  اهلل منكه, هللمكا فك  الحك و  اللك  فك  فكوالي 

ونه   شك أن لألا م نى لم لللح أفألامنا  لى م  فله, فأل  مما اسلأث  اهلل ل لمه, هللما أووكحناا فك  الل سكي  السو , ف
المككلهللو , ولككم يصككب مككن لمحككا لل سككي  ا, فككون للككك مككن اللقككوا علككى اهلل لمككا لككم يقككا, ومككن ل سككي  هللككالم اهلل سككلحانه 

 .٩1ح1  لحقيق الحق من علم األصوالمحض ال أد, وق  و   الوعي  الش ي  عليه.   شا  ال حوا  ل
 .35( سو   اللولخ اآليخ:(1
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 لة وفيه أرارة ملالب:المبحث الثاني: غير واضح الدال

 :المطلب األول: تعريف الخفي وحكمه

 .تعريف الخفي

ور ك   ,و و ما يقالا الاا   من واوكي ال  لكخ, والر ك  مكا اشكلله م نكاا , و الملألم ال  لخ"قيا: 
 .(1)"  يناا    لالطلب, و و أقا أنواع الملألم ر ا  ؛م ا ا ل ا ض غي  الص خ

لد يكك ا علككى م نككاا   لككخ اككا   , لهللككن فكك  انطلككاق م نككاا علككى ل ككض الل ككا الكك :وقيككا: الر كك   ككو
وسكلب الر كا  فك   كلا ال ك  : أن فيكه صك خ زاسك   , وغموض يحلاج هللش ه  لى نا  ولأمكا, األف ا  ر ا 

 على ساس  األف ا , أو ناقصخ عنألم, أو له اسم راا أو   ا شللاا.

ق( م ناا اا  , , فل ا )السا  (2)َّمه  جه ين ىن ُّٱَقوله ل الى:مثاله: 
يه ال امككخ ولهللككن  ككلا الم نككى  ككا ينطلككق علككى مككن لسككممككن يأرككل المككاا مككن حكك ز مثلككه ر يككخ(, ) :و ككو

 ؟)النشاا(, و )النلاش(

وزا  مألككا   فيككه ويكك أ  عليككه, و  ,)النشككاا( فيككه صكك خ زاسكك   علككى صكك خ السككا ق, فونككه يمكك  وصكك ه
 من ح ز. الوهللً عن السا ق, و و هللونه   يأرل مم ا( نقا وص ً (3))النلاش

ألنككه اسككلوعب وصكك ه وزا , فألككو أولككى للناولككه الحهللككم, لهللككن  ؛فا يلألككا  ألحككق )النشككاا( لككك )السككا ق(
, ومككنألم مككن ي ككا الككنقا فكك  وصكك ه عككن لككاش( فمككنألم مككن ألحقككه لككك )السككا ق(ارللكك  ال قألككا  فكك  )الن

 .(1))السا ق( شلألخ ي  أ لألا الح "

أن النلاش ارلا لاسم يرصه,  :ر يخ, والسلب ف  ر اسألافون   لخ اآليخ على قط  النلاش   لخ 
نمكا  كو لليكان سكلب  ؛فق  يهللون  طالق  لا ا سم عليه   يرا لم نى السك قخ الكلد علكق عليكه القطك  واذ

السكك قخ, وقكك  يهللككون ارلصاصككه لألككلا ا سككم لليككان ارككلال  حالككه عككن حككاا السككا ق, هللمككا نقككا عككن ألكك  
و كو يسكا ق عكين مالهللكه أو حا سكه, أمكا النلكاش فكال يسكا ق عككين  ,أن السكا ق يأركل المكاا ر يكخ :حني كخ

 صاحب الهلل ن؛ ألنه ميي.

هيككال    يسككل ي  منككه صككاحله لككو لككم يسكك ق, وأمككا النلككاش فونككه أرككل مككاً   فككون السككا ق أرككل مككا :اوأيًوك
   اآليخ.ولم يأرلوا لال  لخ الر يخ المويو   ف ,ولأللا ل ب أهللث  الحن يخ  لى ع م قط  النلاش ؛لللل 

 والوايب على الميلأل  زيا   الطلب حلى يللين له الم ا  من الل ا.
                                                           

 .131ح 1( م يم علوم الق هن,  ل ا يم محم  الي م ,(1
 .31( سو   الماس   اآليخ: (2
 ( النلاش  و: اللد ينلش القلو  فيأرل أهلل ان المولى.(3
 .313ح1( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه,  عل  اهلل لن يوس  لن عيسى الي ي  (1
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, و لا  و (1)ف  اآليخ الهلل يمخ يطلق على من يأرل ماا الغي  ر يخ من ح ز مثله (السا ق) :ول ا
والاا   منه أنه يلنكاوا يميك  أفك ا ا حلكى مكن يسك ق النكا  فك  يقاكلألم لنكوع مكن  ,الم ألوم الش ع  له

الككل  يسك ق أهلل ككان  (النلكاش)هللمكا يلنكاوا لحسككب الاكا    (2)(الطكك ا )و كو المسكمى  ,ور كخ الكك  ,المألكا  
المولى ف  قلو  م, لهللن ف  ارلصاا من يس ق النا  ف  يقالألم لاسم الط ا , وفكى ارلصكاا مكن 

ألن انطلككاق م نككاا  ؛مككا ليألر ككى الم نككى لالنسككلخ  (السككا ق) :ي ككا ل ككا (النلككاش)يسكك ق األهلل ككان لاسككم 
لأللا ا سم,  (النلاش)و (,الط ا )ليألما   ي ألم من ن   الل ا, لا   لّ  له من أم  را ي . فلسميخ ع

 أو ثي شلألخ ف  ص ق ل ا السا ق عليألما, واحليج ف  م  فخ للك  لى ش   من اللحس واللأما.

م نكى  لزيكا   م نكاا عكن ؛لألكلا ا سكم الركاا  سكم (الطك ا )وق  لحس ال لمكا  فك   كلا فويك وا أن 
و لا يسا ق األعين المليقاخ, ومن ثم ال قوا على لطليق  ,ألن السا ق يس ق األعين الناسمخو , (السا ق)

 .(3)"حهللم السا ق عليه

والم نككى: أن الر كك  لككم ياألكك  المكك ا  منككه, والسككلب فكك  ر اسككه  ايكك   لككى عككا ض عكك ض للصككيغخ "
 .(1)"في لألا ليسي اا    ال  لخ عليه

ن  األصوليين: الل ا الل  ي ا على م ناا   لخ اا   , ولهللن ف  انطلاق م ناا وقيا: والم ا  له ع
 .(6)على ل ض األف ا  نوع غموض ور ا  لحلاج  زالله  لى نا  ولأما

لالنسككلخ  لككى  ككلا الككل ض مككن األفكك ا , ومنشككأ  ككلا الغمككوض أن ال كك   فيككه  افككالل ا حينسككل ي للكك  ر ي كك
أو  ,أو الككنقا ,فألكلا الزيكا   ؛أو لكه اسكم رككاا ,يكنقا عنألككا صك خصك خ زاسك   علكى سككاس  األفك ا , أو 

لالنسلخ  لى  كلا ال ك   ألن لناولكه لكه   ي ألكم  الي له موو  اشللاا, فيهللون الل ا ر ي   ؛اللسميخ الراصخ
 من ن   الل ا لا   لّ  له من أم  را ي .

 حكم الخفي:
 .حزم في مبحث الخفيابن  اإلماممذهب 

   أن مككن النككا  مككن   ي ألككم ل ككض األل ككاا الككوا    فكك  القكك هن وهللككالم النلكك  ". قككاا ألككو محمكك :..
ولككي  عكك م  ككلا ا نسككان فألككم مككا ر كك  عليككه  ,أو نحككو للككك ,أو غ لككخ ,لشككغا لككاا عليككه وسككلمصككلى اهلل 

و هللكلا عك ض ل مك   وك  اهلل عنكه  ل لكم ي ألكم  او لا أم  مشكا   يقيًنك ,لمان  أن ي ألمه غي ا من النا 
مكا  :اللألم من فألمله  يا ا فلم ي ألمألكا عمك , وقكاا»وقاا عم   و  اهلل عنه  ,هللاللخ وفألمألا غي اهيخ ال

                                                           

 .161ح 1( مغنى المحلاج (1
 2561ح 3لسان ال  ب  -( الط ا   و الل  يشق هللّم ال يا ويأرل ما فيه فألو مأرول من الط  و و القط  والشق(2
 .212ح 1,   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم, لمحم   ل ا يم الح ناود151ح 1( انا : أصوا الس رس  (3
 .113ح 1َيَسُ  الَ ِقيِه َيألَلُه, ل ياض لن نام  لن عوض السلم , ( انا : أُصوُا اِل قِه اللد  (1
 .36٩, وش وح المنا  125ح 1( انا : الللويي على اللوويي (6
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وما أغلا لك  لشك   مكا أغلكا  , اي ي  سوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف  ش   ما  اي له ف  الهللاللخ
قاا صكلى اهلل أو هللما  ,(1)«اما أ اا ي ألمألا أل ً  :ل  فيألا  لى أن ط ن لأصل ه ف  ص  د وقاا لح صخ

وأن عمك  لكم  ,وأرل  صلى اهلل عليه وسلم أن هيخ الصي  هللافيكخ ال ألكم ,افصي ما قلناا يقينً  ؛عليه وسلم
  .ولهللن لم ييس  ل ألمألا ,لا    هللافيخ لينخ ,لي  ألنألا غي  هللافيخ ؛ي ألمألا

   ,ألايولينألمكا أمكو  مشكلل ,وأن الحك ام لكين ,أن الحالا لكين» :عليه وسلموهللللك أرل  صلى اهلل 
نمكا  ك   ,نألكا مشكللألاي علكى يميك  النكا  فلكم يقكا صكلى اهلل عليكه وسكلم  (2)«ي لمألا هللثي  من النا  واذ

ل ,مشللألخ على مكن   ي لمألكا  ُّٱَهللمكا قكاا ل كالى: فحهللكم مكن   ي لكم أن يسكأا مكن ي لكم ؛هللكان هللكللك اواذ

ولكككككككككككككككككم ، (3)َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من
وصكي أن الك ين هلللكه لكين واوكي وسكوا  هلللكه فك   ,   عكو   كؤ   القكومفووك ؛فا ي وا  لى القيكا  :يقا

, ول هلله الناك   ع اوه عنه ؛أنه يل  م ألوم    أن من النا  من ير ى عليه الش   منه ل   الش  
 , مكا لشكغا لكاا ,وقوكاياا ل ألكم هللليكا , لا نا  ف  مق مالكه ا, وق  ير ى على ال الم ال ألم أيوً فيه فقط

ما لطللكه فك   ولكو لكم  ,حلكى ي لمكه  يكاا ال لمكا  الكلين  كو عنك  م لكين يلك  ؛الل كا مكا   يقلوكيه فقكطواذ
 . الما ع   اليا ا صحخ قوا م ع  ال ألم أل ً  ؛ هلللا األم  يهللن

فكون  ؛هللالكلد فألكم ال كالم ,حلكى ي ألكم اليا كا مكن القوكايا ؛فصي أنه لمكا أمهللكن ال كالم  قامكخ الل  كان
مكن   ي ألكم ال مكا لمكا  و  لكزم ,ا  للكك مكا فألكم اليا كا شكيسً , ولكو ال لم هللله يل  ممهللن فألمه لهللا أح 

وف  اليل  منه ما يلزم لو هللان هللله  ,اهللان هللله ر يً ما ألزموا لو  افيلزم فيما هللان منه ر يً  ا, وأيوً   ي ألم
 .(1)"ولاهلل ل الى اللوفيق ,و  ف ق ولي  للقيا   ألنا ط يق الللخ ,ايليً 

 .ي الخفيالشوكاني ف اإلماممذهب 
 .(6)"اارلل وا ف  الر   على ويألين, والصحيي اللد عليه األهللث ون يوازا أيوً "قاا الشوهللان : 
ن ي لنككاا هللالقيككا  "وقككاا الشككوهللان :  وأمككا الر كك , فككون ي لنككاا حيككخ هللككالنطق قكك م  ليككا الرطككاب, واذ

 ب أنألمكككا والكككلد يقلوكككيه المكككلالقيكككا  فككك  هلللكككب الركككال ,  افقككك   أيكككي ل كككض أصكككحالنا يقككك مون هللثيككك ً 
 .(5)"يل ا وان

                                                           

 .11ح  2,   1215( أر يه مسلم ف  صحيحه مسلم لاب مي اس الهللاللخ ل قم :(1
, وهلللكاب الليكوع, لكاب 62, لك قم: 125ح 1( أر يه اللرا د ف  صحيحه  هلللاب ا يمان لاب فوا من اسكلل أ ل ينكه (2

 .2161, ل قم: 2٩1ح 1الحالا لين والح ام لين ولينألما أمو  مشللألاي 
 .13( سو   النحا اآليخ: (3
 .156ح  1( ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
 .3٩2ح 1( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا, (6
 .11ح2( المص   ن سه (5
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 .المناقشة والترجيح

أو لنقصكان  ,النا  ف  أن ارل ا ا فك  محلكه لمزيك  فينلامكه :وقيا ف  حهللم الر  :  و الطلب أد
فككون ارككلال  ا سككم  ليككا ارككلال  المسككمى اككا ً ا  (؛النلككاش)و (,الطكك ا )فكك   (السا قك)فككال ينلامككه هللكك

وقكك  انقطكك   ,أو قاصكك  الح ككا لحكك ز المهللككان ,الحككافا أرككل المككاا مسككا قخ عككن عككين (السكك قخ) فناكك  أن
ألنه قط  الش   عن اليقاان لو ب غ لخ ل ل يه  ا (؛الطَّ ِّ )و لا ف  غايخ الهللماا ف   ,ح اه ل ا ض

وفك  النكلش  ,وفك  غايكخ القصكو  , ليهالح و   هلحلق ف  ف له فصي ل  ي ؛فهللان ارلصاصه لاسم هر 
 لا أوألنككه  ,و  قاصكك  ,و ككو لككللك غيكك  حككافا ,ل لككه يأليككم عليككه مككا ألنككه األرككل مسككا قخ عككن عككين مككن 

  .وأ  أ الرصاا ,األف اا

س اشككل ط فيككه النصككاب فلككم حيكك ؛وفكك  السكك قخ مكك  أنألككا قط ككخ مككن ح يكك    لككخ علككى رطكك  المككأرول
 .(1)"الح و   لى مثله يصي ل  يه

 .(2)"ويوب الطلب حلى يزوا عنه الر ا " :وقيا حهللم الر  

:   ي ما له    ل    زالخ الر ا  لالنا  واللأما, فكون األك  أن الل كا يلناولكه لويكه وقيا ف  حهللمه
 .أرل حهللم ما  ا عليه للك الل ا, واذ  لم يأرل حهللمه ؛من ويوا ال  لخ

وقيا ف  حهللمه:  و النا  واللأما ف  ال ا ض الل  أويكب الر كا  فك  انطلكاق الل كا علكى ل كض 
ن(الطك ا )وأركل حهللمكه هللمكا فك   ,اوله ي ا من أف ا اأن الل ا يلن وي أف ا ا, فون  أن الل كا    ويك  , واذ

 .(3)"يلناوله لم يأرل حهللمه, وق  يل ق ال لما  ف  نلييخ لأملألم ولحثألم وق  يرلل ون

 مطلب الثاني: تعريف المشكل وحكمه:ال
 .تعريف المشكل

 .اشلله :أد (األم  أشهللا عل َّ ): مأرول من قوا القاسا: لغة المشكل
اسككم لهللككالم يحلمككا الم ككان  المل كك ِّ  , والمكك ا  منألككا واحكك ,    أنككه لسككلب الهللثكك   صككا   :اواصًًطالحً 

 .(1) لى الطلب, واللأما هللالمشل ك" امحلايً 
 ركا فك  أشكهللاله وأمثالكه, و كو اسكم لمككا  :أد (أشكهللا علككى هللكلا) :مكأرول مكن قكولألم" :المشًكل وقيًل

يكككه   ي ككك   المككك ا     لككك ليا يلميكككز لكككه مكككن لكككين سكككاس  يشكككلله المككك ا  منكككه ل رولكككه فككك  أشكككهللاله علكككى و 
 .(6)األشهللاا"

                                                           

 .111ح 2ا الل اس  ف  أصوا الش اس , لمحم  لن حمز  لن محم , شم  ال ين ال نا د,( انا : فصو (1
 .11ح1( انا : أصوا الشاش (2
 .211ح 1( انا :   اساي أصوليخ ف  الق هن الهلل يم محم   ل ا يم الح ناود(3
 .22ح1( انا : للريا األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د(1
 .62ح1اللز ود, عل  ال زيز لن أحم  لن محم , عال  ال ين اللرا د ( انا : هللش  األس ا  ش ح أصوا(6
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ل قكككخ الم نكككى فككك  ن سكككه    ؛ كككو الكككلد أشكككهللا علكككى السكككام  ط يكككق الوصكككوا  لكككى الم كككان "وقيكككا: 
هللثيك  مكن ال لمكا    ؛ حلى هللا  المشكهللا يللحكق لالميمكا و فهللان ر اؤا فوق اللد هللان ل ا ض ,ل ا ض

 .(1)"يألل ون  لى ال  ق لينألما

 ىه ُّٱَا شهللاا  نما يق  لغمكوض فك  الم نكى, قيكا نايك ا قولكه ل كالى: :والغموض ف  الم نى أد

واللكاطن  ,فونه مشهللا ف  حق ال م واألن ؛ ألنه أم  لغسا يمي  اللك ن (2) َّ حي جي يه
وشككله  ,اوحهللًمكك ,شككله لالاككا   حقيقككخ ,ولل ككم واألنكك  افلقكك  الاككا   مكك ا ً  ,للل ككل  ؛رككا ج منككه لا يمككاع

فل ك  الطلكب ألحقنا مكا لالاكا    ,فأشهللا أم  مكا لاعللكا   كالين الشكلألين ؛طن هللللك على ما ع  لاللا
 ,وشككلألا لاللككاطن حقيقككخ ,لالاككا   امككن الويككوب مكك  أن لككه شكلألً  اثككم ويكك نا  ارككا ال ككين را ًيك ,ااحلياًطك
ي سك  صكومه   ؛ أو اهلللحكا ,؛ فكلن المكا  لكو  ركا عكين الصكاسماوأمكا حهللًمك ,أما حقيقكخ فاكا   ؛وحهللما

فلأملنكا  ,  ي سك  ووكو ا وأن ييكاوز عكن الق حكخ ؛ولو ر ج  م من ق حخ ف  عينه ولم ير ج مكن ال كين
للل ل  هللاللاطن؛ ألن  يصاا الما   لى  ارا ال ين سلب لل مى, ولي  ف   يصكاله  افيه فوي ناا را يً 

 كلا  :أمكا ل ك  الطلكب, قلكي كلا  كو م نكى الل ؛لحكي الويكوب فلق   اركاًل  , لى  ارا ال م واألن  ح ج
للمشككهللا؛ ألن المشككهللا مككا هللككان فكك  ن سككه اشككللاا,  افقألكك  لطيكك     أن مككا لهللكك وا   يصككلي نايكك ً  م نككىً 

م لككوم, ولهللنككه اشككلله لالنسككلخ  لككى ال ككم واألنكك   اوشكك عً  ,ولككي  مككا لهللكك وا هللككللك؛ ألن م نككى اللطألكك  لغككخ
 فهللان من نااس  الر     مكن ناكاس  المشكهللا, (النلاش)و (,الط ا )لالنسلخ  لى  (السا ق)هللاشللاا ل ا 

 :اشككككلله م نككككاا علككككى السككككام  أنككككه لم نككككى، (3)َّ حص مس خسُّٱَومككككن ناككككاس ا قولككككه ل ككككالى:
ول  لكخ ح مكخ  ,لق ينكخ الحك س (هلليك ) :ف    ل   الطلب واللأمكا أنكه لم نكى (أين) :أو لم نى (,هللي )

 .(1)"لىالق لان ف  األل  ال ا ض, و و الحيض ف   األل  الالزم أو 

فككالقوا ي    يهللككون ، (5)َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱَوأمككا نايكك  ا سككل ا   الل ي ككخ فقولككه ل ككالى:
ولياض  ,ولهللن لل وخ ص خ هللماا, و   ن اسخ يو  ا ,وما هللان من ال وخ   يهللون قوا ي  ,من ال وخ

و ككك  الصككك ا  , اوللقكككا و   صككك خ هللمكككاا أيًوككك ,و  لشككك , و ككك  أنألكككا   لصككك و ؛وصككك خ نقصكككان ,لونكككه
 ,ف    ل   اللأما أن الم ا  من هللا واح  ص خ هللماله ؛وص خ نقصان, و   رساسخ اليو   ,الش ي و 

 وأن م ناا أنألا مرلوقخ من فوخ, و   م  لياض ال وخ ف  ص ا  القوا ي  وش ي ألا.

                                                           

 ( المص   السالق.(1
 .5( سو   الماس   اآليخ: (2
 .223( سو   اللق   اآليخ: (3
 .63ح1( انا : هللش  األس ا  ش ح أصوا اللز ود, عل  ال زيز لن أحم  لن محم , عال  ال ين اللرا د(1
 .15( سو   ا نسان اآليخ: (6
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 ,و  يهللكككككون لكككككه شككككك   ,, فللصكككككب  وام(1) َّ ٰى ين ىن نن  من  ُّٱَ:اسكككككمهوقولكككككه عكككككز 
لهللك   :, وقيكاا اسمً  اش ي ً  اأنزا عليألم علالً  :أد ,والسوط للش   ,امفاسل ي  الصب لل و  ؛وللسوط عهللسه

ولهللك  السكوط  شكا    لكى أن مكا أحكا لألكم فك  الك نيا  ,مكن عنك  اهلل :الصب  شا    لى أنه مكن السكما  أد
وقولكه ما ي لب له,  هللالسوط  لا قي   لى ساس  ؛من ال لاب ال ايم لالقيا   لى ما أع  لألم ف  اآلر  

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱَ ا:كككككككككككككككككيككككككككا لهلل
, (2)َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
و  شككموا  ,وا لاقككخ أث  ككا فكك  اللككاطن ,و  أثكك  لككه فكك  اللككاطن ,ولهللنككه يشككما الاككا   ,ا    يككلاقلككفالل
 فكألاقألم) :فهللأنكه قيكا ؛والللكا  لالشكموا ,لما يصا من أث  الوك    لكى اللكاطن ؛فاسل ي ي ا لاقخ ,لألا

لألككم, وليككان الناككاس   أث  مككا واصككا  لككى لككواطنألم مكك  هللونككه شككاماًل  :أد (مككا غشككيألم مككن اليككوع والرككو 
أن يناك   ,واعلم أن م نى الطلكب واللأمكا  حمه اهلل:(3)الثالثخ منقوا من ال المخ شم  األسمخ الهلل   د

مككا  لا ناكك  فكك  هلللمككخ هلل ,ثككم يلأمككا فكك  اسككلر اج المكك ا  منألككا ,فيوككلطألا افكك  م ألومككاي الل ككا يميً كك أوً  
 :ثككم لأمككا فيألمككا فويكك  ا لم نككى ,فألككلا  ككو الطلككب ,فويكك  ا مشككل هللخ لككين م نيككين   ثالككس لألمككا (؛أنككى)
 فحصا المقصو . (أين)ف   لا الموق   ون  (هللي )

 .حكم المشكل
ليميكز مك ا ا الك ارا  ؛النا  فك  محاملكه صكم اللهللليك  فك  ال هللك  :ثم اللأما أد ,الطلب :حهللمه  و

 نحو: (من أين) :فطلب أنه يي   لم نى (4)َّ خضحض جض ُّٱ أما الغموض ف  الم نى نحو: ,الهف  أشهلل

 .(6)َّ نب مب زب رب ُّٱ نحو: (هللي ) :ولم نى, (6) َّ  جههن من خن ُّٱ

وال ككك س أل  أصكككل   ,ألنكككه مووككك  ال ككك س   الحككك س ؛ليلكككاح الككك ل األوا  ثكككم لأمكككا أن المككك ا  لكككي 
 ,قاع  ) :أعن  ؛ن الثان  الم ي  ف  ا طالق ف  األوصا فل ي ؛فلاألولى أن يح م ويؤي ا سلب النزوا

ما  سل ا   ل ي خ نحو: (,وموطي خ ومسل ل   ولأمكا  ,فطلب حقيقلألا ومياز كا (7)﴾خئ حئ جئ ﴿ واذ
 .(1)"أن   صحخ لألا فل ين  و

                                                           

 .13( سو   ال ي  اآليخ: (1
 .112( سو   النحا اآليخ: (2
, 113ح1 كك. اناكك : شككل اي الككل ب  512( محمك  لككن علكك  السكلا  لككن الهللكك   د شكم  األسمككخ فقيككه حن ك  لككوف  سككنخ (3

 .211ح1األعالم 
 .223( سو   اللق   اآليخ: (1
 .31( سو   ها عم ان اآليخ: (6
 .21( سو   م يم اآليخ: (5
 .15ا نسان اآليخ: ( سو   (1
 .111ح2( انا : فصوا الل اس  ف  أصوا الش اس , محم  لن حمز  لن محم , شم  ال ين ال نا د(1
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 .حزم رحمه اهلل في المشكلابن  اإلماممذهب 

 لكى مكا  األمك  ويك  نكا صكحيي لكللك عكا فون  , لا ما لم يوي  فيه نا يشأل  ألح  ا سل مالين
ان الك ين لقولكه ككككككككككككككن لنكا ليككككككككألن اهلل ل كالى قك  وم ؛و  لك  مكن ويكو ا ,ق  لهلل ناا فك  ال صكوا الملق مكخ

 (1) ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه ُّٱٱل ككككالى:
والحمك  هلل  ,ايلًيك اياًنكلا  و هللله مقطوع على أنه لكين ل ,لللخ أن يلقى ف  ال ين ش   مشهللاأفال ييوز 

 .(2)" ب ال المين

 .المناقشة والترجيح

ألن ا شككهللاا فكك   ؛حهللككم المشككهللا: الط يككق  زالككخ ا شككهللاا فكك  الل ككا المشككهللا  ككو ايلألككا  الميلألكك 
  ي ألكم منكه الحهللكم, لكا م نكاا احلمكاا فك  الل كا أو فك  األسكلوب,  االنصوا ال قأليخ لي  م نكاا  لألاًمك

  مكن  ,   ل   اللأمكا واللك ييي, ومكن ثكم فكون  كلا ي كّ  مكن قليكا ا لألكام النسكل يي ا الم نى   ي ألم 
 ,ولللك يزوا ا شهللاا لايلألكا  الميلألك ين ؛اقليا ا لألام الل  يحلاج  لى ل سي  من السنخ  ن هللان ق هنً 

 والمقاص  ال امخ. ,واللوفيق لين النصوا

 :المطلب الثالث: تعريف المجمل وحكمه
 .تعريف المجمل

وأو   عليكه المألمكا. وأييكب: لكأن المك ا   ,: ما لم للوي   للهاالميما اصطالحً الحايب الن  قاا
 ولم للوي, فال ي   المألما. ,: ما هللان له   لخ ف  األصا(ما لم للوي   للهك)ل

 . ليه: ما له   لخ على أح  م نيين,   مزيخ ألح  ما على اآلر  لالنسلخ ااصطالحً قيا و 

 من يملخ أشيا , و و مل ين ف  ن سه, والل ا   ي ينه. ا:  و ما أفا  شيسً (محصواال) :وف 

ولككي  لمل ككين فكك   ,؛ ألن  ككلا الل ككا أفككا  وكك ب  يككا(اوكك ب  يككاًل )وقككاا: و  يلككزم عليككه قولككك: 
مكا الحكيض وحك ا, ن سه, فأد  يا و لله ياز, ولي  هللللك اسم القك  ؛ ألنكه ي يك   مكا الطألك  وحك ا, واذ 

ي ي  ويوب ف ا م ين ف  ن سكه, غيك  مل كين  (3)َّمن زن ُّٱَوقوا اهلل ل الى: ي ينه, والل ا  
 لحسب الل ا.

  

                                                           

 .11( سو   النحا اآليخ:(1
 .6٩1ح  1( ا حهللام ف  أصوا األحهللام (2
 .13( سو   اللق   األيخ:(3
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 .المجمل حزم رحمه اهلل في تعريفابن  اإلماممذهب 

 .(1)"الميما  و اللد   ي ألم من اا  ا م ناا"حزم: الن  قاا

 .المجمل الشوكاني رحمه اهلل في تعريف اإلماممذهب 

وقيكا:  كو الميمكوع, مكن ,  لا ألألكم ؛األمك  مكن أيمكا الميمكا فك  اللغكخ: المكلألم," وقاا الشكوهللان :
الملحصكككا مككن أيمكككا الشكك    لا حصكككله, وقيكككا:  ككو ؛  لا يمككك , وي ككا يملكككخ واحكك  , أيمككا الحسككاب

 .(2)وقيا:  و الل ا اللد   ي ألم منه عن  ا طالق ش  "
 حكم المجمل:

 .مجملحزم رحمه اهلل في حكم الابن  اإلماممذهب 

 , مكا مكن نكا هرك  ,وأمكا الميمكا فكال لك  مكن طلكب المك ا  فيكه مكن أحك  مووك ينحكزم: "الن  قاا 
ما من  يماع ولكم نلكاا مكن رال نكا  , ليكهوصك نا  ,فولا وي نا ل سي  للك الهلللمخ ف  نا هر  قلنا لكه ؛واذ

مكن  ,مكن هللكان ايكه هللاسًنكولكم نلهللثك  لمكن وافقنكا ف ,صكغ وا أو يلكوا ,هللثك وا أو قلكوا ,و  اسلوحشنا منه ,فيه
و  للكخ  ,ولكي  ممكن هللكان م كه اهلل و سكوله صكلى اهلل عليكه وسكلم قلكخ ,وقليا وهللثي  ,ق يم أو من ح يس
ويككب علينككا  ,هركك  ن سكك   ككلا الميمككا افككولا لككم نيكك  نًصكك ,و  فاقككخ  لككى وفككو  عكك   ,و  وحشككخ  لككى أحكك 

لمنقوا عن يميك  علمكا  األمكخ الكلين و و   ف ض طلب الم ا  من للك الميما ف  ا يماع المليقن ا
 جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جكُّٱ  قكككاا ل كككالى فكككيألم:

 .(3) َّ مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن

ونلك ك مكا ارلل كوا  ,وهللي يخ ال ما ف  للك أن نأرل لما أيم وا عليه مكن المك ا  لم نكى للكك الميمكا
و ككلا الككلد  ,ولكك ك هللككا قككوا لككم يقككم عليككه  ليككا ,فألككلا  ككو حقيقككخ مككا أم نككا لككه مككن األرككل لا يمككاع ؛فيككه

 ن  لان اسمان مرلل ان ف  الم نى فما ال ك ق  :فون قاا قاسا ,وأقا ما قيا (اسلصحاب الحاا)نسميه 
لى اآلر  ف  أمهللنخ أر   ,ولم ص لم  لى أح  ما ف  ل ض األمهللنخ ,لينألما وما ح  المواو  اللك   ,واذ

وأنكلم لسكمون ف لهللكم  ,  المواو  الل  لأرلون فيألا لأقا ما قيكاوما ح ,لأرلون فيألا لاسلصحاب الحاا
يماعً  اف  هللال الموو ين اللاعً  وأنلم   لسمون من أن سهللم لويماا   لسلطي ون  ,اصحيحً  الإليماع واذ

 .(1)ولاهلل ل الى اللوفيق" ,ول يلون لللك أصحاب القيا  أش  عيب قيا له ,ل سي ا

  
                                                           

 .161ح 3( ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
 .12ح2لحقيق الحق من علم األصوا ( انا :   شا  ال حوا  ل  (2
 .6٩( سو   النسا , اآليخ:(3
 .161ح 3( انا : ا حهللام ف  أصوا األحهللام(1
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 المجمل. الشوكاني في حكم اإلماممذهب 

للوقكك  فيككه  لككى أن ي سكك , و  يصككي ا حليككاج لاككا  ا فكك  شكك   "اوحهللككم الميمككا عنكك  الشككوهللان : 
 ,نككه أركل لككه, فككون ليك   عككن للكككييقك  فيككه النكزاع, فككون هللككان ا يمكاا مككن يألكخ ا شككل اك, واقلكك ن لكه للي

ر ك  األحهللككام  ويكب ا يلألكا  فك  المكك ا  منكه, وهللكان مكن ,واقلك ن لكه عك   ي مكا لكه, فككون ليك   عنألمكا
 .(1)ف  الميما, لر اسه ورا يا منه" الل  وهللا ال لما  فيألا  لى ا سلنلاط, فصا   اراًل 

  

                                                           

 .16ح2( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1
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 الرابعالفصــــــل 
ة وذلك أوجه االتفاق واالختَلف يف قواعد اْلصول اللغوي

 باعتبار كيفية داللة اللفظ على املعىن املستعمل فيه
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 ربارةواالختالف في داللة اللفظ بلى المرنى الريق ال االتفاقالمبحث األو:: أوجه 

 .المطلب األول: تعريف عبارة النص
 أو ,أو لشكك ي ه أصككالخ ,أو الحهللككم المقصككو  مككن َسككْوقه ,نا علككى الم نككى كك    لككخ الكك"تعريفهًًا: 

 .(1)"ما أن اا   النا يلناولهأوعلم قلا الل ,الل ً 
الم نككى الح فكك   :وقيككا: " كك    لككخ الل ككا علككى الم نككى المللككا   فألمككه مككن ن كك  صككيغله, ويسككمى

 .(2)"للنا

مثالكه  او  اسكلنلاطً  ,ا  ايلألكا ً  ,لغكخمكا علكم علكخ للحهللكم المنصكوا عليكه  :وأما   لخ الكنا فألك "
, فال الم لأوواع اللغخ ي ألكم لكأوا السكماع (3) َّ جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّٱَف  قوله ل الى:

 . (1)"أن لح يم اللأفي  ل ف  األل  عنألما

 .(6)"اما سيق الهللالم أليله وأ ي  له قص ً    :ف لا   النا "

 حكم عبارة النص.

 .(5)"وا ض, ول يي على  شا   النا عن  الل ا ضل ي  القط  عن  لي   ا عن ال "
 الشوكاني في عبارة النص. اإلماممذهب 

 من أحواله. فالمنطوق: ما  ا عليه الل ا ف  محا النطق, أد: يهللون حهللًما للملهللو , وحاً  

 من أحواله. والم ألوم: ما  ا عليه الل ا   ف  محا النطق, أد: يهللون حهللًما لغي  الملهللو , وحاً  

, الحاصا: أن األل كاا قوالكب للم كان  المسكل ا  منألكا, فلكا   لسكل ا  منألكا مكن يألكخ النطكق لصك يحً وا
  .(1)", فاألوا: المنطوق, والثان : الم ألوماولا   من يألله للويحً 

 علا   النا عن  األحنا . :قلي: والمنطوق  و

  
                                                           

 .235ح1( انا :أصوا الس رس  (1
 . 312ح1( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, عل  اهلل لن يوس  الي ي  (2
 .23و   ا س ا  اآليخ:( س(3
 .111ح  1( انا : أصوا الشاش  (1
 ( المص   ن سه.(6
 .26ح1( انا : للريا األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د, (5
 .35ح  2( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1



171 

 

 .أمثلة من النصوص الشرعية على عبارة النص

 ا   من علا اي نصوا الهلللاب والسنخ, وال لخ ف  للك أن اهلل ل الى أ ا  أهللث  أحهللام الش ي خ مسل
علككى المكك ا  منككه لككن     اً   ,للمهلللكك  امكك  هللً  ا, و  يلأليككأ للككك     لا هللككان م ألوًمككامللً كك اأن يهللككون قانوًنكك

, ف لكككا   (1)َّ يق ىق يف ىف يث  ىثُّٱَلقولكككه ل كككالى: فلكككو أركككلي لكككه مثكككاً  صكككيغخ الرطكككاب, 
 :(2)على أحهللام ثالثخ   النا  لي لل األا 

  لاحخ النهللاح. الحهللم األوا:

 لح ي  ل    الزوياي لأ ل  هللح  أقصى. الحهللم الثان :

 ويوب ا هللل ا  لواح   عن  رو  اليو . الحهللم الثالس:

والل ككا ملنككاوا لألككا  ,يلككهن الهللككالم مسككوق ألأل حهللككام مسككل ا   عككن ط يككق علككا   الكنا؛وهللكا  ككلا األ
ن هللان ل   هللولاحخ الزواج. اوألا يلناوله لل ً قلا اللأما, واذ

؛ (3)َّىثنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّٱ مثالألككككككا أيوككككككا قولككككككه ل ككككككالى:و 
 و   لقالا   لخ المنطوق عن  اليمألو . ,ف لا   النا ل ا على لح يم مل وك اللسميخ

 .المناقشة والترجيح

م ونطككق لككه, ى حهللككم لهللكك  فكك  الهللككال  لككخ الل ككا علكك :يلن فكك  أن المنطككوق  ككوا مككام  رككال  لككين 
 و على قسمين:و 

مكككا هللانكككي   لكككخ الل كككا فيكككه علكككى الم نكككى المووكككوع لكككه, نطكككوق الصككك يي و كككو: المالقسكككم األوا:  
 أو اللومن, ويسمى عن  الحن يخ )علا   النا(. ,لالمطالقخ

  لخ الل كا علكى م نكى لكم يووك  لكه الل كا؛ ولهللكن  زم  و و: لمنطوق غي  الص ييالقسم الثان : ا
المووكككوع, فيككك ا عليكككه الل كككا لواسكككطخ ا للكككزام, وقككك  قسكككمي   لكككخ ا للكككزام  لكككى ثالثكككخ أنكككواع: للم نكككى 

يما  ولنليه) شا  , واذ  ل  ل صيا للك ف  الملحس الرام   ن شا  اهلل.أوسي (,اقلوا , واذ
 

  

                                                           

 .3( سو   النسا  اآليخ:(1
 .313ح1عيسى الي ي  ( ليسيُ  علم أصوا ال قه, عل  اهلل لن يوس  لن(2
 .121( سو   األن ام اآليخ:(3
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َواالختالف في داللة اللفظ بلى المرنى الريق الداللة االتفاقالمبحث الثاني: أوجه 
 .: تعريف دللة النصالمطلب األول

علككا   الككنا( لمسككهللوي )  لككخ الككنا المقصككو  لألككا:   لككخ الل ككا علككى ثلككوي حهللككم المنطككوق أد: "
 شككل اهللألما فكك  علككخ الحهللككم, و ككلا ال لككخ لكك  ك لميكك   فألككم اللغككخ,   للوقكك  علككى لحككس وايلألككا ,  ؛عنككه

 .(1)"له اول ا على هللون المسهللوي عنه أولى لالحهللم من المنطوق, أو مساويً 

 ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱٱيمثلون ل  لخ النا لقولكه ل كالى:"
؛ (2) َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

اسكككم ف كككا يككك ا علكككى اللوكككي , وال كككا   لاللغكككخ  :﴾مئ﴿   نألكككي عكككن اللكككأف  للوالككك ين, ول اكككخفاآليكككخ قككك
ا  وا يككالم الصككا    ككو ا يككل ؛ال  ليككخ يكك  ك عككن ط يككق السككياق أن الم نككى الككلد و   اللحكك يم مككن أيلككه

   أقا الصو  المقلويخ لأللا الم نى, في ا النا لم ألومه على  ﴾مئ﴿من ا لن ألح  ألويه, ول اخ 
 .(3)"ونحوا من لاب أولى؛ للحقق م نى ا يلا  وا يالم فيألا على ويه ههلل  ,والشلم ,لح يم الو ب

 .حزم في دللة النصابن  اإلماممذهب 

ونحكن  ن شكا  اهلل ل كالى نكنقض هللكا مكا احليكوا  ,  لأشيا  مو وا لألاوشغب أصحاب القوا لالقيا"
ونلككين لحككوا اهلل ل ككالى وقولككه لطككالن ل لقألككم لهللككا مككا  ,ونحككلج لألككم لهللككا مككا يمهللككن أن ي ل وككوا لككه ,لككه

ثككم نللكك    ل ككون اهلل عككز و يككا لككوي ا  اللكك ا ين الواوككحخ الوكك و يخ علككى  لطككاا  ,ل لقككوا لككه فكك  للككك
   قو     لاهلل ال ل  ال ايم. و  حوا و  ,القيا 

 ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱفمكككا شكككغلوا لكككه أن قكككالوا قكككاا اهلل عكككز و يكككا: 
 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى
 .(4)َّ هب

ألنألمككا أولككى مككن  ؛أو قللألمككا ممنككوع ,للوالكك ين أن يهللككون وكك لألما ﴾مئ﴿ فويككب  ل منكك  مككن قككوا:
 .﴾مئ﴿ قوا:

                                                           

 .11٩ح ا  3, وهللش  األس ا  ج 261ح ا  1( انا : المسلص ى ج (1
 .23( سو   ا س ا  اآليخ:(2
,شككك ح  113ح2, شككك ح ال وككك  علكككى مرلصككك  الكككن الحايكككب  55ح3, ا حهللكككام لآلمككك د 116ح2( اناككك : المسلصككك ى(3

 . 113ح1ق ي  واللحلي ,اللح ي  م  الل 115ح3الهللوهللب المني  
 .23( سو   ا س ا  اآليخ:(1
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, وهللكا مكا لهللك وا فكال حيكخ لألكم فيكه (1)َّ جم هل مل خل ُّٱَ:قاا ألو محم : قاا اهلل عكز و يكا
ألنه ين هلل  عليألم ف  القوا ل ليا الرطاب فونألم على ما لهلل نا ف   ؛لا  و أعام حيخ عليألم ,أصاًل 

لاله ف   لا ال يوان يقولون  ن ما ع ا المنصوا فألكو مركال  للمنصكوا فيلكزمألم علكى للكك األصكا 
و كك م مككلا لألم  ,ه ملككاح لرككال  حهللككم للككك فقكك  األكك  لناقوككألمفونكك ﴾؛مئ﴿ أن يقولككوا  ألنككا  ن مككا عكك ا

 زن رن مم ام يل ُّٱَثككم ن ككو  فنقككوا ولككاهلل ل ككالى اللوفيككق أمككا قككوا اهلل ل ككالى: ,ل وككألا لككل ض
 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من
 .(2) َّ هب مب خب حب جب

 :يألا    لح يم قواو  قللألما, ولما هللان ف ,فلو لم ي   غي   لا الل اخ لما هللان فيألا لح يم و لألما
 نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱ:ولهللكككن لمكككا قكككاا اهلل ل كككالى فككك  اآليكككخ ن سكككألا ,فقكككط ﴾مئ﴿

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن
والككلا وال حمككخ  ,ور ككض الينككاح ,اقلوككي  ككلا األل ككاا مككن ا حسككان والقككوا الهللكك يم؛ (3)َّ هب مب
 ,فلألكككلا األل كككاا ؛وهللكككا ريككك  وهللكككا  فكككقمكككا هللكككا لككك   ليألوأويلكككي أن يكككؤلى  ,والمنككك  مكككن انلألا  مكككا ,لألمكككا

والمنك  مكن هللكا وك   وعقكوق  ,ولهللكا م نكى ,ويكب لك  الوالك ين لهللكا ويكه ,ولاألحا يس الوا    ف  للكك
أو للك م  ,ويب و و   أن من سكلألما ,ولاألل اا الل  لهلل نا ﴾,مئ﴿َلأد ويه هللان   لالنأل  عن قوا:

و  ر كض لألمكا ينكاح  ,مكا ليألفلكم يحسكن  أو من ألمكا  فك ا فك  أد شك   هللكان مكن يكن  الحك ام ,عليألما
لمكا هللكان لكلهلل  اهلل  ؛عما سواا من ويوا األل  امغنيً  ﴾مئ﴿َ:ولو هللان النأل  عن قوا ,اللا من ال حمخ

ور كككض  ,واألمككك  لا حسكككان ,النألككك  عكككن النألككك  ﴾مئ﴿ ل كككالى فككك  اآليكككخ ن سكككألا مككك  النألككك  عكككن قكككوا:
لهللك  األ  وحك ا لطكا قكوا مكن ا عكى أن لكلهلل  فلما لم يقلصك  ل كالى علكى  ,واللا لألما م نى ,اليناح

ولهللنألم ي وا علكى  ,وصي و و   أن لهللا ل اخ من اآليخ م نى غي  ساس  أل ااألا, األ  علم ما ع اا
 ,علكى مكن اغلك  لألكم اوا وك اب عكن سكاس  ا لمويألًك ,عا   لألكم لميمكخ مكن ا قلصكا  علكى ل كض اآليكخ
 .(1)"ينهوميا    هلل ل الى لما   يحا من الل لي  ف   

                                                           

 .21( سو   النيم اآليخ (1
 .23( سو   ا س ا  اآليخ:(2
 .23( سو   ا س ا  اآليخ:(3
 .311ح  1( ا حهللام ف  أصوا األحهللام (1
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 .الشوكاني في دللة النص اإلماممذهب 

نمككا حهللككى " الواافي الهنااديواذ
ا يمككاع علككى اللرصككيا لم ألككوم الموافقككخ؛ ألنككه أقككو  مككن م ألككوم (1)

, ول وكككألم يسكككميه (القيكككا  اليلككك ), ول وكككألم يسكككميه (  لكككخ الكككنا)ولألكككلا يسكككميه ل وكككألم  ؛المرال كككخ
وقك  ، (2)﴾ مئ  خئ حئ جئ﴿ ك هللقولكه ل كالى:الم ألوم األولى, ول وألم يسكميه فحكو  الرطكاب, وللك

 .(3)"على اللرصيا له ا ل اقال قوا على ال ما له, وللك يسللزم 
 .المناقشة والترجيح

ثلكككي ألم نكككى اللغكككود الكككلد ن األ ؛عكككن الم نكككى اللزومككك  (م ألكككوم الموافقكككخ)  لرككك ج   لكككخ الكككنا 
ل القككخ اللزوميككخ محككا ال ككاق لككين وغيكك  من ككك عنككه, و ككلا ا ,للمسككهللوي ي ألككم مككن المنطككوق فألككو  زم لككه

ن هللككا أل ؛لحكك يم الوكك ب والشككلم ن لحكك يم اللككأفي  يسككللزم عقككاًل أشككك فيككه  فممككا   ,صككوا ال قككهأعلمككا  
ن ال لكخ أل ؛ولكى لكاللح يم؛ مكن حيكس النلييكخ واألثك , لكا ل وكألا أل ف كاا لشكل ك فك  م نكى األللك األ

 .(1)"و م قولهأ ,و  وحهأو و ما يسمى ل حو  النا  ,ش أفيألا محققخ لصو   

ن لكم يك ا عليكه  ,ليميكخ: لكا وهللكللك قيكا  األولكىالكن  قاا(6)وم ألوم الموافقخ حيخ لويماع السل  واذ
الرطاب, لهللن ع   أنه أولى لالحهللم من المنطوق لأللا, فونهللا ا من ل ع الاا  يخ اللك  لكم يسكلقألم لألكا 

نمككا وقكك  الرككال  فكك    للككه:  ككا  كك  واذ , و ككلا ,أحكك  مككن السككل , فمككا زاا السككل  يحليككون لمثككا  ككلا
 .ل ايخ أو قياسيخ؟

وق  نقا الشاف    لا الرال  فقاا: وق  يملن  ل ض أ كا ال لكم مكن أن يسكم   كلا قياًسكا, ويقكوا: 
 فألو ل ينه,   قيا  على غي ا. لا م نى ما أحا اهلل وح م, وحم  ولم؛ ألنه  ارا ف  يملله 

فكك  م نككاا, فألككو قيككا .  أو السككنخ فهللككان ,الككنا مككن الهلللككابويقككوا غيكك  م مككن أ ككا ال لككم: مككا عكك ا  
 .واهلل أعلم

علكى أن   للكه قك  لهللكون  ا ل كاقلحصكوا  ؛فالرال  هللما  و واوي ي ي   لى اللسكميخ ؛وعلى هللا
 قاط خ.

                                                           

ه مكن 116( محم  لكن علك  الك حيم, ألكو علك  اهلل, صك   الك ين, الشكاف  , المكلهلللم علكى مكل ب األشك  د لكوف  سكنخ (1
, 31ح 5هثككا ا: الزلكك   ,ال ككاسق فكك  علككم الهللككالم, والنألايككخ, ال سككالخ السككي يخ فكك  أصككوا ال قككه . اناكك : شككل اي الككل ب 

 .1211ح 2هللش  الانون 
 .23( سو   ا س ا  اآليخ:(2
 .3٩1ح  1(   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (3
 .  311( انا  المنا ج األصوليخ ا:(1
, ومرلص  الكن اللحكام ا: 261ح2, و ووخ الناا  11ح2, ويام  ليان ال لم وفوله 613 : ال سالخ ا: ( انا(6

 .211ح21, ميموع ال لاو  261, وملهلل   الشنقيط  ا:211, 211ح1, 113ح3, وش ح الهللوهللب المني  161
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أصكا مسكلقا عكن القيكا  )  لكخ الكنا( قلي: واللد عليه أهللث  علمكا  الصكوا أن م ألكوم الموافقكخ 
ولألكا يحصكا الليكان وا فألكام, و كو  ,وألن الرطكاب يك   لاللغكخ الغ ليكخ ,ال  لك  فأل  لسل ا  من اللسان

 حزم  حمه اهلل. الن   ليهمال ب 

أن مككن فواسكك   ككلا الرككال : ليككويز النسككخ لم ألككوم الموافقككخ عنكك  مككن يقككوا:  ن " :وقكك  لهللكك  ل وككألم
وأن  ,له قياًسككا   لوكك   للككه ل ايككخ, ومنكك  النسككخ لككه عنكك  مككن يقككوا:  نألككا قياسككيخ. والصككحيي أن لسككمي

 . (1)"النسخ ييوز له  ن هللاني علله منصوصخ

راصكككخ  (المحلكككى) :وا سكككل   ي ال قأليكككخ الملثوثكككخ فككك  هلللكككاب ,والنكككاا  فككك  هللثيككك  مكككن اللر ييكككاي
  .حزم على يألخ ال   ي ف  اسلثما ا للرطابالن  يالحا م   اعلما 

حككزم ا سككل  ا ل  لككخ الككنا الككن  نككا ضفقكك   ,احككزم مككن الكك   ي لككم يهللككن موحكك ً الككن  لهللككن موقكك 
 شكل اهللألما فك  الم نكى الكلد يك  ك عكن ط يكق  ؛عطا  حهللم المنطوق للمسكهللوي و    (م ألوم الموافقخ)

مككن قليككا القيككا  ونككوع  (  لككخ الككنا)حككزم ي للكك  الككن  نأوالسككلب فكك   ككلا المنا وككخ  ,الم  فككخ لاللغككخ
 .(2)"منه

 ليككا )لم ألككوم المرال ككخ( لككى  فككض ا سككل  ا  قككا ا  (؛ل  لككخ الككنا)حككزم ا سككل  ا الككن  و فككض"
ساسكككياي أن مكككن أللمنطكككوق لكككه فككك  الحهللكككم مككك  ال لكككم  ان يهللكككون المسكككهللوي عنكككه مرال ًكككأو كككو  ,الرطكككاب

ن القوكيخ اذ   مكا اقلوكى ل اكه فقكط و  ن الرطكاب   ي ألكم منكه أا سل  ا الم لم   ف  مكل ب الاكا   
 .(3)"  ل طيك اهللث  من ن سألا

وقك  , علكى ال مكا لألكا هللمكا لقك م  ا ل كاقحكزم فك  للكك فقك  نقكا الن    الشوهللان   حمه اهللوق  رال
حهللا مكككا ؟ علكككى قكككولين ,  كككا  ككك  ل ايكككخ أو قياسكككيخ(م ألكككوم الموافقكككخ)علكككى  (  لكككخ الكككنا)ارلل كككوا فككك  
الهندي, واا   هللالمه ل ييي أنه قيا , ونقله األم  الشاف   ف 

 ف  النألايخ عن األهللث ين.(1)

الويرفي قاا
 : ل لي طاس خ يلخ سي  م الشاف    لى أن  لا  و القيا  اليل .(1)

                                                           

, 233ح1ال كاط   , ونز كخ الركاط 115ح3, وشك ح الهللوهللكب المنيك  212ح2, 233, 232ح1( انا :  ووخ الناا  (1
 .٩1, 1٩وملهلل   الشنقيط  ا:

( اللد عليه علما  ا حنا  ان   لخ النا ليسي من لاب القيا  للوق  م  فكخ الم نكى علكى م  فكخ اللغكخ . ي ايك  (2
 .661ح2, نألايخ الوصوا221ح2هللش  ا س ا  

 .1ح2, ا حهللام ف  اصوا ا حهللام21٩( اللق يب لح  المنطق (3
ه  مكن 116ل حيم, ألو عل  اهلل, صك   الك ين, الشكاف  , المكلهلللم علكى مكل ب األشك  د لكوف  سكنخ ( محم  لن عل  ا(1

,هللش  31ح 5هثا ا: الزل   ,ال اسق ف  علم الهللالم, والنألايخ, ال سالخ السي يخ ف  أصوا ال قه ,انا :  شل اي الل ب 
 .1211ح 2الانون 
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القفاا: الشاشاي:  نه الصحيي, وي   عليه (ش ح اللم ) :وقاا الشيخ ألو  سحاق الشي ازد ف 
(2) ,

 فلهلل ا ف  أنواع القيا .

سااليم الاارا يقككاا 
قككاا:  الشككاف   يككوم   لككى أنككه قيككا  يلكك ,   ييككوز و و  الشكك ع لرالفككه,: (3)
  لى أنه مسل ا  من النطق, ولي  لقيا . -(6)والم لزلخ, (1)األش  يخ–ول ب الملهلللمون لأس  م 

قاا الشيخ ألو حام  ا س  ايين : الصحيي من الملا ب أنه ياٍ  مي   النطق,   مي   القيكا , 
   لله ل ايخ.و  يسمى   لخ النا, لهللن  ,, وقاا هر ون: لي  لقيا (  لخ النا)وسماا الحن يخ 

فقيكا:  ن المنكك  مكن اللككأفي  منقكوا لككال    عكن مووككوعه اللغكود  لككى المنك  مككن أنككواع  ثكم ارلل ككوا
 األل .

ااا. القشايريوقيا:  نه فألم السياق والق اسن, وعليه المحققون من أ ا  كلا القكوا, هللكالغزال , و
(5) ,

 األرا واذ ا   األعم.واآلم د, والن الحايب, وال  لخ عن  م ميازيخ, من لاب  طالق 

 قاا الماو  د: واليمألو  على أن   لله من يألخ اللغخ   من القيا .

 (؛ من حيس اليملخ ميم  عليه.لم ألوم الموافقخ)قاا القاو  ألو لهلل  اللاقالن : القوا 
  

                                                                                                                                                                                

الم ك و  لالصكي ف  الشَّكاِفِ ّ  اللغك ا د , صكن  فك  األصكوا فأيكا  ,  ( ال قيه األصول  ُمَحمَّ  لن َعْلك  اهلل ألكو لهللك (1
 .221ح2, وم ه  الينان  111-115ح2, وطلقاي الشاف يخ  1٩٩ح1انا : وفياي األعيان     331لوف  سنخ 

( محم  لن عل  لن  سماعيا ألو لهلل  الشاش  الق كاا أحك  أعكالم المكل ب وأسمكخ المسكلمين, و كو أوا مكن صكن  فك  (2
الي ا الحسن من ال قألا  , وقاا الحاهللم: هللان أعلم أ ا مكا و ا  النألك  )ي نك  فك  عصك ا( لاألصكوا, وأهللثك  م  حلكخ 

,  النيككوم  212ح 2,  األسككما  واللغككاي  331ح 3ه , اناكك : وفيككاي األعيككان 356فكك  طلككب الحكك يس .لككوف  سككنخ 
 .61ح 3,  شل اي الل ب  111ح 1الزا    

 ككك, مكن هثكا ا: )ا شككا   فك  ال كك وع 111م, , ألككو ال كلي, الكك ازد الشكاف  , ولكوف  غ يقًككا سكنخ ( سكليم لكن أيككوب لكن سكلي(3
 .11٩ح 1,   يخ ال ا فين 516ح 11اللق يب( ف  ال  وع وغي  ا ,انا : سي  أعالم النلال  

لركال  أقكواا (  م أصحاب أل  الحسن على لن  سماعيا األش  د, و م ف قكخ مكن أ كا السكنخ واليماعكخ ولألكم أقكواا (1
المال ي يخ منألا أن الناش  ف  شا ق عاا  لا لم يكؤمن   يحاسكله اهلل ألنكه لكي  هثمكا لقولكه ل كالى: وَوَمكا هلُلنَّكا ُمَ كلِِّليَن 
َحلَّى َنْلَ َس َ ُسوً   والمال ي يخ رال و م فقالوا يحاسله اهلل ألن ال سوا ف  اآليخ المك ا  لكه ال قكا. اناك : الملكا والنحكا 

 .31-31لح خ الم ي   ٩1ح 1
(  م أصحاب واصا لن عطا  الغزاا اللد اعلزا ميل  الحسن اللص د, ويسمون لأصكحاب ال ك ا واللوحيك , و كم (6

ف قخ رال ي أ ا السنخ واليماعخ لل ض ا علقا اي منألا: رلكق أف كاا ال لكا  , ويكوب الصكالح واألصكلي علكى اهلل, 
 .212الل  ي اي ا: 13ح 1ا رلق الق هن الهلل يم. انا :  الملا والنح

. اناكك : المنككلام    611( ا مككام ألككو نصكك  علكك  الكك حيم لككن َعْلكك  الهللكك يم لككن  ككوازن القشككي د النيسككالو د , لككوف  سككنخ (5
 .151ح3, وم ه  الينان  125-121ح1٩, وسي  أعالم النلال   221-221ح٩
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رشداا.  قاا
  :   ينلغ  للاا  يخ أن يرال وا ف  م ألوم الموافقخ؛ ألنه من لاب السم , واللد   (1)

  ليميخ: و و مهللال  .الن  حزم, قااالن  من الرطاب, قاا الز هللش : وق  رال  فيه اللك ي   نوعً 

واذ  فهللككا عككالم  ,سككل  ا؛  نمككا ارلل ككوا لط يقككخ ا وعلككى أيككخ حككاا فككالن حككزم يكك   مككاي اا الشككوهللان 
و فكك  األل   ,ن هللكك ام الوالكك ي : نككا م نا ككا ,للسككان ال كك ب  لا سككم   ككلا قطكك  لككأن ح مككخ اللككأفي  والنألكك 

ولكم يل هللألمكا لكم  ,وأن مكن لك ك اللكأفي  ,عنألما, ويقط  أن الو ب والشلم أش  ف   يلاسألما من اللأفي 
لكالنأل   اسكل  ً   اين لم يلق احلماا ف  هللون الو ب والشلم ح اًمكاألم   يهللن أهلل مألما, فولا قط  لألالين

 واهلل أعلم. عن اللأفي 
  

                                                           

 كك, وهللكان مكن أوعيكخ ال لكم, ولكه  621 طلكخ, لكوف  ( محم  لن أحم  لن  ش  المالهلل , ألو الوليك , قاوك  اليماعكخ لق(1
, سككي  221ح 1, م يككم المككؤل ين 52ح 1لصككاني  مشككألو  . منألككا: حيككب الموا يككس ,المقكك ماي .اناكك : شككل اي الككل ب 

 .16ح 2,   يخ ال ا فين 611ح 1٩أعالم النلال  
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 تتمــة

ن هللككاَن فألُمألَككا   يلوقَّككُ  علككى ُلسككمَّى )  لككخ الككنَّاِّ  -1 ( لككك)الِقيا ( ليككو ًزا لويككوِ  م نككاُا فيألَككا, واذ
 ايلألاٍ .

( عن  الُ لماِ  لألقاٍب,  َ : م ألوُم الُموافَقخ, والويُه فيِه اا ٌ  ممَّا لق َّم. -2  ُل  ُ  )  َلُخ النَّاِّ
 ال َّ لِخ لاألولويَّخ. فْحو  الِرطاِب, و)الَ حَو ( الم َنى, وُيسمَّى لأللا  لا هللاَن ط يقُ  -3
 لحُن الِرطاِب,  لا هللاَن ط يُق ال َّ َلِخ الُمساوا . -1
, وويأُلُه ع ُم الحاَيِخ ف  فألِمِه  لى ايلألاٍ  م  ويوِ  صو ِ  الِقياِ  فيه. -6  القياُ  اليل ِّ
 اقلوا  النا و المقصو  له: الم َنى الَّلد   لسلقيُم   َلُخ الهللالُم   َّ للق ي ِا. -5
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 واالختالف في داللة اللفظ بلى المرنى الريق امإشارة االتفاقلمبحث الثالث: أوجه ا

 .المطلب األول: تعريف إشارة النص
علككى  - ا  لككخ الككنا علككى الم نككى الككلد لككم يقصكك  لالسككوق   أصككالخ, و  للً كك" : شككا   الككنا  كك 

 .(1)"ار ً ملأ الهللنه  زم للم نى المقصو  لسوق النا لزومً  - أد األهللث  منألم 
 ه  زم لما ي ألم من )علا   النا(.وقيا:      لخ الل ا على م نى غي  مقصو  من سياقه, لهللن

 .(2), وق    ي  ك    للحس ولأما"او )ا شا  ( اا  ً  ,وق  يهللون اللالزم لين )ال لا  (

 إشارة النص. حكم

 .(3)"عن  الل ا ض    أن ال لا   أحق منألا الساود ال لا َ  ف   يياب الحهللم قط ً "
 .أمثلة من النصوص الشرعية على إشارة النص

 حلكككى قكككاا: َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱَقولكككه ل كككالى: المثكككاا األوا:

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ﴿

علا   النا:  لاحكخ  ليكان الزويكخ فك  ليلكخ الصكيام فك  أد وقكي مكن  (4)َّ يبىب نب مب زب رب
شا   الكنا: أن الينالكخ   أثك  لألكا فك  الصكوم, وللكك أن مكن لكه أن ييكام   الليا,  لى األو  ال ي , واذ

 , فالزم ا لاحخ أن الينالخ   أث  لألا.اولو ف  هر  لحاخ من الليا فونه ق  يصلي ينلً 

 يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱٱ قولكككه ل كككالى: المثكككاا الثكككان :

 شكككا  : علكككا   الكككنا: ويكككوب سكككؤاا أ كككا الكككلهلل  عنككك  عككك م ال لكككم, وا (5) َّ هئ مئ خئ حئ جئ
 ويوب  ييا  أ ا لهلل  ليسألوا,  ل   يمهللن سؤاا أ ا لهلل    ويو  لألم.

 يب ىبُّٱ م  قوله عكز ويكا: (6) َّ ينىن من خن حن ُّٱَقوله ل الى: المثاا الثالس:
 أشا   لى أن أقا م   الحما سلخ أشأل . (7)َّ رت

                                                           

 .26ح1( انا : للريا األصوا, حافا ثنا  اهلل الزا  د (1
 .313ح1م أصوا ال قه, عل  اهلل لن يوس  الي ي ( انا : ليسيُ  عل(2
 .26ح1( انا : للريا األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د (3
 .111( سو   اللق   اآليخ: (1
 .13( سو   النحا اآليخ: (6
 .16( سو   األحقاق اآليخ: (5
 . 11( سو   لقمان اآليخ: (1
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ف  لكككخ ال لكككا  :  (1) َّ مخجخ مح  جح مج حج مث ُّٱَقولكككه ل كككالى: المثكككاا ال الككك :
 ه:كككككككككككككلقول هكككككككك لين قخ للوال اي على األب, و  لخ ا شا  : ويوب ن قخ ا لن عليه هللللك لنسكلله ويوب ال

 فال يشا هلله أح  ف  ويوب  لا الن قخ. ,فألو هللما   يشا هلله أح  ف  النسلخ ﴾ََلهَُ ﴿

 حزم رحمه اهلل في إشارة النص.ابن   اإلماممذهب 

 اق  لين األسمخ فصا فيه ليان سلب ا رلال  الو 

وقكك  ليكك   ,وغيكك ا لشكك  ينسككى هللمككا ينسككى سككاس  النككا  ,افكك  صكك    ككلا األمككخ ... وللككك أن مالهلًلكك 
وقكك  ي كك ض  ككلا فكك  هد القكك هن وقكك  أمكك   ,و  يحوكك ا لهللكك ا حلككى ي لكك  لرالفككه ,ال يككا يح ككا الحكك يس

 مل خل ُّٱٱ: ل كالىعم  على المنل  لأ  يزا  ف  مألو  النسا  على ع   لهلل ا فلهلل له ام أ  لقوا اهلل
  ىن منخن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل
  هللا أح  أفقه منك. :وقاا ,فل ك قوله (2) َّ مه جه ين

ااااي طالااباااا.  بلاايوأمكك  لكك يم امكك أ  ولكك ي لسككلخ أشككأل  فككلهلل ا 
َ وكك  اهلل عنككه لقككوا اهلل ل ككالى:(3)

 مه جه ينىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خلُّٱ
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه
 خئ ُّٱَمكك  قولككه ل ككالى:  (4)َّ زت رت يب ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
. (5)"ل يمألكككا األمككك  ف يككك  عكككن (5)َّ هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ

وقك     ,وقك  ينسكاا الللكخ ,ولهلل  أمثلخ هللثي   ...ثم قاا فكولا أمهللكن  كلا فك  القك هن فألكو فك  الحك يس أمهللكن
وهللكا  كلا   ييكوز  ,أو م نكى مكا ,اسكرً أو ن افيان فيه رصكومً  ولهللن يلأوا فيه لأوياًل  ,لا يلهلل ا ,ينساا

 و  قلوا  أيه. ,ألنه  أد من  أ  للك و  يحا لقلي  أح  ؛أو  يماع ,اللاعه    لنا

                                                           

 .232( سو   اللق   اآليخ: (1
 .21:( سو   النسا  األيخ(2
( أميكك  المككؤمنين ,  الكك  الرل ككا  ال اشكك ين , وأوا النككا   سككالًما مككن الصككليان , ألككو الحسككن علكك  لككن ألكك  طالككب لككن (3

ككَحاَلخ  15ح1اناكك : أسكك  الغالككخ      11 اشككم الق شكك  الألاشككم  , مككاي شككأليً ا سككنخ  ,  3٩2ح1, لي يكك  أسككما  الصَّ
 . 611و  611ح2ا صالخ ف  لميز الصحالخ 

 .16األحقا  اآليخ: ( سو  (1
 .233( سو   اللق   اآليخ:(6
 .216ح  2( ا حهللام ف  أصوا األحهللام(5
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 النص. شارةإالشوكاني رحمه اهلل في  اإلماممذهب 

ا شككا  , و ككو القيككا  المسككلنلط مككن الهلللككاب والسككنخ, مثككا األل ككاا اللكك  اسككلنلطي منألككا الم ككان , "
ا غي  ا؛ ألن األصا  لا اسلنلط منه م نى, وألحق لكه غيك ا,   يقكاا لكم يلناولكه الكنا, لكا وقي  عليأل

 (ال لويككاي)لاللنليككه, هللولحككاق المط ومككاي فكك  لككاب   ليككهلناولككه؛ ألن النلكك  َصككلَّى اللَّككُه َعَلْيككِه َوَسككلََّم أشككا  
مك  اهلل سكلحانه ول كالى أ كا لاأل ل خ المنصوا عليألكا؛ ألن حقيقكخ القيكا : ليكان المك ا  لكالنا, وقك  أ

 .(1)"اللهلللي  لا عللا  وا سلنلاط وا يلألا 
 .المناقشة والترجيح

قكك  لطكك ق لهللككن حككزم  حمككه اهلل الككن  ا مككاملهللككن  ,الشككوهللان  واوككي فكك    لككخ ا شككا   ا مككامهللككالم 
ه لهللنكه  كو مكالم يهللكن السكياق أليلك ؛و   على ال هللك  مكن الثالكي ل لكا   الكنا, لط يقخ أر   هللما لق م

 مج حج مث ُّٱَو نقصكان فقولكه سكلحانه ول كالى: ,ي لم لاللأما ف  م نكى الل كا مكن غيك  زيكا   فيكه
لكككككا ,  لكككككى اآلن النسكككككب أشكككككا    فاآليكككككخ سكككككيقي  ثلكككككاي الن قكككككخ وفيألكككككا ; َّ مخجخ مح  جح

 واهلل أعلم. ,ين ف  مآا الحهللما مامو رال  لين 

 

  

                                                           

 .21ح  2( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1
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ى ــى المرنــــي داللة اللفظ بلــف واالختالف اقــاالتفه ــــلمبحث  الرااع : أوجا

  الريق اقتضاء النص

 المطلب األول: تعريف اقتضاء النص
 .اتعريف اقتضاء النص لغة واصطالحً 

 .(1) و الطلب لقتضاء لغة:ا

  لكككخ الكككنا علكككى شككك   مسكككهللوي عنكككه يلوقككك  صككك ق الهللكككالم, أو صكككحله " :االقتضًًًاء اصًًًطالحً 
 رن ُّٱ مق   ف  الهللالم, هللقوله ل الى حهللايًخ عن  رو  يوس واسلقامله على اعللا  للك المسهللوي ال

 .(3)"فاللق ي : اساا أ ا الق يخ  (2)َّ ين ىن نن من زن

 .(1)"الم نى اللد   لسلقيم   لخ الهللالم    للق ي ا :وقيا المقصو  له"

و   , ولهللن يهللون من و  ا  ي ا عليه الل ا و  يهللون منطوقً  ما :"وق  ع   الغزال  ا قلوا  لأنه
   له , أو  ا   له, أو من حيس يملن  ويو  المل وا ش عً  االل ا,  ما من حيس   يهللون الملهلللم صا قً 

   (6)"   له من حيس يملن  ثلوله عقاًل 

ما اما هللان الم لوا فيه موم ً "وع فه اآلم د لقوله :   ؛  ما لو و   ص ق الملهلللم, واذ

 .(5)"لصحخ وقوع المل وا له

 .(1)"أو الش عيخ ,أو صحله ال قليخ ,ما يلوق  عليه ص ق الهللالم"لقوله:  حايبالالن  وع فه 

 

                                                           

 .25ح1( انا : للريا األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د (1
 .12( سو   يوس  اآليخ(2
, الهللككككاف  شكككك ح أصككككوا اللككككز ود 211ح2,المسلصكككك ى111صككككوا ا:,ميككككزان األ115ح1( اناكككك : أصككككوا الس رسكككك (3

 .61,الل  ي اي للي يان  ا:235 -216ح2, 16ح1,هللش  األس ا  لللرا د 211ح1
 .315ح1( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, عل  اهلل لن يوس  الي ي (1
 .115ح 2( انا : المسلص ى(6
 .55ح 3( انا : ا حهللام لآلم د(5
, مرلصككك  الكككن الحايكككب 112ح 2عكككن مرلصككك  المنلألكككى مككك  شككك حه وحواشكككيه 13صكككوليين: ا( اناككك : منكككا ج األ(1

 115, مككلهلل   أصككوا ال قككه للشككنقيط  ا: 113, لسككأليا الوصككوا للمحككالود ا: 21ح2, يمكك  اليوامكك  112ح2
 ش ح على  ووخ الناا .
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 المقتضى. أقسًام

لهللكون   لكخ ولألكلا  ؛اصكحله شك عً  أو ,أو صكحله عقكاًل  صك ق الهللكالم,؛  كو لق ي  المقلوكى لحسب
 :ثالثة أنواع ا قلوا 

مكن لكم »: اهلل عليكه وسكلم لوى اللد ييب لق ي ا لص ق الهللالم؛ مثا قوله  صلىالمق األول:النوع 
, الح يس الش ي  ين   الصوم, والصكوم   ينل ك  لصكو له, ف(1)«ييم  الصيام قلا ال ي  فال صيام له

غيك  منطكوق لكه  حهللم الصوم  كو المن ك    ن سكه , والحهللكم:فيهللون  , أو هللاما؛فم ناا   صيام صحيي
  ل  منه للحقق ص ق الهللالم.  لهللن  

, ف  قوا ال سكوا صكلى اهلل عليكه ا, أو  هلل ا ً اأو نسيانً  ,  ال  ا الواق  رطأح يس  ف: اومثاله أيوً 
, وال  كا ل ك  ح وثكه   يمهللكن (2)«وما اسلهلل  وا عليه ,والنسيان , ن اهلل لياوز عن أمل  الرطأ»وسلم: 
(, و كو أو  ثكم ,حهللكم) :, و كلا المحكلو   كو ي  محلو  يلوقك  عليكه صك ق الهللكالملأللا ييب لق  ف ه؛
(, فيهللكون م نككى   لكخ ا قلوكا ), و كلا اللقك ي  يهللكون عكن ط يكق صكو  لكال ف  فك  الحك يس الشك ي المق

 , أو لحي ا هلل اا.اأو نسيانً  ,:  ن اهلل لياوز عن أمل   ثم ال  ا الواق  رطأالح يس

 نن من زن رنُّٱَ: املقتض  ا ال  ذي ق  ر تق  ديره لم  قة الك  الم عق  ال ; ومثال  ه قول  ه تع  اىل:لث  انيلن  واَاا

جاااال: المحلااايقكككاا الشكككيخ ، (3) َّ ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن
 ل الق يكككخ  : أ لألكككا؛أد (1)

الرلاااار, وعلكككق الشكككيخ (6)" ككك  األلنيكككخ الميلم كككخ   يصكككي سكككؤالألا عقكككاًل 
أن الصكككحخ    (؛أ لألكككا :أد(5)

ويي كا الق يكخ مسكل ملخ  ,, وللكك يلحقكق لا وكما , لا على أن السكؤاا لألكمللوق  على  وما  األ ا

                                                           

 21٩5,والنسكاس  لك قم :1111, والكن مايكخ لك قم 133, والل مكل  لك قم:2161(  لا الحك يس أر يكه ألكو  او  لك قم :(1
قكاا ا مكام النكوود : الحك يس حسكن يحكلج « من لم ييم  الصيام قلا ال ي  فال صيام له»ول ا ألى  او  والل مل : 

 .216٩ح5له اعلما ا على  وايخ الثقاي ال اف ين , والزيا   من الثقخ مقلولخ. الميموع 
, قكاا ال يلكون  فك  هللشك   2116, 2113والناسك  لك قم:  ( أر يه الن مايخ ف  هلللاب الطالق, لكاب طكالق المهللك ا(2

 .211ح 1حسنه النوود ف  ال ووخ واأل ل ين, ويو   سنا ا الن هللثي  ف  لح خ الطالب 13٩3, 623ح 1الر ا 
 .12( سو   يوس  اآليخ(3
لك ع فك  فنككون  ( محمك  لكن أحمك  لكن محمك  لككن  لك ا يم, الشكيخ يكالا الك ين المحلك , ألككو علك  اهلل الشكاف   المصك د,(1

ال قه والهللالم واألصوا والنحو والمنطق وغي  ا, وهللان هيخ ف  اللهللا  وال ألم, ول  ل  ي  ال قه, وع ض عليه القوا  
فاملن , له مصن اي هللثي   ناف خ م ي  , فأقلا عليألا النا  وال لمكا  ولك اولو ا حلكى وقلنكا الحاوك , منألكا "شك ح يمك  

و "هلللاب اليألا " و "ش ح ل    الم يي" و "ش ح منألاج الطكاللين" فك  ال قكه, وشك ع اليوام " ف  األصوا, و"المناسك" 
, 313ح1, شكل اي الكل ب 113ح1ه انا  ل يمله ف  حسن المحاوك   151ف  أشيا  لم يهللملألا, منألا  لوف  سنخ 

 .11ح3, ال لي الملين 116ح2, الل   الطال  11ح2, طلقاي الم س ين 3٩ح1الوو  الالم  
 .315ح 1  على يم  اليوام  حاشيخ ال طا ( المحل(6
  ك.  1261( حسن ال طا  له حاشيخ على ش ح اليالا المحلى على يم  اليوام  لوفى سنخ (5
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 ا: ي ًيك(, لقولكه  يصكي سكؤالألا عقكاًل ): , وعقكب علكى قولكه(1)"الق المحا على الحاامن  ط افيألم ميازً 
, أمككا مكككن , ونطقألككا لككاليواب ر قككا لل ككا   ل ييكككوز سككؤاا اليكك  ان ؛فككال لكك  مككن  ككلا القيكك  ,علككى ال ككا  

ليصكي  (؛أ لألكا), ولاللكال    لك  مكن لقك ي  سوسكخ اللك    لسكأاالناحيخ ال قليخ فالق يخ  ك  األلنيكخ المح
 (. واسأا أ ا الق يخ الل  هللنا فيألا) :, فيصلي اللق ي الهللالم من يألخ ال قا

ه ؛ هللكككاألم  للح يككك   قلكككخ فككك  قولكككا: المقلوكككى الكككلد ييكككب لقككك ي ا لصكككحخ الهللكككالم شككك عً النكككوع الثالكككس
, وهللكللك لح يك  ألن لح يك  الحك    يلصكو  مقكلض للملكك؛ األمك  , فألكلا(2)َّ نث مث ُّٱَ:ل الى

 .(3)("فلح ي   قلخ مملوهللخ) :فصا  اللق ي  ؛, فملك ال قلخ ثالي لالنا اقلوا سهملك الغي  عن ن 
 المقتضى. حكم

عنك  الل كا ض مكن ,    أن ال  لكخ أقكو  الحهللكم قطً ك ن الثالي له هللالثالي ل  لخ النا فك   فكا   ا"
 .(1)"ا قلوا 

 أمثلة من النصوص الشرعية على اقتضاء النص:

علككا   الككنا: لحكك يم أشككراا  (5)َّ  يت ىت نت ُّٱ لى:قولككه ل ككا المثككاا األوا:
للاألك    للكه,  ؛, فاقلوى لق ي  ش   ف  الهللالمالالنا قط ً  اولي  م ا ً  ,األمألاي, و لا   م نى له

  . نا: )نهللاحألن( وللك اللق ي  مسل ا  لمي   املناع   لخ ال لا  , فهللان المق    ا

اللقككك ي : فمكككن  (6)َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ قولكككه ل كككالى: المثكككاا الثكككان :
 فط ( ف    من أيام أر .أو على س   )فا ,اهللان منهللم م يوً 

 .الشوكاني في دللة القتضاء اإلماممذهب 

أو الشككك عيخ عليككه, مكك  هللككون للكككك  ,أو الصككحخ ال قليككخ , كك   لا لوقككك  الصكك ق دللًًة القتضًًاء:"
 .(1)"للملهلللم امقصو ً 

                                                           

 .315ح 1( المحل  على يم  اليوام  حاشيخ ال طا (1
 .1( سو   الميا لخ اآليخ: (2
 .661ح 1( انا : ل سي  النصوا(3
 .25ح1ا  اهلل الزا  د( انا : للريا األصوا, لحافا ثن(1
 .23( سو   النسا  اآليخ: (6
 .111( سو   اللق   اآليخ: (5
 .35ح  2( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (1



185 

 

 .المناقشة والترجيح

؛ لحسكب مكني وفألكم ويكوا الهللكالم ,يل اوي النا  فك     اهللألكا اقواا ملس خ ي ً فون يألاي    ي األ
فك   لهللكون  كلا الم نكى  اركاًل  ؛و  يكل طن ,مكن حيكس ال مكوم ؛ق  ي  فألا ال يكاو  ,الحق سلحانه وموا له

وقك  يغلكط  ,  يحكيط لكه    اهلل او كلا لكاب واسك  يك ً يكل طن لكه لكا   ثكم ينسكاا ل ك  للكك,  ق و للك ال ام, 
 لألا.اللغخ ال  ليخ الل  ل س ال سوا صلى اهلل عليه وسلم  في ألم من الهللالم ما   لحلمله ؛ال يا
 وهر  ككككا فكككك  سككككلم الل ليككككب, لكككك ليا أن ,عنكككك  الحن يككككخ  كككك  أوكككك   الكككك   ي (  لككككخ ا قلوككككا )و

نمكككا اسكككل عله  ,المقلوكككى عنككك  م لكككم يثلكككي   مكككن ط يكككق صكككيغخ الل كككا و  مكككن ط يكككق م نكككاا اللغكككود واذ
 . (1)"و و  ال

أقكو  مكن  (ف  لكخ ال لكا  ) ,ألن هللكا قسكم أقكو  مكن القسكم الكلد يليكه ؛والل ليكب فك  الك   ي لنكازل 
ف  حين هللكان م يكا  ؛ اأما ا شا   فهللان القص  فيألا لل يً  ,األن ال لا   هللان القص  فيألا أصليً  (؛ا شا  )

 .اا عقليً اللزوم فيأل (  لخ ا قلوا )و (,  لخ النا)الم ا قخ لين 

  

                                                           

 .236( الرطاب الش ع  ا(1
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  واالختالف في مفهوم المخالفة االتفاقالمبحث الخامس: أوجه 

 .المطلب األول: تعريف مفهوم المخالفة وأنواعها

 .(1)"لم لوله ف  محا النطق ا و ما يهللون م لوا الل ا ف  محا السهللوي مرال ً "مفهوم المخالفة: 

ألن ه, ويسمونه ) ليا الرطاب(؛ نقيض حهللم المنطوق له للمسهللوي عن ثلاي " :وقيل المقصود به
 .(2)الرطاب  ا عليه"

 .الشوكاني رحمه اهلل في تعريف مفهوم المخالفة اإلماممذهب 

, فيثلككي اون ًيكك اللمككلهللو  فكك  الحهللككم,  ثلالًكك اي عنككه مرال ًككو  ككو حيككس يهللككون المسككهلل مفهًًوم المخالفًًة:
ه مككن يككن  الرطككاب, أو ؛ ألن  ليلكك( ليككا الرطككاب)للمسككهللوي عنككه نقككيض حهللككم المنطككوق لككه, ويسككمى 

 ألن الرطاب  اا عليه.

والحكق:  و ا المرال خ لين المنطوق والمسهللوي لو  الحهللم المنطوق لكه, أو نقيوكه؟"قاا الق اف : 
  و ما رال  المسهللوي عنه المنطوق ف  الحهللم , ويسمى ل ليا الرطاب.: (3)"الثان 

 .أنواع مفهوم المخالفة وأمثلتها من النصوص الشرعية

 :(1)م ألوم المرال خ  لى ع   أقسام منألا ينقسم

نقكيض حهللمكه عنك  انل كا  للككك   كو أن يك ا الل كا المقيكك  لوصك  علكى القسكم األوا: م ألكوم الصك خ:
أو لقكككب, فألكككلا  ,أو عككك   ,أو حصككك  ,أو غايكككخ ,ويككك را فككك  )الصككك خ( هللكككا قيككك  لكككي  لشككك طالوصككك , 

 الرمسخ سيأل  ليان    لألا مسلقلخ.

المنطككككككوق: ويككككككوب لح يكككككك   قلككككككخ مؤمنككككككخ,  (5)َّ ين ىن من ٱَُّمثالككككككه: قولككككككه ل ككككككالى:
 والم ألوم: من  لح ي   قلخ هللاف  .

وف  ص قخ الغنم فك  سكاسملألا  لا »: ومثاله ف  السنخ هللالم ال سوا صلى اهلل عليه وسلم ف  ح يس
, والسكاسمخ  ك  اللك  ل عكى , ف لقي زهللا  الغنم لوصك  )سكاسمخ((1)«هللاني أ ل ين  لى عش ين ومسخ شا 

 .(2)"سألا   ل ل ,  لا  و المنطوق, والم ألوم:   زهللا  ف  الم لوفخلن 

                                                           

 .11ح1( انا : للريا األصوا, لحافا ثنا  اهلل الزا  د (1
 ..311ح1لن يوس  الي ي ( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, عل  اهلل (2
 .31ح  2( انا :   شا  ال حوا  ل  لحقيق الحق من علم األصوا (3
ح 1, ليسكيُ  علكم أصكوا ال قكه, علك  اهلل لكن يوسك  اليك ي 11ح1( انا : للريا األصكوا, لحكافا ثنكا  اهلل الزا ك د (1

321. 
 .٩2( سو   النسا  اآليخ: (6
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 و أن ي ا الل ا المقي  لش ط على ثلوي نقيوه عن  انل ا  الش ط,  القسم الثاني: مفهوم الشرط:
, و كككو المسكككمى لالشككك ط ( لا)و (, ن)والمككك ا  لكككه مكككا علكككق مكككن الحهللكككم علكككى شككك   لكككأ ا  الشككك ط, مثكككا: 

 لد  و قسيم السلب والمان .  الش ط ال ؛اللغود

, فونككه يكك ا لم ألومكككه (3)َّ جييه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱٱوللككك هللقولككه ل كككالى:
 على ع م ويوب الن قخ للم ل   غي  الحاما.

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّٱٱ: قولكككه ل كككالى:امثالكككه ايًوككك
للككك لغيكك   المنطككوق:  لاحككخ مككا طالككي لككه ن كك  الزويككخ مككن مأل  ككا, والمسككهللوي: ح مككخ، (4)﴾ جت هب

 طيب ن   منألا.

أن ي ا الل ا المقي  لغايخ على نقيض حهللمه عنك  انل كا  للكك الغايكخ, مفهوم الغاية: القسم الثالث: 
 هل مل ُّٱ , ومثكاا للكك قولكه ل كالى:(حلكى), و( لكى)ول لا   ارك    كو: مك  الحهللكم لكأ ا  الغايكخ, مثكا: 

 .(5) َّ منخن حن  جن مم خم حم جم

, المنطكككوق: ويكككوب قلكككاا (5)َّ خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱَ: قولكككه ل كككالى:اومثالكككه ايًوككك
 لغايخ أن ل   , والم ألوم: ل ك قلالألا ل   أن ل   . ؛ال سخ اللاغيخ

لم ألكوم  ؛ون يكه عمكا عك اا , و  ثلاي الحهللم لش   لصيغخو القسم الرابع: مفهوم الحصر بً )إنما(: 
 .لحي )أنواع الم ألوم( ن  ايه منألا, لهللن  لا اللد يصي ا( نما)للك الصيغخ, وق  يق  لغي  

المنطكككككوق: اعللكككككا  األعمكككككاا , (1)« نمكككككا األعمكككككاا لالنيكككككاي» : مثاله: قوله صلى اهلل عليه وسلم
 لالنياي, والم ألوم: ع م اعللا  ا لغي  النياي.

                                                                                                                                                                                

. ول اكه 115ح2اب ألك  لهللك  الصك يق فك  هلللكاب الزهللكا  لكاب زهللكا  الغكنم ( أر يه اللرا د ف  صحيحه لم ناا ف  هلللك(1
 «.ف  ص قخ الغنم ف  ساسملألا  لا هللاني أ ل ين  لى عش ين وماسخ شا »
 .231, ملهلل   الشنقيط  ا:11٩, 111ح3, ش ح الهللوهللب المني  132( انا : مرلص  الن اللحام ا:(2
 .5( سو   الطالق اآليخ: (3
 .1يخ: ( سو   النسا  اآل(1
 .231( سو   اللق  : (6
 .٩( سو   الحي اي: (5
( أر يكه اللركا د فك  صكحيحه هلللكاب لك   الكوح , لكاب هللي يككخ هللكان لك   الكوح   لكى  سكوا اهلل َصكلَّى اللَّكُه َعَلْيكِه َوَسككلََّم (1

لككاب ا مككا  , ,هلل1٩11, ومسككلم لزيككا  : "فمككن هللانككي  ي لككه  لككى اهلل و سككوله فألي لككه  لككى اهلل و سككوله" ,  قككم: 1لكك قم:
 « نما األعماا لالنياي»لاب قوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
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 كو أن يك ا الل كا المقيك  ل ك   علكى نقكيض حهللمكه عنك  انل كا  للكك : و القسم الخامس: مفهوم العدد
 ال   .

, المنطكككوق: ويكككوب صكككيام ثالثكككخ أيكككام, (1)َّ هن من خن حن جن مم ُّٱَ كككالى:مثالكككه: قولكككه ل
 والم ألوم: ما نقا عن للك أو زا  عليه.

سم ال لم على انل ا  للك   لخ الل ا اللد علق الحهللم فيه لا و و  :القسم السادس: مفهوم اللقب
 الحهللم عن غي ا.

, وقولككه صككلى سككوا اهللم ألومككه: غيكك  محمكك  لككي    ، (2)َّ ىل مل خل ُّٱَمثالككه: قولككه ل ككالى:
 , م ألومه: لي  ف  غي  الحيم ش ا .(3)«ف  الحيم ش ا »: اهلل عليه وسلم 

 المناقشة والترجيح:

 .(1)حييخ م ألوم المرال خ

 حييخ م ألوم المرال خ ف  للك ل صيا, و و و ا  على ثالثخ أقسام:

, والحناللكخ, ض الشكاف يخ   ف  قوا شال قاا له ل  ؛لي  لحيخ عن  يمألو  ال لما  القسم األول:
 , وفسا ا اا  .و و )م ألوم اللقب(
, و ككو أنككواع الم ألككوم األركك   )الوصكك , والشكك ط, والغايككخ, والحصكك , احيككخ ال اقًكك القسًًم الثًًاني:

وعلكككا اي  ,والم كككامالي ,وال ككك  ( فككك  غيككك  نصكككوا الهلللكككاب والسكككنخ, أد: فككك  أل كككاا النكككا  فككك  ال قكككو 
 وال قألا . ,المؤل ين

: )وقكك   ككلا الكك ا  علككى طللككخ ال لككوم الشكك عيخ( نككا فكك  ارلصاصككألم لألككا, م ألومككه: فقككوا القاسككا
لا قاا: ) نما  لا لك( أد: لي  لغي ك. اليسي وق ً   على غي  م, واذ

 مرلل  فيه على مل لين مشألو ين: القسم الثالث:

فككك ق فككك   الم كككا يم الرمسكككخ حيكككخ فككك  يميككك  النصكككوا,   ي ككك ون أهللثككك  ال لمكككا  المكككل ب األوا:
علكك ا  لألككا لككين نصككوا الهلللككاب والسككنخ, أو اعللككا اي النككا , ومككنألم مككن يلكك    فكك  ل وككألا هللم ألككوم ا 

   ال   .

                                                           

 .1٩( سو   الماس   اآليخ: (1
 .2٩( سو   ال لي اآليخ: (2
 لوسناٍ  صحيٍي عن عل اهلل لِن سْ ِي . 121ح3( أر يه ألو ُن يٍم األصلألان  ف  الحليخ (3
 .321ح1هلل لن يوس  ( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, عل  ا(1
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ومككن الكك ليا علككى ا حليككاج لألككا: أنككه المللككا    لككى ال ألككم مككن أسككاليب ال  ليككخ, فقولككك  نسككان: ) ن 
   مككن ل ليككق اليككزا  , واذ  فككال فاسكك  ل لككي( ل  ككا الريكك  ل لككي(  اا لم ألومككه علككى: ) ن   ل  ككا الريكك 

 على الش ط.

مسلم و و 
يرلى ا. أميةعن (1)

لرمر ا. الخلا قلي »قاا: (2)
 خم حم جم  هل مل ُّٱ :(3)

 هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم
فألكككلا  ليكككا علكككى  (6)«فقككك  أمكككن النكككا ؟ فقكككاا: "صككك قخ لصككك ق اهلل لألكككا علكككيهللم فكككاقللوا صككك قله (4)َّمت

ن سككليقخ عمكك  ال  ليككخ ي للككه ي يككب مككن لقككا  الحهللككم عنكك  انل ككا  صككحخ ا سككل  ا لككالم ألوم عنكك  م, فككو
أن لقكا  الحهللكم صك قخ ع مه, حلكى لكين لكه النلك   صكلى اهلل عليكه وسكلم ألنه م  ك أن األصا  ؛الش ط

 من اهلل ل الى على المسلمين.

أن م ألكككوم المرال كككخ لكككي  لحيكككخ فككك  ووافقألكككم ل كككض ال لمكككا  مكككن غي  مككك ,الحن يكككخ المكككل ب الثكككان :
 من صو  الم ألوم غي  م ا  . اوالسلب أنألم  أوا هللثي ً وا الش ي خ؛ نص

 .الراجح في مفهوم المخالفة

من لسان ال  ب وأساليلألا, ل ا على أنه   يصلي اعللكا   اصحخ أن يهللون الم ألوم م  هللً وال ايي: 
ا سكككل  ا لكككه فككك  سكككاس  الهللكككالم ال  لككك   ون نصكككوا الهلللكككاب والسكككنخ, لهللكككن ييكككب أن يوكككلط لكككل ض 

 من  لا الش وط:و  ر اج ما   يصي أن يسل ا له له,  ؛الش وط
وفك  صك قخ الغكنم فك  سكاسملألا »فم ألوم قوله صلى اهلل عليه وسكلم: أن يسلم الحهللم من الم ا ض؛  -1

, أن   زهللككا  فكك  الم لوفككخ, لشكك ط أن   يهللككون الكك ليا (5)« لا هللانككي أ ل ككين  لككى عشكك ين ومسككخ شككا 
 ثلي لويوب الزهللا  فيألا.

                                                           

كككِحْيي  , لَكككُه : (1 ( ُمْسكككِلم لكككن الحيكككاج لكككن ُمْسكككِلم القشكككي د , ألكككو الحسكككين النيسكككالو د , الحكككافا الميكككو  , صكككاحب  الصَّ
ككِحْيي , اللمييككز , الهللنككى  وغي  ككا لككوف  سككنخ  )  ٩6ح1, ولألككليب الهللمككاا  311ح1انا :طلقككاي الحناللككخ     251الصَّ

 . 661ح12  ( , وسي  أعالم النلال 5616
( ي لككى لككن أميككخ لككن ألكك  عليكك   اللميمكك  الحنالكك , ألككو صكك وان أو ألككو رالكك , صككحال  يليككا, أسككلم يككوم ال ككلي, هللككان (2

 .126, ا صالخ القسم السا   ا:1616ح1 ك. انا  ا سلي اب31م  وًفا لالسرا  والهلل م, قلا لص ين سنخ 
 وك  اهلل عنكه  -شكأليً ا     23الق ش  ال ك ود , لكوف  سكنخ  ( أمي  المؤمنين ألو ح ا عم  لن الرطاب لن ن يا (3

َحاَلخ  -  .62ح1, وأس  الغالخ  3111ح11وأ واا انا : م يم الصَّ
 .111( سو   النسا  اآليخ: (1
 .1٩5ح6( أر يه مسلم ف  هلللاب صال  المساف ين وقص  ا, لاب صال  المساف ين وقص  ا (6
 ( لق م لر ييه.(5
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أن « الثيككب أحككق لن سككألا مككن وليككه» صككلى اهلل عليككه وسككلم: اسككل  ا ل ككض المالهلليككخ لم ألككوم قولككهف
اللهللكك  ليلكك , اسككل  ا لككالم ألوم مكك  قيككام الم ككا ض, هللمككا أشكك   لككه سككياق الحكك يس للمامككه, فككون النلكك  

لنألكا سكهللولألا» صلى اهلل عليكه وسكلم قكاا: لكا  كو , (1)«الثيكب أحكق لن سكألا مكن وليألكا, واللهللك  لسكلأم  واذ
مالكهللللك عن  

لنألكا (1)األيم»لل ا: (3)ف  موطسه (2) أحق لن سألا من وليألا, واللهلل  لسلألن فك  ن سكألا, واذ
ببااا اااا.  , فلككو صككي  يلا  ككا لككم يهللككن  سككلسلانألا م نككى, وثلككي مككن حكك يس«صككمالألا

أن »: وغيكك ا (6)
 كخ, فري  كا النلك  صكلى , فلهلل ي أن ألا ا زويألكا و ك  هللا  صلى اهلل عليه وسلم ألي النل   ايا يخ لهلل ً 

  .(5)«اهلل عليه وسلم

 ومما سقط فيه اعللا  الم ألوم الم ا ض قصخ عم  لن الرطاب الملق مخ ف  قص  الصال .

علا   و  اهلل عنألما الن  , فهللان(1)« نما ال لا ف  النسيسخ»: صلى اهلل عليه وسلم ومن للك قوله
نما رال ه غي ا من  ,سخلم ألوم  لا الح يس لن   ال لا ف  غي  النسي عنألما يحلج وحص ا ف  النسيسخ, واذ
أاااي سااريد الخاادريك الصككحالخ هللكك

  فكك  صككحخ  فككا   الحصكك  لألككلا الصككيغخ,  ؛وغيكك ا , وكك  اهلل عنككه(1)
نما ل  .(٩), و و ثلوي لح يم  لا ال واثلوي الم ا ض عن  م عن  سوا اهلل صلى اهلل عليه وسلمواذ

                                                           

 .216ح٩صحيحه هلللاب النهللاح, لاب اسلسلان الثيب ف  النهللاح لالنطق, واللهلل  لالسهللوي ( أر يه مسلم ف  (1
مكام  ا  الأليكك   صكاحب الموطككأ والمككل ب (2 ( مالكك لككن أنك  لككن مالكك األصككلح  , ألكو َعْلكك  اهلل المكك ن , نيكم السككنن واذ

, واللق يككككب  5321 , 5ح1, ولألككككليب الهللمككككاا 315ح5. اناكككك : حليككككخ األوليككككا      11٩الم كككك و  , لككككوف  سككككنخ  
5126. 

 .621ح  2 - وايخ يحيى الليث   -( أر يه مالك ف  الموطأ (3
( األيم ف  األصا :   الل    زوج لألا سوا  ف  للكك اللهللك  و الثيكب و المطلقكخ و الملكوفى عنألكا زويألكا , و المك ا  (1

 .61ح1لألا  نا الثيب راصخ انا :النألايخ ف  غ يب الح يس  
ال لا  لن َعْل  المطلب الق ش   -صلى اهلل عليه وسلم  -لح  , ألو ال لا  َعْل  اهلل , الن عم النَِّلّ  ( حل  األمخ ال(6

, سكككي  أعكككالم  2٩16ح1.اناككك : م يكككم الصكككحالخ ,  لكككن قكككان      51, َوِقْيكككَا :     51الألاشكككم  , لكككوف  سكككنخ  
 . 331ح2, ا صالخ  36٩و  331ح3النلال  

, قاا الحافا الكن حيك  : 1٩6ح 2, 21٩1ننه لاب فى اللهلل  يزويألا ألو ا و  يسلأم  ا ل قم:( أر يه ألو او  ف  س(5
 . 1٩5ح٩" ياله ثقاي" انا : فلي اللا د ش ح صحيي اللرا د 

 .1٩ح  6, 1113( أر يه مسلم ف  صحيحه لاب لي  الط ام مثال لمثا ل قم:(1
,  211ح6,َوِقْيَا غي  ا.انا : أس  الغالخ     11لوف  سنخ   ( س   لن مالك لن سنان لن ث للخ األنصا د الر  د ,(1

َحاَلخ   . 36ح2, وا صالخ   2511,  211ح1ولي ي  أسما  الصَّ
( قاا النوود : "م نى ما لهلل ا أو  عكن الكن عمك  والكن علكا  أنألمكا هللانكا ي لقك ان أنكه    لكا فيمكا هللكان يك ا ليك  , وأنكه (٩

لك ينا ين , وصككاع لمكك  لصككاعين مككن اللمك  , وهللككلا الحنطككخ وسككاس  ال لويككاي ,  ييكوز ليكك     ككم لكك   مين , و ينككا 
هللانا ي يان يواز لي  الين  ل وه لل ض مل اوال , وأن ال لا   يح م ف  ش   من األشيا      لا هللان نسيسخ , 

ين , وهللككان و ككلا م نككى قولككه :  نككه سككألألما عككن الصكك   فلككم ي يككا لككه لأسككا , ي نكك  الصكك   مل اوككال هللكك   م لكك   م
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 أن   يهللون ر ج مر ج الغالب. -2

 رث يت ىت  نت  ُّٱٱقطي فيه   لخ الم ألوم لمييسه على  لا الم نى: قوله ل الى:فمثاا ما س
فألككلا شكك ط   م ألككوم لككه؛ ألن ا هللكك اا   يقكك  عككا   مكك  ال غلككخ فكك  اللغككا ؛ ، (1) َّ ىث نث مث زث

 أو لم ي  ن. , نما يق  و ن ي  ن ال  خ, فالم نى:   يحا  هلل ا ألن على اللغا  أ  ن لحصنً 

  زن رن مم ام يل ىل ُّٱَمقي ( قوله ل الى:ولق م ف  )المطلق وال
نمككا ركك ج  ,لهللنككه   أثكك  لككه ؛وصكك  , فقولككه(2)َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من واذ

 م  أمألا. األن لني الزويخ لهللون غاللً  ؛مر ج الغالب

فال ، (3)َّ حفجف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱَومن للك قوله ل الى:
نمكا رك ج  كلا مرك ج الغالكب , فكون أحك  م هللكان يقكوا لمكن لكه م ألوم له ف  يواز أهللا القليا مكن ال لكا, واذ

ما أن ل ل , فون قوى واذ  زا ا, حلى يصي   مواع خ. اللك أو افً  عليه ال ين:  ما أن لقو  واذ

 خت حت  جت هب مب ُّٱَهللقولككككه ل ككككالى:حهللككككم ول ريمككككه؛ أن   يقصكككك  لككككه لألويككككا ال -3

  ىث نثُّٱَ:ل ككككككككككككككككككالى , وقولككككككككككككككككككه(1) َّ  جخ مح جح مجحج مث هت مت
و   , كخ الطكالق علكى غيك  محسكن, فال يقاا:   ليب مل(6) َّيق ىق يف ىفيث

ألن الحهللم ف  األصا يلناوا هللا مهللل ,    أن مراطلخ المهلللك  لوصك  ا حسكان واللقكو   ؛ملق
                                                                                                                                                                                

م لم  ما ح يس أسامخ لن زي  )  نما ال لا ف  النسيسخ ( ثم  ي  الن عم  والن علكا  عكن للكك وقكا  للحك يم ليك  
 الين  ل وه لل ض مل اوال حين للغألما ح يس أل  س ي  هللما لهلل ا مسلم من  يوعألما ص يحا .

ا  لم يهللن للغألما ح يس النأل  عن الل اوا ف  و لا األحا يس الل  لهلل  ا مسلم ل ا على أن الن عم  والن عل      
 غي  النسيسخ , فلما للغألما  ي ا  ليه .

وأما ح يس أسامخ )    لا    ف  النسيسخ ( فق  قاا قاسلون لأنه منسو  لأللا األحا يس , وق  أيم  المسكلمون علكى لك ك 
 ال ما لاا  ا , و لا ي ا على نسره .

 ولأوله هر ون لأويالي :
أنككه محمككوا علككى غيكك  ال لويككاي , و ككو هللليكك  الكك ين لالك ين مككؤيال لككأن يهللككون لككه عنكك ا ثككوب موصككو  , فيلي ككه أحك  ا : 

 ل ل  موصو  مؤيال , فون لاعه له حا  ياز
 الثان  : أنه محموا على األينا  المرلل خ , فونه    لا فيألا من حيس الل اوا , لا ييوز ل اولألا ي ا لي  .

 .33 ( سو   النو  اآليخ:(1
 .23( سو   النسا  اآليخ: (2
 .131( سو   ها عم ان: (3
 .235( سو   اللق   اآليخ: (1
 .211( سو   اللق   اآليخ: (6



192 

 

ولقويكخ  ,والنألك  األمك  للهللي  له لما ييب عليه لمقلوى  الين الوص ين, وف  للك ل ايم يانكب
فونككه   ير ككى أثكك   ككلا ا(, هللككل لللاعككس علككى ا ملثككاا, ولككو قيككا لمسككلم: ) ن هللنككي للقكك  اهلل فاف ككا

و ف خ ق  ا ومنزلله, م  مكا يقلك ن لكه مكن  ,الرطاب ف  ا شا    لى عامخ للك الش   المأمو  له
ألنكك  لسككي مككن الملقككين مراطككب حينسككل: )  يشككملن  الرطككاب؛ زيكك  القلككوب الغافلككخ, و  يقككوا ال

نما  لا رطاب للملقين راصخ(لم ألوم الل ا  ., واذ
صكال  الليكا مثنكى » مثا قوله صكلى اهلل عليكه وسكلم:ج اليواب على سؤاا م ين؛ مر   أن   يهللون -1

, فألككلا الككنا   م ألككوم لككه, فككال يقككاا: )صككال  غيكك  الليككا ليسككي مثنككى مثنككى( لسككلب أن (1)«مثنككى
  فا   حهللم غي  ا. عن صال  الليا راصخ فال يل  ا ا االح يس يا  يوالً 

 خلُّٱَف  شأن المنافقين: صلى اهلل عليه وسلمه ل الى لنليه هللقول؛ أن   يهللون أ ي  له الملالغخ -5
, فال ككك    نكككا   م ألكككوم لكككه,  نمكككا رككك ج (2) َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

على سليا الملالغخ, والم نكى: مألمكا اسكلغ  ي لألكم, و كلا مؤيك  لحك يس عمك   وك  اهلل عنكه قكاا: 
ليصل  عليه, فلما قام عليه وسلم   ع   سوا اهلل صلى اهلل(3)سلواالن  لما ماي عل اهلل لن أل »

ألكك  وقكك  قككاا الككن  , فقلككي: يككا  سككوا اهلل, ألصككل  علككى ليككهوثلككي  سككوا اهلل صككلى اهلل عليككه وسككلم 
يوم هلللا: هلللا وهلللا؟ قاا: أع   عليه قوله, فللسم  سوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وقاا: أر  عن  

أعلم أنك   ن ز ي علكى السكل ين يغ ك  لكه  فلما أهللث ي عليه قاا:  ن  ري ي فارل ي, لو ,يا عم 
 اثكم انصك  , فلكم يمهللكس    يسكي ً  صكلى اهلل عليكه وسكلملز ي عليألا, قاا: فصكلى عليكه  سكوا اهلل 

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مبُّٱَ:قولكككه ل كككالى ي اآليلكككان مكككن لككك ا  ككككككككككككحلكككى نزل
 ي أل  علكى  سكوا اهلل قاا: ف يلي ل   من، (4)﴾فَاِسُقونََََوُهمَْ  حص مس ﴿  لى قوله:  َّ محجح

اككن أن ال كك   , ف يككه أن النلكك  صككلى اهلل عليككه وسككلم (6)«, واهلل و سككوله أعلككمصككلى اهلل عليككه وسككلم
أملكه صكلى اهلل ل لكهأن ين ك  ا سكلغ ا  لكو زا ا علكى السكل ين  غلكخ منكه فك   حم اللملالغخ, هللما  ي

عنألمكا لألكلا القصكخ, حيكس  عليكه وسكلم , هللمكا يك ا عليكه صك احخ  وايكخ علك اهلل لكن عمك   وك  اهلل

                                                           

 .111ح  2, 163( أر يه مسلم ف  صحيحه لاب صال  الليا مثنى مثنى والول   هلل خ من هر  الليا ل قم: (1
 .11: اآليخ اللولخ ( سو  (2
ن مالككك لككن الحككا س الرز يكك , وسككلوا أمككه, هللككان  أ  المنككافقين فكك  ا سككالم مككن أ ككا الم ينككخ, ( علكك  اهلل لككن ُألككّ  لكك(3

أاأل   سالمه ل   وق خ ل   لقّيخ, وهللان هلللما حّلي لالمسكلمين نازلكخ شكمي لألكم, وهلللمكا سكم  لسكيسخ نشك  ا, نكزا فك  لّمكه 
فكك  قميصكه قلككا النألك  عككن الصكال  علككى ه وصكلى عليككه النلك  صككلى اهلل عليكه وسككلم, وهللّ نكه ٩هيكاي هللثيكك  , لكوف  سككنخ 

 .233, المحل   لن حليب ا 53ح1, ط ح اللث يب351ح1المنافقين. انا  ل يمله ف  لألليب األسما  واللغاي 
 .11( سو   اللولخ اآليخ: (1
 .121ح  2( أر يه اللرا د ف  صحيحه لاب ما يهلل ا من الصال  على المنافقين وا سلغ ا  للمش هللين(6
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, فلمككا نزلككي اآليلككان ل كك  للككك لأهللكك  (1)«وسككأزي ا علككى السككل ين»: قككاا فيألككا صككلى اهلل عليككه وسككلم
 الان لأن ال    هللان للملالغخ.

, أو األولويككخ؛ مثككا أن   يقصكك  لالسككياق اللنليككه علككى م نككى يصككلي القيككا  عليككه لط يككق المسككاوا  -5
الغكك اب, والحكك أ ,  ؛رمكك  مككن الكك واب هلللألككن فاسككق يقككللن فكك  الحكك م»: عليككه وسككلم صككلى اهلل قولككه 

نمكككا يكككا  لهللككك   كككؤ   الرمككك (2)«وال قككك ب, وال كككأ  , والهلللكككب ال قكككو   ؛, فال ككك    نكككا   م ألكككوم لكككه واذ
ألليلألن, وق  يوي   لا الم نى ف  غي  ن من  واب األ ض أو الطي  لما يسكاويألن فك  األليكخ أو 

 , فيهللون له حهللمألن.ايزي  عليألن مما   يهللون صي ً 

على أسلوب أ كا اللسكان,  ايا يً  ام لل ً  افملى لحققي  لا الش وط هللان ا حلياج لالم ألوم صحيحً 
نما للهلل   لا الش وط  حل ازاي ش عيخ   من يألخ اللغخ  .(3)واذ

اهلل لن حزم  حمه   االشوهللان   حمه اهلل يقوا لم ألوم الموافقخ والمرال ه رالفً  ا مامو شك ف  أن 
لا اعلل  اسل   ي وايلألا اي األصوليين لأللا  ,عن م ألوم المرال خ فال يقوا لم ألموم الموافقخ فواًل 
فونألم ل لوا ف   لا المهللكان لالرطكاب هللمكا يل كب لكالمر اق, فمك   " :فقاا ال ليا من قليا الل ب لالمر اق

موا لأن المنصوا يك ا وم   حهلل, حهللموا لغي  المنصوا لأن المنصوا ي ا على أن حهللمه هللحهللمه
 .(1)على أن حهللمه لي  هللحهللمه"

 ,وأع افألكا فك  الرطككاب ,مك  طلي كخ اللغكخ ال  ليكخ احكزم أن م ألكوم المرال كخ يل كا ض هلللًيكالكن  ويك  
الككن  ا ليألكك, والنلييككخ اللكك  رلككا  لككى غيكك ايل كك    و ككلا ا سككم   ؛ ل األصككا لهللككا اسككم مسككماا ؛واأل ا 

ييكككوز القكككوا لككك ليا  سكككل  ا ولاللكككال   ( ط يكككق فاسككك  فككك  ا ال كككخم ألكككوم المر)حكككزم أن  ليكككا الرطكككاب 
 الرطاب. 

لخ علككى ط يقلككه فكك     م ألككوم المرال ككخ أحككزم  حمككه اهلل لألككلا المسككالككن  ا مككامولأمككا هلليكك  لطكك ق 
سكلوا فقككام  سكوا اهلل صكلى اهلل عليكه وسكلم ليصكل  عليكه فقكام عمكك  الكن  لكوف  علك  اهلل لكن ألك : "فقكاا
فقكاا  سكوا اهلل صكلى اهلل عليكه وسكلم  ؟اهلل ألصكل  عليكه وقك  نألكاك اهلل أن لصكل  عليكه يا  سكوا :فقاا

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَ نما أرل ن  اهلل ل كالى فقكاا:
 . نه منافق فصلى عليه  سوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وسأزي  على السل ين قاا, (6)َّ ينىن من

                                                           

ح  5اللرا د ف  صحيحه اللرا د لاب قوله :اسلغ   لألكم , أو   لسكلغ   لألكم  ن لسكلغ   لألكم سكل ين مك  .  ( أر يه(1
16. 
 .11ح  3( أر يه اللرا د ف  صحيحه لاب ما يقلا المح م من ال واب (2
 .321ح1( انا : ليسيُ  علم أصوا ال قه, عل  اهلل لن يوس  لن عيسى الي ي (3
 .1ح1حهللام ( ا حهللام ف  أصوا األ(1
 .11( سو   اللولخ اآليخ: (6
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 جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱَفكأنزا اهلل عككز و يككا: 
  .(1) َّ  حص مس خس حس

فحما  سوا اهلل صكلى اهلل  ,قاا عل : ف    لا الح يس ليان هللا  ف  حما هللا ش   على اا  ا
وصكي لألكلا  ؛فلمكا يكا  النألك  الميك   حملكه علكى الويكوب ,على اللريي  (أو)عليه وسلم الل ا الوا   ب

سكوله صكلى اهلل عليكه وسكلم أعلكم النكا  للغكخ ال ك ب و   ,والنأل  غي  ل ا اللريي  والنك ب األم  أن ل ا
د حمكا  سكوا اهلل صكلى اهلل فمكا هللكان مك ا  اهلل لكاللريي  الكل :فون قكاا قاسكا ,الل  لألا راطله  له ل الى

ألقولون  نه أ ا  ل الى ما قاا عمك  لكن الرطكاب  (السل ين م  )وللهلل ا ل الى  ,سلم على اللريي عليه و 
  ؟يسلغ   لألم ثم نزلي اآليخ األر   ملينخ من أ  يصل  عليألم و 

و   ,و  نقكوا  ن عمك  ,أننا ولاهلل ل الى اللوفيق   نقوا للك و  يسوغ لمسكلم أن يقولكه" :فاليواب 
 ,سككلممككه عنككه نلكك  اهلل صككلى اهلل عليككه و لككم ي أل امككن ولكك  ه م عليككه السككالم فألككم عككن اهلل ل ككالى شككيسً  اأحكك ً 

ول  ان للك أن اهلل ل الى لو لم ي ض صال  النل  على علك  اهلل لكن ألك   ,و لا القوا عن نا هلل   مي  
فصكي  ؛وألنزا الوح  عليه لمن ه هللما نألاا ل   صالله عليه أن يصكل  علكى غيك ا مكنألم ,لما أق ا عليألا

سلم وأيك  وأصاب  سوا اهلل صلى اهلل عليه و  ,منه أ ا  له الري  فأرطأ فيه اأن قوا عم  هللان ايلألا ً 
سككلم فكك  للككك علككى ز و يككا ريكك  نليككه صككلى اهلل عليككه و لهللنككا نقككوا  نككه عكك, اواحكك ً  افكك  للككك أيكك ً عمكك  

وأمككا لهللكك  السككل ين  ,سككلم أن يسككلغ   لألككم مككا لككم ينككه عككن للكككه و لككه صككلى اهلل عليكك االحقيقككخ فهللككان ملاًحكك
نك  مكن وقكوع م او  فيه أيوً  ,فلي  ف  ا قلصا  عليه  يياب أن المغ    لق  لألم لما زا  على السل ين

 ن زا  علكككى    أن  سكككوا اهلل صكككلى اهلل عليكككه وسكككلم طمككك  و يكككى  ؛المغ ككك   لألكككم لمكككا زا  علكككى السكككل  
فلمكا أعلمكه اهلل  ,و كلا  كو ن ك  قولنكا ل ينكه ,ولم يحقق أن المغ ك   لهللكون لالزيكا   ,السل ين أن يغ   لألم

عليككه حينسككل نليككه صككلى اهلل  ولككم يهللككن أعلمككه قلككا للككك لككه علمككه ,ل ككالى لمككا هللككان فكك  علمككه عككز و يككا
ولم يهللن علم قلا نزوا المن  من ا سلغ ا  لألم لاللي أن ما زا  على السل ين غي  مقلوا ف عا  ,وسلم

 .(2)" اج لم ييأ  من المغ    و  أيقن لألا و لا لين ف  ل ا الح يس ولاهلل ل الى اللوفيق

  

                                                           

 .11( سو   اللولخ اآليخ: (1
 .213ح  3( ا حهللام ف  أصوا األحهللام (2
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 ةــــــالخاتم

, فل ك  ار ً هو  , فال وا والمنخ له أوً  اللحس على  لا الصو   لمام  لا  الحم  هلل اللد أعانن  على
وا ركككلال  فككك  قواعككك   ا ل كككاقأويكككه ) : كككلا ال حلكككخ الملا هللكككخ اللككك  ط كككي مكككن راللألكككا فككك  اللحكككس عكككن

واذ شكككا   ,ا حهللكككام) :فككك  هلللاليألمكككا (الشكككوهللان  ا مكككامحكككزم الاكككا  د و الكككن  ا مكككاماألصكككوا اللغويكككخ لكككين 
, فون ال ألم الملواو   ليه, ولوصا , ثم ما وس ه اليأل , وسمي له الوقيه ل, فأللا ما من اهلل ال حوا(

ن يهللكن فيكه رطكأفمكن اهلل اهللن صوالً ي , قكا فللكك سكنخ اهلل فك  لنك  ا نسكان, فالهللمكاا هلل وحك اأو ن ,, واذ
, وحسل  أن  يألاي النا  من ص اي الين  اللش د, و  أ ع  الهللمااوارلال  و  ,والنقا والقصو 

وين كك  لككه يميككك   ,يألككك  مككا اسككلط ي للوفيكككق اهلل ل ككالى, وأسككأا اهلل أن ين  نكك  لكككللكي لككلا القكك  حاولكك
  نه على هللا ش   ق ي , ولا يالخ ي ي .المسلمين؛ 
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ا بعًًد الدراسًًة, وهًًي علًًى إليهًًأخًًتم هًًذا البحًًث بًًذكر أهًًم النتًًائج والتوصًًيات التًًي توصًًلت   اوأخيًًرً 
 النحو اآلتي:

 نتائج البحث:: أوًل 
 :ا البحث فمنها ما يليا في هذإليهأهم النتائج التي أعانني اهلل ويسر لي التوصل  أما

ولككم يرككال  فكك  للككك أحكك  ممككن ي لكك   ال ككق علمككا  األصككوا علككى أن اللرصككيا لل مومككاي يككاسز, -1
 له.

ال ككق علمككا  األصككوا أن ل ككا المطلككق ييككب ال لككم لككه علككى  طالقككه, ولككي  مككن حككق الم سكك  أن  -2
  اس   الساعه ل ون  ليا.أو يويق من  ,يقي ا

والص   عن اكا  ا المللكا   منكه  لا  ,ال ق علما  األصوا على أن الل ا المطلق يحلما اللأويا -3
 قام ال ليا على للك.

وارلل كوا فك  هللونكه حقيقكخ  ,حقيقكخ فك  القكوا المرصكوا األمك  ال ق علما  األصكوا علكى أن ل كا -1
 , واليمألو  على أنه مياز فيه.  اأيوً  ف  غي ا, فزعم ل ض ال قألا  أنه حقيقخ ف  ال  ا

 لل ض الشالين. ارالفً  اال ق علما  األصوا على أن النأل  عن ال  ا يقلو  ا نلألا  عنه  اسمً  -6
  ييكوز أن يسكلثنى الشك  مكن  :فقالي طاس كخ ا سلثنا ارلل  علما  األصوا ف  نحو من أنحا   -5

أو  ,أن يسككلثنى الشكك   مككن غيكك  يككن يككاسز  :وقالككي طاس ككخ ,أو نوعككه المرلكك  عنككه ,غيكك  ينسككه
 المرل  عنه.

 المنقط ,  ا وق  ف  اللغخ أم  .   ا سلثنا ارلل  علما  األصوا ف   -1
 ارلل  علما  األصوا ف  ل  ي  المطلق على أقواا.  -1
ارللككك  علمكككا  األصكككوا فككك  م نكككى النألككك  الحقيقككك , فكككل ب اليمألكككو   لكككى أن م نكككاا الحقيقككك   كككو  -٩

 اللح يم, و و الحق.
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   :توصياتال :اثانيً 

 لا ال سالخ فون  أوص  لاللال : ول   ع ض النلاسج الل  لم اللوصا  ليألا من رالا  م   اي 

وفكك   ,للككي فيككهفكك  ال كك وع واألصككوا  غككم هللثكك   ال سككاسا اللكك  هلل ال نايككخ للكك اس ا مككام الككن حككزم -1
 يك  لسكط وعنايكخو ا وفهللك ا, وارليا الكه    أن  نكاك ل كض القوكايا األصكوليخ لحايكخ  لكى مز ألي

 ولحقيق ؛هللون ا مام الن حزم م  سخ مسلقلخ غي  مطمو  .
أوص  اللاحثين لا  لمام لل اس ا مام الشوهللان  األصوليخ وراصخ فيما يل لق لمسألخ الل ا ا  -2

 والل ييي؛ هللون ا مام الشوهللان  ميلأل ًا ف  م  سخ الزي يخ.
المقا نخ لكين مكل ب األحنكا  والمكل ب  أوص  اللاحثين لوقامخ  ساسا علميخ ي    من راللألا -3

الاا  د؛  ل اقألما فك  هللثيك  مكن أصكوا ا سكل  ا وراصكخ فيمكا يل لكق لاأل لكخ النقليكخ وهللي يكخ 
 لطليقألا على ال  وع.

 ناك ان  ا اي لإلمام الن حكزم ركال  فيألكا اليمألكو  فيمكا يل لكق لمسكألخ ا سلصكحاب, واآلثكا   -1
 ع ف  الم امالي و   لحايخ  لى أن لناا عنايخ اللاحثين. المل للخ عليألا فينا يل لق لال  و 
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سكككلم لككن الحيكككاج ألكككو الحسكككن القشككي د النيسكككالو د, الناشككك :  ا   حيكككا  اللككك اس  صًًًحيح مسًًًلم, -54
 لي وي. –ال  ل  

, أللكو القاسكم رلك  لكن علك  الملكك لكن لشكهللواا, الناشك : مهللللكخ الصلة في تًاريخ أئمًة األنًدلس -55
 م. 1٩66 - ك  1311الراني , الطل خ: الثانيخ, 

 الناش  محم  أمين. - ك 13٩1, للشيخ عل  اهلل مصط ى الم اغ  ط ثانيخ ات األصوليينطبق -56

ًًات الفقهًًاء -57 , المؤلكك : ألككو اسككحاق  لكك ا يم لككن علكك  الشككي ازد, الناشكك :  ا  ال اسكك  ال  لكك , طبق
 .1٩11للنان, الطل خ: األولى,  –لي وي 

قك  الك ين السكلهلل , الناشك :  يك  , المؤل : لاج ال ين عل  الو اب لكن لطبقات الشافعية الكبرى -58
  ك.1113للطلاعخ والنش  واللوزي , الطل خ: الثانيخ, 

,  المؤلك  : القاوك  ألكو ي لكى , محمك  لكن الحسكين لكن محمك  لكن رلك  العدة في أصول الفقًه -59
 م. 1٩٩1 - ك  1111الن ال  ا , الطل خ : الثانيخ 

 , شم  ال ين ال نا د.لمحم  لن حمز  لن محم  فصول البدائع في أصول الشرائع, -61

ليك وي, عكام  -, ألحمك  لكن يحيكى لكن يكال  لكن  او  الكَلاَلُل د,  ا  ومهللللكخ الألكالاالبلًدان فتوص -61
 م. 1٩11النش : 

, أللككو محمكك  علكك  لككن أحمكك  لككن سكك ي  لككن حككزم األن لسكك  طًًوق الحمامًًة فًًي األلفًًة واأللف -62
ليكك وي ح للنككان الطل ككخ:  -نشكك  الق طلكك  الاككا  د,  ا  النشكك : المؤسسككخ ال  ليككخ لل  اسككاي وال

 م. 1٩11 -الثانيخ 
, المؤلكك : أحمكك  لككن علكك  لككن حيكك  ألككو ال وككا ال سككقالن  فًًتح البًًاري شًًرص صًًحيح البخًًاري -63

 .131٩لي وي,  -الشاف  , الناش :  ا  الم  فخ 
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, لمحم  لكن علك  لكن محمك  لكن علك  اهلل الشكوهللان  اليمنك ,  ا  الكن هللثيك ,  ا  الهلللكم فتح القدير -64
  ك 1111 - مشق, لي وي, الطل خ: األولى  -ب الطي

, المؤلك : ألكو الما ك , منصكو  لكن محمك  لكن علك  اليلكا  الكن أحمك  قواطع األدلة في األصًول -65
المكككككككك وز  السككككككككم ان , الناشكككككككك :  ا  الهلللككككككككب ال لميككككككككخ, ليكككككككك وي, للنككككككككان, الطل ككككككككخ: األولككككككككى, 

 م.1٩٩٩ كح1111

: ألكو علك  الك حمن الرليكا لكن أحمك  لكن عمك و , الرليا لكن أحمك  ال  ا يك د, المؤلك كتاب العين -66
 لن لميم ال  ا ي د اللص د, الناش :  ا  ومهللللخ الألالا.

ًًًون -67 ًًًب والفن ًًًون عًًًن أسًًًامي الكت , المؤلككك : مصكككط ى لكككن علككك  اهلل هللالكككب يللككك  كشًًًف الظن
لغ ا , لا يخ  –القسطنطين  المشألو  لاسم حاي  رلي خ أو الحاج رلي خ, الناش : مهللللخ المثنى 

 م.1٩11: النش 

, ل لكك  ال زيككز لككن أحمكك  لككن محمكك , عككال  الكك ين اللرككا د كشًًف األسًًرار شًًرص أصًًول البًًزدوي -68
 الحن  , الناش :  ا  الهلللاب ا سالم .

, أللو الحسن عل  لن أل  الهلل م محم  لن محمك  لكن علك  الهللك يم لكن األنساب تهذيب في اللباب -69
 لي وي. –الناش :  ا  صا   عل  الواح  الشيلان  اليز د, عز ال ين الن األثي , 

, ل لك  الواحك  لكن علك  اللميمك  الم اهللشك , محيك  الك ين, المغًرب أخبًار تلخًيص فًي المعجًب -71
 م.2115 - ك 1125لي وي, الطل خ: األولى, -الناش : المهللللخ ال ص يخ, صي ا

ل , , شم  ال ين ألو عل  اهلل محم  لن أحم  لن عثمان لن َقاْيماز الكل العبر في خبر من غبر -71
 لي وي. –الناش :  ا  الهلللب ال لميخ 

لى المغارقب في المغ رقب -72 , أللو الحسن على لن موسى لن س ي  المغ ل  األن لس , الناش :  ا  ح 
 .1٩66القا   , الطل خ: الثالثخ,  –الم ا   

, لصالح ال ين رليا لكن أيلكك لكن علك  اهلل الصك  د, الناشك :  ا   حيكا  اللك اس الوافي بالوفيات -73
 م.2111 - ك1121لي وي, عام النش : –

,  لمحمككك  لكككن مهللككك م لكككن علكككى, ألكككو ال وكككا, يمكككاا الككك ين الكككن مناكككو  األنصكككا د لسًًًان العًًًرب -74
  ك. 1111 -لي وي, الطل خ: الثالثخ  –ال وي  ى ا ف يقى, الناش :  ا  صا   

: المهللللكخ , ألحمك  لكن محمك  لكن علك  ال يكوم  ثكم الحمكود, ألكو ال لكا , الناشك المصباص المنيًر -75
 لي وي. –ال لميخ 
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, المؤل : ألو عل  اهلل أحم  لن محم  لن حنلا لن  الا لن أس  الشيلان , الناش : مسند احمد -76
 م. 2111 - ك  1121مؤسسخ ال سالخ, الطل خ: األولى, 

, المؤلكك : محمككك  األمككين لكككن محمكك  المرلكككا  لككن علككك  القككا   اليهللنككك  مًًذكرة فًًًي أصًًًول الفقًًًه -77
 م. 2111: مهللللخ ال لوم والحهللم, الم ينخ المنو  , الطل خ: الرامسخ, الشنقيط , الناش 

ًًوم القًًرآن -78 ًًي عل , لمنككاع لككن رليككا القطككان, الناشكك : مهللللككخ الم ككا   للنشكك  واللوزيكك , مباحًًث ف
 م.2111 - ك1121الطل خ: الطل خ الثالثخ 

الناشك :  ا  المؤل : شم  ال ين, محم  لن أحم  الرطيب الش لين  الشاف  ,  مغنى المحتا , -79
 م.1٩٩1 - ك 1116الهلللب ال لميخ, الطل خ: األولى, 

, المؤلكك : ألكككو علكك  اهلل محمكك  لكككن عمكك  لكككن الحسككن لككن الحسكككين الليمكك  الككك ازد مفًًاتيح الغيًًًب -81
ليكك وي, الطل ككخ:  –الملقكب ل ركك  الكك ين الكك ازد رطيككب الكك د, الناشكك :  ا   حيككا  اللكك اس ال  لكك  

  ك. 1121 -الثالثخ 

, لمحمَّك  لكْن حَسكْين لكن َحسكْن الييزانك , الناشك : فقًه عنًد أهًل السًنة والجماعًةمعالم أصول ال -81
  ك. 1121 ا  الن اليوزد, الطل خ: الطل خ الرامسخ, 

ًًن قدامًًة -82 ًًي لب , المؤلكك : ألككو محمكك  موفككق الكك ين علكك  اهلل لككن أحمكك  لككن محمكك  لككن ق امككخ المغن
 امخ المق س , الناش : مهللللخ القا   . اليماعيل  المق س  ثم ال مشق  الحنلل , الشألي  لالن ق 

 , المؤل : ميم  اللغخ ال  ليخ لالقا   , الناش :  ا  ال عو . المعجم الوسيط -83

, للقك  الك ين ألكو ال لكا  أحمك  لكن علك  الحلكيم لكن المستدرك على مجمًوع فتًاوى شًيخ اإلسًالم -84
 ليميخ الح ان .

الغزال  الطوس , الناشك :  ا  ال هللك   , أللو حام  محم  لن محم المنخول من تعليقات األصول -85
 م. 1٩٩1 - ك  111٩سو يخ, الطل خ: الثالثخ,  –لي وي للنان,  ا  ال هلل   مشق  -الم اص 

, المؤلك : ها ليميكخ دلك أ للصكني ألا اليكّ : ميك  الك ين علك  السكالم لكن المسودة فًي أصًول الفقًه -86
 ككك( , ثككم أهللملألككا 512ميككخ )ي:  ككك( , وأوككا   ليألككا األب, : علكك  الحلككيم لككن لي562ليميككخ )ي: 

  ك( [, الناش :  ا  الهلللاب ال  ل .121ا لن الح ي : أحم  لن ليميخ )
, المؤلك : ألكو علك  اهلل محمك  لكن عمك  لكن الحسكن لكن الحسكين الليمك  الك ازد الملقكب المحصول -87

 - كككك 1111خ: الثالثكككخ, كككككككككخ, الطل ككككككككل رككك  الككك ين الككك ازد رطيكككب الككك د, الناشككك : مؤسسكككخ ال سال
 م. 1٩٩1
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, أللككو ال وككا أحمكك  لككن علكك  لككن محمكك  لككن أحمكك  لككن حيكك  ال سككقالن , الناشكك : لسًًان الميًًزان -88
 م.1٩11 ك ح13٩1للنان, الطل خ: الثانيخ,  –مؤسسخ األعلم  للمطلوعاي لي وي 

 مشكككق, الطل كككخ:  –, المؤلككك :  لككك ا يم محمككك  الي مككك , الناشككك :  ا  القلكككم معجًًًم علًًًوم القًًًرآن -89
 م. 2111 - ك  1122األولى, 

للنان,الطل ككخ  -, ل لكك  الهللكك يم عثمككان, الناشكك : مؤسسككخ ال سككالخ, ليكك ويمعًًالم الثقافًًة اإلسًًالمية -91
 م.1٩٩5الثامنخ عش , 

, شكككألاب الككك ين ألكككو علككك  اهلل يكككاقوي لكككن علككك  اهلل ال ومككك  الحمكككود, الناشككك :  ا  البلًًًدان معجًًًم -91
 م. 1٩٩6صا  , لي وي, الطل خ: الثانيخ, 

, ألل  نص  ال لي لن محم  لكن عليك  اهلل ومسرص التأنس في ملح أهل األندلس مطمح األنفس -92
مؤسسككككخ ال سككككالخ, الطل ككككخ:  -لككككن راقككككان الككككن علكككك  اهلل القيسكككك  ا شككككليل , الناشكككك :  ا  عمككككا  

 م. 1٩13 - ك  1113األولى, 

 ا   , لشكككألاب الككك ين ألكككو علككك  اهلل يكككاقوي لكككن علككك  اهلل ال ومككك  الحمكككود, الناشككك :األدبًًًاء معجًًًم -93
 م. 1٩٩3 - ك  1111الغ ب ا سالم , لي وي, الطل خ: األولى, 

, لشككم  الكك ين ألككو علكك  اهلل محمكك  لككن أحمكك  لككن معرفًًة القًًراء الكبًًار علًًى الطبقًًات واألعصًًار -94
 م.1٩٩1 - ك 1111عثمان لن َقاْيماز الل ل , الناش :  ا  الهلللب ال لميخ, الطل خ: األولى 

 م.216لي وي  -حالخ, ط  ا   حيا  الهلللاب ال  ل  للسلال  وا هلل معجم المؤلفين, -95

ًًًار -96 ًًًى باآلث , المؤلككك : ألكككو محمككك  علككك  لكككن أحمككك  لكككن سككك ي  لكككن حكككزم األن لسككك  الق طلككك  المحل
 لي وي, الطل خ: ل ون طل خ ول ون لا يخ. –الاا  د, الناش :  ا  ال هلل  

نق  -97 ولق الفقْقهق اْلم قاارا ْلمق أ ص  لن عل  لن محم  النملخ,  ا  النش : مهللللخ , ل ل  الهلل يم اْلم هاذَّب  في عق
 م. 1٩٩٩ - ك  1121ال ياض, الطل خ األولى:  –ال ش  

الهللويكي, الطل كخ:  –, صا   عن: وزا   األوقا  والشسون ا سالميخ الموسوعة الفقهية الكويتية -98
  ك(. 1121 - 1111)من 

الَلْصك د, الناشك :  ا  , المؤلك : محمك  لكن علك  الطيكب ألكو الحسكين المعتمد فًي أصًول الفقًه -99
 .1113لي وي, الطل خ: األولى,  –الهلللب ال لميخ 

,  المؤلكككك : ألككككو حامككك  محمكككك  لكككن محمكككك  الغزالكككك  الطوسككك , الناشكككك :  ا  الهلللككككب المستصًًًفى -111
 م.1٩٩3 - ك 1113ال لميخ, الطل خ: األولى, 

 , ليماا ال ين عل  ال حيم ا نسود.نهاية السؤال شرص منها  الوصول -111
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, ولهللك  وزي  كا لسكان الك ين لكن الرطيكب, الناشك :  ا  من غصن األندلس الرطيبنفح الطيب  -112
 .1٩51للنان, الطل خ األولى  –لي وي  -صا  

, المؤلك : يمكاا نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي فًي تخًريج الزيلعًي -113
 يكان للطلاعكخ والنشك  ال ين ألو محم  عل  اهلل لكن يوسك  لكن محمك  الزيل ك , الناشك : مؤسسكخ ال

السككككككك و يخ, الطل كككككككخ: األولكككككككى,  –يككككككك    -للنكككككككانح  ا  القللكككككككخ للثقافكككككككخ ا سكككككككالميخ-ليككككككك وي  -
 م.1٩٩1 كح1111

,  المؤلك : محمك  لكن علك  لكن محمك  لكن علك  اهلل الشكوهللان  اليمنك , الناشك :  ا  نيل الوطار -114
 م.1٩٩3 - ك 1113الح يس, مص , الطل خ: األولى, 

المؤل : يوس  لن لغ د ل  د لن علك  اهلل الاكا  د الحن ك , ألكو المحاسكن,  , النجوم الزاهرة -115
 يماا ال ين, الناش : وزا   الثقافخ وا  شا  القوم ,  ا  الهلللب, مص .

 , ل ل  الهلل يم زي ان, الناش : مؤسسخ ال سالخ.الوجيز في أصول الفقه -116

حمك  لكن محمك  لكن  لك ا يم لكن , ألكو ال لكا  شكم  الك ين أوفيات األعيان وأنبًاء أبنًاء الزمًان -117
 م.1٩٩1, 1لي وي, الطل خ:  –أل  لهلل  الن رلهللان الل مهلل  ا  لل , الناش :  ا  صا   
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 ار ـــــــــالفه

 . القرآنية اآليات فهرس  -

 . النبوية األحاديث فهرس - 

م األعالم فهرس  -  . لهم الم ترجا

 فهرس المفردات اللغوية. - 

 . الموضوعات فهرس - 
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 فهرس اآليات القرآنية

 

 الصفحة رقم اآلية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة البقرة

َ﴾ََيْجَعُلوَنََأَصابَِعُهْمَِفيَآَذانِِهمََْ﴿ -
َ﴾﴿ياََأي  َهاَالنَّاسَُ -
َ﴾مِّْثِلهََِمِّنَِبُسورَةَ َفَْأتُواَْ﴿ -
َ...﴾َاَجِميعَ َاَْلْرضََِِفيَمَّاََلُكمََخَلقَََالَِّذيَُهوََ﴿ -
َ﴾َاْلظَّاِلِمينَََِمنَََفَ َتُكونَاَالشََّجَرةََََه ِذهََِتَ ْقَربَاََولََ﴿َ -
َهاََجِميع ا - َ﴾َ﴿قُ ْلَناَاْهِبطُواَِمن ْ
َ﴾َالرَّاِكِعينََََمعََََوارَْكُعواََْالزََّكاةََََوآتُواََْالصَّاَلةََََوَأِقيُمواََْ﴿ -
َ﴾َيَاََأي  َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَ﴿ -
َ﴾اِمنََّتَ َقبَّلََْرَب ََّنا﴿ -
َراتََِفَاْسَتِبُقواََُْمَولِّيَهاَُهوَََِوْجَهةَ ََوِلُكلَ ﴿ - َ...﴾َاْلَخي ْ
ةَ ََسَفرَ ََعَلىََأوََْمَّرِيض اَِمنُكمََكانََََفَمن﴿َ - َ﴾ُأَخرََََأيَّامَ َمِّنَََْفِعدَّ
َ...﴾ََلُكمََْالّلهَََُكَتبََََماََوابْ تَ ُغواََْبَاِشُروُهنَََّفَاآلنَََ﴿ -
ُلَغَاْلَهْدُيََمِحلَّهََُولََتْحِلُقواَُرُؤَسُكْمََحتََّ﴿ - َ﴾ىَيَ ب ْ
َ﴾﴿ََوَلَتَ ْنِكُحواَاْلُمْشرَِكاِتَ -
َ...﴾َوَيْسأَلوَنَكََعِنَاْلَمِحيِضَُقْلَُهَوََأذ ىَفَاْعَتزُِلواَالنَِّساَءََ﴿ -
َ﴾﴿َولَتَ ْقَربُوُهنَََّحتَّىََيْطُهْرنََ -
َ﴾فأتواَحرثكمَأنىَشئتمنساؤكمَحرثَلكمَ﴿ -
َ...﴾َنَبِأَنْ ُفِسِهنَََّثالثََةَقُ ُروءَ َواْلُمطَلََّقاُتَيَ تَ َربَّصََْ﴿ -
َرُهَ - اََغي ْ َ﴾﴿ََفالََتِحل ََلُهَِمْنَبَ ْعُدََحتَّىَتَ ْنِكَحََزْوج 

 ﴾بِاْلَمْعُروفََِوَِكْسَوتُ ُهنَََِّرْزقُ ُهنََََّلهََُاْلَمْوُلودَََِوعَلى﴿َ -
ََََََََََََََََ...﴾ََََََََكاِمَلْينَََِحْولَْينَََِأْوَلَدُهنَََّيُ ْرِضْعنََََواْلَواِلَداتََُ﴿ -

 ﴾َ...ََقْدرُهََُاْلُمْقِترَََِوَعَلىََقَدرُهََُاْلُموِسعَََِعَلىََوَمت ُِّعوُهنََّ﴿ -
َ﴾َاْلُمتَِّقينََََعَلىََحقًّاَبِاْلَمْعُروفَََِمَتااَ ََولِْلُمطَلََّقاتَِ﴿ -
َ
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 الصفحة رقم اآلية  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

َ﴾ِمْنَِعْلِمهَِ﴿َولَُيِحيطُوَنَِبَشْيء َ -
َ﴾﴿َأَحلََّاللَُّهَاْلبَ ْيَعََوَحرََّمَالرِّبا -
َ﴾تَ َبايَ ْعُتمََِْإَذاََوَأْشِهُدْواَْ﴿ -

 آل عمرانسورة 

 ََقُ ُلوبَ َنا﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتُزِغََْلَرَب ََّنا﴿ -

َََََََََََََََََََََََََََََََ...﴾َم ْحَكَماتَ َآيَاتَ َِمْنهََُاْلِكَتابََََعَلْيكََََأنَزلَََالَِّذيَََُهوََ -
 

 ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأنَّىََلِكََهَذاَ﴿ -

 ...﴾َََََََََََََََََََََفَناَدْتُهَاْلَمالِئَكُةََوُهَوَقاِئم َُيَصلِّيَِفيَاْلِمْحراِبَ﴿ -

 َََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََاْلبَ ْيِتََمِنَاْسَتطاَاَإليهََسِبيال ََ﴿ََولِلَِّهََعَلىَالنَّاِسَِحجَ  -

 ََ﴾َََََََََََََََََََََم َضاَعَفةَ َاَأْضَعافَ َالرِّبَاَتَْأُكُلواََْلَََآَمُنواََْالَِّذينََََأي  َهاَيَا﴿ -

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ...﴾َرَّبُِّكمََْمِّنََمْغِفَرةَ َِإَلىََوَسارُِعواََْ﴿ -

ََذائَِقُةَاْلَمْوت - ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾﴿ُكل َنَ ْفس 
 

 َََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََواللَُّهََعَلىَُكلََِّشْيء ََقِدير ََ﴿ -

 النساءسورة 

 ﴾َََََََََََََ...ََواِحَدةَ َن َّْفسَ َمِّنََخَلَقُكمَالَِّذيَُكمَُرَبََّات َُّقواََْالنَّاسَََُأي  َهاَيَا﴿ -

َََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالنَِّساءَمِّنََََلُكمَطَابََََماَفَانِكُحواََْ﴿ -
 ََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََ...َِنْحَلةَ ََصُدقَاتِِهنَََّالنََّساءََوآتُواَْ﴿ -

َاْْلُنْ ثَ يَ ْيِن...﴿َيَُ -  ﴾َََوِصيُكُمَاللَُّهَِفيََأْولدُِكْمَلِلذََّكِرَِمْثُلََحظِّ

﴾ِمْنَبَ ْعِدََوِصيَّة َيُوَصىَِبَهاََأْوََدْينَ ﴿ -

 َََََََََََََََ﴾َ...﴿ََوَلُكْمَِنْصُفََماَتَ َرَكََأْزَواُجُكْمَِإْنََلْمََيُكْنََلُهنَََّوَلدَ  -

ََتْجِريَِمْنََتْحِتَهاَاْْلَْنهاُرَ - َََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََ﴿َجنَّات 
 ََََََََ﴾..َاِقنطَارَ َِإْحَداُهنََََّوآتَ ْيُتمَََْزْوجَ َمََّكانََََزْوجَ َاْسِتْبَدالََََأَردت مَََُوِإنَْ﴿ -

ََماََقْدََسَلَفََوَلَتَ ْنِكُحواََماََنَكَحَآبَاؤُُكْمَِمَنَالنِّسََ﴿ -   َََََََََََ...﴾اِءَِإلَّ

ِتيَِفيَُحُجورُِكْمَِمْنَِنساِئُكمَُ - ِتيََدَخْلُتْمَِبِهنَّ.َ﴿ََورَبائُِبُكُمَالالَّ  ََََََََََ﴾َ.الالَّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََُحرَِّمْتََعَلْيُكْمَُأمََّهاُتُكْمََ﴿ -
 

ِتيََدَخْلُتْمَِبِهنَّ...﴿ََورَبائُِبُكُمَالالََّ -  ََََََ﴾ِتيَِفيَُحُجورُِكْمَِمْنَِنساِئُكُمَالالَّ

 َََََََََََََََََََََََََ﴾﴿َفَ َعَلْيِهنََِّنْصُفَماََعَلىَاْلُمْحَصناِتَِمَنَاْلَعذاِبَ -

 َََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴿ََأْوَجاَءََأَحد َِمْنُكْمَِمَنَاْلغاِئطَِ -

 ََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََ﴿ََأْوَلَمْسُتُمَالنِّساءََ -
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 الصفحة رقم اآلية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 ََََََََََََََََََََ﴾َََأْمََيْحُسُدوَنَالنَّاَسََعلىَماَآتاُهُمَاللَُّهَِمْنََفْضِلِهََ﴿ -

 ََََََََََََََََََََ﴾ََ...ََأْهِلَهاَِإَلىَاَْلَمانَاتََِتُؤد واَََْأنَيَْأُمرُُكمََّْلهََالَِإنََّ﴿ -

 َََََََََََََََََََََ﴾َ...يَاََأي  َهاَالَِّذيَنَآَمُنواََأِطيُعواَاللََّهََوَأِطيُعواَالرَُّسوَلََ﴿ -

ََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََ﴿َأيْ َنَماََتُكونُواَيُْدرِْكُكُمَاْلَمْوت -
 

 ََََََََََََََََََََ﴾﴿َوَتْحرِيُرََرقَ َبة َُمْؤِمَنة ََفَمْنََلْمََيِجْدََفِصَياُمََشْهَرْيِنَُمَتَتابَِعْينَِ -

 ََََََََََََََََََََََََََََََ...﴾َََاَخطَئَ َِإلََّاُمْؤِمنَ َيَ ْقُتلََََأنَِلُمْؤِمنَ ََكانََََوَما﴿ -

 َ﴾َََالصَّاَلةََِِمنَََتَ ْقُصُرواَََْأنَُجَناحَ ََعَلْيُكمََْفَ َلْيسَََاَْلْرضََِِفيََضَربْ ُتمَََْوِإَذاَ﴿ -

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َفَِإَذاََقَضْيُتُمَالصَّاَلةَََ﴿ -
 

 سورة املائدة

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََأْمَسْكنَََِممَّاََفُكُلواَْ﴿َ -

 َََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َ﴿ََواْلُمْحَصَناُتَِمَنَالَِّذيَنَُأوتُواَاْلِكَتاَبَِمْنَقَ ْبِلُكمَْ -

َ﴾ََوَلِكْنَيُرِيُدَلُِيَطهِّرَُكْمََ﴿َ-ََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾فَاطَّهَُّرواََْاُجنُبَ َُكنُتمَََْوِإن﴿َ -

                  

 َََ...﴾َاِإنَّماََجزاُءَالَِّذيَنَُيحارِبُوَنَاللََّهََوَرُسوَلُهََوَيْسَعْوَنَِفيَاْْلَْرِضََفسادَ ﴿ -

ََََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََأْيِديَ ُهَماَفَاْقطَُعواَََْوالسَّارَِقةَََُوالسَّاِرقََُ﴿ -
 

 َََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََيَاَأي  َهاَالرَُّسوُلَ﴿ -

نَ ُهمَْ﴿ -  ََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََوأِنَاْحُكْمَبَ ي ْ

 َََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََ﴿َفَمْنََلْمََيِجْدََفِصياُمََثالثَِةََأيَّامَ  -

 ََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََ...ََأْيَماِنُكمََِْفيَبِاللَّْغوََِالّلهََُيُ َؤاِخذُُكمََُلََ﴿ -

- ﴿َ ََََََ...﴾يَاََأي  َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَِإنََّماَاْلَخْمُرََواْلَمْيِسُرََواْلَنَصاُبََواَْلْزلُمَرِْجس 
 

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََفَ َهْلََأنْ ُتْمَُمنتَ ُهونََ﴿ -

ََأْشَياء﴾ََعنَََْتْسأَلواَل﴿َ-ََََََ

 سورة األنعامَََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾﴿َوَلْمََتُكْنََلُهََصاِحَبة -
 

اَتَْأُكُلواَََْولَََ﴿ -  ََََََََََََ﴾َََََََََََلِفْسقَ ََوِإنَّهَََُعَلْيهََِالّلهََِاْسمََُيُْذَكرَََِلمََِْممَّ
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 الصفحة رقم اآلية  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة األعراف

 ََََََََََََََََََََََََ﴾ََ...ََفَسَجُدواََْآلَدمَََاْسُجُدواََِْلْلَمآلِئَكةََِقُ ْلَناَثُمَََّ﴿ -

َهاََظَهرََََماَاْلَفَواِحشَََيََرَبََِّحرَّمَََِإنََّماَُقلَْ﴿ -  َََََََََََََََ...﴾ََبَطنََََوَماَِمن ْ

 َََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََنَ َعمََْقَاُلواََْاَحقًََّرَب ُكمَََْوَعدَََمَّاََوَجدت مَفَ َهلَْ﴿َ -

َ                                                                                            ََََََ﴾تُ ْرَحُمونََََلَعلَُّكمَََْوَأنِصُتواَََْلهََُفَاْسَتِمُعواََْاْلُقْرآنََُُقِرئََََوِإَذا﴿ -
 سورة األنفال

 ََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََاستجيبواَهللَ﴿ -
 ﴾َ﴿َوِلِذيَاْلُقْرَبىَ -

 بةسورة الّتو

ََكافَّةَ َ﴿ - ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َوقَاتُِلواَاْلُمْشرِِكيَن
 

 ََََََََََََََ﴾ََمرَّةَ ََسْبِعينََََلُهمَََْتْستَ ْغِفرََِْإنََلُهمَََْتْستَ ْغِفرََْلََََأوَََْلُهمََْاْستَ ْغِفرََْ﴿ -

ُهمََأَحدَ ََعَلىَُتَصلَََِّولَََ﴿ - ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾...َاَأبَدَ َمَّاتَََمِّن ْ
 ََََََََََََََََََََََََ﴾ََ...َِبَهاََوتُ زَكِّيِهمَُتَطهُِّرُهمَََْصَدَقةَ ََأْمَواِلِهمََِْمنََُْخذَْ﴿ -

 ُسوَرُة ُهوٍد

ََخِبير﴿ - َُأْحِكَمْتَآيَاتُُهَثُمََُّفصَِّلْتَِمْنََلُدْنََحِكيم  َِكَتاب  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾الر
 

ََعَلىَاللَِّهَِرْزقُ َهاَوَماَِمْنَدَََ﴿ -  ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََابَّة َِفيَاْْلَْرِضَِإلَّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََوِقيَلَياََأْرُضَابْ َلِعيَماَءِكََوياََسماُءََأْقِلِعيَ﴿ -
 

                          ﴾                         َوَماََأْمُرَِفْرَعْوَنَِبَرِشيدَ َ﴿ -

 سورة يوسف

ََكوَْكب اََوالشَّْمَسََواْلَقَمَرَرََأيْ تُ ُهْمَِليََساِجِديَنََ﴿ -  ََََََََََََََََََََََََََ﴾َأَحَدََعَشَر

َََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََاَخْمرَ ََأْعِصرَََُأرَاِنيَِإنِّيََأَحُدُهَماَقَالَََ﴿ -
رَََِفيَهاَُكنَّاَالَِّتيَةََاْلَقْريََََواْسَألَِ﴿ - ََََََََََََََََ﴾َلَصاِدُقونََََوِإنَّاَِفيَهاََأقْ بَ ْلَناَالَِّتيََواْلِعي ْ
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 الصفحة رقم اآلية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة إبراهيم

   ََََََََََََََََََََََََ...َ﴾ََلُهمََْلُِيبَ يِّنَََقَ ْوِمهََِبِِلَسانََِِإلََّرَُّسولَ َِمنََأْرَسْلَناََوَماَ﴿ -

﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََهََاللَََّتْحَسَبنََََّول﴿ -  ََََغاِفال 

 سورة احلجر

َُكل ُهْمََأْجَمُعونَََ﴿َفَسَجدََ -  ََََََََََََََََََ...﴾ََََََََََََََاْلَمالِئَكُة

 سورة الّنحل

 ََََ﴾ُموَنَ﴿ََواْلَخْيَلََواْلِبَغاَلََواْلَحِميَرَلِتَ رَْكُبوَهاََوزِيَنة ََوَيْخُلُقََماََلَتَ ْعلََ -

 َََََََََََََََََََََََ﴾ََََََ...إليهْمََن وِحيَرَِجال ََِإلََّقَ ْبِلكَََِمنََأْرَسْلَناََوَماَ﴿ -
َََََََََََََََََََ...﴾َِللنَّاسََِلُِتبَ يِّنَََالذِّْكرَََِإلَْيكََََوَأنَزْلَناََوالز بُرََِبِاْلبَ ي َِّناتََِ﴿ -
َفُدََوَماَِعْنَدَا -  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾للَِّهَبَاق﴿َماَِعْندَُكْمَيَ ن ْ

 َ...﴾َاَرَغدَ َِرْزقُ َهاَيَْأتِيَهاَم ْطَمِئنَّةَ َآِمَنةَ ََكاَنتََْقَ ْريَةَ ََمَثال ََالّلهَََُوَضَربَََ﴿ -

 سورة اإلسراء

 َََََََََََََََََََ﴾َََ...َاِإْحَسانَ ََدْينََِوبِاْلَوالََِِإيَّاهََُِإلََّتَ ْعُبُدواَََْألََّرَب كََََوَقَضى﴿ -

َهْرُهَماََولَََُأفَ َلَُّهَماَتَ ُقلََفالَََ﴿ -  ََََََََََََََََََََ﴾َََََاَكرِيمَ َقَ ْول ََلَُّهَماََوُقلَتَ ن ْ

 َصِغيرَ َرَب ََّياِنيََكَماَاْرَحْمُهَماَرَّبَََِّوُقلَالرَّْحَمةََِِمنَََالذ لَََِّجَناحََََلُهَماََواْخِفضََْ﴿ -
-

َبِاْلَحقََِّ﴿  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َولَتَ ْقتُ ُلواَالن َّْفَسَالَِّتيََحرََّمَاللَُّهَِإلَّ

- 
َََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِحَجاب اََمْسُتور اَ﴿ََ

 

ُهمَََْتَطْعتََاسَََْمنَََِواْستَ ْفِززَْ﴿ -  ََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََِبَصْوِتكَََِمن ْ

 سورة الكهف

 ََََََََََََََََ﴾َفَمْنََشاَءَفَ ْليُ ْؤِمْنََوَمْنََشاَءَفَ ْلَيْكُفْرَِإنَّاََأْعَتْدنَاَِللظَّاِلِميَنَنَار اََ﴿ -

 َََََََََََََََََََََ﴾َََََََََبِّهَِرََََأْمرَََِعنََْفَ َفَسقَََاْلِجنََِِّمنََََكانَََِإبِْليسَََِإلََّ﴿ -

 ََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََ...َُدوِنيَِمنََأْولَِياءََوُذرِّي ََّتهَََُأفَ َتتَِّخُذونَهَُ﴿َ -

َََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََِجَدار اَيُرِيُدََأْنَيَ ن َْقضََّ﴿ -
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 الصفحة رقم اآلية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة مريم

ََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََنَّىََيُكوُنَِليَُغاَلمَ َأََ﴿ -
 

 سورة طه

ََأنَاَفَاْعُبْدِنيََوَأِقِمَالصَّاَلَةَِلذِْكِريَ﴿ -  ََََََََََََََََََََََ﴾ِإنَِّنيََأنَاَاللَُّهََلَِإَلَهَِإلَّ

نَ ْيك﴾َََََََََََََََََََََََََتُمدَّنََََول﴿ -  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََعي ْ

 سورة األنبياء

ََكانَ َتاَرَتْ ق اَ - ََكَفُرواََأنََّالسََّماَواِتََواْْلَْرَض  َََََََََََََََََََ﴾َ...﴿ََأَوَلْمَيَ َرَالَِّذيَن

َُكلَََّشْيء ََحيَ ﴿ -  َََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََوَجَعْلناَِمَنَاْلماِء

 سورة احلّج

ََََََََََََََََََََََََََََََ...﴾َأَلْمَتَ َرََأنََّاللََّهََيْسُجُدََلُهََمْنَِفيَالسََّماَواِتََوَمْنَِفيَاْْلَْرِضََ﴿ -
 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َصَواِمُعََوبَِيع ََوَصَلواتَ ََلُهدَِّمتَْ﴿ -
 

رََََوافْ َعُلوا﴿َ -  ََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاْلَخي ْ

ََََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََياََأي  َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَارَْكُعواََواْسُجُدواَ﴿ -
 

 سورة الّنور

َُكلََّ - ُهماَِمائََةََجْلَدةَ ﴿َالزَّانَِيُةََوالزَّاِنيَفَاْجِلُدوا  ََََََََََََََََََََََََ﴾َََََواِحد َِمن ْ

َزَانَِية ََأْوَُمْشرَِكة َ﴿ -      َََََََََََََََََََََََََََ...﴾ََََََََََََََََََالزَّاِنيََلَيَ ْنِكُحَِإلَّ

 َ...﴾َُشَهَداءَبَِأْربَ َعةََِيَْأتُواََلمََْثُمَََّاْلُمْحَصَناتََِيَ ْرُمونََََوالَِّذينَََ﴿ -
 ََََََََََََََََََََََََََ﴾ولَتقبلواَلهمَشهادةَأبداَ َ﴿ -

 َََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََوالَِّذيَنَيَ ْرُموَنََأْزَواَجُهمَْ﴿ -

ََكاَنَِمَنَالصَّاِدِقينََ﴿ -  َََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََإْن

 ﴾الَِّذيَنَيَ ْبتَ ُغوَنَاْلِكتاَبَِممَّاََمَلَكْتََأْيمانُُكْمََفكاتُِبوُهْمَِإْنََعِلْمُتْمَِفيِهْمَوَََ﴿ -
 ﴾َََََفكاتُِبوُهْمَِإْنََعِلْمُتْمَِفيِهْمََ﴿ -

 َََََََََََََََََََََََََََََ﴾َََاَتَحص نَ ََأَرْدنَََِإنََْاْلِبَغاءََعَلىَفَ تَ َياِتُكمََُْتْكرُِهواََوَلََ﴿ -

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََآتَاُكمََْالَِّذيَاللَّهََِمَّالََِمِّنََوآتُوُهمَ﴿ -

ُهْمََمْنََيْمِشيََعَلىََبْطِنِهََ﴿ - َُكلَََّدابَّة َِمْنََماء ََفِمن ْ  ﴾َََََََََََََََََََواللَُّهََخَلَق
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 الصفحة رقم اآلية  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة الّنمل

ََعِظيمَ َ﴿ - َُكلََِّشْيء ََوَلَهاََعْرش   َََََََََ﴾َِإنِّيََوَجْدُتَاْمَرَأة ََتْمِلُكُهْمََوُأوتَِيْتَِمْن

 تَ ْعَملََُُكنُتمَََْماَِإلَََُّتْجَزْونََََهلََْالنَّارََِِفيَُوُجوُهُهمَََْفُكبَّتََْبِالسَّيَِّئةَََِجاءََوَمن﴿ -

 سورة الّروم

ََكانُواَبِِهَُيْشرُِكونَََُسْلطَان اَفَ ُهوََ﴿ََأْمََأنْ َزْلَناََعَلْيِهْمَ -  ََََََََََََََََََََََََ﴾َيَ َتَكلَُّمَِبَما

 سورة لقمان

 ََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََهَذاََخْلُقَاللَّهَ﴿ -

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََعاَمْينََِِفيََوِفَصالُهََُ﴿ -
 

 ُسوَرِة اْلَأْحَزاِب

 ََََََََََََََََ﴾َََََََََََََ...ِإنََّاْلُمْسِلِميَنََواْلُمْسِلَماِتََواْلُمْؤِمِنيَنََواْلُمْؤِمَناِتَ﴿َ -

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ....﴾َََالنَِّبيَََِّعَلىَُيَصل ونََََوَماَلِئَكَتهََُاللَّهَََِإنََّ﴿ -

 ََََََََََ...﴾ََََََََََََََََ﴿ِإذاََنَكْحُتُمَاْلُمْؤِمناِتَثُمََّطَلَّْقُتُموُهنََِّمْنَقَ ْبِلََأْنََتَمس وُهنََّ -

 ُسوَرِة َفاِطٍر

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َوَماََيْسَتِويَاْْلَْعَمىََواْلَبِصيُرََ﴿ -

 سورة الّزمر

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ياَِعباِديََ﴿ -

 ََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََشْيءَ َُكلَََِّخاِلقََُاللَّهَُ﴿ -

 غافرسورة 

َََََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََهاَماُنَابنَِليََصْرح اََ﴿ََوقَاَلَِفْرَعْوُنَيَا -
 

 سورة الّشورى
-

ََكِمْثِلِهََشْيءَ ﴿  َََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلَْيَس

- 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾﴿َوَجَزاُءََسيَِّئة ََسيَِّئة َِمثْ ُلَها
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 الصفحة رقم اآلية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة األحقاف

َناَ﴿ - نَسانََََوَوصَّي ْ  ََََََََََََ﴾...َاُكْرهَ ََوَوَضَعْتهََُاُكْرهَ َأُم هَََُحَمَلْتهََُاِإْحَسانَ َِبَواِلَدْيهََِاإْلِ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َاَشْهرَ ََثاَلثُونََََوِفَصالُهَََُوَحْمُلهََُ﴿ -
 

َُكلَََّشْيء َ -  َََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴿َتَُدمُِّر

 سورة الفتح

 ََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاللَّهََِرَُّسولََُم َحمَّدَ َ﴿ -

 سورة احلجرات

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َاللَّهَََِأْمرََِِإَلىََتِفيءََََحتَّىَتَ ْبِغيَالَِّتيَفَ َقاتُِلوا﴿ -
 

 ََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََواللَُّهَِبُكلََِّشْيء ََعِليم ََ﴿ -

 سورة النجم

 ََََََََََََََََََََ﴾ََََََََيُوَحىََوْحيَ َِإلَََُّهوَََِإنََْاْلَهَوىََعنََِيَنِطقَََُماوََ﴿ -

 ََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََََََََََََََتَمنَّىََماَِلْْلِنَسانَََِأمََْ﴿ -

 سورة الّرمحن

 ﴾نََالرَّْحَمُن,ََعلََّمَاْلُقْرَآَن,ََخَلَقَاإِلْنَساَنََعلََّمُهَاْلبَ َيا﴿ -

- ﴿ََ َهاَفَان   َََََََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََُكل ََمْنََعَلي ْ

 سورة احلديد

 ََََََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوَرُسوِلهََِبِاللَّهََِآِمُنوا﴿ -

 سورة اجملادلة

 َََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََيَ َتَماسَّاََأنَقَ ْبلََِمِّنََرقَ َبةَ َفَ َتْحرِيرََُ﴿ -

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََرقَ َبةَ َفَ َتْحرِيرََُ -

 سورة احلشر

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َوَماَآتَاُكُمَالرَُّسوُلََفُخُذوُهََوَماَنَ َهاُكْمََعْنُهَفَانْ تَ ُهواََ﴿
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 الصفحة رقم اآلية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة الّطالق

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َيَاَأي  َهاَالنَِّبيَ َ﴿ -
 

َِمْنُكمََْ﴿ - ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََوَأْشِهُدواََذَوْيََعْدل 
 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََََََََََََََََََََ﴿َوَمْنَيَ تَ وَكَّْلََعَلىَاللَِّهَفَ ُهَوََحْسُبه -
 

                  َََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََوُأولُتَاْْلَْحَماِلََأَجُلُهنَََّأْنََيَضْعَنََحْمَلُهنَََّ﴿ -

َفَأَْنِفُقواََعَلْيِهنَََّحتَّىََيَضْعَنََحْمَلُهنَََّ﴿ - َُكنََُّأولِتََحْمل  َََََََََََََََََ﴾َوِإْن
 

 سورة الّتحريم

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاْليَ ْوَم﴾َتَ ْعَتِذُرواَل﴿ -

 سورة القلم

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾بِأَيُِّكُمَاْلَمْفُتونََُ﴿ -

 سورة اإلنسان

ََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِفضَّةَ َِمنَقَ َوارِيرَََ﴿ -
 سورة عبس

 ﴾وعنباَ ﴿ -
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََََوفَاِكَهة ََوَأبًّاَ﴿ -

 سورة املطّففني

 ََََََََََََََََ﴾َََََََََََََََََََََََََََََََََََانْ َقَلُبواََفِكِهيَنََ﴿ -

 سورة الّطارق

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾َُخِلَقَِمْنََماء ََداِفقَ ََ﴿ -

 سورة الفجر

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ﴾ََعَذابَ ََسْوطَََرَب كََََعَلْيِهمَََْفَصبََّ﴿ -

 سورة الليل

 ََََََََََََ﴾ََََََََ...َوَسُيَجنَّبُ َهاَاْلَتْ َقى,َالَِّذيَيُ ْؤِتيََماَلُهَيَ تَ زَكَّى﴿ -

 سورة العصر

ْنَساَنََلِفيَُخْسر﴿ َََََََََََََََ﴾ِإنََّاْْلِ
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 فهر  األحاديث

 

َراويَالحديثَطرفَالحديث
درجةَ
َرقمَالصفحةَالحديث

 صقيح أيب هريرة ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس.
 4َ

4َ حسن اخلدري أيب سعيد شكر الناس َل يشكر اهلل.من َل ي

 من صنع إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك اهلل
4َ حسن أسامة بن زيد فقد أبلغ يف الثناء. اخيً 

 يف سائمة الغنم 
75َ صقيح عمر بن اخلطاب يف كل أربعني شاة إىل عشرين...

 هنا رسول اهلل صّلا اهلل عليه وسلم عن عسر
59َ صقيح هلل بن عمرعبد ا الفقل

 أن رسول اهلل صّلا اهلل عليه وسلم رخص يف بيع
 العرايا

 حثمة سهل بن أيب
59َ صقيح 

111َ صقيح عبد اهلل بن عباس أمرت أن أسجد علا سبعة أعظم

 إذا رقد أحدكم عن المالة أو غفل عنها فليمّلها
121َ صقيح أنس بن مالك إذا ذكرها

َهَياِنُكْم عن حلُُوِم احلُُْمِر اْْلَْهِليَّةِ ِإنَّ اللََّه َوَرُسوَلُه ي َ  124َ صقيح أنس بن مالك ن ْ

 أيعمد أحدكم إىل مجرة من النار فيضعها يف
124َ صقيح ابن عباس أصبعه...

ا امرأٍة نَكَقْت نَ ْفَسَها بَِغْيِ ِإْذِن َولي َِّها... 143َ صقيح عائشة أم املؤمنني أُّيم

 يه وسلم يقولكنت أمسع النيب صلا اهلل عل
 ...)الطعام بالطعام مثال مبثل 

 معمر بن عبد اهلل
219َ صقيح بن نضلة

218َ صقيح ثوبان رفع عن أميت اخلطأ والنسيان

188َ صقيح سعد بن أيب وقاص أينقص الرطر إذا جف...

 جامعوهن يف البيوت، واصنعوا كل شيء
182َ صقيح أنس بن مالك إال النكاح

183َ صقيح ابن عباس يف ظهرك البي َِّنُة وإال حد  

194َ صقيح أنس بن مالك هو رجل يهدين السبيل

219َ صقيح عبادة بن المامت ال تبيعوا الطعام بالطعام إال سواء بسواء



218 

 

درجةََراويَالحديثَطرفَالحديث
َالحديث

َرقمَالصفحة

 218 صقيح عمر بن اخلطاب .إمنا اْلعمال بالنيات

291َ صقيح جابر .يف احلجم شفاء

292َ صقيح علا بن أميةي صدقة تمدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته

 الثير أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر 
 .وإذهنا سكوهتا

293َ صقيح ابن عباس

294َ صقيح أسامة بن زيد .إمنا الربا يف النسيئة

295َ صقيح عبد اهلل بن عمر .صالة الليل مثىن مثىن

 علم أين إن زدت علاإين خيت فاخرتت، لو أ
 .السبعني يغفر له لزدت عليها 

296َ صقيح عمر بن اخلطاب

 مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم:
 الغراب، واحلدأة، والعقرب، والفأرة، والكلر  

 .العقور
 

296َ صقيح عبد اهلل بن عمر

 النيب  ةحفمة زوج من َل قمع الميام قبل الفجر فال صيام له
 عليه وسلم صلا اهلل

284َ صقيح

218َ صقيح ابن عباس إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
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 فهر    األبالم

 الصفحة مًًًًًًًًًالعل
 33 أحم  لن الحسن, الم  و  لالن الز هللش ...................................

 61 ............................أحم  لن عل  لن ل  ان, ألو ال لي..............
 61 أحم  لن محم  لن أحم  ا س  اسين .......................................

 61 أحم  لن الحسين لن أحم , ألو الطيب األص ألان ...........................
 6٩ أحم  لن محم  لن عل  األنصا د, ألو ال لا , نيم ال ين....................
 11 أحم  لن ُمَحمَّ  لن َحْنَلا لن  الا لن أس  الشيلان  الم وزد...................
 135 أحم  لن أل  أحم  الطل د ألو ال لا  الن القاا..............................
 111 أو  لن الصامي لن قي  األنصا د...........................................

 5 محم ....................................................... لن م شا لهلل  ألو
  الم اف د.................................................... لهلل  الن ال  ل  ألو

 11 ألو محم  عل  اهلل لن محم  لن م زوق اليحصل ................................
  علي  لن عم و األوس .............................. ألو ل    لن نيا  لن عم و لن

 13 ألو  سحاق  ل ا يم لن َعِلّ  لن يوس  ال ي وز هلا د.............................
 1٩ ألو الرطاب مح وا لن أحم  لن حسن ال  اق .................................

 11 لم ..............................ألو م وان َعْل  الملك لن حليب لن سليمان الس
 1٩ ألو ي لى أحم  لن عل  لن المثنى اللميم  الموصل ..............................
 ٩1 َأُلو ُمَحمَّ  , أحم  لن أل  عثمان الحسن لن ُمَحمَّ  لن المنلاب اللص د............

 ٩1 ............................ألو ال وا ُمَحمَّ  لن طا   لن عل  لن أحم  المق س .
 111 ألو الحسن عل  الن الحسن  لن محم  لن عل  لن ر و  ا شليل .................
 11٩ ألو اْلُحَسْين ُمَحمَّ  لن َعِلّ  لن الطيب اللص د.....................................

 121 ........................ألو يوس  ي قوب لن  ل ا يم لن حليب األنصا د..........
 133 ألو نص  عل  ال حيم الن عل  الهلل يم لن  وازن القشي د............................
 111 ألو الحسن عل  لن أل  طالب لن  اشم الق ش  الألاشم ..........................

  ...............ألو محم  األنصا د, الم  و  لالن ال  ان .......................
 113 ألو ال لا  َعْل  اهلل , الن عم النَِّلّ .................................................
 121 أم المؤمنين َعاِسَشخ لني أل  لهلل  الص يق...........................................

 2٩ ........................................................الحسن لن عل اهلل لن سأليا
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 الصفحة مًًًًًًًًًالعل
 111 ...........................................................ألو الألليا زف  لن الألليا 

 11٩ ...........................................عم  الن الرطاب لن ن يا أكمي  المؤمنين 
 12 ...............................النغ يلخ...................... لن يوس  لن  سماعيا

 61  سحاق لن  ل ا يم, ألو ي قوب الر اسان  الشاش ..................................

 61  ل ا يم لن عل  لن يوس , ألو  سحاق, يماا ال ين الشي ازد......................
 61 .......................... ل ا يم لن رال  لن أل  اليمان الهلللل  اللغ ا د...........

 13  ل ا يم لن محم  لن مأل ان ألو  سحاق األس  ايين .................................
 111 لق  ال ين ألو ال لا  لن ليميخ الح ان ............................................

 111 ..........................يال  لن َعْل  اهلل األنصا د الرز ي  السلم ............
 135 حسن لن الرطي  الن مان  ألو عل  ال ا س ........................................
  حسين لن صالي ري ان ال قيه الشاف  ............................................

 15 ....................حسين الن القاسم الطل د ألو عل ............................ال
 16 رل  الحص د...................................................................
 11  او  لن عل  لن رل ............................................................

 11 ............زين ال ين محم  الم عو ل ل  ال ؤو  لن لاج ال ا فين لن عل  المناود..
 ٩1 سليمان لن رل , ا مام ال المخ الحافا, القاو , ألو الولي ........................
 115 سليم لن أيوب لن سليم, , ألو ال لي, ال ازد الشاف  ...............................

  .........س   لن مالك لن سنان لن ث للخ األنصا د الر  د........................
 111 شألاب ال ين ألو ال لا  أحم  لن أل  ال ال     ي  لن عل  ال حمن  الق اف .........

 16 الااف  محم  لن  سماعيا القاو ......................................
 31 عل  لن محم  لن الحسين, ألو الحسن, فر  ا سالم اللز ود..................

  لن س ي  لن حزم األن لس  الق طل  الاا  د ................عل  لن أحم  
 113 َعْل  اهلل لن عثمان لن عام  الق ش  , َأُلو لهلل  الص يق لن أل  قحافخ.................
  عل  اهلل لن ُألّ  لن مالك لن الحا س الرز ي ......................................

 5 ........................................................ شام...... لن ال حمن عل 
 16 علا  لن محم  لن  سماعيا, الن علا  اللرم ......................................
 31 عل  لن أل  عل  لن محم  لن سالم الث لل .......................................

 11 م  و  لالن الحايب..........................عثمان لن عم  أل  لهلل  لن يون  ال
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 الصفحة مًًًًًًًًًالعل
 63 عل  الملك لن عل  اهلل لن يوس  لن محم  اليوين , ألو الم ال  .................
 61 عل  الو اب لن عل  لن نص  لن أحم , ألو محم , الث لل ........................

 31 ......................................شألاب ال ين ألو ال لا  أحم  الن أل  ال ال  
 61 الحسين لن صالي ري ان الشاف  
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 12 لو اب لن عل  لن عل  الهللاف  لن لمام السلهلل ...............................عل  ا
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 113  عثمان لن ع ان لن أل  ال اا األمود , أمي  المؤمنين....................

 111  لش  ال ا س ..................................................عم و لن عثمان, ألو 
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  عثمان لن عم  أل  لهلل  لن يون  الم  و  لالن الحايب............................

 111  افا لن حليب, الأللل ......................................َعْل  اهلل لن مس و  لن غ
 113 عل  لن أحم  لن محم  لن عل  الواح د, النيسالو د.............................
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 32 محم  لن أحم  لن أل  سألا؛ ألو لهلل ؛ الس رس ..................................
 32 محم  لن محم  لن محم  ألو حام  الغزال ...........................

 63 .........................محم  لن الطيب الولهلل  اللاقالن .....................
 66 محم  لن عم  لن الحسين لن الحسن, ال ازد الم  و  لالن الرطيب..............
 61 محم  لن عل  اهلل لن محم  لن صالي, ألو لهلل , األلأل د...........................

 6٩ ..........محم  لن عل  لن و ب.................................................
 51 محب اهلل لن عل  الشهللو  اللألا د.................................................
 55 محم  لن عل  لن الطيب, ألو الحسين, اللص د الم لزل ...........................
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 ٩1 شياع الثلي .......................................................... محم  لن

 31 ..........................................الو المنل  محمو  لن محم  لن مصط ى 
 11 ............................................محم  لن عل ال زيز محم  ألولهلل  ال زد

 115 .......................................ألولهلل  الم  و  لالصي ف محم  لن عل اهلل 
 135 محم  لن أحم  لن عل  اهلل , الن رويز من ا .....................................
 162 محم  لن الحسين لن محم  لن رل  لن ال  ا , ألو ي لى........................
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 111 محم  لن عل  ال حيم, ألو عل  اهلل, ص   ال ين, الشاف  .........................
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 115 اش  الق اا................................محم  لن عل  لن  سماعيا ألو لهلل  الش
 111 محم  لن أحم  لن  ش  المالهلل , ألو الولي .......................................
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 11٩ لحسين النيسالو د....................ُمْسِلم لن الحياج لن ُمْسِلم القشي د , ألو ا
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 13  شام لن حسان األز د ألو َعْل  اهلل اللص د.......................................
 11٩ ي لى لن أميخ لن أل  علي   اللميم  الحنال .......................................

 1 س يان........ أل  لن يزي 
 12 الهللن د.............................................. الصّلاح نل  سحاق لن ي قوب

 111 يوس  لن أحم  لن هللّج القاو  ا مام, ألو القاسم ال ينو د.........................
 32 ............................................................ ان  ألو ل    لن نيا 
 11 ........................................................ف   محم  لن    ي  الشا

 11 .................................................عل السالم لن محم  لن عل الو اب



223 

 

 فهر  المفردات اللغوية

 الصفحة المصطلح 
 1 ...............................قرطبة...............................................

  ..........................الزلقة....................................................
  .....................تبقل...........................................................

 11 .........................طلاْيطالاة....................................................
 11 .....................................إشبيلية........................................

 15 .......................................................لبلة.........................
  ............................................شوكان.................................

 22 ........................................................................مقبرة خزيمة
  ........................................الولّي.......................................

 3٩ ......................................عسب الفحل..................................
 3٩ ........................العرايا......................................................

 132 ......................القرينة.......................................................
 115 ..................................................الحد ............................

  .......................الدرء........................................................

  .......................النباش......................................................
  .........................................................الطرار.....................

  ..........................الشعرية..................................................
 115 .......................المعتزلة.....................................................

 1٩1 ..................................................................األيم..............
 
 

 

 

 

 



224 

 

 المحتوياتقائمة 
 ............أاآلية القرآنية ..............................................................................................................

 ب................................................................................................................كلمة الشكر والتقدير ..
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 د...الرسالة ..................................................................................................................... ملخص

Message Summary...............................................................................................................ه 

 9.......................................................................................................................... أوالً: المقدمة.

 3.................................................................................................................ثانياً: أهمية الموضوع

 3.........................................................................................................ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع

 2.............................................................................................................خامساً: الدراسات السابقة

 2..................................................................................................................سادساً: منهج البحث 

 3...................................................................................................................التمهيد وفيه مبحثان

 3................................................................................... المبحث األول: التعريف باإلمامين وفيه مطلبان:

 3 ................................................................................ الاا  د حزم الن لا مام   ي الل: األوا المطلب

 3 ................................................................................................................... :ونسله اسمه: أوً  

 3 ................................................................................................................. :وأس له مول ا: ثانًيا

 3 ...................................................................................................... .ومناصله ال لميخ حياله: ثالثًا

 1 .............................................................................................................. .وعقي له مل له:  الً ا

 1 .......................................................................................................... .ولالميلا مشايره: رامًسا

 1 ........................................................................................................... .مشايره أل ز من -أ

 99 ............................................................................................................ .ومؤل اله هلللله: سا ًسا

 93 ............................................................................................ :ا علقا   علوم ف  مصن اله :أوً  

 93 .............................................................................................. :الق هن علوم ف  مصن اله: ثانًيا

 93 .................................................................... .وسلم عليه اهلل صلى اهلل  سوا سي   ف  مصن اله :ثالثًا

 93 ............................................................................................ :الح يس علوم ف  مصن اله:  الً ا

 92 .............................................................................. :والمنطق  وأصوله ال قه ف   مصن اله :رامًسا

 92 ................................................................................................. .األ ب ف   مصن اله: سا ًسا

 92 .............................................................................................. :الن   علم ف  مصن اله: سالً ا

 92 .......................................................................................... :والنسب اللا يخ ف  مصن اله :ثامًنا

 93 .............................................................................. :لق م ما سو  مرلل خ فنون ف  ن الهمص:لاسً ا
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 91 .................................................................................................................. .وفاله: سالً ا

 91 ....................................................................................... الشوهللان  لا مام الل  ي : الثان  المطلب

 91 ............................................................................................................. .ونسله اسمه: أوً  

 91 ........................................................................................................... :ونشأله مول ا: ثانًيا

 93 ................................................................................................ .ومناصله ال لميخ حياله: ثالثًا

 93 ......................................................................................................... .وعقي له مل له:  الً ا

 91 .................................................................................................... .ولالميلا مشايره: رامًسا

 91 ......................................................................................................... :مشايره أل ز من -أ

 32 ........................................................................................................ :لالميلا أل ز من -ب

 32 ........................................................................................................ :ومؤل اله هلللله: سا ًسا

 33 .................................................................................................................. .وفاله: سالً ا

 32 .......................................................................................... ا حهللام لهلللاب الل  ي : األوا المطلب

 33 .................................................................................. .ال حوا   شا  لهلللاب الل  ي : الثان  المطلب

 33 .................................................................................. :ا مامين عن  الراا ل  ي : األوا المطلب

 22 .....................................................................................................اصطالًحا الراا ل  ي 

 23 ........................................................................................ . حزم الن ا مام عن  الراا ل  ي 

 23 ............................................................................................... .الشوهللان  عن  الراا ل  ي 

 22 ................................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 23 ..................................................................................... مامينا  عن  الراا أنواع: الثان  المطلب

 23 ................................................................................................................. :الراا أنواع

 23 .......................................................................................... .حزم الن  ا مام عن  الراا أنواع

 21 ......................................................................................... .الشوهللان   ا مام عن  الراا أنواع

 21 ................................................................................................................ :والل ييي المناقشخ

 21 .......................................................................................................... . المرصصاي أقسام

 32 ................................................................................................................. والل ييي المناقشخ

 32 ..................................................................... .الملصلخ المرصصاي ف  حزم الن ا مام مل ب: أوً  

 32 ................................................................... .الملصلخ المرصصاي ف  الشوهللان  ا مام مل ب: ثانًيا
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 32 ................................................................................................ :المن صلخ المرصصاي: ثانًيا

 32 .......................................................................... .المن صلخ المرصصاي ف  حزم الن ا مام مل ب

 31 ..................................................................................... ا مامين عن  الراا حهللم: الثالس المطلب

 31 .................................................................................................................. .الراا حهللم

 31 ..................................................................................... .الراا حهللم ف  حزم الن ا مام مل ب

 31 .................................................................................... .الراا حهللم ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 33 ................................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 32 ........................................................................... .ا مامين  عن وحهللمه المطلق ل  ي : األوا المطلب

 32 .................................................................................................................المطلق ل  ي 

 39 ................................................................................... .المطلق ل  ي  ف  حزم الن ا مام مل ب

 39 .................................................................................. .المطلق ل  ي  ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 33 ................................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 32 .................................................................................... .ا مامين عن  المقي  ل  ي : الثان  المطلب

 32 .................................................................................... .المقي  ل  ي  ف  حزم الن ا مام مل ب

 32 ................................................................................... .المقي  ل  ي  ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 32 ...................................................................................... .المقي  على المطلق حما: الثالس طلبالم

 32 ........................................................................ .المقي  على المطلق حما ف  حزم الن ا مام مل ب

 32 ....................................................................... .ي المق على المطلق حما ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 12 ................................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 11 ............................................................ ف وع من له يل لق وما ا مامين عن  األم  ل  ي : األوا المطلب

 11 .............................................................................................................. .لغخ األم  م نى

 11 ....................................................................................................... .اصطالًحا األم  م نى

 11 ........................................................................................... .حزم الن ا مام عن  األم  ل  ي 

 13 .......................................................................................... .الشوهللان  ا مام عن  األم  ل  ي 

 13 ................................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 11 .............................................................................. مامينا  عن  األم  صيغخ م لوا: األوا ال  ع

 11 .......................................................................................................... .األم  صيغخ م لوا
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 12 ............................................................................................ .حزم الن ا مام عن  األم  م لوا

 19 ..................................................................................... .الشوهللان  ا مام عن  األم  م لوا: انًياث

 19 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ

 13 ..................................................... .مينا ما عن  والل ار  وال و يخ اللهلل ا  على األم    لخ: الثان  ال  ع

 13 ................................................................... .ع مه من لللهلل ا  األم   فا   ف  حزم الن ا مام مل ب

 13 .................................................................. .ع مه من لللهلل ا  األم   فا   ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 13 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ

 11 .................................................................. الل ار ؟ أو ال و  يقلو   ا, األم  ف  ال لما  ارلال 

 11 ............................................................ الل ار ؟ أو ال و  يقلو   ا األم  ف  حزم الن ا مام ل بم

 13 ........................................................... الل ار ؟ أو ال و  يقلو   ا األم  ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 13 ............................................................................................................. .ل يييوال المناقشخ

 13 ........................................................................................ .له    الوايب يلم   ما: الثالس ال  ع

 11 ....................................................................... (.له    الوايب يلم   ما) ف  حزم الن ا مام مل ب

 11 ............................................................... (.له    الوايب يلم   ما) ف  الشوهللان  ا مام ا مام مل ب

 32 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ

 39 ........................................................... .ف وع من له يل لق وما ا مامين عن  النأل  ل  ي : ثان ال المطلب

 39 ........................................................................................... :وحهللمه النأل  ل  ي : األوا ال  ع

 39 ................................................................................................ .واصطالًحا لغخ النأل  ل  ي 

 39 .......................................................................................... .حزم الن  ا مام عن  النأل  ل  ي 

 39 .......................................................................................... .الشوهللان  ا مام عن  النأل  ل  ي 

 39 ............................................................................................................. .والل ييي اقشخالمن

 39 .................................................................................................................... .النأل  حهللم

 32 ....................................................................................... .النأل  حهللم ف  حزم الن ا مام مل ب

 33 ..................................................................................... .النأل  حهللم  ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 33 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ

 33 .................................................................................... .ا مامين عن  النأل   أقسام: الثان  ال  ع

 31 ................................................................................... .لل سا  النأل  اقلوا  ف  حزم الن مل ب
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 31 .................................................................................. .لل سا  النأل  اقلوا  ف  الشوهللان  مل ب

 33 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ

 31 ................................................................................. اللهلل ا ؟ أم ال و يخ يقلو   ا: الثالس ال  ع

 12 .............................................................................. .ولهلل ا ا النأل  فو يخ ف  حزم الن ا مام مل ب

 12 ............................................................................. .ولهلل ا ا النأل  فو يخ ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 12 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ
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 19 .................................................................................................... :ال ام ل  ي : األوا ال  ع

 19 .............................................................................................................. .لغخ ال ام ل  ي 

 19 ....................................................................................................... :اصطالًحا ال ام ل  ي 

 13 ............................................................................................. .ال ام ل  ي  ف  حزم الن مل ب
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 12 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ
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 11 ............................................................................................................. .والل ييي المناقشخ
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 923 .............................................................. .اللهللو  رطاب ف  ا ناس  روا ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 922 ............................................................................................................ .والل ييي اقشخالمن
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 933 ........................................................................واصطالًحا لغخ الاا   ل  ي  ف  الشوهللان  مل ب

 933 ............................................................................................................ . يييوالل المناقشخ

 932 ................................................................................................................. .الاا   حهللم
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 932 .................................................................................... .الاا   حهللم ف  حزم الن ا مام مل ب

 932 ................................................................................... .الاا   حهللم ف  الشوهللان  ا مام  بمل

 933 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 933 ............................................................... :اللأويا ولين لينه وال  ق وحهللمه الم س  ل  ي  الثان  المطلب

 933 .......................................................................................................... .لغخ الم س  ل  ي 

 933 ................................................................................................... :اصطالًحا الم س  ل  ي 

 931 .................................................................................. .المفسر عريفت في حزم ابن اإلمام مذهب

 931 ........................................................................................................... .الم سَّ  حهللم: ثالثًا

 931 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 931 ...................................................................................................... .اللأويا ولين لينه ل  قا

 931 ......................................................................................... :وحهللمه المحهللم ل  ي : ال ال  المطلب

 931 .......................................................................................................... .لغخ المحهللم ل  ي 

 931 ................................................................................................... .اصطالًحا المحهللم ل  ي 

 931 ....................................................................... المحهللم ل  ي  ف  اهلل  حمه الشوهللان  ا مام مل ب

 933 ................................................................................................................. .المحهللم حهللم

 933 ......................................................................................المحهللم حهللم ف  حزم الن ا مام مل ب

 931 .....................................................................................المحهللم حهللم ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 931 ............................................................................................................ .والل ييي مناقشخال

 912 .......................................................................................... :وحهللمه الر   ل  ي : األوا المطلب

 912 ................................................................................................................ .الر   ل  ي 

 919 .................................................................................................................. :الر   حهللم

 919 ................................................................................... .الر   ملحس ف  حزم الن ا مام مل ب

 913 .......................................................................................... .الر   ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 912 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 912 ..................................................................................... :وحهللمه المشهللا ل  ي : الثان  المطلب

 912 .............................................................................................................. .المشهللا ل  ي 

 913 ................................................................................................................. .المشهللا حهللم

 911 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ



232 

 

 911 ........................................................................................ :وحهللمه الميما ل  ي : الثالس المطلب

 911 .............................................................................................................. .الميما ل  ي 

 911 ....................................................................... .الميما ل  ي  ف  اهلل  حمه حزم الن ا مام مل ب

 911 ...................................................................... .الميما ل  ي  ف  اهلل  حمه الشوهللان  ماما  مل ب

 911 ................................................................................................................. :الميما حهللم

 911 ......................................................................... .الميما حهللم ف  اهلل  حمه حزم الن ا مام مل ب

 913 ................................................................................... .الميما حهللم ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 912 ............................................................................................ .النا علا   ل  ي : األوا المطلب

 912 ............................................................................................................ .لناا علا   حهللم

 912 .................................................................................... .النا علا   ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 919 .............................................................................. النا علا   على الش عيخ النصوا من أمثلخ

 919 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 913 ............................................................................................ .النا   لخ ل  ي : األوا المطلب

 913 ..................................................................................... .النا   لخ ف  حزم الن ا مام مل ب

 913 .................................................................................... .النا   لخ ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 913 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 911 ............................................................................................ .النا  شا   ل  ي : ااألو  المطلب

 911 ............................................................................................................ .النا  شا   حهللم

 911 ............................................................................. .النا  شا   على الش عيخ النصوا من أمثلخ

 932 ......................................................................... .النا  شا   ف  اهلل  حمه حزم الن  ا مام مل ب

 939 ......................................................................... .النا  شا   ف  اهلل  حمه الشوهللان  ا مام مل ب

 939 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 933 ...........................................................................................النا اقلوا  ل  ي : األوا المطلب

 933 ...................................................................................... .واصطالًحا لغخ النا اقلوا  ل  ي 

 932 .............................................................................................................. .المقلوى أقسكام

 933 ............................................................................................................... .المقلوى حهللم

 933 .......................................................................... :النا اقلوا  على الش عيخ النصوا من أمثلخ
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 933 ................................................................................ .ا قلوا    لخ ف  الشوهللان  ا مام مل ب

 933 ............................................................................................................ .والل ييي المناقشخ

 931 ............................................................................... .وأنواعألا لمرال خا م ألوم ل  ي : األوا المطلب

 931 .............................................................. .المرال خ م ألوم ل  ي  ف  اهلل  حمه الشوهللان  ا مام مل ب

 931 ...................................................................... .الش عيخ النصوا من وأمثللألا المرال خ م ألوم أنواع

 933 ............................................................................................................ :والل ييي المناقشخ

 931 .................................................................................................. .المرال خ م ألوم ف  ال ايي

 391 ..................................................................................................................... لعاماأل  س فهر

 332 ......................................................................................................... اللغوية المفردات فهرس

 

 


