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 املقدمة

بضدد م اددهللا    وديالددجاحلمددهلل ا ايدددا اددهللاهج االددجا، ا   ددج   
األعال  إىل اعجمل اص ل احلالل واحلرا  وهستعني ب لمته اييت أهشد   
بهج هش تي اآلخرة واألوىل  وطرد شيجطني األواج  ب ه ا  ايداااني   
وقمع أعهللام ايهللين إىل اه ى املبعهللين  وهصلي علد  ممدهلل املبعد      

 وه  ه املالدلل اعده علد  ةجادن األهدج   ومليده املعهدرين عدن         ب تجب اا
 ظلمجت األواج  ب ه ا  احلق واييقني.

  اجن ان أجل ايعلد   االليدن بعدهلل املعدج ق احلقيقيدن علد        وبعهلل 
أصدد ل ايهقدده  ا  بدده يىهإت ددهللى إىل اعددجمل األ  ددج   وقدد اهني احلددالل   

ق واحلرا   وةجن ادن للدن اجصدالت ةتدجب املسدتعجب املسدم    د       
املبني يف تص يب اجملتههللين وختعئدن اخخبدج يني  ادن اصدالهجت اادج       
اجملتههللين  وخدج  ايهقهدجم ايراشدهللين  واقيده املسدلمني  ومليده اا يف       
األ ضيني  ايشيخ جعهدر ايالفهدي ةجشدت ايءعدجم طدجب  دراه  ا د         
أودع ايهج ادن دقدج ق يقيقجتده  وهتدج ، أا دج ه ايددا مل يصدل اييده         

جم  وترَاع ايهج اجخهي عل  املتقهللاني  ويعمرا ةد   أيهللا أةثر ايعلم
أودع ايهج ان ايتحقيقجت وايهروعدجت املتعلقدن بجملسد ين ادن ايبيجهدجت      
ايعجيعن  واأله ا  ايسجطعن عل  ادج   فهد  ادن هفده ايهدج وطدجيع        
اعلي   اعجيعن ادا اي تجب  تد  يالد    ايقلد ب وايعيد ن  ادجعرا ا      

 ا ويي ايت ايق.قهلل ه  و  ترخص ا اهره وا
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 بســـــم اهلل الرمحن الرحيم
 احلق املبني 

 وبه ثقيت
 

احلمهلل ا ايدا خلق اخهسجن وعلمه ايبيجن  وصل  اا علد  ممدهلل   
ومليدده دددجدات ايلاددجن  اجطلعددب اي  اةددب  وظهددر يف ايسددمجم  دد  
 جقب. وبعهلل: اجهده قجادب احلدرب علد  ددجد وا دهلل  وةثدر ا دهللال         

  اد  ليدع األقعدج  وا ادجد بدني ادريقني ادن        وايقيل وايقجل   ت
األاجاين وايعج هن احملقن ايسجي ن اسدل  ايشدريعن احملمهلليدن  وبسدبب     
 ي  اهقسم ا إىل قسمني جمتههللين وأخبج يني  وبعهلل ايالفدر يف ايدبني   
يفهددر ايرجدد ع ي ددل االهمددج إىل أ ددهلل ايددثقلني  اددجن اجملتهددهللين ان مل 

ادج  وا عدن ايدالل صدل  اا      يرجع ا إىل األخبج  ومل يع ي ا عل 
عليه ومليه واأل مدناألطهج   ارقد ا عدن ايدهللين  ومل ي ااقد ا شدريعن       
ديهلل املردلني  واخخبج ين ان مل جيتههللوا يف املقهللاجت ايديت يت قدت   
عليهج اه  األخبج  وايروايدجت  خرجد ا عدن طريقدن األاجايدن  ومل      

إىل ادج  ىوا  يسل  ا اسل  ايهرقن احملقن ا عهرين  امرجع ايعراني 
عن ددجدات ايدثقلني. اججملتهدهلل أخبدج ا عالدهلل ايتحقيدق  واخخبدج ا        
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جمتهددهلل بعددهلل ايالفددر ايددهللقيق  اهضددالم ايعددراني بلعددت اا هددجج ن        
اي اصددددل ن إىل احلددددق ادددداله  وايقجصددددرون وا هددددجل املقص ددددرون   
وايعجعال ن عل  اجملتههللين املشيهللين أل ةجن ايهللين اجي  ن  اال يرد 

خجيهني ان املسلمني بجن اخلالق ةمدج وقدع بدني    عليالج تشاليع بعض امل
ايهقهجم األ بعن وقع بدني اجملتهدهللين واخخبدج يني  ا   هدلاع بيالالدج يف      
أصددددددددد ل ايدددددددددهللين  و  ادددددددددجهع عالدددددددددهللهج ادددددددددن ايرجددددددددد ع  
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إىل ايعراني يف اعران      ب ايعجملني  وامنج جعل ي ل اد  عل  
ق ايهدج   هللة حلص ل اخلالق بياله  يف اسج ل اتعهللدة  وان ةجن احلد 

اع اجملتههللين ا  اخخبج ي ن ايهج خمعئ ن ي اله  غه اقصدرين  وان  
ةجن اه ج ا  ي ثه االهج يشدبه اه دج  ضدرو ا ادن ايعقدل وايدهللين        
 هه  مل يقصروا يف ايالفر  ودبقته  ايشبهن ا جه ا ممن قصدر  ادن   
َقصَّر  عل  اهه ييس ان ا دا ِبالج ا قتصج  عل  علمجم اعيالني  جيد    

فددجو  عدداله   ويدد  إىل ا اضددل ادداله  وهددن هشدده اييهددج علدد         ايت
ايتهصيل  وهبني  قيقن اداب اجملتههللين بجوضح دييل   د  هدبني ادج    
ادددتالهلل اييدده ةددل اددن ايهددريقني  وه ضددح ايقدد ا وايضددعيت اددن         
ا جهبني  وهقتصر علد   ةدر شدعر صدجه االهدج ادع اقجادن اياادجن          

 امللد  املالدجن يف دا     ههج عفجين دهر بر ت إىل اي ج د بلعدت اا 
ايسلعالن وا ميجن وايعل  وايعبجدة أصدههجن. اجادج اا ادن ه ا دب     
ايلاددجن اددجدا ت ا اددال  ب  اةبهددج  واختلددت امَلَلدد ان  وقددهلل ةالددب  
علاب ايمج اض  ان عمرا  وتقض  ان ايج  دارا ّا  اج ل يف 
ادا امليهللان  و  اتعدر  يلدهللخ ل بدني ايهضدالم واألعيدجن   دد ا       

ايددالهس ا اددج ة  وابلدديس  و ن ابددن ايَلبطدد ن  يسددتعيع صدد ين   اددن
ايبددلل ايقالددجعيس  ي ددن دعددجهي اييدده وأوجددب علددي ايقددهللو  عليدده    
ايتمددجو ويددهللا ايعددجار املعهددر علددي بددن جعهددر ،أطددجل اا بقددجه،     
وجعلين اهللاه اع ةثرة اج أيب ان طعن بعدض ا هدالم علد  و  دن     

   تد  ةدجدوا ان يشدبطه  علد      عل   خدج  األهبيدجم  واأل مدن األاالدجم    
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ايع ا  ويلبس ا احلجل عل  غده اوىل األاهدج   ويالحصدر ايبحد  يف     
 ةر تل  املسج ل اع ا شج ة إىل بعدض ايشد ااهلل وايدهلل  ل  وادي     
ةثهة  يص  يف اثل اده ايردجين امل جلة  يالبءي ان تدةر بتمجاهج 

 وتسعر الالقتصر عل   ةر امله  االهج  وايه اعجيب. 
 طلب األولامل

 يف العقل 
اعل  اهه   يب يف ان يلمؤ رات ايمج يرتتدب عليهدج ادن اآل دج      
وايصدددهجت ادددن ايددددوات وايصدددهجت خص صددديجت  ويددديس  يددد   
ايرتتيب ان ا ا   ا تهجقيجت يف شرعيجت أو عجديجت أو عرايجت  
ارتتب ايتسخني وايتايهلل وايقتل وايتعديب وايعل  وا د ا  ادثال   

ل، وايضددرب وايعقددل  بددهللون وادددعن أو بت ددد     علدد  ايالددج  وايددث 
احل او ايفجارة أو ايبجطالن  امنج ا  خلص صيجت ايهدج ادجن ايبهلليهدن    
ي   بجقتضج هج يداتهج   جملرد ا عل اخهلي وقضجم ايعجدة  خالادج  
يدددبعض األشدددجعرة  وةددددا ا ااقدددن ايعبدددع واالجارتددده يلمبصدددرات     

ممدددج يتعلدددق   واملسدددم عجت واملشدددم اجت واملددددوقجت وامللم ددددجت  
بجحل او ايفجارة  واج  ل يف ايه ر أو اخليجل وه امج  ممج يتعلدق  
بجحل او ايبجطالن  امنج اي ألدبجب واقتضيجت  وةدا ا ااقن ايعقل 
اع عهلل  اي ادعن  اجيعقدل جىِعدل ددلعجهج علد  ايدالهس  ي ارادج ادج        
يصلحهج  ويالهجاج عمدج يهسدهللاج اهدي االقدجدة يده إّ  إ ا ق يدب عليده        

ج  أو اع هدن ايشديعجن  وةددا ايدالهس جعدل هلدج ددلعجن علد          يالهسه
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ا َّعضجم    يصهلل  عالهج شيم خهًا أو شرًا إ  عن أارادج  اجيعقدل   
إ ا أد   شدديئج ب ادددعن أو بددهللوههج اددن اسددجد ايددهللهيج أو صددال هج يف  
اعل أو تر      عل  صج به به وج بج أو يرميج أو ههللبج أو ةراان 

تحقجد املددهللو وايددد  وايعقددجب يف اقجاجتهددج    أو ختدديهًا  و ع ِلدد  اددد 
وقض  عل  غهه ي  ةجن اقهللو ا يه بددي   وادر  أو هدهللب علد      
ةددل اعددجع اددن ددديهلل  أو غددهه االددع اعيعدده اددن إ ت ددجب اجيهسددهلله   
واوجب عليه املؤاخدة أو ههللب اييهدج علد   سدب اخدتالق املقدج        
 وادددتحق املعيددع املددهللو  وايعجصددي ايددد  االدده واددن دددج ر ايعقددالم   

اجيعقل ات هل بتهللبه ايالهس يبني هلج اج يصلحهج يف اار دهيجادج وادج   
يهسهللاج ايه ان اعجش واس ن واراش وغهاج  سب اج يعلمه ان 
ا دبجب املقتضين يلصالو أو ايهسجد  امت  ظهر يده ددبب يقتضدي    
ا هلل ا ارين عمل عل  اج علمه  وإّ   جع إىل ان ا  أعقل االده   

جوهلج اهجع إىل عقد ل ا بدجب ايصدالج ع يف    وأعرق يف ا هن اييت  
ايصددالجعن وا طبددجم يف ايعبجبددن ويف اعراددن ايضددج  وايالددجاع إىل عقدد ل 
ايعج اني  وأاج ادج اددتقل اعراتده ادن اقتضديجت  درط وبدرد وجد ع         
وععش واالفي واهل  وا ااق وخمجيت  اال  ججن ايه إىل املرشهلل 

يدع احلي اهدجت   وقهلل قضي ايلعت بإيهللاع اعرادن ةيهيدن املعدجش يف ل   
هجطقهج وصجاتهج  دد ى اجقضدب احل مدن هعلده جدج لًا ةدجيهراش        
وأودع اخل ق ان ةل ان يه دلعجن يف قلب ايالجطق وايصجاب ادن  
احلي ان  ال  تلل ايبهج   فجق ان اىؤ  يجتهج ان جمجهسدجتهج وغهادج   
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اددن اخهسددجن  وغددهه اددن ايسددبجع واحليددجت وايعقددج ب وه اددج         
الفجة ان ارب وه ه  وةدا امل ّي  عليده ادن عبدهلل    وعلمهج ادبجب اي

وخددجد  و عيددن وهدد ا   اددجهه  ملددج أدخلدده  يددب دددلعجن اددن يدده   
اي  ين عليه  أودع يف قلد به  اعرادن اجايده ددبب ايالفدجة واهلدال        
ان ايعجعن وا هقيجد واملعصين وايعالجد املبالين علد  امل ااقدن واملخجيهدن    

و ايهسجد يلم ايي أو ايعبيهلل  وات  يلمراد  ممج يرتتب عليه ايصالو أ
 صددل اي اددجد أو اخلددالق  ادداله  علمدد ا بددجهه  اسددتحّق ا املددهللو أو 
ايد   وايث اب أو ايعقجب ان اد اييه  أو غهاد   غده إن ايدهللاعي     
يلمدد ايي اددثال  و وجهددني  اددج يتعلددق بصددالو اههسدده   واددج يتعلددق  
بصددالو ايعبيددهلل  ويف  ددق اي اجددب  و وجدده وا ددهلل وادد  صددالو      

عبددجد  وأاددج اددن جهددن أوااددر ايشددرع وه اايدده ممددج يتعلددق بددجآلخرة   اي
اجحل   ايهج أبإي ن وأظهر ألهه   ياللطه أ هلل ان اخغمج  عن صدالو  
عبيهلله واسجدا  ةتالليه اا و  حي   بدج ادة صدال ه  علد  أ دهلل      
ةجحل   عل  اا  ا يت حي د  ايعقدل وايعقدالم بهلليهدن بد ن عقدالم       

  حيرطا ا عل  امل ايي ظل  ايعبدجد واخاسدجد    امل ايي يقبح عليه  ان
يف ايبالد واخليجهدن وايسدرقن واي ددب ايضدج  واعدل ايهج شدن وقتدل        
ايددالهس اددن غدده دددبب  واتدد   راددن احملراددجت إىل غدده  يدد          
و حي مدد ن اثددل  يدد  علدد  اا  ويدددي   اددب اجملتهددهللون اددن      

( إىل إن ايعقدددل  فطدددن يف األصددد ل   ضدددي اا عالددده   اصدددحجبالج  
  ب ن أ  ج  ايشرع إمنج اي عدن أددبجب واقتضديجت    وايهروع  يلعل
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ةمج يستهجد ادن صدريح اآليدجت وايروايدجت  وإا دجن إد ا  بعدض       
تل  األدبجب غه خهي عل  أويدي األيبدجب  امتد  ااتدهللى ايعقدل      
إييهج أ ب أو ةره وج داج     األجيجد     أ اد    اهللو أو   ط     

  ةددجن ايعقددجب   دد  علدد  اددن  ددلط ايدده وعلدد  غددهه وعجقبهمددج  يدد 
اقهللو ًا يه ويقع االه عه   و ي  عل  إن اا اع   مته  قدهلل علد    
اددج علدد  قضدد  ب هدده ةددجن االدده اجةددجن االدده  اددن  يدد  اي جدد د   دد   
اخجيجد    اخ ادة     ايعلب وع سهج اع ترتدب اددتحقجد املدهللو    
وايد  وايث اب وايعقجب ان وجهدني  ادع  يدجدة إا دجن املؤاخددة       

عددهلل  ايعهدد   امددج أد ةدده بالهسدده غددين ايدده عددن    ووق عهددج اعددال اددع 
ايهللييل  واج خه  عليه حيتجج ايه إىل ارشدهلل ودييدل  اح د  ايعقدل     
بجحلسن وايقبح شرعًج وعراج وعجدة ان ايضدرو يجت وممدج قضد  بده     
هص اي تجب وايروايجت يف ا اضدع ةدثهة غده مصد  ة و ادج ةدجن       

يستقل يف ةال ادتقاليه يف بعض ايهروع أظهر ان األص ل  وي  مل 
األادددرين مل يصدددلح ا ددددتهلل ل بددده يف خصددد   ا دددهلل ا دددجهبني   
وايفددجار إهدده مددلط اتهددجد بددني ايعقددالم اددن اي هددج  واملسددلمني اددن      
املؤاالني وغها   إمنج أه ره األشجعرة يف األص ل وايهروع يف أاد    
ايهللهيج وايهللين  أاج خه ج  األدبجب واملقتضديجت اىعلقدًج  ةمدج يفهدر     

  أو يف خصد   األ  دج   وأادج خد ا  ايعقدل إيجادج      ان بعضده  
وأاج يعهلل  ا عتمجد عليه ي ق ع ايءل  االه  وأاج ألن ايشدرع  يتبعده   
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0 
اسددتالهللين إىل اددج دلط اددن اي تددجب وايسددالطن علدد  إهدده  تعددديب قبددل    

 ايبعثن.
وايه أهه   يىهه  ان  ي  إّ  إ ادة اج قبل اخعدال   ةمدج يفهدر    

قجهلج ايسيهلل يعبهلله وأهه مي ن إ ادة ايعهد  االهدج    ان اعال  ايعبج ة إ ا 
أو يددراد ايمددج بعدد  ايدده وإ ادة ايعقددل بجيرددد ل بعيددهللة وإىل وقدد ع    
ايت ليت بجحملجل يف أار أب  هلدب وغدهه بجخميدجن ادع هدص اي تدجب       

( علدد  عددهلل  وق عدده اي  هدد ن صددل  اا عليدده ومليدده ودددل  وايددالل 
ا ا  ين بجيتصهلليق وايت ديب اعًج وألهه   مي ن ةدب ايالص ايلل  

يت ليت بجحملجل ويف قضجم اي هج  ايمدج ايده قضدجم املشدروطن صدحته      ا
بجخدال  ايقجضدي  رادن اختيدجن بده وايعقدل  دجة  بعدهلل  جد ا ه          
وايدده اهدده ممالدد ع ووجهدده ظددجار  وبج جبددج  يف أاعددجل ايعبددجد  أو أن   
ايهجعل ا  اا وامدج ادردودان ادج  فهد . وا دت، هلد  ب هطدج هدرى         

سددبن إىل ايهدددجعلني واملهعدد يني واألا الدددن     دد  ايعقددل فتلدددت بجيال  
واأل االن واهليئجت واألوضجع  وي  ةجن  جةمج ملدج اختلدت   مده     
ومل ي ن احُلسإدن وايقدبإح تدجبعني يلشدرع يف إ هده وأادره وههيده  الد          
حيسن قتدل املدؤان ادن الد  املد ت مل ااقدن األادر ويقدبح ادن غدهه           

اددج يدد  ن  و  قتددل يعددهللاهج  و  قتددل ايبهددج   يف ايتدةيددن دون غه 
ايعددجَي  بجيءضددب علدد  وا ددهلل ادداله  وإيقددجع ايعددجع ن واخ ددراد      
بجيص اعق ادن اا وقدبح ادن غدهه  و   سدن  صد ل شديم ادن         

 املال  وقبح ان غها .
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وايددده أن املدددهللا  علددد  اراعدددجت ا هدددجت وا عتبدددج ات وأو د 
علدددديه  يددددلو  إاحددددج  األهبيددددجم وا عتدددددا  بددددجيهعرة أو اخجبددددج   

 ج ضن اثله  وجه هلج  واي ال  اعه  ط يل ييس ادا اقجاه.وبجملع
وأاج أصحجبالج اخخبج ي ن احي  قصروا احلفطن يف غه ايضدرو تني  
عل  األيهدجظ اي اقعدن يف اي تدجب وايسدالطن ايالب يدن اهسدرين بجألخبدج         
ومل يع ي ا عل  ليع اج أاجد املراد اع اهه   فه  علد  عجقدل إن   

ظ ي شت املراد   يالهسهج بهلليهن يف ليدع خعجبدجت   األيهجظ امنج تىلح 
ايعقددالم   ن اددهللا  صدددهن ايعجعددن واملعصدددين وا هقيددجد وا اتثدددجل     
وايتسلي  وا  تمج  وا هتهجم وايعب دين وه اج عل  املراد اختلهدب  
ةلمته  افهر ان بعضه  إه ج  األدبجب وادن بعدض إه دج  إد ا     

د اةده ي ثدرة ةدبده اجشدبه     ايعقل  وان بعض إه ج  ايتع يدل علد  إ  
ق هل  بدي  ق ل ايعالجدين  وادن بعضده  تسدلي  إد اةده وصد ابه       
وإه ج  املال ان بياله وبني ايشرع وي  أهه  هفدروا يف ت دجييت ايسدجدة    
يعبيددهللا  وةددل اعيددع ِيمىعجعددِه يعلمدد ا إن املددهللا  يف ليددع احملددجل       
 وا قعددج  ويف ليددع ايلءددجت ودددج ر ايعبددج ات علدد  املددراد دون      

األاجظ  و  يش  عجقل يف ان ايسيهلل إ ا إار عبهلله بدجن  ي قفده ادن    
احلق ه اه افجمه دبع أو أاع  أو ه امج أو إادره بجختيدجن ادجم ادن     
اي    ا جهلل ايه اجم اتعهالج ووجهلل   يه اجم عدبًج خجييًج عن امل اهع  
أو قجل: اقتل ادا ومل يعل  أهه ويهلله بل  ع  أهه عهللوه  ا بقجه علد   

ه  ت  قضي عليه وججمه اجم اي    وقتل ويدهلله  المدج ِيديإ   علد      ه ا
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 ي  اعتد  بجن ادا اقتض   هلليثه وهصطه ويسدب أخدجيت ق يده إّ     
 هللي  اثله عهلل عجصيًج أو جمال هًج اسدل ب ايدرأا  ومل يقبدل عدد ه     
عالددهلل ايعقددالم  وإمنددج اقتصددرهج علدد  ادددا ايقليددل اددن اي لمددجت  ألن 

ايدددددددددددلاعمنيايءدددددددددددر  إمندددددددددددج اددددددددددد  ايدددددددددددرد علددددددددددد    
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أهه  غه ا ا  ين إّ  بجيعمل بجيروايجت  وادج قيدل ادن إن ايبحد       
ايه قليل ايثمرة ألن ليع اج يستِقلُّ به ايعقل داخل يف ايضرو يجت 
ويف  يدد  غالإي ددن عددن ا دددتهلل ل بدده اددردود اددج ددديفيم يف يقيددق      

 أدبجب ا  تيجج إىل املسج ل ا ص يين. 
 املطلب الثاني

 دليل العقل
يسم  دييل ايعقل بجصعال ه   وا  أقسج  وامله  االج ايتعر  اج 

أ دهللاج  أل بعن أقسج   إ  اي عمدهللة ا ضد ع ايالدلاع بدني ايهدريقني:      
  اعال  اعلق ا  ا .    قهلل يراد به إبج ن ا دتعمجل أصل اخبج ن

يف املسدددتعمالت ادددن خصددد   املددد ة  ت واملشدددروبجت أو اعلدددق 
واملهروشدجت  وادج يتعلدق بهدج أو      املستعمالت ايعمهج اع امللب ددجت 

اعلددق األعمددجل وا هتهجعددجت.  دد  قددهلل يددراد بدده خصدد   اسددل ب  
ايرجحجن ان ايعراني اع ايتعمي  يف املتعلق أو ايتخصيص ويسجوا 
علدد  ايتعمددي  أصددل ايدداامة بددجملعال  ا عدد   وعلدد  األول يقددهلل         
اي اجب عل  احلرا  عالهلل ايتعج   ويتقهللي  املستحب عل  امل روه 

وعليه بجملعال  اآلخدر تعميمدًج وختصيصدًج عد طل اجملتهدهللون وبالد ا        وجه
عليه األ  ج  ايشرعين واملعجيب ايهقهين ايمج عهللا اج عل  ان ايشرع 
أصدجين  راتده  ةمملدد   ايءده واي قدت اخلددج  يف غده األ اضددي      
وامليجه املتسدعن وادج يتعلدق بهمدج ادن ند   وهبجتدجت و صد   وادج          

ه اج يف وجه وعدهللا ادج ايده تعدهللط علد       فرج ان ا    ان ةم ة و
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إهسددجن أو  يدد ان اعتددا دون غددهه اددن املتالددجاي يف ايصددءر وعددهللا  
اجيتعلق بجي طئ يف إهسجن وغدهه وادج يتبعده يف هد ع اخهسدجن وحلد         
ايعي    واملش    يف وق ع تدةيته واج تعلق بجيعبجدات  وجيدرى يف  

ق جهدن ا هتهدجع   املشرتةجت ان ا وقدجق ايعجادن وغهادج  ادجمل تالدج     
املعددهللطة يدده. وا دتصددحجب ايهدددج اددردود بتبددهللل امل ضدد ع  وهقدددل       

( إلجع اخاجايدن  وقضدب بده ايسدهة املسدتمرة ادن       ايصهللود  
 ان ا هبيجم ايسجبقني إىل  اجهالج. وديبق   ي  إىل ي   ايدهللين. ومل  

( وأصحجبه  وه طابه  ان ايعلمدجم يعلبد ن   عليه ايسال  تلل ا متالج  
وقددهلل ادددتقرت عليدده مل ام ايالددجو قددهللميج و ددهلليثج  ايددهللييل اددن احملددر   

وغدددرو يف ا ادددجهه   ادددال يت قهددد ن يف ضدددروب ايالبجتدددجت وأهددد اع 
األاعددجل واألوضددجع واحلرةددجت وايسدد الجت  ألن ايبالددجم علدد  ادددا    
األصل ةجيضدرو ا ايمدج بيداله  ويؤيدهلل  يد  عدهلل  تعدر  ايعلمدجم         
 يددةر املبج دجت يف غدده ادج أصدله ايتحددري   وبددي   بدب اعدو يددن      

جهطددجهل   ةيددت   وليددع اجيسددتبيح هه اددن غدده هددص   مي دداله     
ا ددددتالجد ايددده إىل غددده ايضدددرو تني ادددن ددددهة أو الدددجع  يعدددهلل   
 فيتهمدددج عالدددهللا   ويعدددهلل   ب تهمدددج يف اةثدددر ا ل يدددجت  و  إىل   
ايضرو تني يل جه األخه اع إن ايضرو ة إن تعلقب هميع األاراد 

دييل  ومل يقل به ا دهلل وإ  ةدجن   يل  أّ  جي   ايعهللول يلعث   عل  
ان ايعمل بجيفن  ألويه إىل ايعل  واددا غده اقبد ل عالدهللا . وقدهلل      
ادتمر عمل اخخبج يني عل   ي   ويؤيهلل  ي  إن هسبن احلدرا  إىل  
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احلالل يف غه اخعيجن  وايهج ايمج عهللا احلي ان ةالسدبن احملصد   إىل   
سدج  اآلتيدن ممددج   غده احملصد    اهددا ايقسد  ةءدهه اددن ةدثه ادن ا ق       

اختلت ايه علمه  وعمله   ويهيهلله ان األخبج  اج دلط عل   فب 
ايقلدد  عمددج   يعلدد . وإن اددج  فددب اا علمدده ا ضدد ع  وإن ةددل  
شيم اعلق و الل   ت  تعل   راته إىل غه  ي . وايمج دلط ادن  
اي تددجب وايسددالطن علدد  ان خمل قيددن اددجيف ا     هتهجعالددج وتهسدده     

  ألن ايبع ن   تالجا  ايفهد   ويف اددتهلل ل اخادج     ا عتبج   يالجيف
( عل  عجص  بن  يجد ملج  رَّ  عل  ههسه ايعيبجت عليه ايسال  علي 

أبني شجاهلل عليه. امج  اب  [واأل   وضعهج يالهج ]بق يه تعجىل 
اييدده اخخبددج ي ن اددن أصددجين احلراددن واقعددًج أو ظددجارًا  أو ايت قددت    

اع طل عليهج عالهلل ا ميدع  ألخبج  و دت يف اقج  ايتعج   أو اعلقًج 
أو ه ابه اع قيج  ايشدبهن   (عليه ايسال  ي ج ب ايرج ع إىل ا اج   

( عليده ايسدال    و ص ل ايش   وإّ  اهسهلل بجب ايرج ع إىل األ من 
( ا ااقدد ن يلمفتهددهللين غجيبددًج   ضددي اا عالدده    غجيبددًج.  دد  أههدد    

بجحل    خمجيه ن بج د  و  تراا  يرجعد ن إىل أصدله   إّ  ايمدج    
اددثاًل دون بددجقي ايددهللخجخني  وإن  وقددع ايدده ايبحدد  ةددهللخجن ايتالبددج 

  وقدهلل يدهللخل يف    جهيهج أصل اياامةدجوقه يف املهلل   املقر  عالهللا . 
أصددل ايعددهلل  بجعتبددج  ههددي ايرجحددجن  وإن ةجهددب اخبج ددن   مددًج    
ات  ن يلحفين اهلل ةًج  ويف أصل اخبج ن عل  بعض اي جد ه واد    
 بجيالسددبن إىل   مددي اي جدد ب وايالددهللب ممددج قجاددب عليدده ايبهلليهددن      
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وجرت عليه ددهة ا هبيدجم ايسدجبقني وأوصديج ه  إىل عصدر خدج        
ايالبيني   د  األ مدن ايعدجارين   د  ايعلمدجم املرضديني  ادإنإ ةدلط ادن          
ادع  أ هلل احل مني ط يب بجيدهللييل  ومل يعجَيدب ايالدجيف بدل حي د       
ب ن احلق اعه  ت  يق   دييل اخلالق  ومل تدلل األديدن تقدج  علد      

وليددع علمج الددج.  ( عليدده ايسددال   ا متالددج   ب تهمددج دون ههيهمددج اددن 
ويدي   دوَّه همج ايعلمجم يف ةتبه  دون ضهللامج ان اخبج ن  ويللو  
ت ليددت اددج  يعددجد علدد  ايقدد ل بعهللادده  ويهلل يددن ا خبددج  املتدد اترة  
املعال  عل   اع ايقلد  عمطدن   يعلد  وإن احملفد ب علمده ا ضد ع       

ا ايشديخ    مه وعليه اجملتههللون. وهسب إىل اخخبدج يني أايداله  ،أ  
ا درتبجدا، اه ج   ي  وأاج     احلفر واي راان اتفرا ايه عالهلل 
اقهج الج اجملتههللين  و  يالبءي ايش  ايه ملثل اج ةرهجه يف اددا املقدج     
ويف  دد  أصددل اخبج ددن  ي ددن   جدد ع يلمفتهددهلل بعددهلل  صدد ل      
ايشددبهن اددن تعددج   األخبددج  أو اددن غددهه إّ  بعددهلل بدددل اي دددع يف  

األديددن  و  يلعددجاي إّ  ايمددج جددرى علدد  واددق   طلددب اجيالهيدده اددن  
ايعجدة  وادتمرت عليه أو اع ايعفل عن اي ص ل إىل ايهقيه  وادا 
األصل يف ايقسمني ا وييني ججٍ  يف     ةدل ملادر واد ا   واىِعيدع     
واىَعددجع  وةدددا بجيالسددبن إىل اآلخهيددن  وأاددج اخخبددج ي ن اقددهلل ههدد ا  

 ااهلل وادج  ةدروا ادن إن     ي  وا  مف ج ن ادج أو دهدجه ادن ايشد    
 ي  اردود اج  وا بعبج ات خمتلهن تشبه أن ت  ن ات اترة املعال    
اددن إن ا تعددجىل يف ةددل واقعددن   مددًج( اددردود  بددجن املددراد بهدددا     
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األصل ة صل ايعهج ة  وصحن دع ى املسل  وعقهلله واعلده إ بدجت   
أن احل   ايفجارا ايت ليهي وا  غده ادال   يلد اقعي. ادجملراد إ ًا     

احل   بعهلل  ايت ليت اقهلل  عل  احل   به  وادده املسد ين أيضدًج ممدج     
خجيت ايهج عمله . اإهده   يسدع اتشدرع تدر  ايعمدل بددي  يلدلو         

  و ادج دخدل ايده أصدل ايداامة      و جيثهدج أصدل ايعدهلل    اسجد ايالفدج .  
وأصل اخبج ن ان أ هلل اي جهني  وا   فطدن عالدهلل اجملتهدهللين  ألهده     

عليهدج ايعقدالم  وجدرت عليده ددهة األهبيدجم        ان األص ل اييت ع َّل
واألوصدديجم إىل  اددجن خددج  األهبيددجم واأل مددن اأُلاالددجم  وهدد طابه  اددن  
ايعلمجم  اإن ايشجاهلل إمنج يعجيدب علد  األ بدجت  ادإن مل ي دن ةدجن       
ايبالجم عل  ايعهلل   وعل  اثدل  يد  بالد  ليدع ايعد ا  ادن اي هدج         

هسددبن يلم جدد د علدد  وأاددل اخدددال   ويددهللل عليدده اددع  يدد  إن   
املعهللو   وا  يف  قه االلين املعهللو  و فيته يداته    ريدجن   د    
ا دتصدددحجب ايددده  وإن ةجهدددج َقدددلَّ اجيهرتقدددجن  ويددددي  جيدددرا يف   
اجملددردات عالددهلل اددن يددهللعي قددهللاهج  ويف اخددتالق األ دد ال يعر ددجن   
اي ج د وايعهلل  وت ر امدج علد  احملدل اي ا دهلل  وأاطدج اخخبدج ي ن       

مدج أه دروه ادن وجد د  فدن بعدهلل ايضدرو تني  دد ى         اقهلل دخدل اي 
اي تددجب املهسددر بجألخبددج   وان ةددجن ليددع اددج ادعددجه اجملتهددهللون      
ا خ ده ان ايروايجت  وادا أيضًج ممج اختلت ايده علمهد  وعملده      
وشرط  فيته أّ  يعرأ طج ئ اي ج د ايعج ضه  اه ا دتصحجب  

  مديص  وا  أق ى االده. وأصدل ايعدهلل  أضدعت األصد ل  وي دن       
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  وا  إجرام اج ةدجن يف  و ابعهج ا دتصحجبعن ايق ل  فيته. 
ايدددلان ايسدددجبق إىل ايدددلان ايال دددق يف شدددرعيجت أو عرايدددجت أو    
عجديددجت اددع ايقدد ل ببقددجم األةدد ان غاليددن عددن املددؤ ر أو متججددن إييدده 
وعهللادده. وعليدده عجاددن اجملتهددهللين إّ  ا ددن شدددط ادداله    ويبالددجِم أ بددجب  

يثج  بددل ليددع ايالددجو عليدده يف ليددع األادد    ايشددرا ع قددهللميج و ددهلل
شرعين أو عراين أو عجدين  اال يعلب شجاهلل عل  بقجم ا جد د بعدهلل   
وج ده أو اعهللو  بعهلل عهللاه  بل يعلب عل  اخلدالق ا لمدج وجدهلل    
وأا ن ايه ايبقجم ان أ  ج  أو ايئجت أو صهجت أو أوضجع  ة هدر  

و راددن وإدددال  وإميددجن وعهللايددن واسددق وطهددج ة و جدددن وإبج ددن     
و ىسإن وقبح وار  وصدحن واددتقجان واع جدجج  وا ددا  ىِ د       
ببقج ه اع بقجم اتعلقن  وإّ  اال.  ن وج د ايتجبع وايعج   اقرون 
ب ج د املتب ع واملعرو  وايمج يههد  ادن األخبدج  املعتداة املت ثدرة      
ان إن اييقني   يىالقض بجيشد . وإن  صد ل ايديقني ادن  يد  اد        

األول   يههللاده ايشد  يف ايدلان ايثدجهي اي د ن       بجي ج د يف ايدلان 
هجقضج يه عراًج   فتص اج إ ا  صل ددبب ا ددتمرا  ادن خدج ج     
ييتحقدددق ايدددالقض ةمدددج قيدددل. ويتمشددد  اقتضددد  ايسدددهة يف ددددج ر   
امل ض عجت واأل  ج  ان غه ايشرعين أو االهج ادع ايقعدع بدجي اقع    

أو دهة أو  يف احل   اي اقعي     عقل أو ضرو ة دين أو اداب
إلجع أو أخبج  قععين اخاجدة  واع ايفن املعتا بدجحل   ايفدجارا   
اجمل يعج ضه أق ى االه و  يعج   اج يتعلق بجألددبجب واملدؤ رات   
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ممددج تعلددق بجآل ددج   ابقددجم طهددج ة املعهددر  وبقددجم  جدددن املتددالفس     
يعج ضدددهج أصدددجين بقدددجم  جددددن املتدددالفس  وبقدددجم طهدددج ة ايعدددجار    

ج. و اج ُأدعي ايقعع يف  ي . اإهي   أ ى إن أ هللًا يرض  وأصجيته
أنإ ي ةددل أو يشددرب أو يت ضدد  أو يءتسددل اددن اددجم يف إهددجم اعلدد         
ايالفجدن بعهلل  وال عيالهج افرد إ تمجل عرو  ايعهج ة أو يصيب 
بهللن ةجار حيتمل عرو   اخددال  يده برط بدن  أو يشدرب ادن ادجم       

أإ ضدددج  طبدددن اتالفسدددن شدددرب االددده افدددرد إ تمدددجل اخددددال   أو 
  تمجل و ود ايعجص  ان املجم  أو إشراد ايشمس اجملهت عليهدج   
أو اخلمر   تمجل اهقالبه  أو ايعصه   تمجل هقص  لثيه  أو ايبئدر  
  تمددددجل  وال تءيهاددددج أو املددددجم املتددددالفس    تمددددجل إتصددددجيه   

تده  بجملعص    أو وق ع اي رط عليه  أو احلي ان املقت ل   تمدجل تدةي 
إىل غه  يد . واد  خدالق ادج عليده ايسدهة املسدتمرة  ودعد ى أن         
ايهج د اخلجع يف ايبعض بعيهللة عن ايتحقيدق  وايفدجار أن   د     
ظجار ايشرع ةبجطاله  اجيالفجدن ايثجبتن بجألصل ةجملعل ان  ادال وجده   
ملالع ايصءرى أو اي اى. وجيرا يف أصل ايعهلل  املثبب يلالفجدن ه  

جب بجيالسبن إىل  ي ان ايطب شىدّ  يف تدةيتده    اج جرى يف ا دتصح
أصدددجب طدددجار يتدددالفس االقدددجت ايدددالفس  هعددد    جيدددرا   ددد   
ا دتصحجب اع اعج ضن أصل استقل غه تجبع  ويبال  االج  عل  
ايددراجح. واثلدده إ ا اددج ت ددد    دد  عقلددي يت قددت عليدده احل دد       
ايشرعي ةث ب  طدب أصدجب  جددن ادع ا تمدجل جهجاده وددق ط        
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ام املسفهلل اع ا تمجل احلججل  وعرو  ايقتل يليدهلل   جدن يف ا 
وييس يف ايهللا  د ى عمرو  وجرا املجم عل   املءس ل اع ا تمجل 
عهلل  احلفب  وه اج ادن األصد ل املثبتدن يلمىث بَّدب ادن غده ترتدب        
شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرعي.
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وأاج اخخبج ي ن المج ةدجن اددابه  قصدر احلفدن علد  ايضدرو تني       
ن ةمج هقله عاله  أايداله   مل يعتدهللطوا   واي تجب وايسالطن ايالطب ين املهسري

بهدددا األصددل  و  بءددهه اددن األصدد ل و  اددج عددهللا اددج ةروا اددن     
األدين. وايفجار أن  جهل  االج ةحجهل  ايمج ار وجيديم يف األصد ل   
علمه  خمجيت يعمله  ودالبيطن ي  إن شجم اا أهه  يف ةل املعجيدب  

 أو جىّلهج ةدي . 
 املطلب الثالث

 يف الكتاب
االددع اددن ايعمددل بفددجاره غدده اهسددر بجألخبددج  ايعددجال ن     وقددهلل 

بفددجار األخبددج    تدد  ترّقدد  ةددثه ادداله  إىل يهددظ اا وايددران       
وإبلدديس وايشدديعجن وارعدد ن واجاددجن واأل   وايسددمجم واهلدد ام    
واملجم وه اج  وةلمجته عالهللا  ب دراج ادن اجملمدالت واملتشدجبهجت     

ايصددجد ة اددن األ مددن     يعددرق شدديم االهددج إّ  بتهسدده ايروايددجت     
صددل  اا عليدده ومليدده    األطهددج  دون ايدد ا دة عددن ايددالل املختددج      

( إ ا مل ت دن اهسدرة  واددا ادن األقد ال ايعفيبدن  واألاد          ودل 
ايشاليعن ايءريبن ملخجيهتهج يآليجت اي ثهة املشتملن عل  إهه عربي ابني 
وأهدده اددهللى وبيددجن وتبيددجن ويهددهللى إىل احلددق وإىل صددراط اسددتقي      

الدد  اي دجارين  وتقشدعر االده ا لد د  وعلد        ويىبشَّر بده املدؤاالني  وي  
ايددد ط علدد  عددهلل  تددهللبرا  إيددجه  وإهدده ُأهددلل يلتدددةه  وهددلول بددرامة   

بهدج ييقرأادج علد  املشدرةني  وتالليلدهج      ( عليه ايسدال    وا دجل علي
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عل  خص   اي عهلل واي عيهلل خروج عن اهجايمهج وعدن طريقدن   
 ايهريقني  وتقسي  مليجته إىل م مدجت واتشدجبهجت  وايدرد اييده عالدهلل     

املالج عن وا  تفجج عل  املشدرةني واييهد د وايالصدج ى. وايتعفيدل     
بسدد  ة وعشددر ددد   اثلدده  وإن املددؤاالني إ ا نعدد ا اددج أهددلل اا     
تهيض أعياله  ان ايهللاع  وأن بعض ا ن ادتمع ه اقجي ا إهه قدرملن  
عفددب يهددهللا إىل ايرشددهلل  وإهدده يقددص علدد  بددين إدددرا يل  وإن       

قلد به  ادر  يتبعد ن ادج تشدجبه       املؤاالني يليهللا  اهللى  وايدين يف
االه  واهه ي  ةجن ان عالهلل غه اا ي جهللوا ايده اختالادج ةدثها  واهده     
ي  هلل عل  بعض ا عفمني  مل يؤاال ا به  وا  تفجج بجهه ةتجب 
اصهللد ملج اعه   واهه اصهللد ملج بني يهلليه  واهه ي عظ بده وان مليجتده   

مليجتدده بصددج ر  اهصددلن يقدد   يته ددرون  واهدده  ةددرى يلمددؤاالني  وان  
و ان وان املالدجاقني حيذدد  ىون  أنإ تالدلل علديه  دد  ة تالبدئه  ادج يف        
قلد به   وأهدده إ ا هليددب ددد  ة امدداله  ادن يقدد ل أي دد   ادتدده اددده   
إميجهًج  وإن اي تجب أهلل تبيجهًج ي لط شيم  وإن مليجته إ ا تىلي ب يعدرق  

را يل وإن يف وج ه ايدين ةهروا املال ر  وإهده ي عإلمده علمدجم بدين إدد     
اآليددجت إ ا تىلي ددب قددجي ا اددج ادددا إّ   جددل ااددرتى  وأهدده أهددلل وايدده   
 ةرى يلمخجطبني  وإن مليجته ا ا تىليب علديه  يق يد ن ا تالدج ب تدجب     
غه ادا أو بهلليه  وإن اداله  ادن يسدمع مليدجت اا تىتإلد  عليده ايصدرُّ        
 است اًا  وأهه يالعق عليه  بجحلق يف بجب ا  تفدجج وإن امللحدهللين  

إ ا ُقِرم عليه  يعفب ن ويضح  ن و  يب  ن وإهه إ ا ُأهليب د  ة 
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 ا بىهللطيب ملين ا دجن مليدن قدجي ا إمندج أهدب      هفر بعضه  إىل بعض  وإهه إ
اهرِت  وإن ايدين أوت ا ايعل  ان قبله إ ا يتل  عليه  فرطون ي  قجن 
دفهللًا  وأهه  إنإ ةجه ا صجدقني الي ت ا  هللي  اثله وإن اا صرق 

( ييسددتمع ا صددل  اا عليدده ومليدده ودددل  ههددرًا اددن ا ددن إىل ايددالل  
ايقرملن المطج  ضروه قجي ا اهصت ا إههد   جعد ا إىل قد اه  االدد ين     
واخاوا بإعفج  ايقرملن  وإهده إ ا اهليدب دد  ة م مدن و ةدر ايهدج       
ايقتجل ةجن اي جار ةجملءشي عليه ان امل ت  واهه  قدجي ا إن اددا إّ    

غه  ي  ان اآليدجت  وادده    دحر يؤ ر ان ادا إّ  ق ل ايبشر  إىل
اآليجت جّلهج اههد    اعالجادج ادن ةدال  أادل ايعصدمن يف ايروايدجت        
واخلعددب واملدد اعظ وه اددج اددال د وإ   وايروايددجت املتدد اترة اعالدد      
املشددتملن علدد  وجدد ب ايرجدد ع إييدده ة خبددج  ايددث َقَلني وه اددج  وإن  

ب اا  ألن ايهنت إ ا أقبلب ةِقَعع ايليل املفل  يل  ايرج ع إىل ةتج
ايدده بيجهددج وتهصددياًل  وإن اددج وجددهلل  يف ةتددجب اا أو ايسددالطن يددلا     
ايعمل به  و  عىد   ي   يف ترةه  وإن عل  ةل  دق  قيقدن وعلد     
ةل ص اب ه    امج وااق ةتجب اا اخدوه  واج خجيت ةتجب اا 
اددهللع ه  وإن ةددلط شدديم يىددر د إىل اي تددجب وايسددالطن  وإن ةددلط شدديم    

ةتجب اا  وةلط اج  ي ااق ةتجب اا اه   خرق  وإن  اردود إىل
احلهللي  إ ا ةجن يه شجاهلل ادن ةتدجب اا ُقِبدل وإّ   دط  وإن ايقدرملن     
  مَّجل  و وج ه اجِال ه عل  أ سدن اي جد ه وإن ادن  دَّ اتشدجبه     
ايقدددرملن إىل م مددده اىدددهللا إىل صدددراط اسدددتقي  إىل غددده  يددد .       
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لتده وعدهلل  اعراتده ةداًل أو جداًل      وايتخصيص بجملهسر   وجه يده يق 
قبددل لددع األخبددج   اددع إن ظددجار بعضددهج إن اخلددا  يقبددل إّ  اددع  

 (عليه ايسال   ا ااقته يه  ويلسهة املستهجدة ان تتبع ةلمجت األ من
يف ا تفججه  علد  املخدجيهني واملدؤايهني  و  اعالد  يلت قدت علد        

عل  عجص  بن  يدجد   (عليه ايسال   ايتهسه ةج تفجج أاه املؤاالني
ََََ  لألََََـ ، ف هيََــ  ]  علدد  ههسده ايعيبددجت بق يده تعددجىل   مّلدج  درط   وَاألَرْضَ وَضـَ

َة      وا تفجج ايلارام [يَخْرُجُ مألنَُْمَ  اللُّؤْلُؤُ وَاْملَرْج نُ]  وق يه تعجىل [هَ كأَل

وَوَر ثَ  ]عل  أبي ب در مّلدج االعهدج اخ   بق يده تعدجىل       (عليهج ايسال 

هَََبْ لألي مألنْ لَدَُْكَ وَلأليًّ ف ]ت إضجان ق يه   و هىقل يف بعض ايروايج[سُلَيْمنُ دَاوُدَ 

َُمْ أَوِْ ب ـضََْ ٍ]  [يَر ثُينَ وَيَر ثُ مألنْ آل  يََْقُـب َ   ويف ةتدجب  [وَأُولُـبا األَرْحَـ ،  بََْهـُ

تَرَكَ خَيْرً إ نْ ]  [يُبْصأليكُمُ اهللُ يف أَوْالدألكُمْ لأللذّكَر  مألثْلُ حَظِّ األَُْثَيَيْن  ]اا 

علد    (عليه ايسال     وا تفجج أاه املؤاالني [يَّةُ لأللْبالألدَيْن  وَاألَقْرَبنيَالبَص

وَالَ تَكُبَُْبا كَ لَّذينَ تَفَرَّقُبا وَاخْتَلَفُبا ايصحجبن  مّلج تهرق ا عاله بق يه تعجىل]

علد    (عليده ايسدال       وا تفدجج ايصدجدد   [مألنْ بََْدأل مَـ  جَـَهَهُمُ اْلضَيَنَـ  ُ

بجد بن ةثه  ي  اعرتضج عليه دهيجن ايث ط ا  ويف خا ملخر عل  ع
ـــةَ اهلل ]يف يدددبس ايثيدددجب احلسدددالطن بق يددده تعدددجىل   ـــرَّ،َ ا يْنَ ـــنْ حَ ـــلْ مَ   […قُ

عل  أال ا ا ا  يف ا بجت إاجادن   (عليه ايسال   وا تفجج اهلجدا
إ ََّمَ  وَلأليُّكُمُ اهللُ وَرَسُبلَهُ وَالَّذيَْن ]بق يه تعجىل  (عليه ايسال   أاه املؤاالني
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لد  ايقجضدي حييد  بدن     ( ععليه ايسال     وا تفجج ا  اد[…آمَنُـبا

أةث  يف جملس امل ا ن يف  د  أخبجٍ   واادج يف  دق أبدي ب در ادن إنط      
اقجل: ( هلل عل  ايالل  (عليه ايسال   جاا يل 

يج ممهلل د لإ أبج ب ر ال ا  عدين  اٍ  ادإهي عالده  ا   ويف  دق     
وقجل ي  (   ي  مل ُأبإع   يبىِع   عمر بن اخلعجبعمر أهه قجل ي اًج  

(  و ةدر يدردط األول يف  دقط األول       االه ا  عمرهلل ايعداب اج 
هُ]ق يه تعجىل  ب هُ ب ـهأل ََفْسـُ إىل ملخدره     […لَقَدْ خَلَقْنَـ  اِ َْسـَ نَ ف وََََْلَـمُ مَـ  تُبَسـْ

كيف خيفى على اهلل رضى أبي بكر وسخططه  ييأخ ل ع،خه     اقجل: 
وَإ ذْ أَخَذَ اهللُ ميثَ َق ]  [ميثَ قََُمْ  وَإ ذْ أَخَذَْ  مألنَ النَّض ينيَ ]ويف  دط ايثجهي ق يه تعجىل 

يطّص ال،بوة مبا مل ُيشِرك  يكيف ي،اهلا من أشرك يف أكثر   [النَّض ينيَ

وَمَ  كَ نَ اهللُ لأليََُذِّبََُْم ]  ويف  دط ايثجهي يف  قط ايثجهي بق يه تعجىل زمانه

يكيف الي،جو إال   قجل: [غْفألرُونَوَأَْتَ هيَ مْ وَمَ  كَ نَ اهللُ مََُذِّبََُمْ وَهُمْ يَسْتَ

ّّابخ     (:   صل  اا عليه ومليه ودل    وقجل  عمر كَثرت علخي  الك
(( …وستكثر يإذا أتاكم احلديث ياعرضوه على كتاب اهلل وس،يت

يمخخا وايخخق يخخاعملوا عليخخه ومخخا  خخالف    إىل أن قددجل اددج اضددم هه:   
عل  ابن ايَ  طا يف عدهلل    (عليه ايسال   (  وا تفجج ايرضج ياتركوه

ــــبا ]هين  بق يدددده تعددددجىل  جدددد ا  ه ددددجو املسددددل  ايالصددددرا   وَال تَنْكألحُ

وَاملُحْصَنَ  أل مألنَ الَّذينَ ]  اجعرتضه ابن  ايَ  طا  يف ق يه تعجىل [املُشْر كَ  أل
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    اقجل: اي االس خن  وا تفجج أبي جعهر ايبدجقر  [أُوتُبا الكألتَ  

 يد   ةدر أن صدالة ايسدهر  ةعتدجن اجعرتضده   ا ة        (ليه ايسال ع
اعل ا  ا ججبهمج بجملعج ضن بق يه وممهلل بن اسل   ب ن اا مل يقل ا

 (عليده ايسدال       وا تفجج ايصجدد[هَالجُنَ حَ عَلَيْهأل أَنْ يَطَّبَّفَ ب َ مَـ ]تعجىل 

عل  ا ىل ملل بسج   ي  د يه أهده قلدع ظهدره ووضدع عليده ادرا ة        
   [وَمَ جَََلَ  عَلَيْكُمْ هألي الدَين  مألنْ حَرَجٍ] هّا يعرف من كتاب اهللبق يه: 

علدد  اددن جلددس علدد  اخلددالم    (يدده ايسددال عل   وا  تفددجج ادداله 
إىل ملخره   […إ نَّ السَّمْعَ وَالضَصَرَ وَالفُؤَادَ]وصء  إىل املالاي بق يه تعجىل 

وان تتبع ةلمجت ايصدحجبن يف ا تفدججه   ةج تفدجج ابدن عبدجو      
 (عليده ايسدال     عل  أبن ايَ  طا واصدحجبه  يد  بعثده أاده املدؤاالني     

  وق يه [مَنْ حَرَّ،َ ا يْنَةَ اهلل ]إييه  ا ه روه عليه  ىسإن   يجبه بق يه تعجىل 

  وا تفدجج ُأب ديُّ بدن ةعدب علد       [خُذُوا ا يْنَـتَكُمْ عألنْـدَ كُـلِّ مَسـْ  دٍ]

بق يده تعدجىل    (عليده ايسدال     ايصحجبن يف تهرقه  عن أاده املدؤاالني   
 تفدجج    وا[وَالَ تَكُبَُبا كَ لَّذينَ تَفَرَّقُبا وَاخْتَلَفُبا مألنْ بََْدأل مَ  جَـَهَهُمُ الضَيَنَـ  أل]

دلمجن عل  عمر ملدج أاَّدر ه علد  املدهللا ن وةلهده أّ  يسدجاح ادن قبلده         
يَ أَيََْ  الَّذينَ آمَنُبا اجْتَنألضُبا كَثألـااً مألـنَ النَّـنَ إ نَّ بََْـ َ ]ظجهطًج به  ايس م بق يه تعجىل 

 يب ويهلليل [  مل يبق  اعه النَّنَ إثْمْ وَالَ تَ َسَّسُبا وَالَ يَغْتَبْ بََْهُكُمْ بََْهـ ً

عليه اججرت عليه دهة ايعلمجم واخلعبجم واي عطجظ خلهًج بعهلل ددلت  
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ان ا  تفجج به عل  اعجيبه  ان دون ه ه  وان غه  ةر تهسده  
وان دهة ايع ا  اضاًل عن ايعلمجم اإهطه  مل يلاي ا يتلد ن اآليدجت    
وفجا ن إ ا قرأوا مليجت اي عيهلل ويستعيدون عالهلل قرامتهدج ويعمئالد ن   

يدجت اي عددهلل ويعلبدد ن ادن اا هيددل اضددجايالهج وحيدت، بهددج بعضدده     بآ
علدد  بعددض يف اقددج  املخجصددمن  وهقددل يف املشدده   أن لجعددن اددن  
اح ل أال ايلسجن املال رين ياللول ايقرملن جهدهللوا يف أن يعج ضد ه    
ارجع ا إىل ق اه  وأقرطوا بدجيعفل عدن اعج ضدته  وقدهللا ا احملج بدن      

عض ادج ايده ادن اي دال   تد  إن      بجيسي ق وايسهج  عل  اعج ضن ب
وَلَكُـمْ ]أعفمه  يف ايعل  وا جه  جول اعج ضدته يف ق يده تعدجىل     

  اعج   اج بع  عل  اخلفل وظه   قبح اج اعل [يف القألصَ ص  حَيبةٌ

(  اجملسد ين شدبه ضدرو يجت    القتل أنفى للقتل مخن الدّيخ   ان ق يه:  
ي اعران اعفج  ايهللين اضاًل عن املداب.    ايق ل بدي  يقتضي هه

ايقددرملن وبالغتدده واصددج ته  ألن اعفدد  اددهللا اج علدد  املعددجهي ويدد    
ت قهب عل  تهسه األ من ضجعب اج هللة اخعفدج .  د    يبقد   درة     
يعهلل  إ دجل  د ل إّ  بلسجن ق اه  و   رة ياللول ايقدرملن يف بيدجن   

يف تهسده ةدل مليدن     (عليده ايسدال     األ  ج   ألن احلججن إىل ا اج  
  ويد  ةدجن احلدجل    (عليه ايسدال    احل   ان ا اج  االه يقتضي أخد

ةّله ي جن ان أعف  اج يعيبه أ بجب امللل علد  املسدلمني  ويشدالع ن    
بدده غجيددن ايتشدداليع  وان قددرملهه    يههدد  و  يالتهددع بدده  وأهدده خمددجيت  

   وادد  ميددع ةتددب اا اإههددج اهه اددن عالددهلل اددن هليددب بلسددجهه      
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ت جده اخلعدجب   يههم ن االه شيئًج ات جده خعجبدجت ايقدرملن إيديه  ة    
بجيعربي إىل ايهج دي أو ايرواي أو اهلالهللا وبجيع س.    ان ايدالل  

( ةجن يتل  اج ياللل عليه ان ايقرملن عل  صل  اا عليه ومليه ودل   
 ؤوو املالددجبر  وعلدد  عجاددن ايالددجو اددن دون أن يهسددر هلدد .  دد    
فهددد  إن األ مدددن وايعلمدددجم خلهدددًج بعدددهلل ددددلت يعفددد ن بآيدددجت اا 

وتهسده ويف األادر بتدهللبَّر ايقدرملن     وف طاد ن ويىر ّغبد ن ادن دون بيدجن     
وت رير مليجته  ت  ة هه يرى ان فجطبه وايب جم عالهلل قرا ته وق ل ادج  
يالجدددب جدد اب املالددجدى عالددهلل ايالددهللام وا دددتعج ة يف اقجاهددج وطلددب 

 ايتََّهجلايلعت يف اقجاه وةلمن اخميجن يف ا جههج وا ح د يف ا جهه و
ي تجبن ملدج يالجددب عليده ادن     وا دتخج ة به واهتخجب مليجته يلقرامة وا

  د و هددظ وصددحطن وه اددج أو ايددتخلص االدده اددن خدد ق واددر  
واقر وه اج واه  اي هج  اعجهيده وإأل يدردط عليده وجد اب املسدلمني      
عاله إىل غه  ي  ةهجين يف إ بجت بهللاان اج  ةرهجه  وقهلل خدجيت علد    
اخخبج يني عمله   اإهه  يعمل ن تل  األعمجل امل ق ان علد  اهد    

ألق ال  وي  أهصه ا ألقدرطوا بددي  واعرتاد ا  ويقدهلل أجتمعدب ادع       ا
أعفمه  اضديلن وجدرى  ةدر املسد ين  اددةرت يده بعدهلل  ةدر األديدن          
خمجيهن علمه عملده اسد ب عدن ا د اب.  د  بعدهلل قيدج  ادده األديدن          
وغهاج  وقهلل اقتصرهج عل  بعض االهج تق   ايبهللاان وايضرو ة  اال 

وأخبج    و وإاج اإههج بعهلل  ي  ي   يصء  إىل بعض شبهجت أو  دىواج
وت ويلدهج  االهدج عدن    إطرا هج دّيب عل  خالق اج قلالجه  اال بهلل ان 



 29 ق املبنياحل .............................................................. 

ما ضرب أحد القخرن  بعهخه بخبعال إال       (عليه ايسال   أبي جعهر
ما علمتم يقولوا ومخا مل تعلمخوا     (عليه ايسال   (. واالهج ق يهكفر

بني يقولوا واهلل اعلم  إ  الرجل لي،زع بآي  من القرن  يَيُطرُّ بها ما 
يقتددجدة اقيدده أاددل  (عليدده ايسددال   (. واالهددج ق يدده الأخخماو واألر 

إْ  ك،ت   (:عليه ايسال   ايبصرة ال تهسر ايقرملن قجل: هع   اقجل 
وحيخ  يخا اتخادة إيخا يعلخم      إىل أن قجل:  ( …تفأره بعلم ي نت أنت
مخن أيتخى ال،خا       (:عليده ايسدال     (. وق يده القرن  من  وطب به

هلخخ   ومل يعخخرف ال،اسخخ  مخخن امل،أخخوم واملكخخم مخخن املتشخخابه يقخخد
من يّأر القرن  برأيه يليتبؤ مقعده   (:عليه ايسال   (. وق يهوأهل 

إ  للقخرن  بط،خا وللخبطن     دجبر:    (عليده ايسدال     (. وق يده من ال،ار
بطن وله ظهر وللظهخر ظهخر  ياجخابر لخيء شخيو أبعخد مخن عقخول         
الرجال من تفأري القرن   ا  اآلي  يكو  أوهلا يف شيو ون رها يف 

وقد هل   يف عدهللة    (.شيو  وهو كالم متصل متصرف علخى وجخوه  
( , عليده ايسدال    [ إهده علدي   مَـن عنـدع علـم الكتـ  أخبج  يف تهسده ] 

من اال الّي [:  مَن عندع( يف ج اب ]عليه ايسال  وق ل ايصجدد 

ع،ده علم من الكتاب أيهل أو الّي ع،ده علم مخن الكتخاب  إ    
نأب  الّي ع،ده علم مخن الكتخاب إا الخّي ع،خده علخم الكتخاب        

ده. وقددهلل و د اثلددهج يف  ددق  ( وأاثددجل ادد ك،أخخب  القطخخرة إا الب خخر 
األخبج  ايالب ين  بل اعلق األخبدج   وبعدهلل ايتحقيدق وايالفدر ايدهللقيق      
يفهددر اددن اةثراددج إن ايتهسدده غدده خمصدد   بجأل مددن  ويدد  أاددجده     
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اقصج ى اج يهيهلل اختصج  ايتهسه وا  امنج ي  ن يف اخلهدي  أو  
إن تهسه ليع مليجت ايقرملن خمص   بجأل من وهدن قدج ل ن بهمدج     

احلق احلقيق بج تبجع ايدا   يالبءي وق ع ايبح  ايه واياللاع  وقهلل و
( ادن   ضدي اا عالده     و د يف بعض األخبج  وادج عليده اجملتهدهللون    

تقسي  مليدجت ايقدرملن إىل م مدجت واتشدجبهجت ةمدج  ةدر يف صدريح        
اآليجت وايروايجت وإن ايقرملن  ال ن أقسج  االده ظدجار  فهد  تعراده     

م ويتدجج ايعد ا  يف اهمده إىل    ايعرب بلسجهه   وقسد  تعراده ايعلمدج   
ايبيجن  وقس    يىعدر ق االده املدراد إّ  ببيدجن ددجدات ايعبدجد  ويعدلط       
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اثل  ي  جج  يف اعلق اي تب ايسمجوين اجههج  ختل  ان ظجار 
وخهي وم   واتشجبه وعليه جدرت طريقدن املسدلمني  ادإن  قدج ق      

 ل إىل بيجن تهسه ايعبجدات اجمله ين واحلروق يف ابجدئ ايس   ا  إة
ايشددرع وإيضددج ه واعراددن دقددج ق ايرتاةيددب  واددج ايهددج اددن ايال ددجت 
واخشج ات وايل ا   واملللواجت ا  ة ين إىل أهفج  ايعلمجم وأا دج   

 ايهضالم وبجقي اج ايه وا  األةثر يست ا ايه ايعلمجم وايع ا . 
 املطلب الرابع

 يف األ بار ال،بوي 
خبددج  املرويددن عددن األ مددن   و  يالبءددي ايشدد  يف أههددج ةسددج ر األ  

األطهج   وةسج ر اخلعجبدجت اي اقعدن ادن ايعبيدهلل وايسدجدات  وادي       
بهددج  (عليدده ايسددال   املرتبددن ايثجهيددن بعددهلل ةتددجب اا ومل تددلل أ متالددج  

حيتف ن عل  املخدجيهني واملدؤايهني  وةددا ليدع ايعلمدجم ايسدجبقني       
وايال قني  وهلج  جحجن عل  أخبج  األ مدن ب ههدج أبعدهلل عدن ايتقيطدن      

ةهددج  اددده األاطددن وإلددجع املسددلمني  بددل ضددرو ة املددداب بددل   اددن
ايددهللين دايددن علدد   يدد   ويف أخبددج  عددر  األخبددج  ايصددجد ة عددن  
األ مددن األطهددج  عليهددج ةعرضددهج علدد  ايقددرملن أبإددي ن شددجاهلل علدد  اددج  
قلالجه  وعل   ي  ادتقر  أا اجملتههللين واداب اخخبج ين ةمج هقل 

( االليددن يددالل ،  أن أخبددج  االفوائخخد املدنيخخ يف ،
ايقددرملن  جمملددن واتشددجبهن     فطددن ايهددج  و  عمددل عليهددج إ  بعددهلل  

ملثل اج و د يف ايقرملن ادن  ةدر ايبعد ن     (عليه ايسال   تهسه األ من
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وايالجدددخ واملالسدد و وهدد   يدد   اددج أد ا اتدد   صددل ايهددج        
(  أو اخلجل  وبعل بهج ا دتهلل ل يف  يجته 

ايددا يفهدر ادن ايروايدجت     بعهلل أن قبضه اا إييه  وان ايعفدب إنط  
ايعمل بجخبج  ا هبيجم ايسجبقني ادن غده تهسده يتضدمالهج ا  تفدجج      
واألقدد ال واألاعددجل ايصددجد ة عدداله  اددن دوهدده  ا يددت يقددجل بعددهلل   

إهطددج ا وإهطددج اييدده  اجعدد ن  يقددهلل   فيدن أخبددج  هبيطالددج اددن غدده تهسده  
يليه د  اهللاب ق اعهلل اخدال   اعل  اخدال  ايسال  ا اا إهه حيق

وايالصج ى وايصجبئني ان يستخه ا عل  ادا بجيقرملن  وبشريعن ديهلل 
املردلني  وان تدهللدط طبد هل  َار   دًج  وان ميشد ا يف أطدراق األ        
ار ًج قج لني: ي  ةجن املسلم ن عل   دق ي دجن هلد  ةتدجب يعراد ن      
اعالجه وهل  يعرا ن ان ةالاه اج أدسه ان ايشرع وبالجه  وي  ةدجه ا  

ي جن ةال  هبيه  عل  ه  ةدال  األهبيدجم  وةدال  ةتدجبه      عل   ق  
علد  هد  اي تدب املاللطيدن اددن ايسدمجم  وحيدق يلمخدجيهني ان يععالدد ا        
عليالج بجخلروج  عن  بقن املسدلمني قدج لني: بد ن اددابه  ابالد  علد        
إه ج  ضرو ا ايهللين  وإن ليع ادج اددتهللي ا بده علد  إاجادن علدي       

مليدجاني ادن اي تدجب املالدلطل وةدال  ايدالل       أاه املؤاالني واو ده ايءرط ا
املردددل اددن اجملمددل عالددهللا   تدد  يىهسطددر ب خبددج  وا دة اددن األ مددن    
اخ ين عشر  وايه عل  دع اا  د وإ  ظدجار ادال  بد ت إّ  ادن أديدن      
أخددر ايالقعددع ةددال  اخخبددج يني اعهدد  إ    دييددل ددد اامج عالددهللا    

هلل ضديق ا علد    وتضعت  فن اجملتههللين وتق ى ش ةن املعجههللين  وق
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أههسده  اضددجقب علديه  اددهللا   األ  ددج  وتععلدب علدديه  شددرا ع    
اخدال   اال جيهللون ألةثراج ديدياًل شدرعيًج  ويد  ةدجه ا يعملد ن ادج       
يعلم ن ي ن ادتقرام اتجواا  وأ  جاه  يقتضي خبالق  ي  واا 

     أعل  .                                                                 
 املطلب اخلامء

 يف األ بار املعمول عليها ظ،ي  أو علمي 
إن األخبددج  املعم يدددن عليهدددج يف األ  ددج  ايشدددرعين وضدددعيجتهج   
وت ليهيجتهج وا ض عجتهج ايشرعين ال اي بتمجاهدج علميدن ايصدهللو     
أو االقسدددمن إىل قسدددمني علميدددن وظاليدددن  و ادددج جدددرى اخلدددالق يف  

ععيدن ايهلل يدن  اخخبدج ي ن    ا ض عجتهج ايلء يدن ادل ادي بتمجاهدج ق    
علدد  األول  و اددج خددجيه ا ايبهلليهددن ايدده  واجملتهددهللون علدد  ايثددجهي   

 ويقيق ايبح  يت قت عل  بيجن اا  :دد
إن ابال  اخلعجبجت ايلء ين وايعراين ادن أا يءدن ةجهدب    أَحُدها: 

وأا عىرإق ةجن يف اهد  املدراد االهدج علد  ادج يىههد  االهدج ادن املعدجهي          
ريق علمي ةدجن أو ظدين واد  أةثدر شدي عًج وأقدل ادج        املهللي ين هلج بع

يىتهددق ايعلدد  يقيددج  ا تمددجل ايتخصدديص وايتقييددهلل واخضددمج  واجملددج  
وخهددجم ايقددرا ن و  فددرج عددن جىلاهددج علدد  املعددجهي اي اقعيددن ايلددل    
احل دد  بللواهددج ويتبددهللل بتبهلليلددهج إّ  أن يقددع ت ااددق علدد  إههددج إ ا     

ات  ن ان األدبجب أو ايعالاجت ُأطلقب ُأ يهلل االهج خالق اهللي هلج 
و  اددهللخل هلددج يف احلقددج ق واجملددج ات وي دد ن  جهلددج  ددجل بددجقي     
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ايعالاجت  وجيرا ه   ي  يف املرادالت وامل جتبجت واي صدجيج  
وايسدددفالت وادددج يقددد   اقدددج  األيهدددجظ ادددن اخشدددج ات وهصدددب     
ايعالادددجت  وعلددد  هددد   يددد  جدددرت عدددجدة ايسدددالطني  أ بدددجب    

ةدجن هلد  خدهللا  ممجييد  وأ درا   ةد   وإهدج         ايسلعجن( اإهه  إ ا 
جج  هل  أن يعلق ا ت دجييهه  هميدع خدهللطااه  وخبصد   األ درا       
واملمجييدد  أو ايدددة   أو اخهددج  ويىفعددل امل ضدد ع اددج بالدد  علدد       
ايتبهللل  ةخروجه  ادن دا اد  أو بقدج ه  ايهدج  أو اقدجاته  عشدرة       

أدددبجبج أو وعددهللاهج واددهللاييل ايهددجظه  عليهددج ايعمددل إّ  اددع جعلددهج  
 ادد    واخد اةددجت   يددتءه احل دد  بتءهاددج  ألن اخد ا  اددرملة     
علمه وظاله وشّ ه ووامطه د ام إ  إ ا جعدل  ا ضد عج وبالد  عليده     
  دد  وهددص علدد   يدد  ا هدده فددرج عددن ايضددجبعن  علدده ا ضدد عًج  
وي  ن  جيه ةمج إ ا قجل يءلمجهده: إ ا قلدب: اا أةدا أو  اعدب أو     

قتل ا االهًج وايءهلن وايالسيجن واخجبدج  وايعفدل ادن    قلبب عمجات  اج
األعدددا    اددن تبددهلليل امل ضدد ع وايعلدد  و ايفددن يف ايصددهللو  أو       
ايهلل ين وايشّ  واي ا  وا هدل  املرةدب يف   يد  دد ام  وايعقدل      
حيس ن  ي  و  يقبطحده  ألن األغدرا  واحل د    تقدت علد   دهلل       

ايسيهلل يعبدهلله ا ا جج د  ادالن    وأقلهج ا ختبج  و  اجهع ان أن يق ل 
عين خبا اجعمل عليه  وإن مل حيصل ي   عل  و  ديمج إ ا خجق 

 ان املعلع بل   اجهع ان أن يق ل وإن علمب ب دبه.
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إن  جل األ  ج  ايشرعين ةحجل ايعراين وايعجدين يف بالجم  ثانيها:
اه  ا ض عجتهج عل  ايفه   ان طريق علمي أو ظين يف ةتدجب أو  

و إلدجع أو اتد اتر يهفديني أو أخبدج  مل دجد مه ادن أو  .       ضرو ة أ
وييس خعدجب ايشدرع إّ  ةءدهه ادن اخلعجبدجت وعلد   يد  جدرت         
خعجبجت األهبيجم واي تب املاللين ان ايسمجم وددهة األ مدن وايعلمدجم    
وإّ  أُلهسهلل بجب  ا دتهلل ل ب ةثر ا يدجت وايروايدجت و  ادرد بدني     

ل يعم   أو إطالد أو ظه    قيقن أو أن ي  ن االش  ايفنط ان داخ
قريالددن اصددج بن أو اددن خددج ج ةتهسدده ادد خ   اددن خددا ضددعيت أو  
اعال  يلهظ ا خ   ان ةال  بعض املعتمهللين ان أادل ايلءدن وإن مل   
ي  ه ا ب صت ايعهللاين واي  جقن أو ترجيح ان ختصيص أو جمدج ًا أو  

مج ين إضمج  اثاًل أو بني اتفجهسني ةتخصيصدني أو جمدج ين أو إضد   
ألن املهللا  عل  اج يفهر ان تتبع ايسهة علد  ايفهد   ادن أا وجده     
ةجن  اإن أال ايلءجت وأال ايعرق ب قسدجاه    فتلهد ن يف  يد     
إّ  ايمج   تصل إييده أ ادجهه  ادن بعدض ايرتاجديح ويسدجن ايشدج ع        
جج  عل  أيسالته   واج هلل  د ل  إّ  بلسجن ق اه وبالجم اخلعجبجت 

املرادالت واي صجيج وايسفالت عل   ي   وةثه ان وامل جتبجت و
اخخبددج يني مل يهرقدد ا بددني امل ضدد عجت واأل  ددج  يف عددهلل  اعتبددج   
ايفنط  وادا أيضدًج ادن املقجادجت ايديت خدجيت علمهد  عم لده  إ           
فه  عل  امُلت ت بع أهه    ياله  ن عن ايعمل بدجيفن يف امل ضد عجت   
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ه ان املقجاجت اي ثهة يال رون بل األ  ج   ويف ادا املقج  وغه
 عل  اجملتههللين عمله  ويعمل ن عمله .

إن ةلمددجت ايشددرع وخعجبجتددن اددي ةلمددجت أاددل ايلءددن    ثالثهخخا:
وايعرق وخعجبجته   ا مج إن امل ايي اثاًل إ ا   م ا عل  ا اييه  
ادد وجب ا علدديه  أشدديجم أو  را اددج ةددجن  يدد  عجاطددًج هلدد  وواقعيددًج    

ر  شيئًج ممج أوجب ه أو اعل شيئًج ممج  رطا ه ةجن بجيالسبه إييه  امن  ت
تج ةددًج يل اجددب أو اددجعاًل يلحددرا  ايدد اقعيني ي دداله  بددني أقسددج  ألن 
بياله  ايعجاهلل املقصر املستحق يلمؤاخدة ايؤخد إ  اع ايعه  واداله   
املعدو  يءهلن أو هسديجن أو عفدل أو إجبدج  أو ألهده بعدهلل بددل ا هدهلل        

ن مل  ه اجصجب احل   ايفجارا  واؤ م اه  غه املراد اعمله طجع
قهلل يعه  عاله  عن  ايبهللل  وقهلل يراد  اداله  ةددي  وةجهدب أ  دج      
ايشرع مم ين عل  احل   اي اقعي ايدا ججمت بده األهبيدجم وهليدب    
به اي تب ان ايسمجم و  يتبهللل بعهلل اضي وقب جد ا  ايالسدخ  و    

  ادًج أادج عجاطدًج     يتءه بل يبق  ببقجم امل ضد ع  د  املتعّلدق قدهلل ي د ن     
 ميع امل لهني أو خجصًج بصالت ةدجأل را  وايددة   وا هدج  وقدهلل     
ي  ن اهج قدًج يتعّلقده ب صدت اهدج د ادن  قيدن او ضدر أو ددهر أو         
ةثرته أو اعصيته ايه أو وطن أو إقجان  أو شّ  أو ةثرته وه   ي   

( و  يهج د ايلهظ ايعمل اهللي يه إّ  إ ا جعلهج 
ان يءهه ةمج يف ايشيم وايسه  وا لم واي ثه وايقدهللي   دببًج أو عال

يف مجّيهج وه اج و اج جعل  االه اس ين ه جو األا دن  وجعدل عتقهدج    
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اهراج يف تقهللي  ايال جو وت خهه واخد ا  ب قسجاه ان علد  وجهدل   
ارةب وظن ان اقيه أو غهه وشّ  ووا  ارملة ت شت عن اي اقدع  

اخللدل بدجملر ي إّ  ادع قيدج  دييدل علد        واخللل يف املرملة   تسدتهللع   
ا دتثالجم ان ايقجعهللة ةفهل ايَقصإر واخمتج  وا هدر واخخهدجت إنإ   
جعلالجه ان امل ض ع ادع عدهلل  ترتدب ايعصديجن  علده عدد ًا أو اعده        
وقهلل جيعله ان األددبجب يف إددقجط ايقضدجم ادع ا تمدجل ايد جهني        

ا ضد عج   وبالجم علد   يد  مي دن جعدل ظدن ايصدهللو  يف ايت دجييت       
اتعلقج يلح    و  اجهع االه و  ادتحجين  اي  ن ي دلط ظدجنط   د     
ههسه ي ن ايق ل بدي  ان غه هص خمرج ان ايقجعدهللة   وجده يده     

 وط ل ايبجع يف ايهقه ي بجه.
هع  ايفن ممن يعتا ظالطه دبب يثب ت احل   ايفجارا  ةجيشّ  

دددتاام يف ايربجعيددن علدد  وجدده يصددحط  وايشدد  يف اخلددج ج قبددل ا   
وه امج  اإن احل   ايفجارا اتمش ايهمج اجمل يعل  احلجل ايعل  
احل دد  ايدد اقعي  وأاددج ايعقدد د واخيقجعددجت واددج يف   مهمددج اددال    
يرض  عجقدل بتمشديته علد  ايعمد    ألن ايقد ل بده تصد يب يدرأا         
ايهقيه اي ا هلل يف مل ا ه وايهقهجم املتعدهللدين يف مل ا هد  ايلدل  اجتمدجع     

وامللددد  وايالسدددبن ايرضدددجعين وايال دددجو وايعدددالد   احلريدددن واي قدددت
وخالاهددج واخدددال  واخميددجن واخبج ددن وايعهددج ة وه اددج وخالاهددج 
ويرتتب عليه اج يرتتب ايقد ل بجيتصد يب ادع ههدي احل د  ايد اقعي       
اعالدد  أهدده يدديس ا   دد  إّ  اددج يف قلدد ب ايهقهددجم أو إن احل دد        
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وا ددن تتبددع ايسددهة  ايدد اقعي يالتهددي بجيالسددبن إىل ايهقيدده واقلهلليدده. 
  قددهلل حكخخم ظخخاهريوهفددر بعددني ايبصددهة علدد  ان االددج    مددني    

  وحكخم وااعخي   يعجبق اي اقعي ويرتتب عليده ايثد اب وايعقدجب     
وادد  اددهللي ل األديددن  اح دد  ايفددن عددن اجتهددجد أو تقليددهلل اددن دون 
تقصدده ةح دد  ايءهلددن وايالسدديجن وايعفددل واخجبددج  وه اددج  ةمددج    

يقجل ب نط ايده  يدجدة إددقجط ايقضدجم يلدلو        تقضي به ايقجعهللة. و اج
احلدرج بهللوهدده  وقددهلل يقددجل بثبد ت واقعدديني و  يدد ب   يدد  عقددل  و    

 هقل  وديف م يدي  ت تمطن بيجن يف اس ين ا جتهجد وايتقليهلل.
إن األدين  سب صهللو اج علميدن وظاليدن  واد  ايددا      رابعها: 

خبدج ي ن إىل  بال  عليه احملقق ن وأطبق عليده اجملتهدهللون  و ادب اخ   
إن ليع  األدين قععين ايصهللو   و  ارد  سبه بني مليجت اي تدجب  
و  املت اتر وايضرو تني ايلهفين  وبدني األخبدج  اآل دجد امل دعدن يف     
اي تب املعتاة  ألههج مه ان بقرا ن تهيهلل ايقعع  افميدع ادج أودعده    

ملعتداة  احملمطهللون ايثال ن يف اي تب ا  بعن وغها  يف بجقي اي تدب ا 
اددن اخبددج  تتعلددق بجأل  ددج  وغهاددج مه اددن بقددرا ن ايقعددع  تدد     
صرط  ا ب ههج  فطن يف أص ل عقج هلل اخدال  واروعده  و عمد ا إن   
املخعئ يف ايهروع اعجقب ةجملخعئ يف األص ل  ومل ي ااقه  علد   
 ي  أ هلل د ى اج يفهر ان بعض قدهللاج الج ويالبءدي ايده ايبالدجم علد       

  عليدده اددع جاليددن شدد هه  إهدده يلددل  اددن  يدد   ايت ويددل  ألهدده   فهدد
احل   بجن ليع ايعلمدجم املتقدهللاني واملتد خرين اسدتحق ن ايعقدجب      
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يلقعع  ص ل اخلع  اداله  غده ادرطة ومل يد ااقه  علد   يد  أ دهلل        
د ى ان ت ام ه ا ااقج هل  ان احملمطهللين ايثال دن  ويديس ةددي      

بجألخبدج  ايفاليدن    وأاج ايسيهلل املرتض  وابن إد يس  اقهلل االعج ايعمل
إن مل هؤوطل ةالاهمج  ومل يق   ب ن ليع األخبج  قععين علد  إهده   
قددهلل اعتددد  عالهمددج بقددرب عهددهللامج ومت الهمددج اددن يصدديل ايقددرا ن     
وا دددتءالجم بجخلددجع وايسددهة وهدد   يدد   وقددهلل ادطعدد ا خددالق       
ايبهلليهددن اإهدده ةيددت جيدد   يلعقددالم  صدد ل ايعلدد  بصددهللو  ليددع      

 اي تب املعتداة ي ا دهلل ادن ايعلمدجم اضداًل عدن       ايروايجت اي ا دة يف
لدديعه   اددع إهطدده اددبين علدد  اقددهللاجت يىعلدد  اخلددالق يف ةّلهددج أو    

و اج اشتبه  (عليه ايسال   املروا عاله إهه اخاج  جىلاهج  أوهلج اعران
أو ي جد د اشدج   يف انده أو يقبده أو      ايراوا ي تجبدن تشدبه ةتجبتده   

ايدجت يف ليدع ايعبقدجت    ةاليته واع عهلل   ي    بهلل ان دالان ايرو
ان اهللطة تقدرب ادن أيدت وادئيت عدج  ادن        (عليه ايسال   عن األ من

خلل يالش  ان جهن اي تجب ايدا أخد االه ايراوا بلعمه أهه ةتدجب  
شددخص اعتمددهلل واي اقددع خالادده  أو إهدده دددجمل اددن ايءلدد  واي اقددع  
خالاه  أو إن ايروايدن  هفدب ادن ةتدجب غده اعتدا االسدي  اويهدج         

جهن املروا عاله  شرتا   انه أو يقبه أو  و عمهج ان اعتا أو ان
ةاليته أو صالعته أو صهته أو هسدبه أو ا جهده  يد  يعدا بهدج عالده  أو       
 شتبجاه يف إددالاه  أو إميجهده  أو عهللايتده  أو ضدبعه  أو هقدهلله  أو      
يتفهللد إدالاه  أو إميجهه  أو عهللايته  وقهلل  وى عاله قبلهج ادلع  إهده   
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إ ددجل  أو وقدت أو إضدمج       وى بعدهللاج  أو يف ددالهلل يقعدع أو   
وه اج  أو يف ايدراوا   تمدجل  وايتده ادن خد ق و د يله ايالقدل        
بجملعال   أو يف انت ايرواين يالقص ايهج  أو تبهلليل وتءيه وه   يد    
امت  وقع ا تمجل شيم ان  ي  ويد  علد  طريدق ايد ا  يف  ادجن      
ان األ االن أو وا هلل ان ايسلسلن اختل طريدق ايقعدع   د   صد ل     

عل  هل    يستلل   ص يه يالج وي  ارضالج تعهللد ايرواة يف ةل طبقن اي
اضاًل عن ة هه  يف األغلب وا هللًا بعهلل وا هلل اج ادتههللهج ايعلد  إّ   
أنإ يبلء ا عهللد ايتد اتر أو ت د ن ايقدرا ن علميدن يف ليدع ايعبقدجت       
اه  يف اده املس ين ة ثه ان املسج ل علمه  قهلل خجيت عمله   و  

ن ايعمل بجيفن. وق ل بعضه  ب ن املراد بدجيعل  افالطدن    ميص هل  ع
تعمئن ايالهس اييهج  إن أ اد ا طمئالجن يف ا ملدن  اهد  ق يالدج  وإن    
أ اد اج يهللع  علمًج عرادًج  جدع إىل ادداب ق اده وختلدص بعضده        
ب ن املراد يف ةالاه  بجيعل  ايعل  ايعجدا دون ايعقلي  ممدج  يالبءدي   

دة قددهلل قضددب خبالادده,  دد    اددرد بددني علدد  اخصددءجم إييدده  ألن ايعددج
ايعجدا وغهه عالهلل ايعجمل  ني علمه  وأق ى اج ادتالهللوا اييه اج دلط 
بلعمه  عل  بعالن ا جتهجد وايعمدل بدجيفن وادي أاد     يالبءدي      

 أن يصء  إييهج و  يع طل يف أار ان األا   عليهج االهج:
 ن  ادن إههدد   ادج  ةدره احملمطددهللون ايثال دن يف اوا دل ةتددبه  األ بعد     

  ي  دون ايهدج إّ  ادج اد  صدحيح و فدن بيداله  وبدني اا تعدجىل          
  ويستهجد ان بعض ةلمجته  إههج تهيهلل ايعل  وايه:
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إن  ص ل ايعلد  علد  ارضده عالدهلل شدخص   يلدل  االده        أواًل: 
 ب ته عالهلل غهه عل  إن ايهج اج يقعع بعهلل  ايعمل به ممج يهيهلل ايتشدبيه  

ةدثه ادن  وايدته  ادع ا خدتالق ايهدج       وايتفسي  وههدي ايعصدمن  و  
وظه   ا يجد ةمج يف اس ين خروج د  احلديض وه ادج تدهللل علد      
اشتبجه أ هللا   وايت ويل ايبعيهلل غده ددهلليهلل  علد  أهطده يدردط بعضده        
أخبج  بعض  بل اي ا هلل االه  يرد بعض أخبدج ه ايديت  واادج  ادال     

  إ ادة األول بهلل ان أن يقيطهلل اج يرووهه يلعمل  أو يد ول ويالدلطل علد   
إىل ايعل   أو عل  إهه ةجن  ي  ايبالجم يف ا بتهللام     صل ايعهللول 

 عاله يف األ الجم.
اددجدلط ادددن اآليددجت يف ةددثه ادددن املقجاددجت ب هددجم ادددن      وم،هخخا  

ايعبج ات  وان ايروايجت ايهللاخلن يف للن املت اترات اال د وإ  عل  
خهصددجق االددع ايعمددل بددجيفن وايتع يددل عليدده  ويدد  هفددروا بعددني ا     

 عرتا ا ب ن ايعمل عل  ظجاراج   ي ااق طريقن املسلمني املؤايهني 
االه  واملخجيهني  اإن اتبجع ايفن املالهي عاله عدج  يلفدن يف ايصدهللو     
وايهلل ين واألخد بجيق اعهلل املسّلمن ويلقضجم واحل  اجت وايتهرقن يف 
غجين ايضعت  وان خص بجألص ل ايهلليالين  أو قيطهلل بقيهلل ايتم ن ان 
ايعل   أو ُأ يهلل اأَلوإل أييه  ألن ايعجال بجيفن بل ايش  يدَ وإل إييده   
عجال عليه  اهد  املدراد   د  املدراد أهده بعدهلل إن قجادب ايبهلليهدن علد           
بعددالن دعدد ى ايعلدد  دا  األاددر بددني ايقدد ل هدد ا  ايعمددل بددجيفن     
املستهجد ان تل  األخبج  أو تر  ايعمل بهج.    ايعل  وايفن وبجقي 



 42 .............................................. يف األ بار املعمول عليها  

ان األا   اي جهللاهيدن ادإن وجدهللت ةجهدب بهلليهيدن         اخد اةجت
يتددجج إىل دييددل  وإّ  مل يددؤ ر يف وج داددج ايددهللييل  ويدد  جددجم بدده    
جا يل  ةيت يثبب ج ع ايشدبعجن و ا  ايضدمآن بإقجادن اياادجن      

 اال يالبءي ايبح  إ  يف اخا جن وعهلل  اخا جن.
. وايه اع إن ايعمل بجيفنط قبيح عقاًل  اي  ن قبيح شرعًج وم،ها

ة هدده جددجٍ  علدد  غدده ادددابه   ان ايقددبح يدد     ددرى يف ايهلل يددن     
وايصهللو  ويف ليع األا    وبعالن ايهرد يف غجيدن ايفهد   علد     
إن ايقبح ايه إمنج يعقل ايه اع عهلل  األول إىل ايعل   وقهلل بيطالج ددجبقًج  
أهه   يال ر ايعقدل وايعقدالم علد  عبدهلل أادره اد  ه بد ن يعمدل علد           

ن اددالن عالدده صددهللد أو ةدددب أو علدد  اجيفالدده وااددق اي اقددع أو   وايدد
خجيت يبعض األغرا  وان للتهج ا ختبج   اعمل اج أادر  و   
يال ر عل  امل ىل ةيت أاره  وايق ل بقبح ايعمل بدجيفن عقداًل علد     
اخطددالد ةددجيق ل ب ج بدده ةدددي  ظددجار ايددبعالن  بددل ايفددجار أن   

 دين ان ايعمل بجيعل .    يد   ايعمل بجيفن اع اخ ن أدلط عل  ايعب
ةجن اج  ةروه ان ايقبح  ّقًج يل  تر  ايعمل بتل  ايروايجت  يقيج  
ايبهلليهن علد  عدهلل  إاجدتهدج ايعلد   و  يالقلدهج ايقدبح عدن ايفاليدن إىل         

 ايعلميطن.
أن ايعل   فن بجتهجد ايهريقني, وايفن مل يق  دييل عل   وم،ها

يضدرو ة     ججدن إىل طلدب     فيته. وايه أهه بعدهلل قيدج  ايبهلليهدن وا   
ايددهللييل  اددإن  بدد ت  فيتهددج شددجاهلل علدد  اعتبددج  ظاليتطهددج  اجآليددجت   
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وايروايجت وايضرو ة ايهللاين عل   فيطتهج داّين عل  اعتبج  املفالد ن  
 االهج.

إن ي الاهدد  هدد  ًا  ةمددج تدد اتر هقلدده يف ا جاعددن  وعددن     وم،هخخا
 إن ي الاالج  قيقن وعليه ه   امدج    قيقدن يده    (عليه ايسال   ايرضج

إن  ي  ايال   إن ةجن ظجارًا  وايهو  ه   عليه ادي  إىل ايشيعجن. 
يف ليع األخبج  ا يدت فهد  علد  اصدحجب األ مدن  ايحتدجج ن       
إىل ايتثبطب وايالقهلل وايعر  عل  اي تجب وايسدالطن   د  يقدع اخلدالق     
بياله  يف ايت ديب وايتصهلليق  ومل تدلل طريقدن ايعلمدجم علد   يد       

تب عالهللا  وبعهلله أيضًج عالدهللهج العدلَّ  يد     قبل لع األخبج  يف اي 
ايال   إمنج ظهر بعهلل لع األخبج    قبل  وي خبج يني   يءها     
ي   ةرهدج بعدض ايروايدجت ادن غده ددالهلل ِيم دن مل يعثدر عليهدج اداله            
خص صًج اثل  وايجت عمطج  مل يهتهللوا إىل ة ههج ان ةالاه  بهلليهن 

ي لمدددجت  أو يف و   يدددب يف إن املدددراد االهدددج خصددد   بعدددض ا   
 خص   بعض املقجاجت. 

إن ايروايددجت قددهلل عددر  ةددثه االهددج علدد  األ مددن وةدددا     وم،هخخا
اي تب. وايه إن ادا ايعر  ةجن يف ايبعض     ب ته بعريق اآل جد 

 اه  أولُّ املس ين. 
إن األصحجب قهلل هقهللوا األخبج  وادطب اج. وايه إن  يد    وم،ها

اي ا هلل.      يعل  إن  يد    ي  ةجن عجاطج إمنج صهلل  ان اي ا هلل بعهلل
ايالقهلل ال ةجن خخراج اج يعل  ةدبه أو يفن  أو ِيمج   يىعل  صهللقه 



 44 .............................................. يف األ بار املعمول عليها  

و  هعلدد  ايعم ايددن ايدده  وعلدد  ايالجقددهلل   يهيددهللهج ايعلدد  علدد  إن  
ا هتقدجد إ ا ةدجن اتقدهللاج ادن األصدحجب وصدجد ًا اداله  خلهدًج بعدهلل          

قي ايالقهلل دلت ةيت مل ي عط ل ايال ق االه  عل  هقهلل ايسجبق  ت  ب
إىل  اددجن احملمطددهللين ايثال ددن عالددهللهج وعالددهللا   وعالددهللهج إىل اآلن ادد اط   
 ججن إىل ايالقدهلل ا هلليدهلل  وةيدت ةدجن هقدهلل احملمطدهللين وهد ا  ايدهلل         
ايالجقددهلل أو تعددهللد ا ِجبددًج يعلمالددج ي دد ن هقددهلل ةددل اتقددهلل  ا جبددًج يعلدد   
املت خطر  ايله  إّ  أن ي  ن هقدهلل احملمطدهللين جدجم بده جا يدل ادن  ب        

عجملني  وي  ةجن هقهلل ةدل وا دهلل ادن امُلحمطدهللين اهيدهللًا يلعلد   َاِلد          اي
يالقددهلل بعضدده  اددج هقددهلله اآلخددر ويددردطه. وأاددج ايددرواة اقددهلل ةددجن يال ددر    

 بعضه   واين بعض.
إههج تهيهلل ايعل  يعرضهج عل  عم اجت اي تجب واعلقجتده   وم،ها

 وعم اجت ايسالطن واعلقجتهج وا ااقن ايق اعهلل ايشدرعين. وايده إهده إنإ   
ُأ يدهلل بددي  اأَلوإل إىل ايعلدد  صدحَّ وادد   أا اجملتهدهللين  وإن ُأ يددهلل     

  ص ل ايعل  عل  احلقيقن اال وجه يه وإه ج ه ا جبرة.
صلى اهلل عليخه   حالل حممد)اج ت اتر يف األخبج ان أنط   وم،ها
(  ( حالل إا يوم القيام  وحرامه حرام إا يوم القيام ونله وسلم

ألن ايفدن ممددج يتبددهللل  واآلبهلليطدن االجايددن  دد ا  ايعمدل بجألديددن ايفاليددن    
إهدده يدد  بىددين علدد  إن احل دد   يالقسدد  إىل ظددجارا       وايدده ويددتءه. 

وواقعي  وإن املدراد بدجحل   املسدتمر اد  ايد اقعي واد  عدج  حل د          
ايقضجة وادج يرتتدب علد  امل ضد عجت وعلد  ايق اعدهلل ايشدرعيجت         
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و ي    ي ااق طريقن ايلل  ا خدتالل يف طريقدن املسدلمني ادن غده      
جملتههللين واخخبج يني  ألن  ب ت وج ب ايعمل بجيفنط يف ارد بني ا

ا ملن ممج اتهق عليه ايهريقجن ومل يال ره أ دهلل ادن أادل اخميدجن و      
ي ااق ادابًج د ى اداب ايتص يب عل  إن ايفجار عهلل  ا هعبجد 
عليه بل ايه د ين عل  بعالهه  ألن املعال  بجيهللوا  علد  ايفدجار إمندج    

املتبدجد  ادن احلدالل واحلدرا  اد  امل لدت بده         ا  احل   ايعدج   ألن 
عل  اي جه ايعج   وا   يق ي ن به     ايفجار ادن األخبدج  إ ادة   
ههي ايالسخ وعهلل  ظه       واقعي جهلليهلل وادا   يال ره أ هلل اال 

 بهللط ان ايبالجم عل  ايتقييهلل. 
اج  ةره بعض ان أدخل ههسه يف  ارة اخخبج يني واد    وم،ها

ههللين خبهللاعه يف ايهللين وطعاله ويعاله ألعجظ  املشيطهللين برام االه ةججملت
( بعهلل أنإ  ةر ادج يدهللل علد  إن  دالل     ملداب األ من ايعجارين 

( و رااه أبهلليجن  ادن ا ددتهلل ل   صل  اا عليه ومليه ودل  ممهلل 
بش ل ان األش جل   فه  عقمده علد  ا هطدجل واألطهدجل   يد       
 قجل ةل     اجتهجدى قجبل يلتءيه وةل     قجبل يلتءيه خمجيت

يلشددريعن اخدددالاين اآلبهلليددن ايالددت، ةددل   دد  اجتهددجدا خمددجيت        
يلشريعن اخدالاين وادا ايقس  ان ا ش جل ممج تهدلم بده األطهدجل     
ألهطدددج بعددهلل أن بيطالطددج إن االددج    مددني ظددجاراط وواقعددي  وأن ايبهلليهددن  
قج من عليهمج  وأهه مل يلل ان غه شع   يرجدع إييهمدج  ةدجن املالدع     

ى   خدتالق احل د  بددجختالق ا هدن.  دد     علد  ايصدءرى أو اي ددا  
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 ج عده عددن األ  ددج  و جدد ع ليددع اخخبددج يني ممددج   يال ددره  
د ى املعجههللين وإ ا ةجن ايبالدجم علد  ادده املءجيعدجت وامللخرادجت       

( االقسدد  إىل صددل  اا عليدده ومليدده ودددل     الالقددل إنط ديددن ممددهلل   
ايقسمني بجيضرو ة  ودين اخخبج يني عل   سب اج يدهللع ن قسد    

صل   دين اخخبج ين خج ج عن دين ممهلل وا هلل ايلل  ان ادا إن 
(  واج أشبه ادا ايش ل ب ش جل ةالطج منتحن بهدج  اا عليه ومليه ودل 

األطهجل  جل صءرهج االق ل  ان قجل برب بين ارع ن  قجل هسميطته  
وان قجل هسميطته مق. واثل ادن قدجل بالبد ة اسديلمن اي دداب قدجل       

ن هسميطته  وان قجل هسميطته مق. واثل ان قجل خبالان االن وادال 
واالن قجل هسميطته   وان قجل هسميطته  مق. وهد   يد  واسدجد    
اج  ةره   فه  عليه اضاًل عن غدهه وي الده أ اد ايتلبديس وايعمدل     

( وةيدت فهد  علد     اذا مل تأخت  ياصخ،ع ماشخ ت   بجملثل املشده     
ججال اضاًل عن عجقل إهه ةمج إن اي اقعي االه استمر غه اقيطهلل االده  

ةصالة ايهرا ض امل قتدجت وصديج  شدهر  اضدجن     اج ا  اقيهلل بلاجن 
أو  ددجل دون  ددجل ةصددالة احلضددر وايسددهر وةثرتدده وأةددل امليتددن       
يلمضددعر وا دددا وادددا يددتءه بتءهاددج ةدددي  احل دد  ايفددجارا قددهلل 
يهللو  ةمج إ ا بق  اجملتههلل عل  اجتهجده  ت  مي ت وقدهلل يدتءه بدتءه    

صدل  اا عليده ومليده     احلجل ةتءه ا جتهجد اإن أ يهلل إن دين ممهلل 
يتءه بتءه األ  ال اه  خالق ايضرو ة وإن أ يهلل إهه    (  ودل 

يتءه اع بقج هج اه   قط يف اي اقعي وايفدجارا ادجملراد إ ن إن ديدن    
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( واقعيتن وظجاريتن   يتبهللل ايهللا   صل  اا عليه ومليه ودل  ممهلل 
 االه عن دوااه و  املقيطهلل اع بقجم تقييهلله. 

إن ايشددريعن ايسددمحن ايسددهلن   تال دد  وجدد ب ايعمددل     وم،هخخا
. وايه إن ده ين ايشدريعن    د   وجد ب طلدب ايعلد   ادع       بجيفن

عهلل  إا جهه حلص ل ايءيبن ب عإهلل  بىعإهلل ايعههلل عن األ مدن األ دهلل عشدر     
(  بدل  روحي له الفداا  و ص ل ايءيبن اي اى ي اج  ايثجهي عشدر  

ألههد  يف   (عليده ايسدال     يف أيج  األ من ايسجبقني بعدهلل أاده املدؤاالني   
(.  د  أا  درج وضديق يف ترتيدب     أمجعل ااصلوات ات الولم  اا    ايءج بني 

األ  ج  عل  ايفال ن ديمج إ ا ةجهب ظال هًج خمص صن.    إنط احلرج 
ايددال   علدد  ارضدده ارتتددب علدد   قيقددن ايفددن ويدديس ي خبددج يني   
مدديص عالدده وادد  قددج م ن بدده وقجعددهللون. هعدد  إن ةددجن  ارتتبددًج علدد   

 ا د  ال الاه  وجه. 
إىل اهبسدجط ايعدد  يليهد د    إن ج ا  األخد بجيفن يهضي  وم،ها

وايالصج ى وه ا . وايه إهه إن ُأ يهلل اهبسدجط ايعدد  يف ايهدروع ادال     
اجهع وإن ُأ يهلل يف األص ل اال اعالد  يّلدلو .  د َّ إهده يد  ةدجن ايقعدع        
اي ج ب عد ًا يعىِد وا يف أص ل دياله  واروعده ادإن ةدجن ايتعدديب     

يعددد   جبددب يف  اباليطددًج علدد  عددهلل  ايتقصدده اددال عددد  اعلقددًج وإّ  اج     
املقجاني.    إن  ي   وا د عل  اجملتههللين  واخخبج يني  ألن أ دهللًا  
  فل  ان ايعمل بجيفن ويد  يف بعدض  األصد ل ايهرعيدن علد  إهده       
    ألاددل األديددجن ايسددجيهن إ    فلدد  اددداب ادداله  عددن ايعمددل   



 48 .............................................. يف األ بار املعمول عليها  

بجيق اعهلل ايفاليطه وإّ  تععلدب شدريعته   د  إه دج  ايعمدل بده اا       
يده بعدهلل علد  ليدع  ايعقدالم بد ن املال در مل يدلل يعمدل عليده           اج هللة ا

 ويسميه علمًج.
إهدده يلددل  اددن جدد ا ه إ ددج ة ايهددنت واحلددروب وبدده اعتددد   وم،هخخا

ايعجان عن قهللاج ه . وايه إهه     يلعراني وجمرد ا د    يهللاع اج 
 ةر عل  إن ايهنت قجاب ان ادعج ه  ايعل  أةثدر ممدج قجادب بجدعدجم     

اهج عن ا جتهجد ايبجطدل   يقتضدي قدهلل ًج يف ا جتهدجد     ايفن    قيج
احلق ةمج إن ايصجد  عن اعتقجدا  ايبجطل   يصلح أن يىعتد   عالده  

 بجعتقجدهج احلق. 
إن ايفن اهللا ةه غه االضبعن  واج ةدجن ةددي    جيد       وم،ها

ايعقل ان جيعل اهللا  ايت ليت عليه إىل ي   ايقيجادن. وايده ادع ة هده     
قته  إهه     يلعراني واملدهللا   ايفاليدن عالدهلل اجملتهدهللين        ي ااق طري

االضبعن إ    يدداب ن إىل جد ا  ايعمدل ب دل ظدن.  د  جمدرد ادد          
 ايعل    يقضي بج هضبجط.

إن ا جتهجد ابين عل   ص ل املل ن واي خهيدن ا يدت    وم،ها
جيعل عليهج اهللا  ايت جييت  وايه إن أ  ج   ايشرع وايعرق تتعلدق  

يف ليدع ايصدالجعجت  ويف ا دج   األخدالد  و  خهدجم       يف املل جت
ايهددج يهلل يددن اآل ددج  عليهددج وإّ  مل يتميددل اي ددري  وايشددفجع وايبليددهلل    
وه اج عن اقجبالتهج.    إن ليع األدين ايهللايدن علد  ايرجد ع إىل    
ايعلمجم تقتضي اشرتاط املل دن  وإّ  مل ي  هد ا علمدجم  وألن جمدرد     



 49 ق املبنياحل .............................................................. 

وايعدد ا  و  يالقسدد  بدده امل لهدد ن إىل     احلهددظ تسددت ا ايدده ايعلمددجم  
 قسمني.

إهه يد  جدج  ايعمدل بدجيفن واد  يسدتلل  جد ا  اخلعد  مل          وم،ها
 ب عصمن اخاج  ألن وج بهج ابين عل  اهه جيب علد  اا تعدجىل   
إيصجل ايعبجد إىل األ  ج  اي اقعين. وايه أن  ي      يلفميع ادن  

صدل  اا عليده    ايدالل   ايعمل ببعض ايق اعدهلل ايفاليطدن  تد  يف أيدج     
(  وأيج  األهبيجم  وجعل ايفن ان امل ض عجت يالجايده ادج   ومليه ودل 

ت اتر هقله عن ايرواة ان ختعئن بعضه  بعضًج  وختعئن اخادج  هلد     
   إن دييل ايعصمن إهه ان اي اجب أن ي  ن ا أاني    مي دن أن  
يصهلل  عاله اخلع  أو اخلعيئن  ألن أاني اا عل  متج  ايعجمل يف إقجادن  

واأل  ج  وايقيج  بجصالو ايالفج   ي  تعمئن بده ايالهد و   احلهللود 
  ي  ن د ى اخاج  املعص    و بهلل ان ظه  ه بدني ا هدج  إّ  أن   
جيب اخلهجم حل من واي غه خهين عل  أدهد  ايعقدالم. وادن للدن     
اج ةجن واجبًج عليه ي  ةجن ظجارًا قجد ًا َقهإر اي هدج  علد  اخددال      

ج   و اع ظل  ايفجملني ي   اعج ضن   من   ب  وداع ايهنت بني األه
ايعجملني  اي هي يف املقج  إن ايرج ع إىل ايفال ن ان قبيل ا ضعرا  

(  اإهده يف  دجل   صوات ات الوم  اأمجع يعهلل  بس  ةلمن األ من األطهج  
ايفه   اضاًل عن ايءيبن   مي ن ةثرة ايرتدد اييه  يف األا     تد   

 دج   ويعلدع علد   قدج ق احلدالل واحلدرا .  د         حيصل ايعل  بجأل 
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عل   ب ت بعالن  ايتص يب يف ايبي ن وعهلل  ا تسجب ايفن ادن  
 امل ض عجت يِرد ايبح  عل  ا جهبني. 

إهه  جعل ا عهلل  ايهللييل ديياًل وادا يت  ي  مل ي ن ا يف  وم،ها
ةل شيم   د   وقدهلل دّيدب األخبدج  علد   يد . وايده إن  يد            

احل   ايت ليهي غه اي اقعي  اجملراد إن عهلل  ايهللييل ايمج يالجايه ألن 
ةجن عل  خالق ايقجعهللة دييدل احل د  بجيعدهلل  ظدجارًا   واقعدًج.  د        
 يددد  جدددجٍ  يف ليدددع ايشدددرا ع وارجعددده إىل اثدددل أصدددل ايددداامة  

 واخبج ن.     ي  ابين عل  احل   ايفجارا. 
يعل  ادن  إن ايلعت واجب عل  اا تعجىل  وايت ليت بج وم،ها

ايلعت وايت ليت بدجيفن خالاده. وايده إهده   جيدب علد  اا تعدجىل        
ليع أاراد ايلعت  بل اج ايه  اع ايهسجد  وي  أوجبالجه االعالج ة ن 
ايت لت بجيعل  يعهًج يف  اجن ايءيبدن أو ايتقيطدن وعدهلل  تيسطدر ايت صدل      
إىل ايعل   بل ايت ليت بجيفن ا  ايلعت  وخالاه خالق ايلعت  

يت جييت واأل  ج   سالهج وقبحهج ألددبجب واقعيدن تقتضدي    وة ن ا
 ايت ليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اقعي   
  يالدددجيف يف اعج ضدددن ا هدددجت وا عتبدددج ات املقتضدددين يلت ليدددت      
ايفجارا  وي  ن ايالهع وايضر  دا دريني ادهللا هى.  د  إن اددا أيضدًج      
بالجم عل  عهلل  ايق ل بجيتص يب  وا  ق ل عفيب   يرتضديه أ دهلل   

 ل  ا جهبني. ان ايعراني     ع
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إن ا جتهجد أار خهي ادال جيد   بالدجم األ  دج  ايشدرعين       وم،ها
عليه. وايه إهه إن ُأ يهلل اخلهجم عل  اجملتههلل اممال ع  وإنإ ُأ يهلل اخلهجم 
عل  اقلهلليه  ادال ادجهع علد   أا اجملتهدهللين  ألن املقّلدهلل عالدهللا          

 جيب عليه ايالفر إىل األدين.
ههد  ي جبد ن عليده ايالفدر إىل     هع  يرد  ي  علد  اخخبدج يني أل  

األدّيدن وايداااني علدد  إن أددبجب ايعلد  أشددهلل خهدجم   دديمج علدد        
املقّلهلل  ألن  ص ل ايعلد  يده اتعسدر أو اتعدد  ادع إن ا جتهدجد يف       
احلقيقن     عل  ايعدراني واال دره خمدجيت يف ا دد  دون احل د        

يف اعران ألن جمرد ايعل  بجيصهللو    يراع ا  تيجج إىل بدل ا ههلل 
امل ض عجت وايق اعهلل ايشرعيجت وايتعج   وايرتجيحدجت ةمدج إن   
عل  ايصهللو  بجيقرا ن   يراع ا  تيجج إىل بددل ا هدهلل يف يصديل    

 ق طة ايفن ان وج ه أخر. 
إهه إ ا ةجن ق ل اجملتهدهلل  فدن يف  يجتده ا يدت   ي د ن       وم،ها

قهلل ةجهدج  ةدي  بعهلل واجته اع إن ا ته   يقتضي ا ت ق يه و أيه  و
علدد  قددد ي    فددتني. وايعددد ا  م دد   علددديه  بددجيرج ع اييهمدددج     
ايستصحب ا ميع. وايه بعهلل اخغمج  عن ة هه اباليطًج عل   فيطدن  
ا دتصددحجب املال ددر عالددهللا   إن ا جتهددجد اددن املالجصددب ايشددرعين  
امل ق ان عل  ايالصدب  إ     فيطدن يف احلقيقدن إّ  يف قد ل املعصد        

ه اإن ع ط ع ط وإن خصط خصط  وايقجعهللة تقضي ايلل  ايالفر يف دييل
أن   جيب علد  أ دهلل اتبدجع غدهه و  ندجع ق يده إّ  بد ار ادن اا         
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و ددد يه  وايضددرو ة واخلددجع إمنددج قجاددج علدد  تقليددهلل احلددي      
وايفجار ان طريقن  اخاجاين  يد  ألهده يد  ةدجن تقليدهلل امليدب جدج لًا        

األ يدجم يف ةدثه    عالهللا  يعرق  ج عه  إىل ةالاه  وادتءال ا عدن 
اددن أ  ددجاه   وَيفددرى ايبحدد  ايمددج بيدداله  يف يقيددق ايهجضددل        
واملهض ل االه   واألخبج  ايشدجاهللة علد  وجد ب ايتقليدهلل اتضدمالن      
يلهظ احل  ادن أو يهدظ ايرجد ع  وةالامدج ظدجاران يف تقليدهلل احلدي        
ا مج إن ايقضجم   يقع ان امليب  ةجن اخاتجم ةدي  وةمج إهده يقدع   

ع  يجته  ةجن   د  اجملتهدهللين علد  هد ه  وةمدج إن      عل  ايءج ب ا
ايقضجة إ ا تعدهللدوا ختيطدر اخلصد   يف ايرجد ع إىل ادن شدجؤا اداله          
ةجن  جل املهتني اع املستهتني ةدي   وةمج اهه  ي  قض ا عل  أ هلل 
 دد  اددجت ا بعددهلل ايقضددجم ادددتمر قضددج ه  عليدده ةددجن املهتدد ن ةدددي    

 ع واحل  ان  و  يصهللد  شرتاةهمج يف ايهللخ ل يب عال ان ايرج
يف  يدد  عالدد ان ايرجدد ع إىل املدد ت   ألن  يدد  اددن ايرجدد ع إىل       
األ يجم  ألن تعلق ايهعل بجيعال ان ابين عل  ايتعلق به  ني وج ده 
  عل  اددتمرا ه وايتمسد  بجدتصدحجب  فيدن ايقد ل وايدرأا         
وجه يه يتءيطر امل ضد ع  و فيطتهمدج  دجل  يجتده   تسدتهللعي  ب تهدج       

واجته  ألن ا ض ع احل  ان وايرج ع قهلل ا تهعج  وةددا احلدجل   بعهلل 
يف هصب احل ج  واألارام. هع  اج ةجن م  اًج به  جل احلفيطن جيب 
ايعمل عليده يهللخ يده يدب األديدن  وألن املدراد احلدجة  ادن   مده         
عم   األوقجت عل  احمل    عليه  ويف احلقيقن ادي هيجبدن ووةجيدن      
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اياليجبن واي ةجين. هعد  عدهلل  ايهدرد يلدل  علد        واين وبجمل ت تالهسخ 
ق ل اخخبج يني ادن جعدل ةد ن املهديت  اويدًج احجيده ةحدجل ايدرواة         
عالهللا  وقهلل تبيطن ممج دبق ضدعت قد هل  و دجهل  ايده يف اددا املقدج        

 ةءهه ان املقجاجت علمه  خمجيت يعمله . 
إن اجملتهددهللين قددهلل يعملدد ن بءدده أقدد ال األ مددن اددن قيددجو  وم،هخا 

ه ويهللع ن ايعمل ب دثه ادن األخبدج . وايده إن األادر بدجيع س       وه 
( ويديرا  عليه ايسال  اجن اخخبج ين ترة ا ايعمل ب صين األ من 

ايعج  هميع األ االن وليدع امل لهدني ادن ايعمدل ب خبدج ا  إّ  ادع       
ايعددر  وايالقدددهلل  ألن املءدددهة وأبددج اخلعدددجب  يعالهمدددج اا( ددطددد ا   

ه األار عل  ايالجو  وألهه ةثرت األخبج  اي ج بن يف أخبج ا  وأشتب
علدديه  اي دابددن  وي ددل إاددج   جددل ي دددب عليدده ةمددج أخدداوا بدده   
وقلهللوا يف ايالقهلل احملمطهللين ايثال ن وه ا   وترة ا ايعمدل بجخلدجع   
اي جشت عن ق ل املعص   ةمج بيالجه  وبجألخبج  ايهللاين عل   فيطته 

لم لهني إىل اهتني املدة  ة يف بجبه  وترة ا ايعمل ب خبج  ايتقسي  ي
واستهتني  وقهلل عمل ا بجيفن ان  ي  ا  ظدن  يعملده  بجألخبدج     
ايفاليطددن املقعدد ع بفاليطتهددج بددلع  أههددج قععيددن اهدد  عددجال ن بددجيفن اددن  
 يدد  ادد  ظددن  واجملتهددهللون امنددج عملدد ا بهددج اددن  يدد  األوإل إىل    
ايعل   ويتعهللطيه  يف األ  ج  اخلجصن بجيثيدجب أو األواهدي أو بعدض    

عجت وغه  ي   وييس االج  ضرو ة واخلجع عالدهللا  اال در    املجي
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اليس هل  د ى ايقيدجو  واجملتهدهللون إمندج عملد ا بقد ل اخادج        
 ايدا قهلل دلط عليه اخلجع. 

إن اداب اخخبج يني أواق بج  تيجط وادا ان ا شتبجه  وم،ها
ايفددجار  اددإن اآلخدددين بج  تيددجط ادد  املتدد ال ن املتددهللبرون ايمددج      

األخبددج  و  يعملدد ن عليهددج إّ  بعددهلل أن يالقددهللواج هقددهلل     يصددله  اددن 
ايهلل ا  وايهلليالج  و  يسمع ن ةدال  ةدل هدجطق و يصدء ن إىل ةدل      
هددجعق  وادد  اجملتهددهللون ايدددين أشددءل ا أههسدده  يف ايليددل وايالهددج       
وصرا ا األعمج  بالقهلل األخبج  وعرضهج عل  ةتجب اا ودالطن ايالل 

 (.صل  اا عليه ومليه ودل  املختج   
 عمل بجيفن  ج  ب ل ظن.إهه ي  جج  اي وم،ها
 إهه ي  جج  ايعمل بجيفن  ج  بجيش  واي ا .  وم،ها
عالهدج بدل عدن    وا د اب  إن ايت ليت بجيفن صهن هقدص.   واالهج

ليددع اددج اددر واضددح  و ةددر اددده املءجيعددجت بعددهلل أن بيطالطددج إن عددهلل   
ادددتهجدة ايعلدد  اددن أةثددر ايروايددجت اددن ايبددهلليهيجت اقددتض يعددهلل      

بجألخبج  اييت شههللت ايبهلليهن بفاليتهج  واج  اعتبج اج  أو تر  ايعمل
ةددجن يالبءددي يالددج ايتعددر  هلددده ايشددبهن ايسددخيهن  ي ددن أ دهددج أن    
يت ا  أ هلل أن دييله  يف ايبدجب دييدل اعتمدهلل أو دييدل  داد  علد        
اجملتههللين حيقط أن يعلق عليه اد  املستالهلل  واج أشبهه  يف ادا املقج  

س يه عن اعراب ججم  يدهلل   برجل ةجن عالهلل بعض ايعلمجم األعال  ا
اقجل  حيتمل إن ججم ابتهللأ و يهلل خا أو ججم خا اقهلل  و يهلل ابتهللأ 
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اؤخر     عهللَّ أشديجم ادن اددا ايقبيدل ودد ب اقدجل يده: ويلد  إ ا         
ةجهب اده أج بت  اال وجه  هقعجع ةالا  واثدل  يد  يالبءدي أن    
يقددجل ألاددل اددده اخيددرادات إ ا ةددجن بالددجؤة  علدد  ادددا ايالدد ع اددن 
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يرادات  ايالبءي أن   تلاي ا تعرتض ن إىل ي   يبعث ن وهلددا  اخ
 املقج  تتمن يالجدب  ةراج يف ابح  ا جتهجد.

 املطلب الأاد 
 يف اإلمجاع 

اعلدد  إن احل دد  يدديس إّ  يلملدد  ا بددج   وايقضددجم يدديس إّ      
يلهجعل املختج   اجملهللا  عل  إ ادته وةرااته وان عهللاه ادن احل دج    

أو بال وادعن احفيته أق ايده تعدجىل حل جيتهدج عمدج       اٍو عاله ب ادعن
أ اد  وةدددا  فيطددن ايعقددل وإن مل ي ددن اعصدد اًج  و فيطددن أقدد ال   

 (عليددده ايسدددال   ( واأل مدددن صدددل  اا عليددده ومليددده وددددل    ايدددالل 
وايضددرو ة اخدددالاين واخميجهيددن وبددجقي اددج يهيددهلل ايقعددع بقددد هل         
وإ ادتهدد  وةددرااته  إمنددج اددي يل شددت عددن إ ادتهدد  وةددراات          

رااته  اجي ل  واة ومهلل  ن ان اا  وقدهلل  املللواتني خ ادة اا وة
ت  ن ايرواين عن جا يل عن اا ا ااقن اخ ادة واي راادن ترتتدب   
ايعجعددن وا اتثددجل  وا هقيددجد  وايعب ديددن  واخلهللاددن  وأضددهللاداج    
وليدع اددج دلط عليهمددج واي شددت عالهمدج االليددن املددرملة. وامددج االليددن   

عدجدا ادجن ادهللا  طجعدن     املر ي وةدي  ةل ان يه ددلعجن عدريف أو   
 عيطتدده وممجيي دده وخهللادده علدد  ايعمددل اقتضدد  إ ادتدده وةرااتدده        

 وايت صل إييهمج ي  ن ب هجم اتعهللدة:دد
 طريق ايلهظ وييس  فن يف ههسه بل يل شت عن املراد. م،ها

 ايت صل بهعله وا  عل  ه ه.  وم،ها
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طريددق ايعقددل امتدد  علمدد ا اقتضدد  عقدد هل  إ ادتدده       وم،هخخا
لدلو  اد ات اصدلحن أو  صد ل اهسدهللة تعد دان إييده أو        وةرااتده ي 

إيديه  يليددجدة شدهقته علدديه  ومل يعملد ا اقتضدد  علمهد  ادددتحق ا     
املؤاخدة االه وملخدا  ي  عل  بعلمه  إّ  أن يشمله  عه ه  ويديس  

 هل  أنإ يعتد وا بعهلل  صهللو  صيءن األار وايالهي االه.
  ال  عيته طريق ايضرو ة وايبهللاان احلجصلن ان تتبع أ وم،ها

أو املقربني ان غلمجهده وخهللطااده امتد  خدجيت وا دهلل اداله  واعتدد         
 بعهلل  علمه أو بعهلل  و ود ايالص ان ا  ه مل يقبل عد ه. 

اتهجد ليع خ اصه  ي  يهيهلل ايقعع بهللخ يده اديه  أو    وم،ها
اعلق اجيشمله ةجتهجد أال بلهلل أو جملس وا  االه  ادن دون بلد     

هللان عل  ايضرو ة  واي ارةن االه ادع   هللط ايضرو ة وا  ارتبن اتق
  يجدة  اه  اق طاهج ةمج اهه اتق ط  اج يهيهلل ايفن. 

اتهددجد بعددض خ اصدده وبعجهتدده اددع إاددجدة ايقعددع برأيدده     وم،هخخا
 وق يه.

 دهة أتبجعه وطريقته  املستمرة يف أيجاه. وم،ها 
 ؤيجه يبعض األاعجل ايصدجد ة ادن أتبجعده ادرة أو ادرا ًا       وم،ها

يقعع ب هه ي  ةراهج يالهجا  عالهج إىل غده  يد   ادإ ا     ي  حيصل ا
عل  أن األ  ج  تجبعن ي  ادة واي راان ةجهدب احلفدن يف األ  دج      
ايشرعين ةمج  ةر يف ايعرايدن  ايمدج دلط عليهمدج ادن قد ل أو اعدل أو       
تقرير أو ضرو ة دين أو ادداب  أو عقدٍل أو إلدجٍع و   د  ايمدج      
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أو علد  أو وق عهمدج أو جفيطدن      عهللا األخهين يف إا جن وج د
وقهلل اض  اي ال  يف األول االهمج وبقي اي ال  يف اخلدجع  ويدراد   
به عالهللهج ا تهدجد اي جشدت عدن  أا املعصد   أو عدن ق يده اقد  يف        
وجه اتقدع ايده املعج ضدن وا تمدجل ايتقيدن علد  هد  ا ديدن ايقععيدن          

ألهده ادن ايسدالطن     ايصهللو  ايفاليطن ايهلل ين  و  يالبءي اي ال  يف  فيطته
عليدده   و جيدده ةحددجل ايروايددجت املقعدد ع بصددهللو اج اددن املعصدد اني

  إ  إادراد املعصد   بجيددةر وايتخصديص خبصد   ايلهدظ       (ايسال 
دون اج يهيهلل احل   ان غهه   يالبءدي صدهللو ه ادن عجقدل  واال دره      
اال ر  فيطن ق ل املعص   ويللاه إه دج  وجد د ايضدرو تني  ويد       

هلل  ا قتصدج  علد  اي تدجب واألخبدج      ا عتمجد عليه وايبالجم علد  عد  
يضجد ايسبيل ومل يعرق ان اسج ل ايهقه د ى ايقليدل  ادإن أةثدر    
ا ا داددج خجصددن وايتعددهللا عالهددج يدديس اددن ايضددرو ا بجيضددرو ه    
وايقيددجو يدديس اددن ادددابالج الدد  يبددق ددد ى اخلددجع وعليدده املددهللا   

يلرشديهلل يف  دهللي     (عليده ايسدال     ويهيهلل  ي  ق ل اخادج  اي دجظ   
األديا  أربع . أمٌر ال ا تالف ييه وهو إمجاع  مجيع أمورط يل  

األّم  على الهرورة اليت يهطرو  إليهخا  واأل بخار اعمخع عليهخا     
(. وهي الغاي  املعرو  عليها كل شبه  واملأت،بط م،ها كل حادثخ  

هخخل تعخخرف  يددبعض ايقضددجة    (عليدده ايسددال   وقدد ل أادده املددؤاالني 
املتخا  إا  واملفخيت  إىل أن قدجل   …اقدجل:     ال،اس  من امل،أوم 

معخخاني القخخرن  وحقخخائق الأخخ،ن واإلشخخارات واآليخخات واإلمجخخاع    
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عليدده   (. وقدد ل احلسددنواالطخخالع علخخى أصخخول مخخا أمجعخخوا عليخخه  
ورجخل أ خّ مبخا ال    إىل أن قجل  …إيا ال،ا  ثالث ملعجوين   (ايسال 

يخخ، ن نرجخخوا أ  يغفخخر اهلل لخخه ويخخد ل  إىل أن قددجل  …خيتلخخف ييخخه
يف ةتجبدددده املسددددم    (. و وى بعددددض اشددددجيخ اخخبددددج يني  اجل،خخخخ 

إ  اهلل اخد احختع علخى العبخاد بخ مور      ، عمطن  وى عالده   بال،ف ات،
(. ويف هه، ايبالغن اج يهيهلل ثالث : الكتاب  الأّ،   وما أمجعوا عليه

إ  احلخق مخع   ( اج اضدم هه   صل  اا عليه ومليه ودل   ي  ةق يه 
اجلماع  وإنه جيب اتباع الأواد األعظخم  وإ  الشخاذ مخن اإلنأخا      

(. ويؤيهلل  ي  ة من الغ،م للّئب وحنو ذل للشيطا   كما إ  الّشاّذ
اعتمجد املتقهللاني عليه ةدجي ليين  يد  قدجل يف اسد ين ت  يد  ا دهلل       
وا هللطة  قهلل  ويب أخبج  صحيحن إ  إن إلدجع  ايعصدجبن علد  إن    
ا هلل االلين األو  وقجل بعدهلل  ةدر خدا ملخدر  ويديس اددا ممدج ي اادق         

 ةر خا  واه عن إلجع ايعصجبن  وعلي بن احلسن بن اضجل بعهلل 
وهخخّا اخلخخ  مجخخا أمجعخخت  وقددجل   (ايسددال عليدده   اخاددج  اي ددجظ  

( وايصدهللود وغدهه  ةدروا يف بعدض ا   دج       العصاب  على  اليه
إههج ان دين اخاجايدن  و  شد  إن غرضده  ا  تفدجج بددي   د        
جرى عل   ي  ايعلمجم خلهًج بعدهلل ددلت   وإمندج مل يدهللوه ه تدهللوين      

اد  قريالدن ادن ايقدرا ن ألن ادهللا ه      األخبج  يعهلل   صره واهضبجطه و
علدد   صدد ل ايعلدد  ويدديس يدده  ددهلل مددهللود  ةمددج إههدد  مل يددهللوه ا    
اسج ل ايضرو ة ايهلليالين واملدابين وايسهة وايتقرير وةدا ا اعجل إّ  
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ايمج قلط وههلل  وإّ  اال ادتءالجم عاله يف  ادن  ضد   و  يف  ادن    
ج ارط وةيدت    ايءيبن وإا جن وج ده وايعل  به ووق عهمج اعل ان مم

يسددتهيهلل ايعلدد  بددبعض ادددااب أ متالددج و  ههتددهللا إييهددج وي ددلط ديددن  
  يس يرجع إييه أصحجب وأتبجع وعلمجم يع ي ن يف ا  جاه  عليه 
يت صددل ايالددجو اددن اعراددن اددداابه  إىل اعراددن اددراده اددن اييهدد د   
وايالصددج ى وبددجقي اددرد أاددل اي تددجب وغهادد  وأقسددج  ادددااب      

شددجاعين واملجي يددن واحلالبليددن وةدددا أ بددجب    األدددال  اددن احلالهيددن واي 
ايعل   ان أال ايعربين وايتهسه واي ال  وغهاد  ادجن هلد  طريقدن     
يعرا ن بهج إلجعه  ويرووهه يف ةتدبه   اج عهريدن  مدهلل اا هلد      
طريقددن اعرواددن وددددهة ا ي اددن يت ا  هددج صدددجغرا  عددن ةدددجبرا       

و يجت يتقدهللاهج  يرجع ن ايهج خلهًج عن دلت  إىل أ مته      ايضدر 
غجيبًج أو دا مًج ايفن    يتبعده ايعلد  بدجيالفر يف أقد ال ايعلمدجم  يد        
يالشدد  االهددج   دد  ت دد ن ضددرو يجت الدد  يبددق يف املقددج  ةددال  إّ  ايمددج  
اختلهب ايه ةلمجت ايعلمجم ا عدال  ادن طريقدن ا اتدهللام ادن قد ل       

 يد   ةدروا ايهدج     (عليده ايسدال     ايعلمجم إىل أق ال األ من األاالدجم 
 طرد:دد

اهدي قععالدج بجتهدجد لجعدن وادديه      الداللخ  التهخمي،ي :    حخدها أ
عل  وجه ايعم   ةجتهجد علمجم أال اخدال   (عليه ايسال   اخاج 

أو أاددل احلددق أو اخلصدد   ةددجن يعددرق اتهددجد أاددل املهلليالددن واددن   
  أو قد   يف مهدل وأ دهللا  اخادج      (عليده ايسدال     للته  اخادج  
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وهد   يد  وةدجن اديه  جمهد ل ايالسدب عىلد  دخ يده          (عليه ايسدال  
  ا هه بعهلل اعران أن اخاج  األول أاج يفيق قليل ايهج هللة. وادا ايعر

 أ هلل ايقج لني مّتب احلفطن. و  اعتبج  ب ق ال غهه. (عليه ايسال 
المثل  ي  ويقّلن وق ع اثله اع إن اثل  يد  يف   ايثجهي وأاج يف

روحل اهل ااااملقجاني   تفهر يه  رة اعتاة يف أيدج  غيبدن صدج ب األادر     

 (. تهفدتء
إن اتهددجد أحخخدهما  وهلددج طريقددجن:   االلتزاميخخ :ثانيهمخخا الداللخخ

اجملتهددهللين  فطددن   يالهسدده ةمددج يهللعيدده املخددجيه ن بددل يهلل يتدده علدد     
 ا ااقن ق ل املعص   يف  ان احلض   وايءيبن استالهللين إىل أا  :دد

إن اقتض  احل مدن يف وضدع ايت دجييت وتعلدق اخلعجبدجت       م،ها
ج غده املرشددهلل ألن  بجأل  دج  اي اقعيدن أن ي د ن االدج  ادن يعمدل بهد       

املرشهلل إمنج عني يدي . وإهه ي  جج  عم ايدن احل د  ايفدجارا ي دل     
ا لت يف عمل ان األعمدجل و ادجن ادن األ االدن  دج  يف ا ميدع        
ايفب اقتض  احل من إن علمجم اخاجايدن إ ا اتهقد ا علد  خعد  أن     
 يبع  اا ان يبج ثه  ويردطا  إىل احلق إاج بفه   صج ب األار 

غده ظهد   أو إ ددجل غدهه ايبدج ثه  أو يبج د        ( ادن  عليه ايسال 
أ ددهللا  اددهدطه اددال حيصددل إلددجع علدد  خعدد   وايدده إن احل مددن    
ت جب  ي  وأا اجهع ان أن ي خد ايعلمجم خبا و  د  يلتقين افهل ا 
 جيه أو يشرتة ا يف ايعمل بروايجت صحطح اج وييسدب بصدحيحن    

ايفددجارا واحل مددن ةمددج قضددب هدد ا  عمددل ايددبعض علدد   احل دد  
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 هقالب اصدلحته  قدهلل هقضدي هد ا  عمدل اي دل  وايقدبح يد          
يقددق مل يرتهددع ب صددجبن اي ا ددهلل واخ ددالني. ودعدد ى قضددجم احل مددن  
ب ج ب ايفه   يردط خع  اي ا هلل واخ الني إ ا اهصر ا جتهجد به  
وعهلل  قضج هج إ ا خع  ا ميع اع ةثرته  د ى وا هلل ووج بده إ ا  

يف غجيددن ايبعددهلل واحل مددن يف ايءيبددن    ةددجن جمتهددهللان امددجت املصدديب    
 واألخبج  تهلللط عل  عهلل  ايفه   اعلقًج. 

دع ى املال ان بدني جد ا ه يف   د  ادن األ  دج  أو يف       وم،ها
وقب ان األوقجت  وبني جد ا ه يف ا ميدع يف ليدع األوقدجت و      
يعرق هلج وجه ألن ترتب ايقبح يف األشدهلل   يسدتللاه يف األضدعت    

بح  يدد  إ ا ةثددر اجملتهددهللون وةددجن املخعدديم أقددل  وإّ  اقددهلل يقددجل بقدد
ايقليددل اثددل تلدد  احلفطددن  اددن أن  يدد  قبدديح إ ا عدد ط األ  ددج         
واألوقجت  اي  ن ةدي  إ ا خص.    إهطج هعل  إن اداب اخاجاين 
تتفهللد أوً  ا وً   ان اي ا هلل بعهلل اي ا هلل  ادع ايعلد  اخجيهدن ادن     

هطج   هقعع ببعالهده يددي .   تقهللاه ان أال ايعبقن ايسجبقن عليه  اع إ
   ي  صحط  ي  ي جن اضدجاني أةثدر ايروايدجت يف اي تدب املتهللاويدن      

 اقع عًج   مهج  يلعل  بجن ا بجب ايعصر عجال ن بهج. 
األخبج  ايهللاين عل  إهه   فل  ايلاجن ان طج هدن يهدهللون    وم،ها

ايالددجو ويددردوهه  عددن خعدد ا  وضددالهل   وةدددا بعددض اآليددجت      
وايجت. وايه إن ايدا يفهر ان اآليدجت وايروايدجت ههدي    املهسرة بجير

اخلع  عدن ليدع مل دجد امل لهدني علد  إن ايفدجار االهدج إ ادة اخلعد          



 63 ق املبنياحل .............................................................. 

ايدا   يعد ون ايه. واخلع  اي اقع ادن اجملتهدهللين ادن غده تقصده      
دخ يدده يف عالدد ان احلددق أظهددر االدده يف عالدد ان ايبجطددل  اددال بددهلل اددن   

اددن يدده أاليددن  يدد  وإنإ االعدده تالليلددهج علدد  غددهه ةدد ن يىددراد وجدد د 
ايفجمل ن  أو حي   بجيتخصيص بجيعقج دهلل أو بعدض األ  دج  ويؤيدهلل     
 ي  إن اثل  ي  و د يف  قط   ا ة  وممهلل بدن اسدل   وه امدج    
ان ايهضالم  د  ايفهد   قبدل ا تهدجد   يفهدر ادن ةالاهد   وبعدهلل         

 ا تهجد يستلل  تقهلل  اخلجع عل  اخلع .
هدر ادن ايسديطهلل وايشديخ  يد  قدج  إهده        اخلجع ايدا يف وم،ها

طريقن أصحجبالج وا  يف ملط املالع  ألن ايفجار ان أةثر ايهقهجم عهلل  
ايق ل به  واج ةجن ادا  جيده   يالبءدي ايرةد ن اييده  د  ايبالدجم علد         
 ي  قليل ايالهع يبىعهلل  صد ل ايقعدع ادن ليدع ايعلمدجم خص صدًج       

غده ادج بلدد  دهلل      بعهلل اهتشج ا  وعدهلل  دييدل قدجطع علد  املسد ين يف     
ايضددرو ة ايهللياليددن  أو املدابيددن  ألن اددن خددرج عالهمددج خددج ج عددن    
ايهللين ومل يبق  متسبًج ادن اجملمعدني أو ايعقدل ايصدريح  إ    جيد        

 خهجؤه عل  ايعقالم. 
ان طريقي ا يتلا  وا  إ ا علمالج اتهجد ايعلمجم  ايعريق ايثجهي

يفهدر وبدجن ومل   أو بعضه  عل  أار ظجار يد  ةدجن احلدق يف خالاده     
فت  عل  ايدرواة وايعلمدجم األعيدجن  ادإ ا  أيالدج ا ميدع أو ايدبعض        
 املعتمهلل به َةثىر أو قلَّ عل   أا وأاتهلليالج االه إىل ايعل  برأا اخاج  

( ةددجن  فطددًن بددال ةددال . وادددا ايعريددق أدددل  ايعددرد   عليدده ايسددال 
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وأههعهددج  ويالبءددي أن تىالددلطل عليدده إلجعددجته  املددهللطعجة أو املالق يددن  
ب هه    يريهللون يف ليع اج ادطع ه وهقلد ه اتهدجد ايعلمدجم يف     يلعل 

عصرا  أو يف عصٍر اج أو يف ليدع األعصدج  ألن  يد    يسدتقي      
يف أةثر املسج ل اييت ادع ا عليهج اخلجع وقهلل يالدجدون بدجخلالق يف   
اقددج  دعدد اه  وعلدد  ادددا امرجعدده إىل اي شددت عددن قدد ل األ مددن    

أاددل ايعربيددن واحل مددجم واملددت لمني املجضددني  وظددين إن إلجعددجت 
وه ا  ان ادا ايقبيل  ت  ي  دىِئل أ دهللا  إهد  تقعدع قععدًج        
يهللخل  ايه  يب إن ليع ايعلمجم   يشدط االه  وا هلل قج ل ن بهده 
املقجين مل يىالِع  يف ا د اب  اي د ن غرضده  ا تهدجد ايبجعد  علد        

اخلددجع يف  قيقددن ايددهللع ى  وبهدددا يرتهددع ا دددتبعجد يف يصدديل   
 اجن ايءيبن  وا  أوىل ادن تالليلده يددي  ا ددتبعجد علد  ايشدهرة        
وي ه إن بدي  اخدتالق ايال َقَلدن أو ايالجقدل اي ا دهلل يف دعد اه ودعد ى       
عهللادده وخمجيهددن ةددثه اددن ايهقهددجم وي ددلط عصددٍر عصددره ويدد  بلءدد ا      
ايشهرة  ويدي  ترى اهسدبجد ايددان إىل اخلدجع ادن غده خعد         

ايبجل و  دييل يلو  ايفه    وادا ايالحد  وان مل   ليع اآل جد يف
يهللخل يب اخلجع اصعلح  ايقدهللاجم  ي دن اد طن اخلعدب إهده        
اددرد بددني ةثددرة ايقددج لني وقّلددته  عالددهللهج  اددع اي شددت عددن قدد ل         
املعص اني  وايه تعريض بجملخجيهني يف ق هل  إن احلقط ادع اجملمعدني   

  إ  ادد  اعصدد   ألدّيددن وإهدده    ججددن إىل ضدد ط املعصدد   يف  فيتدده
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 وواددج    تهيددهلل ددد ى اددج عليدده أصددحجبالج ألههدد  قددج ل ن اضددم ههج 
 يهللخ ل املعص   يف اجملمعني.

وأاج اخخبج ي ن اقهلل أه روه غجين اخه ج   و اج ت ا  بعضه  
ههي إا جهه أو وق عه أو إا جن ايعل  به أو وق عده أو  فيطتده  عمدج    

احلفيطن  دتبعجد ييس يف ملاه  االه  إن  ي  غه مم ن احلص ل أو 
خص صًج عل  اج اخرتهدجه يف طريدق ايتحصديل وقدهلل خدجيت علمهد        
عمله  يف  ي  ةمج يف أةثر اج أه روه ان املسج ل  اإهه  مل يلايد ا  
حيهلل  ن عن اتهجقه  واتهجد اجملتههللين وايشيعن وايعجان وأال ايعربين 

ني يف أةثر املعجيب وغها   وإن مل يسم ه إلجعًج ومل يلاي ا عجال
ايهقهين يف تسرين األ  ج  به وي  د يته  عن بعض املسج ل   م ا 

 اقتض  اخلجع ايهج ان  ي    يشعرون.
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وأاج اخلجع املالق ل خبا اي ا هلل الديس إه دج ًا   اددتالجدًا    
إييه ان خصج صه   بل اخلالق واقع ايه بني اجملتههللين أيضدًج  وإن  

ج ه  واملت خرين ان مققيه   فيطته ةمج يفهر ةجن املعروق بني قهللا
ان ةال  بعض احملققني االه   ألهه خا ةسج ر األخبج    ادرد بيالده   
وبيالهج د ى  ةر اخاج  اصر ًج أو اضمرًا  و  يرتتدب علد   يد     
شيم يالهي احلفيطن وعلد  اددا جيدرا ايده ادج جيدرا يف األخبدج  ادن         

 ا وارددددل ايتقسدددي  إىل صدددحيح و سدددن وا  دددق وضدددعيت وقددد 
واتعهللد اي ادعن واتحهللاج  وإن ةجن األخه أةثر واالفا بجي تدجب  
أو ايسالطن ايالب ين أو ايشدهرة يف ايهتد ى أو ايروايدن  أو خمجيهدن ايعجادن      
واألصحطين وه   ي   واخيراد عليه يبعهلل  ص يه أو يصديله  ادال   

  يصل افالطن بصهللد املخا به  وبجختالق ه َقَلته بدل ايالجقدل اي ا دهلل   
وب  هه ان أخبج  احلهللو ةخا احل ي  واملدالف  وايعبيدب  وبعدهلل     
تعر  ايقهللاجم يه وبعدهلل  تهللويالده ةتدهللوين األخبدج   وبد ن هجقلده قدهلل        
يالقل اخلالق اعه  وبجختالق ه َقَلته يف طريق يصيله إىل غه  ي   

، وقهلل اختصرهج اي دال    كشف الغطاوج ابه ظجار وقهلل ةشهالجه يف ، 
 ب املقج . إ  ايع ل   يالجد

 املطلب الأابع
 ييما أد لوه يف القيا  وليء م،ه

 ضدي اا    وقهلل هسب ا اجملتههللين إىل ايعمل بجيقيجو اع إههد    
( ألع ا عل  عهلل  ج ا  ايعمل به  وعرق اج بياله  إهه يديس  عاله 
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ان دين اخاجاين  ت  إههد  افدروا أقد ال ادن صدهلل ت االده بعدض        
ون عددن عبددج ات تددؤ ن بعملدده بدده  وايسددبب يف  يدد  إههدد  قجصددر    

اي ص ل إىل اج وصل إييه اجملتههللون   ي  إهه    يههمد ن دد ى   
املالجطيق  ومل يعلم ا إن املهللا  يف  اه  اخلعجبجت يف ليدع ايلءدجت   
عل  اج يهه  ان ايعبج ات  واالهج تصرحيجت وتعريضجت وتل حيجت 
و ادد   وإشددج ات وتالبيهددجت  واددج يههدد  اددن ليددع اي لمددجت يف     

ا جتبدجت أو وصدجيج أو ددفالت ألههد  مل     شرعيجت يف خمجطبجت أو 
يددهللقق ا ايالفددر بدده  ومل يعرادد ا ددد ى ظددجار اخلددا  ومل يالفددروا يف   
للن األخبج  ايستهيهللوا ان جمم عهج   مدًج مل ي دن اسدتهجدًا ادن     
مل جداج. احجل اجملتههللين ةحجل خجد  ت جه إىل خهللان ايسلعجن ادع  

هيدن خعجبجتده   ايقرب االه وا طدالع علد  بدجطن أ  ايده  وايعلد  ب ي     
وضروب اقجصدهلله وإ اداتده  ادإ ا ت ثطدرت االده اخلعجبدجت وىيدهلل ادن         
جمم عهج اعجهي خهيطدجت  وإنإ مل يىعلد  ادن مل جدادج   تد  إهده  ادج        
اه  شيئًج ان اجملم ع   يسعه بيجهه  وألجل  يد  قيدل قدهلل يت يدهلل يف     
 ان اجملتههلل       يسعه بيجهه و دجل اخخبدج يني ةحدجل خدجد        

هللا  وامنج يسدمع ةدال  ايسدلعجن ادن و ام ا دهللا  اهد  ادن        يهللخل اي
ايهلل ج   ومل حي  خىبإر بقرا ن  األ  ال  اهدا   جي   يه ايعمدل إّ   
بعددهلل ايرجدد ع إىل اددن ادد  االليددن ايشددعج   واددؤ م مّلددج َقصىددروا عددن    
اي ص ل إىل اج وصل اييه ايعلمجم ايهح ل   عم ا إهه   طريق إىل 

من اهلهللاة  د ى ظجار ايعبجدات  وهسب ا ادج  اي ص ل إىل اراد األ 



 68 ....................................... ييما اد لوه يف القيا  ليء م،ه 

عهللا  يد  إىل ايقيدجو  وادن جهدن  يد  ت صدل ا ادع شدج ط ادن          
أصدددحجبالج إىل إه دددج  ادددج   مي دددن إه دددج ه  وأدخلددد ه يف ايقيدددجو     
ةمالص   ايعّلن اع إن لع أال ايلءدجت ايعربيدن وغهاد  وأادل     

جط ادع  ايعىرق ب قسجاه  يههم ن ايتعمي  يف     ايعلن وةتالقيح املال
إهطج هريهلل به اج حيصل به ايقعع يف تسرين احل    امن أه ره اقهلل أه ر 
  د  ايشددرع و دط علدد  ايشدج ع وه امددج طريددق األوي يدن اددع إههددج    
 ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن اقسج :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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اددج تددهللخل يف د يددن ايلهددظ ةتحددري  ايتدد ايت  اح مهددج      م،هخخا
 ةح   دج ر املهللاييل ايلهفين.

وادده ادن قبيدل املالدجط     ادج حيصدل ايقعدع بجيتعهلليدن ايهدج        وم،ها
 املالقح  إّ  إن ا هللإ    األول املسجواة  وايثجهي ايرتجيح.

اجحيصل ايفن ايه بجيتعهللا  ويف ادا اختلت اجملتههللون   وم،ها
اجملجهع ن جعل ا  ي    د  ايقيدجو أو االده  قتصدج ا  يف ايفالد ن      
املعم ل عليهج عل  ايفال ن املالص صن. واجمليلون ادتالهللوا إىل اج دلط 
اددن بعددض األخبددج  علدد  إن األوي يددن ايفاليطددن  فطددن شددرعين  ويعّلدده 
أق ى  وعل  أا تقهللير اجيبح  عن املهللا   املتص  ة اج وااق االهدج  
واج خجيت ان ايل ا   يلمستهللل   ت  يعرق امل اادق ايعمدل علد     
اي اق ويعرق املخجيت ايفتالبه  وةدا يف دج ر املقجاجت  وإن امُلثإِبب 

يالجيف حلفيطن األخبج   وا جال ةج جال بهج  ايلل  حلفيطن ايقيجو ةج
 ايبح  إاطج خ بجت ايثجبب  أو يالهي املالهي. 

 املطلب الثامن
 يف االجتهاد والتقليد

  فه  عل  ان تتبع اآل ج  وأاإع ن ايالفر يف األخبج   إن ألال ةدل  
اّلن  ؤددجم يرجعد ن إيديه  يف األ  دج  ايشدرعين  ممدج   تدهللخل يف        

تني أو يف املعلدد   اعلقددًج يف أ ددهلل ايدد جهني  ةمددج إن أاددل   ايضددرو 
احِلر قإ وايصالجيع ةدي   إ ا أشد لب علديه  األاد   ادإهه   يالئدد       
يرجعدد ن إىل علمددج ه  بجيصددالعن وعراددج ه   اددجييه د يرجعدد ن إىل   
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أ بج ا  وايالصج ى إىل  ابجهه  واملسلم ن إىل علمدج ه . وقدهلل   
ايي هسين وه ا . وقهلل ايل ا ين و (عليه ايسال   ةجن يف  اجن أ متالج

( بدجيرج ع إىل بعدض أصددحجبه  ةمدج أاددروا    صلوات ات الوللم  ااادروا   
بددجيرج ع إىل   ا ة ويدد هس بددن عبددهلل ايددران وحييدد  بددن  ةريددج      
وه ا . وايفجار إن املراد ايرج ع يف ايهت ى دون ايرواين  ويديس  
ا جتهجد د ى ادتهرا  اي دع يف يصيل ايفن و يد      بهلليهدًن   

سبن اىل امل ض عجت وبجقي املقهللاجت  وإن قلالج بعلمين ايصدهللو .  بجيال
   إهه قهلل جرت دهة ليع املتشرعني عل  إن ايالدجو بدني قسدمني:    
علمجم    ج ع هل  إىل غه األدّيده  وعد ا  يرجعد ن إىل ايعلمدجم.     
وو د إن ايعلمجم و  ن األهبيجم وه طاب األ من األاالجم  وإن ان عرق 

و درااه  جعلد ه  جةمدًج. وايدرطادط عليده  ادط علد        شيئج ان  الهل  
اا  وا  عل   هلل ايشر   واعل   إن احلدجة  غده احمل د   عليده      
وقهلل جعل ا قضجة يرجع إيديه  يف ايقضدجم يدئاّل فتدل ايالفدج  وتضدل       
ايع ا   وعهلل   ايرج ع يف ايهت ى أبإع  علد  عمد   ايبلد ى  اقدهلل     

 ادددن عدددرق ايالجددددخ ادددن و د يف احلدددهللي  إهددده   يهددديت ايالدددجو إّ 
املالس و  وي   احل   برج ع ايع ا  يلل  إاطج وجد ب بلد   د جدن    
ايعلمددجم علدد  ليددع امل لهددني  أو دددق ط ايت ليددت عدداله   إ  اددن   
املتعسر بل ان املتعد  ت صدل ايعد ا  إىل اعرادن املسدج ل بجيشد ااهلل      
وايهلل  ل اع وج د ايالجدخ ايهج واملالس و وايعج  واخلج  واملعلدق  

ملقيهلل واجململ واملبديطن واحلقيقدن واجملدج   وا ددا  وةددا ادع تبدهللل        وا
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ايلسجن بجيالسبن إىل عرب اددا ايلادجن اضداًل عدن بدجقي ايلءدجت ادال        
مي دداله  اعراددن األدّيددن علدد  عربيتهددج إّ  بعددهلل اعراددن ايلءددن وايالحدد      
وايصددرق وايال ددجت ايبيجهيددن  اددإن بالددجت ايعددرب يف  اددجن صددهللو       

ع ادن ايعلمدجم املدجارين يف ادده األيدج .      اخلعجب أعرق بلسجن ايشدر 
و  بدددهلل ادددن ايعلددد  بجألخبدددج  وتعج ضدددهج وترجيحجتهدددج واقب هلدددج    

واردوداج واعران اي تجب وايسالطن ايالب ين يلعر  عليهمدج وايشدهرة    
وايق اعددهلل يلرتجدديح  ةمددج و د األاددر بدده يف ايروايددجت امددن أوجددب 

ون األديددن األخددد بجألديددن واالددع ايتقليددهلل وجعددل ايعلمددجم  واة يددرو   
يلع ا  ويبيالد ن هلد  ةيهيدن ا ددتهلل ل واقدهللاجت األديدن اقدهلل أه در         
ضدرو ة ايدهللين  اضدداًل عدن املدداب  وادعدد  خدالق ايبهلليهددن  و       
أظدن أ دهللًا ادن أاددل ايشدرا ع ايسدجبقن  اضدداًل عدن شدريعتالج يددهللطعي        
وج ب تعلي  ايعجمل ان ددج له ليدع ادج تت قدت عليده املسد ين ادن        

تهلل ل  وان أه ر  ي  اقهلل خجيت علمه عمله  األدين  وةيهين ا د
وةجن إه ج ه يالد  دون املسمط   ويلهظ دون املعال   وةيت ايعمل 
ب خبج  جىمعب يف اي تب ان دون إ جطدن بهدج ادع ايعلد  ب ههدج تدرد       
بعضهج بعضًج  وإمنج يعقل اخلعجب بهج عل  اههراد  وهفه  ي   جل 

ل  ا ههدراد عملد ا عليده    ايسيهلل اع عبيهلله اإهه إن خجطبه  خبعجب ع
ادن دون اال فدن خعدجب ملخدر. وإن ليدع خعجبجتده املتعج ضددن يف       
ةتددجب وجددب علدديه  ايهحددص وايبحدد  عددن أ دد ال ايتعددج          
وأه راددج اخخبددج ي ن  العمدد ا إن ارجددع ايعلمددجم وارجددع ايعدد ا   
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وا ددهلل  ايفددب علدد  ايعدد ا  ايرجدد ع إىل اي تددجب وايسددالطن وأن   
 د ن ايهقيده  اويدًج هلد  الدلاه  علد        يعمل ا بجيعل  دون ايفدن  وي 

 يدد  أن جيددب علدديه  أّ  يع طيدد ا علدد  قدد ل ايهقهددجم يف   دد  اددن   
األ  ددج  وإمنددج ادد   واة هلدد  ااِلسإددب تىه  إيدديه  ةالسددبن ايددرواة إيدديه     
وأعف  ادج اددتالهللوا إييده ادج هقلالدجه عداله  يف إ بدجت علميدن األخبدج            

إ ا دىدِئل وتهسدهه   ايلل  عل  ايهقيده علد   أيهد   أن يددةر ايدهللييل      
ويدددةر اددج يت قددت عليدده اددن املقددهللاجت واسددتالهلل ايهلل يددن  ويدددةر       
املعج   ووجه ا مع إىل غه  ي   ادإ ا دىدِئل إادج  ا مجعدن عدن      
اس ين جل ين يلاه أن ي تي بجيهللييل ويدةر ادج يت قدت عليده  ايشدءل     
ههسدده اسدد ين وا ددهللة جل يددن ي ا ددهلل و  يلتهددب إىل غددهه  اددإن بىددين  

  علد  ظدجاره ادن إن   د  ايعد ا  وايعلمدجم يف األخدد عدن         ةالاه
ايهللييل وا هلل ةجه ا خمجيهني يلمفتههللين واال رين يضدرو ا ايدهللين    
وإّ  اه  قج ل ن بج جتهجد وايتقليهلل ان  ي    يشعرون  وعلمه  
خمجيت يعمله  إّ  أن يع د  ثه  إىل جمرد ا د   وإهي  أيدب ادن   

هللين بتسددمين ا جتهددجد وايتقليددهلل   اشددجفه  اددن يععددن علدد  اجملتهدد    
اتمس ًج ب هه ةيت     اده ايتسمين  اع عهلل  اخ ن بدي  شرعًج  
وأعف  اج أوقعه  يف ايشبهن ادعجؤا  إن اخلعجبدجت ايشدرعين عجادن    
يلعلمجم ويلع ا  يف  ان احلض   وايءيبن  واحل ي  إمندج فجطدب ادج    

هلليهددن اددن  يههمدده املخجطددب  ا ددل ا لددت يههمدده  وايدده خمجيهددن ايب   
 وج ه:دد
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إن دع ى عم ايدن اخلعدجب يلمعدهللواني وايءدج بني علد        األول:
وجه احلقيقن اع ايض  إىل امل ج دين وبهللوهه ممج   يرض  به ايعقل 
و  ي ااددق أوضددجع ايلءددن  وأاددج دعدد ى تعليددق اخلعددجب ا فددج ًا أو    
وضع اخلعجب عدن اقتضد  ايلهدظ  وإمندج اد  ظدجار يف امل جد دين        

( صددل  اا عليدده ومليدده ودددل  لددس خعددجب  ايددالل احلجضددرين يف جم
وايعم   ان أدّين خج جين  اجملدهللا  علد  اصدعلحه  دون غهاد       
   ي  قلالج بعم اين اخلعجب بجيالسبن إىل اخلعجبجت ايعجان ةيت مي دن  
ايق ل به بجيالسبن إىل ان   يعدرق يسدجن ايعدرب  ويف اثدل خعدجب      
  ا ة وممهلل بن اسل  وه امج وأةثدر ايروايدجت ادن اددا ايقبيدل       

ايعفب إن بعضه  صرطو ب ن اده اخلعجبدجت املخص صدن ادن    وان 
قبيل األاثلن  ال ا ة اثجل وا دا  اجخلعجب هلد  يعد ط ا ميدع   د      
هق ل ي  ةجن اخلعجب عجاًج اال بدهلل ادن تالليلده علد  اصدعلح وقتده        
ألهه إنإ ُأ يهلل بجيلهظ اعال  وا هلل اال بهلل ان تالليله علد   يد  املعالد     

حيمل هده علد  اصدعلحه  يدِل  بجيالسدبن       وإنإ ُأ يهلل إن أال ةل وقدب 
إىل ةال  ايعرب إن ايُ ر خمتلت بجختالق اعال  ايرطدل وبدجختالق   
قهلل  األشبج  أو اعالجاج  وايهردخ خمتلت بدجختالق قدهلل  ايدد اع أو    
اعالجاج  وةدا ايلةدجة واخلمدس وأةثدر األ  دج   وةددا بجيالسدبن إىل       

لدي  وه ادج    بجقي ايلءجت ةجيال ن وايسبيل  وايدريش وايععدج  واحل  
 دد  إنإ ايتلادد ا بدددي  يف  ددق ليددع أاددل ايلءددجت  اقددهلل ةددجبروا       
ايضرو ة  وإنإ خصط ه اقهلل  بب     ايتقليهلل يف ا ملن     اخلروج 
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عن ايتقليهلل ةيت حيصدل  بإيقدجم ايهقيده عبدج ات   يههمهدج ا دنإ       
ُأيذِقي إييه  وإن قيل بللو  اخاهج  علد  وجده ا عتمدجد يدل  ايتقليدهلل      

 يدد  ممتالددع ةمددج   فهدد  علدد  أويددي األاهددج .  دد  إنإ بىددين     علدد  إن
األار عل  اج قجي ه اهصر ايالجج ن يف ايعلمدجم والد  بدجقي ايالدجو     
ليعددًج  بددل يلددل  اددن  يدد  عددهلل   ددجة ايعلمددجم خغددرا ه  ايالددجو     
بج هل  اهؤ م ا مجعن إنإ مل هؤوطل ةالاه  ب هه  يى ِ دون أيهجظدًج  

يس هل  د ى احلمل علد  ايعالدجد وايتعصدب       يريهللون اعجهيهج ال
   ايبليطن ايعفم  واملصيبن اي اى إهه  يىلذِبس ن علد  ايعد ا  قدج لني    

(  واجملتههللون   يعملد ن  عليه ايسال  ب هطج هعمل ب خبج  أال ايبيب 
( عليدده ايسددال  بهددج  اددع أههدد  ادد  املخددجيه ن ألخبددج  أاددل ايبيددب  

ايسدجبقن   وايتج ة ن يلعمل بهج  ةمج ارط بيجن  ي  يف ليع املبج  
وان للتهج عهلل   ايعمل ب خبج  ايتحدير ان اي دابن واج يفهر ان 
أخبج  ايعر  وأخبج   فيطن اخلدجع وأخبدج  ايتقسدي  إىل املهدتني     
واملستهتني وه   ي  ةمج بيطالطجه وإنط ِان أش ل األاد   ا اتدهللام إىل   

م وجه يعد ون ايه  وا رط قلبجه وااصيبتجه واغ  جه ان مشجتن األعهللا
املسددلمني  واددن إه ددج  ليددع اييهدد د وايالصددج ى وأعددهللام األ مددن      
ايعجارين عل  ايهللين  إ ا اطلع ا عل  اده األقجويل اييت مل يتهد طه  
اثلهج أال ايشرا ع جياًل بعهلل جيدل اقدجي ا إن علمدجم اخددال  ادبينط      
دياله  عل  األخد خبدالق ادج جدرت عليده شدرا ع األهبيدجم ايسدجبقني        

أبعدجل   د   بط ايعدجملني بد هه  يعملد ن ادج          وادع ا ادج تقتضدي  
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اأم : ثالث  أاأاميعلم ن ويق ي ن اج  يهعل ن ويقهلل وجهللته  عل  
وا  األةثر  غلب عليه  احلسدهلل و دبط ا دهللال  اشدءل ا أههسده       
بجيقيل وايقجل وأ ب ا أن ختهق خلهه  ايالعجل و أوا إن  ي    يىالجل 

يعلمجم وا عتلال ألهه  علم ا إّ  بهللع ى ا دتقالل وايععن عل  ا
أهه  ي  ةر وا اي  ود عليه  ةجه ا أقل وأ ل ان ليع ادن وصدل   
إيدديه   اراغدد ا عددن طريقددن اجملتهددهللين ألههددج   تىالددجل اددع اسددجعهللة      
ايت ايدددق  إ  بعدددهلل اضدددي برادددن ادددن ايسدددالني وادددجي ا إىل طريقدددن     

ن اخخبج يني  وأدخل ا أههسه  ايه  وييس ا اداله  و  ادن اجملتهدهللي   
ألههدد   أوا اهدده ي هددي يف دعدد ى ايهضدديلن اددع ايددهللخ ل يف  ددلبه    

غلدب   واأخم تالوة اج  يههم ن ان بعض أخبج  األ من ايعدجارين.  
عليه  ا هل وقّلن ايعقل  ارأوا ق اج يهللطع ن ايعمدل بقد ل األ مدن     
وأخبج  ديطهلل األاطن  اتبع ا  تبدع ايبهيمدن يراعيهدج وايعهلدن ايصدءهة      

عدن طريقدن اجملتهدهللين ألههد  مل يصدل ا إىل ادداد       ملربيهج وأعرضد ا  
اددن  واأخخم(.  لدد اى تالتالددجب  تددجد  ى هددهللاه ايعلمددجم املددهللققني   

ايعلمجم ايعجالني وايهضالم املقهللدني بدي ا ا هدهلل يف ايعلدب وهدجي ا    
أعل  ايرتب  وبدي ا جههللا  يف طجعن املل  املعب د  وإن ةجه ا قدهلل  

اىلئب قل به  ان  بط ايهقهدجم  قِصروا عن هيل املعل ب واملقص د و
 واجملتههللين وأقرطوا ب هه  أدجطني ايهللين  وهد اب األ مدن ايعدجارين    

(  ا ويئ  عالهلل اا اعدو ون وعل  ادج بددي ا جهدهللا     عليه ايسال 
يف اعران أخبج  األ مدن اثدجب ن اد ج  ون وي داله  مّلدج مل ي دن هلد         
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أص ل يرجع ن إييهج و  ض اب  شدرعين يع يد ن عليهدج وةدجه ا     
 علدد  ظدد اار األخبددج  غدده هددجظرين إىل ةثددرة اي دابددن علدد  عددجالني

(  صهلل ت االه  أ  ج  غريبن وأقد ال  عليه ايسال  األ من األطهج  
 اال رة عفيبن.

ق هل  بالقص ايقرملن استالهللين إىل  وايدجت تقضدي ايبهلليهدن     م،ها
بت ويلهج أو طر هج  ويف بعضهج هقص  لد  ايقدرملن أو  بعده وهقدص     

نجم لجعدن ادن املالدجاقني  ويف    أ بعني انج يف د  ة تبب  االهج أ
صدل     ي  االجاجة يبهلليهن ايعقل ألهه يد  ةدجن  يد  ممدج أبدر ه ايدالل       

( وقدددرأه علددد  املسدددلمني وةتبددد ه   اتضدددح اا عليددده ومليددده وددددل 
( اد ا  ًا إّ   صدل  اا عليده ومليده وددل      املالجاق ن ومل ي دن ايدالل   

بجيسرت عليه   ويقجاب احلرب عل  دجد وةدجن يف ابتدهللام اخددال     
 ّقًج يت اتر هقله وعراه ليع  ان ايهنت اج ةجن يف اخلتج .    ي  ةجن

اخللددق ألههدد  ةددجه ا يضددبع ن مليجتدده و روادده وةلمجتدده متددج  ايضددب    
ا يددت يءهلدد ن عددن اثددل  يدد   وَيعىددرق بددني اي هددج   وعددهللطوه اددن 
اعف  اعجيب اخدال  واملسلمني  وي جن ايقج ئ يس  ة ان ايسد    

ا اا ايالجقصن ابعطضًج يف احلقيقن وي جن ايقرملن غه مه ظ  وقدهلل أخد  
 هفه  وَيعىرق بني ايشديعن وعدهللطوه ادن أعفد  األديدن علد  خدروج        
األويني ان ايهللين ألن ايالقص علد  تقدهللير  ب تده إمندج اد  اداله .  د         
ايعفددب ةددلط ايعفددب اددن قدد   يلعمدد ن إن األخبددج  مه ظددن علدد   
األيسددن واي تددب يف اددهللطة أيددت واددج يت دددالن. وإههددج يدد   ددهلل  ايهددج  
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يقرملن وخهج ده يف ليدع األ ادجن ادال     هقص يفهر وحي م ن بالقص ا
بهلل ان تالليل تل  األخبج  إاطج علد  ايدالقص ادن اي لمدجت املخل قدن      
قبددل ايالددلول إىل نددجم ايددهللهيج أو بعددهلل ايالددلول إييهددج قبددل ايالددلول إىل 
األ    أو عل  هقدص املعالد  يف تهسدهه  وايددا يقد ى يف هفدرا       

   اي دد ن ايقجصددر ايتالليددل  علدد  إن ايددالقص بعددهلل ايالددلول إىل األ
( علد   صدل  اا عليده ومليده وددل      قرأه ايالل  اأمايقرملن قسمني: 

أخهجه ومل يىفهر واأم ايالجو وةتب ه وظهر بياله  وقج  به اخعفج   
.  دد  االدده إىل بددجقي (عليدده ايسددال   عليدده أ ددهلل ددد ى أادده املددؤاالني 

(  وادد  اآلن مهدد ظ عالددهلل صددج ب عليدده ايسددال  األ مددن ايعددجارين 
 (.جعوتافدتهايلاجن 

 اع ايتصدريح بهسدجد   ق هل  بتحري  ا مع بني ايهجطميتني وم،ها
عقهلل ايال جو ان بعضه  اع إن ايتحري  ي  قيل به   يستلل  خلا أو 
خدداين شددج َّين خمددجيَهني يل تددجب وايسددالطن ايالب يددن. وليددع األخبددج    
ايهللاّيددن علدد  جدد ا  ا مددع يف ايعقددهلل ايددهللا   يف خصدد   أ بددع ويف  
 غهه اعلقًج وةدا ليع أق ال ايهقهجم   ي   صدروا احملرادجت يف  

ايال جو ومل يتعرض ا يه ايهج  واج هسبه إىل بعض احملهلل ني ان ايق ل 
بدي  ادتالجدا إىل اج  ةر يف ةتجبه ان إهه إمنج يروا ايه اج ا   فطدن  
بيدداله  وبددني اا تعددجىل  اقددهلل بيطالطددج إن  يدد  االقدد   اددج  ىةددر اددن       
األ جدي  املرتوةن ايعمل يف ةتجبه  وإهه   بدهلل ادن تالليدل عبج اتده      

جيه ا ليددع األخبددج  ايهللايددن علدد  يددلو  عددر  اخلددا علدد   وقددهلل خدد
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ةتددجب اا وايسددالطن ايالب يددن وعلدد  اددج ألددع عليدده اخاجايددن اددإن   
خجيت اه   خرق  وإ ا ايتلا ا بجيعمل ب ل خا  وإهه حي   عل  
عم اجت اي تجب وايسالطن  وفصصهمج  يل  احل   بدي  يف ليع 

عيههج  ألن اي ل قععين األخبج  صحيحهج يف اصعلح املت خرين وض
عالهللا   ايلل  ايعمل ب  جدي  وج ب جا املقص  ة  وايدةر عالهلل 
طل ع ايشمس وعالهلل غروبهج  وليع األ ةج  وايهللع ات يف ليدع  
األوقجت  وملدابهدج ايد ا دة بصديءن األادر  وأخبدج  يدري  ةدثه ادن         
األوضددجع يف اقجاددجت اآلداب  وغهاددج  وب  جديدد  اي ضدد م اددجم   

لو  هقدص شدعبجن  ومتدج   اضدجن  واسدجد ايصد   اعلدق        اي  د وي
صدل  اا عليده ومليده     اي دب  وايءيبن وايسبط  وه اج وه   ايالل 

( ةجن   مليه ودل صل  اا عليه و ( عن غسل ا الجبن اع إهه ودل 
صدل    يالج  قلبه وطهج ة طني املعر إىل  ال ن أيج   وايسه  ان ايالل 

(  تدد  يف ايصددالة ووجدد ب اي حددل  واددرد  اا عليدده ومليدده ودددل 
س عددن اشددج  بددن ايشددعر  و جدددن احلهلليددهلل وه اددج. وقددهلل  وى يدد ه

ال تقبلخخوا علي،خخا ( يقدد ل  عليدده ايسددال  احل دد  إهدده نددع ايصددجدد  
حخخديث إال مخخا وايخخق القخخرن  والأخخّ،   أو اخخدو  م،خخه شخخاهدًا مخخن   

د   يف كتب أبى  (لع،ه اهلل)أحاديث،ا املتقدم  يإ  املغرية بن سعيد 
أحاديث مل ُي دِّث بها أبى ياتقوا اهلل  وال تقبلوا علي،ا ما  خالف  

(. و ةر ي هس إهه و د ايعراد ا جهلل ايه بعدض  ّ،  نبي،ااول رب،ا وس
وةدثهًا ادن أصدحجب أبدي عبدهلل       (عليده ايسدال     أصحجب أبي جعهر
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( عليه ايسال  ا خد ةتبه  وعرضهج عل  ايرضج  (عليه ايسال   اا
عليددده   اددد ه ر االهدددج أ جديددد  ةدددثهة أنإ ت ددد ن ادددن أبدددي عبدددهلل اا

كخّب علخى أبخي عبخد      (لع،خه اهلل )إ  أبخا اخلطخاب   وقجل   ( ايسال 
  هّه األحاديث إا يوم،ا هّا يال تقبلوا اهلل. وكّا أص ابه يدّسو

إىل ملخدددره  وادددن ايعفدددب إن بعدددض   ( …علي،خخخا  خخخالف القخخخرن  
اخخبج يني جعل  ي   فطن  يف إ بجت صحطن األخبج  يهلل يتده علد    
اعتالددجم األصددحجب بجيتصددحيح و  وجدده يدده ألهدده   يددت  إ  بثبدد ت    

وادج   ا عتالجم يلفميع  وإ ادة بل   ايعلد  بجيتصدحيح  وعصدمته     
يقجل ان إه   قهلل خصصت  اي تجب وايسالطن ب خبج  ظاليطن يف ةدثه ادن   
املقجاجت ةتحري  أ  املهع ل وبالته وأخته عل  ايهجعل  وأاثجل  ي  
واج  ي  إ  ان قّلن اه  قج له وعهلل  قجبليته يلهرد بني املقجاجت اإنط 
ا ن تتبع األخبج  وهفر ايمدج اشدتملب عليده ادن ايرتاجديح  علد  إن       

ا إ ا قدد ى ايفددن بصدهللقه  هددن اددن ا هدجت ةعمددل األصددحجب   اخلد 
وتلقيه بجيقب ل وغه  يد   عىِمدل بده وةدجن  فطدن فدص بده ايقدرملن         
وايسالطن و  يىردط ألجلهمج  وإ  ضرب بج هللا  ةمج يفهر ان األخبج  

( عل  إن اس ين ا مع ممدج  صوات ات الوم  املروين عن األ من األطهج  
تهج وةثرة وق عهج  ايالبءي أن ت د ن أخبدج  ادج بدني     تع ط ايبل ى ي ثر

ايشدديعن اتدد اترة ة خبددج  املتعددن خبددالق املسددج ل ايالددجد ة اي قدد ع         
 واملس ين واضحن ايااجن غاليطن عن ايبيجن.
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عهلل   د يلا  ايالفدر إىل بدهللن بالدب ايلوجدن املدهللخ ل        وم،ها
يف بهج  أو أ  ايلوجن هفرًا إىل عم اجت يري  ايالفر بلع  إهه يديس  

األخبدج  اددج يددهللل علدد   يدد   واخلددجع وايسددهة    فيددن ايهمددج   
عليده   وة هه  مل يالفروا يف أخبج  تءسيل امليب  اإهه دئل ايصجدد 

( عن ايرجل مي ت  ويديس عالدهلله ادن يءسدله إ  ايالسدجم قدجل       ايسال 
تغأله امرأته  وذات حمرمه وتصب عليه ال،أاو املاو صبًا من يوق  

يف  (عليده ايسدال     ج ده عدن علدي   (  وعن  يهلل بن علي عدن ملب الثياب
وإذا كخا   إىل أن قدجل    …إذا مخات الرجخل يف الأخفر    هللي  قدجل   

معه نأخاو ذوات حمخرم ُيوروّنخه ويصخُبْبَن املخاو عليخه صخّبًا وَيْمُأْأخَن         
(  واملس أشدهلل يرميدج ادن ايالفدر بهلليهدن       جأده  وال ُيْمُأْأَن يرجه

ويف ايبددجب عددهللة أخبددج  تددهللل علدد  جدد ا  تءسدديل احملددج   اددن و ام   
يثيددجب ةمددج و د يف ايلوجددن واأل  واألخددب واددن ايلدد ا   عددجدة     ا

ظه   شيم ان ايبهللن اع بقجم ايثيجب وايفدجار إن املدراد بهدج   يدجب     
امليب   أن ت ضع عليه  يجب ان خدج ج  تد  مي دن أن يالدلطل علد       
إ ادة ايشم ل  واحملر  يءًن وعراًج ان  ر  ه ج ه قجل يف ايقجا و: 

    قجل:     مر  حير  تلوجيهج.احملج   اج  رط  اا 
إن ااضل اضال ه  وأعل  علمدج ه   ادب إىل  إن ايءالدجم     وم،ها

 الل يف  اته وإمنج حير  يلع ا   ةجتصجق ايلعب واملالاي وه ه 
إييه واد  خمدجيت يل تدجب وايسدالطن واخلدجع  بدل ضدرو ة املدداب         
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 ة واستالهلله بعض  وايجت شج ة اعج ضن ب ق ى االهج خمجيهدن يلضدرو  
 ايفب إطرا هج أو ت ويلهج يدي . 

ان يرى إن اي تجبن املسدتحبن علد     اضال ه إن ان أعف   وم،ها
األةهجن ألا ات ايرججل وايالسجم ومِلن دىمطي ب ا اد  ةجن ةمحمدهلل  

يشدههلل أنإ   إيده إ    وعلي وعمران وه اج ان األعال  ةإنجعيل  
تدب  ( ةعليده ايسدال    ( اعّلاًل بد ن ايروايدن و دت بد ن ايصدجدد     اا

( ويف احلقيقن قدهلل  يشههلل أنإ   إيه إ  ااعل  ةهن ويهلله إنجعيل   
ةتددب بيددهلله ايشددريهن  (عليدده ايسددال   تعدهللطى عددن طريقتدده ألن اخاددج  

بقلمدده ايشددريت اددهللاده ايشددريت بقرطجددده ايشددريت يف ةهددن ويددهلله   
املخصدد   يف امل ددجن املخصدد   يف ايلاددجن املخصدد    ا يددت  

 يتفجو  إىل غه  ي  . 
علمج ه  ان أات  يبعض احلّ ج  بتحليل اجل  إن ان أجلط وم،ها

 عجيجه ادن ايشديعن  اسدتالهللًا إىل إههد    حيسدال ن ايصدالة  احدجهل         
ةحجل تج ةهج وتج ةهج ةجار بالص األخبج   واجل اي هج   الل وقدهلل  
خجيت ايضرو ة وايبهلليهن يف  ي  إ  ي  ةجن يه أ ر يف ايشريعن ي  د 

مددن ( واأل صددل  اا عليدده ومليدده ودددل   اتدد اترًا اددن خددج  األهبيددجم  
ويالددجدت بدده اي عطددجظ واخلعبددجم ألهدده أبلددد يف   (عليدده ايسددال   األاالددجم

اي عظ وَأدع  يف احملجافن عل  شرا   ايصالة. هع  األخبج  االجديدن  
ب ن ان أقرط بجيشهجدتني  ر  داه واجيه  وب ن ايتدج   يلصدالة ايءده    

 املستحل يل اجبجت ايضرو ين   يىح   ب هره.
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ىل إن اخدغدج   إن شخصج ان أاضل اضال ه   اب إ وم،ها
يف  راني ان ةلمتني اتمج لتني أو اتقج بتني  واملهللط يف  روق ايّلني 
يف ليددع مجّيدده غدده جددج ل  خلروجدده عددن املرددد   وطريقددن قددرامة    
ايالجو. وقهلل و د يف األخبج  اقرأوا ةمج يقرأ ايالجو ويف  ي  خمجيهدن  

هن هقرأ بقدرامة ُأب ديط و ةدر اددا     ( عليه ايسال   ايضرو ة  ويق هل 
عليه     إن األةل بءه اي تط  را   ألهطه ِبهللعن وألن اخاج ايهجضل
 أيق  ملين ايتالجول ان يهلله وأةل ب ّهه.  (ايسال 

إن ادداله  اددن أوجددب ايدددةر عالددهلل طلدد ع ايشددمس وعالددهلل    وم،هخخا
غروبهج وجا املقص  ة بثال ني تسبيحن  وايتحالط  وايرتدطا وه ادج  

يدل  وبلدد   يفجار األار وي  ةجن ةدي  مل يال،ى ادن اخاجايدن إّ  ايقل  
 هللط ايت اتر يت ار ايهللواعي عل  هقله  وألن اثل  يد  جدجٍ  يف أةثدر    

 املالهللوبجت اي ا دة بصيءن األار.
ق هل  ب ن هقل امل ت  إىل املشجاهلل املشران  را  استالهللين إىل  وم،ها

  ظجار بعض أخبج  ومل يالفروا إىل  هللي  اييمجهي وهقل عفج  ملد 
اة إّ  ادج  اع ايبالجم عل  املسدجو  (عليه ايسال   ويعق ب (عليه ايسال 

بدد ق ال األهبيددجم   (عليدده ايسددال    خددرج بددهللييٍل   دددتهلل ل األ مددن   
ايسجبقني وأاعجهل   وي هي يف  ي  اج دلط عل  إن يلمؤان يف ممجتده  
ان احلران ه اج اج ةجن يف  يجته. وأا ا رتا  أعفد  ادن هقلده إىل    
اشجاهلل دجداته وان ايعفب إهه    يال رون ج ا  ايالقل بل ايالدبش  

االه مدل ايعىدد ات وايقددا ات أو يىخدجق عليده      إ ا ظهر إن ا ضع د
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ان إخراج اييه د أو املخدجيهني يده  وإ راقده ويال درون هقلده حلهفده       
ان عداب ايقا وهج  جهال   ويفهر ان  يد  جد ا  ايالقدل إىل غده     
املشددجاهلل املشددران اددن املقددجبر املشددران واعلددق األاددجةن املشددران واددن 

إىل أشددرق االدده  اشددههلل إاددج  إىل أاضددل االدده  واددن ا ددجن شددريت   
وج ا  ايالبش وتقعيدع األعضدجم إ ا ت قدت ايالقدل علد   يد   وادج        
صددهلل  عددن بعددض اَ ه َلددن املالعبددق عليدده قدد ل ايقج ددل  عددهللو املددرم اددج 
جهله  ان ا دتالجد إىل اج دلط عل  يري  امُلثإَلن بعهلل اخغمدج  عدن   

ايمج  ايععن يف عم   دييله ظجار ايبعالن ألن امُلثإَلن احملران إمنج ي  ن
مل ي ن ايه صالو اخهسجن أو داع اسجده  وإ  يل  أن   جي   قعع 
أهت امللس ع أو أ هيه اثاًل حلص ل ُأةلن أو قر دن فشد  ددرايتهمج     
اإن ايتمثيل بجحلي أشهلل  ران ان ايتمثيل بجمليب     أا اىثلن وإاجهن 
أعف  ان إخراج عفج  مم ين ان أبعهلل اقدج  إىل ا اضدع مل ي دن    

قا إاج   وخا اييمجهي قجٍ  ب هجين وج د قا اخاج  وي  بعدهلل  ايهج 
دالني وأع ا   ويقضي صج ب ايهه  وايالفر ايهللقيق بللو  ايتقعيع 
إ ا ت قت ايهللان عليه  وايععن يف اثل ادده األشديجم إاطدج هجشدئ ادن      
ا هدل وتقليدهلل بعدض ظد اار عبدج ات ايهقهدجم  أو احلسدهلل ايددا           

م  ومل يلل ةجاالًج يف ايصهللو   تد  إ ا  أوا  فل  االه ةثه ان ايعلمج
ارصن بر  اداله  بعدهلل اخلهدجم إىل ايفهد     د  صدج ب املدداب يد          
أخعدد  ايصدد اب ةددجن اعدددو ًا ادد ج  ًا عالددهلل  ب  األ بددجب.  دد  يف    
جريجن دهة اخاجاين عل   ي  واج هقدل ةدثهًا ادن  ؤيدج أشدخج       
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هدج غهاد    داال ا ج ا  األ من اجتهق أن  هرت قب  ا  ادرأوا اي 
وبجيع س  واج هقل ان األطيجق املقروهن بجملعججل ةهجين واي ةثهة 
  مي ن لعهج يف ةتجب ويؤيهلله ادج اشدتهر بدني اخاجايدن ادن  بد ت       

ادج هقدل أهده  أى     م،هخا املال  ن ايالّقجين وهقل ا يف  يد  أهقدجً  غريبدن     
 اج ةجن يف ايرؤيج وا  ةثه  وان للتده أن عمدنً   وم،ها ي  يقفن  

يي ةجهب ان صجحلجت ايالسجم وعجبهللاِتهىنَّ   ةرت ي ايهللا إههج  أت 
هعشددًج ممدد ً  اددن جهددن ايبصددرة واعدده خلددق ةددثه يبجددده  ايبيددج    
اس َيتإه  ِيم ن ادا ايالعش  اقجي ا هلج  ألغج ممهلل(  وقهلل ةجهب عل  
ايفدجار   تعدرق  أغددج ممدهلل( وةدجن  أغددج ممدهلل(  اي دبه املشدده         

وايعل   ججطًج يف تل  ايسالطن وت طجه ان ا ن عل   بجيتق ى وايصالو
طريق ايبصرة ا  طو  وايهللا املر    ييلن املالج   المدج  جدع أصدحجبه    

ادج اتهدق يف ةدربالم ادن إههد        وم،هاأخاوا عن ا ته يف تل  ايليلن. 
 هروا قاًا ا جهللوا ايه  جاًل اؤاالًج اجت يف بعض ممجي  ايالصج ى. 

ادجت ادهللان يف أ   ايالفدت و جداًل اؤاالدًج      إن  جاًل عشطج ًا  وم،ها
دىاددن يف اقددج  يسددم  احلعدد ة قريددب ايبصددرة  اددجتهق إهدده  ىهددر قددا    
ايعشطج  ا جدهللوا ايده  يد  املدؤان  د  جدجؤا إىل قدا ا ضدع املدؤان          

 ا جهللوا ايه ايعشطج  إىل غه  ي  واا اعل . 
ادج هىقدل عدن بعضده  ادن  جددن احلهلليدهلل يدبعض  وايدجت           وم،ها

 ي  اعج ضن ب ق ى االهج  ويف  ي  اج يقرب ادن إه دج    يفهر االهج 
صلوات ات ااضرو ة ايهللين اضداًل عدن املدداب  ا هده مل يىعإه دهلل اداله        
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( غسل ايرؤوو بعهلل احللق وايه اةده وايلحد  بعدهلل ايقعدع  و      لوم  
األار بددي  و  بدتعهه احلدهللادين  يدجبه  إ ا أصدجبهج  ط بدن  ويد         

ه وهددجدت بدده ايعلمددجم واي عددجظ   ةددجن احلددجل علدد   يدد  يتدد اتر هقلدد   
واخلعبددجم  وةددجن أاددره أشددهر اددن أاددر ايالفجدددجت ايعشددرة ي ثددرة      

 ا  تيجج إييه وعهلل  ا دتءالجم عاله.
ق ل اعفمه  بدتعهه اخلمدر وددج ر أهد اع املسد رات ادن        وم،ها

املج عدددجت يدددبعض  وايدددجت أعدددر  عالهدددج األصدددحجب ويعج ضدددهج   
وادن ويقدهلل  أيدبى يف ةتدجب     اخلجع وايسدهة امل ي ادن وايعريقدن املعر   

، إهده هقدل يدبعض شدجاجت ايصده ين  إن االهدًج ادن        دالئل األحكخام ،
اضال ه  األعيجن   د  بعهدج ة اخلمدر اد ار بدهللد ايعبد ل وإظهدج         
ايسرو  قج ال بجهي ةالب اجتالبه يالفجدته وقدا ته ألهي مل أ ل أأةدل  

 احلرا   عل  إهي أ ج  إهه إ ا طهر بعهلل  ي  حي   بإبج ته.
احل   بعهج ة اييه د وايالصج ى يف اار بعدض األخبدج      هاوم،

و اددج ت سددرطوا إىل بددجقي أقسددج  اي ّهددج  تبعددًج يقجعددهللة أصددل ايعهددج ة   
املستهجدة ان ظ اار بعض األخبدج   وعمداًل بدبعض األخبدج   وقدهلل      
خجيه ا يف  ي  اخلدجع وايسدهة اخاجايدن وظدجار اي تدجب وةدثهًا       

 ان األخبج . 
بعضه  بد ن املتدالفس   يدالفطس  شدتبجه  صدل يده        ى    وم،ها

ان بعض ايروايجت وقهلل خجيت ةثهًا ان األخبدج  ألهده مل يالتبده هلدج     
وخددجيت ضددرو ة املددداب بددل ايددهلل ين اإهدده   فهدد  علدد  ايالسددجم        
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واألطهددجل احل دد  بالفجدددن اددج ي ضددع يف األواهددي املتالفسددن اددن   
 أو شدرب االده   املج عجت بعهلل  وال عني ايالفجدن عالهج وي  أةدل أ دهلل   

أه ر عجان اخللق عليه  وةدا ا ا أصجب أ هلل    بًج اتالفسًج أو بهللهًج أو 
 أ ضًج اتالفسن برط بن ومل يتعهر ان  ي . 

ق ل أةثر اضال ه  بعهلل   جدن املجم ايقليل افرد املالقدجة   وم،ها
ومل يدد ااقه  اددن أصددحجبالج ددد ى هددل  قليددل عمدداًل بددبعض أخبددج      

  تجب واخلجع بل ايضرو ة.اعج ضن ب ق ى االهج وبجي
قددد ل أةثدددرا  بددد ن أو د بالدددجت اجشددد  ةددد و د أو ده   وم،هخخخا

يسددتحق ن اخلمددس ومل يدد ااقه  ددد ى هددل  قليددل اددن أصددحجبالج       
اسدددتالهللين إىل إههددد  أو د واددددتهللي ا عليددده بضدددروب ادددن األديدددن   
 جصددلهج  إن أو د ايبالددجت أو د وعليدده إن اخلمددس  ددق ايعج هددن    

د ا ا  واي تتبع اآلبجم وي    ي  ي جن بال  وايقبيلن دون اعلق اي
 اروان وليع بين أاين ان أو د ايبالجت استحقني يلخمس.

قدد ل أةثددرا  بسددق ط اخلمددس بعددهلل ضددعت قدد ة ايشددرع     وم،هخخا
اسدتالهللين إىل أخبدج  ايتحليدل وادي اعج ضدن بد ق ى االهدج وبجيسددهة        

 وعمل ايشيعن. 
ن يف  اجهده   ق ل أعف  اضدال ه  وقدهلل اهتهدب إييده اير جدد      وم،ها

ان إهه   جي   ايءىسل ايرتتيل إّ  بجألةت ال  اغتسل بإهجم أو غهه 
بعدددل ُغسدددله  يددد  ود  يددد  يف ايءىسدددل  واددددا خمدددجيت يلضدددرو ة 
واقتضدد  يبقددجم املسددلمني علدد  ا الجبددن  و راددن امل دد  يف املسددججهلل 
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عليه   وبعالن صالته  وصيجاه  إ ا اغتسل ا ادرتني  ألن جّلهد    
 يءتسل ن ب ةِهه  ويد  ةدجن األادر علد  ادج قدجل ألادر بده         أو ةّله   

ايعلمجم يف مجاله  وأ بته ايهقهجم يف ةتبه   وهجدت به اخلعبدجم علد    
االجبرا   وةجن أةثر املسلمني ان املتقهللاني واملت خرين علد  ا الجبدن   
بدجقني  وعلد  احلضد   يف املسددججهلل وايصدالة لجعدن يلدلو  ايلبدد        

مددهلل عليدده اددن ايروايددن ايهعليددن   تعددج    اؤاخدددين اددع إن اددج اعت
ايق ييجت.    اي خمجيهن ي تدجب اا وددالطن هبيده  واتهدجد املسدلمني       
بل ضرو ة ايهللين واعج ضن بعضه  يالج يف أاثجل اده املقجاجت  ب هطدج  
قهلل دصط اي تجب خبا اي ا دهلل ايفدين ادردودة  بد ن  يد  اشدروط        

ايددن أو دددهة  أو ا ااقددن بقدد ة اخلددا   بددج ه يشددهرة يف اتدد ى أو  و
 ق اعهلل م من وه   ي  وقهلل ارَّ بيجهه. 

ق ل اعف  اضال ه  اعدو ين ا جال بجحل   و اج  تطب ا  وم،ها
عليده عدهلل  ت ليدت اي دجار بددجيهروع واد  يف غده املسدتثال  ادن قبيددل         
إه ج  ايضرو ا وعم اجت اخلعجبجت  واعلقجتهج شجاهللة به  وي   

 دج  واههدهللاب أةثدر ق اعدهلل اخددال . هعد         ي  يتىرةدب أةثدر األ   
يق ى يف ايالفر اعدو ين ا جال ايسج ج ايدا مل فعر ببجيه احل د   

 إ  ي    ي  يلل  ايت ليت بجحملجل.
ق ل أةثرا  بتحري  شرب ايتالبج  املسمط  يف يءدن ايعدرب    وم،ها

 احملرطان تىتىالًج  استالهللين إىل وج ه عهلليهللة   وجه ي جه االهج. 
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  هصط عل  إبج ته  واج ةجن ةددي  اجيبالدجم ايده أادج      االهج إهه
عل  ايتحري  واقعًج  أو ظجارًا أو ايت قت  وايده ادج ادرط ادن بعدالن      
اده ايقجعهللة ي دين ايقجطعن  واملعدروق ادن ادالعه  ا قتصدج  علد       
خصددد   ايشدددرب بدددجآليتني املخص صدددتني املعدددهللتني يددده املسدددمجة    

رشن أو شربن أو ةدهلل ة واألخدرى   إ هللاامج يف ايلءن ايعربين احملرطان غ
غلي هددج أو شددعبج  ويف ايلءددن ايهج دددين ا هلليددهللة بءليددجن  وليددع اددج 
أشبههج ممدج ي د ن يده  أو ي ضدع ايده ايتالبدج   وي ضدع عليده ايالدج           
اتصل اف ق ان عص  أو ظرق ملخر اتصل طراده بهد  ايشدج ب    
جيدب ايهللخجن ادن  يد  ايدرأو بهمده ايدهللخل إىل ج اده الد  ةدجن         

ان غه ايتالبج  ادن أا األشديجم ةدجن ادن عدد ة  أو غهادج       ايهللخجن 
اددن أعيددجن ايالفجدددجت أو غهاددج اددن ضددروب اخلشددب وايالبجتددجت     
اشروبج بتل  اآلين أو غهاج أو ةجن ادن ايتالبدج   اجددتعمل يف غده     
تل  اآلين واج يشبههج  بد ن جيعدل وقد دًا يف تالد   أو غدهه أو حيدرد       

يهدد  أو االدده بءدده طريددق   علدد  األ   أو أدخددل اددن غدده طريددق ا  
ا دب أو به ومل يصل ا  ق  افجارا  عدهلل  ايبد و ويددي  مل    
يدةروا ان احملراجت د اه  ويفهر االه  أيضًج إن اددتعمجل ايتالبدج    
وغهه ان ايالبجتجت وغهاج ادن خشدب أو  دج  وه ادج أةداًل ومّشدًج       
ودع طًج وقع  ًا وخب  ا ويع خدًج وإطدالمو وهد   يد    بد و بده        

إ ا ت الدددب  دددجهل  وجدددهللته  عدددجالني ب صدددل اخبج دددن يف أةثدددر    و
أ د اهل  وأاعدجهل   تد  يد  أتيدب هلد  بج دد  أو طدجيبته  بددهللييل         
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احل دد    جعدد ا إىل إه ددج ا . ومّلددج شددجع ادددتعمجل شددرب ايتالبددج     
بجيالح  املعروق  وةثر ايه ايقيل وايقجل واياللاع وا هللال  تالبه ا ملدج  

ا   أصدل يده وادن اثدل  يد  تدرى       بال ا عليه ان  ي  األصل ايدد 
ايعفب ايعفيب  ألن ايبالجم إن ةجن عل  طلدب ايدهللييل اخلدج  يف    
اخبج دددن  اجيدددهللخجخني اتسدددجوين  وايالبجتدددجت اتسدددجوين واأل ددد ال  
اتسجوين يف يلو  احل   بجيتحري  ان غه ارد بني األةدل وايشدرب   
وايسع ط وايقع ع وايلع و وايش  واألداجن  وشرب ايهللخجن ادن  

البج  وغهه وددج ر ا هتهجعدجت  وإن ةدجن ايعمدل علد  عم ادجت       ايت
اخبج ددن أو يف خصدد   ايالبجتددجت  امددج بددجل ايتالبددج  صددج  اءضدد بج 
عليدده اددن بيالهددج  واددن ت اددل يف أ دد ال اددؤ م ا مجعددن و أى ةددل   
وا هلل االه  متيميًج ارة وقيسيًج أخرى ييس هل   دهلل يقهد ن عليده و     

يتفالددبه  ايدداله، ايقدد ي     دي دددج ل يالتهدد ن إييدده وإمنددج ةددجه ا ةدد     
وايصراط املستقي   وإه دج ا  ايضدرو يجت  وطعداله  علد  هد اب      

 األ من اهلهللاة. 
إهه اس ر اه   را  وة ن إد ج ه إمنج يرتتب علد  ةدثهه    واالهج

  عل  قليله    يهللاع احل   بتحرميه ملج  ىِوا  ان إن اج أد ر ةثهه 
إمنج هش  ان عدهلل  ايهدرد بدني    اقليله وةثهه  را   وادا خع  بي ن  و

املس ر يف إد ج ه واملضعت يف إغمج ه وايهرد بيالهج أوضدح ادن أن   
يىبيَّن ألن اخغمجم إمنج ي  ن بءلبن ايضعت عل  ايالهس وايءلبن علد   
ايعقل  ئ بدجيتبع واملسد ر يءلدب علد  ايعقدل أوً  وبجيددات و ادج        
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لبيدب  بع  عل  قد ة ايدالهس ةدجخلمر ادن ايعالدب وايالقيدع ادن اي       
وايهضيخ ان ايرطب وا عن ان ايشعه وايتبع ان ايعسل  وه ادج  
وادتالجدا  يف دع ى اخد ج  إىل إهه قدهلل يءلدب علد  عقدل شدج به      
 ت  فرج عن ايشع   ايقع يف ايالج  و  حيس  را تهج  ت  حيرتد 
ايهج  ويقع يف املجم  ت  يءرد اال حيدسط بالهسده  تد  ختدرج  و ده       

ةتددبه   املصددالهن يف ايتحددري  ةددثهًا اددن اددده  وهدد   يدد  و ةددروا يف
األا    وايه إن  ي    يقتضي يقيق وصت اخد ج  بل ا  أع  
االه. وايعج    يهللل عل  اخلدج   د  إن  يد  إمندج حيدهلل  علد  ادن        
تر  ايشرب  اجهًج ط ياًل ايشدرب االده شدربًج اج شدًج  وجيدبده جددبًج       

دي   ويدد  أهدده شددربه وا ددهللًا و  يشددربه شدديئج اشدديئًج ايءلددب عليدده يدد 
تهلل جييج ةمج يشدربه أ بدجب ايسدليقن مل يءلدب عليده ويد  اددتمر إىل        

دددالن  ةمددج إن ا ددج ع إ ا اشددتهلل بدده ا دد ع  وايععشددجن إ ا اشددتهلل بدده   
ايععددش ا ارطددج بجألةددل وايشددرب  وةددجن ا دد ق خجييددًج اددن ايددلاد  
واملددجم وقددع االهمددج  يدد   ويدددي    ي دد ن غجيبددًج إّ  يف ايهقددرام        

صددًج األعددراب ةددإاراطه  بجيشددرب عالددهلل وجهللاهدده بعددهلل طدد ل  وخص 
  اقهللاهه.

إهدده اددن اخدددراق ألهدده اددن املضددر بجملددجل وايبددهللن  وادددا   واالهددج
اعفب ان دجبقه إ  يلل  يري  احل ااض ب دراج وليع األشديجم  
ايبجعثن عل  ايضعت ان ايالبجتجت وغهاج وايه اةه وغهاج إن ةدجن  

عيهًج أو يف بعدض األوقدجت  أو   املهللا  عل   ص ل ايضدر   ويد  ضد   
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ان بعض اي ج ه  وإن ُأ يهلل ايضر  ان ليع اي ج ه  ادي  ييس 
جج يًج يف ايتالبج  اإهه هجاع ان وج ه اتعهللدة  وقهلل جيب يهللاع ايبلء  
وايصهرام وايرط بجت. هع  اد  ةءدهه ادن ايعع ادجت واملشدروبجت      

ن  را  عل  ان حيصل يه ايضر  اعتا ان جهن  ةصدج ب اييب دد  
ايشهلليهللة وةدا اج عهللاه ان امل ة  ت واملشدروبجت اإههدج  درا ايهدج     

 األ  ج  اخلمسن. 
عل  بعدض ادن جحدهلل     (عليه ايسال   واالهج اج ادتهللل به اخاج 

إ  كا  كما ال،ا وهو كما (   عليه ايسال وج د اي اجب  ان ق يه 
ال،خخا نونخخا وهلكخختم  وا  كخخا  كمخخا الخختم ولخخيء كمخخا الخختم نونخخا   

أصل ايت قت وايده إن اي دال  يديس    (. وبهدا يؤيهللون قجعهللة ونومت
اع ايتج   اي جب عليه ايهعل  بل اع احملدر  ايددا  در  ادج أ دل      
اا اهل  إن مل ي ن ان أال ايالفر  أو ةدجن اداله  اقصدر   د  قدهلل      
بيطالطج إن اآلخد بجيهللييل هجٍج  وإن أخع  اال ادال  علد  ادن أخعد  يف     

 اع ا ج هلل ي ص ل. (عليه ايسال   ايهروع  وةال  اخاج 
ا دددتالجد إىل األطيددجق ايدديت  ملاددج لجعددن اددن األتقيددجم    واالهددج 

وهقل ا اهه   أوا األ من األاالجم يف املالج  امالع ا  عن شربه وبعضهج 
عليده    اقرون بجملعفل  ةمج هقل  إهه  أى شدخص يف  در  احلسدني   

قهلل قلب وجهه عدن ملده  ودا  إىل غده اقدره  اسىدِئل عدن        (ايسال 
تشخخرب ِلخخَم اقددجل يددي:  (عليدده ايسددال    يدد  اقددجل   أيددب اخاددج  

اضددربين ب ّهدده  وادددا أ ددر ضددربته(. وايدده إن األ ددال      الت،بخخاك  
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ت  ن ش ااهلل ي   ج  بجتهدجد علمدجم أادل اخددال   وادج و د      
( ييس ايه د ين إّ  عل  من رننا يقد رننا(  عليه ايسال  ان ق هل  

 ؤيج ان  أى ص  ا  عل  اج اي عليه عل  إهه قهلل يقع ا شتبجه يف 
( إههدج اعج ضدن برؤيدج شديخالج ايَهتإد  هي      املالج  يف اه  اي ال    د   

يف جملددس وبيددهلله  (عليدده ايسددال   عليده اقددهلل هىقددل أهدده  أى ايصددج ب 
قليجن عل  ه  اج عالهلل ايعف  يشرب به  اجهتلعده ادن امده ايشدريت     
ودّلمه إىل ايشيخ. و ؤيج شيخالج املقدهللو ايشديخ  سدني اخلمجيسدي     
اإهدده  هقددل يدددي إهدده  أى ههسدده يف املالدددج  داخددل  ايروضددن ايشدددريهن       
احلسيالين  قجل ابيالمج أهج واقت إ   أيب ديطهلل ايشههللام  قهلل خرج ادن  
ايضريح املبج   ا وطل اج خعر يف بدجيي أن أدد يه عدن شدرب دخدجن      
ايتالبج  ال ا   را  أو  الل  اس يته  اقجل يف ا  اب  الل ي الطج 

   هشربه. 
 واالهج  هلليثجن مل يىدالقال يف اي تدب املعتداة وإمندج هىقدال يف ةتدجب غده       

اشددده   و  اعدددروق  ويفهدددر عليهدددج مل دددج  اي ضدددع وايتلويدددر  يف  
أ دهللامج أهده يدد تي قد   ادن أادديت يشدرب ن ايدهللخجخني ويالهخ هدده يف       
اهل ام  ويف ملخر وصت ايتالبج  ب ن يه مل اهًج ةآ ان احلمج      صرو 
ايهمج بجياامة ادن ايشدج بني  وادن ايعفدب إن شخصدًج اجضداًل ادن        

ر اج  ةر ايهج ان األدين  اج اد  ادن   اخخبج يني صالت  دجين  وأةث
قبيل إن االهًج شربه امدجت واالهدًج شدربه ادج رتد  وهد   يد   ويد         
أ اد أ هلل اقجبلته اثل  يد  يف ليدع املد ة  ت واملشدروبجت ةد ن      
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يق ل إن االهًج أةل اءصَّ امجت  واالهًج شرب اشرد امجت  واالهدًج  
ا ايقصددر عددن دخددل احلمطددج  أو خددرج االدده أو جددجاع امددجت  وا ددد 

اخ صجم ومل مي اله إّ  ِ ةذر قليل ان تل  األشيجم. و أيب يف بعض 
  اشيه أشيجم اضح ن االهدج إهده يد    ايبخدر. واالهدج إهده اعدرطب         
ت هددج بددج   وتدد ب  اخاجايددن اددع هقددهللا  ايتددج  أن ي خدددوا اثددل اددده   

 امللخراجت يف إ بجت اده األ  ج . 
رد اددتالجدا إىل ادج  ةدر يف    ق ل بعضه   ران ايرتيدجد اجملد   وم،ها

ايتالبج   هع  ايق ل  ران ايرتيجد ايهج ود يهللخ ل أجلام اخلمر ايهج 
 يءه املضعر إن صحط  ي    ميص عاله. 

ق ل بعضه   ران قه ة اينب  استالهللين إىل إن   بَّهج يصه  وم،ها
بجخ راد َاحإمًج اي  ن  رااًج  وايده إهده ادع ا عدرتاق بصدهو تهج      

  تثبب  راتهج  ألن احلران إمنج اي يف ايعني  وقجل أاضله  احمًج 
سخي تي  (  صدل  اا عليده ومليده وددل      عل  اخطالد إن ق ل ايالل 

(   ادج أ يدهلل بده قهد ة ايدنب وإن      زما  على أميت يشربو  القهخوات 
ةجن ادد  ايقهد ة يف ايلءدن ا ضد عًج يلخمدر  ألههدج تشدبهه بجي ضدع         

يدد   وادد  بددجي ؤوو واخدا ة وا جتمددجع هلددج يف اجملددجيس وهدد    
عفيب اإن إطالد ايقه ة عل  قه ة اينب ييس ان يءن ايعدرب  و   
ان يءن ايعف   ألههدج اسدتحهلل ن  وايقهد ة إمندج ادي اخلمدر  ويد  أن        
األ  ددج  املتعلقددن بجمل ضدد عجت يىددراد بهددج املعددجهي ا هلليددهللة نطيإالددج      
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ايعسددل وايلددنب وايسدد ر اددثال رددرًا  و رطاالجاددج ونطيإالددج اخلمددر 
 احللالجاج. ب  هلل أنج هج

ت قدت بعضده  عدن ايعمددل   د  قجادب ضدرو ة ايعقددل        وم،هخا 
علدد   ب تدده  يدد    فهدد  علدد  ايالسددجم واألطهددجل  اددإن عجملددًج اددن   
علمددج ه  وصددجحلًج اددن صددلحج ه  ةددجن واقهددًج علدد  شددجطئ ايهددرات 
ارأى اارأًة قهلل غرقدب يف ايهدرات وةدجن قدجد ًا علد  ايدهللخ ل إييهدج        

   يد  اقدجل: إن ادسط بدهللن املدرأة      وإخراجهج الد  يهعدل  ويد   علد    
 را  ومل حيضرهي  هللي  يهلللط عل  اخ ن يف خص   ادا املقدج   

 ارت  املرأة وا  يالفر إييهج  ت  ُقضي عليهج.
قدد هل  ب جدد ب ا هددر  يدد  يددؤت  بجيدددةر أو اعلقددًج يف  وم،هخخا

األخهتددني  اسددتالهللين إىل بعددض أخبددج    د يددن ايهددج  ويدد  دّيددب    
 هدج  دددتمرا  عمددل ايشديعن علدد  خالاهددج    وجدب ت ويلددهج  أو طر 

 وظه   اتهجد ايعلمجم عل  عهلل  ايعمل بهج. 
ق هل  ب ج ب غسل ا معن يبعض  وايجت يهيهلل ظجاراج  وم،ها

 ي   واي اعج ضن اثلهج  واع عهلل  املعج ضن ادي خمجيهدن يعريقدن    
ايشدديعن  ألهدده يدد  وجددب ي ددجن ظهدد  ه ادد د ظهدد   وجدد ب غسددل   

الم ليع امل لهدني بده يف ةدل لعدن  وغسدل      ا الجبن واحليض   بت
ا الجبن خلص   األ واج  أو ان عر  يه عج   اتهجقي. وغسل 

 احليض ان خ ا  بعض ايالسجم اجحل   ان ايقععيجت. 
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يبعض  (عليه ايسال   ق هل  ب ج ب  يج ة ديهلل ايشههللام وم،ها
أخبج اج ظجاراج  ي   وايه إن  ي  علد  خدالق طريقدن املسدلمني     

ر اقص   عالهللا  علد  احلد،ط   د  يلدل  علد       اإن اي اجب ان ايسه
ةالاهددد  إن وج بددده أشدددهلل ادددن وجددد ب احلددد، يعدددهلل  ت قهددده علددد  
ا دتعجعن ةمج يف احل،  ألهده بدهللهي   ادجيي ويد  قيدل بجملجييدن  يدل         
إحلجقدده بددجحلق د املجييددن  فددرج اددن ايت ِرةددن اددع ايددهللي ن وايلةددجة          

بددجت  واألرددجو  ويدد  ةجهددب واجبددن أُلدخلددب يف اي صددجيج اي اج 
 ويالجدى بهج اخلعبجم يف غه مل ايتقين يف ليع املقجاجت. 

إه ج ا   ران ايالبش اإهي  أيب  جداًل ادن اضدال ه  يف     وم،ها
ايالفت  اقجل يدي  ادج ايدهللييل علد   رادن ايالدبش  الد  يسدعين أن         
ُأجيب بإلدجع أو ددهة أو ضدرو ة  اقلدب يف ج ابده ادج دل علد         

 وج ب ايهللان.
ايهقهددجم  ةاليددن غدده املالصدد   عليدده اددن   إه ددج ا  علدد   وم،هخخا

األ ةددجن ايصددالتين. وايدده إن ايرةاليددن اددي األصددل يهدد ات املرةددب    
 به ات بعض أجلا ه  وإمنج يعلب ايهللييل عل  عهللاهج. 

إجيددجب بعضدده  وضددع املئددل  يف اي هددن ادد د ايقمدديص      وم،هخخا
ادتالجدا إىل  واين ايهج ظه   يف  يد   وايده إن ايفدجار ادن إطدالد      

عه يددب ايقمدديص  وإن دددهة املسددلمني وطددريقته  علدد  املئدل  وضدد 
  ي . 
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ادعج ه  إههد  اد  ايعدجمل ن بجألخبدج  دون اجملتهدهللين        وم،ها
وايدده إن األاددر بددجيع س ةمددج   فهدد  علدد  املالصددت  ألن ايعمددل    

 بجألخبج  إمنج ي  ن بجيعمل بتمجاهج.
أخبج  ايعدر  وايرتجيحدجت اأُلخدر  وإجيدجب ايعمدل ادج        وم،ها

 اا ان أا ه  ُاه .أ اد 
تدددرةه  ايعمدددل ب خبدددج  ةثددرة اي دطابدددن  ويدددلو  ايالقدددهلل    وم،هخخا 

وأعفب ان  ي  إهه   عم ا أن طدريقته  أوادق بج  تيدجط واددا     
أعفب ان ايسجبق اإن ايعجال بج  تيدجط ايددا يالقدهلل األخبدج  هقدهلل      
ايددهلل ا  وايددهلليالج   ايعددرق غثطهددج ونيالهددج وصددجدقهج وةج بهددج ةمددج  

 أاروا به.
ق ل ةثه ان علمج ه   ران ايهللان يف غه ايلحهلل بشق أو  ،هاوم

وضدددع ددددرداب و هددد ه واددد  خمدددجيت يعم ادددجت األديدددن وددددهة    
 املسلمني. 
ق ل بعضه  ب ن ايتحال  وا  إدا ة طدرق ايعمجادن يدب     وم،ها

احلال  شرط يف صحن ايصالة وايعمهللة يف ا تفججه   اج يفهر ادن  
ايعلمددجم قددهللميج و ددهلليثج   عبددج ة ايصددهللود وادددا ممددج فددجيت اددداب 

 يدد  مل يدددةره  اةددر اددن ايشددرا   وخلددجع املسددلمني ودددهته   
 وطريقته . 



 97 ق املبنياحل .............................................................. 

ادج هقدل عددن بعدض أجاّل هد  وأعيددجهه  ادن إجيدجب أ بددع        وم،هخا 
ورسني ُغسإلن يف غسل امليب تتعلق ب عضج ه  وا  خمدجيت يفدجار   

 األخبج  ويلضرو ة وايبهلليهن.
إن بعدض اضدال ه   أى    اعتمجدا  عل  ةل  واين  تد   وم،ها

يف بعض اي تب املهف  ة امل ض عن يددةر ادج يرويده ايقصدج  ادن      
إن جليددرة يف ايبحددر تددهللع  ا ليددرة اخلضددرام ايهددج دو  يصددج ب     
ايلاجن ايهج عيجيه وأو ده ادداب يف طلبهدج  تد  وصدل إىل اصدر       
ابلءه إههج جليدرة ايهدج ط ا دت ادن ايالصدج ى وة هده مل يدر األخبدج          

عهلل  وق ع ايرؤين ان أ هلل بعدهلل ايءيبدن اي داى و  تتبدع     ايهللاين عل  
 ةلمجت ايعلمجم ايهللاين عل   ي .

إهه  وا يي بعض املعتمهللين عن بعض اضال ه  إهده قدجل    وم،ها
إ ا وقهب عل  بجب ايبلهلل ا قبل  جل أعرابي ان ايصدحرام وقدجل    

 ةدا  وجب ايعمل بروايته.  (عليه ايسال   قجل ايصجدد
ي  اتعددن ايعل يددن ادددتالجدًا إىل قدد ل بعددض اضددال ه  بتحددر وم،هخخا

عمطدن قدجل: أترضد   يد  يبالجتد  أو       (عليه ايسدال    إعرا  اخاج 
(  إّنا ال ن،خزي ِبْرَذونخًا علخى عتيخق      (عليه ايسال  أخ ات   وق يه  

وقددهلل علمددب إهدده   د يددن يف  يدد  علدد  إهدده خمددجيت يفددجار اي تددجب 
وايسدددالطن ايالب يدددن وقددد ل علمدددجم اخاجايدددن  إ  مل يعدددهللطوا  يددد  ادددن   

 احملراجت. 
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إن اجضال ادن ايهضدالم ممدن مييدل إىل طدريقته   ادب        هاوم،
إىل إن املجم   يالفس بجيتءيه بعني ايالفجدن يف ايصهجت األ بعن اعدًج  
اضدداًل عددن وا ددهللة االهددج اسددتالهللًا إىل إن اي تددجب وايسددالطن دّيددال علدد   
طهج ة ادجم ايقليدل  ادال بدهللط ادن ا مدع بيالهدج وبدني أخبدج  ايتالفديس           

يتءيه علد  اخ جيدن إييهدج   يد  فدرج عدن       بجيتءيه   مل أخبج  ا
اد  املجم  وقهلل خجيت ايضرو ة واخلجع واألخبج . وقهلل اجتمعب 
اع أعفد  علمدج ه  يف ا دجن اقدجل يدي  أيدب يف  ددجيت  و ددجين         
ددديهلل علددي يعددين جالددجب  بددهللة اجملتهددهللين وأاضددل ايعلمددجم ايعددجالني  

هلل   دد  اا  (  إن ادسَّ احملد  دتماظول اا  هج واقتهللاهج اه ديهلل علي 
 را   وييس عليه دييل  اقلبى يه إ ا مل ي ن عل  وجد ب تعفدي    
احملرتاجت دييل  امج ايهللييل عل  عهلل  ج ا  تالفيس ايقرملن وإيقج ده  
يف ايقدا ات اس ب  وةجن غرضي  اع ادتبعجده وتعفبطه  إىل غه 
 يدد  اددن األقدد ال ايعفيبددن وامللخراددجت ايءريبددن ايدديت   يىتصدد        

ججادل اضداًل عدن عجقدل ويد   ىاإدب  صدراج ألعيد           صهللو اج ادن 
ايقلدد  وأعقددب ايسطدد    واددن للددن اهدد اته  وبعددض الخراددجته     
طعاله  عل  ايعلمجم يف اعتالج ه  ادج عدهللا علد  احلدهللي  ادن ايعلد         
علمًج وتعليمًج وتهللويالًج وإهه ييس يف ايروايجت اج يهيهلل األار بددي  أو  

 (عليدده ايسددال    مددن اخ ن ايدده و  عىددرق  يدد  بددني أصددحجب األ   
ا ضإعهج وتهللويالهج بهللعن وةل بهللعن ضدالين وةدل ضدالين ددبيلهج إىل     
ايالج      بعضه  ع ط وبعضه  خصط  وةشت  قيقن احلجل يتالدهللاع  
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بددده غيجادددب اخشددد جل  أن هقددد ل وعلددد  اا املعددد طل وا عتمدددجد    
وا ت جل إن ايعل   اشت ِرةن يف أههج   يري  ايهج ان جهن  اتهج ألن 

وا هل صهن هقص  ويدي  دخلب ليع ايعل    ايعل  صهن ةمجل
(  ومل ي دِرد يف  لولم  اتهالل واوتهمل مااايب عل  اا وعل  األهبيجم واأل مدن  

األخبج  شجاهلل عل  يري  شديم االهدج  ولعهدج وترتيبهدج وتعليمهدج      
وتددهللويالهج وتسددميتهج إمنددج اددي يدددةراج بعددهلل هسدديجههج  ولعهددج بعددهلل    

ع ةتجب اا بعدهلل تهرقده  ولدع    تشتتهج  وضبعهج بعهلل تهرقهج  ةفم
األ جدي  بعهلل شتجتهج  و  ي د ن هلدج   د  غده   مهدج إّ  ألادٍر       

 خج ج  إ    عيب ان جهن ايقرطجو أو املهللاد أو ايقل  وه اج. 
    ايعل   عل  قسمني:دد

ةعلدد  ايسددحر وايقيجاددن أوهلخخا: مخخا حرمخخت اايتخخه املهتبخخ  عليخخه   
وعلدد  ايشددعبدة وعلدد  ايضددالل واي هجهددن وامل ددديق  وعلدد  ايقمددج  

وه ادج وايدددا يفهدر بعددهلل ايت اددل يف األخبدج   إن ايتحددري  اتعلقددن    
ايعمل بهج دون ايعلد  ادجيتعلي  وا مدع واي تجبدن وه ادج إنإ ةجهدب       
يءر  صدحيح  ةجحلدل واخبعدجل  وايت صدل  إىل املعرادن  يلالهدي       
عددن املال ددر  وا دددا اددال بدد و بهددج. واددع اخللدد  اددن ايءددر   أو      

 فن ايءر  ايهجدهلل  جيئ     ايتحدري  ةلمدج وةدجن ايءدر      اال
االه صدحيحًج وقصدهلل بده ايءدر  ايهجددهلل ةعلد  ايالفد   يلبالدجم علد           
ايتدد  ه علدد  هدد  اددج يقددع اددن ايلعيددت اخلددبه  ددرا   وعليدده تالددلل    

عليدده   األخبددج  ملعج ضددتهج اثلددهج  وألن ةددثهًا اددن أصددحجب أ متالددج 
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 (عليددده ايسدددال   ةدددجه ا ادددالفطمني واعلددد   أن األ مدددن (ايسدددال 
 وا  عل   ي . أقرط

 وا  عل  أقسج :دد وثانيهما: ما ال حترم اايته
  اج    ب  يه يف اعران األ  ج   ي الده يبعد  علد  قد ة     أحدها

ايه ددر  وجدد دة ايالفددر  اهتددب  بددجيعل    ايشددرعين اددن اددده ا هددن   
اهجح إ  يىشدرت ط أّ  تىبالد  عليده ق اعدهلل ايهقده  ادجن طريقدن ايهقهدجم         

يتعمق ن ايهبع ن عن املقجصهلل  و  يق ي ن  عل  ا جدة اي دع   
عل  ايفه   ان غده يقيدق  ادال يصدل ن إييهدج وإهدي  أيدب بعدض         
املصددالهني اددن ايهضددالم بالدد  جدد ا  وضدد م املختضددب وعهللادده علدد   
اس ين ج ا  اهتقجل األعرا  استقلن وعهللاه  و اج تد ا  بعضده    

ا ددا   بالجمو عل  اس ين ا دتصحجب عل  بقجم  األة ان وعهللاده  و 
وتر  تضييع ايعمر بهدا ايعل   وايبالجم عل  ا شتءجل بتحصيل عل  
ايشددرا ع يعددهلل  واج دده بددج ميع أوىل  واددن ادددا ايقبيددل ايالفددر يف        
ايددهللواوين وإهشددجد ايشددعر و هفدده  وا دددا  ددجل ةددل عمددل فددلط     

  بتحصيل ايعل   اخهلين  واعران األ  ج  ايشرعين.
هلدج عليده   تبجطده بددبعض    اجيده  بد  ب مجهلدج و  ت قدت     ثانيهخا  

اسدج لهج ةعلدد  اهليئددن املددرتب  اعرادن ايقبلددن وعلدد  احلسددجب املددرتب    
بضب  اي صجيج وامل ا يد  وه ادج و   يدب يف اددتحبجب اعراتهدج      
وتهللويالهج وتعليمهج وترتيبهج  إّ  ِيت قت اعران األ  دج  عليهدج. ادإن    

 . اتعلقهج ايعمل دون ايعل  بل يت قت صالو ايالجو عليهج
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اج يت قدت عليهدج ت قدت يدلو    ت قدت ةمدجل ادال ي د ن          ثالثها
 ايهقيه اقيهج إّ  بهج وا  قسمجن:

اج تىءين ايق ة ايقهللدين ايه وايعقل ايسلي  وايفه   بدني  أ هللامج 
ايعقالم عن ايرج ع  إىل اي تب املصالهن ايهج ةعل  امليلان اإهه متجج 

وعرايجتهج  ي ن صج ب  إييه يف إ بجت األ  ج  شرعيجتهج وعجديجتهج
ايدود ايسلي  يىهلل   األ  ج  واي ات قهن عليه ان دون هفدر إييده    
ويدددي  تددرى ايعدد ا  اددن أاددل ايصددحج ى وايبلددهللان اددن ليددع        
األصدددالجق  ادددن أادددل ليدددع ايلءدددجت  ادددبين ةالاهددد  يف إ بدددجت   
أ  ددجاه  عليدده وإن مل ي  هدد ا دددجاعني بدده أو هددجظرين إييدده وعلدد    

عران ايشج ع امل ق ق عليهج اعران ايشدرا ع   اي ال  اإن ا ض عه ا
صدل    ي ن   فه  عل  ان تتبع ايِسي ر وت ال وهفر يف دهة ممهلل 

 ( دديهلل ايبشدر  وأو ده األ مدن امليدجاني ايءدر       اا عليه ومليده وددل   
(, إهه   جيب ايتعمق يف اعران أص ل ايهللين  و  ايالفر  عليه ايسال 

إىل ةتب املت لمني  ةمج جرت عليه عجدة املسلمني  تد  أهده يالبءدي    
نإ يىحتس ددب اددن ضددرو يجت ايددهللين  اددإن عقج ددهلل اخدددال  مل تددلل   أ

صدل    اقب ين ان ايع ا  ايدين مل يسمع ا بعل  اي ال  عالدهلل ايدالل   
(  وةدجه ا يقبلد ن اداله     يسال عليه ا ( واأل من اا عليه ومليه ودل 

ةلمدددن اخددددال  واخميدددجن و  يالسدددب هه   إىل ةهدددر و  عصددديجن       
 وا  تفجج اثل ق ل بعضه  ايبعرة تهللل عل  ايبعه وإن ايدهللو ب 

أو املءدلل   يدهللو  اددن غده اددهللير  ادن غدده  ججدن  إىل ا  تفددجج      
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بءهه  وادج قيدل ادن إهده يد  اةتهد  بهددا املقدهللا  يلدل  اعدو يدن           
اي هج   وةل ان ادتحقط اخلل د يف ايالج  اردود ب ن اا قدهلل هصدب   
ديياًل يههمه أده  امل لهني ا لط ان أخعد  بده ةدجن ادن املقصدرين أو      

ني  وإنإ ةجه ا يلمؤاخددة اسدتحّقني  ويديس    إن ايلعت مشل املصيب
مش ل ايلعت املالدهللوب واجبدًج علد   ب  ايعدجملني. هعد  اخلد   يف       
ابج دد  علدد  اي ددال  يليددهلل يف ايبصددهة  يف اعراددن عقج ددهلل اخميددجن       
واخدددال   ي ددن ايتعمددق بددجيالفر يف تلدد  ايق اعددهلل  قددهلل يبعدد  علدد   

سددببن عددن  صدد ل ا عتقددجد ايهجدددهلل  وصددج ب ايقدد ة ايقهللدددين املت 
األيعجق اخهلين  غينط عن ايالفر إييده  غده متدجج  إىل ا عتمدجد يف     
اعتقجده عليه  واج و د يف بعض األخبج  ان   ط اي دال  واملدت لمني   
إمنج ا  يف  ق املخرج عن ايهللين  واخلج جني عاله  ةيدت   ويديس   
ايه جج يًج عل  ادابالج د ى ايتعر  يالعتقجدات امل ااقن  ملدج عليده   

(. و  شدّ  إن ايبحد  ايهدج ادن أعفد       عليه ايسدال   أل من اهلهللاة ا
ايعجعجت ايله  إ  أنإ ي  ن يرميه عل  ايالدجو ادن جهدن لعده يف     
اي تب احملتجج إييهج يف ايعل  يف ضبعه  أو امِلهللاد أو ايقرطدجو وادن   
قبيل ادين ايعلمني علد  املعدجهي وايبيدجن  اإههدج    يدب  يف ت قدت       

يعبدع ايسدلي   وايههد  املسدتقي  غدينط      ايهقجان عليهج  ي ن صج ب ا
 عالهج.
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اددج  تءددين ايقدد ة ايقهللدددين عددن ايرجدد ع إييدده  وا عتمددجد يف    جهيهددج
اعران األ  ج  ايشرعين عليه  ي  هده اباليطدًج علد  ايالقدل وايت قيدت       

 اال يىعرق إ  بجيتعلي  وايتعريت  وا  أقسج  :دد 
ايعربيدن. ادإن     املتضدمن يبيدجن اعدجهي األيهدجظ     أوهلا: علم اللغخ  

أيهجظ اي تجب وايسالطن   تىعرق إ  بعهلل اعراته  دتحجين اهمهج علد   
ان مل ي ن ان ايعرب  ان اج دي أو ترةدي أو االدهللا أو غهاد .    
وأاطج ايعرب اقهلل اختلط يسجهه  ملعجشدرة ايعفد   و ادب اداله  ةدثه      
ان األيهجظ ايعربين  واج بقدي  االهدج أةثدره تءدهت صد  ته  وتبدهللطيب       

ه ُاهدد  بجيالسددبن  إىل يسددجن اددن ةددجن ا جدد دًا وقددب اخلعددجب    روادد
أعفج     أعراب   ت  إن أعل  ايعلمجم يف ادا ايلاجن   يعرق اج 
ةجهب تعراه ايالسجم االه  وايصبيجن  اعل  ايلءن تت قت ايهقجان عل  
اعراته  وإمنج يت ط  هفه وضدبعه همعده وةتجبتده. ةمدج إن اهد  أادل       

 ق ق عل  تعليمه  إيجاج وتعريهه  هلج. ةل يءن يلءن غها   ا 
  وا  ممج يت قت اه  اعدجهي ةلمدجت ايقدرملن    ثانيها: علم التفأري

يعربيتهج عليه ايت قت عليه اعران ايالجدخ ان املالس و  واحمل د  ادن   
املتشجبه  وايعج  ان اخلج   واملعلق ان املقيطهلل  واجململ ادن املبديطن   

عليدده  لهددني  بعددهلل عهددهلل األ مددن واحلقيقدن اددن اجملددج   ألن ليددع امل  
(   دد  ايعفدد   وإ ا مل يىعددرق تهسددهه اددال مي ددن عددر     ايسددال 

األخبددج  عليددده وتصدددحيحهج مل ااقتدده وتضدددعيههج ملخجيهتددده وتهللويالددده   
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وةتجبته أقرب  إىل ضبعه. واخخبج ي ن اقتصروا يف ةتبه  علد   
 ةددر املهسطددر يف ايروايددجت يددداجبه   إىل إلددجل اددج عددهللاهى وقددهلل اددرط    

 بعالهه. 
اددن ايالحدد  وايتصددريت املددت هلني ببيددجن     ثهخخا: علخخم العربيخخ  ثال

اي يهين املتعلقن بجهليئجت األصلين واي يهيجت ايعج ضين وقدهلل أدسدهج   
كل ياعل مريخوع  وكخل مفعخول    . اقجل (عليه ايسال   أاه املؤاالني

  م،صوب  وا  حروف العل   إذا حتركت ويت  ما ابلها ُيقَلب ألفًا
  ددج  ايشددرعين  ألن جّلهددج  وادددا ايعلدد  ممددج يت قددت عليدده اهدد  األ  

استهجد ان اي تجب وايسالطن وأيهجظهمدج عربيدن  امدن أه در ايت قدت       
ةجن خمجيهج يلضرو ة وايبهلليهن.    ايتعلي  وايتهللوين وايرتتيب متجج 
إييهددج يلضددب  واحلهددظ عددن ايالسدديجن  و  يسددتءين عددن اددده ايعلدد    

ن ُةدال  أو  ايثال ن  صج بى طبٍع ددلي   و وٍد اسدتقي   ألههدج ت قيهيد    
جىددال . امددن مل ت ددن يدده اعراددن بهددج الدديس بهقيدده  غدده إهدده ي هددي        
ا شددتءجل ايهددج علدد  اقددهللا  احلججددن  إ    اعالدد  يصددرق ايعمددر يف  
املقهللاجت  وتضييع ايءجيجت  وان ةجن ان اصحجم ايعرب  ادتءال  

  عن  ي .
  وا  عبج ة عمج جيمع ايالتدج ، املسدتهجدة ادن    رابعها: علم الفقه

ن  حلهفهددج عددن ايضدديجع. احجيالددج ايدده ةحددجل ايعبيددهلل إ ا أاددرا  األديدد
ادد  ا  بدد واار اتعددهللدة  وههددجا  عددن أادد   اتعددهللدة يف جمددجيس       
اتهرقدددن  وخدددصط ب دددل خعدددجب بعضدددًج اددداله   ادددع تشدددري ه  يف   



 105 ق املبنياحل .............................................................. 

ايت ليت  افمع ا مص ل تل  األواار وايالد ااي ب خصدر عبدج ة     
. و  شدّ  إن  وجعل ه يف ط اج  يئاّل تضيع عليه  اعجيدب اد  ا   

 يدد  اددن احلددل  وقدد ة ايعددل   وإن اددؤ م أقددهلل  عالددهلل ادد  ا  اددن   
اضيعي أ  جاه  وواةلي أاراج  إىل  هظ احَلَهفن  وعل  ةل  جل 
اهدا ايعل  ا  ايعل  املراد وليع اسج له ان أا  اج يراد. ال  يبق 
اعرتا  إ  عل  ايقل  وايقرطجو وامِلهللاد وا لهلل. ويف احلقيقن اد   

يع قدج ل ن  وبجي دل عدجال ن  ي دن قد هل    ي اادق عملده .        بج م
، إهدده دىددِئل اؤيههددج  إن ي تددب ةتجبددًج يف اقدده      الفوائخخد املدنيخخ  ويف ،

األ  ددج   ا جددجب  بدد هطي   أةتددب ددد ى األ جديدد  ايدد ا دة عددن 
(  واددتالجدا   إىل إهده مل يدهللوطن ددجبقج اي د ن      عليه ايسال  األ من 

ايسجبق ان ا اعظ وخعب بهللعن  جيرى اثله يف ةل اج مل يهللوطن يف 
أو غهاج  وادا ان ايعفيب اإن األواار وايال ااي  جةمن بجيعمدل  
عليهج و ي  يستهللعي ضبعهج يلسالان ان ضيجعهج و ي      عالدهلل  
ايعقالم يف  هظ اعجيب ايهللهيج وادا َأوىل االهج واثل اده اي لمدجت  
ي  ةجن صهللو اج ادن األطهدجل ي جدهللهجه عربيدًج  د  إن قد هل  اىبدجين        
يعمله  ألهه     اي ا يبج ث ن ويالجظرون ويتعرضد ن ملسدج ل تلد     
ايعلدد    و  يتالددجةرون  يدد . وايعلدد   عبددج ة عددن تلدد  املسددج ل أو  
علمهددج  وييسددب عبددج ة عددن امِلددهللاد وايقرطددجو اددجيرواة واحملددهلل  ن   
األويددد ن إنإ ةدددجه ا بجيروايدددجت عدددجالني وعدددن د يتهدددج وتعج ضدددهج  

صدل  اا عليده ومليده     دديهلل املرددلني   بج ثني  وعلم ا االهدج أ  دج    
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(  ةددجن علمهدد  اقهددًج وةددجه ا اقهددجم جمتهددهللين  وإ  ةددجه ا وددل  
  جالني ي يهجظ ةجيع ا    يهتهللون االهج  إىل شيم ان األ  ج . 

  وادد  ايعلدد  ايدددا أه ددروه غجيددن  امأخخها: علخخم أصخخول الفقخخه
اخه ج   وأةثروا ان ايععن بسببه عل  ايعلمدجم األخيدج  وايهضدالم    

هه ان ايبهللع  وأهه عل  خمرتع مل ي ن اعرواًج بني األبرا   و عم ا  أ
(. ويددي   عليه ايسدال   ايرواة  ومل ي ن صجد ًا عن األ من اهلهللاة 

عدددهللطوا ايصدددهللود واي لددديين وغهامدددج ادددن املتقدددهللاني ادددن صدددالت   
اخخبددج يني دون اجملتهددهللين  وديتضددح يدد  إههدد  إمنددج مل ي  هدد ا       

يسد ا  عج اني بتل  املسج ل وملخددين بهدج عدن ايشد ااهلل وايدهلل  ل ال     
صدل  اا عليده    ان ايعلمجم و  ان ايعج اني ب   ج  خدج  األهبيدجم   

(  بدل اد  ادن    عليده ايسدال    (  واأل من ايسدجدة األاالدجم   ومليه ودل 
ايع ا  ضجّي ن عن ايسبيل  غه اىَهر قني بني املهللي ل وايهللييل  إ  أنإ 
ي دد ن طعدداله  اددن جهددن ايتسددمين وايتددهللوين واثلدده   يصددهلل  عددن      

قهلل ارط ايمج ارط صج ب  أا اتني. وا  غين عن ايتعر  يلااجن و
اج يءين عن ايبيجن اال بهلل ان  ةر اسج له عل  ايتهصديل ييتضدح إن   
اددج  ةددروه اددن ايلخددرق واألبجطيددل  ويفهددر إن اددج عددجب ه علدد         

 :ددوم،هاا جتهجد إاطج ان اخلع  ايهج ش أو ايعصبين وايعالجد. 
ومل تدلل ايعلمدجم األواخدر اداله       احُلسإن وايُقبإح ايعقلينياس ين 
يالددجظرون ويبددج ث ن بهددج أاددل ايبجطددل. امعراددن احلقيقددن     واألوا ددل

وايبعالن ممج يلل  عل  ايهضالم األعيجن  وة ن املسج ل اييت يستقل 
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بهج ايعقل ان ضرو يجت ايهللين  اال  رة يلبحد  ايهدج و  وجده يده     
ألن تعهللد احلف، ممج يليدهلل احل د  بيجهدًج. وايضدرو ة ختتلدت اراتبهدج       

اييت يىبح  ايهج يف اس ين اقهللاطن اي اجب  عل  إن املال اجت ايعقلين
وايالهي عدن ايضدهللط ادثاًل ييسدب بضدرو ين  د  اددتقاليه يف ةدثه ادن          
اآلداب وايسىالن وامل رواجت   يىال ر عل  إهه قهلل يءهل املستهللل عدن  
ايضرو ة اع  ب تهج عالهلله  وقهلل فه  عل  بعدض يقيدج  ايشدبهن.  د      

  اعجشرته واألعدراب يف  امل لت يف ابتهللام بل غه وعهلل  اطالعه يعهلل
ايصحج ى ايبعيهللة عن ايعمدران  ايددين مل يبجشدروا أادل ايبلدهللان       
 ادددج خهيدددب علددديه  اةثدددر ايضدددرو يجت  وةددددا اي دددجار املسدددتفهلل  
اخدال   وإن ةجن يف بدالد اخددال   واألدده ادن  دني ايصدءر يف       
بددالد اي هددج   وايدد ا د ادداله   إىل بددالد اخدددال  وقددهلل أدددل   ددني    

 دددا ايفددب علدد  ةددل اددن عىددين  بإ شددجد ايعدد ا  وبيددجن  و وده  وا
األ  ج  أن يعرق اج ا  احلق يف اده املسد ين. ادإن مل ي دن عج ادًج     
بهج اليس ان ايعلمجم ايدين ا  االلين األهبيدجم  اهدده املسد ين اقدر ة     
ابيطال ددن عالددهلل ايعلمددجم د وطه اددج أو مل يددهلل وطه اج  وأةثددر امُلددهلل وطهجت عالددهلل    

هلل وطهن عالهلل األوا ل  وايسدبب شدهللطة ايتقيدن  وعدهلل      األواخر مل ت ن اى
إا ددجن تفددجار ايعلمددجم يف تصدداليت أو تدد ييت  واددج جددجم اىددهلل وطهج اددن  

(  علدد  إن عليدده ايسددال   األخبددج  امددن اعددججل األ مددن األطهددج      
املسج ل األص يين مّلج ةجن متججج إييهدج  ي يهيدن ا ددتهلل ل بجي تدجب     

 ين اهرداتهج وارةبجتهج  وايسالطن  وأةثراج اتعلقن اعران األيهجظ ايلء
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واي اشرتةن بيالالج وبدني ايعجادن اةتهيالدج ب تدب يءدته  عدن ةتدب        
يءتالج وةتب عربيته  عن ةتب عربيتالدج  إىل أن ظهدر ديدن اخاجايدن      
وا تهعب ايتقين  وصالطه ا ةتبدًج و ةدروا ايهدج ادج اد  احلدق عالدهللا          

 وةجن أصحجبالج املتقهللا ن يتداةرون ايه ويتبج ث ن ويتالجظرون. 
إىل األ  ددج  اخلمسددن واعراددن   تقسددي  األ  ددج اسددج ل  وم،هخخا

املضديطق  وامل دطددع  واملعدديطن  واملخيطدر  واملتعدديطن واي هددج ي وا دددا    
واده استهجدة ان اي تجب وايسدالطن وايضطدرو ة ادن ايدهللين  وادن مل      
يهه   ي  ان املت خرين وايقدهللاجم ةدجن اعدهللودًا ادن اُ هطدجل   ادن       

عمدل و  اتد ى. وةدجن فدب  يف ايشدريعن خدب        ايعلمجم  ومل يسعه 
عش ام  ا ن ُأ يهلل إن اعران  ي  غه متجج إييهج ةجن يف  ي  إه ج  
يلو  اعران أ  ج  ايشرع إ   ي  ان أعف  األ  ج  ايشرعين اييت 

 حيتجج إييهج ليع اياين. 
يشهللطة ا  تيجج إييهج وت قدت   املبج   ايلء يناج ُأارد ان  وم،ها
عجبدددجت عليددده  وةثدددرة ايقيدددل وايقدددجل  و صددد ل ايالدددلاع   َاهإددد  اخل

 وهو أمور:خخوا هللال  وعهلل  ادتيهجم أال ايلءن يلبح  ايه  
  واملشدرتةجت واملضدمرات وةيهيدن    ابج   احلقيقدن واجملدج    م،ها

ا دتعمج ت وبيجن اج جيد   االهدج يف يءدن ايعدرب وادج   جيد  . و        
و  يعدرق ا دج ل ادن      يب يف إن ا دن مل ي دن يده خداة يف احلدجل      

غددهه يف أهدد اع ا دددتعمجل  اددال يعددهللط اددن ايعلمددجم. ويدد  أن  واة        
األخبج  ايعدجالني عليهدج مل حييعد ا خىداًا بددي  مل ي  هد ا عدجالني        
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عل  ايص اب  و  اعيعني  بَّ األ بجب. وإمنج اغتال ا عن ايتدهللوين  
خغالج ه  يفه  اج يف أيجاه  بني ايع ا   اضاًل عن ايعلمجم األعال  

بجيلسجن عن ايبيجن  وان قجل ب ن اي ليين وايصهللود اثاًل وه امج  
ييس ا ان األص ييني  اقدهلل هسدبه   إىل اخلدروج عدن ايشدرع املدبني        
ألههدد  علدد  ق يدده عملدد ا علدد  األخبددج  اددن دون اعراددن اددج يت قددت 
عليهددج اددن املقددهللاجت  وةدددي  احل دد  يف أخددد ايعبيددهلل اددن ةددال        

ن ةددال   ؤدددج ه  يدد  وضددع ا هلدد  أ  جاددًج   دددجداته   وايرعيددن ادد 
بعبددج ات اتهجوتددن وتقريددرات خمتلهددن.  دد  احل دد  ةمددج جيددرا يف يءددن  
ايعددرب  ةدددي  جيددرا يف ليددع ايلءددجت  الدد  اددر  إن اي تددجب   
وايروايجت  ججمت بلءن ان بجقي ايلءجت  يل  اعران احلقدج ق االهدج   

اهد   واجملج ات وةيهيجت ا ددتعمج ت وادن مل يعدرق اهدجاي  ةال    
 خ ب َ  خ بإَ  عش ام يف اعران أ  جاه .

 دد  تقسددي  احلقددج ق  إىل يء يددن وعرايددن عجاددن وخجصددن   واالهددج
  وت خه املؤخر. وايبح  يف  ب ت احلقيقن ايشدرعين  املتقهلل وتقهللي  

وت قت اه  اي تدجب وايسدالطن علد   يد  ادن األاد   ايبهلليهيدن  ألن        
 . امن مل ت ن يه اهللا  اهمهمج واحل   اهللي هلمج ا ق ق عل   ي

خاة بهده املبج   ادال يىحتسدب ادن ايعلمدجم  ومل يههد  شديئًج ادن        
 اي تجب  وايسالطن. 

   املشدتق وإن بقدجم املبدهللأ شدرط ايده أو  . ايبالد  عليده         وم،ها
اهدد  ليددع األ  ددج  املتعلقددن بجملشددتقجت ةلهددظ املثمددرة واحلددج ض    
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األخبدج    وه امج. امن مل ي ن عل  بصهة االهج مل يههد  تلد   
 املشتملن عليهج.

   املهجاي  وت قت اعران األ  ج  وأخداج ادن األديدن    وم،ها
ايالقلين اىفإم ع عليه  ممج   فه  عل  أده  ايع ا   ادإن اهد  اعدجهي    
األيهددجظ يف اي تددجب وايسددالطن ا قدد ق علدد  اعراددن املالعدد د واملههدد    

وايضدعيت   وأقسج  املهجاي  واعرادن املقبد ل واملدردود االهدج وايقد ا     
واألقدد ى واألضددعت إ  ةددل ا ددنإ أ اد اعراددن اعددجهي ةددال  اشددتمل  
عليهج  عربيًج ةجن أو غهه   بهلل ان  ثه عالهج  وت جيه ا دره إييهدج    
ام ن مل ي ن عج اًج بهج  مل ي فىل يه األخد ان اي تدجب وايسدالطن ايمدج    

 اشتمل عليهج وا  بهلليهي.
ج يىهه  ادن إطالقهدج    ايبح  يف األواار وايال ااي وبيجن ا وم،ها

واددد  ادددن املبج ددد  املال ادددن. إ  يت قدددت اعرادددن أةثدددر اي اجبدددجت  
واحملراددجت علدد  يقيقدده. واي تددجب وايسددالطن مملدد مان االهددج  وإطجيددن    
ايبح  ايه ي ثرة ا ختالاجت  ويلو  اعران ايراجح واملرج و االهج 
وةددل ا ددنإ   يعددرق اعالجامددج واددج يسددتهجد اددن صدديءتهمج  واددج أاددجد  

مج  اه  ان ايع ا  ألهه قهلل خهي عليه أةثر ادهللا   األ  دج .   اهجدا
ا ددل اددن يدديس يدده يف ادددا املقددج  اعراددن ويقيددق تددج  ضددجقب عليدده   
اهمجت اخدال  ي ن ايعلمجم ايسجبقني اددتءال ا بفه  ادج عالدهللا      
ألهه  ان ايلءد يني  أو يقدرب عهدهللا  ادن ايتدهللوين  ا دل ادن مل        

اهد  األخبدج  واي تدجب املدبني      ي ن ان األص ييني  اليس يه قجبلين 
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وةدا احلجل يف ليع امل ا  ين واملالتهني ان أا أار ةدجن  بد ا يءدن    
ةجهددب اددجي ليين وايصددهللود واددن تقددهللاهمج اددن ايعلمددجم اددن ايددرواة 
وغهادد  اددن األصدد ييني وإن مل ي  هدد ا ادداله   اددال جيدد   ايتع يددل 

ن ادإن  عليه  واألخد عاله . واخخبج ين يلعم ن أهه  ييس ا ب ص يي
  صهللق ا يف دع اا  خرج ا عن ايعريقن ايشرعين.

ايبحددد  يف املال ادددجت  ادددن اسددد ين ايالهدددي عدددن ايضدددهلل  وم،هخخخا
واملقهللاجت. وايبح  ايهج يرجع  إىل أارين أ هللامج ان جهن د يدن  
اخلعجبجت  اهجع  إىل ابج   ايلءدجت  ايفدب ايبحد  عالهدج ةمدج      

ن ايالسدديجن  جيددب ايبحدد  عددن غهاددج  وتددهللويالهج ةءهاددج يهفددًج عدد  
وعددهلل  ايضددب   وبددهللون  يدد  جيهددل احل دد  ايشددرعي. واعلدد   أن   
ايعلمجم ان قدهللي  ايدهللار   فهد  علديه   يد  وةدجه ا ا دتهني عدن         
ايبح  ايهج  أاج يفه   احلدجل عالدهللا  قبدل ت دثه األقد ال  أو ألن      
 يدد  ارددد   يف اصددالهجت أخددر  وإنإ ةجهددب اددن غدده أتبددجع األ مددن 

  ايهج ويف ةل ادج يتعلدق بلءدن    ( ألن ايبحعليه ايسال  اخ ال  عشر 
ايعددرب  اشددرت  بددني ليددع علمددجم املسددلمني.  دد  احل دد  جيددرا يف  
ليع ايلءجت الد  ادر  إن خعجبدجت ايشدرع بءده األيهدجظ ايعربيدن        

 يلل  ايتعر  ملثل اده املبج  . 
ايبحدد  عددن ايعددج  واخلددج   واملعلددق واملقيطددهلل  واجملمددل  وم،هخخا

 ادج وادي ادن األاد   املت در ة يف      واملبيطن  وايالجدخ واملالسد و  وه 
اي تجب وايسالطن. وقهلل  د  ايعلمجم عن عهلل  اعراتهدج امدن مل جيهدهلل    
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يف اعراتهددج مل ي ُعددل يف اعراددن ايشددرع بجعىدده  ومل ي فىددل يلالددجو     
ايرج ع إييه وإتبجعه  وان مل ي ن ايهج خبه تج  اليس يه هصيب يف 

ومل يدهللخل يف   اعران األ  ج  امن مل ي ن اثل  ي  ان ايعدجملني  
 ارة األص ييني  اال حيتسب يف أ  ج  ايشرع ان ايعج اني. واثدل  

   ي  ججٍ  يف ليع ايلءجت ويف خعجب ايعبيهلل ان ايسجدات.
   اخلجع وبيجن إا جهه ووق عه  وايعل  به و فيته   وم،ها

وان أعف  اج يلل  عل  ايهقيه إاعجن ايالفر ايه  إ  ا  امليلان وعليه 
ايرد وايقب ل ي خبج . وي  ه يضجعب أةثر األ  ج   ومل  املهللا  يف

ي ن يلشريعن ادتقجان و  هفج   امن مل يىمعن ايه هفره  ومل يىحدلط  
ايدده ا ددره  الدديس اعددهللودًا اددن ايعلمددجم  و  مسدد بج اددن ايهقهددجم.   
وعلمج الج ان املتقهللاني واملت خرين مل يلاي ا به قج مني قجعدهللين وادن   

حهلل أ مته  ومل يبق يه يف تسرين األ  ج  املتعلقن أه ر  فيطته اقهلل ج
ا ض عجت خجصن إىل اج ميج لهج ان ا ض عجت أخر د ى ايقيجو 

 يبعالن ادعجم ايضرو ة ايمج عهللا اج شدط االهج وههلل . 
ابج   ايقيجو اال بدهلل ادن إتقجههدج واعرادن ادج يدهللل علد          وم،ها

بجطل  وادج  خروجه ان أقسج  األدين ايشرعين وايهرد بني ايقيجو اي
ن ه قيجدج ممج ييس االه ان االص   ايعلن  واهه   األوي يدن ادن   
ايلهظ  يرج عهدج  إىل د يدن ايلهدظ. وةددا طريدق األوي يدن وتالقديح        
املالجط ممج يستهجد االهج ايقعع اإنط تر  ايعمل بهمج إه ج  حلفيدن قد ل   
املعص    وطريقن األوي ين ايفالين قدج  ايالدلاع ايهدج  وايقد ل  فيطتده      
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يفجار بعض ايروايجت غه خجٍل عن ايق ة  وعل  ةل تقهللير ان مل 
 ي ن يه خاة ان اده املقجاجت  اليس يه ييجقن األخد ان ايروايجت. 

 دد  ا جتهددجد وايتقليددهلل املت هددل يبيددجن إن املتشددرعني علدد    وم،هخخا
قسدددمني: تدددجبع ن واتب عددد ن  وييسددد ا قسدددمًج وا دددهللًا ةمدددج عليددده    

 يد  ضدرو ة ايدهللين وددهة املسدلمني بدل       اخخبج ي ن. وخجيه ا يف 
دهة األا  ايسجبقني  ادال بدهلل ادن بيدجن  د  يبديطن اعالد  ا جتهدجد         
وايتقليدددهلل  وادددج املقبددد ل االهدددج واملدددردود  وبعدددالن ايقيدددجو  وإن    
االص   ايعّلن  وطريق األوي ين  وتالقيح املالجط  ييسب االه اجيعجمل 

ادن ايعلمدجم و    إنإ مل ت ن عالهلله خاة ان ادده املبج د   مل ي دن    
(. صدل  اا عليده ومليده وددل      ان أال اخلاة بشريعن خج  األهبيجم 

وعلدد  ةددل  ددجل اجيعلمددجم  ايسددجبق ن وايال قدد ن اجملتهددهللون ادداله   
واخخبج ي ن اشرتة ن يف ادتهرا  اي دع يف يصيل ايفن بدجحل    
ايشرعي ان جهن امل ض عجت وايق اعهلل ايشدرعين  بدل يف ايصدهللو     

عل  خالق  ي  اهد  جمتهدهللون   أيضًج  وإنإ ت ا  اخخبج ي ن إهه  
ان  ي    يشعرون  ي اله  عجال ن عل  ايفن ان  ي  إهده ظدن   
بلع  إهه عل . واجملتههللون واقلهللوا    يعمل ن بده ادن جهدن ة هده     
ظالًج بل ان جهن َأوإِيه إىل ايعل   اه  واتبجعه  ايعجال ن بجيعل  ادن  
  يددد  احلقيقدددن دون اخخبدددج يني  وأادددج تدددجبع ا  ايراجعددد ن يف    

األ  ددج  إيدديه  واملع طيدد ن علدديه     يعرادد ن شدديئج اددن اي تددجب      
واألخبج   وي  اشتءل ا يف تعليمه  بجيليل وايالهدج   ادجن ةدجه ا غده     
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اقّلددهللين اقددهلل ارقدد ا اددن ايددهللين وإ  ةددجه ا اددن اي ددج بني. وإ ا    
ت اطلددب اددج اددرط اددن املبج دد  علمددب إهدده   مدديص هلدد  عددن ايعمددل  

مله   ادال يبقد  هلد  هدلاع ايمدج ادرط ادن        هميعهج  وق هل  خمجيت يع
املبج   األصد يين  إ  يف إارادادج وضدبعهج  وِ ةذدر اخلدالق ايهدج        
وبيجن اخلع  وايص اب يف تل  األق ال. وةدا   ةال  هل  يف وضع 
ايعل    إ  يف تهللويالهج وضب  ق اهيالهج وتسميتهج وإ  َاهىد إ مل يلايد ا   

عل  ايعلمجم بيدجن املسدج ل يلعمدل    يتالجظرون يف يقيق اضجايالهج.    
بهج اع ايق ل بهج وإن مل ي  ه ا بهج عجالني  اال بهلل ان  ةراج يلرد 
علدد  ايعددجالني بهددج   دد  ةشددت احلددجل  يدد  يال شددت عالدده غيجاددب  
اخش جل. إهه   شّ  و   يب يف إن ا   مًج واقعيدًج  دهللَّ  ب عالده    

ل إييده وا طدالع   األهبيجم وهليب به اي تب ان ايسدمجم  وإنط يل صد   
عليه طريقني: ظالطي  وقععي   وإهه   بهلل ان بدل ا ههلل وإاعجن ايالفر 
يف ايعريدددق ايفالطدددي ادددن جهدددن قب يددده و دطه  وايبحددد  عدددن د يتددده  
واعج ضجته بقهلل  ايِ دع  امرة ي ااق  يد  ايد اقعي وادرة فدجيت.     
اجملبجشددر يدددي  ايعمددل هسددميه جمتهددهللًا  وايعددججل عالدده ايراجددع  إىل    

ق بدده هسددميه اقلددهللًا  و بدد ت ادددين ايقسددمني اددن ضددرو ا    ايعددج 
ادابالج  بل ليع ادااب املسلمني  بل ضروب املليني. وان أه در  
 يدد  اهدد  اعددرتق هالجهدده  اال ددر بلسددجهه  أو خمددجيت بعلمدده  ا ااددق 
بعملدده. واددن أه ددر   دد  اا ايدد اقعي األصددلي األوَّيددي ومل يثبددب  

قلهللين اقهلل أه ر ضرو يًج ان   مًج د ى اج يف ضمج ر اجملتههللين وامل
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ضرو يجت ايهللين  وايتل  بثب ت األ  ج  املتضدجدة يف شدريعن دديهلل    
( بجيالسبن  إىل األ  دج  املتعلقدن   صل  اا عليه ومليه ودل  املردلني 

بجمل ضددد عجت ادددن قسددد  ايعقددد د  أو اخيقجعدددجت  ادددن اجتمدددجع     
ايلوجين  واحلرين  و ب ت ايالسب  وعلقن ايرضجع  واي قت ايعج   

عددل   دد  اجملتهددهلل واملقلددهلل ممددج يلددل  ايدده    وأضددهللاداج. اددال اعالدد    
ا هعبددجد علدد  احل دد  ايدد اقعي األويددي  ألن اخد اةددجت اددن قبيددل 
املرملة وادي غده املر دي  وأادج بجيالسدبن  إىل احل د  ايد اقعي ايثدجه ا         
ايدا جعل اخد ا  ا ض عًج يه  ان جهل ارةب  ةفهل ايقصدر  

 يف األجدلام  واخمتج   وا هر واخخهجت يف أق ى اي جد ه  أو شد ّ  
ايصالتين غده األ ةدجن أو ايسده  وايالسديجن عالهدج  أو عدن اهعدرات        
ايصدديج   أو ايالفجدددن اخلبثيددن  أو اي دد ن بددني املشددرد واملءددرب يف     
املخعددئ بججتهددجد ايقبلددن  اهدد    دد  واقعددي  ددجه ا  وقددهلل تتبددهللل       
األ  ال اي  ن  جيثًج و ابعًج اال شّ  يف إا جهه ووق عه يف ايعبجدات 

ن إىل األ  ج  وامل ض عجت  وةددا احل د  ايفدجارا ايهمدج      بجيالسب
ةمج يف     ايشج   يف احلهلل  بعهلل ايعهج ة أو بجيع س. ويف  جدن 
اجم ايعهدج ة احلهلل يدن وعدهللاهج  ويف اعدل األ ةدجن بعدهلل  دجو  احملدل         
وعهللاه إىل غه  ي   وةدا     ايعد  بجيالسبن إىل ايالجدي وايءجال 

يتحقيق وايالفر ايهللقيق إن األقسج  األ بعن وايعججل. اجيدا يقتضيه ا
جج لة   اجهع االهج عقاًل اي اقعي األصلي األويي  وعليه بىاليب جلط 
األ  ددج   وايدد اقعي ايثددجه ا اصددجعهللًا وايفددجارا وايعددد ا  اددال   
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اجهع عقاًل ان جعل ا جتهجد وايتقليهلل ان امل ض عجت  اي د ن  
املرةدب يف اسد ين ايقصدر     احل   ايهمج واقعيدًج  جه يدًج ةمدج يف ا هدل    

واخمتدج  وا هدر واخخهدجت وةددثه ادن اخد اةدجت يف امل ضدد عجت      
واأل  ددج   ويعددل ةددال  بعددض قددهللاج الج يف دعدد اه املؤاخدددة علدد      
احل   اي اقعي  مم ل عل  ايثدجه ا ادال ت د ن املؤاخددة إ  علد       
املقصر ان غه ارد بني أنإ ي  ن ايفن ادن جهدن ايصدهللو   أو ادن     

ه إ  إن اقتضدد  األصددل وايقجعددهللة وا ددرا علدد  أوااددر   جهددن غدده
ايسجدة  وايعبيهلل ايبالجم عل  ايعدد  أو احل د  ايفدجارا ايمدج مل يقد       
دييددل علدد  خالادده ايدد اقعي األصددلي دون ايثددجه ا   تدد  ةددجد أن   
ي دد ن ضدددرو يًج اددن اددددابالج.  ددد   يدد    يسدددتقي  إ  يف أ  دددج     

ايقتضدي يف أةثدر املقجادجت    ايعبجدات  وأاطج يف املعدجاالت واأل  دج    
اجتمدددجع األ  دددج  املتضدددجدة بعضدددهج ادددع بعدددض ةجمل ضددد عجت     
وا دتالجد يف إ بجت اي اقعي ايثجه ا واتعلقه وصت املفالطن يف اجملتههلل 

حخالل حممخد حخالل إا    (  صل  اا عليه ومليه ودل  واملقّلهلل بق يه 
( ادن دد م ايههد  وقّلدن     يوم القيام  وحرامه حخرام إا يخوم القيامخ    

 يهلل بدي  إن اج  ى د  بده   يبهلليده غدهه و  يقدع      ايبصهة  ألهه إن ُأ
ايه هسخ بعهلله  اجملراد ان احلالل واحلرا  ايد اقعيني األويديني  وإهده    
  جيدد   ايتبددهلليل يف احل دد  ايدد اقعي  اددال االجاددجة وإن ُأ يددهلل اددج يعدد ط  
ايفجارا وةدجن املدراد إهده إ ا   د  بدجحل   ايفدجارا ايددا جيدب         

وبجيعدد ا علد  ةدل اعددو    واد        ايعمل به ظجارًا عل  ةل ظجنط
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    وا هلل ادتمر  ي  وإ ادة ايد اقعي ايثدجه ا بعيدهللة عدن ظدجار      
ايلهظ  بل تعهللط ان ايتعمين واأليءدج   إ  املدراد  يالئدد  إن خصد       
احل   يف  ني ان األ يجن عل  شدخص ادن األشدخج    بدهلل أن     

ره يبقد   واددا بعيدهلل ةدل ايبعددهلل  وتبدهللل اآل ام ممدج   يالبءدي أن يال دد       
أ ددهلل اددن ايعلمددجم اجملتهددهللين واخخبددج يني ايقددج لني بثبدد ت احل دد      
ايفجارا وايالجاني ايقج لني بجي اقعي ايثجه ا. وديفيم متدج  اي دال    
وبيددجن  قيقددن املقصددهلل واملددرا   دد ل امللدد  ايعددال   واددن أعفددب     
اي ال  ايدا تتحيطر ايه األاهج  ةال  خمتل ايالفج  صجد  ممج غهل عن 

املقددج  يعددهلل  ا تبجطدده اددج  ةددره اددن ايععددن بجيعلمددجم    ايالفددر يف ادددا 
األعال   يف ق هل  ايسهلليهلل بج جتهجد وايتقليهلل  اع إهه أةثر ان  ةر 

،  الفوائخد املدنيخ   األ جدي  ايهللاين عل   ب تهمج يف ةتجبه املسمط  بد، 
 ي  قجل: بجب ادن جيدب  جد ع ايالدجو إييده يف ايقضدجم واخاتدجم         

عليده    اج  وى عن صج ب ايلادجن   م،هاو ةر ايه أ جدي  عهلليهللة 
وأمخخا احلخخوادث الوااعخخ   وايدده أهدده  ةددر خبّعدده ايشددريت:     (ايسددال 

يارجعوا ييها إا رواة حديث،ا ي نهم حجيت عليكم وأنخا حجخ  اهلل   
أهدده قددجل  (عليدده ايسددال   اددج  وا عددن أبددي جعهددر وم،هخخا(. علخخيكم

اجلء يف مأجد املدي،  وأيِت ال،ا  يخإني أحخّب أْ  أر    ألبطجن:  
( إهده  عليده ايسدال    اج  وا عدن ايصدجدد    وم،ها(.  يف شيعيت مثل

إذا أردت أْ  حتخدث شخي ًا  يعليخ  بهخّا     قجل يِعديص بدن املختدج :     
يعبدهلل اا بدن أبدي     (عليه ايسال   ق يهوم،ها  (.اجلالء يعين زرارة
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يعق ب  ي  قجل يه:  إهدي يسدب ةدل ددجعن أيقدج  و  مي دالين       
ايقهللو  وجييم ايرجل ان أصحجبالج  وييس عالهللا ةل اج يسد يين(   

عليه   (. وق يهوما مي،ع  عن حممد بن مألم(:  عليه ايسال   اقجل
يشدعيب ايعقرقد يف   يد  قدجل يده:  إ ا ا تفالدج أن هسد ل         (ايسال 

( يعين أبج بصه علي  باألسدي  (:عليه ايسال   اِلم ن هس ل ( قجل
    ةدر أخبدج ًا ةدثهة ادن اددا ايقبيدل  د  ادطعد  إههدج   تدهللل علد             

واحملقدق   ا جتهجد وايتقليهلل  وعجب عل  احملقق وايعالان وايشهيهللين
 ايثجهي يف اه   ي . 

قهلل عىل  ادن اال فدن ايسدي ر ادن  دني ابتدهللام إ ددجل األهبيدجم         أاول 
وهلول ايشرا ع  إىل  اجن خج  األهبيدجم  واأل مدن األاالدجم إىل ي االدج     

 جعد ا يف اعرادن األ  دج  إىل     اأخمني: علمخاو  ادا  إن ايالجو بني 
وأخبددج  األهبيددجم  األديددن املدد خ  ة اددن اي تددب املاللطيددن اددن ايسددمجم     

واألوصيجم بعهلل أن اختج  اا ج ا ا   إ  ةجهب اتضمالن األ  ج   
جمم عن عالدهلل ايعلمدجم األعدال   ألههد  عدج ا ن اضدجايالهج اعلعد ن        
عل  غثطهج ونيالهج  عدجمل ن  قدج ق أيهجظهدج وجمج اتهدج وعم اجتهدج      
وخص صددددجتهج واعلقجتهددددج واقيددددهللاتهج وم مجتهددددج واتشددددجبهجتهج    

هج واالس خجتهج خبهون بعالج اعج ضجتهج وتقرب ا بدي  واستهللااجت
 عليه صل  اا إىل املل  ا ليل  وةجن ا ن ةجن االه  ان أاطن ممهلل 

( ة هبيجم بين إدرا يل  قهلل أ ال  عليه  اا يف ةتبه املاللطين  ومليه ودل 
وعل  يسجن ةل هل بعثه بهلليالده وأ ددله قدهلل اد ت ادهللا حه  ةتدب       
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مس يف  ابعددن األخبددج   وظهددر ااتيددج ا  علدد  غهادد  ظهدد   ايشدد  
اشء ي ن ا جدبه  ارتددون  اجبدًج وإيجبدًج يف طلدب    وعوام ايالهج . 

ادد  به  أو اددج غ ن ات جدددل ن أ ددب ايالددجو إيدديه  ايبّعددجي ن  إ ا  
ا تجج ا إىل اعران شديم ادن األ  دج   جعد ا إىل أويئد  ايعلمدجم       
األعال   وإن  صل بياله  هلاع يف شيم ان احلعج  أو غهه  جع ا 

االه  واحل ج . وادده ادن املسدج ل ايضدرو ين واملعجيدب       إىل ايقضجة
ايبهلليهين  افعإلى ايقسمني قسمًج وا هللًا ابينط عل  ايعصدبين وايعالدجد    
أو ا هجين املجهعن ان بل   ايسهللاد وايرشجد. وممج يهللل علد   يد  ادج    
 ةروه ان ايروايدجت اإههدج صدرحين يف  بد ت ايقسدمني تدجبع واتبد ع        

جاًج إىل ادددج دلط علددد  إن ايرجددد ع يف و اجدددع وارجددد ع إييددده  اضددد 
األ  ج   إمنج ا  ِيم ن يتصت اعران شيم االهج  و  شّ  إن عم   
ايرج ع يالجيف إ ادة شديم االهدج قدلَّ أو ةثدر  واألخدص ايرجد ع ادج        

(  َأبي ن شجاهلل عل   ي   واج ونظر يف أحكام،اعرق عل  إن ق يه  
إىل  …واملالسد و  دلط عل  إهه   يهديت ايالدجو إ  ادن عدرق ايالجددخ     

ملخره.  وعل  األار بجيرج ع  إىل بعض اخل ا  ةل ا ة وممهلل بن 
اسددل  وأبددي بصدده األدددهللا وحييدد  بددن  ةريددج ويدد هس بددن عبددهلل       
ايران وغها   اقدهلل عىلد  ادن ليدع ادج ادر إهده   جيد   يلعد ا           
ايعمل بجيرأا بعهلل اختالط األ  دج   وعدهلل  ايدتم ن ادن اي صد ل      

ايرج ع إىل ايعج اني. واهه   جي   أل هلل أن  إىل اخاج   بل يللاه 
يىهيت ايالجو أو يقضي بياله  إ  أن يبلد د جن خجصن يف املعران  وملج 
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ةجهددب جمملددن غدده ابيطالددن اددال بددهلل أن يبقدد  ايتددجبع علدد   جيدده اددن  
ايرج ع  ت  يعل  اي ص ل إييهدج  ألن  بد ت اي صد ل بعدهلل عهللاده      

ايتجبعيدن ووصد يه إىل   تالهيه األص ل  ألن خدروج ايتدجبع عدن   د      
د جن ايعمل بجيرأا واملتب عيدن  يت قدت  ب تهمدج علد  ايدهللييل  و       
دييل يف املقج  إ  إ هللى ايضدرو تني ويديس هلدج ا ضد ع يف ايدبني       
ايمج عدهللا اجملتهدهلل املعلدق. ودعد ى إن عمد   اخلعدجب قدج  بعمدل         
ليع املخجطبني ممدج يههمد ن  ادردود بد ن اخلعدجب صدج  جممداًل          

ايه  بعدهلل تقييدهلله بججملمدل  ادال وجده يلتفدرطا علد  إن اسد ين           فين
ايتفددرطا اددن ايالفريددجت عمدداًل وإاتددجم  الدد  أجددج   يدد  يالهسدده يف       
أ هللامج ا اج أن ي  ن بج جتهجد ايهللو   أو بجيتقليهلل وا  ابين عل  
ايرتةيددب  وعلدد  إن اسدد ين ا جتهددجد ممددج جيدد   ايهددج ايتقليددهلل  ويف    

ن املهض ل ايقتصر يف وجد ب ايرجد ع ايهدج    املقجاني االع  وأاطج اس ي
إىل ايهجضل عل  املستهيت   عل  املهيت. وجي   يه ايعمل واخاتجم  
إ  أن يالددجيف ايالهددي عددن املال ددر  اإه ددج ه ملسدد ين ا جتهددجد املعلددق      
وت ثه ايععن عل  اجملتههللين  بدي  ممج   وجه يه.  د  إهده قدهلل ظهدر     

حمل مدني يق اعدهلل ايدهللين املشديهللين     ممج ار إن ايععدن علد  اجملتهدهللين ا   
يشريعن ديهلل املرددلني  اجدع إىل لجعدن اخخبدج يني  ألههد  إنإ مل      
يع طي ا علد  اقدجيته   اقدهلل بدجن خعد  طدريقته   وأادج اددا ايرجدل          
املبهللع هلده ايعريقن ا هلليهللة واملقج ت اييت تفهر ي ل  ا اه  إههدج  

إاسدجد ايشدريعن   ييسب بسهلليهللة  ايدا َاَله ايعالدجد وايعصدبين علد     
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احملمهللين بتقرير  خج ق وأبجطيل عملهج يف بلهلل ديطهلل اياين  وضمالهج 
، قهلل وضعه ي ضالل  وان يعدت اا  الفوائد املدني ةتجبًج ونجاج ،

وبددجطن ايشددرع اددج أضددل بدده ددد ى اُ هطددجل قددهلل  ددرى علدد  دددجداته  
وأدخل طعاله  يف للن الخراجته ة هده مل يعلد  بد هه  بىهإد  قجادب      

صل  اا عليده   هلل ايهللين وتشيهللت أ ةجن شريعن ديهلل املردلني ق اع
( بعهلل أن أت  ب ال    يليدق صدهللو ه ادن ايعد ا    يد       ومليه ودل 

صخلى   وباجلمل  واع ختريب الدين مرتني  مّرة يوم تويف ال،يب)قجل: 
( ومّرة يوم أجريت القواعد واإلصالحات اليت اهلل عليه ونله وسلم

ذكرهخخا العامخخ  يف الكتخخب األصخخولي  ودرايخخ  احلخخديث ويف أحكام،خخا   
وهجايدد  أيهددج ايلبيددب إن اددده ا مجعددن يق يدد ن هدد ا     .وأحاديث،خخا

ا ختالق يف ايهتجوى  ويق ي ن ق ل امليب ةجمليب  اع إهه تد اترت  
صلى اهلل عليه ونله  )أ  حالل حممداألخبج  عن األ من األطهج  بد  

 (.حالل إا يوم القيام  وحرامه حرام إا يوم القيام  (وسلم
أ هدجب    ادا واا ان ايعفب ايعفجب  وةال    يرضد  بده   أاول

األعددراب  ألهدده يدد  صددحط اددج  ةددره يف ادددا اي تددجب ي ددجن أدددجو     
ايشددريعن اباليددًج علدد  اخلددراب اددن ابددهللأ ظهدد   األديددجن إىل ظهدد        

ألن ايشدريعن إ ا مل   (عليده ايسدال     صج ب األار صدج ب ايلادجن  
تىددبإن  علدد  تلدد  ايق اعددهلل املدددة  ة  واألصدد ل املسددع  ة وايعلدد      

ن ايشد ااهلل وايدهلل  ل علد     املعروان واي تب امل ي ادن  مل مي دن إقجاد   
بعض املعجيب واملسج ل. وقهلل ظهدر  يد  ممدج تل هدجه وادج  ةرهدجه ِادن        
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ت  ُقت اعران ايشرع ان دون اعران ايشدج ع وإن ةلمدج  ى د  بده     
واجب ايقب ل إ  ان عل  اي ال  و  مي ن ا ددتهلل ل علد   درا     

  بعدهلل  أو  الل إ  اعران عل  امليلان و  يعل  املراد ان خعجبجتده إ 
اعران أيهجظ ايعرب بدواتهج وةيهيجتهج ايهللاخلن واخلج جن واددا ادن   
ايبهلليهيجت  وقهلل ت هل بدي  عل   ايعربين ب قسجاهج      يهيهلل  ي  
إ  بعهلل اعران ايبح  يف األخبج  وبيدجن اقب هلدج واردودادج وةيهيدن     
ا دددتهلل ل بهددج وعرضددهج علدد  اي تددجب وأ دد ال تعج ضددهج و يدد    

ه ايقددرملن واعراددن مليددجت األ  ددج .  دد    يعلدد    ا قدد ق علدد  تهسدد 
املقبددد ل ادددن األديدددن واردودادددج إ  بعدددهلل اعرادددن ايضدددرو ة دياليدددن   
وادابين  وايسهة واخلجع وإمنج يهتهللا إييه ان اخطالع عل  مل ام 
ايهقهجم واداابه   و ي    يعلد  إ  ِادن ةتدبه .  د    جيدهلل  يد        

يلعمددل واخاتددجم ويلح  اددن ةّلدده إ  بعددهلل اعراددن املقبدد ل اددن ايددرأا 
وايقضددجم اددن املددردود وا دددا امددن مل حيدد  خدداًا ب ددال  ايهقهددجم      
واجملتههللين  واج ير  وتقر  يف ةتب األصد ييني بدهللون ايتدهللوين أو    
االع ايتهللوين مل يدد طع  ايشرع املبني وعهلل ادن ا دجالني  غده إن    

آليدجت  ايسعي يف املقهللاجت يىءين عاله اقهللا  اج يت صدل بده إىل اهد  ا   
وايروايدجت و  يلدل  ايهدج صدرق األعمدج   اتهد ت ايءجيدن املعل بددن        
واي اه  اي تجب واألخبدج .  د  قجل عهدج اا عالده( إنإ مل ي دن ادج       
قجيدده تعصددبًج االدده وهجايدد  أيهددج ايلبيددب إن اددده ا مجعددن يق يدد ن        
بجختالق ايهتجوى ويق ي ن إن ق ل امليطب ةجمليطب اع إهه قهلل تد اترت  
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حخالل حممخد حخالل إا يخوم       عن األ من األطهج  ب ن  عليه األخبج
  (.  د   وا عدن أبدي جعهدر    القيام  وحرامه حرام إا يوم القيامخ  

لو َاهيت بني اث،ني إهه قجل:   (عليه ايسال   عن علي (عليه ايسال 
بقهي   ثخم عخادا إلخي  مل أزدهمخا علخى القخول األول أل  احلخق ال        

يددب ممددج (   دد  قددجل و  أظددن برجددل فددجق اا أن ي دد ن يف  يخختغري
تل هددجه  وةدد  اددن  جددل  سددبالجه صددجحلج المددج  ةرهددج عالددهلله اددده         
األ جدي  ير  عليه عرد ايعصبين واحلسهلل وعجهدهلل وةدجبر أاطدج قبدل     

 ايتص   أو بعهلله.
ان ايق ل ايعفيب واخلعجب ايءريب اج وجهه ادا ايبليهلل إىل  أاول

ايرجل ايلبيب  وا  إن اختالق ايعمدل وايهتد ى وتءهامدج يتبدهللل     
وتءه تقليهلل   ختالق  أا أو ا ت جمتههلل االجق  ملج دلط ان  اجتهجد

أ  حخخالل حممخخد حخخالل إا يخخوم القيامخخ  ايروايددجت املستهيضددن اددن  
(  ويقهلل أجدجد وأادجد وأتد  بهد د ادج      وحرامه حرام إا يوم القيام 

يريهلل   ادج يىدراد  ن بعدالن اددا اي دال  ممدج   فهد  علد  اخلدج           
رضده  صد ل ايشدهرة بدني األهدج   وأن      وايعج   ايالبءدي أن ي د ن غ  

يلع  ايلاع  أهه يه قجبلين ملقجبلن ايعلمجم األعال   وإ  ا يدت فهد    
عل  أده  ُأويي األاهدج   إهده   االجادجة بدني ا خدتالق وبدني ادج دلط        

( وبيجهدده: إن صددل  اا عليدده ومليدده ودددل    عليدده ةددال  ددديهلل األهددج    
ادج ةدجن   اجملتههللين ملج أ بت ا   مني واقعيًج وظجاريًج وع ال ا بجيفجارا 

يلو  ايعمل به هجشئًج ان  ران ايتفرطا  ويلو  ايعجعدن وا اتثدجل    
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ةمددج جيددرى  يدد  بجيالسددبن إىل ايعبيددهلل وامَلدد  ايي اعددد ا  يف عددهلل   
إصجبن احل   اي اقعي يف بعض األ يجن اهسهللاد طريق ايعل  علديه   
و ص ل ا ضعرا  بجيالسبن إييه   ا ج ب ايعمل عليه  ة ج ب 

ي لب واخلاللير  يالضعرا  وج ا  ههدب األاد ال   أةل امليتن وحل  ا
ودددل ايعيددجل واألطهددجل يلتقيطددن  ووجدد ب األخددد بقدد ل املشددر       

صدل  اا عليده    واييه دا وايالصراهي بدلع  ايقجبليدن ادجملراد بق يده     
(  ددالل ممددهلل و ددرا  ممددهلل اي اقعيددجن   ايعددد يجن      ومليدده ودددل  

ايفجاريجن  ألن األوييني امج املهه اجن ان ايعبدج ة ألن إبج دن أةدل    
تن وههب أا ال ايشيعن جدج لان إىل يد   ايقيجادن ادن دون اعتبدج       املي

شرط. وإن أ يهلل ايفجارا املتعلق بجيعدد  ايدهللا ر ادهللا ه  اهد  بهددا      
ايقيهلل بجٍد إىل ي   ايقيجان  بل ي  أ بتالج االدج ايد اقعي ايثدجه ا صدراالج     
ايلهظ عاله إىل اي اقعي األوَّيي  ألهه املتبدجد  ألن إ ادة ايدهللوا  ايمدج    

لددق بددجحل   املختلددت بددجختالق األشددخج  بعيددهلل عالددهلل أويددي        يتع
األاهددج   اددال يههدد   ود دددلي  وطبددع اسددتقي  اددن اددده األخبددج      

صدل  اا عليده ومليده     اي ا دة عن دجدات ايلاجن إ  إن ِدين ممدهلل  
(   يالسخ بدهللين ادن األديدجن  و  ع ف دب ادن هسدبن ايعصدبين        ودل 

واحلسهلل إىل بعض األتقيدجم ايصدجحلني ايالدجافني اداله، شدريعن دديهلل       
ردلني  اقهلل هسب اثل  ي  إىل أاه املؤاالني وديهلل اي صيني وإىل امل

األ من ايعجارين بل إىل ليع األهبيجم واملردلني وايعلمدجم ايعدجالني   
(.    إهده مل يىالسدب إييده دد ى ادج اد  املرغد ب        رضاتنات الوم  اأمجع  
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إييه واحملب ب يهلليه واملؤان حيب ألخيه ةمج حيب يالهسه.    اج ايدا 
مله عل  احلسهلل . ال ا  وجدهللاه  ألخبدج  اسدع  ة وأ جديد      حي

ادة  ة ةتبهج يف قرطجو  ييق ى بهج جهدجل ايالدجو اي د ن  سدهلله     
عل  وجهللاه  امِلهللاد وايقل   أو عل  اهم  ايددا بجهدب عليد  بده     

  ّين ايقهلل . 
عل  ايرججل وا  ممج يت قت عليه ا دتهلل ل  ألن ا ضد عه   وم،ها

عتمجد وعهللاه وان يصح اخلا بده ويضدعت   بيجن  جل ايرججل يف ا 
وايهرد بني األصحط وغهه  وايقدرب يلحمدل علد  تقيدن اخادج  االده       
وعهللاه وةثرة ةتبه و وايجته اييت بهج يىعدر ق ا تهدجع ارتبتده وعهللاده      
وة هه ممن ةجن يف  اجن ايتقين ايشهلليهللة أو غهه ومل يدلل  ةدر  دجل    

وددج ر  واتهد   ادإنإ     ايرججل  ات در ًا يف ةدال  األ مدن وأصدحجبه     
ةددجن تقصدده اددن اجملتهددهللين يف  يدد  ةءددهه اددن ايعلدد    امددن جهددن  
ايضدب  وا مدع وايتدهللوين  ايددا صددج وا بسدببه ادن املبدهللعني ةمددج        
أبهللع ا يف وضع ةتب امللا ات واملصجبيح ودج ر اج لع ايه ايع    
واحلرو  وايهللع ات وةتب ايردط عل  املخجيهني وبجقي أقسج  اي هج  

ليني وغه املليني  ااّل ةجه ا ةجخخبج يني    عالجيدن هلد  يف ايدهللين    امل
ويف ضب  اج يت قت عليه اه  اي تجب املدبني وايسدالن وأخبدج  األ مدن     
ايعجارين ال  ةجه ا مّقني ي جه ا ايهج ان ايلااهللين اإنط ايلاهلل يالبءي 

تقسددي  األخبددج  إىل األقسددج     وم،هخخاأن ي دد ن يف ايددهللهيج وايددهللين.  
(  وقهلل تقهللطاه قهللو دره بعن ةمج صالع  فن اا ايعالان احللي األ 
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صج ب ايبشرى ملعرادن ايقد ا واألقد ى وايصدحيح واألصدح       
واألعهللل واألاقه واألو ع  وا دا ييعرق إن اخلا يه قجبلين ايعمدل  
بددده أوً  ويف اقدددج  تعدددج   األخبدددج  يعدددرق ايقددد ا ادددن األقددد ى 

ت  ن ان جهدن   وايضعيت ان األضعت  ألن صحطن اخلا وق ته قهلل
خج جين ان شدهرة يف هقدل أو اتد ى اقهيدن ب تدجب أو ددالطن هب يدن أو        
ق اعهلل شدرعين إىل غده  يد   وقدهلل ت د ن ادن جهدن املدنت يف د يتده          
واصج ته وبالغته واقرتاهده بدجملعفلات وقدهلل ي د ن ادن جهدن ايسدالهلل        
 خددددتالق أ دددد ال ايرجددددجل يف عددددهللايته  وو ددددجقته  وأو قيددددته    

  و يجدة اضيلته  إىل غه  ي  وا  تيجج وأعهللييته  وقرب عههللا
إىل اعران  ي  أشهلل يعم اه يف ليع األخبج  وت در  اعتبدج ه ايهدج    
وهلفب به أيسن ايرواة واحملهلل ني.  د  ايعلمدجم علد  ادرو  ايدهللا        
وايسددالني ومّلددج ةجهددب صددحطن ايروايددن وضددعههج اباليددن علدد  اي  دد د       

 صدلن إييهدج ي دن    بصهللقهج وعهللاه ةجن ايال   ضب  ليع ايعرد امل
ليع ايعرد غاليطن عن ا مع ووضع ايتصجهيت  هضبجطهج واهصج  
ارجعهج ي ن ايدا يتش ش ايه ايبجل ومل مي ن ضبعه افرد ايه در  
واخليجل  إمنج اد   دجل ايرجدجل. احدجل اددا ايِعلد  ب عإدهلل بىعدهلل ايعهدهلل          
ةحدددجل ِعلددد  ايلءدددن وايعربيدددن واأل  دددج  ايهقهيدددن وبدددجقي املسدددج ل   

ن  اهدا ايتقسي  ةجن ادن ايعهدهلل ايقدهللي  جج يدًج علد  أيِسدالن       األص يي
ايقدهللاجم اددة  ًا يف ةتددبه  اسدتهجدًا اددن ةلمدجته   إ  أن األاددر مل     
ي ن اضب طًج يعهلل  اعران املقب ل ان ايروايجت واملدردود  احدجوي ا   



 127 ق املبنياحل .............................................................. 

ةشت احلجل ب ضع ادا ايتقسي  ييسهل ايتالجول عل  احملصطلني  امج 
تقصه ايصدجد ة ادن اخخبدج يني إىل اجملتهدهللين     أد ا إن هسبن ادا اي

  ادل ادي بجعتبدج  وضدع األندجم       }ااّل ممهلل أاني{و  ديمج ان 
ألههج        تد  تالدلل ادن ايسدمجم أو ادن جهدن ا ااقدن ادج  ةدره          
ايعجان  اإن ةجن ان جهن ا ااقن ايعجان  اال وجه يه  ألهطج يد  ترةالدج   

يالج اداب  ألهطج هرت  األخبج  ليع اج  ةره ايعجان ولع ه مل يبق 
ويف خصدد   أادده   (عليدده ايسددال    ايدديت  وواددج يف أاددل ايبيددب   

وليددع األ  ددج  امل ااقددن أل  ددج  األ مددن  (عليدده ايسددال   املددؤاالني
ايعددجارين.  دد  هددرت  ليددع املقددهللاجت ايدديت يت قددت عليهددج اهدد          
ايروايجت اال  ن ججالني ضجّيني اعجقبني. وحيسن  يد  االدج ملخجيهدن    

جل إىل اج  ةروه يف بجب ايت  يدهلل واملعدجد   املخجيهني  و اج جرى احل
وةل اج جيب ايه ا عتقجد  أو ان جهن تسهيله  ايصعب ان اعران 
ايصحيح وايضدعيت بجصدعالو ايقدهللاجم علد  ايعدجيبني  أو دعدجا        
احلسهلل هل  عل  اج واقه  اا ان وضع اج ي ضطدح ايقجبدل ادن غده     

ن  يد  مل يبدق   ايقجبل  يرواين أخبج  األ من ايعدجارين  ادإن مل ي د   
علدديه  دددؤال  إ  علدد  ايتددهللوين ووضددعه يف ةتددب األصدد ييني        
اجعرتاضدده  علدد  ايهقهددجم  اثددل اددده األشدديجم   يرضدد  بدده ججاددل  

  اضاًل عن عجقل.
ايتهرقددن بددني ايقضددجم واخاتددجم  اح مدد ا بلددلو  دوا    دد    وم،هخخا

ايقضجم دون اخاتجم وايه إن ايدا يقتضديه ايتحقيدق وايه در ايدهللقيق     
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هه   جي   تبهللل ةل االهمج بجيالسبن إىل اج مل يقعع ببعالهده. ادال   أ
يددردط اجتهددجد بججتهددجد بددل ميضددي اددج قضدد  بدده ا جتهددجد األول اددن  
ايعمل قبل  هللو  ايثجهي  إمندج يرادع  هللو ده ادج بعدهلله ادج مل يتعلدق        
ب   ج  اباليطن عل  ايهللوا   ةمل ين ايعقج  وايال جو وايهراد واعلق 

ببقج هج ةمج يف ايقضجم وايسدبب يف ايقضدجم  إهده     األاال  اإهه يىح  
يدد  مل يبالدد  علدد  دواادده يهسددهلل ايالفددج   و ددج ت ايهتالددن بددني أاددل       
اخدال   ومل يالقعع ا هللال واخلصدج . ويف ايهتد ى بجيالسدبن إىل ادج     
بال  عل  ايهللوا  أهه ي    ي  يلل  ايضدر  ايتدج  بإ جدجع األاد ال      

أل واج  و جدد ع األ ددرا  واألخددراج اددن األوطددجن وايتهرقددن بددني ا
عبيهللًا واألوقجق أاالةًج وا ددا. وايضدر  واحلدرج االهيدجن  وإه دج       
ايعددهللول اددن ايقضددجة وأ بددجب ايهتدد ى عددهللول عددن اخهصددجق  اددإن  
ايعددهللول ادداله    يال ددر  و ايشددرع علدد   يدد  ادددتمر  وإمنددج يالسددخ    

  ا جتهجد ايسجبق ايعل  ايال ق دون ايفن.
 اددداب اخاجايددن بهللعددن اهددي ضدداليه طريقدده اجملتهددهللين يف إنط وم،هخخا

ودددددبيلهج إىل ايالددددج . وايدددده  إن اخبددددهللاع و ا خددددرتاع يف طريقددددن    
اخخبج يني   ي  تبيطن ممج  ةرهجه يف تضجعيت املبج د   إن ايدرواة   
و ايعلمجم ايسجيهني ةجه ا دجي ني طريقن اجملتههللين وعلد  ق اعدهللا    

ايقدرملن املدبني    وض ابعه  اعتمهللين  وي    ي  مل يههم ا شيئًج ان
وأخبج  األ من ايعجارين  واحملمطهللون ايثال ن ادن أعدجظ  اجملتهدهللين     
وةدا ان دبقه  ان علمجم ايرواة املعتمهللين  الد  مل ي  هد ا بتلد     
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ايق اعهلل عج اني  مل ي  ه ا ب   ج  ايشرا ع عجملني. وي دن فتلدت   
ممدج  ايلاجن ألن بعض ايعل   يءين ايهج ايلسجن عن ايبيجن  اقهلل ظهدر  

ارط إن اخخبدج يني   تىعدرق هلد  طريقدن  و  ي قدت ملددابه  علد         
 قيقن  واحملصطدل ادن تتبدع أ د اهل  وتصدهح ادج بدر  ادن أقد اهل           
ادعجم أهه  ان املعص اني  أو ان يال شت هل   قج ق شريعن دديهلل  
املردلني  وأهه  ان األشراايني يعلم ن ان غه هفر ويقعع ن بءده  

واج  ةروه ان إن اجملتهدهللين وااقد ا ايعجادن يف    خا  ان  جل اخلا  
وضع تل  ايعل    ممج يىضِح  ايث ل  ألن احل   املشدرت  إ ا ةدجن   
 ّقًج   يىرت    شدرتاةه  وةددا ادج  ةدروه ادن اههد  عدجال ن ب خبدج          
األ من ايعجارين   اجملتههللين اإن ايعدجالني بجألخبدج  ايالجقدهللين هلمدج     

أل جديدد  األ مددن األطهددج  إمنددج ادد    هقددهلل ايددهلل ا  وايددهلليالج  ا ااقددن 
 اجملتههللون.

اس ين ابج    فيطن األخبج  اد ن ايعلد  ب قسدجاهج وبيدجن ادج       وم،ها
يهيهلل ايعل  االهج  واج   يهيهلل  وبيدجن األقد ى واألضدعت  وتهصديل     
األخبج  املت اترة اعالًج أو يهفًج  واحمله ان بجيقرا ن ايعلمين  وغهادج.  

 ددهلل وعددهللاهج  وةيهيددن ايبالددجم يف اقددج    وايبحدد  يف  فيطددن خددا اي ا 
ايتعددجدل وايرتاجددح  وا ااقددن ايتقيددن وخمجيهتهددج  وا ااقددن اي تددجب     
وخمجيهته  وا ااقن ايشهرة وخمجيهتهدج  وهد   يد   ممدج يت قدت عليده       
ايرج ع إىل األخبج  وا  تفجج علد  األ  دج  املرويدن عدن األ مدن      

روايدجت علد    األطهج   و ي      ي دل ادن  دجول ا ددتهلل ل بجي    
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 ب ت األ  ج  ايصجد ة عن األ من اهلهللاة. اإن ا دن مل ي دن يده    
 اخلاة بدي   الديس يده قجبليدن اددتالبجط األ  دج  ادن ةدال  ايدالل         

  و  جيدد   (عليدده ايسددال    ( واأل مددنصددل  اا عليدده ومليدده ودددل   
يلع ا  إن يرجع ا إييده وأن يعتمدهللوا يف اعرادن أ  دج  ايشدرع عليده       

 ل ب خبدج   ا يت يععن عل  اجملتهدهللين ببحدثه  عدن ةيهيدن ا ددتهلل     
األ مددن ايعددجارين  اددع إن ا ددن مل يدد ق  اي ددال   ّقدده يف ادددا املقددج  
بدددإيراد تلددد  ايتحقيقدددجت وإظهدددج  تلددد  ايتدددهللقيقجت بتضدددميالهج يف   
اخلعجب  أو تدهللويالهج يف ةتدجب  مل يالهدع أبالدجم جالسده  وةدجن علمده        
غه هجاع إ  يالهسه. وا ن مل ي ن عج اًج بهج اليس ممن يليق يلالفدر يف  

ج   وايتعر  يبيجن أ  ج  شدريعن ايدالل املختدج   واعدج  اا     األخب
أنإ ي دد ن  يدد  اددن املتقددهللاني و  اددن املتدد خرين إ  أنإ ي دد ن ممددن  

. هع  ان أخدد ايروايدجت بعريدق    }ااّل ممهلل أاني{ت خر عن اخرتاع 
املشجاهن   ان اي تب املشتملن عل  األخبدج  املختلهدن احجيده ةحدجل     

جملتهددهللين  إمنددج يللادده اعراددن ةددال  ايعددرب    ايعدد ا  اآلخدددين اددن ا 
وةيهيددجت خمجطبددجته   امددج عسدد  اددؤ م املسددجةني املددهللع طين بجددد    
اخخبج يني  يق ي ن واج ايدا الخراجته  يريهللون  أمل يعلمد ا إن  
اجملتههللين اج صالع ا شيئًج د ى  ةر ادج يت قدت عليده اهد  األ  دج       

  وبيدجن  (عليده ايسدال     منان اي تجب أو ايسالطن ايالب ين أو أخبج  األ 
 فيطتهددج وةيهيددن األخددد االهددج. اددإن أه ددروا ايت قددت اقددهلل خددجيه ا       
ايبهلليهيددن  إ    فعددر ببددجل ججاددل اضدداًل عددن عجقددل ت قددت  فيطددن   
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األدّين عل  اعران ايهللييل  واأل  ج  ايشرعين عل  اعران ايشدج ع   
اال تعل   فيطن ايقرملن إ  بعهلل اعران اا و   فين األخبدج  ايالب يدن   

( و  أخبدج   صدل  اا عليده ومليده وددل      بعهلل اعران  دد ل اا  إ  
األ من إ  بعدهلل إ بدجت إادجاته   و   يدب إن ا ميدع ا قد ق علد         
اعران اسدج ل اي دال   ةمدج إهده   فعدر ببدجل أ دهلل ادن ايعقدالم إن          
اعراددن خعجبددجت ايعددرب وايعفدد  وغهادد  اددن أاددل ايلءددجت         
يت قددت اهمهددج علدد  املصددعلحجت  واملت هددل بههدد  يسددجن ايشددرع      

ت قت علد  اعرادن يسدجن ايعدرب  إمندج اد  علد  ايعربيدن  ةمدج إن          امل
اعراددن  ددجل ايروايددجت ا قدد ق علدد  اعراددن  ددجل ايددرواة واعراددن    
ايتعددجدل وايرتاجددح واعراددن ايقجبددل يلعمددل وايهتدد ى وهدد   يدد        
واملت هل بدي  عل  أص ل ايهقه  ةمج إن اعران اخلجع وايشدهرة  

ايهقده. االهدي ا  تيدجج إىل     يت قت عليهج ايرتجيح واملت هل بده علد   
ههس ايعل   ان ا هجين احملضن  واملالع ان جهن ايتسمين أو ايتدهللوين  
  يرض  به ان عهلل ادن أدهد  املشدتءلني ا دل ادن هسدب أ دهللًا ادن         
أصحجب اي تب ا جاعن ي خبج  املختلهدن ادن األوا دل واألواخدر      

دا  ةجي ليين وايصهللود وايشيخ وغها  إىل اخخبج ين اعال  ل 
عل  األخبج   وعهلل  اعراته  اسج ل تل  ايعل   اهللوهن أو    اقهلل 
طعن ايه  أشهلل ايععن  وهسبه  إىل ا هل أو ايعصيجن. اإن ا ميع 
ادداله  اددن أعددجظ  اجملتهددهللين اهدد  االلادد ن عددن ايددهللخ ل يف  اددرة     

  وأقصد  ادج   }ممدهلل أادني  {اخخبج يني ايتجبعني هلدا ايهقه املس ني 
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ت يف املقدددهللاجت  سدددب قددد ة اخد ا    االدددج   صددد ل ايتهدددجو  
وضددعهه  اقدد ا اخد ا    حيتددجج إىل ايالفددر يف ةتددب علدد  امليددلان  
واي ددال   وادد  قليددل ا  تيددجج إىل ايالفددر يف املقددهللاجت ايت قيهيددن       
خبددالق ضددعيهه  وبددجختالق ايقددرب وايبعددهلل عددن املعصدد   يف ةثددرة   

ه  ا  تيددجج إىل تتبددع علدد  ايلءددن وغددهه اددن علدد   ايعربيددن وقلتدد       
وبددجختالق ةثددرة لددع األخبددج  املختلهددن يف ةتددب األخبددج  وقلتدده    
وبجعتبددج  قددرب ايعهددهلل اددن ايددرواة وايهقهددجم يف يصدديل اخلددجع       
وبىعهللا  وبجعتبج  ط ل ايسلسلن يف اراتب ايرججل وقصراج إىل غه 
 يدد   اددجألوي ن أقددل اؤهددن يف يصدديل ا جتهددجد وا طددالع علدد      

ادراتبه  واي دل جمتهدهللون. وإ ا     اخلجع ان غها  عل  اخدتالق 
أ دت أن تعرق  قيقن احلدجل ادجهفر يف  دجل ايعد ا  اآلخددين عدن       
ايعلمجم  اإن  جهل  ةحجل ايرواة اآلخدين عدن األ مدن  امدن أخدد     
ادداله  اشددجاهن اددال  ججددن يدده إ  إىل اعراددن يسددجن ايعددجمل إنإ عربيددًج   

 تددجب اعربددي أو اج ددديًج اهج دددي أو االددهلليًج اهالددهللا  وإ ا ةددجن اي    
وا ددهللا اةتهدد  اعراددن ايلهددظ واي تددجب علدد  هدد  ايلءددن ايدديت تبالدد     
عليهج  وإ ا تعهللدت واختلهب ايهتجوا يف اي تب ادن ايعدجمل احلدي    
اي ا هلل  ومل يتم ن ان اشجاهته واشجاهن غدهه  أو ادن امليدب ادع     
تعهللد احلي  وجب عل  امل لت أنإ يبدل ودعه يف اعران املقهللط  ادن  

صددريح ايهلل يددن علدد  غددهه واقعدد ع ايصددهللو   ايهتدد ى واملددؤخطر  و
واألصح وغهه إىل غه  ي   وةدا احلجل يف أواار احل ج  وامَل  اىل 
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وه ا  ويف اي صجيج وايسفالت وليع اخلعجبجت اي ضعيجت ةمج 
   فه . 

 
 )( واألئمة الطاهرينصلى اهلل عليه وآله وسلم متّت الرسالة بلطف اهلل رب العلمني وبربكات النيب)

ن نوائب احلدثان يف الليلة اخلامسة من شهر رمضان ومسيتها احلق املبني يف أصفهان محاها م (عليه السالم

 يف تصويب رأي اجملتهدين وختطئة اإلخباريني واهلل ولي التوفيق.

  

 
قهلل متب اده ايالسخن ايشدريهن ويتل ادج خجمتتهدج املشدتملن علد       

 ايق اعهلل ايستن عشر. 
ملخبني يف  بخاحلق ا وقهلل تصهلليالج بعبع اده ايالسخن ايشريهن املسدمطجة  

وا اتمدج  يف اقجبلتهدج ادن    تصويب اعتهخدين وختط خ  اإل بخاريني    
ايالسددخن ايدديت قددهلل ق بلددب اددن هسددخن األصددل بعددهلل اقجبلددن بعددض        

أصلح اا  جيه  الشريازي الشي  أمحد احلجج األاجضل وأهج األقل
 وه   قلبه احمهلل ومليه ايعجارين.
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