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 المقدمة
الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسد ا ددم  دداهلل ن وحمددهلل   دد     الا ددم  لدد  

 ي د الهلليل... البلهلل إلم  الصحب  الول دان بهللا ت 
يىدتيام  –حاد     د –ن أص   الفق  ول الل  د التي جل د  ل تردع م وعال د  إف

فدي لدم اودنن. الل بحد  الل مدي  ب  صنحب  أن يتقهللد ا دم لدم ودل يىد ي  ع دش التردع م
 فم هذه المندنهج تحقادش تعااندن التنلدهلل ودل امدم لبدن  ا مندندن الج دهلله  أالللم ول ، وننهج

 .في التألاف
  ي  ع دش التحقادش اندهللون لتبد  أ عالحد  الدهلللت  اه فاىدع   أن أالهذا ون دان ي 

هللاج البقددي ل لمددنج جاددنال اللبددعل لمن ددنب البا دداإلوددند  الأاددنن أن حققدد  وددل وشي  دد   ددع 
  تلنلم أن يكتب ل  أخذ وكن   بال لتدب اصصد    ون ن بقا  الحتم يكتمم الكتنا ام  

اددهللإ إلادد  ان ددهللاج اللددمد أن أقمددم تحقاقدد  فال دد  بحقددي هددذا فددي تحقاددش جددم  وددل أجماددد  
 اله  الكتنا القن ي في الىن .

 . تحقاشالالقن ي ل ،  ل هلل ا  ال اص :اللن   خيتي في التحقاش وبنا  ا م وبحقال
  اددل ال   فقددهلل جل تدد  ا ددم أ بددم وينلددب تك مدد  فددي المي ددب اصال أوددن المبحدد  اص

 دد  ب  الون ادد  فددي لتنبدد  اللددنن أحاددنال المفلددف الاقنفتدد  التك مدد  فددي المي ددب القددن ي اددل 
المي ب القنل  في  ىخ الكتنا التدي ااتمدهللت ن فدي التحقادش الا دتمم المي دب العابدم ادل 

 في تحقاش الن . القن يون اي في التحقاش اللنن المبح  
    ع  ، ون نب ، اصص  الك منإ المفتنحا  : 
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Summary 
raise be to Allah and peace and blessings on the Prophet 

Muhammad is the Messenger of Allah and on his family 

and called for inviting him to the Day of Judgment After. 

 The jurisprudence of the science, that made the legislation -

where not Text flexible- owner can apply to each of the exhibits 

the fruits of legislation at all times. And scientific research 

methods, and perhaps the available approaches to achieve our 

Altald of the work of leading scientists and effort in authoring 

This Alone BNP behaving by investigating when I wrote his 

doctoral thesis Visser God and helped achieved from a 

manuscript explaining Imam Hebrew Platform for oval as well 

and left of them the rest dry complete book at God to write for 

him to take his place among the books assets promised him 

determined to finish achieved research that leads to achieve part 

of its parts is the second book in a year. 

The systematic investigation as follows  :-  

Ascertain the full text, and choose the healthiest and best 

copies available to me as possible, and not rely on a specific 

instance, and proved what opposers in the margin, and if he fell 

from one copy something and the origin and existence van was 

the word I put a record out and say for example fell from (b) or 

(c) etc. and if falling inter Fannie put it between square brackets 

so [ ] and put a number on the second Almekov and say, for 

example, (between Almekovin plopped (d)ز 

If one copy increase requires the right thing not mentioned 

Fannie noted in the margin that put a number on the place of 

increase in steel and say in the margin, for example, in C and 

received an increase as well. 

As for his life and his approach to the manuscript Fannie 

confine myself to some important things from his upbringing and 

shaykh and his disciples and his works and systematically 

investigated. 

Keywords: Explanation, platform, assets  
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 :المطلب األول
 وثقافته فحياة المؤل

 اسمه ونسبه:

بددل وحمدهلل بدل  دن   بددل اا دع ال ن دمي الحىداني الفع ددن ي  بعهدنن الدهلليل ابادهلل   
اللكددل  .(2) د بلددا المتددعجمال أن ا ددم  ابددهلل  أال ال ددهلل  .(1)الرددع ا الملددعالل بددنللبعل 
 .(3)لمن ذلع ذلي بلا ول تعج  ل  العاجح في ا م  أ   اباهلل  

 به ونسبته: لق

   الباد  إلم  اللبعل لقب بلهللال ألقنا ال ىب يتبال ال  ع ق ن أ   ينتىباإلوند  
ف دذه اصلقدنا الالنىدب  نإذ ،(4)الحىاني(، ال ن مي، الول هذه اصلقنا الالنىب )الرع ا

 وقو  ال ا م    البا  انهلل اإل سق.
 والدته:

ون هدي  دن  ال دتد   ج ون نالل  ا تيم أن ا تنت.  ل  تذلع لتب التعاج   ن  ال دت 
 حتم ا م الج  التقع ب.

 :صفاته وأخالقه

الهددذا . ادع الاىداع وددل الكدسدصلد  أجدهلل فددي لتدب التدعاج  اددل صدفنت  الأخس دد  إ  ا 
 دد  إن د  ا ددم  ددي  فإ؛ ال (5)(قددنن وددسذاج ل  ددلفن ) ياددنا فقددهلل الصددف بأ دد إلوددل بددنا ا

الال دددلفن    ي ددد ذالن إ  ،  دددد يددهلل  ا دددم أ ددد  لدددنن وددسذاج ل حدددش   تأخدددذه فدددي   ل ودد  
 برش  ا م ا أن ل  القهلل ال ا م المفاا ال الالنوعال.

                                                 

؛  ددذ اإ الددذهب 3/47ينظددع فددي تعجمتدد : الددهلل   الكنوندد  فددي أااددنن المنددد  القنوندد  ل لىددقس ي:  (1)
 .6/139في أخبن  ول ذهب ل حنب ي: 

؛ اصاددسد ل م ل ددي: 4/306؛ وددع ال الانددنن ل اددنفلي: 75ينظددع: تددن  خ ا مددن  بلددهللاد ل ىددسوي:  (2)
4/126. 
 .4/126ينظع: اصاسد ل م ل ي:  (3)
 .1/411؛ البهلل  الينلم ل ر لن ي: 1/649ههللي  اللن فال إل مناام بن ن:  (4)
 .4/184بل  نض  اب : ؛  بقنإ الرنفلا   48-3/47الهلل   الكنون   بل حاع:  (5)



 شرح منهاج الوصول إلى علم األصول: لبرهان الدين العبيري

 
84 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 3 البحث رقم

الهددذه ابددن اإ تددهلل  د لدد  الااددح  ، (1)قمددن الصددف بأ دد  لقاددع الت ااددم الاإل وددنل
ا م أ   لنن ذا خ ش  فام فقدهلل لدنن وت اادلنج يبىدا جندن  الدذ  ل مدفونال اللدنن ونودفنج 

 صهم الحش الالل   الالحنجنإ.
 تي توالها: المناصب ال

. لمدددن أ ددد  اللدددي تبع دددم (2)فقدددهلل لدددنن  نادددي الق دددنال. اللبدددعل الق دددن اإلودددند  تددد لم 
 الهذا يلني أ   لنن ذا   ي    ندا  الا ل  . .(3)الأامنل ن

 ثقافته
 :تعلمه وشيوخه

لتب التعاج  ل  أجدهلل اندهلله  لسودنج يىدلفني إذ لد  يدذلعالا أل ا د  إلم  انهلل  ج اي
. المل  د أن انلمنج وقم اللبعل فدي وكن تد  الل ماد  اللنلاد ول ورنيش  الأ نتذت  لكل ول 

الفددي  ددل  وهللا لدد  فددي ا دد د لقاددعال   يمكددل إ  أ دد   ددهلل ت قنهددن وددل ا مددن  الأ ددنتذال لبددن  
 ل   ل  . أالب    ا منن

 :تالمذته

، الا تح دددد ا إلادددد  ل خددددذ اندددد ،  ددددعأ ا ادددد  اصدمدددد  الالل مددددن ) أ دددد  :ذلددددعإ الموددددند 
 .(5)(قنن أ تنذ اص تنذيل في ال ت ) الأ   .(4)ال بن نج(الا  تفندال ون   ا خنج 

إ   ،ن يعحم إلاد أالأن هننك ول  عأ ا ا  دالن  ،لكل وم هذه اللبن اإ التي ذلعإ
)دخددم  : دمنج الاحدهللاج ودل  سبد  هد   د ل  اأ  دن لد  تلعفندن ب   د  ودل ت قدم اند  الل دد د إ  
 .(6)(  الميعل  بلهللاد  اع وعال الأخذ ان  ب ن صنحبنن ابهلل

  بدل وحمددهلل بددل أحمدهلل بددل خ دف اص وددن ل الشم جددي اللبدندل وددل اللددهلل  الهد  ابددهلل
فدددي  دددن   تددد في ،ذ   بددد  دا هإال دددهلل  كدددب  ،هدددد689 دددان بدددل  دددلهلل بدددل ابدددندال اللدددهلل ادددند 

 .(1)هد742

                                                 

 .4/184؛  بقنإ الرنفلا   بل  نض  اب : 48-3/47الهلل   الكنون   بل حاع:  (1)
 .6/139 ذ اإ الذهب:  (2)
 .4/306وع ال الاننن ل انفلي:  (3)
 .75ينظع تن  خ بلهللاد:  (4)
 .4/306ينظع: وع ال الاننن  (5)
 .75ينظع: تن  خ بلهللاد:  (6)
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   :مصنفاته

 :  لإلوند اللبعل وونفنإ لقاعال ون ن 
 ل التدددددي تلدددددهلل ودددددل المتددددد ن نال اللبدددددعل  دددددهلل  دددددع  وودددددنفنإ البا ددددداإلودددددند  نإ -1

. حادددد   ددددعح ن لقاددددع وددددل الل مددددن ،  ددددع إلددددم  التددددي تحتددددنب، الالمشتوددددعاإ
 اسد الذيل  عح ا ت ي المشتوعاإ.صلئي اأال وند اللبعل الاحهلل ول إلالا

وشيددد م لددد  يتاىدددع لدددي  «صددد   الدددهلليلأ»  دددع  المودددبن  فدددي ا ددد  الكدددسد  -2
 ال   ل ا ا . 

د  ددع    الددم اص دد ا  الهدد  وتددنا فددي ا دد  الكددسد أي ددن وشيدد م الهدد  و جدد   -3
 .(5366) نل/ بلهللاد بع   صال في وكتب  ا

اإلودند   ع  اللني  القو ى في د اي  الفت ى الهد  لتدنا اظدا  فدي فدعال  فقد  -4
 الرنفلي ل  يتاىع لي ا  س  ا ا  .

 .(2)ال هلل  ىب  إلا  صنحب ههللي  اللن فال ،ونليصا -5
 .(3)لا  صنحب ههللي  اللن فالإي ن  في ا   الكسد ال هلل  ىب  إلا -6
 .(4)لا  لم ول صنحب الهلل   الكنون إلمونباح ال هلل  ىب   ع  لتنا ا -7
 .(5)صنحب لرف الظن ن   لاإ ع  الموبن  ل ميعال في النح   ىب   -8
 .(6)لا  صنحب ههللي  اللن فالإولتمهلل الشسل في ا   ال اندش ال هلل  ىب   -9
 ل .نال ص   لإلوند البا صا   اإلم   ع  ون نب ال ص   -10

                                                                                                                                               

 .391-2/390الهلل   الكنون :  ينظع: الموهلل  الىنبش؛ (1)
 .649/ 1أ ظعه:  (2)
 .1/649أ ظعه:  (3)
 .2/48أ ظعه:  (4)
 .2/449أ ظعه:  (5)
 .1/649أ ظعه:  (6)
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   :المطلب الثاني
 أسلوب المصنف

:  ج بق لد   دن أال ل أن يد  د المدتل نال نن أ   ا المودنف فدي  دعح  ون دنب البا دق
ال بدم أن يدهللخم فدي الردع  يدذلع بلدا اصود   التدي تتل دش . أ د  ) ا  يبهللأ برعح  بق لد 

 .لن   و ج دال إن. ااتعاانإ ال عد ا م ت ي ا اتعاانإ أالبنلم ا   ول تلع ا 
ابن ات    ى  خنلا  ول التلقادهلل . كالأ   ب  في الرع  أ   ا جمام الومتم الوىب  

الهددذه صددف   ددندهللال فددي  ددعالح  جمال ددن. اللددذلي  الالااددح  .يف م ددن القددن ى بددأد م تأوددم.
بأ  ددددن فودددداح   ع بدددد  وددددل . الصددددف بلددددا الل مددددن  ابن تدددد  انددددهلل الكددددسد اددددل تعجمتدددد 

 .  (1)اإلف ند
   :منهجه

ظتدد  بلددا وددن  حالإلدداك  . اللبددعل ل ددذا الكتددنا بمددن ج خددن اإلوددند  يتماددم  ددع 
   يأتي:تبال لي ون ن ون ال  الكتنا في هذاوتنبلتي ل   ال  ع ش
فدددي ف ددد  ولندددم ودددل  أال ا  الل مدددن  فدددي المىدددندم  اندددهللون يدددذلع  :ودددل ون اددد  -1

 أالذا لدددنن ذلدددي الدددعأل إفدددي ت جاددد   دددي  الا اتدددعاض ا اددد  اددد   أال الملدددن ي
 دد   اددع أال حكدد  ا ادد  ب ا ددم ذلددي ينبدد   دد   ددعانن وددنإالت جادد   اددع  ددهلليهلل ف

ن أ دد   قددم اددل الفناددم المعا ددي: بددإقمددن فلددم فددي تلع ددا الىددن  ف ، وىددتقا
 الأ دد  :فن دد  اقددب ا ددم ذلددي بق لدد  .  ال اصدد  الاالدد    الفنصدد  أاللددم بددهلل  ال اص

 بمدن يردلع بدنن الىدن   إذل  يىتق  الكدسد  ال اص   الاال   الفنص   أال)ل  بهلل  
، أالل بشدس  فدي ل  د   دن اللدان لدم ون مدن وىدتقسج  –وام   الق   الالفلدم 

هندددن ل تردددكاي اللدددان لدددذلي بدددم لبادددنن أ ىدددند  –أال–اددد   دددن  اللل ددد  توددد   أن 
 .(الىن 

ذا لددنن القدد    اددع إالنقددم اددل الل مددن   دد ل   فددي المىددندم ادد   :وددل ون ادد  -2
 ال حك  بنن ذلي     ون . ا م ذلي نب  هلليهلل ي

                                                 

 .1/412 :ا ظع: البهلل  الينلم (1)
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الماددعد اددل  قمددن فلددم انددهلل لسودد  اددل أدلدد  القددند ال بددنل ج ا فددي فلددم النبددي 
 فن دد   قددم اددل الفناددم المعا ددي   لدد . الشمىدد  اصحكددنددل الد لتدد  ا ددم حكدد  وددل القددعا
  لكن ددد  الن افدددم إال ، بدددم فددي ال اجبدددنإ فقددا، الجدد ا المحبددد    يىددت مد المتنبلددد  وي قددن)

 دد   ددن  إف. (1)(فددس ياددب المتنبلدد  الاجبددنلددنن لددذلي ف لددم وددن فل دد  لدد  يكددل  الإذا، الاجبددنإ
الجد ا المحبد  يىدت مد الجد ا المتنبلد  فامدن   يكد ن  أن  دن  دهللاي  ؛بلهلل ذلي اله     

 .ول   ع ن  صن ف  ال ال ج ا الحانئذ   يعد الن افم
 :ال سحظ هنن ون يأتي. النقم بنلملنم آل ا  الل من  :ول ون ا  -3

يقد    أال –اإلودند   دن : ا   يدأتي بمدن يف د  وند  القدن ى أ د   دانقم ادن   لدأن يقد  
ااد ا ا ددن لمددن ال  الددذل يدد  ده بألفددنا ذلعهددن وددل  قددم اندد  ادد   اددهلل الملنددم –هددذه ابن تدد  

)الشبددع  نددي اددل اإلوددند  ال ددن  بق لدد  -فددي تلع ددا الشبددع اإلوددند  فلددم انددهللون  قددم اددل
 اللدذلي ي  لد  فاد ،  ن لم احهلل يل   بنل عال ال الم ام الذل يحىل فا  الشبع؛التلع ا

حقاقتد  بهللي اد   أنف د    ، اللدذلي   ي  لد  فاد ، ال الم ام الذل   يحىدل فاد   لاعهال 
 دد  اللبددن ال  أجددهللالمحودد   احددهلل لتبدد  لدد  إلددم  الانددهلل  جدد اي ،(2)لددذلي( اصوددعلدد  يكددل 
 ل  تكل في الن . ألفناف ننك  –الرن    هلل  ن  ن بنلملنم  أنالجهللإ  الإ من

   يىدد   لمددن ينقددم بددم يل ددش ا ادد  ال قدد   فادد   ظددع لمددن فلددم أن :وددل ون ادد  -4
 أنلادد اا  ؛الفادد   ظددع : دد   ددن  بلددهللهنإف ،إلوددندا اللبددن ال التددي  ق  ددن اددلفددي 

الشبدددددع و ادددددل  لك  ددددد  وقوددددد  ا ب جددددد  الذلدددددي   يكفدددددي فدددددي  إيقدددددن يكددددد ن 
 .(3)بهللاهت 

 ، دد  يف دد  ن ا ددم ابددن ال  اددعهإف ، دد  انددهللون يرددع  ال دد  د ابددن الأ :وددل ون ادد  -5
 أالول  ود  الودهللق  أخبدن  إودن، الشبدع اساد  أ ىدندن ص :قمن فلم انهللون  ن 

الهددذه اللبددن ال  .(4)لددذب ن ال لدد  يل دد  صددهلل  ن  أخبددن  ، أالالكددذا ول  ودد  أخبددن 
الشبدع اساد  ول د د الودهللق الول د د  أ ىدند)     ن إف، لم ومن  نل  الشنايأال 

                                                 

 .36ا ظع:    (1)
 .45ا ظع:    (2)
 .45ا ظع:    (3)
 .45ا ظع    (4)
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ن لم الاحهلل ول الشبع المل  د الوهللق الالشبع المل د د إف ،(الكذا الوحتم  من
 ل  يكل خبعا. الإ ، أي نالكذا يحتمم الوهللق الالكذا 

فدي المحود   اإلودند  ا  بلهلل ذلي  ن  هكدذا  نلد ، بكع أبيالقناي اللمن  قم ال 
 .(1)    ن  الفا   ظع الخإف ،في اهللد لفني      اص بل  حو   الت اتع

 ده  ددهلل أال أن ينبدد  ا ددم باددنن المددعاد وددل النقددم حانمددن يكدد ن وددل  :وددل ون ادد  -6
 ف   ون  ولنم  اع المعاد.

ا ا دم الجد ا اللمدم بشبدع ال احدهلل اتفقد   بأ دعه الشود د  أناللمن فلم انهللون ذلدع 
 .(2)خسل في  ي  ون ن ال ، اللهلل  في الفت ى الالر ندال في ا و   الهلل ا   

اإلودند  لكل لسد، فن    ن  بلهلل ذلي. هكذا ذلعه المونف تأ ان بونحب الحنصم
  ا ددددم  اصودددد  هدددد  ا ددددم الادددد اا فددددي هددددذه  إ مددددنفددددي المحودددد   يرددددلع بددددنن ا تفددددنق 

الشود د بأ دعه  اتفقد ا ا دم جد اا اللمدم بدنلشبع  إنا  )  ذه اللبن الص    ن  ب، ال ج ا
 .(الهلل ا    اصو  الذل   يل   صحت  لمن فلم في الفت ى الالر ندال الفي 

 النقهلل لآل ا  الالعد ا ا ن. :ول ون ا  -7
إلددم    تقبددم  الايتدد ، ص دد  لددنن ادد ) بكددع أبدد  ددن  القناددي  :قمددن فلددم انددهللون  ددن 
لددنن ونودب العالايد   اددع  ددش بنلفن ددش اللدنل  فنلاددهلليع  الإذا، قنالفىدش الا دم بك  دد  فىد

  ندن فدي ، فقدن  (3)ال ذلي ال د ون  نلد  القنادي أجنا   إ  ي اش بنلفن ش الانهم( ف أن
 إنالذلددي ، جدد اا القناددي الفددعق اددنهع بددال الفن ددش اللددنل  البددال الانهددم الفن ددش بفىددق 

بشدسل  ،فس اق  بق لد  ،ا  ا م الكذاع تا م الفىش انلمن ب    يبلهلل ون  ا ج أ هللدول 
 .(4)ا  ا ا ع الل  يل   ل    فىقن فن   يبلهلل ون  ا جت أ هللدول 

                                                 

 .53   :ا ظع (1)
 .63   :ا ظع (2)
هدد، التد في 338ل الياب ابل وحمهلل ابل جلفع القناي أب  بكع البن س ي اللهلل  دن  ه  وحمهلل ب (3)

 .3/168هد. ينظع:  ذ اإ الذهب: 403 ن  
 .77ا ظع:    (4)
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   :وفاته

ال ن ، بلدددهلل هدددذه الدددعحسإ الردددن   فدددي   دددب الل ددد  التهلل  ىددد   ن ل فدددن   أن يتعجدددم
أوددن تددن  خ . اللبددعل فددي وهلليندد  تبع ددماإلوددند  فقددهلل تدد في،  ب ددنإلددم  ل ددعال  اليابدد  أن تعجددم

 اللكددل ا خددتسل لدد  يكددل لباددعا فقددهلل أ ددن إ بلددا الموددند  ،تدد  ف دد  تكددل وحددم الفددنقالفن
ن أ أخددعى بانمددن  نلدد  ووددند   ،هددد743أن الفنتدد  لن دد  فددي  دد ع  جددب وددل اددند إلددم 

فقدهلل  ،رد ع الفنتد بالل  تامد ووند  أخدعى  .هد742الفنت  لن   في   ع  جب ول اند 
 هد.743أال في ذل الحا  ول اند ت في في  جب :   أذلعإ 

 المطلب الثالث:
 نسخ الكتاب

 ص دد  لدد  ييبددم لحددهلل اآلن ف دد    –بحىددب ا مددي–  ت جددهلل ل كتددنا  ىددخ ويب ادد  
اللكددل ت جددهلل وندد   ىددخ اددهللال وشي  دد  فددي أوددنقل . يددما  فددي اددهللاد المشي  ددنإ التعااادد 

البلددددهلل التفتددددا  الالبحدددد  فددددي ولظدددد  ف ددددن   المشي  ددددنإ اللعبادددد  . وتفع دددد  وددددل اللددددنل 
تمكندددد  ودددل الحوددد   ا ددددم ، تبددددنإ اللدددنل  اقدددعإ ا ددددم  ىدددخ ادددهللالالاللنلماددد  لردددتم وك

   .بل  ن الل  أتمكل ول الحو   ا م بل  ن اآلخع
 ااددد  بدددال فقدددهلل تمكنددد  ودددل الحوددد   ا دددم امدددن ي  ىدددخ ودددل هدددذه المشي  دددنإ و

، الوكتبدد  اصال ددنل فددي الم صددم، الدا  المشي  ددنإ اللعا ادد  ،وكتبدد  اصال ددنل فددي بلددهللاد
 اك  الصف ن الأونقل الج دهن ال و اهن:فإلأون النىخ التي حو   ا ا ن 

 أوال: النسخ التي رمزت لها بـ ) أ ( 

الص  ددن أ ددهللد النىددخ وددن ، فقددهلل  ىددش  ا ا ددن وىدد دال الكتددنا ،الذلددي ل ادد ح ن الد ت ددن
الل  ااتمهللهن إ  فدي الكتنبد  . اهللا  ىش  ) ( اللكن ن  اع الااح  لمن  أبال في الصف ن

 هللل الال  في الن .صح ان ال هلل أخذإ ول بن ي النىخ ون، فقا
 . ال هلل ا  ل  ا ا ن بنفىي الص  ت ن. نل / بلهللادال وكن  ن وكتب  اص -1

 الفق . / أص  4956:   م ن -2

 هد.926نالل  ن  ابهلل ال هنا بل و  م بل جبع م التن:  ن ش ن -3

 : النىخ.    خي ن -4

    15*22وقان  ال      -5
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 .ال    163 ا  ن أال اهللد  -6
  يعا. 26 اهللد ا يع الوفح : -7

 ل م . 15-13 الىيع:ولهلل  ل منإ  -8

 : جاهللال ال  ام  اللنو  .حنلت ن -9

 ل الالتل اقددنإ وددل صددنم النن ددخ ا ددم نال ت جددهلل بلددا اللندد: اسوددنإ أخددعى  -10
 اق إ  وددن ال لددم الاصخاددعال لمددن أن هننلددي تل اقددنإ ا ددم ا  ددب اصال ال   دد  اص

  ا ن تم كنإ.الا.  هلل 

و  فدي ال دهلل لتدب فدي ال دن، وتل المن نب فن د  لد  يكتدب فدي صد ب المشي  د  أون
 .اصحاننبلا 

 ثانيا: النسخة التي رمزت لها )ب( 

 ال هلل ا  ل  ا ا ن بنفىي الص  ت ن .  نل/ بلهللادال وكن  ن وكتب  اص -1

  .الفق  أص  / 13603:   م ن -2
   .هد1001المي ب الم   ل الحىاني  خ ف الىاهلل ابهلل:  ن ش ن -3
  .النىخ:     خي ن -4
   .16*22وقان  ال      -5

 ال   . 197 ا  ن أال اهللد  -6

 17 دددديعا الالبددددن ي  15لددددم ال الوددددفحنإ القسادددد  اص هللد ا دددديع الوددددفح :ادددد -7
 . يعاج 

 .ل م  16 ولهلل  ل منإ الىيع: -8
و اد     خدع أن  اس حا   اصخاعجاهللال ال  ام  لكن ن  ن و  ول : حنلت ن  -9

 اصدلددددد الذلدددددي اندددددهلل الكدددددسد ا دددددم  (،الالقدددددن ي ا دددددم حق  ندددددن) فا دددددن هددددد    لددددد 
 أل (ل أبنلددهلللا ال فددي هددذه المىدد امددس) فاكدد ن الددنق  وددل   لدد ، المتلن ادد 
  . اقأال (    6ون يقن ا )

لدم اند ان الكتدنا لمفلفد  اللبدعل لمدن ال ي جهلل ا دم ال   د  اص: أخعى اسونإ  -10
ن صدنحب ن تم ك د أنال  جدهلل ا دم ال   د  القن اد  ، ي جهلل ا ا ن بلا التم اكنإ

لدم ال لمدن ال  جدهلل ا دم ال   د  اص، هدد1001هد الحع ه  دن  1000بنلرعا   ن  
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ال  جهلل بلدا التل اقدنإ ا دم ، بكع النقربنهللل أبيالرع  تم ك ن ول  بم  ول
  اق.ال بلا اص

لتددب فددي ال ددنو  ال ددهلل  الإ مددن أي ددنوددتل المن ددنب فن دد  لدد  يكتددب فددي الودد ب  أوددن
 .أي نول ال نو   أحان نيىقا 

 (ثالثا: النسخة التي رمزت لها )ج

 ص  ت ن.ال هلل ا  ل  ا ا ن بنفىي ال .  نل/ بلهللادال وكن  ن وكتب  اص -1

 الفق   أص  / 4953:   م ن -2

   .ل  يذلع ول ه   ن ش ن ال  وتم  ىش :  ن ش ن -3
 النىخ.:     خي ن -4

     12*19وقان  ال    :  -5

  .ال    168 ا  ن: أال اهللد  -6
  يعا. 25 :اهللد ا يع الوفح  -7

 .ل م  14 ولهلل  ل منإ الىيع: -8
ال  دامن   اقال فا ن   ان ول تدأااع الع  بد  فدي بلدا اص أن إ جاهللال : حنلت ن -9

 . ال   نإ أ فم

 أصد  : ي جهلل ا م الوفح  اند ان الكتدنا ) دع  ابدعل فدي أخعى اسونإ  -10
ال  جدددهلل بلدددا التل اقدددنإ ا دددم ، لمدددن ي جدددهلل ا ا دددن بلدددا التم اكدددنإ ( الفقددد 

  اق. ال بلا اص

الفودم القدن ي إلدم  وتل المن نب فن   وذل   في ص ب المشي    ودل البهللايد  أون
ادد  ، إ س دن د   ددن ا ودل الودد ب ال ادع وددذل   فدي ال ددنو  الذلدي فددي ال   د  الىددنبل  فن
 اددد  يىدددقا ودددل   لددد ، 11ال  ددد   ( اصدا هددد   الاصجدددما ) اصجدددما يلددد د ال دددذلع المدددتل ودددل 

 (  15ال ج ا ال    ))
 رابعا: النسخة التي رمزت لها )د( 

   .وكن  ن: دا  المشي  نإ اللعا ا . ال هلل ا  ل  ا ا ن بنفىي الص  ت ن -1
 الفق .  أص  / 9773:   م ن -2

 .ل  يذلع ول ه   ن ش ن ال  وتم  ىش :  ن ش ن -3
  .الالنىخ الهللا ب، النىخ الااهلل:     خي ن -4
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 .   14*20وقان  ال    :  -5
 ال   . 227 ا  ن: أال اهللد  -6

  يعا. 21 اهللد ا يع الوفح : -7

 .ق م  15 -14: ولهلل  ل منإ الىيع -8
ل متددال فا ددن  ددقينج لقاددعا ال  ددامن انددهلل الجدد د  أن إ جاددهللال ال دد ام  : حنلت ددن -9

 وتمنا تال فنن ون بان من يىقا. 

: ت جددهلل فددي هددذه النىددش  ا ددندال وددل النن ددخ الهددي ابددن ال اددل أخددعى اسوددنإ  -10
  .وقهللو  انن  الوهلل  ل مفلف

 خامسا: النسخة التي رمزت لها )هـ( 

 وكن  ن: دا  المشي  نإ اللعا ا . ال هلل ا  ل  ا ا ن بنفىي الص  ت ن  -1

 .  ل ال نتل لإلوند البا و أ  نالهي وذل  ال ا م  9714/2:   م ن -2

 .ل  يذلع ول ه   ن ش ن ال  وتم  ىش :  ن ش ن -3
 النىخ.:     خي ن -4

 .   14*21وقان  ال    :  -5
 ال   . 95 ا  ن: أال اهللد  -6

  يعا. 35اهللد ا يع الوفح :  -7

 .ل م  22-20 ولهلل  ل منإ الىيع: -8
 الهي  ن و .، ان  الع  ب   ا  ن أال جاهللال الا م : حنلت ن -9

 ت لها )و( سادسا: النسخة التي رمز

 .وكن  ن: دا  المشي  نإ اللعا ا . ال هلل ا  ل  ا ا ن بنفىي الص  ت ن -1
 ل ال ن  ن وتل المن نب ل با أ/ الهي وذل  ال ا م 9526:   م ن -2

 .ل  يذلع ول ه   ن ش ن ال  وتم  ىش :  ن ش ن -3
 .النىخ:     خي ن -4
 .   18*26وقان  ال    :  -5
 لباع. ال    بقيم 78 ا  ن: أال اهللد  -6

 . يعا 45 وفح :اهللد ا يع ال -7
 .ل م  18 ولهلل  ل منإ الىيع: -8
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لددم ومددن جلددم ال  اق ال  ددامن اصال اددن  الع  بدد  ا ددم اص ي جددهلل بلددا : حنلت ددن -9
 .  الهي لنو  ، بلا الك منإ  اع الااح 

 سابعا: النسخة التي رمزت لها )ز( 

   . نل/ و صم ال هلل ص  ت نال وكن  ن: وكتب  اص -1
 .ص   الفق / وهلل    الحاانإأ/ 6/7:   م ن -2
 .هد978ا ي بل ام الهلليل بل ا ي بن ك ل  ن  : ن ش ن  -3
 .النىخ:     خي ن -4
 .   15*21وقان  ال    :  -5
 .ال    303 ا  ن: أال اهللد  -6
  يعا. 17 اهللد ا يع الوفح : -7

 .ل م  12-10 ولهلل  ل منإ الىيع: -8
 .  جاهللال ال  ام  الالااح  الهي لنو  : حنلت ن -9

 ثامنا: النسخة التي رمزت لها )ح( 

 ال هلل ص  ت ن..  نل/ الم صمال وكن  ن: وكتب  اص -1

 .ص   الفق / خما   حىل بن ن ج بيأ/ 7/8:   م ن -2
 .هد 770ي  ف بل يلق ا بل يحام  ن  :  ن ش ن -3
 .النىخ:     خي ن -4
 .   15.5*21وقان  ال    :  -5
 .ال    254 ا  ن: أال اهللد  -6
  يعا. 17  يع الوفح :أاهللد  -7

 .ل م  16 ولهلل  ل منإ الىيع: -8
لدم ال  اق اصال بمن  ال  امن فدي اص إصنبت ن ن ااع ول ا ا أن إ جاهللال : حنلت ن -9

  اع الااح . اص فمومن جلم ا  ب الك منإ ال ا ل  في  أ ف  نول 
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 المطلب الرابع
 :منهجي في التحقيق كاآلتي

الاختان  اصصح الاصف م ول النىدخ المتد افعال لدهللل  دهلل  ، التقب  الكنوم ول الن 
الإذا  ددقا ، الاابدد  وددن يشنلف ددن فددي ال ددنو ، الاددهللد ا اتمددند ا ددم  ىددش  ولاندد ، اإلوكددنن

 د   ودقسج  دقا ول احهلل النىخ  ي  الاصصم الج ده فدنن لدنن ل مد  أادم   مدنج ا ا دن الأ
)ب( الدددخ الإذا لدددنن الىدددن ا جم ددد  فدددن ي أادددل ن بدددال ولكددد فتال هكدددذا      أالودددل )ا( 

 (.الاام   منج ا م الملك ل القن ي الأ    وقسج )ون بال الملك فتال  ن ا ول )د(
لا ددن إأودن إذا لن د  فدي احدهلل النىدخ ا دندال يقت ددي الود اا ادهللد ذلعهدن فدن ي أ داع 

 م وكنن ا ندت ن فدي ودتل الكتدنا الأ د   فدي ال دنو  ودقس ن أام   من اأفي ال نو  ب
 في ب ال دإ ا ندال لذا.

ون حانت  الون اد  فدي المشي  د  فدن ي  أ تودع ا دم بلدا اصود   الم مد  ودل أ
 ذلع ا م  ال رأت  ال ا خ  التسوذت  الوونفنت  الون اي في التحقاش .

 مدد  بتلع ددا ال  تددع ا  اآليددنإ الباددنن  دد  هن التشددع ج اصحنديدد ،إلددم  قمددن امددهللإ
الحعصدد  ا دددم تعجمدد  ل ادددسد الم جدد دال داخدددم البحددد   ،الكتددب التدددي ذلعهددن المودددنف
  وعال الذلي بذلع ا م  لنوس وم بانن ون يتمتم ب  ودل ا د  أال تعجم  و جمال انهلل ال الده 

 ذلي  باس. إلم  الون  ند ب  ول تألاف البانن  ن  ال دت  الالفنت  ون ا تيل 
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 :المبحث الثاني
 النص المحقق

 .فل   أال اله      الع    ، في الىن (: الكتنا القن ي: ) ن 
 (2)تودع ا ا دن فديشهدذا الم (1)أ   : الكتدنا القدن ي ودل الكتدب الىدبل  التدي لىدع

 . الىن 
 ]تعريف السنة[

 :(5) ن  ال ذلي .(4): لل : الىاعال(3)الالىن 
الالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالرَ    (6)فالالالالالالالالالالالالال  َ الالالالالالالالالالالالالَ  َ      ُسالالالالالالالالالالالالالنَتةا َ  الالالالالالالالالالالالالَ  س 

 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  َيسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ُ  َوَ وَتُل راضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ُسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  نَتةا   
 

 فل  . ، أال    الع     (7)الاصيسحنج: ه 

                                                 

 في ) أ ( ) تب(، الفي ) د ( )بني(. (1)
  قي  ول ) أ (. (2)
 في )ب، ال( )فنلىن (. (3)
 .317ا ظع: وشتن  الوحن :   (4)
بدل وحدع ،  دناع فحدم وش دعد أد ك الانه اد  الاإل دسد ال دكل المهلليند   ه : خ   هلل بدل وش دهلل (5)

ودل أ د ع  دلعه  وداهللال  ادم  إ  أ   ل  يعه الانش إلم أيند اقمنن  أ    ا م ا هلل النبي 
ب ن خمى  أبنن  ل  أصاب ا بنلينا ن في اند الاحهلل، اللنن أ لع هذيم ول  ادع وهللافلد  التد في 

، ال اددم فددي الفنتدد   اددع ذلددي. ا ظددع:  ددع  أ ددلن  المباددع بيع ددش وكدد   ع بددنج ون ددن الدفندد  ابددل 
 .213-1/207ال ذلاال: 

 في ) أ (  قي  )ول(. (6)
 في )ا( )اله (. (7)
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فددي الفلددم  (2)فددهللاخم –أانددي تددعك اإل كددن  ا ددم وددن صددهلل  بح دد  ه-تقع ددعه  (1)الأوددن
 االالددددد   (4)الفنصددددد   أاللدددددم بدددددهلل  ال : الاص(3) دددددن  الفنادددددم المعا دددددي، لك  ددددد  فلدددددس  ج خنصدددددن

 .(7)النن خ (6)ذلي ول (5)الللم ،ال اص  
 بمدن  (11)الكسد؛ إذ (10)ال اص   ل  يىتق  االالفنص   بنل   (9)«أال»بهلل   ل  :(8)الأ   

 (13) قمدددن فدددي   لندددن: الباددد   دددقف الجدددهللا   (12)ن الىدددن  وامددد   القددد   الالفلدددمأردددلع بدددي  
 .«أال»بشسل ، لم ون من وىتقس في ل     ن  (14)اللان

ودع  بدم لبادنن أ ىدند الىدن  لمدن، اللدان لدذلي، هنن ل تركاي «أال»اللل   تو   أن 
 .(15)في بح  الحك 

                                                 

 في ) ال ( )فأون(. (1)
 في )ا( )فهللخم(. (2)
هد، الت في  ن  700ه  ب ن  الهلليل ابهلل ال هنا بل ابهلل ال لي المعا ي الرنفلي، اللهلل في حهللالد  (3)

 .6/200أص   الهلليل الالفق . ا ظع:  ذ اإ الذهب: هد، ل  يهلل في 764
 في )ا( )الفنصم(. (4)
 في ) ا ( ا ندال )ه (. (5)
 في ) د ( ا ندال )   (. (6)
 وشي   . 41ل  أاقع ا م ذلي في  عح  اللل   و ج د في لتنا  خع. ا ظع   (7)
 في ) ال ( )فأ   (، الالوحاح ون ذلع نه. (8)
 حاح )أال( لمن ذلع ن.في )هد، ال( ) بأال (، الالو (9)
 في )ا( )لمن يىتق ( الالسد  قي  ول ) أ (. (10)
 في ) أ ( )أال(، الالوحاح ون ذلع ن؛ ص   في صهلل  التل ام. (11)
 في )ب( )الفلم الالق  (. (12)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )أ، ب( الفي ) ا ( )الجهلل ان(. (13)
 في ) أ ( )لان( ول  اع الاال. (14)
 ع  ون نب ال ص   إلم ا   اصص   ل لبعل القى  اصال  تحقاقنن.ول   87ا ظع:   (15)
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ا دم الكدسد فدي النن دخ  في المحو    هللد الكدسد فدي أفلنلد  اإلوند  الاا   أن
الالمونف  دهللد الكدسد ، (2)الكسد في اإلجمن  (1)الأخع الكسد في اصخبن  ال، الالمنى خ

ا دم الكدسد فدي ، ال هللد الكسد في اصخبن ، في النن خ الالمنى خ ا م الكسد في اصفلن 
البال  عق اب ت ن وبنح  أجنبا ؛ فدنن البحد  ادل  جمن ؛ لئس يتش م بال أفلنل  اإل

النن خ الالمنى خ الالبح  ال اإلجمن  ال م فدي المحود   بدال البحد  ادل أفلنلد  البدال 
 .  الذلي  اع ونن ب، (3)البح  ال اصخبن  التي هي  عق اب ت ن

ادددب المحوددد   بمدددن فدددي ا اتدددذا  ادددل وشنلفددد  تعتادددب الكتدددنا تعت (4) دددن  الشنادددي
ال  ، حنصددد  : هددد  أن الفلدددم ودددل حاددد  هددد    ينىدددخ للدددهللد د لتددد  ا دددم الدددهللالاد الالتكدددعا 

الأودن ، ا اد  (5)ينىخ ب  للهللد د لت  ا دم  فدي حكد   ادعه فدس تل دش لد  بنلنىدخ حتدم يقدهللد
اللددذلي صددن  ، ال  لدد  أققددع وددل تل ق ددن بنإلجمددن  اعفددن اصخبددن  فتل ق ددن بفلددم النبددي 

المت اتع الالمنق   بيع ش اآلحند أ  ع بكقاع ول  د اي اإلجمدن  المنقد   أاني –  انهن 
 .  (6)بنلت اتع الاآلحند(

؛ يقت دي تددأخعه اندد الهدذا لددسد ااادب؛ إذ اددهللد تل ددش الفلدم بنلنن ددخ الالمنىدد خ   
بلاددعه فددس  (7)فأوددن الددذل   يتل ددش،  بمددن يكدد ن وتددأخعاج اندد  ي المتل ددش بنلردد  فددإن الرددي

 ددنج فنلىددن  الق لادد  تتل ددش بنلنن ددخ الالمنىدد خ ف جددب أن يقددهللد البحدد  الأي، يقت ددي تددأخعه
 . ان ن ا م البح  ال النىخ

                                                 

 في ) أ ( )ان ( بهلل  )ال الكسد( الفي )ب، د، ا( )ال اإلجمن ( بهلل  )في اإلجمن (. (1)
 .329/  3/ ق1ا ظع: المحو  : ب (2)
 في )ب، هد، ال، ا( )لقب ت ن(. (3)
جمدم بدال المردعال  الالملقد  ، تد في  ه  ا ي بل  الاب نن بل وحمهلل الشنادي )ا دل الدهلليل( ه د  (4)

 .95-7/94هد. ا ظع: ولا  المفلفال: 707 ن  
 في )ا( )تقهللد(. (5)
 في )ا، ب، د، هد، ا،  ( )البنآلحند( الل  أاقع ا م لتنب . (6)
 في )ا( )  تل ش ل  بلاعه(. (7)
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أققددع وددل تل ق ددن بنإلجمددن  اعفددن فكددسد  (2)اصخبددن  بأفلنلدد  الأ  الدد  (1)الأوددن أن تل ددش
الشبددع وددل حادد  هدد  خبددع   يتل ددش بمشبددع أققددع وددل وشبددع  (4)نص؛ (3)   ندددم تحتدد 

  ني ال أوقن  هذه التمحسإ. (5)امن ذلع نهالأ   تل   أن ف،  خع
الأون الفنام المعا ي ف   يتنب  ل ذا التعتاب المشنلف لتعتاب المحو   ف   يلتدذ  

 ان .
 ]األفع ل وطرق ثبو  [

ال دعق اصفلن   في (8)الالكسد اآلن، وبنح  الق   (7)ال هلل  بش في الكتنا) :(6) ن 
 اب ت ن الذلي في بنبال(

وبنحدد  القد   وددل ل  دد  أوددعاج  (10)  فددي الكتددناال ش فددي الكتدنا اص ددب (9)أ د  : ال ددهلل
الاآلن  .إلدم بان  دن ال  ان الانون الخنصن الوامس الوباندن ال ن دشن الونىد خن فدس حنجد  ه ندن

 بدنا فدي البحد  ادل، الذلدي فدي بدنبال، الحاات دن ال دعق اب ت دناصفلدن   ال   الكدسد فدي
 .اب ت ن (11)البنا في  عق ، الحاات ناصفلن  

                                                 

 في )ا( )يتل ش(. (1)
 لع الفلم فقا.أ ى أ  ن اادهللال ص   ل  يتلعض ص  ال  في الشناي بم ذ (2)
 في )ا، ب، ال، هد، ال، ا( )ل (، الفي ) ( )تحن  ل (. (3)
 في )ا،  ( )فإن(. (4)
 في )ا( )ذلع ن(. (5)
  قي  ول )هد(. (6)
  قي  ول )ب، د، ال، ا،  (. (7)
  قي  ول )ب، د، ال، ا(. (8)
 في )ا، د، ال( ) هلل(. (9)
 تحقاقنن. –ينظع هذه المبنح  في القى  اصال   (10)
 )أ، ا، د( ) ع ش(. في (11)
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   في أفلنل (ال البنا اص)  ن :
 الفا  وىندم: 

 (1)لدددم: إن اص بادددن  صددد  اإ   ال دددسو  ا دددا   ولوددد و ن   يودددهلل  ادددن  ال اص 
 .(4)(الالتقع ع وذل   في لتنبي الموبن ، (3)إ  الولندع    ا (2)ذ ب

 الفي هذا البنا وىندم ،   ول هذا الكتنا في أفلنل  ال البنا اص) أ   :
 :األوىل (5)املسألة
إ   (6)أ  ولودددددد و ن اددددددل الددددددذ  ا   يوددددددهلل  اددددددن   ذ ددددددب 100إن اص باددددددن    

، ال دهلل  دعحننه امدد ، الودلندع  د  ا التقع دع الدهلللام ا دم ذلدي وددذل   فدي لتدنا المودبن 
 ام . (9)ول أ اد ذلي ف اينلل . ونذا (8)بانن أن المعاد ول اللوم  (7)ال هلل

لد   (10)ودم  اص بادن ؛ إذ لد الإ من  هللد هذه المىدأل   ن حااد  الفلدم وبناد  ا دم ا
 يك   ا ولو وال لمن الجب وتنبل  أفلنل   الذلي انهع.

                                                 

 في ) ال ( )ون  (. (1)
  قي  ول ) ال (. (2)
  قي  ول ) ال (. (3)
ودل القىد   21ه  لتنا في ا   الكسد لإلوند البا نالل ال هلل  عح  اإلوند اليبعل. أ ظدع:   (4)

 اصال  تحقاقانن.
  قي  ول ) ال (. (5)
  قي  ول ) ال (. (6)
 البانن( بحذل ) هلل(.في )ب، د، هد، ال( ) هلل(، الفي )ا،  ( ) (7)
 في ) د ( )بنللوم (. (8)
 في )ب، د، هد، ال،  ( ا ندال )ول(. (9)
  قي  ول ) ال (. (10)
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الالندهللا اندهلل الردنفلي ، : فل د  المادعد يدهلل  ا دم اإلبنحد  اندهلل ونلدي(1) ن : )القن ا 
، (4)الابدددل خادددعان، صددديشعل اإل (3)الأبدددي  دددلاهلل، (2)الال جددد ا اندددهلل ابدددل  دددع ج  حمددد   ،

 .( حتمنل ن الاحتمن  أن يك ن ول خوندو ، اله  المشتن ؛ (5)الت  ف الواعفي
 املسألة الث  ية: أ   

الماعد ال القدعادل الهللالد  ا دم ج د  ودل الا دنإ هدم يدهلل  ا دم  في أن فل   
 حك  ول اصحكند الشمى  بنلنىب  إلانن أد  ؟

إذا اعفد  هدذا فنقد  : . (8)فدي ذلدي ا دم ودذاهب أ بلد  (7): افتع   اصدم (6)فنق  
الا دم الندهللا ، (9)ال القع ن  الهللالد  ا دم ج د  يدهلل  ا دم اإلبنحد  اندهلل ونلديفل   الماعد 
الا ددددددم ال جدددددد ا انددددددهلل ابددددددل  ددددددع ح الأبددددددي  ددددددلاهلل ،  اددددددي   اندددددد  (10)انددددددهلل الرددددددنفلي
 (2)الت  ددف الودداعفي، وددل أصددحنا الرددنفلي (1)الأبددي ا ددي بددل خاددعان، (11)اإلصدديشعل 

 .  الالمونف ،(4)الاإلوند (3)في الكم الالت  ف ه  المشتن  انهلل حا  اإل سد

                                                 

 في ) ال ( )القنلق (، الهي خيأ. (1)
هدد، فقاد  اللدعا اال، 249في ) ا ( ) ع ح(. اله  احمهلل ابل امع ابل  دع ج البلدهللادل اللدهلل  دن   (2)

 .2/87كي: هد. ا ظع:  بقنإ الىب306 نفلي، ت في  ن  
في ) ا ( ) لهلل(، ه  الحىل بل أحمهلل اإلصيشعل، لنن ول  ا خ الرنفلا  فدي بلدهللاد، تد في  (3)

 .7/286هد. ا ظع: تن  خ بلهللاد: 328 ن  
هددد 320هد  الحىددال بددل صدنلح بددل خاددعان البلددهللادل، أحدهلل أ لددنن المددذهب الردنفلي، تدد في  ددن   (4)

 .3/271 هد. ا ظع: ابل الىبكي:310ا م اصصح، ال ام  ن  
هدد 330وحمهلل بل ابهلل  ، أب  بكدع البلدهللادل الردنفلي، أحدهلل  دعسا    دنل  الردنفلي، تد في  دن   (5)

 .2/166بموع. ا ظع:  بقنإ ابل الىبكي: 
  قي  ول )أ، ب، د، هد، ال، ا(. (6)
 في ) ال ( )اصو (. (7)
 في )ا،  ( )أ بل  وذاهب(. (8)
م ونلي أ   يق   بنل ج ا وم  ندف  ول الل مدن ، ال هلل  ىب إل 31ا ظع: إحكند الفو  :    (9)

 .346/  3/ ق1المحو  : ب
 .346/  3/ ق1ا ظع: المحو  : ب (10)
 .345/  3/ ق1ا ظع:  أي من في المحو  : ب (11)
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الاحهللا ودل القساد  ااندي  الإ من لنن الت  ف ه  المشتن   حتمن  أن يك ن فل  
الاندددددهلل ال ددددد    الاحتمدددددن  أن يكددددد ن ودددددل خوندوددددد  ، الال جددددد ا، الالندددددهللا –اإلبنحددددد  

 .  ا حتمن    يمكل الامد بري  ون ن في حقنن
 ]حجية الق ئل ابإلابحة[

الاصصدم ادهللد ال جد ا ، يكدعه ال  يحدعد القندم بنإلبنح  بأن فل د    (5)الاحتج)  ن :
 (.  النهللا (8)بنن اللنلب ا م فل   ال ج ا أال (7)جابأال  ،اإلبنح  (6)الالنهللا فبقي

ا تكددنا  (9)  يكددعه لرددعف  المددن م وددل ن فل دد  أأ دد  : احددتج القندددم بنإلبنحدد  بدد
الاصصدددم ادددهللد  ،ودددن الاجبدددن أال وندددهللالبن أال وبنحدددنإفاكددد ن  ،ال  يحدددعد للودددمت  ،المكعالهدددنإ

 جحددنن الفلددم الهددي ونتفادد   (10)الهددي ،  ددتمن  لددم ون مددن ا ددم ا ددندال ؛ال جدد ا الالنددهللا
 بنصصم فتلال اإلبنح  اله  المي  ا.

الندهللا دالن  (11)ال جد ا أال الأجاب ال هذا ا حتانب بنن اللنلدب ا دم فل د  
ففل   الماعد لمن تعدد بان من البدال اإلبنحد  يحمدم ا دم اللنلدب فاكد ن ل  جد ا . اإلبنح 
 النهللا. أال

                                                                                                                                               

 .345/  3/ ق1ا ظع: في ذلي المحو  : ب (1)
 .346/  3/ ق/1ا ظع  أي  في المحو  : ب (2)
 .2/214ا ظع  أي  في المىتوفم:  (3)
 .346/  3/ ق1ا ظع: المحو  : ب (4)
 في )ب، د، ال، ا،  ( )احتج(. (5)
 في )ا( )فابقم(. (6)
 في )أ، ا، هد،  ( )ال د(. (7)
 في ) ( )الالنهللا(. (8)
 في ) ( )ال(. (9)
 في )ا، ب، د، هد، ال، ا،  ( )اله (. (10)
 في   )الالنهللا(. (11)
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 ] دلة الق ئل ابلندب وابلوجوب[
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ ن   لدددد  تلددددنلمأالبنلنددددهللا بدددد)  ددددن :

  يددددهلل (1)
 ڦ ڦ(2)، ڇ: البددنل ج ا بق لدد  تلددنلما ددم العجحددنن الاصصددم اددهللد ال جدد ا، 

 .(4)ڻ ڻ ڻ ڻ(3) ،ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
  اندرد   ادي   الودحنب  ا دم الجد ا اللىدم بنلتقدن  الشتدن ال لقد   (5)البإجمن 

 .  (6)فن تى نن( فل ت  أ ن ال       ) ان ن
 ڻ ڻ .فل د ه ا دم الج د  (8)اإلتادنن بمقدم ودن (7)ن المتنبلد  الهديأب :الأجاب

انددي  ا)خددذال  الا ددتهلل   الوددحنب  بق لدد   ،(10)ۀ ۀبددهلللام  ،(9)الوددن أوددعل  :ولنددنه
 .  (11)ونن كك (

                                                 

 .21   ال اصحماا: اآلي   (1)
 .155، 153آليتنن    ال اص لند: ا (2)
 ، الفي )ال( ا ندال )اللق ل (  بم اآلي ، الا ندال )يحببك   ( في ) (.31   ال    امعان: اآلي   (3)
 .7   ال الحرع ول اآلي   (4)
 في )أ، ا، ب، د، هد، ا،  ( )الإجمن (. (5)
(، 108، بدددع   )1/180(، التعوددذل فدددي  ددنن : 180، بدددع   )1/1304 الاه أحمددهلل فدددي وىددنهلله:  (6)

 ال ن : حهللي  حىل صحاح.
 في )د، ال، ا،  ( )ه (. (7)
 في )ل( )بمقم فل  ( بنلموهلل . (8)
 في ) ( ا ندال )ب (. (9)
 .7   ال الحرع: ول اآلي   (10)
(، أحمهلل 1970بع   ) 2/201(، أب  داالد: 1297، بع   )944-2/943الحهللي   الاه وى  :  (11)

 .3/301في وىنهلله: 
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 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئأ ددد  : احدددتج القنددددم بنلندددهللا بدددنن   لددد  تلدددنلم 
الاجبددن أال  (2)الحانئددذ يكدد ن إوددن، يددهلل  ا ددم  جحددنن الفلددم، لكدد ن اص دد ال حىددن  (1)ېئ
الفادد   ظددع؛  .الهدد  المي دد ا ،لكندد  لددان ب اجددب إذ اصصددم اهللودد  فتلددال النددهللا ،ونددهللالبن

إذ الحىل ابن ال امن لان بمن ي اند  ؛ صن ل ن اص  ال حىن    يقت ي  جحنن الفلم
 لمبن  أي نج حىل.فن، اعف  (3) عان لمن

 الاحتج القندم بنل ج ا بنلن  الاإلجمن .
 :  أون الن  فقسا 

أاندي اإلتادنن بفلدم وقدم - بمتنبلتد   (5)أودع ،(4)ڇبق لد  تلدنلم  :األول
 اصودع أنودل  (7)فاكد ن الاجبدن لمدن ودع (6)بفلدم وقدم فل د  ودأو  ا بد  اإلتادننفاك ن ، فل  

 ل  ج ا.

                                                 

 .21   ال اصحماا: اآلي   (1)
 في )أ، ا( )أون أن يك ن(. (2)
 في ) ( )لمن(. (3)
، الاآليدد  )الاتبلدد ه( التددي ال دإ فددي المددتل فددي بلددا النىددخ 155، 151 دد  ال اص لددند: اآليتددنن  (4)

 .198   ال المندهللال: 
 في )ل( )أوع ن(، الفي )ا( )أوع   تلنلم(. (5)
  قي  ول )أ، ا ن د، هد، ال(. (6)
  ع  المن نب ل يبعل تحقاقنن. ول القى  اصال  379ا ظع:   (7)
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يددهلل   (2)ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ:   لدد  تلددنلم: (1)الثالال ي
 «الفددن »ال «إن»؛ صن لفددظ (3)ن وحبدد    تلددنلم وىددت مو  لمتنبلتدد  ا ادد  الىددسدأا ددم 

ال اجددب  (5)الالمحبدد  الاجبدد  فكددذا المتنبلدد ؛  ن  اد، الم ددمالد الالددساد (4)إ مددن يددهللخسن فددي
  .الإذا لن   المتنبل  الاجب  لنن فل   ل  ج ا لمن اعف  ول ولنم المتنبل، الاجب

بدددددم فدددددي ، وي قدددددن، الجددددد ا المحبددددد    يىدددددت مد المتنبلددددد )  دددددن  الفنادددددم المعا دددددي:
الإذا لدددنن لدددذلي ف لدددم ودددن فل ددد  لددد  يكدددل ، الن افدددم الاجبدددنإ (6)الإ  لكن ددد ، ال اجبدددنإ فقدددا

 .  (7)(الاجبن فس تاب المتنبل 
ن الجدد ا المحبدد  يىددت مد الجدد ا المتنبلدد  فامددن   يكدد ن أ ددهللاي  (8) ددنص ؛الهدد   دد  

 الحانئذ   يعد الن افم. –صن ف  ال ال ج ا  ول   ع ن 
الفل د   ،(9)ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ:   ل  تلدنلم الث لث
 الاجبن لك ن اصوع ل  ج ا. (10)خذ ب صتم ب  فاك ن اأول جم   ون 

                                                 

 في )ا( )الالقن ي(. (1)
، اللن   اآلي  في )د، هد، ا( إلم )فدنتبل  ي(، الفدي )ب، ال  ( إلدم 31   ال    امعان: اآلي   (2)

 )يحببك   (.
 في )أ، ب، د، هد، ال، ا( )ل متنبل (. (3)
  قي  ول ) أ (. (4)
 في )ال( )الساد(. (5)
 في  )ا،  ( )قن  (. (6)
فدددي )ا، ن،  ( لن ددد  اللبدددن ال )فدددس تكددد ن المتنبلددد  الاجبددد (. الا ظدددع:  دددع  الفنادددم المعا دددي  (7)

 ، فإ     الج د ل ذا الكسد اللل   وذل   في لتنا  خع ل  أ  م ا ا .41ل من نب:   
 في )أ، ا، ب( ا ندال ) (. (8)
 )فشذاله(.ال هلل ال دإ اآلي  في )ا، ب، هد، ال، ا،  ( إلم  7   ال الحرع: اآلي   (9)
  قي  ول )د(. (10)
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ن الوددحنب  لمددن اخت فدد ا فددي الجدد ا اللىددم انددهلل التقددن  الشتددن ال  الأوددن اإلجمددن ؛ فدد
 دددن ال  ددد     أفقنلددد : )فل تددد  .   ان مدددن  دددأ  امدددع اندرددد   ادددي ، دددما إودددل  ادددع 
ن أف دد    ،بلددهلل الىددفا  ا ددم الجدد ا اللىددم انددهلل التقددن  الشتددن ال (2)جملدد اأ ،(1) فن تىدد نن(

 لمن  جل ا إلم فل   لملعف  الج ب .ا  تهللا  بفل   الاجب 
 ]رد األدلة    قبل الق ئلني ابإلابحة[

لال ا ددم الجدد ا فل دد  بادد اا الاددل النوددال الددهللا، جاددب اددل حادد  القندددم بنلنددهللاأال 
النبددي ا ادد  الىددسد ا ددم  (3)الاحددهلل الهدد  أن التأ ددي الالمتنبلدد  هدد  اإلتاددنن بفلددم وقددم فلددم

وندهللالبن  (6)ف د  جل ندنه، اإلبنحد  (5)بد  ا دم الجد  (4)الحانئذ جدنا اإلتادنن، ال ج  الذل فل  
 الالمتنبل . نأال الاجبن لمن حوم التأ ا

 (7)وددن–ولنددنه  ڻ ڻ ڻنلم: ن   لدد  تلددأبدد :الالادد اا اددل الددن  القنلدد 
الهددد  ،  ددد  وقنبدددم لددد إف ،(10)ہہ ہ ۀ ۀتلدددنلم  (9)بدددهلللام   لددد  –(8)أودددعل  بددد 

لد  يكدل  ،«ودعل أودن » «:ون  تنق »دذا لنن المعاد بإال  ،«ون  تنق »وشو   بنلق   فكذا 
 فس يت  الهلللام. ،تم ب أفل   ول جم   ون 

                                                 

 تقهللد تشع ج الحهللي . (1)
 في )ا،  ( )فأجمل ا(. (2)
 في )ال( )   (. (3)
 في )أ، ب، د، هد، ال، ا( )اتان  (. (4)
  قي  ول )أ، ا، ا(. (5)
 في )ب، د، ال، هد،  ( )فل ننه(. (6)
  قي  ول )د(، الفي )هد( )الون(. (7)
  قي  ول ) أ (. (8)
  قي  ول )د(. (9)
 فن ت  ا  قي  ول )د، ال، ا،  (. (10)
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 (2) مددنإا اللىددم بلددهلل الىددفا  الجدد   (1)بددنن ا ددتهلل   الوددحنب  ا ددم، الاددل اإلجمددن 
    لدددن  ا ودددأو   ل إفددد ،(4)(اندددي ونن دددكك  اخدددذال ) ا اددد  الودددسال الالىدددسد (3)قدددنن لق لددد 
 ،الحانئددذ يكدد ن الجدد ا اللىددم وىددتفنداج وددل هددذه القع ندد    وددل واددعد فل دد ، بنصخددذ اندد 

 الالشسل في ذلي   فامن فا   ع ن  ا م ج   ولان .
 ]املسألة الث لثة[

 [يت تعرف هب  جهة فعله ]القوا د ال
ال بتىد  ت  بمدن ا د  أ، إودن بتنواود  (5)تل د  ام ودن ج د  فل د   :القنلقد )  ن :
الخو صدددن ال جددد ا ، ال بان  دددنأحدددهللهن أيددد  دلددد  ا دددم   ددد  اوتقدددن  أال بمدددن ا ددد  أ، ج تددد 
 ،لددد  لددد  يادددب (8)ال ومن ادددنأ، و افقددد   دددذ  (7) نوددد ، الل  ددد إذان ال أبددد (6)لنلودددسال ،بأون اتددد 
 .(  ن  لمنهللالا (9)الل    ،الالنهللا بقوهلل القعب  واعدا، في الشى ل قنلعل اال
ن التأ دي أالابد   ، (10)   : لمن اب  في المبنح  الىنبق  الجد ا التأ دي بد أ

 ن فلدم النبدي أال ، ا دم الا د  التدي فل د  وقدم فل د   (11)تانن بفلدمإلابن ال ال ا
، ال حعاوددن لمددن وددعأعالهددن ن يكدد ن وكأال ونددهللالا؛  وتنددن  أال الاجددب أوددن وبددن  إأ   101 
لامكنندن  ؛(12)بنحد  الالندهللا الال جد اإلودل ا ن يم هلل   ااهلل ب ن تلعل ج   فل د  أ اد أ

                                                 

 في )ا( ا ندال )أن(. (1)
 في )ا( )الإ من(. (2)
 في )د، هد، ال، ا،  ( )بق ل (. (3)
 تقهللد تشع ا . (4)
  قي  ول )أ، ا، هد، ال،  (. (5)
 في )ال( )الوسال(. (6)
 في )ال( )أال بك   (. (7)
 في )د( )الومن انج(. (8)
 في )ا( )أال(. (9)
  (. قي  ول )ا،  (10)
 في )أ، ب، د، هد، ال، ا( ال دإ اللبن ال )بمقم فل  (، الفي )ا( )بفل   وقم فل  (. (11)
 في )ا،  ( )الال ج ا الالنهللا(. (12)
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ن تكدد ن خنصدد  أوددن إال  ،ن تكدد ن انودد  تلدد  القسادد أوددن إ (2)الهددي  (1) التأ ددي بفل دد  
 ب احهلل ون ن.

  بل :أفيعق  (3)أون اللنو 
حدهللهن، وقدم أا دم   (4)ن يدن  الع د  أبد، ن تلعل الا د  بتنواود أ: األول

 .هذا وبن ، (5)الهذا الاجب، ن يق   هذا ونهللالاأ
ن التشاادددع   يقدددم بدددال صذلدددي الفلدددم بفلدددم ا ددد  ج تددد ؛  : بتىددد    النبدددي الثالالال ي
 وند جلم هذه القناهللال خنص  بنل ج ا.إلالا ،(6)المشت فال

دلددد  ا دددم  (7) ددد  اوتقدددن  آليددد أذلدددي الفلدددم بفلدددم ا ددد   : بتىددد    النبدددي الث لالالالث
ذا إفدد، (10)ال جدد ا وددقس (9)دلدد  ا ددم (8)يدد آلن هددذا الفلددم اوتقددن  أذا ا دد  إوددقس  ،حددهللهنأ

  بي ددد  إال ، ي دددن الاجدددبأخدددع آلا (11)ن ذلدددي الفلدددمأ ددد ى بانددد  البدددال فلدددم  خدددع ا ددد  
 التى   .

 .ي  دل  ا م أحهللهنذلي الفلم بفلم ا   ا   بانن   : بتى    النبي (12)الرابع
   :ون الشنص  بنل ج ا فقساأال 

ون تددنن أفإ  مددن ،  نودد إذان ال أج دد  ال جدد ا بأون اتدد  لنلوددسال بدد (1)ن يل دد أ: األول
 ل  ج ا.

                                                 

 ون بال الملك فتال  ن ا ول )أ، ب، د، ال، ا(، الفي )هد( بهللل ن )ب (. (1)
 في )ال( )اله (. (2)
 في ) أ ( )اللند(. (3)
  قي  ول ) (. (4)
 ذا الاجب، هذا وذ الا(.في )ا،  ( )ه (5)
 في ) ( ا ندال )في الحك (. (6)
 في )أ، ب، د، ال، ا( ) ي (. (7)
 في )ال( ) ي (، الفي )د، ال( )اآلي (. (8)
 في ) أ ( ا ندال ل م    ولنم ل ن )احهلللن(. (9)
  قي  ول )أ، ا، ا،  (. (10)
  قي  ول )ال(. (11)
 في )أ، ا، د( )العابل (. (12)
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، فااددب؛ صن المندددذال  هدد   دددذ  (4)الفلدددم الا لددنج جدددما  لرددعم (3)ن يكدد ن أ: (2)الثالال ي
 الاجب.

ومن اددن لدد  لدد  ياددب لددنلعل اال المادددهلليل فددي صددسال  (6)يكدد ن الفلددم (5)نأ: الث لالالث
 (7)ف د  لد  يك  دن الاجبدال لكن دن، ا ندال  لل ف لم امهللا وبيدم ل ودسالالشى ل؛ الذلي  ن 

ف ددذلي ، ونددهللالبال فددي صددسال الشىدد ل أاليك  ددن وبددنحال  أنومندد اال الفادد   ظددع؛ لادد اا 
 .(8)ب من فا ن أتم

 الشنص  بنلنهللا فنانتنن: الأون
 ،القعبد  واددعدا (11)الفلدم وأتاددن بد  لقوددهلل (10)لكدد ن ، يل د  ج دد  الندهللا أن: (9)األوىل

لد  لدنن ل  جد ا لد  يكدل  إذ،  وهلل بذلي الفلم واعد القعب ؛ فن   حانئذ يك ن ل ندهللا أل
  عب . (13)الل  لنن لإلبنح  ل  يحوم ب ، بم لسوتقن ، القعب  (12)لماعد

إذ الق دن  يمناددم ،   دن  لمندهللالا (1): أن يل د  لد ن الفلدم وندهللالبن لك  د (14)الث  يالة
 دد    يمناددم اصدا  أالاجددب وددم  (2)    ددن هن وددل  ددند جماددم ال  ددإفدد، اصدا  الفادد   ظددع

 لك ن أداد   اع الاجب.
                                                                                                                                               

 في )ا( ا ندال )أن(. (1)
 في ا )الالقن ي(. (2)
  قي  ول )أ، ب، هد(. (3)
 في )ال( )جما   عم(. (4)
  قي  ول )أ، ب، د، هد، ال(. (5)
  قي  ول ) (. (6)
 في ) ( )قن ن(. (7)
  قي  ول )ا، ال(. (8)
 في )ا، ب، ال،  ( )اصال  ( (9)
 في )ب( )ق ن(، الفي )د، هد،  ( )يك ن(. (10)
 في )ا( )بقوهلل(. (11)
 ب( )بماعد(. في )أ، ا، (12)
 في )ب، ال، ا،  ( )ون (. (13)
 في )ا، ب، ال،  ( )القن ي(. (14)
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 ]املسألة الرابعة[
ال اجدددب اتبناددد   ددد  ج  (3)ن ادددن ض فل ددد إفددد، الفلدددسن   يتلن ادددنن:  دددن : )العابلددد 

، اخددت  بدد   ىددش   فددي حقدد  (4)نإال ، ن اددن ض وتددأخعا انوددن فبددنللكنإال   ،وتقددهللون  ىددش
ج دم التدأ  خ  (7)نإ بم الفلم ال ىخ امدن بلدهلله، ال  (6) اخت  بنن خونن  في حقنن  (5)نإال 

 .فنآلخذ بنلق   في حقنن   تبهللاده(
 ددد ا  لن دددن وتمدددنا ال لودددسال الظ دددع فدددي  ،  يتلن ادددنن أ ددد   فلدددس   ددد     

أال لدد  ياتملددن ، أال وشت فددال الجددنا اجتمنا مددن لنلوددسال الالودد د فددي ال دد  الاحددهلل، ال تددال
   .في ي د بلان ، الاصقم، قنلو د
 (8)الإذا، الفدددي القدددن ي  جتمنا مدددن، ال  الالقنلددد    تقنبدددم  خدددتسل ال  ددد صي اففددد

ن ال ددد   إفددد، الفاددد   ظدددع، إ مدددن يلدددن ض القددد   (9)ا تفدددم التقنبدددم ا تفدددم التلدددن ض، فنلفلدددم
 .المتقنب ال في ال تال   يننفي تقنب  من

                                                                                                                                               

 في )أ، ا، ب، د، ال، ا،  ( )بك   (. (1)
 في )ا،  ( وقت نه. (2)
 في )د( )فل  ن(. (3)
 في )ا( ا ندال )الإ (، ال)فإن( بهلل  )الإن(. (4)
 في )ا( )الإذا(. (5)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )د، ا،  (. (6)
 في )د، ا( )فإن(. (7)
 في )ا( )فإذا(. (8)
 في )ال( )الالفلم(. (9)
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ن يكدد ن الاجددب أوددن إا   101  (1)ذا اعفدد  هددذا فنقدد  : الفلددم الملددن ض ل قدد  إ
ن لددد  يكدددل الاجدددب ا تبدددن  فدددس يدددعد فاددد  هدددذا إفددد. ال  أ ،الج بددد  (2)الهددد  المتكدددع  ، تبدددن ا

. ال يتقدهللد ا اد أن يتدأخع ادل القد   الملدن ض لد  أن لنن الاجب ا تبن  فإودن إال . التقىا 
لدنن وشو صدن  (4)نإال ، فدي حقد  (3)ن لنن وشو صن ب   ىدش إفإن تأخع فذلي الق   

وددن فددي حقدد  أ حقنددن. (7)فددي حقدد  الفددي (6)يددنه  ىددش إن ال ن  ددم نإال ، فددي حقنددن (5)بنددن  ىددش 
ن أالشناددي وددل  (8)الحانئددذ   يددعد وددن  نلدد ، وددن فددي حقنددن ف ك  دد  الاجددب ا تبددن أال ، فظددنهع

، الظ    لدنن فل د   بدم اللدند بنللدند تشواودن    ىدشن (9)ن تننالل  بيع شإالق   اللند 
ن لددنن الفلددم وتقددهللون إال  ،ي ددنأفددي حقنددن  (11)لدد  ينىددخ (10)ن لدد أ مددن يكدد ن تشواوددن إال 

 (12)أل يكد ن القد  ، ودع بدنللكنصين دن لدنن اإن لدنن القد   انودن  دم   ال إفد، ا م القد  
الإ  ، ن لنن وشتودن بد   ىدخ ذلدي الفلدم فدي حقد إال ،   ي مد لل    ل  إ ن شن ل ، ال 
 .ي نأي مد ال ل  

                                                 

 في )ال( )الق  (. (1)
 في )ال( )المذل  (. (2)
 في )ب( )فنىش (. (3)
 في )ال( )فإن(. (4)
 في )ا،  ( )فنىش (. (5)
 في )ا،  ( )فنىش (. (6)
  قي  ول )ا، ب، د، هد ال، ا،  (. (7)
 في )هد، ال( ) ن (. (8)
 ا، ب، د، هد،  (.  قي  ول )أ، (9)
  قي  ول )ا( الالملنم صحاح. (10)
 في )ا، ب، د، هد، ا( )بنىش (. (11)
 في )ال( ا ندال )اصوع(. (12)
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القدد    (1)ن لددنن وشتوددن بنددن فددنن لددنن ال الد القدد    بددم ام نددن بنلفلددم لددنن ذلدديإال 
 (2)ن لددنن بلدددهلل اللمدددم  بنلفلدددم لدددنن ذلدددي القددد   إال  ،وشووددن لندددن ادددل حكددد  ذلدددي الفلدددم

اللدم؛   دتبهللاد أن ج م التن  خ فنصخذ بنلق   فدي حقندن إال ، ذلي الفلم انن (3) ن شن حك 
 ،لادددد إا  دددمند فلدددم إلدددم  ن القددد     يحتدددنب فدددي د لتددد إفددد، القددد   بنإلفدددندال دالن الفلدددم

   يهلل  ا م الج ا ا تبن . (4)لا إون ل  ينظ  الق      إف ،بشسل الفلم
 ]املسألة اخل  سة[

فددنصققع ، (6)البلددهللهن، ال اددم  ،  بددم النبدد ال تلبددهلل برددع   دد  أ: (5)الشنوىدد ) : ددن 
الدددددد حي الاددددددهللد وعاجلتدددددد   (8)ال كذبدددددد   ا تظددددددن ه، وددددددع بن  تبددددددن أ: (7)ال اددددددم، ا ددددددم المنددددددم
اص بادن   (9)اد :ا دتهلل  بييدنإ أودع فا دن بن تفدن   ندن لإللدم ،  اجم في العج :  ام ،الوعاجلتنن
 .(ص   الرع ل  الل انت نأفي :   نن، ا ا   الىسد الىنلف 

 د  ؟ أ بان  صهم تلبهلل برع  ول  ب   ول ا    أالمىأل  الشنوى  في : أ   
لدنن  ص د ؛  بادن ص بم  ب ت  تلبهلل برع  ول  ب   ول ا    أإلم  ذهب المونف
،   وادن  ل لقدم إذ؛ بنلردع  (11)الذلدي، (10)اللنن يو ي ال يد ل، حعا يتحن  في  ن  
 ف    ع  ول  ب  .، ل  يبل  بلهلل إذ؛ (12)اللان ذلي  عا 

                                                 

  قي  ول )ا،  (. (1)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا،  (، الفي )أ، د، هد، ال، ا(  قي  )ذلي الق  (. (2)
  ن ا ول )ال(. (3)
 ق  (.في )ا، ال، د، هد، ا،  ( )إلا  ال (4)
  قي  ول )أ، د، هد(. (5)
 في )ال( )البلهلل(. (6)
 في )ب، د، ا( )ال ام(. (7)
 في )أ، ا، د، ال، هد( )أ ظن ه(. (8)
 في )ا( )بن تفند (. (9)
 في )ا،  ( )يي ل ال و ي(. (10)
 في )ا( )ذلي( بحذل ال اال. (11)
 في )ا( )برعا (. (12)
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 ددع  إلددم  (1)البل دد   ، ددع  إبددعاها  إلددم  ادد  اخت فدد ا فددي ذلددي فبل دد    ىددب 
   . ع  ااىم إلم  (2)البل     و  م

بلدهلل   (4) د إا د  دلادم ودل  دن  الدل،    لد  يكدل وتلبدهللا بردع : إ(3)الون   ول  ن 
  . ال ام:،  ن  بق ل ألا  إال  ،ال ااي ، (6)ل  يكل وتلبهللا برع  (5)النب ال

 الون   ول ت  ف في ذلي، الل  يرع المونف إلا .
 ون بلهلل النب ال فنصققع ا م المنم ول تلبهلله برع .أال 

ا ددم  (8)برددع   وددل  ب دد   (7)لددنن بلددهلل النبدد ال وتلبددهللا  دد  إال ددن  بلددا الفق ددن : 
   :ل ج ال (10)اله  بن م، (9)حكند ول الرعادم المتقهللو ص   لنن وأو  ا بن تبن  اأولنم 

   ل  لنن وأو  ا بن  تبن  ول  عادل   لمن ا تظع الد حي فدي ال  دندم : إ(11)األول
 لكندد  ، ت ددي الردعادم الحود   الل د  بش  هددن ادل بادنن حكم دن (12)بلدهلل البحد  ودل  إ

لدد  يكدل وددأو  ا  (15) د أفل دد  ب،  دعادل   (14) اددع التفتدا  وددل ينتظدع الدد حي ودل (13)قدنن
 ال حي. (16)ال كذب  ا تظن  : ن  بق ل أبن  تبن   الالم ون ذلع ن 

                                                 

 في )ا،  ( ا ندال ) ىب (. (1)
 ) ىب (.في )ا،  ( ا ندال  (2)
 في )ا،  ( ال دإ اللبن ال )الون   ول ذهب إلم أ  (. (3)
 في )د( )إن النبي(. (4)
 في )د( )بلهلل البلق (. (5)
  قي  ول )د(. (6)
  قي  ول )ا(. (7)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )أ، ب، د، هد، ال، ا،  (. (8)
 في )د( )المتقهللد(. (9)
 في )د( )اله  وعدالد(. (10)
 اللم(.في )د( )اص (11)
 في )ا، ب، د، هد، ال، ا،  ( )ال(. (12)
 في )ا،  ( )لكن  لنن ا ا  الىسد ينتظع(. (13)
 في )أ، ا، ب، د، هد، ال، ا( )ال(. (14)
 في )أ، ب، د، هد، ال، ا( )أ  (. (15)
 في )ب، هد، ال ا،  ( )ا تظن ه(. (16)
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وددددل ت ددددي الرددددعادم ل جددددب ا ادددد   (1)   تبددددن أ   بن 102لدددد  لددددنن وددددأو  ا  : الثالالالال ي
 (3)ي ددنأ (2)الل جددب ا انددن المعاجلدد  ، لتددب   الا مددند   بددنن يىددتفتي وددن  إلددم المعاجلدد   

لنقددددم  ذ لدددد   اجددددم ؛ إلدددد  يعاجددددم لتددددب   ل جدددد ا ا  تددددهللا  بدددد  لكندددد  ، لتددددب  إلددددم 
ي دن أن أحدهللا أاللد  ينقدم ، (4)لت فع دالاااندن الدالاادا   ا دم النقدم لسفتشدن  بدذلي، الا ت ع

 بيسن الق   بن  تبن . (5)فل  ، ول المات هلليل  اجم لتب  
الدعج   إيانا اجم الت  اال في  فن   ،    ى   اهللد وعاجلت  لتب  : (6) ام ا ا 

 .(7)قمن ه  وذل   في لتب الحهللي 
الا ددددد د  د اجدددددم التددددد  اال فددددي الدددددعج    لدددددما إ مدددددن ا دددد  :   نددددن فدددددي الاددددد اا انددددد 
ف د  تكدل المعاجلد  ، لدن  ا ينكدعالن  دعاا  الدعج  فدي ديدن   ص  د الا حتانب ا ا   الذلي 
 برعا . (9)الالت  اال ونى خ  (8)لبانن  عا  اللاف يعاجل ن

  ددددنلم امددددع  اددددي   اندددد  ال  دددد  وددددل التدددد  اال   ددددب النبددددي  (10)الل ددددذا لمددددن
 .(12)(اتبناي إ ل  لنن و  م حان لمن ال ل  ) ال ن  (11)ا ا 

                                                 

 ون بال الملك فتال  ن ا ول )د(. (1)
 ا(.ون بال الملك فتال  ن ا ول ) (2)
 قي  ول ) أ (، ال دهلل ال دإ اللبدن ال فدي ) ( )أي دنج وعاجلد  لتدب  (، الفدي )ا( )أي دنج وقهللود   (3)

 ا م المعاجل (.
 في )ب( )في ذلي(. (4)
 في )ا( )فلم(، الهي خيأ ول النن خ. (5)
  قي  ول )ا،  (. (6)
 الون بلهللهن. 6/266ينظع: صحاح وى   برع  الن الل:  (7)
 ال  وكنن ل ن.في )ا( ا ندال )ل (،  (8)
 في )ا( ا ندال )بهللين (. (9)
  قي  ول )ا(. (10)
  قي  ول ) أ (. (11)
. ال دددهلل اددددلف  ال اقمددددي فدددي وامددددم المالادددددهلل: 3/338الحدددهللي   الاه اإلوددددند أحمدددهلل فددددي وىددددنهلله:  (12)

 . ال ن : فا  وانلهلل بل  لاهلل، اله  الاف.1/174
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 الق ئلني ابالقتب س[  دلة]
النبدي  أوع عادل   بيينإ  (2)بن  تبن  ول (1)لنن وأو  ا  بأ  ا تهلل  القند  ن 

 ،(4)ڱڱ ڱ ڱ ڳ: لق لددددددددد  تلدددددددددنلم ،(3)نبق الىددددددددد اص بادددددددددن فا دددددددددن بن تفدددددددددن  
 .  (6)ۆئۆئ ۇئ: (5)اللق ل 

 أصدددد  ن المددددعاد بن  تفدددن  المددددأو   بدددد  وتدددنبلت   فددددي إ: (7)  ندددن فددددي الاددد اا اندددد 
 (9)الاللقددنا (8)الرددع ل  الل انت ددن ل جدد ده تلددنلم الالحهللا اتدد  ال هلل تدد  الالقدد اا ا ددم الينادد 

 .  لااع   في فعالا نالنىخ الالت مومن   يقب أ ب  نا م الملوا  الون 
 في اصخبن (: البنا القن ي: ) ن 

 :الفا  فو  
   :اله   بل : فامن ا   صهلل   (10)ولألا
  .و االستدالل  (11)ول     لم وجود خمربه ابلضرورةألا

 .  قمم ون  تلنلمأ  لكنن في بلا اصال نإ إال ،   تلنلم خبع: الث ي
 .  وهللق الا    الملامال ا م الفق الالملتمهلل دا اه ال خبع         :الث لث

                                                 

 في )ا( )بأ   ا ا  الىسد أوع(. (1)
 في )د( )ال(. (2)
 )ا، د، هد، ا،  ( )الىنلف (.في  (3)
 ، اللن   اآلي  في ) ( )الاتبم و  (.125   ال النىن : اآلي   (4)
 في )ا، ب( )ال  ل (. (5)
 .90   ال اص لند: اآلي   (6)
  قي  ول )هد(، الفي )ا، ب، د، ال، ا،  ( )ان ن(. (7)
 في )ا( )الينانإ(. (8)
 في )ب( )الاقنب (. (9)
 وم(.في )هد، ا( ا ندال )الف (10)
 في )ا( )بنلن (. (11)
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 .  جمن  حا صن اص؛ و صخبع لم ا :الرابع
 .  ح ال  أخبع جمم اظا  ال  :اخل  س
 .الشبع المحف ل بنلقعادل: الس دس
حنلد  اللددندال أالهد  خبددع ب لد   الايتد  فددي الكقدعال وب لددن : المتدد اتع (1): الشبدعالسال بع

 .ت ا فه  ا م الكذا
 دع  فدي البدنا القدن ي فدي  ،(2)اصفلدن  ال  فدي وبنحد ص   : لمن فعغ ول البنا اأ
 0اب ت ن الهي ا خبن  (3) عق 

ن لدم احدهلل يل د  بنل دعال ال الم ادم ص؛ الشبع  ندي ادل التلع دااإلوند: ) (4)ال ن 
؛ اللددذلي ي  لدد  فادد  ال ماددمه اددل الم اددم الددذل   يحىددل ذلددي؛ الددذل يحىددل فادد  الشبددع
لاد اا ؛ الفاد   ظدع ،(5)ي اد  لد  يكدل اصودع لدذلين حقاقتد  بهللأف د   ؛ اللذلي   ي  لد  فاد 

 الذلي   يكفي في بهللاهت .، (6)يقن  الشبع و ال  لك    وتو  اج ب ج إن يك ن أ
خبن  ول  ود  أون إ : ىند الشبع اسا أن ص؛ (7)الذلي، الفي هذا البنا فو   اسا 

 . خبن  ل  يل   صهلل  ن ال  لذب نأال أ، خبن  ول  و  الكذاأ (8)الأ، الوهللق

                                                 

  قي  ول )د، هد، ال، ا(. (1)
 في ) أ ( )اص  ا (، اله  خيأ. (2)
 في ) أ ( ) ع ش(. (3)
 في )ا، ب، د، هد، ا،  ( ) ن (، بحذل ال اال. (4)
 .315، 314/  1/ ق2ينظع: المحو  : ب (5)
 في )ب( ا ندال )ون(. (6)
  قي  ول ) (. (7)
 في )ا،  ( )الأون(. (8)
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ول ددد د :  ىدددند الشبدددع اساددد أ)  ددد   دددن :إف، اللدددم ومدددن  نلددد  الشناددديأ (1)الهدددذه اللبدددن ال
 (2)ن لدددم الاحدددهلل ودددل الشبدددع المل ددد د الوددددهللق إفددد(؛  الول ددد د الكدددذا الوحتم  دددن ،الودددهللق

 .  ل  يكل خبعاإال ، ي نأالالشبع المل  د الكذا يحتمم الوهللق الالكذا 
 ون ن فوس. (4)فعد لكمأ ،اسا  (3)خبن ص ىند اأاللمن لنن 

 الفصل األول: يف اخلرب الذي  لم صدقه 
 :(5)اله   بل 

ال ، أالنددددن  حددددن ال :إوددددن بنل ددددعال ال لق لنددددن، اقددددس (6)خبددددع ا دددد  الجدددد د وشبددددعه: األول
 .  اللنل  حند  :لق لنن ،بن  تهلل  
ذ لددد  لددد  يكدددل صدددند ن فدددي بلدددا ، إصدددندق دادمدددن (7)الهددد  ،خبدددع   تلدددنلم: الثالالال ي

الهد   اصال دنإلكندن فدي بلدا ، فدي ذلدي ال  د  (9)وندن (8)صدهلل   ال نإ الفعانن صهللال صا
وندددن فدددي  أقمدددملكنددد  ، ودددل الكدددنذا أقمدددمن الودددندق ص، ونددد  لنودددمال ددد  لذبددد  الصدددهلل نن 

 اعال ال. اصال نإجمام 
ادادم  الالملتمهلل في ذلدي ا د  . اله  ومن ا   صهلل   خبع الع     :الث لث

لمدن باندن فدي ؛ بك  د  صدند ن (11)مدالاد (10)الوهللق الاا ع الملامال ا م الفدش داد اه فا دمد
 الكسوا . (12)قتبنن

                                                 

  قي  ول ) (. (1)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا(. (2)
 في )د( )خبع(. (3)
 في )ا، ب، د، هد، ال، ا،  ( ) ى (. (4)
 ال دإ في )أ، هد( ا ندال )اخبع( بلهلل   ل  ) بل (. (5)
 في )ال، ا( )المشبع ان (. (6)
  قي  ول )ب(. (7)
 في )ا، ب، هد، ال( )صهللق(. (8)
 في )ال( )انن(. (9)
 ف مد(.في )ب( ) (10)
 في )ال( )الامم(، الفي ) ( )القيم(. (11)
  قي  ول )ال(. (12)
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 .(1)حا  ا م ون  اأتي الاإلجمن  ،إجمن ن ذلي ص؛ اصو خبع لم : الرابع
فن ددد  ، لرددد  ت   ال فدددعت   أ فىددد  فدددي  أحددد ال   (2)خبدددع جمدددم اظدددا  ادددل: اخلالالال  س

    ا ددس إذ، الهددذا ا دد  اددندل  اددع حقاقددي، صددندق (4)  يكدد ن فددا   أناددندال  (3)يبلددهلل
الحانئددذ إخبددن  الامددم الكقاددع امددن ياهللال دد  فددي ، وددن ياددهلله اآلخددع فددي  فىدد  (5)ا ددم صحددهلل
 الاحهلل ال ذلي اله    ي جب الل   جمون. (6)لإخبن  أ فى  

 أنا منددن  إذا ددن ص؛ ول دد د الوددهللق (8)فن دد ، الشبددع المحفدد ل بددنلقعادل: (7)السالال دس
خدددذ الندددن  أال  (9)تددد  دددعل ا دددم ال دددسك اددد   دددملنن ودددل بلدددا خ اصددد  بم  أاللدددهللا لم دددي 

 الانناال المم ن  بم ن  الم  ك  يلنن بم ت . الأخعج جا ب    (10)ين ح ن ال رق ن 
. لد   الشبدع لا ا دن ود إ  ادعه إذ؛ ول ا   حوم بنلقعادل فقدا بن دم (11)الون يقن 
 .أي نوم الشبع يحتمم ذلي  إذالفا   ظع 

اللقدددم  أحدددن لدددن الهددد  خبدددع ب لددد   الاتددد  فدددي الكقدددعال وب : الشبدددع المتددد اتع: السالالال بع
 أخدعه الإ مدن .(12)ت ا فه  ا دم الكدذا ال دع  هدذا ودم  دعال   ودذل   فدي لتبندن الكسواد 

 الكسد ا ا . (13)لافع  ؛   أاظ  وقنصهلل هذا البناأوم 

                                                 

 في وبح  اإلجمن . (1)
 في )ب، هد( )ول(. (2)
 في )ا( )بلاهلل(. (3)
 في ) أ ( )ون  (. (4)
 في )ا( )بمن(. (5)
 في )ا( )قنصخبن (. (6)
 في ) أ ( )الالىند (. (7)
 في )ب، هد( )الأ  (. (8)
 في )د، هد( )و ت (. (9)
 في ) أ ( ) نل ن(. (10)
 في )ال( )الون تقم(. (11)
 في )ال،  ، ا( ا ندال )الكسوا (، الأان ن في   )في الحن ا (. (12)
 في )د( )لنفي(، الفي )ال( )لاتفع (. (13)
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 ] س ئل املتواتر[
ال اددم يفاددهلل ، (2)سفددن ل ىددمنا خ دد  يفاددهلل الل دد  وي قددن أ :(1)اصاللددم:  ددن : الفادد  وىددندم
 الاص دشن الجد د الدبسد الننداد   (3) ل د  بنل دعال ال أ دن: ادي لندنال الم ج د   ال المن

   .(لس تئنن :   نن ،ال احهلل  وف ا انال : اهلل التفنالإ بان  البال   لنن:  ام المناا .
 :(4) بل أفي الشبع المت اتع وىندم :    أ

 :األوىل (5)لةأاملس
وددد   و جددد دال فدددي أ (7) ددد ا  لدددنن ودددل (6)أل ،إن الشبدددع المتددد اتع يفادددهلل الل ددد  وي قدددن

 ا     يفاهلل الل   وي قن.إلم      ذهب اإف: خسفن ل ىمنا ، و   وناا أال ال أاون نن 
ذا اخبع ادل الم جد د إن الشبع المت اتع يفاهلل الل   أاله  : التفوامإلم  الذهب   د

ن الشبددع ألندن ا دم  ذا اخبدع ادل الم جدد د فدي المودنن المنادديإفدي الحدن  ال  يفادهلل الل دد  
 ددن  ل دد  اددعال ال الجدد د الددبسد النندادد  بنصخبددن  المتدد اتعال اددل أ: ع يفاددهلل الل دد  وي قددنالمتدد ات

الج دهن ال امد بذلي جمون خنلان ال التعدد جن  دن وادعى الادمد ب جد د المردنههللاإ الهدي 
المنادا  بدس تدعدد  اص دشن الجد د  (8)اللدذا  ل د   فدي الحدن  ، و   و ج دال فدي الحدن أ

الل د   إفندت فل   ، الم ج دال في المونن المناي اصو  ول  اله ، (9)قنلم  ك الىنلف  ب ن
 وي قن.

                                                 

 في )ب، ا( ا ندال )المىأل (. (1)
ا ب ددهلل فددي ال نددهلل، اللددن    « دد ونن»ب دد  الىددال الم م دد  الفددتح المددا  الترددهلليهللهن،  ندفدد  تنىددب إلددم  (2)

لىعه الى ينن وحم د  كىتال، اللدهللي   ودذاهب  ع بد  لدنلق    «  وننإ»يلبهللالن صنمن ا م  
بنلتنن ددخ ال ددهللد اللددنل  الإ كددن  النظددع الا  ددتهلل   الااتبددن  الحدد ا  الشمددن الحددهللهن ووددهلل اج ل ل دد  

 .139الالملعف . الح   اللال: 
 في )د، ا( )اعال ال(. (3)
 في )ب، د، هد، ال، ا( )أ بم(. (4)
   ول )أ، ا، ال،  (. قي (5)
  قي  ول ) أ (. (6)
 في )ب( )ول(. (7)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا،  (. (8)
  قي  ول ) أ (. (9)
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ال احدهلل  :البدال   لندن ،ل جد د جدنلان   ،بدال الشبدع المتد اتع (1) اهلل تفنالتدن: ن  امإف
 بددد   الشبددددع إلددددم  (2)ذ   يتبدددند  الدددذهلإذا اعاددددننهمن ا دددم اللقددددم  إ ، ودددف ا اندددال
 .(3)ف ا انال ال احهلل  و : ب     لننإلم  المت اتع وبند ت 

  ندن فدي  ،(4)الشبدع المتد اتع إلدم   الالج د التفنالإ يهلل  ا م تيعق احتمن  النقداا
خددع آلن التفددنالإ  بان مددن فددي  ددعا   بدد   الددذهل احددهللهمن دالن اأ   ىدد   : الادد اا اندد 

فددي الل دد د    (6)ن التفددنالإ إفدد؛ الشبددع المتدد اتع (5)إلددم يقت ددي تيددعق احتمددن  النقدداا
ن بلدددا الق دددنين ص؛ الذلدددي، ذ يقدددم ذلدددي لقادددعا فدددي الل ددد د البهللي اددد إ ،نيندددنفي ادددعال  ت 

ف دددذلي يىدددتأ ن ، (8)البل ددد ن   يكقدددع توددد    عفا دددن ،(7)اللاددد  يكقدددع توددد    عفا دددنصا
 (9)بشدسل ،اللم جمد اللقم ب ن بىدعا ص دإ الق ا  اأذا إف، اللقم ببل  ن دالن بلا

اللدم صإ مدن ال دم لس دتئنن  بنلق دا  ا ن لس ون من بهللي ا  فنلتفدنالإأوم  ،الق ا  القن ا 
 الذلي   يقهلل  في بهللاهت ن.، دالن القن ا 

 ]املسألة الث  ية[
النظدددع خسفدددن إلودددند إلدددم  حنجددد  (10)فدددس ،فدددند الل ددد أذا تددد اتع الشبدددع إ دددن : القن اددد  

لددد  لدددنن  ظع دددن لددد  : الت  دددف المعت دددم لندددن، الالبودددعل  ،(11)الالكلبدددي ،الالحاددد  ،الحدددعوال
ن أ ادم يت  دف ا دم الل د  بنوتندن  ت ا دفه  ال ، لد  لنلب د  الالودبانن يحوم لمل   يتدأتم

                                                 

 في ) أ ( )التفنالإ(. (1)
 في ) ( )ذهل(. (2)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ب(. (3)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )د(. (4)
 في )ال( )في(. (5)
 ك فتال  ن ا ول )ب(، الفي )ا( )ا لتفنإ( بهلل  )التفنالإ(.ون بال المل (6)
 في )ال( ) ع ق ن(. (7)
 في )ال( ) ع ق ن(. (8)
 في )ال( )خسل(. (9)
 في جد، د )ال (. (10)
هدد، ال ادم 317ابهلل   بل احمهلل بدل وحمد د الكلبدي ودل المتك مدال الودل الملتملد ، تد في  دن   (11)

 .9/384هد. ا ظع: تن  خ بلهللاد: 319
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 .  (2)(النظعإلم  بق ال  ع ن  ول الفلم فس حنج  (1)  نن حنصم، الكذاإلم    دااي ل  
 ن الل دد  الحنصددم وددل الشبددع المتدد اتع اددعال ل فنقدد  :أالمىددأل  القن ادد  فددي :  دد  أ

 ظددع إلددم  ال  حنجدد  فددي حودد ل  (4)اددعال الالل دد  بددنلمشبع اندد   (3)فددندأذا تدد اتع الشبددع إ
بددددي أال ، (7)بددددي القن دددد  الكلبدددديأال ، (6) ددددسد اللمالدددديإلا ،الحادددد  ،(5)خسفددددن إلوددددند الحددددعوال

                                                 

 في )د( )هي حنص  (. (1)
 في )د، ال، ا،  ( ) ظع(. (2)
 في )ا( )فند(. (3)
 في )ب، د، هد( )اعال  نج(. (4)
 .1/567ا ظع  أي  في البعهنن:  (5)
ون  ق   البا دنالل الالردن   ادل أن  أل اإلودند اللمالدي فدي أن الل د  الحنصدم ودل الشبدع  ظدعل  (6)

يعتبد  ا دم  دل   وقدهللوتال اللدذلي يقىدم  إلدم فا   ظع. فنللمالي يدذهب إلدم أ د  ادعال ل لكند  
 ىدمال: هدم أ د  أاللدي   يحتدنب إلدم وقدهللونإ، أد أ د  يحتدنب، أودن اصال  فإ د  ينفاد  اند ، حاد  
يقبدد  بددأن الل دد د الحىددنبا  ل  ددن اددعال    لكن ددن  ظع دد  أل أ  ددن لاىدد  بأاللادد  بددم يحتددنب إلددم 

فدي ولدعض  ده ا دم الكلبدي ص د   وقهللونإ( ال ق   )اللذلي الل   بوهللق الشبع(. ال دهلل  دن  ذلدي
، هددذا ال ددهلل بددال صددنحب فدد اتح 133-1/132يقدد   بددأن هددذا الل دد   ظددعل. ا ظددع: المىتوددفم: 

العحم إ  أل اإلوند اللمالي حا   ن : )الون  اإلوند اللمالي إلم أ   ودل  بادم   دنين  ان دنت ن 
 دددد   ىدددد   خددددع وددددل ول ددددن(، البددددال أن النددددما  ولندددد ل باندددد  البددددال الام دددد   )أن أ اد الام دددد   أ

ال عال ل. اله  يحوم بنللندال، الان أ اد بنل دعال ل وي دش ال دعال ل فدس  دما  بحىدب الملندم 
الهددد  الظدددنهع فدددنن اصلدددال بنلفق دددن  الالمتك مدددال وي دددش ال دددعال ال(، اددد  بدددال أن  أل اللمالدددي هددد  
القع ددب وددل الودد اا  ن ال  ددا وتحقددش البتدد  اللمددن لدد  يت  ددف ا ادد  صددن  ال  ددا ولدد ( ا ظددع: 

، فن ددد   دددهلل ا دددش ا دددم هدددذه المىدددأل  البدددال أن 329/ 1/ ق2، الا ظدددع: المحوددد  : ب2/114
اإلوند اللمالي   يق   )بنلنظعل(، الاإلوند اللمالي ه  وحمهلل بدل وحمدهلل بدل وحمدهلل اللمالدي حاد  

 .4/10هد. ا ظع:  ذ اإ الذهب: 505هد، الت في  ن  450اإل سد، اللهلل  ن  
ال دددهلل باندددن أن اإلودددند اللمالدددي  دددهلل أبيدددم  أيددد    فدددنج.  1/132ا ظدددع  أل الكلبدددي فدددي المىتودددفم:  (7)

 .328/  1/ ق2المحو  : ب
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 ن الل دد  الحنصددم اقاددب الشبددع المتدد اتع  ظددعل.أإلددم      ذهبدد اإفدد ،(1)الحىددل البوددعل 
 ول الرال  في ذلي. (2)الت  ف الرع ا المعت م

   ل  لنن  ظع ن ل  أ: اقاب الشبع المت اتع اعال ل  ن الل   الحنصمأ (3)لنن ا م
البيددددسن التددددنلي ، اددددنهع (4)الذلددددي، يحوددددم لمددددل   يتددددأتم لدددد  النظددددع لنلوددددبانن الالب دددد 

 ا م بيسن المقهللد. (5)لحو   الل   ل   اقبا  يهلل 
ل  لنن الل   الحنصم اقاب الشبع المت اتع اعال  ن ل  يت  دف ا دم  :(6) ام ا ا 
لكنددد  يت  دددف ا دددم الل ددد  بنوتندددن  ت ا دددفه  ا دددم ،   لكدددنن وكتىدددبنإال ،  ادددعه ودددل الل ددد د

 اله  انهع.، الكذاإلم       دااي ل  أالكذا اله  يت  ف ا م الل   ب
الحنصددم اقاددب  (8)ومددن يت  ددف ا ادد  الل دد  (7)ن وددن ذلددعت أال    نددن فددي الادد اا اندد :

لنفددددي حكدددد   ،الشبددددع المتدددد اتع حنصددددم لمددددل تدددد اتع انددددهلله الشبددددع بقدددد ال  ع ندددد  وددددل الفلددددم
  ظع.إلم  حنج  (9)لا ن فسإال عال  نإ التي يكفي في حو ل ن وسحظ  الذهل 

                                                 

 ، ال هلل  ىب  إلم الب شي.2/81ا ظع  أي   في الملتمهلل:  (1)
، ال ددهلل  ىدب  إلددم الب شدي ال ددهلل 2/81؛ الالملتمدهلل: 331/  1/ ق2ا ظدع  أيدد  فدي المحودد  : ب (2)

  قي  ل م  )الرع ا( ول ) (.
  قي  ول )د(. (3)
في ) أ ( ا ندال )ف  (، الأان ن خيأ ول النن خ ص   لمن  ىي أن يكتدب ادنهع لتب دن إلدم أا دم  (4)

 ف   ا.
 في )ب( )د (. (5)
 في )ا،  ( ا ندال )أ  (. (6)
 في )ا( )ذلع(. (7)
  قي  ول )ا(. (8)
 في )أ، ب، هد، ال، ا( )ال (. (9)
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 ]املسألة الث لثة[
ن   أال ، ن   يل مددد  الىدددنوم ادددعال الأال دددع   ، فدددندال الل ددد إادددنبي  :  دددن : القنلقددد 

حىن ددن بدد  الاددهللده  وب لددن إن يكدد ن  ددنهلل المشبددع ل أال ، ال تق اددهللأيلتقددهلل خسفدد  لرددب   دلاددم 
  ا فه  ا م الكذا.يمتنم ت

فددس ياددب تملادد   ، بلدد ألددم  (2)  صفددند  دد  إال ،  بلدد صا (1)  يكفددي: ال ددن  القناددي
 .(3)الت  ف في الشمى ، ال الكذاأ   د الم ن لحو   الل   بنلوهللق 

بددال العالايدد   (4)البددنلفعق ، ن حودد   الل دد  بفلددم   تلددنلم فددس ياددب ا  ددعادأال د بدد
 .(5)الالر ندال
 ڎ: الاردددعالن لق لددد  تلدددنلم، و  دددم  (7)ن بددداندددن اردددع لنقا (6)ال دددع   : ادددم

چ  چ  چ  چ  بلددددد ن لق لددددد  تلدددددنلم أال ، (8)ڈ ڈ ڎ
اللدددددن  ا  ،(9)

  الاسامنددددددددد، (10)ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ: ال ددددددددبلال لق لدددددددد  تلددددددددنلم ، بلددددددددالأ
  إال ، (12)ن اخبعالا ال اانن فدذاكإا  . الالكم الاف، (11)هم بهلل أ الب ل  ارع اهللد 

 (.فارتعم ذلي في لم اليبقنإ

                                                 

 في )ا( ا ندال )في(. (1)
  قي  ول ) (. (2)
 .370،  1/ ق2، المحو  : ب1/137لقناي في المىتوفم: ا ظع  أل ا (3)
 في )د( )الالفعق(. (4)
 في )د( )الر ندال الالعالاي (. (5)
 في )د( )ال رتعم(. (6)
 .12،    ال المندهللال: اآلي  چ  چ   چ  چ   ڇ الهي   ل  تلنلم  (7)
 .65   ال اص فن : اآلي   (8)
 .64   ال اص فن : اآلي   (9)
 .155ل: اآلي     ال اصاعا (10)
 في )ال( )الك ف(. (11)
 في )ال( )فذلي(. (12)
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 (3)حو   المت اتع (2)في بانن ا ابا (1)المىأل  القنلق :    أ
بدددم  ،ااتبدددن  حدددن  المشبدددع لإلدددم    حنجددد  فدددي الل ددد  بكددد ن الشبدددع وتددد اتعا فنقددد  :

 ، دد  وتدد اتعأفددنده الشبددع ا مددن بددنلمشبع اندد  ا دد  أن إفدد ،يكفددي ااتبددن  الىددنوم حددن   فىدد 
أل  ،فددددندال الل دددد إ (5)لمتدددد اتعحودددد   ا (4)الهدددد  ولنددددم  دددد   الموددددنف اددددنبي  ،  فددددسإال 

 تعتاب الل   بنلمشبع ان  ا م خبعه .
 .في المشبع ل (7)في الىنوم الااننن ون ن (6)ااننن ون ن:  بل أال عال   

 ون الرع نن الملتبعان في الىنوم أ
خبن  اند  إل  ل  يكل لإخبع ب  اعال ال ال أبمن  (8)ن   يل   الىنوم  ب  : أفأحدمه 

 ددد  أال ، ي دددمد تحودددام الحنصدددم (9)ن لدددنن فدددي تحودددا  إن تدددأااعه ص ؛تدددأااع فدددي الل ددد  بددد 
 .في ال عال  نإ  ومتنل (11)في تق  ت  ف ي (10)ن لننإال ، وحن 

ن   يلتقدهلل الىدنوم خدسل ودن اخبدعه أالهد  ، ودن ااتبدعه الردع ا المعت دم: واث يهم 
يفادهلل   د   أودم  ،اندهلله (12)ونود  ا دي ا اد  الىدسدإلتد اتع الدن  ا دم  ،ال تق اهللألرب   

   لأهم الىن  الالش ا ب. ،الل   لمل يلتقهلل خسف 

                                                 

 في )ال( )القن ا (، الهي     ول النن خ. (1)
 في )ا، ا،  ( )انبي ( الفي )ب، د، هد، ال( )انبا(. (2)
 في )ا( )المت اتع(. (3)
فدي هددذه اللبدن ال اادديعاا حاد  أن الموددنف  ددن : )ادنبي  إفددندال الل د (، لددذلي ال دإ بأ ددكن   (4)

   انهلل النن خ ففي ) أ ( ال دإ )انبي  حو   الت اتع(.وشت ف
 في )ب( )المت اتع(. (5)
 في ) أ ( )ون من(. (6)
  قي  ول )أ، د، هد، ا، ال،  (. (7)
  قي  ول )أ، ب، د، هد، ال، ا،  (. (8)
 في )د( ) فى (. (9)
 في )أ، ب، د، هد، ال، ا،  ( )أال في(. (10)
 )ب( )اله (. في )أ، د، هد، ال، ا( )الهي(، الفي (11)
 ال دإ في )ا، ب، د،  ( ) اي   ان (. (12)
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ن المىد مال يشبدعالن الا د د أقمدن  للد او   ف  تق ادهلل. (1)الأودن، أون لش اص   ف  ردب  
 .ل   الل   ب ن لرب   حو   ل   ول دين   (2)ال  يحوم ،بنب ال وحمهلل 

   :الأون الرع نن الملتبعان في المشبع ل
مشبددددع ل فددددي اإلخبددددن  إحىن ددددنج بددددنلمشبع اندددد  لددددئس أن يكدددد ن  ددددنهلل ال: (3)فأحالالالالدمه 
 (6)ادددل الملقددد   (5)فإ ددد  لددد  أخبدددع، ا لتبدددن  الم جدددب  حتمدددن  النقددداا (4)يتيدددعق إلاددد 

 .  جمام اللنل  ل  يحوم الل   ب 
ا دم  (7)اللهللد اله  أن يك ن اهللد المشبع ل وب لنج يمتنم ت ا دفه  الاتفدن   : واث يهم 

 .  الكذا
 (8)إذ لدد  لفددم،   يكفددي فددي حودد   التدد اتع  دد   اص بلدد :  ددن  القناددي أبدد  بكددع

الإذا أفدند الل د  ، ذلي صفند الل   بنلمشبع ان      لم أ بل  لحو    عم الت اتع حانئذ  
 (10)فدددس يادددب تملاددد   ددد  د الم دددن إذا ،(9) دد   لدددم أ بلددد   لحوددد    دددعم التددد اتع حانئددذ 

 (12)بقدد ل   يقيددم (11)ن حوددم الل دد فددإ، صن اص بلدد  إذا  دد هللالا ا ددم الم ددن؛ قددن  ا أ بلدد 
صن التملاد  إ مدن ؛ ودن لدنن   يادب تدملات   الأيدنج . الإن ل  يحوم يقيدم بكبدعه ، بوهلل   

 .  يل   صهلل   ال   لذب  (13)تك ن لمل ل 
                                                 

 في )ا( )أون(. (1)
  قي  ول )هد(. (2)
 في )ا،  ( )أحهللهمن(. (3)
 ، ال( )إلا ن(. في )ه (4)
 في )ا( )أخبعالا(. (5)
(6) .)  في )ا( )وق  (، الفي )د( )ولق ل (، الفي )ا،  ( )ولق   
  قي  ول ) أ (. (7)
 في )د( ) فم(. (8)
 .(ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا، ب، د، ا،   (9)
 في ) أ ( )إذ(. (10)
 في )ا( ا ندال )بق  (  بم )  ل  ( ال  وحم ل ن. (11)
 في )ب( )فقيم(. (12)
 ، ال، ا،  ( ) (. في )ا، ب، د، ه (13)
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ص د  لمدن ابد  إفدندال  د   لدم أ بلد  ؛ الفا   ظدع ،(1)في المحو  اإلوند  هكذا  نل 
فاكد ن هددذا . دلادمإلدم  (3)أ بلد  اللد  يحدتج    لكد  تملاد   د  د الم دن  (2)ابد  ادهللد الجد ا

 أ ي فا ن.: التل ام وىتهلل لنج الت  ف في الشمى  ال ن 
بأ دد    ي ددمد وددل لدد ن اص بلدد  لنفادد  فددي حودد   التدد اتع فددي  (4)ال د  دد   القناددي

 :    لم أ بل  وفاهللاج ل ل   في  ندع الو   ل ج ال  أن يك ن  ال ص   
المتد اتع إ مدن هد  بفلدم   تلدنلم فدس يادب ن حو   الل   اقادب الشبدع أ: األول

ال  يش قد  اندهلل  د   أ بلد   (5)ا عاده في  د   لدم أ بلد  لاد اا أن يش قد  اندهلل  د   أ بلد 
 .  أخعى 

لد  لفدم خبدع      ى   أ د: الت جا   أن يقن : (6)الفعق بال الر ندال الالعالاي : الث ي
فدإن الفددعق انبدد  بددال الردد ندال  .اص بلد  فددي حودد   الل دد  لكفدم  دد ندال اص بلدد  فددي الم ددن

 صن ا تفددددنق؛ (9)الولنددددم، اصخددددعى  (8)إحددددهللاهمن يشددددنلف لفددددظ (7)صن لفددددظ؛ الالعالايدددد  لفظددددنج 
 ف دددذلي يفادددهلل فدددي) فدددي الرددد ندال دالن العالايددد  (11)ا دددم الكدددذا  دددعم (10)المددد ه  لستفدددنق
اندتد    ياد ا أن يادعل       عق ف  دفدالإذا ابد  ال .(12)(الفاد   ظدع، الر ندال العالاي  دالن 

 . بإياند الل   انهلل خبع اص بل  ب فظ العالاي  دالن لفظ الر ندال

                                                 

 الون بلهللهن. 370/  1/ ق2أ ظعه: ب (1)
  قي  ول )ب(. (2)
 في )ا( )ف  (. (3)
 ب  بكع(.في )ا( ا ندال )أ (4)
 في )ا( لع إ اللبن ال )لا اا أن يش ق  انهلل     أ بل (. (5)
 في )ا، ب( )العالاي  الالر ندال(. (6)
 في ) أ ( )لقظ (. (7)
 في ) أ ( )لقظ (. (8)
 في )ال( )البملنم(. (9)
 في )ال( )ا تفنق(. (10)
 في ) ( )جنا أن يرتعم(، الفي )ا( لذلي، إ  أ  ن  هلل  يب  ا م ون أال. (11)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )أ، ا،  (، إ  أ  ن و ج دال في هنو  ) (. (12)
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إذ   اددددهللد يقيددددم ؛ (2)يحوددددم التدددد اتع  اددددع وتلددددال (1)الالحددددش أن اللددددهللد الددددذل بدددد 
خبدع ادهللد فدي صد  ال اللد  يفدهلل خبدعه  أفدند فإ    بمن ؛ بنوتنن  ت ا فه  ا م الكذا وي قنج 
 (4)ف دذلي  دعم، (3)لدذلي ذلدعالا الج هدنج الالملتبدعالن . أال خبع ودق    فدي  ادع ت دي الود  ال

 . ا ا  الىسد ص    وب   لتقع ع أح ال  (5)أ  لنقبن  و  م 104تن ال اانن ارع اهللداج  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ : لق لدد  تلددنلم؛ التددن ال ارددعالن 

الإ مددن  (6)
 .  ح    بنلا ند ص    إذا أخبعالا ب  حوم الل   بوهلل   

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ : لق لدددددد  تلددددددنلم؛ التددددددن ال أ بلدددددد ن 
(7) 

 ف   ل  يفهلل   ل   الل   ل  يكل ون   لفني .؛ اللن  ا أ بلال
ف دددد  لدددد  يكددددل  (8)ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ: لق لدددد  تلددددنلم؛ التددددن ال  ددددبل ن 

 .    ل   وفاهللاج ل ل   ل  يك   ا وشتن  ل
 .  ت اتعإ ان   (9)  إذ  مالال بهلل  ؛ اهللد أهم بهلل ، الأخعى اسامند  الب م ارع

الون ذلعالا ا م صدحت ن الإن  د   فدس . ص  ن تقاهللاإ   دلام ا ا ن؛ افالالكم ال
لادد اا أن يكدد ن حودد   الل دد  فددي ت ددي الودد   وددل ؛ يددهلل  ا ددم لدد ن اللددهللد وفاددهللاج ل ل دد 
 .  خ ا  الملهللالد   ول  فن اللهللد

                                                 

 في )ال( )يحوم ب  ( (1)
 في )ا،  ( ) اع ولال(. (2)
 في )ا( )الج بنج(. (3)
 رتعم(، الفي )ب( ا ندال ) عم ذلي(.يفي )ا،  ( ) (4)
لن ددد  اللبدددن ال ، ال، ا،  ( )ادددهللد  قبدددن (، ال دددهلل  دددقي  ودددل )د(، ال  ال دإ اللبدددن ال فدددي )ا، ب، ه (5)

 )اانن ارع لنقبن (.
 .65   ال اص فن : اآلي   (6)
 .76   ال اص فن : اآلي   (7)
 .155   ال اصاعال: اآلي   (8)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )د(، الفي ) أ ( )البهلل (. (9)
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الت اتع  (1)أل ت  ،ا  بلهلل حو   هذه الرعادا إن أخبعالا ال اانن الورنههللال فذاك
اددل  دد د  خددع ل فارددتعم حودد   هددذه  (2)يشبددعالا اددل ااددنن بددم  ق دد االإن لدد  ، برددعال  

 . الرعادا في لم اليبقنإ حتم يىت ل ال  ا الاليعفنن في حو   الرعادا
 ]املسألة الرابعة[ 

وقسج ل  أخبع الاحهلل بدأن حنتمدنج أايدم ديندن اج ال خدع أ د  أايدم جمدسج : العابل : ) ن 
 (.  ج ده في الكمالمرتعك ل   (4)القهلل  (3)ت اتع ،اله   جعا
 .  المىأل  العابل  في الت اتع بحىب الملنم: أ   

اا   أن المشبع ل إذا ب ل ا حهلل الت اتع اللكل اخت فد  أخبدن ه  بنل  دندم التدي أخبدعالا 
 (7)فنلكدددم يشبدددعالن . (6)وردددتعك بان دددن (5)ب دددن ودددم ا دددتعاك جمادددم أخبدددن ه  فدددي ولندددم ل دددي

جمدانتدد  المرددتم   ا ادد  الالمىددت مو   (9)ذلددي اصوددع المرددتعك اددعال ال إخبددن ه  اددل (8)اددل
 . ل 

وددن ذلددعه الموددنف وددقسج لدد  أخبددع بددأن حنتمددنج أايددم دينددن اج ال خددع : (10)الوددل أوق تدد 
أن يب غ حهلل التد اتع تد اتع القدهلل  المردتعك الهد  الاد د إلم  أايم جمسج اله   جعاج  (11)بأ  

 .  الملنمالمت اتع بحىب  :ال ىمم هذا الن  . ل ج ده في لم ول  حند الو  

                                                 

 في )ا،  ( )فت (. (1)
 في )ال( ) قسج(. (2)
 في ) ( )اب (. (3)
 في )ال( )الشبع(. (4)
 )ا، ا( )قم(. في (5)
 في )ال( )بال تشبعات  (. (6)
 ، ال، ا،  ( )وشبعالن(. في )ب، ه (7)
 أ ( )ول(. )في  (8)
 في ) أ ( )ول(. (9)
 في )أ، د( )أوق  (. (10)
 في ) أ ( )أ  (. (11)
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 الفوم القن ي فامن ا   لذب (:)  ن :
 :  اله   ىمنن

 .ون ا   خسف  اعال ال أال ا تهلل  ج : اصال 
ودددن لددد  صدددح لتددد فعإ الدددهللالااي ا دددم  ق ددد  لمدددن يل ددد  أن   ب دددهللال بدددال وكددد  : القدددن ي

 .  لنقم (1)إذ ل  لنن؛ نمالالمهللين  أقبع ون 
  اللدد  يتدد اتع لمددن لدد  الادادد  الرددال  أن الددن  د  ا ددم إونودد  ا ددي  اددي   اندد
 . تت اتع اإل نو  الالتىما  الولاماإ الع    ا ا  الوسال الالىسد

الأوددن ، ن بشددسل اإلونودد مددوددل الفددعال  ال  لفددع ال  بهللادد  فدي وشنلفت  (2)اصال ن:   ندن
 (.ت ي الملاماإ ف ق   المرنههلليل

   :اله   ىمنن الفوم القن ي في الشبع الذل ا   لذب .: أ   
الندددن  بدددن دال الالنفدددي الاإلابدددنإ :  ددد  خسفددد  اقدددسج إودددن ادددعال ال لق لندددنخبدددع ا: اصال 

الودددل هدددذا البدددنا  ددد   القنددددم الدددذل لددد  . ا دددتهلل  ج لقددد ل   اللدددنل   دددهللي  (3)ياتملدددنن. الإودددن
اصخبددن  الىددنبق  إلددم  ص دد  إن صددعل؛ فإ دد  ول دد د الكددذا  يلددنج  ،أ ددن لددنذا :يكددذا  ددا
الشبدددع اددددل  (6)تددددأخع (5)لت  ادددعال ال  ددددتحن ؛(4) فىدددد  فكدددذليإلدددم  الإن صددددعل، فظدددنهع

 .  ال  فى   الاوتنن  تأخع الري، المشبع ان  بنلعتب 

                                                 

 في )ال،  ( )قن  (. (1)
 ن ن اختون اج.افي )د( )صن( الأ (2)
 ، ال، ا،  ( )أال(. في )ا، ب، د، ه (3)
 ا( )قذلي(.)في  (4)
 في )ا،  ( ا ندال )لمالد(. (5)
 في )د، ا( )تأخاع(. (6)
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 خبددددددع لدددددد  يتدددددد اتع الوددددددل  ددددددأ   أ دددددد  لدددددد  صددددددح التدددددد اتع لتدددددد فع الددددددهللالااي : القددددددن ي 
لىدددق م المدددفذن ادددل  ،أال للعابتددد  ،لنإلونوددد  ،أودددن لتل قددد  بأصددد   الدددهلليل،  ق ددد  (1)ا دددم

لمدن  ل د  أ د    ب دهللال  (2) اددلادم ا  هاإ إذ اهللد تد اتع أالل من جمالنج لنلملام ، المنن ال  كعاج 
 .  ذلي إ  اهللد النقم المت اتعل (3)ال   بب   ،بال وك  الالمهللين  أقبع ون من

 .  هذا إابنإ ل قناهللال الك ا  بمقن  جمدي :فإن    
لقادعاج ودن يتنبد   (4)فإ د ، ا  اعال    الإيعاد المقن  ل تنبا  ا ا ن104القناهللال  :    
 .  بهللي انإ بنصوق  ا م ال

اللدد   (7)ا ددم إونودد  ا ددي ا ادد  الىددسد (6)الددن  الا ددي د  (5)أن: الادادد  الرددال 
لد  يتدد اتع  (9)اللنلتىدما  فإ دد ، أال فددعادى (8)نود  أ  ددن وقندم  دنل ا لمددن لد  تتدد اتع اإل. يتد اتع

 ،ا رددقنق القمددع :وقددم ،اللملاددماإ الع دد   ا ادد  الىددسد، ب ددن (10) ددعا إلا الا ددع ب ددن ال 
فإ  دن أود   تد فعإ الدهللالااي ا دم  ق  دن  ، ادع ذلدي، إلدم الحنال الاذ  ،ىباح الحومالت

الدددهللالااي ا دددم  ق ددد  يىدددت مد الكدددذا  (11)فدددإن لدددنن ادددهللد التددد اتع فامدددن تددد فعإ. اللددد  يتددد اتع
 .  الكذا في هذه اصو   (12)فا مد

                                                 

 في ) ( )إلم(، الفي )ا( ا ندال )ون( بلهلل )ا م(. (1)
 في ) أ ( )اهللو (. (2)
 بهللاي   قا    م  اأتي   نيت . (3)
 في )ا( )فإن(. (4)
 في )ا،  ( )بنن(. (5)
 في )ا،  ( )دا (. (6)
  ان (.) ) اي   في )ا،  ، د، ال، ه (7)
 في )ا،  ( )أاني(. (8)
 في )د( )فإ  ن(. (9)
 أ، ب، د، هد، ا( )أ عا هن(.)في  (10)
 في )أ، ب، د، ال،  ( )ت فع(. (11)
 ، ال( )لمد(. في )أ، ب، د، ه (12)
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تدد فع الددهللالااي ا ددم  (3) ددهللاي أن اددهللد التدد اتع فامددن (2)أ ددن: (1)  نددن فددي الادد اا اندد 
 .  ق   بس ون م يىت مد الكذا الحانئذ   يعد النقا 

ال  لفدع ال  بهللاد   ،ف ك   مدن ودل فدعال  الدهلليل -أاني اإل نو  الالتىما –أون اصال ن 
بشددسل اإلونودد  فإ  ددن لمددن لن دد  وددل  (4)ف دد  تتدد فع الددهللالااي ا ددم  ق  مددن. فددي وشنلفت مددن

الأن تتدد فع الددهللالااي ا دددم  (5)فددس بددهلل ،أصدد   الددهلليل الوشنلفت ددن يقت ددي الكفددع أال البهللادد 
 ل  يت افع ا   لذب . (6)ف من،  ق  ن

، الهدد    دد  المرددنههلليل (7)الأوددن ت ددي الملاددماإ فدد ن المددن م وددل النقددم و جدد د فا ددن
وددم أ  دد   الالا وق دد   فددي  ددعق أبددي بكددع اللدد   ،لادد اا   دد   ددنولي ذلددي الددن  ؛الفادد   ظددع

صدددن إ العالايددد  ودددل بدددنا إن لدددن  ا   ا دددال ن   ددد  الىدددنول ن ل دددن  إفددد. موددد ا بكذبددد اي
 .  الإن لن  ا بنللال حهلل الت اتع الجب ا    النقم، فس يك ن حا   يال  ،اآلحند

جددنا ب دد غ التدد اتع يلنددي حددهلل التدد اتع لكددل لمشنلفدد  ا اتقددند لدد  يفددهلل الل دد  بدد  :   دد 
لكددن   لمددن لددن  ا ورددتل ال بنلا ددند  ىدد ا وددن  ددمل ه  ،الجددنا أي ددنج لقددعت   ،للاددع الرددال 

 .  ا فون إ العالاي  ول بنا اآلحند ت    (8)أال
 د منن أ د    يكدد ن حاد   يلاد  لكدل لمددنذا :   ندن: فدس يكد ن حاد   يلادد : (9)  لد 

 اأتي فاكد ن حاد   (10)ا م أن اللمم بنآلحند الاجب انهللل  لمن، ي مد لذب  الالكسد فا 
 .  الالظل ال ا م في اليع ش   يننفي الحاا  لمن وع.  يلا 

                                                 

 في ) أ ( )ان ن(. (1)
 في ) أ ( )إ من(، الفي )د( )أ ن  (. (2)
 في )ال( )تهللاي(. (3)
 .، ال( ) ق  ( في )أ، ب، د، ه (4)
  قي  ول )ال(. (5)
  قي  ول )ال(. (6)
 .(، ال  قي  ول )أ، ب، د، ه (7)
 د( )ال ت  ا(.)في  (8)
 في )أ،  ( )ال  ل (. (9)
 في )ا،  ( )لمن(. (10)
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   ) سألة(:  ن 
 الصن ون ن ودن ؛(2) اكذا ا ي(: )لق ل  ؛ لذا ال الع     (1)ون  قم بلا

أال افتدعا  المسحدهللال  ،   أال   يد ،  يقبم التأال م فامتنم صهللال ه ان . ال بب   ىانن الدعاالل 
 (.  لتنفاع اللقس 
 :  اصخبن   لذا ل ج ال (3) ول الع    إلم  بلا ون  ىب: أ   
لددنن لددذبنج إن ف ددذا الشبددع  ،(4)( دداكذا ا ددي) دلق لدد  ا ادد  الوددسال الالىددس: األول
فدإن الحدهللي  يدهلل  ؛ الفاد   ظدع ،الإن لنن صهلل نج فكذلي ص   يىت مد ا فتعا  ا اد ، فظنهع

 .  أون أ   الا م فس يهلل  ا ا ، ا م أ   يكذا ا ا 
 ،ا م الظنهع ال  يقبدم التأال دم أصدسج  (5)إن ول اصخبن  ون   يمكل إجعا ه: الث ي
 ودددف ) :أ ددد   دددن  (7) الل ادددل  دددلب  (6)ال دددهلل. فكدددنن لدددذبنج  يلدددنج  ،ال ه انددد فامتندددم صدددهلل
 . (9)الجمم ابل الا ال اصحندي  الم ا ا  فب ل  أل فنج  (8)(الحهللي  لذا

                                                 

 ، ال،  ( ) ىب إلم(. في )ا، ب، د، ه (1)
( ) دددن  ابدددل الم قدددل فدددي تشدددع ج أحنديدددد  1522) 1/265 دددن  اللا ددد  ي فدددي لردددف الشفدددن :  (2)

هددذا الحددهللي  لدد  أ ه لددذلي،  لدد  فددي أالادددم وىدد   اددل أبددي هع ددعال أن   دد      ددن  البا ددنالل، 
 (.« اك ن في  خع المونن دجنل ن لذاب ن »
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا، ب(. (3)
  بش تشع ا    فن. (4)
 في )ا( )إجعا (. (5)
 (.   قي  ول ) ه (6)
هدد، 80بىديند ال ا ديي اد  البودعل، اللدهلل  دن   لب  بل الحانب بل ال  د اللتكي ود  ه ، أبد   (7)

هدد، اقد  حدنفظ ودتقل،  دن   دفانن القدد  ل  دلب  أوادع المدفونال فدي الحدهللي  تد في  ددن  82ال ادم 
، تقع ددددب 7/202(، ال دددداع أاددددسد النددددبس : 2725) 3/387هددددد. ا ظددددع: ت ددددذيب الكمددددن : 160

 (.2790الت ذيب: )
 .6/216فاا القهلليع:  (8)
 )الم ا انإ(.في لتنب  المىمم بد (9)
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 . الال    الكذا في اصحندي  إون أن يك ن ول ج   الى ف أال ول ج   الش ف
الإ  لدد  يك  دد ا  صددنلحال فنلظددنهع أ  دد    يتلمددهللالن الكددذا (1)أوددن الىدد ف إن لددن  ا

 :  (3)أ  يحتمم أوع ل 105  (2)صنلحال فىبب الكذا ول ج ت  
قدددن  ا    (4)الذلدددي ص  ددد ؛  فظددد ىدددانن الدددعاالل ا دددندال ب دددن يودددح الشبدددع فدددي ل: األول

  ىدددددددددد ا  ددددددددددببا   (5)يكتبدددددددددد ن الحددددددددددهللي  ال لتمددددددددددهللالن ا ددددددددددم الحفددددددددددظ فعبمددددددددددن  ىدددددددددد هن أال
فقنلددد  اندرددد   ،(7)(نجع فدددنجعالتددد: )ا اددد  لمدددن  الل أ ددد  ا اددد  الىدددسد  دددن  (6)المقوددد   

 .  (8)(إ من ذلي في تنجع دلن: ) اي   ان ن

                                                 

 ) )فإن يك   ا(.  في )ا،  ( )فإن(، الفي )ه (1)
 في )هد( )ج ن ( الهي خيأ ول النن خ. (2)
 في )ا، ب،  ( )اصوع ل(. (3)
 ، د، هد( )أ   (. في )أ، ج (4)
 في ) أ ( )ال ى ا(. (5)
 .57  ني  الملك ل الىن ا ول )ا( في    (6)
( 2799  ددددد  ) 852، 2/851، الفدددددي المردددددكنال: )التادددددن  هددددد  الكفدددددن ( 2/7فدددددي المىدددددتهلل ك:  (7)

( )التان  يبلق ن ي د القانو  فان اج(، ال ن  اليحنالل في  ع  المركم: إن ذلدي اندهلل ن 2800ال)
 و  أا   أ   ه  ا م المذو وال ول التان  في تان ات     ا م المحم ديل فا ن.

 أون     اندر  ف   أاقع ا ا  فامن لهللل ول الموند . (8)
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لفظدنج ب فدظ  خدع    (2)يدعى  قدم الشبدع بدنلملنم فابدهلل  (1)ون أنإ  ا العاالل ف: الث ي
يحكدي  (4)ون ص   ا ا  الوسال الالىدسد لدننإال ، المينبق  (3)وم ااتقنده ،يينبق  في ولننه
إذا أحدن  قدنن   د      (6)الل دذا؛ ن ذلي الشبع ول ج ت أ (5)فظن ا ،ذلي ال اللاع

 يىتأ ف الحهللي  لاكمم ل . (7)بهللاخم
لددنن يددعالل أخبددن  النبددي ا ادد  الوددسال  أن أبددن هع ددعال  :ال قددعا وددل هددذا وددن  الل 

ا دددا   ذلدددي  (9)لدددبن (8)الالىدددنول ن  بمدددن، الللدددب اصحبدددن  يدددعالل أخبدددن  الا ددد د، الالىدددسد
 .(11)مل ا ول أبي هع عال الإ من  مل ا ول للب اصحبن أ      (10)فعالالا في الشبع

 الأون ول ج   الش ف فاحتمم الج هنج:
 (12)المحدددن إ الهددد  افتدددعا  المسحدددهللال ا دددم النبدددي  ،ودددن ذلدددعه المودددنف:  حالالالد  

أ    ادم )  (14)قمن  قم ال ابهلل الكع   بل أبي الل جن . الول دين  (13)لتنفاع اللقس  ون 
فش دددش  فىددد  ودددل ذلدددي  ،خ دددش خددداسج فأجعاهدددن فلع ددد : فقدددن  ؟يدددن   ددد     هددد   بندددن :لددد 

 .(15)تلنلم   امن يق   الظنلم ن ا  اج لباعاج (، اللعق 

                                                 

 في )أ، ب، د، ال( )بأن( بهلل  )فأون أن(. (1)
 في )أ، ب، د، ال( )فبهلل (. (2)
 في )ا( )ااتقند(. (3)
  قي  ول ) أ (. (4)
 أ ( )فظن ه(.) في  (5)
 في ) أ ( )اللذلي(. (6)
  قي  ول )هد(. (7)
 في )د( )بمن(. (8)
 في )ا( )التبن(. (9)
 في )هد( )ذلي(. (10)
  قي  ول )أ، د، ا(. (11)
 ( )المسحهللاإ( الهي خيأ بال أان  ول النن خ.في )ال (12)
  قي  ول )هد(. (13)
 .(في )ا،  ( )اللعجن  اله  (14)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )أ، ا، جد، هد، ال، ا(، اله  و ج د في هنو  ) ، د(. (15)
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فدددي  الهددد  خبدددع اللددهلل  ال احدددهلل. الالنظدددع، فامدددن اددل صدددهلل   (1)الفودددم القنلددد : ) ددن 
 :(2) عفال

 (4)ال ددددن  ابددددل  ددددع ج، الىددددممادددد  د  ا : اصال  فددددي الجدددد ا اللمددددم بدددد  (3)اليددددعل
 د د للدهللد الدهلللام أال ل دهلللام ا دم   كدعهأاللقدم أي دنج، ال  (7)د  ا اد  :(6)الالبوعل  (5)الالقفن 

ا دم ال جد ا فدي الفتد ى الالرد ندال الاصود    اخدعالن الاتفقد   حنل  أال اقس، ال أاهللو   عان 
 (. الهلل ا  

الذلدي الشبدع إودن أن ، قذبد  الفوم القنل  في الشبع الذل   يل   صهلل   ال  أ   :
 .  يكددد ن وظنددد ن الودددهللق  ادددع ولتبدددع إجمنادددنج  (8)الودددن، ال  يكددد ن وظنددد ن الودددهللق أ

صن  ؛الإ مددن  اددهلله بنللددهلل ، الفىددعه بشبددع اللددهلل  ال احددهلل، ف ددذلي ابددع اندد  بمددن اددل صددهلل  
   يظل صهلل  . (9)خبع  اع اللهلل 

 الاحدهلل فقدا.   أن يكد ن  اال د  ،(10)الالمعاد بشبع ال احهلل ون   يب غ  الات  حهلل التد اتع
 فإن وا د   الحدن ، (11) م أن ون  يظل صهلل    اع ولتبع  ظعالفي ا لقند اإلجمن  ا

  الايت  في    . (12)تلتبع 
 :  إذا اعف  هذا فنق  

                                                 

 . قي  ول )د( (1)
 في ) ( اليعفال. (2)
  قي  ول )ال، ا،  (. (3)
 .507/  1/ ق2  : ب) ع ح( ال نظع المحو (في )ال (4)
 .507/  1/ ق2ا ظع: المحو  : ب (5)
 .507/  1/ ق2ا ظع: المحو  : ب (6)
  قي  ول )أ، ا، ب، د، هد(. (7)
 في )ال( )الأون(. (8)
 في )ا( )اهلل (. (9)
 في )ال( )المت اتع(. (10)
  قي  ول )ب(. (11)
 ، ال، ا،  ( )تقبم(. في )ا، ب، ه (12)
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ال احدهلل إودن أن  (1)صن البح  ادل الشبدع؛ هذا البح  وعتب ا م  عفالالنظع في 
الإون أن يك ن فدي  دعادا اللمدم بد  ا دم ، الج ااه ال  ج ااه (2)يك ن في الج ا اللمم ب 

 .؛ ف ذلي أفعد لكم ول البحقال  عفنج (3)لا ااتقهلليع ا
 في اصبحن  المتل ق  بنللمم ب  :اصال  (4)اليعل

 فنق  : اخت ف في أ   هم ياب اللمم بشبع اللهلل  ال احهلل أد  .
الجدد ا اللمددم بدد  وحتاددنج بددأن الددهلللام الىددملي د  ا ددم أ دد  إلددم  فمددن   وددل ذهددب

الأبدددد  الحىددددال ، ن  وددددل اص ددددناعالالالقفدددد (5)الذهددددب ابددددل  ددددع ج ،فااددددب اللمددددم بدددد  ،حادددد 
أن الددهلللام اللق ددي أي ددنج د   ا ددم ل  دد  حادد  لمددن د  ا ادد  إلددم  البوددعل وددل الملتملدد 

 الهلللام الىملي.
الهدددف   ، ال احدددهلل  ادددع الاجدددب (7)أن اللمدددم بشبدددع اللدددهلل إلدددم  (6)الودددن   ودددل ذهدددب

 . الفع   إحنلت ، فع   ج اإ اللمم ب : (8)فع تنن
 :  (10)  ادف اس  (9)   ف  أون الفع   الما اال ول هف 

                                                 

 في )ا،  ( )خبع(. (1)
 ول )ال(. قي   (2)
 في ) ( )ج ااه(. (3)
 في ) أ ( )البح (. (4)
 في )ال( ) ع ح(. (5)
 في ) أ ( )د (. (6)
  قي  ول )ب(. (7)
 في ) أ ( )فع قنن(. (8)
 في ) ( )في ادف(. (9)
 في )أ، ا، ال،  ( )اسا (. (10)
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 . (3) يددهلل  ا ددم ل  دد  حادد (2)للددهللد دلاددم (1)  ندفدد  وددن   أ كددعإ الجدد ا اللمددم بدد 
ال ندفد  أخدعى . لان بحا  (4)ال ندف  ون   أ كعإ ذلي ل ج د دلام  ملي يهلل  ا م أ  

 .  إ من أ كعإ لقاند الهلللام اللق ي ا م اهللد حاات 
 .  اللمم ب  اقسج   يا ا : الأون الفع   المحا   فقنل ا

  الجدد ا اللمددم بشبددع ال احددهلل اللددهلل  ا 105ادد  إن الشودد د بأ ددعه  اتفقدد ا ا ددم  
 .  ون ن ي ال  خسل في  ، اصو   الهلل ا    (5)في الفت ى الالر ندال الفي

فددي المحودد   اإلوددند  لددسد لكددل، هكددذا ذلددعه الموددنف تأ ددانج بوددنحب الحنصددم
ص    ن  ب دذه ؛ ذه اصو     ا م ال ج ايرلع بأن ا تفنق أ من ه  ا م الا اا في ه

 ،الشود د بأ ددعه  اتفقد ا ا دم جد اا اللمددم بدنلشبع الدذل   يل د  صددحت  إن اد ، )اللبدن ال
 (7)قمددددن فددددي»، الالكددددنل فددددي   لدددد : (6)(قمددددن فددددي الفتدددد ى الالردددد ندال الفددددي اصودددد   الهلل ا  دددد 

 ؛ ى وقاىددنج ا ادد   لكدد ن الفتدد ،فددي الفتدد ى  (8)إ مددن هدد  لتمقاددم جدد اا اللمددم بدد  ،«الفتدد ى 
صن وددل أحددن  ؛    الهلل ا  دد وددلادد اا اللمددم بشبددع ال احددهلل فددي  اددع الفتدد ى الالردد ندال الاص

اللمددم بشبددع ال احددهلل لاددف يتفددش وددم الشودد د ا ددم جدد اا اللمددم بدد  ال قاىدد  ا ددم الفتدد ى 
 .  الهذا انهع، الالر ندال الاصو   الهلل ا   

                                                 

 ، ال،  (.  قي  ول )أ، ب، د، ه (1)
  قي  ول )ا،  (. (2)
 ا ول )ال(.ون بال الملك فتال  ن  (3)
 في )ب( )ق   (. (4)
 .(، ال، ح  قي  ول )أ، ا، ب، د، ه (5)
 الابن ت  هي: )قمن في الفت ى الفي الر ندال(. 508/   1/ ق2ا ظع: ب (6)
 في )ا،  ( )قنلفت ى( الفي )هد(  قي  اللبن ال )في   ل  لمن(. (7)
 بنلفت ى(. ، ا( )ب  في ) أ (  قي  ب  اللن   اللبن ال بنلفت ى، الفي )د، ال، ه (8)
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 ]األدلة  لى وجوب العمل خبرب الواحد[
  ]الدليل األول[

: الاإل دذا ، أ   تلنلم أالجب الحدذ  بإ دذا   ندفد  ودل الفع د  :اصال  :لنن الج ه)  ن 
تلددذ  :   نددن؛ للددم ل تعجددي:  اددم، اانددنن الأ الاليندفدد  الاحددهلل  ، الالفع دد  اسادد ، الشبددع المشدد ل

ي ددددمد :   نددددن، الفتدددد ى : اإل ددددذا :  اددددم، فددددي الت  ددددم (2)ا ددددم اإلياددددنا لمرددددن لت  (1)فاحمددددم
فا دمد :  ادم، الالعالاي  ينتفم ب ن المات دهلل ال ادعه،  د بلاع المات هلليلتشوا  اإل ذا  الالق

 (.  خ  الن  فا :   نن، ل لم اسا  الاحهللوأن يشعب 
 .  لنن ا م الج ا اللمم بشبع اللهلل  ال احهلل الج ه: أ   
ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ   : أ ددددد  تلدددددنلم أالجدددددب الحدددددذ  فدددددي   لددددد : األول

ی   ی  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 
بإ دددددددذا   ندفددددددد  ودددددددل  (3)

 . الفع  
صن ؛ فنليندفدد  الاحددهلل أال اانددنن. (5)للدد  (4)الالفع دد  اسادد ، الشبددع المشدد ل: الاإل ددذا 

ال ف دددهلله ودددن ذلدددعه ، ل تبلددداا ۆئ : صن ودددل فدددي   لددد  تلدددنلم؛ اليندفددد  بلدددا الفع ددد 
لددنن  الإذا ،(6)(اليندفدد  ال احددهلل فمددن ف  دد : )أ دد   ددن  الادد هعل  الايدد  اددل ابددل ابددن  

الحدددذ  بشبدددع  (8)الإذا أالجدددب، أال ااندددال (7)قدددذلي فدددنر تلدددنلم أالجدددب الحدددذ  بشبدددع الاحدددهلل
أال ااندددال الجدددب الحدددذ  اوتقدددن ج إليانبددد  فاكددد ن اللمدددم بشبدددع ال احدددهلل الاجبدددنج إذ    (9)الاحدددهلل

 .  اله  المي  ا.  لني ب ج ا اللمم بشبع ال احهلل إ  اللمم بمقت نه  يلنج 
                                                 

 في )د، ال،  ( )فحمم(. (1)
 في )ا( )بمرن لت (. (2)
 .122   ال الت ب : اآلي   (3)
   ) فع(.شفي )ا( ا ندال )أ فن( ال هلل أ ن  صنحب ن في الحن ا  إلم أن في  ى (4)
 .4/1542ا ظع: الوحن  تنب ال ل  الصحن  اللعبا  لإلوند إ مناام حمند الا هعل:  (5)
 .4/1397نب ال ل  الصحن  اللعبا  لإلوند إ مناام حمند الا هعل: ا ظع: الوحن  ت (6)
 في ) أ ( )ال احهلل(. (7)
 في ) أ ( )الجب(. (8)
 في )ب( )ال احهلل(. (9)
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إ مددن هدد  ل تعجددي  ی   ی :   لدد  تلددنلم فددي «(2)للددم» (1)فددإن  اددم ا ادد 
 .  الإذا لنن ل تعجي فس يهلل  ا م إيانا الحذ ، (3) قسج ال أدم  ال ل 

ص ددد  ؛ للدددم تدددهلل  ا دددم اإليادددنا فدددي هدددذه الوددد  ال (4)إن: فدددي الاددد اا انددد :   ندددن
حم   ا م حقاقت  صن التعجي في حق  تلدنلم وحدن  فاادب حم د  ا دم المادنا  (5)تلذ 

صن المتعجدي ؛ فدي الت  دم الالي دب (6)صن التعجي يردن ك اإليادنا؛ يانافحمم ا م اإل
الحانئدددذ يحمدددم ا دددم الي دددب إ س دددنج ل م دددمالد الإ ادال ، فنلي دددب  اد لددد ، (7) نلدددب  ل ردددي

، فاكد ن   تلدنلم  نلبدنج ل حدذ . إذ   وادنا أ دعا وند  ال  وىدنال نج بنصصدم، الساد وند 
الاصودع ،  تلنلم أوع بنلحدذ  اندهلل إ دذا  اليندفد   فقب  أن، ال  ب   تلنلم ه  اصوع

 .  اله  المي  ا (8)فااب الحذ ، ل  ج ا
 (9)اللدد ن ، فددإن الي ددب إ مددن يكدد ن أوددعاج أن لدد  لددنن ون لددنج وددل النقدداا ، الفادد   ظددع

 .  (10)التعجي دا ج ا م وقم هذا الي ب ومن   

                                                 

 .( قي  ول )ا،   (1)
 في )ا( )اللمم( الهي خيأ ول النن خ. (2)
ل أن ولندنه أالل دن: الت  دم، البدا :ال دهلل ذلدع ل دن ولدنن ادس  223-1/222ا ظع: ولني ال باب:  (3)

تعجي المحب ا الاإل فنق ول المكعاله. الان ا ن: التل ام، ال دهلل ذلدع أن هدذا الملندم أابتد  جمناد  
، الول ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھون   اصخف  الالكىندي، الذلع أ    حم  ا ا ا    ل  تلنلم: 

ذيل يقبتدد ه، ل هدد  الدداا ددم العجددن . أوددن انلق ددن: ف دد  ا  ددتف ند، الذلددع أن الكدد فايحم دد  لدد  يقبدد  
 .1/213الا ظع: التوع ح ا م الت ااح: 

  قي  ول )ا، ا،  (. (4)
 في )ال( ا ندال )إ ( وقحم  بال )ص   تلذ (. (5)
 انا(.يفي ) أ ( )لإل (6)
 ، ال، ا،  ( ا ندال )ل ري (. في )ا، ب، د، ه (7)
 في )د، ا( ا ندال )حانئذ(. (8)
 في ) ( )فاك ن(. (9)
  ن ا ول )ب(.ون بال الملك فتال  (10)
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إذ هد  ، (1)  ه  الفتد ى فإن  ام    ى   أن اإل ذا  ه  اإلخبن  المش ل بم اإل ذا
 . إ من يحتنب إلا  في الفت ى   في العالاي  (2) صن التفق  ؛ السدش بنلتفق 
 :  تشواونن (3)ل  حمم اإل ذا  ا م الفت ى ي مد: في الا اا ان :   نن

 .  أ  اإل ذا  بنلفت ى اله  أا  ون  106تشوا   :  حدمه 
ات ددهلل   يادد ا لدد  اللمددم بفتدد ى إذ الم؛ تشوددا  القدد د بلاددع المات ددهلليل: والثالال ي

أوددن لدد  حمددم ، ال احددهلل ف ددسج اددل التشواوددال (5)الاصصددم اددهللد التشوددا ، (4)اآلخددع
أودددن اددددهللد تشودددا  اإل ددددذا  بددددنلفت ى . وددددل التشواوددددال  ا دددم العالايدددد  لددد  ي ددددمد  دددي

العالايدددد  ينتفددددم ب ددددن  (7)فدددد ن (6)الأوددددن اددددهللد تشوددددا  القدددد د  بلاددددع المات ددددهلليل ، فظددددنهع
 . ال اعه (8)المات هلل

الأودددن ا تفدددن  ، ص ددد  يتمىدددي ب دددن فدددي اصحكدددند؛ ب دددن فظدددنهع (9)أودددن ا تفدددن  المات دددهلل
 .  (11)أال يلتبع ب ن (10)ف     بمن ينمجع ب ن؛ اللنوي ب ن

الفع دد  اسادد  ل جددب أن يشددعب وددل لددم اسادد  الاحددهلل الهدد   (13)لدد  لن دد : (12)فددإن  اددم
 . ن اع الاجب اتفن ج 

                                                 

 في )ب، د، هد، ال( ا ندال في )المش ل(. (1)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا(. (2)
 في ) أ ( )لمد(. (3)
 في ) ( ) اعه اآلخع(، ال هلل الام ا ا ن اسو  الأان ن اسو   ذ  ا م الريب. (4)
 في )ا( )تشوا (. (5)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ال(. (6)
 ال، ا( )فإن(. ، في )أ، ب، د، ه (7)
 في )ب( )المات هلليل(. (8)
 في )ب( )المات هلليل(. (9)
 ،  ( )ب (. في )أ، ا، ب، د، ه (10)
 ، ال، هد( )ب (. في )أ، ا، ج (11)
 في ) ( )   (. (12)
 في )ا،  ( )قنن(. (13)
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 (2)ودددل لدددم اساددد  (1)خدددعالب الاحدددهللإن الدددن  ادددند يقت دددي :   ندددن فدددي الاددد اا انددد 
صن ؛ ال احدددهلل لمدددن باندددن إ  أ ددد  خددد  فدددي الحكددد  اصال  (3)ال قت دددي الجددد ا اللمدددم بشبدددع

فدي  (7)فابقدم ولمد  ج  (6)خدعالب الاحدهلل ودل لدم اساد  (5)ا م اهللد الج ا (4)اإلجمن  ونلقهلل
إذ   يقت دي تشودا   د  فدي بلدا ؛ الحك  اآلخع اله  الج ا اللمدم بشبدع ال احدهلل

 .  تشواو  في  ندع وقت انت وقت انت  
 ]الدليل الث ي[ 

، بنلدذاإ   يكد ن بدنللاع (8)صن ودن؛ إ   ل  ل  يقبدم لمدن ا دم بنلفىدش: القن ي: ) ن 
   .)(10)ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ : لق ل  تلنلم؛ بن م (9)الالتنلي

 :  أ   
لد   ص د  لد  لد  يود ح ل قبد  ؛ صنلح ل قب   (11)إن خبع ال احهلل اللهلل : الوجه الث ي
صن ودن ؛ ص   ل  ل  يقبم لذات  لمن ا م اهللد  ب لد  بنلفىدش؛ لكن  بن م، يكل لذات  وقب  ج 

صن   تلددنلم ؛ بن ددم (12)الالتددنلي، بنلددذاإ الهدد  اددهللد  ب لدد    يكدد ن بددنللاع الهدد  الفىددش
ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ : ا دددم ادددهللد  ب لددد  بنلفىدددش لق لددد  تلدددنلم

فإ ددد   تدددب ادددهللد  (13)

                                                 

 في )ا( )قم( وقهللو  ا م )الاحهلل(. (1)
 في )ب( ا ندال )الاحهلل  اع الاجب اتفن نج(. (2)
 (.في )ال( )خبع (3)
  قي  ول ) (. (4)
  قي  ول ) (. (5)
 في )ا،  ( أخعإ )ونقفهلل( إلم هنن. (6)
 في )ال( )ولم   الحك ( الفي )ا( )ولم  ج في اصحك (. (7)
 في )ال( ا ندال )يك ن(. (8)
 في )د، ال( )الالقن ي(. (9)
 .6   ال الحاعاإ: اآلي   (10)
  قي  ول ) أ (. (11)
 في )ب، ال( )الالقن ي(. (12)
 .6الحاعاإ: اآلي      ال (13)
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الحكدد  ا ددم ال صددف  (2)التعتاددب، (1)ال صددف المنن ددب الهدد  الفىددشالقبدد   بنلفددن  ا ددم 
 ،القادن  (5) دااي  فدي بدنا (4)لمدن ،ي جب ل ن ال صف ا د  ل حكد  (3)المنن ب بنلفن 

الا دد  اددهللد ، فكددذا المقددهللد الهدد  اددهللد  بدد   الشبددع ال احددهلل لذاتدد  فاكدد ن لذاتدد   ددنبسج ل قبدد  
حود   ا د  القبد    -الهد  الفىدش- ا تفد  ا د  ادهللد القبد   (6)فدإذا ،القب   فىش الدعاالل 

 –القبد   (7)أاني لنفن–إذ اهللد ا   اهللد القب   ا   للهللد اهللد القب   ؛ -الهي اللهللال -
اددل  (8)إذا حود   ا د  القبد   ل شبدع الودنلح ل قبدد   ي دمد القبد   امدسج بنلل د  الىدنلم ال 

ا. الهددذا ولن ادد  اددهللد صددسحات  ل قبدد  ، فاكدد ن خبددع ال احددهلل اللددهلل  وقبدد  ج الهدد  المي دد  
  ع ب. (9)تقع ع

 ]الدليل الث لث[
خنصدددنج  (10)يقت دددانن  دددعانج   ادددم: القادددن  ا دددم الفتددد ى الالرددد ندال،: القنلددد : ) دددن 
الا اتقدند   (13) ام ل  جنا لانا اتبن  اص بادن ، بأصم الفت ى  (12)ال د انونج. (11)الالعالاي 
م ودددن لدددان  ادددم: الردددع  يتبدددم الموددد ح  الالظدددل   يحوددد ودددن الادددنوم. :(14)  ندددن بدددنلظل.

 .الهلل ا   ( الاصو    نن ونق ض بنلفت ى  بمو ح  وو ح .

                                                 

 في )هد( )الحك (. (1)
 في )ا، ا،  ( )التعتب(، الفي )ال( )الل  اب (. (2)
  قي  ول ) (. (3)
 لمن(.د( )في ) (4)
  قي  ول )هد(. (5)
 في )ا( )الإذا(. (6)
 في ) أ ( ) فن(. (7)
 في )ال( )الىندم ( الهي خيأ ول النن خ. (8)
 في )د( )تقع ب( الهي خيأ ول النن خ. (9)
  قي  ول )ال(. (10)
  قي  ول )ال(. (11)
 في )د،  ( ا ندال )  نن بعد(. (12)
 ا اتقند(. الأفي )ال( )في( بهلل  )ال(، الفي )أ، ا، ب، د، هد( ) (13)
  قي  ول )ال(. (14)
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 أ   :
. ف جددب إجمناددنإن خبددع اللددهلل  ال احددهلل وقبدد   فددي الفتدد ى الالردد ندال : الوجالاله الث لالالث

أن يكدد ن وقبدد  ج فددي العالايدد  بنلقاددن  ا ددم لددم الاحددهلل ون من،الالاددنوم تحوددام المودد ح  
أوددل ص  ددن الايدد  أاللددم بددنلقب   وددل الفتدد ى؛ ظن  دد  بددم الع مالمفىددهللال ال (1)دفددم أالالمظن  دد  
الا دددم  ،ا دددم  دددمن  المفتدددي دلادددم ذلدددي الحكددد  (2)ن الفتددد ى تت  دددفصالذلدددي  ،ودددل الل دددا

بشدسل  ،الهي ول اصو   الولب  التي يل دا فا دن اصققدعالن  ،ولعف  لافا  ا  تهلل   ب 
لل دا، الحانئددذ الحدهللي . فكن د  العالايدد   ودل ودل ا (3)من  دإلددم  يحتدنب إ  الدعاالل فإ د   

: ا  إذا لن د  الفتدد ى وقب لدد  ودل الاحددهلل فنلعالايدد  ودل الاحددهلل أاللددم بدنلقب   فددإن  اددم 106 
ذلدي صن ؛ الفعق انب  بال  بد   الفتد ى الالرد ندال ودل الاحدهلل البدال  بد   العالايد  ودل الاحدهلل

صن الفتدد ى يقت ددي حكمددن يشددت  بنلمىددتفتي ؛ الردد ندال الالفتدد ى يقت ددانن  ددعانج خنصددنج 
نج في حدش وناالالعالاي  يقت ي  عانج ،  ي حكمنج جمدانج يشت  بنلمر  د ل الالر ندال يقت
  ي دمد ودل تاد  م اللمدم بدنلظل الدذل  دهلل ذ الوم الفن ق   يودح القادن  إ. جمام النن 

إذ ادددهللد ، بددد  فدددي حدددش انوددد  الش دددشئ ال دددهلل يوددداب فدددي حدددش ال احدددهلل تاددد  م اللمدددم يشيددد
 .  اإلصنب  في حق   أققع خيعاج 
إن هددذا الفددعق وددعدالد برددعاا  أصددم الفتدد ى فإ دد  أوددع لكددم : ندد   نددن فددي الادد اا ا

 .  الش ش بنتبن  الظل
لددد  جدددنا اتبدددن  الظدددل فدددي فدددعال  اصحكدددند ودددل  ادددع  دددن م لادددنا اتبدددن  : فدددإن  ادددم

اص باددن  الا اتقددند فدددي أصدد   الدددهلليل لملعفدد  الوددن م الالحهللا اددد  بماددعد الظدددل وددل  ادددع 
  الظدل  دند  فا مدن لكدل اإلجمدن  تبدنب  صن الهلللام القيلي الم جد؛  ن م بنلقان  ا ا 

 .  الفا   ظع، (4)ونلقهلل ا م اهللد اتبن  الظل في وىندم أص   الهلليل

                                                 

 في )د( )بهللفم(. (1)
 في )ب( )و   ل(. (2)
 ، ب( )ا تمن (. في )أ، ا، د، ه (3)
ل( بحذل )أص  ( الفي )ا،  ( ) ندع أصد   الدهلليل( ال دإ اللبن ال في ) أ ( )في وىندم الهللي (4)

 بتبهلليم وىندم بىندع، الفي )د( )أص   الهلليل( بحذل )وىندم(.



 شرح منهاج الوصول إلى علم األصول: لبرهان الدين العبيري

 
159 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 3 البحث رقم

الاددنوم  (1)أوددن الاددنوم الالحنصددم ونددم صددح  القاددن  بي ددب:   نددن فددي الادد اا اندد 
بددأن يقددن     ىدد   صددح  القاددن  الإ مددن يكددد ن صددحاحنج أن لدد  لددنن بددال اصصددم الالفدددع  

 .  جنوم اله  ومن  
أل إ مدن  ،لمود ح ااصحكدند الردعاا  أن الردع  يتبدم  (2) دهلل ا د  بن دتقعا : فإن  ام

فدإذا   دب ا دم الظدل  قداا الحكد  المىدتتبم ،  عا  اصحكدند لتحودام وودنلح اللبدند
ف د  لدنن  دعاانج ي دمد ، صن فا    ب المو ح ؛ ل مو ح  ل  يكل الحك  المظن ن  عاانج 

جلددم الظدل وددن  (3)فا دمد – وودد ح  –ا المود ح أاندي  قددا– أن يكد ن وددن يتعتدب ا ادد 
 .  الأ   بن م، لان بمو ح  وو ح 

لظددل فددي اإن وددن ذلددعت  وددل الددهلللام الددهللا  ا ددم اددهللد ااتبددن  :   نددن فددي الادد اا اندد 
اصحكند الرعاا  ونق ض بنلفت ى الاصو   الهلل ا    فإن اإلجمن  ونلقهلل ا م ااتبدن  خبدع 

 (4)الظددل اللددذا فددي الموددنلح الاصودد   الهلل ا  دد  فددإن ال احددهلل فددي الفتدد ى وددم أ دد    يفاددهلل إ 
إذ يحتدعا اند  لدم ان دم ودم أ د    يفادهلل ؛ ول أخبع بأن هذا اليلند وىم د يلمم بشبعه

 .   اع الظل

                                                 

 ، هد( )في ب(. في )ج (1)
 فن ( اله  تحع ا.افي )د( )بن ت (2)
 في ) أ ( )ي مد(. (3)
  قي  ول )د(. (4)
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بددأن  اددند الددهلللام الم جددب ل جدد ا  (2)اللقندددم أن يااددب اددل اصال : (1) ددن  الشناددي
 (3)الا اتقنداإ اله  دفم ال دع اللمم بنلظل في بنا العالاي  حنصم في اتبن  اص بان  

اللمددم بددنلظل وددل الاددل القددن ي بددأن اصدلدد  المددذل  ال تمنددم ، المظندد ن فاكدد ن هدد  الاددنوم
ان دددن اللمدددم بدددنلظل فدددي الوددد   الدددقس  المدددذل  ال بنإلجمدددن  فبقاددد   (4)وي قدددنج الخوددد 

 .  ا م ا ت ند ن فامن اهللاهن (5)اصدل 
المد جبال ودم القدهلل ال ا دم أاسهمدن لا اا ال اصال  إن اللمدم بدأد م اال :  ن  (6)ا 

بادن  الا اتقدنداإ بشدسل  أ  فدي بدنا اتبدن  اص 107 اع جندم الاللمم بنصا م ومكل  
 .  فإن الهلللام القيلي   يفي بنلو   الامدا  اللاع المتننها ؛ اصحكند اللم ا  الرعاا 

 (7) د  ادل   الهلل ا  ودالال القن ي إن الملنم الذل صج   خ  الفت ى الالرد ندال الاص

القيدددم بتشواوددد  ل ملندددم  (8)اصدلددد  الدددقس  المدددذل  ال و جددد د فدددي بدددنا العالايددد  ف جدددب
 .  المرتعك الم جب ل تشوا  اله  دفم ال ع  المظن ن 

                                                 

 ال دإ اللبن ال في )د( )ون ل  أن  ق  ( بهلل  ) ن  الشناي(. (1)
 ، ال( )اصاللال(. في )د، ه (2)
 ، ا( )دفم ال ال ع  المظن ن( بم ندال ال. في )د، ه (3)
 في )ا،  ( الخو  ان ، الفي )ب( )الخ (، الفي )ال( )التشو ( ال قي  )ان ن( ون ن. (4)
 في )ا،  ( ا ندال )دال (. (5)
  قي  ول )د(. (6)
 في )ب( )ول(. (7)
 في )ا( )الجب(. (8)
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أن إابددنإ النبدد ال إ مددن ياددب أن يكدد ن بددهلللام  يلددي حتددم  (2)ا ددم (1)اتفقدد ا: الأ دد  
قم أصم النقم اللدذا الكدسد فدي الل ذا  ام الل؛ يمكل أن يفع  ا ا  النق انإ المفاهللال ل ظل

ياب أن تقب  بنصدل  القن ل  حتم يفادهلل ا اتقدند  (3)المىندم التي هي ول أص   الهلليل
 خددددع  (5)إ مدددن يفادددهلل الظدددل أن لددد  ا دددتنهللإ (4)ودددن العالايددد  بيع دددش اآلحدددند ف ددديأال ، الادددناد
كددد ن ئدددذ ينودددل ا ددد  بنصدلددد  القن لددد  صدددهلل   الإ    يفادددهلل الظدددل أي دددنج الحاإلدددم  (6)اصودددع

تد  فدي بدنا أصد   الدهلليل الالعالايد  اناد  اإابنإ النب ال الالمىندم التي يادب أن يلتقدهلل  يل
الاددنوم ص دد  إذا  (7)ال  ددب، الل ددذا ا ددتبلهلل أن يكدد ن بان مددن جددنوم؛ وددل بددنا فددعال  الددهلليل

اإلودند  الل دذا  دن  (8) ان أحهللهمن ا م اآلخع الجدب أن يكد ن بان مدن جدنوم اق دي يقاندي
 (10)الحانئذ ون أبهللاه ودل الادنوم الهد  ،(9)(بنلانوم اللق ي الاقاني ينلب   ) في المحو  

 (12)انددد  ودددل أن اللمدددم بدددأد م (11)الودددن أجدددنا، دفدددم ال دددع  المظنددد ن   يكددد ن  ن لدددنج 
فإ دد   ، اددع جددندم فمنقدد ض ب ددذه المىددأل  (13)المدد جبال وددم القددهلل ال ا ددم اللمددم بددنصا م

بدد  القاددن  أد ددم وددل  تبدد  ال ت ،بددنلن  الالقاددن  لمددن صددع  بدد  فددي  ددعح  (14)تمىددي ب ددن
 .  الأوقن  هذه أققع ول أن تحوم. الن 

                                                 

  قي  ول )د(. (1)
 ال( )في(.في ) (2)
 في )ا،  ( ا ندال )إ من(. (3)
 في ) أ ( )ف  (. (4)
 ، ال( )ا تنهلل(. في )ا،  ( )ا تنهلل ب ن( الفي )ب، د ه (5)
  قي  ول )ال(. (6)
 في )ال( )في ب(. (7)
 في )د( )يق ي( اله  تحع ا. (8)
 .560/   1/ ق2ا ظعه: ب (9)
 في )ب( )ه (. (10)
 (.في )د( )فنجأا(، الفي ) ( ا ندال )الأون (11)
 في )ال( )بأحهلل(. (12)
 في )ا،  ( )بأاسهن(. (13)
 ، ال، ا،  ( )فا ن(. في )ا، ب، د، ه (14)
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  يفددي   أ دد (2)أ اد بدد  (1)الددهلللام القيلددي   يفددي بنلودد   الامدادد  فددإن: الأوددن   لدد 
بوددد   وشت فددد   ادددع وتننهاددد  بدددأن يقددد د دلادددم اق دددي دا  ا دددم لدددم صددد  ال ودددل الوددد   

إذ  (4)الظناددد  أي دددنج لدددذلياللادددع المتننهاددد  بشو صددد ن فمىددد   لكدددل  (3)الامداددد  المشت فددد 
الظناد  بشو صد ن بدم لكدم  (5)لان دلام اني يدهلل  ا دم لدم صد  ال ودل صد   اصحكدند

الإن أ اد ب  أ د  ،  اهلل أدل  الفق  بنلتفوا ا  (8)الل ذا، (7)يشو ن (6)ص  ال انا  دلام اني
  يا ا أن يق د دلام اق ي ا م  ناهللال ل ا  ل ن جمدانإ  اع وحو  ال لمدن يقدن  ودقسج 

بددم إ نودد  اصدلدد  اللق ادد  ا ددم الق اادددهلل  ، ىدد   ذلددي (10)وقبدد   فددس (9)بددع ال احددهلل اللددهلل خ
 . (11)إذ اللقم وشو   بإد اك الك انإ دالن  ندع اإلد اقنإ؛ الك ا  أاللم

                                                 

 في )هد( )فإ  (. (1)
  قي  ول ) أ (. (2)
 في ) أ ( )بنلمشت ف (. (3)
 في )ال( )فكذلي ( (4)
 في )ا،  ( ا ندال )الامدا (. (5)
  قي  ول )ا، ال، هد(. (6)
 في )ب( )بشو ص ن(. (7)
   ذا(.ف( )في )ا (8)
 في )ا، ا،  ( )اللهلل  ال احهلل(. (9)
 في )ال( ) (. (10)
 ك(.افي )ال( )اإلد   (11)
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إذ ولنددم ، ا ددم المي دد ا (3)الددهلللام (2)الادد اا اددل الىددفا  القددن ي ف دد  اددال (1)الأوددن
هدد  أن اصوددع  ،ااتبددن  الظددل ونقدد ض بددنلفت ى  (5)ا ددم اددهللد (4)  لنددن وددن ذلددعت  وددل الددهلللام

الاصوددع ، الددذل يددهلل  ا ددم اددهللد ااتبددن  الظددل فددي بددنا العالايدد  و جدد د فددي الودد   الددقس 
و جد د فددي بدنا العالايدد   (7)ا  القسادد  ادل الحكد  اللددند 107إخدعاب   (6)الدذل يدهلل  ا ددم
 . ج  اا وىتهلل لنالالا (10)ولنم الكسد لنن الىفا  (9)لنن هذا (8)الإذا، ول  اع تعجاح

أال المشبدددع ، ودددن فدددي المشبدددعإالهددد  . بددد ( اللمدددم فدددي  دددعادا: )اليدددعل القدددن ي:  دددن 
 :(13)الظل الهي خمن (12)تل ب ا م (11)فوفنإ :أون اصال . أال الشبع، ان 

:  ادددددم.   تلدددددنلم (15)فدددددإن  ادددددع المك دددددف   تمنلددددد  خردددددا . التك ادددددف: (14)اصال 
للددهللد ت  ددف صددح  صددسال :   نددن. بي ددعه ا  تددهللا  بنلوددبي ااتمددنداج ا ددم خبددعه (16)يوددح

اللإلجمدن  ا دم  ، بدم  ان دنج ا دم الرد ندال ،فدإن تحمدم اد  ب دغ الأدى. المأو د ا م   عه
 (.إح ن  الوبانن وانلن الحهللي 

                                                 

 )ا( )الالا اا( بحذل )أون(. (1)
 في )ال( ) اع(. (2)
 في ) أ ( ا ندال )ال( الأان ن ول النن خ. (3)
 في )ا،  ( ا ندال )الهللا (. (4)
 في )ال( )ااتبن  اهللد(. (5)
 في )ا( ا ندال )اهللد(. (6)
 قي  ول ) أ (.  (7)
 في )ا( )فإذا(. (8)
  قي  ول )هد(. (9)
 في )ا،  ( )قنن الا اا في الىفا (. (10)
  قي  ول )ال(. (11)
 .( قي  ول )د، ال، ا،   (12)
 في )ال( ا ندال )صفنإ(. (13)
 في )ا،  ( )اصاللم(. (14)
 في )ا،  ( )خىات (. (15)
 في )ال( )صح(. (16)
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الت دي الردعادا أودن . (1)اللدهلل  :اليعل القدن ي فدي  دعادا اللمدم بشبدع ال احدهلل: أ   
الهدددد   ، ن ولتبددددعال فدددي المشبددددع انددد أال تكددد، الهددد  الددددعاالل  ،أن تكددد ن ولتبددددعال فدددي المشبددددع

أال فددي الشبددع الهدد  ، أال فل دد  اصحنديدد  المعال دد  التددي أخبددع ان ددن بأ  ددن  دد   الع دد   
 .  العالاي  الاصخبن 
ف دددي صدددفنإ يل دددب الظدددل  فدددي الدددعاالل: الالهددد  الردددعادا الملتبدددع : القسالالالم األولأودددن 
 .  الهي صفنإ خمن (2)بوهلل  

فإن  اع المك ف الدذل هد  واند ن أال  ،اله  اللقم الالب  غ: التك اف :الصفة األوىل
الذلدددي صن المانددد ن الالودددبي اللادددع ؛ الكدددذا خردددا  المفاخدددذال (4)يمنلددد  ودددل (3)صدددبي  

لل مددد  ؛ الالوددبي الممادددم   خرددا  لدد ، المماددم لددان ل مدددن خرددا  للددهللد الردددل   الالتمااددم
 .  المفاخذال (5)بلهللد

ح ا  تدددهللا  بددد  إذا أخبدددع الودددبي الممادددم ادددل ل  ددد  وتي دددعاج يقبدددم ال وددد: فدددإن  ادددم
 .    ل  وقب   (8)فل   بأن (7) هلل صح القب   الا  تهللا  (6)اللذا ؛ااتمنداج ا م خبعه بي عه

بددم  ،ا  تددهللا  بنلوددبي لددان لساتمددند ا ددم   لدد  (9)صددح :   نددن فددي الادد اا اندد 
فل دم التفع دم ا دم . الصح  صدست اإلوند  للهللد ت  ف صح  صسال المأو د ا م   ن ال

لوبي الممام أن تحمم العالاي  في حنل  الودبي اد  ب دغ الأداهدن بلدهلل ودن اهللد  ب    الاي  ا
 :  ب غ  بم   ل  ل ج ال

                                                 

 حهلل(.، ال( )اللهلل  ال ا في )أ، ب، د، ه (1)
 في )ال( )يل ب ا م الظل صهلل  (. (2)
 في )ال( )ون(. (3)
 ، ال، ا( )ال(. في )ب، د، ه (4)
 في )ا،  ( ا ندال )خرا (. (5)
 .(، ال، ا في ) ( )الإذا( ال هلل  قي  ول )أ، ب، د، ه (6)
 في )ال( ا ندال )ب (. (7)
 في )ال( )إن(. (8)
 في )هد( ا ندال )بأن(. (9)
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الأداهددن بلددهلل  يفإ دد  لدد  تحمددم الردد ندال حنلدد  الوددب: ا ددم الردد ندال (1)القاددن : األول
الالاددنوم أ دد  حددن  اصدا  اددهلل  وك ددف ، فكددذا العالايدد  بنلقاددن  ا ا ددن ،الب دد غ يقبددم إجمناددنج 
 . يحتعا ال الكذا

قبم  الاينت   اندهلل تف   ل  . اإلجمن  ا م إح ن  الوبانن وانلن الحهللي : الث ي
 .  الب  غ ل  يكل إلح ن ه  فندهللال اله  انهع

 (3)الاي  الكنفع الم افش لنلماىدم  إن   (2)التقبم .ق    ول أهم القب  : القن ا : ) ن 
الالمشدددنلف ال د بنلفن دددش  (5)ال ن ددد  القنادددانن، (4)فإ ددد  يمنلددد  انددد  ،ااتقدددهلل حعوددد  الكدددذا

 .(بنلفعق 
. الوددددف  القن ادددد  وددددل الوددددفنإ الملتبددددعال فددددي الددددعاالل ل  دددد  وددددل أهددددم القب دددد : أ دددد  
أل ، (7) دد ا  ا دد  وددل ديندد  ا حتددعاا اندد  ،  تقبددم  الايتدد  اتفن ددنج  القب دد  فددي (6)فنلمشددنلف
 .  يل   (8)أال ل  ،ال الكذا

لنلماىددم   (9)كفددع بدد فأوددن الددعاالل الم افددش فددي القب دد  المشددنلف فددي ا اتقددند الددذل ي
 ؟ أد   ف م تقبم  الايت 

                                                 

 في )د( ا ندال )إن(. (1)
 في ) أ ( )فتقبم(. (2)
 في )ا( )إذ(. (3)
 في )ال( )ون (. (4)
، ال أل 574/  1/ ق2، الالمحوددددددد  : ب1/160ا ظدددددددع  أل البدددددددن س ي فدددددددي المىتودددددددفم:  (5)

 .2/135القناي ابهلل الابن  في الملتمهلل: 
 الفي ) أ ( )فنلمشنلف القب  (.في )ا( ا ندال )فإن(،  (6)
 بهلل  ال ماع التفىاعه.، ال، ا،  ( )ال الكذا(  في )ا، ب، د، ه (7)
 في ) أ ( )أد ل (. (8)
 ، ال، ا( ) كفعه ب (. في )ا( )في  كفعه ب ( الفي )ب، ه (9)
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 ،(1)صن ااتقدند حعود  الكدذا يمنلد  وند   ظع فإن ااتقهلل حعو  الكذا تقبم  الايتد ؛
الكدذا فدس تقبدم  الايتد ، إذ   يبلدهلل وند    الإن لد  يلتقدهلل حعود فاحوم ال صهلل   فتقبدم.
. الأوددن القناددي لتملدد موددل ال (2)ام  دد   أبددي الحىددال البوددعل وددتلمددهلل الكددذا. الهددذا التف

اهللد  ب    الايدت    ان دنج ا دم إلم  (5)فذهبن (4)الالقناي ابهلل الابن  (3)أب  بكع البن س ي
الالادنوم بدال الفن دش ،  ب    الاي  الكنفع المشنلف (6)اهللد  ب    الاي  الفن ش الا م اهللد
الهدذا . أن  ب   العالايد  تنفادذ لق لد  ا دم لدم المىد مال (7)الهذا الكنفع  الالكنفع المشنلف 

أ     108اللمدن  ، ونوب  ع ا فإذا ل  يحودم ل فن دش فدنصاللم أن   يحودم ل كدنفع
 . الالانوم الج ا إذ ل من  عانج . يحوم ل كنفع المشنلف   يحوم ل كنفع الم افش

ال  د  هدذا القاددن  بدنلفعق بددال هدذا الكددنفع البددال المىد   الفن ددش
بدأن الفن ددش تمددعن  (8)

يبلدددهلل ونددد  الكدددذا بشدددسل هدددذا الكدددنفع فإ ددد  يلتقدددهلل حعوددد  بنإل دددهللاد ا دددم المحعودددنإ فدددس 
البدنلفعق باند  البدال الكدنفع المشدنلف بدأن لفدع الكدنفع المشدنلف . الكذا فس يعتكب  ادنهعاج 

صن المشددنلف خددن ب اددل الم دد   يلددنج الهددذا خددن ب ان ددن ؛ وددل لفددع الكددنفع الم افددش أ  ددظ
الردع  فدعق بان مدن فدي أود     أيندنحنصم ودل خيدأ الفكدع ال دهلل  (9)صن هذا الكفع؛ بتأال م
 . الإذا اب  الفعق بيم القان ، ققاعال

                                                 

 ، ال،  ( )ان (، الفي )ا( )ال تلمهلل الكذا(. في )ا، ب، د، ه (1)
 .135-2/134ا ظع الملتمهلل:  (2)
 .574/  1/ ق2، الالمحو  : ب1/160ا ظع  أي  في المىتوفم:  (3)
، الهددد  ابدددهلل الابدددن  ابدددل احمدددهلل الملتملدددي، تددد في ادددند 135-2/134فدددي الملتمدددهلل:  ا ظدددع  أيددد  (4)

 .11/113هد، ا ظع: تن  خ بلهللاد: 415
 في )د( )فذهب لئس(. (5)
  قي  ول )د(. (6)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا،  ( اله  و ج د في هنو  ) (. (7)
 في )ب( )الفن ش المى  (. (8)
 )قفع(. ، ال، ا،  ( في )ا، د، ه (9)
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فددي الددنفن تمنل ددن وددل ا تددعال الكبددندع الالعذادددم   كددالهددي و  اللهللالدد : القنلقدد ::  ددن 
 دن   القنادي أبد    ادم:، الإن ج دم .قبم  الاي  ول أ هللد ا م الفىش انلمنج فس ت   ،المبنح 
الوددل   تلددعل اهللالتدد    . (4)الاددعا ال (3)عق   نددن: الفدد فىددش.إلددم  (2)ادد  ج ددم :(1) بكددع 

 .  فسبهلل ول تحقش اهللو  لنلوبن الالكفع( ،صن الفىش ون م؛ تقبم  الايت 
اإلودند  الفىدعهن اللهللالد . :الوف  القنلق  ول الوفنإ التي ااتبعإ في العاالل  :أ   

هي هائ   ا ش  في الدنفن تحمدم ا دم وساود  التقد ى الالمدعال ال : )ال ن  ،في المحو  
 .(5)مالنج حتم تحوم اق  النفن بوهلل  (ج

صددعا  إلالا ،ينددهلل ب فادد  ا جتنددنا اددل الكبددندع ،تحمددم ا ددم وساودد  التقدد ى  :فق لدد 
 الموع ا م الولندع   يىمم وتقانج. (6)نإف ،ا م الولندع

و كد  فدي الدنفن تمنل دن ادل ا تدعال الكبدندع الالعذاددم : ال ن  المونف فدي تفىداعهن
فدي  (8)ذ ال ائد  العا دش  فدي الدنفن تىدممإالم ك ؛  (7)لعا ش  لفظفبهلل  بنل ائ  ا ،المبنح 

 ،لنصقدددم فدددي اليع دددش ،الالعذاددددم المبنحددد  هدددي القندحددد  فدددي المدددعال ال ،و كددد  :ا صددديس 
 الاإلفعام في المما . ،الصحب  اص اذ  ،الالب   في الرن  

                                                 

 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا( )الأب  بكع(  ن ا ول )د، ال،  (. (1)
  قي  ول ) (. (2)
  قي  ول ) (. (3)
 في )ال( )الاعاح (. (4)
 .571  / 1ق/ 2ا ظع: ب (5)
 في )د( )الان(. (6)
  قي  ول )د( الفي )ا( )لفظ(. (7)
 في )د( )بن صيس (. (8)
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 الوددن  يددفول ولدد  جعأتدد  ا ددم الكددذا تددعد بدد  العالايدد   ن لددم وددنأ فادد : (1)الال ددنبا
   فس. ،(2) 

 دددن  الفنادددم المعا دددي:  ا دددم الودددلندع. (3)صدددعا إلاللددد  يددد  د لفظدددنج يردددلع بلدددهللد ا
الاجبد  التددعك  (5)العذلد  (4)وددن ص د  إذا ذلدع أن المبنحددنإإالالمودنف إ مدن لدد  يتلدعض لد . 

 ؛ا ا دددن يكددد ن ودددل  بادددم الكبدددندع (6)أال صن الودددلاعال إذا أصدددع؛ فنلودددلندع أاللدددم بدددنلتعك
أون في ادذ ه  .(9)الفامن ااتذ  ب   ظع ،(8)(  صلاعال وم اإلصعا ) الىسدا ا   (7)لق ل 

 (12)ودع ا دم الودلاعال الم  (11)الكبندع الالمبنحدنإ العذلد  (10)اصال ؛ ف ن الماتنب ال
 المذل   في الكتنا وم أ   لان بلهلل . (14)بنلتفىاع (13)يوهللق ا ا  اللهللال 

لبادعال لكدنن  ادهلل  (1)لد  لدنن (15)عالفد ن اإلصدعا  ا دم الودلا؛ الأون في اذ ه القن ي
لكل جمام فق ن  المونن ااتبعاله في لتدب  . الأودن  ،اهللد اإلصعا  ا م الولاعال  اهللاج اادهللاج 

     النبي ا ا  الوسال الالىسد.  المرنيخ   (2)الحهللي  فكأ   حهللي 
                                                 

 في )ا،  ( )الال نبي (. (1)
 س(.ف في )د( )الإ  (2)
 في )ا( )ا حتعاا(. (3)
 في )د( )المبنح (. (4)
 في )ا( )العذي  (. (5)
 أصعإ(.ا( )،  في )د، ه (6)
 في )د( )قق ل (. (7)
، تشدددن  ج 8/570، إتحدددنل الىدددندال المتقدددال: 2/508الحدددهللي  ادددلاف، ا ظدددع: لردددف الشفدددن :  (8)

 ا. 45 ي: ال    (، ال ع  الفنام المعا 3313بع   ) 5/2014اإلحان : 
  قي  ول )ا(. (9)
 في )أ، ا( )ول ( (10)
 .(في )ا( )العذي   (11)
ال دهلل ال د فدي ون بال الملك فتال  ن ا ول )ب، د( الهي وقهللو  في )ا( ا دم   لد  )الماتندب(  (12)

 )هد( )الولندع(.
 ، ال، ا،  ( )اللهلل (. في )ا، ب، د، ه (13)
 في )ا( )في التفىاع(. (14)
 ع(.في )د( )الولند (15)
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الإن لددنن  إذا اعفدد  هددذا فنقدد  : الددعاالل إن لددنن ول دد د اللهللالدد  تقبددم  الايتدد  اتفن ددنج.
ن لددنن انلمددنج بفىددق  لدد  تقبددم  الايتدد  إجمناددنج، الإن لددنن جددنهسج بفىددق  إفدد، ل دد د الفىددشو

 ملعالايد  أهد ،أال وقي ادنج  ،لعالايد  الحنفدي الردن ا ل نبادذ ،  ا  لدنن فىدق  وظن  دنج  ،تقبم
ص ددد  لمدددن لددد  يقدددهللد ا دددم الفىدددش  وقدددم المبتدددهلل  الدددذل ينفدددي صدددفنإ   تلدددنلم؛، اصهددد ا 
 (5)الوددهللق فتقبددم (4)الحانئددذ يكدد ن وظندد ن ، وندد  تلمددهلل الكددذا (3)لددهللب ا  108بناتقددنده  
 .   الايت 

                                                                                                                                               

 في )ا( )قن  (. (1)
فددي )ا،  ( ) دد  ( اادددهللال، ال ددهلل حددذل )حددهللي ( الالاددم فددي ال ددنو  فددي النىددش  )ا(، الالاددم  (2)

 ا ا  اسو  صح.
 ، ال، ا،  ( )يبلهلل(.  في )ا، ب، د، ه (3)
 في )ال( )وني ق(. (4)
 في ) أ ( )تقبم(. (5)
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الأ بدم  ،أحدهلل الحنفدي الردن ا ل نبادذ: )أ د   دن  الومن يف هلله ودن  قدم ادل الردنفلي 
فدددإ    ؛ (4)ودددل العف ددد  (3)إ  الشينباددد  (2)الأ بدددم  الايددد  أهدددم اصهددد ا : )ال دددن  ،(1)( الايتددد 

 .  (6)(هبفي المذ (5)يعالن   ندال المال  لم افقا  

، الفىش الا دم بك  د  فىدقنج إلم  تقبم  الايت  ص   ا  (7) : ) ن  القناي أب  بكع
أن   ي اددش بنلفن ددش  (9)فبنلاددهلليع (8)الإذا لددنن ونوددب العالايدد   اددع  دددش بنلفن ددش اللددنل 

 .  (10)(الانهم
الفن دش  (12)القناي الفعق انهع بال الفن ش اللنل  بفىدق  البدال (11)  نن في ج اا

ودل أ دهللد ا دم الفىدش انلمدنج بد    يبلدهلل وند  ا جتدعا  ا دم  (13)الذلدي أن  ؛ م بفىدق الانه
 .  الكذا فس اق  بق ل  بشسل ول أ هللد الل  يل   ل    فىقنج فإ   يبلهلل ون  ا جتعا  ا ا 
  : الإن لددنن وا دد   الحددن  الهدد  الددذل   يلددعل اهللالتدد  ال  فىددق  فقددن  الرددنفلي

إ مدن يودح أن لد    الالحكد  ب جد د الردي، ول  ب   العالاي  صن الفىش ون م، تقبم  الايت 
                                                 

 .1/572/ ق2، الالمحو  : ب1/160ا ظع: المىتوفم:  (1)
 ال  ا (.في ) ( ) (2)
الشينبادد ،  ىددب  إلددم وحمددهلل اصجددهلل  أبددي الشيددنا ودد لم بنددي أ ددهلل، لددنن ينىددب  فىدد  إلددم أبددي  (3)

ابدهلل   جلفدع بددل وحمدهلل الوددندق، اللكند  تبدعأ وندد ، الأودع أصددحنب  بدنلبعا ال وند  لمددن ا  دم ا ددم 
 قفددددددددعه بنىددددددددبت  ال بنددددددددد  الكددددددددعاد إلددددددددم اصل هادددددددد . لملعفدددددددد  المم ددددددددهلل ا ظددددددددع: الفددددددددعق ل بلددددددددهللادل: 

، الح   اللدال، 99، الالل   الالفعق اللنلا  للبهلل      د: 331الأص   الهلليل ل بلهللادل:  ،215
 .169ل حماعل: 

 الفي )ا( )الرال (.في )ا( )العالاف  (  (4)
 في )ا( )لم افقت  ( الأان ن ول النن خ. (5)
 .1/160 قي  ول )أ، ب، د، هد(، الفي )ال( )في بهللات   (، الا ظع  أي  في المىتوفم:  (6)
 في )ا،  ( )فس(. (7)
  قي  ول ) (، الفي )ا( )اللنوم(. (8)
 ، ا( )فبنصحعى(.هدفي )ا،  ( )فبنصاللم( الفي )د، ال،  (9)
 .574/ 1/ ق2، الالمحو  : ب1/160ا ظع  أي  في المىتوفم:  (10)
 في )د( )الج ا(. (11)
  قي  ول )ا(. (12)
 في )ا،  ( )صن(. (13)
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 يلددد  ا ددد  ادددهللد الفىدددش لنلودددب (1)فدددنلحك  بقبددد   العالايددد  إ مدددن يودددح، ا ددد  ا تفدددن  ون لددد 
. الاجددب لقبدد   العالايدد  (2)الالل دد  بلددهللو ن، فددإن لددسج ون مددن وددن م اددل  بدد   العالايدد ، الالكفددع

أن لدم إلدم  نلكن بلكدن النقدااالحانئذ لم ول تقبم  الايت    يك ن وا د   الحدن  فاد
 .  (3)وا    الحن    تقبم  الايت  اله  المي  ا

 ]طرق  عرفة العدالة[
 دددعم اللدددهللد فدددي العالايددد  : اصاللدددم، الفا دددن وىدددندم. الاللهللالددد  تلدددعل بنلتملاددد : ) دددن 
 .  (5)(الالحش الفعق لنصصم، (4)الونم القناي فا من، الالر ندال
إذ اللهللالد  أودع ؛ ت دنف اد أن يبدال  ع دش ولع أ (6)ل ال لمن  دعم اللهللالد  فدي الدعا: أ   
اللهللالدددد  : بن ختبددددن  الالتملادددد  فقددددن  (8)فددددي البددددن ل   ا ددددس  ا ا ددددن حقاقدددد  إ  (7)قددددندل
ختبددن ؛ صن التملادد  تت  ددف ا ادد    ت ند ددن  خددع اصوددع ا اللدد  يددذلع . بنلتملادد  (9)تلددعل
 :  الفي التملا  وىندم إلا .

فدددي  (12)اللدددهللد فدددي المملدددي الالادددن   (11)حدددهللاال ددعم بلدددا الم: األوىل (10)املسالالالألة
 . العالاي  الالر ندال

                                                 

 ندال )إن(.، ال، ا،  ( ا  في )ا، ب، ه (1)
 ، ال، ا،  ( )بلهللو من(. في )ا، ب، د، ه (2)
 .572/  1/ ق2ا ظع  أي  في المحو  : ب (3)
 .585/  1/ ق2، المحو  : ب1/162ا ظع المىتوفم:  (4)
 المتل  ن ا ول )د(. (5)
 في )ا( )العالاي (. (6)
 ، ال، ا( )قنول(. في )ه (7)
 )ا( )بنختبن (. في )ا( ا ندال )اللهللال (، ال  حنج  ل ن، الفي (8)
  قي  ول )د(. (9)
 .(، ح  قي  ول )أ، ا، ج (10)
 في )ال( )المات هلليل(. (11)
 في )د( الالانوم. (12)
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  ) (1)الونددم القناددي أبدد  بكددع وددل ا ددتعام اللددهللد فددي تملادد  الرددنههلل الالددعاالل فقددن 
الإن لدددنن اصحددد م فدددي الرددد ندال ، ال  فدددي تملاددد  الدددعاالل ، يرددتعم اللدددهللد فدددي تملاددد  الردددنههلل

 .  (2)(المملي دالا  تظ ن  بلهلل
( اللهللد في الر ندال دالن العالايد  (4)رتعمي: ال نل ا (3)الالعالاي الفعق   د بال الر ندال 
 .  الالحش انهلل المونف (5)اإلوند الهذا الق   ه  اصا ع انهلل

بقدد   ال احددهلل فكددذا اللهللالدد  التددي هددي  (6)إن العالايدد  التددي هددي اصصددم تقبدد : البان دد 
 .    يم هلل ا ا   فإن فع  الري؛ صماصفعا ن تقب  ب احهلل  ان نج ا م 

، (8)ال ادددم  دددبب التلدددهلليم، (7)يدددذلع  دددبب الادددع :  دددن  الردددنفلي : القن اددد ):  دددن 
 .  (10)(نمفا ،  : ال ن  القناي، (9)ال ام  بب من
 دن  ؟ في أ   هم ياب ذلع الىبب في الاع  الالتلدهلليم أد  : املسألة الث  ية: أ   
إذ  ددددهلل ياددددع  بمددددن   يكدددد ن ، ياددددب ا ددددم الاددددن   أن يددددذلع  ددددبب الاددددع : الرددددنفلي 

فدإن اللهللالد  ؛ ال  يادب ا دم الملدهلل  ذلدع  دبب التلدهلليم،  ختسل المذاهب فاد ،  حنج جن
 .  الالمعال ال ولنج  (11)أ  وساو  التق ى  109لان ل ن إ   بب الاحهلل اله   

                                                 

 ، ا، خ( )ال ن (. في )ا، د، ه (1)
 .2/585، المحو  : 1/162ا ظع: المىتوفم:  (2)
 في )ا،  ( )العالاي  الالر ندال(. (3)
 في )د( ) عم(. (4)
 .585  /1/ ق2ا ظع المحو  : ب (5)
 في )ا،  ( ا ندال )العاالل(. (6)
 .586/  1/ ق2، المحو  : ب1/131ا ظع: المىتوفم:  (7)
 .1/162ل  أ  م ا م ول ه  صنحب الق   ال هلل  ىب  اللمالي إلم   د، ا ظع: المىتوفم:  (8)
 .1/161المىتوفم:  :ل  أ  م ا م ول ه  صنحب الق   ال هلل  ىب  اللمالي إلم   د، ا ظع (9)
 ، الالمتل  ن ا في )د(.1/162 ظع: المىتوفم: ا (10)
  قي  ول )ا(. (11)
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صن وي دددش الادددع  ؛ يادددب أن يدددذلع  دددبب التلدددهلليم دالن  دددبب الادددع : ال دددن   ددد د
القندن  ا دم الظدنهع فادنا  (2)إلدم الندن  (1)الوي ش التلهلليم   يقبت ن لتىدن  ، يبيم القق 

 .  أن يتو   المتونم اهلل ج فس بهلل ول بانن  بب 
 .  بكسد الفع قال (3)ياب أن يذلع  بب من أخذاج : ال ن    د

صن الرددنههلل ا دددم التلدددهلليم ؛   يادددب ذلددع الىدددبب فا مدددن: ال ددن  القنادددي أبدد  بكدددع
 . ولنم ل ىفا  فس (5)ل  يكل بواعاج برأ  من ل  يو ح ل تملا  (4)الالاع  إن
فددإن ا منددن ، إن هددذا يشت ددف بددنختسل أحدد ا  الرددنههلل: )فددي المحودد  اإلوددند   ددن 

الإن اعفنددن اهللالتدد  فددي  فىدد  اللدد  ، ق  دد  انلمددنج بأ ددبنا الاددع  الالتلددهلليم اقتفانددن بإ س دد 
 .  (6)( لعل ا سا  ا م  عادا الاع  الالتلهلليم ا تشبع نه ال أ بنب من

يردددد هلل ا ددددم  (8)اددددعل أ دددد    (7)فددددي  فىدددد  فددددإن وددددل اددددعل اهللالتدددد ، الفادددد   ظددددع
الادددع  وقدددهللد : القنلقدد : ) دددن . الىدددفا إلددم  الالادددع  إ  ادددل بودداعال فدددس حنجددد  (9)التلددهلليم

 . (10)(ا م التلهلليم صن فا  ا ندال
 الاع  الالتلهلليم  (11)في تلن ض املسألة الث لثةأ   : 

                                                 

 د( )ل رن  (، الفي )ال( )لتننا (.)في  (1)
 في )د( )ا م(. (2)
 .(، ال، ا ، د، ه  قي  ول )أ، ج (3)
 في )ال( )الأن(. (4)
 في )ا، هد، ال، ا،  ( ا ندال )ب (. (5)
 لعفنن الأ بنا الاع  الالتلهلليم بأ بنب ن.ال هلل أبهلل  المملي الرنههلل الا منن ب 588-2/587أ ظعه:  (6)
 في )ال( ا ندال ) (. (7)
 في )د، هد( )ل (. (8)
 في )ا، خ( )الاع  الالتلهلليم(. (9)
 المتل  ن ا ول )د(. (10)
 في )هد( )تلند (، الفي )د( )ولن ض(. (11)
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ع  ا دددندال الاددد صن فدددي؛ إذا تلدددن ض الادددع  الالتلدددهلليم فدددنلاع  وقدددهللد ا دددم التلدددهلليم
ال  د  إ  إذا جعحد  بقتدم إ ىدنن :  فنهدن (3)الملدهلل  ال  (2)ل  يي م ا ا ن (1)ا م ون ا س 

إلدددم  التقدددهللي  أحدددهللهمن ا دددم اآلخدددع يحتدددنب (4)ف  ندددن يتلن ادددنن. فقدددن  الملدددهلل   أيتددد  حادددنج 
 .  التعجاح
أال يددعالل اندد  وددل   ، أال يقنددي ا ادد ، التملادد  بددأن يحكدد  بردد ندت : العابلدد : ) ددن 
 .  (5)(ال  اع اللهلل  أال يلمم بشبعه يعالل 

 التملا .  (6)المىأل  العابل  في بانن اليعق التي تحوم ب نأ   : 
 :  تحوم بيعق أ بل  (7)التملا 
 .  نن  ا م   ندت بأن يحك  الحنق  المرتعم ل لهللال  حكمنج  (8)أاسهن اله : األول
 . (9)إن يقني ا ا  ان ل بأ بنا اللهللال  بأ   وقب   العالاي : الث ي

اللددهلل  فددإن ذلددي تلددهلليم ل مددعالل  (10)أن يددعالل اندد  وددل   يددعالل اددل  اددع: الث لالالث
فددإن ت ددي ، اللدد  ل ددف القنددن  ا ادد   ددك ،  الى اددل لددم وددل  ددمم (11)اندد  بشددسل وددل

 . العالاي  لاى  بتلهلليم ل 

                                                 

 .( قي  ا م ون ول )أ، ب، د، هد، ال، ا (1)
 . ( قي  ول ) (2)
  قي  ول )ا(. (3)
 )د، ال( )ولن انن(.في  (4)
 المتل  ن ا ول )د(. (5)
 في )أ، ب، د، هد، ال، ا( )ب ن تحوم(. (6)
 في )ال( )الالتملا (. (7)
  قي  ول ) (. (8)
 ال دإ اللبن ال في )أ، ب( )أن يمهلل  ا م الشبع ال قني ا ا  فإ   تلهلليم ل  أي نج(. (9)
 في )د( )خبع(. (10)
  قي  ول )د(. (11)
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إذ ؛ تلدهلليم ل مدعالل اند  (1)للدهلل  بشبدعه  أن يلمم اللدهلل  بشبدعه  فدإن امدم ا: الرابع
 .  اللهلل  (3)الالكسد في اللنوم، بشبعه اهلل ج بم فن قنج  (2)ل  ل  يكل اهلل ج ل  يكل اللنوم

تددعك الحكدد  بردد ندت  لددان جعحدددنج فددي  الايتدد  إذ يرددتعم فددي الردد ندال  ددد ى  :تنبيالاله 
 .  (5)نج ا تفم بل  ن بمفع  (4)اللهللال  أو  
 .  (6)(ال با الاهللد المىنه   في الحهللي العابل  الالشنوى  : ) ن 
 (9)أل  ددد ال الحفدددظ ال  ددد : الملتبدددعال فدددي الدددعاالل ال دددبا (8)العابلددد  (7) فالوددد: أ ددد  
 .  الى  

فمددل اختددم  أن   يددمال  وددن  ددمل  اددل   تدد  الحنفظدد  بىددعا .: الالمددعاد بقدد ال الحفددظ
 ايت .اصحندي  الي ا  دالن القون  فس تقبم  ال إلم  بنلنىب  (10)حفظ  وي قنج أال

                                                 

  ن ا ول )د، هد(.ون بال الملك فتال  (1)
 م(.دفي )د( )القن (2)
 م(.دفي )د، ب( )القن (3)
 في )ال، ا( ا ندال ) خع(، الهي و ج دال في هنو  )ا( الا ا ن اسو  )صح(. (4)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )د(. (5)
فددي ) أ ( لن دد  اللبددن ال )العابلدد  ال ددبا الددخ(، أوددن فددي )ا( فكن دد  اللبددن ال )العابلدد  الالشنوىدد   (6)

ال ددددبا الددددخ(، الفددددي )ال، ا،  ( )العابلدددد  الالشنوىدددد  ال ددددبا الاددددهللد المىددددنه   فددددي الحددددهللي (، 
)الوىدددنه ت  فدددي الحدددهللي ( فدددي ) (، الفدددي )ب( )العابلددد  ال دددبا الالشنوىددد  ادددهللد المىدددنه   فدددي 

 الحهللي (.
 في )د( )المىأل (. (7)
 (.لفي )ب( ال دإ اللبن ال بم ندال )ول الوفنإ المقتع  (8)
 ا( )ال  ل (.)في  (9)
 في )د( ا ندال )إختم(. (10)
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حدددن   (1)يحفددظ   يحوددم لدد  الحددهللي  الالفددعق بددال اددهللد الحفددظ الالىدد   أن ودددل  
 دددمنا  إ  أ ددد  يردددذ انددد   (2) دددمنا  الودددل يلدددعض لددد  الىددد    دددهلل يحودددم الحدددهللي  حدددن 

 بلن ض الى  .
 بق دد  الحفددظ اللقددعال الىدد  ا   109 ال ددبا صن الددعاالل إذا اددعل  (3)الإ مددن ا ددتعم

 .  يق ل  يفول الم ندال الالنقونن في حهلل
فلدهللد المىدنه   هد  . الالمىدنه     د  ا حتادنمت  في الحهللي  اهللد وىنه  (4)اخل  سة
 (5) د أفدس خدسل فدي  فمل اعل ون  المىدنه   فدي أودع حدهللي    د     . ا حتانم

ودددن إذا ادددعل ونددد  ا حتادددنم فدددي حدددهللي    ددد     أال . يقبدددم خبدددعه  
الادددعل ونددد   (6)

 د  يحتدنم فدي ودن يادب ي  بد   خبدعه ا دم اصا دع صيقدهلل  فد التىنهم فدي  ادعه فدذلي  
 .(7)فا  ا حتانم فس ي ع اهللد ا حتانم في  اعه

الوددددفنإ الملتبددددعال فددددي المشبددددع الهددددي أ  بلدددد . الذلددددع  (8)هددددذه هددددي  ددددن  الشناددددي:
لكل جلدم امد  اللقدم  ىدمنج الالتك ادف  ،(9)المونف أ  ن خمى .الهكذا ال م في المحو  

  ىمنج  خع.

                                                 

 في )ب( )اصحندي (. (1)
 ( )فإن(.في )د (2)
 يرتعم (هد( )في ) (3)
  قي  ول )د(. (4)
 في )ال، ا( )ان(. (5)
 ال، ا( ا ندال ) هلل(.)في  (6)
 في )د( )خبعه(. (7)
  قي  ول )د(. (8)
 الون بلهللهن. 563/  1/ ق2ا ظع المحو  : ب (9)
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خمىدد   .(1)تك اددف وردتمسج ا ددم القىددمال ف دذلي صددن إ اص بلدد الالمودنف جلددم ال
فكأ    فدم ادل لد ن ادهللد التىدنهم  ادع ال دبا، اللدم ون مدن  دعم بعأ د . الاصودند الإن 

ااتبدددن  ادددهللد المىدددنه   فدددي  جلدددم اللقدددم  دددع نج بعأ ددد  الالتك ادددف  دددع نج أخدددع لكدددل أال د
التىدددنهم ال ا   د  الادددهلل دددت  هدددذه الشمىددداإلودددند  الردددعادا اندددهلل (3)بعأ ددد ن فكدددأن (2)وىدددأل 

الالمونف الإن جلم التك اف المرتمم ا م اللقم ال ادعه  دع نج الاحدهللاج  الشمى  المذل  ال.
الل  ددن وددذل  ال . فوددن إ الرددعالم انددهلله خمىدد . جلددم اددهللد التىددنهم  ددع نج  خددع (4)لكندد 

 بنلفلم.
  بددد ا :  دددن . ال  د  بقبددد   الودددحنب  خبدددع ال احدددهلل، (5)ال دددعم أبددد  ا دددي اللدددهللد: ) دددن 
ال  د  . إن خددنلف القاددن  (7)فقدد  الددعاالل  ال ددعم أبدد  حنافدد   .(6)انددهلل الت مدد :   نددن. اللددهللد

 (.  بأن اللهللال  تل ب ال الوهللق فاكفي
 (9)أ اد أن يبدال ودن جلدم  دع نج فا دن (8)لمدن بدال الردعادا الملتبدعال فدي الدعاالل : أ   

 . اصال  اللهللد. الالقن ي فق  العاالل : اله  أوعان (10)وم أ    اع ولتبع

                                                 

 .في )ا( ا ندال )في ال ا م( (1)
 في )ا( )المىأل (. (2)
 في ) أ ( )فكم(. (3)
 في )ا،  ( )لكل(. (4)
 .2/138ا ظع  أي  في الملتمهلل:  (5)
 في )ال، ا( ا ندال )الشنوى (. (6)
الون بلهللهن، أص   البمدالل وم لردف اص دعا  ا اد :  341-1/340ا ظع: أص   الىعخىي:  (7)

 الون بلهللهن. 2/553
 اي (.في )أ، ا، ب، د، ال، ا( )العال  (8)
 في )ا،  ( )فا (. (9)
 في )ال( ا ندال )انهلل(. (10)
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.  الايدد  اللددهلللال وقب لدد  وي قددنج : فقددهلل ااتبددعه أبدد  ا ددي الابددندي فإ دد   ددن :   الال  العالالدد
أال بلمدددم ، أال بنجت دددند وات دددهلل، الخبدددع اللدددهلل  ال احدددهلل   تقبدددم إ  إذا لدددنن وف دددهللاج بظدددنهع

 .  أال بن ترن  ذلي الشبع فا  ، بلا الوحنب  بمقت نه
ال  د   دد   أبددي ا ددي بقبدد   الوددحنب  خبددع اللددهلل 
ص  دد   ب دد ا خبددع اندردد   ال احددهلل (1)

الخبدددع  افدددم بدددل ، (3)الخبدددع أبدددي  دددلاهلل فدددي العبدددن، (2) ادددي   ان دددن فدددي التقدددن  الشتدددن ال
  اع ذلي ول أخبن  اآلحند ول  اع  كاع.، إلم (4)خهلليج في المشنبعال

 فدإن أبدن بكدع  (5)ن الودحنب    بد ا اللدهللد: إ ن  أب  ا ي في بانن ا تعام اللهللد
 (8)بدددل وىددد م  (7)بدددل  دددلب  فدددي الادددهللال حتدددم  الاه ولددد  وحمدددهلل (6)لددد  يقبدددم خبدددع الملادددعال

بشبع أبدي و  دم اص دلعل فدي ا  دتئذان حتدم  الاه أبد   الل  يلمم امع ، اص ون ل 
فددي  د الحكدد  بددل  – اددي   اددن  –ال د أبدد  بكددع الامددع خبددع اقمددنن .  ددلاهلل الشددهلل ل 

 قاعال دلام ا تعا  .ال  ب اللهللد ون   في العالاينإ الك، ذلي لقاعال (9)الأوقن . اللن 

                                                 

  قي  ول )أ، ب، د، هد، ال(. (1)
 .109(، الالتعوذل: 350، 349 الاه وى  : بع   ) (2)
(، 1241بدع   ) 3/43(، الالتعودذل: 1594بدع   ) 3/1208، الوىد  : 3/97أخعج  البشدن ل:  (3)

  ف .الل  ألفنا وشت 279، 278، 273-272، 7/271الالنىندي: 
 ، الأب  داالد بع   4/142، 3/463، 2/11، الأحمهلل في وىنهلله: 5/21أخعج : وى  :  (4)
(3389.) 
  قي  ول )د(. (5)
 ، ا،  ( )ولاعال(. في )أ، ا، ب، د، ه (6)
 .( قي  ول )ا،   (7)
 في )هد( )  م (. (8)
 في )ا( )الأوقنل (. (9)
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 (1)ال حددل إ مددن. لت مدد    وي قددنج اأ  دد  إ مددن   بدد ا اللددهللد انددهلل :   نددن فددي الادد اا اندد 
فددس يددعد وددن ذلددعت  وددل .  ددهللاي أن خبددع اللددهلل  ال احددهلل حادد    ت مدد  فددي  الايتدد  وقبدد  

 .  الو    ق نج 
أ   110  ددب اللددهللد فددي بلددا الودد     ي جددب الج بدد   :  ددن  الفناددم المعا ددي

 .  (3)تعل   إينه في ص  ال ي جب اهللد ال ج ا (2)لكل
 ده  خبع اللدهلل  ال احدهلل ال بد ل   إيدنه ودم التلدهللد دلادم ا دم أن خبدع اللدهلل  : الأ   

 .  الهذا القهلل  يكفي. ال احهلل  اع وقب  
إذا خددنلف القاددن  وحتاددنج بددأن اللمددم  قددهلل  ددع   أبدد  حنافدد  ف :و  الال  فقالاله الالالراوي

خنلفنددنه فامددن إذا ، ا دم اددهللد ااتبددن   الايد  ال احددهللالددهللا  بشبدع ال احددهلل ا ددم خدسل الددهلللام 
 .  (5()4) ب  الظل بعالايت  صن فق   ي جب ؛ قنن العاالل فقا نج 

فدددإن ؛ ال د  دددعم الفقنهددد  صجدددم   بددد  الظدددل بدددنن اهللالددد  الدددعاالل تل دددب ادددل صدددهلل  
 . الفقنه إلم  اللهلل    يعى إ  ون يل   أ   لمن يعالل فتكفي اللهللال  ال  حنج 

                                                 

  قي  ول )ب(. (1)
 في )د( )لكن (. (2)
 م     الفنام المعا ي.ل  ااقع ا  (3)
-1/340الودن بلدهللهن، أصد   الىعخىدي:  2/553أص   البمدالل وم لرف اص عا  ل بشن ل:  (4)

341. 
 في )ال( )بوهلل  (. (5)
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 ث ي يف شرط املخرب  نه[]القسم ال
ال  ي عهن وشنلفد  القادن  . فأن   يشنلف   ن م   يقبم التأال م: الأون القن ي: ) ن 

 (.  (1)بم يقهللد لق   وقهللونت  الامم اصققع الالعاالل ، ون ل  يكل  يلي المقهللونإ
أن يبدال ودن هد  ولتبدع فدي  (2)لمدن فدعغ ودل الردعادا الملتبدعال فدي المشبدع أ اد: أ   
بد  أن  (4) عم المشبع ان  في اللمدم: فقن  .(3)ان  اله  المعاد بق ل  الأون القن ي المشبع

 .    يشنلف   ن م   يقبم التأال م
أال  ق دي ودل لتدنا أال  دن  وتد اتعال أال إجمدن  أال  ادن   (5)إون دلام اق ي: الالقن م

 يلددي المقددهللونإ وددل ابدد إ الحكدد  فددي اصصددم اللدد ن ال صددف الملددال ا دد  الالجدد ده فددي 
 .  ع الف

جدددنا أن يكددد ن صدددف  لقدددن م الهددد  ،   يقبدددم التأال دددم:   لددد : إذا اعفددد  هدددذا فنقددد  
وتل قددنج بددنلشبع بددأن يكدد ن حددن ج اددل ال ددماع  (6)الجددنا أن يكدد ن ، الظددنهع بحىددب  ال فددظ

الالحدددش أن يتل دددش ب مدددن : (9)  الملندددم(8)بحىدددب (7)المفلددد   فدددي   يشنلفددد  الهددد  الظدددنهع
إذا ادددن ض الشبدددع دلاددددم : تقع دددع الكدددسد فنقددد   جمالدددنج بحىدددب الملندددم لمدددن  دددا    بدددد 

فدددإن  بدددم التأال دددم بدددنن يكددد ن  ودددنج يمكدددل تشواوددد  بدددنلشبع أال  ان دددنج يمكدددل  (10) يلدددي
الإن لدددد  يقبددددم ، تشوددددا  الشبددددع بدددد  أال تشواودددد  بددددنلشبع جملننهددددن بحىددددب اإلوكددددنن

صن  ؛الإ   دد ددددنه، فددددإن لددددنن الشبددددع  ددددنبسج ل تأال ددددم أاللنددددنه جملددددنج بددددال الددددهلللا ال. التأال ددددم
الأوددن القاددن  . الالقيلددي  اجددح ا ددم الظنددي  يلددنج . الملددن ض  يلددي الخبددع ال احددهلل انددي

                                                 

 في )ا( ا ندال )في وشنلف (. (1)
  قي  ول )ا(. (2)
  قي  ول )د(. (3)
 في )ب( )الل  (. (4)
 في )د( ) يلي(. (5)
  قي  ول )ب(. (6)
 ال( )انهع(.في )ب،  (7)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )د(. (8)
 في )د( )الملال(. (9)
 في )د( ا ندال ) د(. (10)
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أال  (1)الملدددن ض لشبدددع ال احدددهلل إذا لددد  يكدددل  يلدددي المقدددهللونإ  ددد ا  لدددنن جمال دددن اناددد 
أل    – يلا  فس ي دع الشبدع وشنلفتد  الولن ادت   (3)الالبلا اآلخع (2)بل  ن انا 

إلدددم  وقهللونتددد  بنلنىدددب  (6)لق ددد  (5)هللد الشبدددع ا اددد ال احدددهلل بدددم يقددد (4)يقدددهلل  فدددي  بددد   خبدددع
الالجد ا اللمدم ، الد لتد  ا دم الحكد ، اب تد : صن وقهللونإ الشبع ادس ؛ وقهللونإ القان 

، الملدددال (7)الل  ددد  ول ددسج بنل صدددف، ابدد إ حكددد  اصصددم: الوقدددهللونإ القاددن  خمدددن. بدد 
 جحدنن دلادم  (9)ال   دي فدي. الالج ا اللمم ب ، (8)الاهللد المن م فا ، الحو ل  في الفع 

 .   ام المقهللونإ ا م دلام لقاع المقهللونإ

                                                 

  قي  ول ) أ (. (1)
  قي  ول ) أ (. (2)
 في )ا،  ( ال د اللبن ال )الاصخعى  يال (. (3)
 في )ا، د، هد( )الشبع(. (4)
  قي  ول )ال(. (5)
 د( )  ل (.)في  (6)
 .في )ال،  ( )بنصصم( (7)
 في ) أ ( )ون (. (8)
  قي  ول )د(. (9)
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اصودد   (4)صن أققددع؛ (3)اصودد  إيددنه (2)أققددع (1)ال  ي ددع الشبددع أي ددنج وشنلفدد  امددم
وشنلفد  الدعاالل بدنن يكد ن  (6)  ي عه أي دنج  (5)اللذا. فس يك ن فل    حا ، بلا اصو 
ى فددي اللدد غ الك ددب أ دد  يلىددم أبددن هع ددعال  ال  (9)فددإن؛ (8)وقت ددم الشبددع (7)ام دد  بشددسل

ا  لفددظ الحددهللي  حادد   110صن اددنهع  ؛ اللددنن أبدد  هع ددعال يقتوددع ا ددم الددقس ،  ددبلنج 
ص د   بمدن تمىدي فدي ت دي المشنلفد  بمدن اند  دلداسج ودم أ د  ؛ الوشنلف  العاالل لاى  بحاد 
 .    يك ن فس تك ن  ندح  فا 

                                                 

  قي  ول )ا(. (1)
 في )ب( )اصققع(. (2)
 في )ب، د( )إينهن(. (3)
 في )د( )ص  (. (4)
 في )ب، هد( )فكذا(. (5)
 .(في )ا،  ( )أي نج   ي عه (6)
 في )د( )وشنلف(. (7)
 في )د( )العالاي (. (8)
 في )د( )صن(. (9)
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 ]القسم الث لث يف شرائط الرواية[ 
 :  ففا  وىندم :الأون القنل :  ن 

 دددددن  : الث  يالالالالة، حددددهللاني ال حدددد ه: اصاللددددم. صلفددددنا الوددددحنبي  ددددبم د جددددنإ: األوىل
، وع أودددعاج أ حتمدددن  ااتقدددند ودددن لدددان بددد؛ أودددع: (1)الث لثالالالة،  حتمدددن  الت  دددا؛ الع ددد   

؛ الهدد  حادد  انددهلل الرددنفلي ، أوع ددن: الرابعالالة، (2)الالددهللالاد الالددسدالاد، الاللمدد د الالشودد  
ودل : (4)اخل  سالة، الصن  عاد  بادنن الردع ؛ ف   وند  أودعه (3)إذا  ن صن ول  نال  أواعاج 

 .  (7)(قنن  فلم في ا هلله: (6)الس بعة، ال ام ل ت  ا، ال النبي : (5)الس دسة، الىن 
 (8)أاندي باددنن الردعادا الملتبددعال  فدي المشبددع-لمددن فدعغ وددل القىدمال اصاللددال : أ د  

الردعادا  (11) دع  فدي القىد  القنلد  فدي –(10)  فدي المشبدع اند (9)لتبدعالمالبانن الرعادا ال
فددددي لافادددد  ألفددددنا : اصاللددددم: الفددددي هددددذا القىدددد  وىددددندم. العالايدددد  (12)الملتبددددعال فددددي صددددال 

صلفددددنا الودددحنبي فددددي  قددددم : فنقددد  . فددددي  قدددم اصخبددددن  ادددل الع دددد    الودددحنبي 
 .  اصخبن   بم د جنإ

                                                 

 في )أ، ال( )القنل (. (1)
  قي  ول )ال(. (2)
 في )ال،  ( ) نل (. (3)
 في )ا( )الخنوى ن(. (4)
 في )ا( )ال ند  ن(. (5)
 في )ا( )ال نبل ن(. (6)
 المتل  ن ا ول )د(. (7)
 في )ا،  ( ا ندال )ان (. (8)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )د(. (9)
  قي  ان  ص    هللو ن ول )ا،  (. (10)
 الرعم(.بهلل  )في الرعادا( ال في )د( ) (11)
 في )د( ) ن (. (12)
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ال حدددد ه   حددددهللاني   دددد    : الهددددي أاسهددددن أن يقدددد   الوددددحنبي: الدرجالالالالة األوىل
 .  قذا يق   أال  ملت  ، أال أخبع ي،  ملنيأقرنف ني أال 

نإ لكددد ن هدددذه الوددداغ  و صدددنج فدددي ادددهللد جالدددهلل   مالإ مدددن لن ددد  هدددذه الهلل جددد  أا ددد
 .   اعهن لمن  ااي  (1)ال ا ي  بشسل

الهدددددي دالن اصاللدددددم  حتمدددددن  ،  دددددن    ددددد     : أن يقددددد  : (2)ة الث  يالالالالالةجالالالالالالدر 
الع دد   لكدد ن الددعاالل صددحنبانج  (4)الإن ا ت ددم الىددمن  اددلفا ددن صن اددنهعه ؛ (3)الت  ددا

 (7) ددن :  ددن  (6)الإ مددن،    (5) حتمددن   ددمنا  وددل  اددع   دد  ؛ لكندد  لددان  وددنج فادد 

 ددن  :   ت ددن  اإل ددنند إلادد  ا ادد  الىددسد لنل احددهلل ونددن يقدد  ؛ (9)ا ادد  الىددسد (8)  دد    
      (10) 

 يىمل  ون  ااتمنداج ا م ون  قم إلا  الإن ل    . 
 (11)أوددع   دد    : أن يقدد  : الدرجالالة الث لثالالة

 الهددي . قددذا (12)أال   ددم اددل، بكددذا
 .  (13)دالن القن ا   حتمن  الت  ا فا  وم احتمنلال  خع ل

                                                 

 في )د( )خسل(. (1)
  قي  ول )د(، الفي ) ( )الالهلل ج (. (2)
 في )ب( )ال ا ي (. (3)
 ، ال، ا،  ( )ول(. في )ا، ب، د، ه (4)
 في )ا، ب، د، ا،  ( )الع   (. (5)
  قي  ول )د(. (6)
  قي  ول )ا(. (7)
 ال( )الع   (.هد، في ) (8)
  (.في )ال( ا ندال )ا حتمن (9)
 في )ال( )الع   (. (10)
 في )ا( )الع   (. (11)
 في )د( )ول(. (12)
 في )ب( )ا حتمنلال اآلخع ل(. (13)
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 .  صاغ اصوع (2): ااتقند ون لان بأوع أوعاج  ختسل النن  في(1) حدمه 
ص   أودع وي دش يحتمدم أن . دالاداحتمن  اللم د الالشو   الالهللالاد الالس: واث يهم 

ل كددم أال ل ددبلا التقددهلليع ل يحتمددم أن يكدد ن دادمددنج أال  اددع  (4)الا ددم لددس. (3)يكدد ن أوددعا ج
أوددع الع دد    (6)الظددنهع أن الوددحنبي   يقدد   (5)إذ؛ ال اددم حادد ، داددد  فددس يكدد ن حادد 

 .  لا اا أن يق   ال ال  اع وينبش؛ الفا   ظع. ا ا  الىسد إ  بلهلل تاقل وعاده 
الهدددي دالن . أال   اندددن ادددل لدددذا، أوع دددن بكدددذا: أن يقددد   الودددحنبي: الدرجالالالة الرابعالالالة

  يكدد ن ذلددي اصوددع  (7)الهدد  أن، إذ فا ددن وددم ا حتمددن إ المددذل  ال احتمددن   خددع؛ القنلقدد 
اندددهلل  (9)إذ لددد  يلدددال اآلودددع فدددي لسوددد  الهدددي لاىددد  حاددد   (8)صدددند ا ادددل   ددد    

 .  ج الل    (11)حا  انهلل الرنفلي (10)الكعخي

                                                 

 في )د( )اصال (. (1)
 في صاغ(.)الصاغ( بهلل  )في )د(  (2)
 في )ا( )البلا(. (3)
  قي  ول ) (. (4)
 في )ال( )صن(. (5)
 ال دإ اللبن ال في ) أ ( )أ     يق   الوحنبي(. (6)
  قي  ول )د(. (7)
 في )د، ا،  ( )الع   (. (8)
 في ) أ ( )بحا (. (9)
، لكن  ل  يوع  بنلكعخي فقهلل ذلعه  أينج ل حنفا  وقنبسج 380-1/115ا ظع أص   الىعخىي:  (10)

، الالكعخددي هدد  اباددهلل 640/  1/ ق2بددعأل اإلوددند الرددنفلي، الصددع  بددنلكعخي، المحودد  : ب
هدددد. ا ظدددع: تدددن  خ بلدددهللاد: 340هدددد، التددد في  دددن  260  بدددل الحىدددال، أبددد  الحىدددل، اللدددهلل  دددن  

10/353. 
/ 2، ال دهلل  ىدب  ل ققدع ل، الالمحود  : ب1/131ا ظع  أل اإلودند الردنفلي فدي المىتودفم:  (11)

 فإ    هلل صع  بنلرنفلي. 640/  1ق
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ودع هد  أوع دن بكدذا ف د  وند  أن اآل: إن ول  نال  أواعاج الالتمد  نات  ال ن :  حدمه 
 .  ذلي اصواع فكذا ه نن

أن  ددعض الوددحنبي وددل   لدد  أوع ددن باددنن الرددع  التل امنددن إيددنه ف جددب : (1)والثالال ي
ال  يحتمدددم ، وددع وددل صددهلل  انددد  الرددع  دالن اصدمدد  الالدد  الحمددم   لدد  ذلددي ا دددم أن اآل

 .  وع   تلنلما م أ
 .((2))لك    انهعاج ل كم فس  ىتفاهلله ول  د   الودحنبي في المحو  :اإلوند   ن 
 (4)جدنا أن يكد ن المىدتنبا ذلدي ودل لدسد   تلدنلم هد  ذلدي (3)إذ؛    ظعأ 111  الفا 

 (7)يقت دي اختودن  (6)الالشناي  صن   لد  أوع دن  (5)ال ن  الفنام المعا ي. الوحنبي
أوع دددن يقت دددي : فدددإن   لددد . الفاددد   ظدددع. ودددع   تلدددنلم يىدددت ل فاددد  الامادددمالأ. اصودددع بددد 

الأ  ل جدب  –أوع ن ولن دع المىد مال–إذ ولننه ؛ ا ت ا  الامام ال  يقت ي ا ختون 
اصو  صن ذلي الودحنبي ودل  (9)انهع ال  ا م أوع جمام (8)ا ا  أن يق   أوعإ الذلي
 .  اصو  اله    يأوع  فى 

                                                 

  قي  ول )د(. (1)
 .641/  1/ ق2ا ظع، ب (2)
 في )د( ا ندال )ل (. (3)
  قي  ول )ال(. (4)
 ا، و ج د لمن ذلع اللل   و ج د في  ع   خع.46  ال    ا ظع  عح (5)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ا(. (6)
  قي  ول ) أ (. (7)
 في )ا( )ذلي( بحذل ال اال. (8)
 في )ب( )الامام(. (9)
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أن يقددد   الودددحنبي ودددل الىدددن  لدددذا الهدددي دالن العابلددد  إذ فا دددن : الدرجالالالة اخل  سالالالة
؛ الاحتمددن   خددع الهدد  أن يكدد ن وددعاده أ دد   ددن  للاددع الع دد    (1)ا حتمددن إ المددذل  ال

 دددن   (3)ال اددم يف ددد  وندد  أ دد . اعفدد  فددس يشدددت  بدد   (2)الىددن  للدد  اليع قدد  لمدددنصن 
         ل  ج ال المذل   ل في العابل  . 
  يكددد ن   (6) ددن  الع دد   (5)أ ددد  (4)  حمددم   لددد  ذلددي ا ددم أن المددعادلدد: الأ دد  
 .  إذ  بمن ان  لذلي ال  يك ن لذلي (7)حا  أي نج 

فدي أ د   دمم  (9)ادنهع (8) ادم. يق   الوحنبي ال النبي  نأ: الدرجة الس دسة
 ا دتلمنل ن (12)فاد  صن هدذه اللبدن ال لقدع (11)صحنبانج ال ام لان بظدنهع (10)لك    ون  

فددي  اددع  (13)يكدد ن اددنهعال فددس. فددي الت  ددا حتددم لددندإ تلددند  ا حتمددن  للاددع الت  ددا
 . الهلل جنإ الىنبق  (15)ال ل  أدالن ول (14)ف ذلي؛ الت  ا

                                                 

 بهلل  )ال اال(.في )ا، د، ا،  ( )وم(  (1)
 في )ا( )لمن(. (2)
 ، ال، ا(.  قي  ول )أ، ب، د ه (3)
 ، ال، ا،  ( )وعاده(. د، هفي )ا، ب،  (4)
  قي  ول )د(. (5)
 في )ا،  ( )      (. (6)
 حا (.، ال( )أي نج  في )د، ه (7)
 في )ا( ا ندال )أ  (. (8)
 في )د( )خنلي(. (9)
  قي  ول )د(. (10)
 في )ال( )انهع(. (11)
 في )ا( )ققاع(. (12)
  قي  ول )د(. (13)
 في )د( )فكذلي(. (14)
 ،  (.  قي  ول )ه (15)
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. (2)لددذا   دد      (1)فددي ا ددهلل فلددم قنددن : أن يقدد   الوددحنبي: الدرجالالة السالال بعة
    ا اد  الىدسد إ  الع إلم  إذ لاى  دال  ا م إانف  الحك  (4)أدالن الهلل جنإ (3)الهذه

إ  أن الظددنهع وددل حنلدد  أن يكدد ن وددعاده ب ددذا . ل  دد  صددحنبانج  (5)أن الظددل يىددبش بقع ندد 
الكسد تل ا   دعاا  ذلدي الفلدم إين دنج الهد  إ مدن يفادهلل هدذا الملندم أن لد  لدن  ا يفل   د  فدي 

 .  ف ذلي ال ل  في المعتب  اصخاعال؛ بذلي الاهللد إ كن ه ا ا   وم ا م   ا هلله 
الردددداخ أال  دددددعأ  (8)إذا  ددددمم ودددددل (7)القن ادددد  للادددددع الوددددحنبي، أن يدددددعالل  (6): )ن  دددد
أال  ددك  الاددل إجنبتدد   (12)أال أ ددن .  لدد : (11) ددمل ؟ فقددن  (10)ال قدد   لدد  هددم (9)ا ادد 

 (.  (13)انهلل المحهللاال أال لتب الراخ أال  ن   مل  ون في هذا الكتنا أال ياام ل 
 . الوحنبي ال الراخ العاالل   الاي   اع (14)المىأل  القن ا  في لافا : أ   
 : جنا للاع الوحنبي أن يعالل الحهللي  ال الراخ بإحهللى  عق   : فنق  

                                                 

 في )ا،  ( )ا هلله ا ا  الىسد(. (1)
  قي  ول )ا،  ، د(. (2)
 في )ا،  ( )الهذا(. (3)
  قي  ول )د(. (4)
 في )ا( ) ع ن (، الفي )د، ب، ال( )لقع ن (، ال هلل  قي  ول ) (. (5)
 في )ا( ا ندال )المىأل (. (6)
 في ) ( )أن يعال  (. (7)
 في )ال، ا،  ( )ال(. (8)
 في )ا( )أال(. (9)
 ا( )ا م( بهلل  )ل  هم( اللان ل ن ولنم هنن.في ) (10)
 في ) ( )فاق  (. (11)
  قي  ول )ا،  (. (12)
 في )ال( )ب ( ال هلل  قا المتل ول )د(. (13)
 في )ا( ا ندال )في(. (14)
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 ذلدددددددي الحدددددددهللي  ادددددددل  الهددددددد  أن يىدددددددمم: األوىل: و الالالالالالال      الالالالالالال  طريالالالالالالال  السالالالالالالالم  
ف  ىددددنوم أن يددددعالل ، الحانئددددذ أن  وددددهلل ال ردددداخ إ ددددمنا  أوددددن الحددددهلله أال فددددي جمددددم، الردددداخ

الإن لد  . (1)أال أخبع دي أال  دملت  يحدهلل  لدذا الحهللي  المىم   وند  بودال  حدهللاني فدسن
لددذا ال  يقدد    (3)اندد  بوددال   ددملت  يحددهلل  اددل (2)يقوددهلل إ ددمنا  ب جدد  ف دد  أن يددعالل 

الا ددم لددم حددن  ياددب ا ددم الىددنوم . صن الردداخ لدد  يشبددعه اللدد  يحهللادد ؛ أخبع ددي الحددهللاني
 .  اللمم بذلي الشبع

الهدد  أن يقددعأ : ابلقالالول (5) القالالرا ة  لالالى الوالاليي وتقريالالر الوالاليي    الال (4)طريقالالة: الث  يالالة
هددم  ددمل  هددذا الحددهللي   (6)ا ددم الردداخ الددعاالل ال قدد   القددن ى ل ردداخ بلددهلل القددعا ال ا ادد 

ا  يقددد   أخبع دددي أال حدددهللاني لمدددن فدددي  11 إن فدددسن فاقددد    لددد  ف  ىدددنوم أي دددنج  (7)ودددل
اللد   دن  الرداخ . (8)صن الراخ صهلل   في ذلي فكنن بمنمل   عا ال الرداخ؛ اليع ق  اصاللم

حتدم يدعالل .   لد   لد  (9)ف د  بمنملد –اصوع لمن  دعى ا دي . الفعاغ ول القعا ال ا ا  بلهلل
إذ   فددعق بان مددن لمددن   فددعق فددي الردد ندال ، الددعاالل بوددال  أخبع ددي أال حددهللاني (10)اندد 
اصودع : ا ا  لتدنا البادم فاقد   (12)أن يقعأ   البالالبام بال أن يق   البندم بل (11)ا م

؛ الردداخ (1)القددعا ال ا ددم الردداخ أدالن وددل  ع قدد  الىددمن  وددلال ع قدد   (13)قمددن  ددعى ا ددي
                                                 

 ، ال، ا( ا ندال )ال فسن( ال هلل  قي  لذا ول هذه النىخ الول  ىش  ) (. في )ا، د، ه (1)
 ،  ( )يعال  (. في )ا، د، ه (2)
 ، ال، ا،  (. قي  ول )ا، د، ه  (3)
 في )أ، ب، د، هد، ال( ) ع ش(. (4)
 في ) أ ( )إينه(. (5)
  قي  ول )ا،  (. (6)
 في )ا،  ، ا( )ال(. (7)
 في )ا،  ( ا ندال )ا ا (. (8)
 في )د( )بق ل ( الهي خيأ ول النن خ. (9)
 في )ا،  ( )العاالل ان (. (10)
  قي  ول )د(. (11)
 في )د( )يق  (. (12)
 ، ال(.  قي  ول )أ، ا، د، ه (13)
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لكن ددن ، ص دد    يتودد   ذهدد   الردداخ فددي الىددمن  وندد  ال تودد   ذه لدد  فددي القددعا ال ا ادد 
 .  وقم اليع ق  اصاللم في الج ا اللمم بذلي الحهللي 

القالرا ة  لالى الواليي وسال،وتهو و الو  أ يقالر   لالى الواليي ويقالول لاله  (2)طريقالة: الث لثة
ودددل فدددسن فىدددك  الرددداخ الحانئدددذ إن أ دددن  بعأ ددد  أال  (3)هدددم  دددملت : را ة  ليالالالهبعالالالد القالالال

بأصدددبل  لن ددد  اإل دددن ال ه ندددن فدددي تودددهلليق  لنللبدددن ال فدددي الجددد ا اللمدددم بددد  دالن صدددال  
ص دد  وددن  ددمم  ددبئنج ؛ (5)أخبع ددي أال  ددمل  (4)فددس يادد ا لدد  أن يقدد   حددهللاني أال. العالايدد 
 .  الل  يشبعه

ا دم الظدل فدي ادعل المحدهللاال أ د  ودن  دك  ف  ندن إن   دب  ي الإن ل  يراع برد
ف  ىدددنوم اللمدددم بددد  الجددد اا  الايتددد  انددد  اندددهلل ، إ  صن  اصودددع لمدددن  دددعى ا اددد  الإ  ص كدددعه

 . انو  المحهللاال الالفق ن  إ  أ   يق   في العالاي  أخبع ي  عا ال ا ا 
الاحتادد ا ا ادد  بددأن اصخبددن  فددي ال لدد  و ادد   إلفددندال الشبددع الالل دد  الهددذا الىددك إ 

ي ا صيس  أفند الل   بدأن هدذا المىدم   لدسد الع د   ا اد  الىدسد ف جدب أن يكد ن ف
 . إخبن اج 

  يادد ا لدد  العالايدد  بددأخبع ي حانئددذ : الأوددن المتك مدد ن فقددهلل خددنلف ه  فددي ذلددي ال ددنل ا
 .  لذا (7)فق ل  أخبع ي. (6)إذ ل  يىمم ون   ائنج  ي ص   ل  يشبع الراخ بر

                                                                                                                                               

 في ) ( )ال(. (1)
 في )ا،  ( ) ع ش(. (2)
 في )ا،  ( ) مل  هذا الحهللي (. (3)
 في )أ، ب، د( )الأخبع ي(. (4)
 في )ا( ) ملت (. (5)
 في )ال( ) ائنج ون (. (6)
 في )د( ا ندال )في( ال  وحم ل ن هنن. (7)
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ففددي اصدديس  المحددهللاال لمددن ، الل مددن  اصدديسحنإ أن لكددم  ندفدد  وددل: الالادد اا
هذا الىك إ اإلخبن  في إفندال الظل ال ند وقنو  جنا إ دسق لفدظ اإلخبدن  ا اد   (1) نب 

الحانئددذ   . لمرددنب   وددل اللس ددنإ المادد اال لإل ددسق الماددنال لمددن اعفدد اواددنااج لكدد ن 
 .  يك ن لذبنج 

 .  الهذه اليع ق  أدالن ومن  ب   اله  انهع
. الهدددي أن يكتدددب الرددداخ إلاددد  أ دددي  دددمل  لدددذا ودددل فدددسن: ة: طريقالالالة ال،ت بالالالةالرابعالالال

 (2)ف  مكتددد ا إلاددد  أن يلمدددم بكتنبددد  إن ا ددد  أ ددد  خدددا الرددداخ الأن يقددد   فدددي العالايددد  انددد 
لكدل يقد   فدي . الإن   ب ا م ان  أ   لتنا الراخ فكذا ل ج ا اللمم بنلظل،  مل 

 .  تنب إذ اصخبن   هلل يك ن بنلك؛ أخبع ي، العالاي  ان 
إذ القع نددد  الحنلادد  فدددي ؛ الإ مددن لن دد  لتنبددد  الردداخ أدالن ودددل القددعا ال ا اددد  ال ددك ت 

، الل دددذا   يلتبدددع القنادددي الشدددا حتدددم خدددا  فىددد . الكتنباددد  (3)الردددع  أ ددد ى ودددل القع نددد 
ال لتبع القع ن  الم حا  
 . في بلا الو   (4)

لتدددنا بلانددد  إلدددم  أ  الرددداخ ورددداعاج  112الهددد  أن يقددد    : اخل  سالالالة: طريقالالالة املن ولالالالة
، يوداع وحدهللانج بمدن فاد  (6)فنلرداخ بدذلي. ودن فاد   دهلل  دمل  ودن فدي هدذا الكتدنا (5)يلعل

 دد ا   ددن  . الكتددنا (8)ذلددي فددي وددن (7)الل مشن ددب الىددنوم هددذا الكددسد وندد  أن يددعالل اندد 
 .  (10)ا اله اني أال ل  يقم: (9)ل 

                                                 

 في )د( ) ن (. (1)
 م ) مل (.في ) أ ( ا ندال )إ ي(  ب (2)
 ، ال، ا،  ( ) ع ا  الكتنا(. في )ا، ب، د، ه (3)
 في )د( )المات هلل(. (4)
 في )ا،  ( )يل  (. (5)
 ، ال، ا،  ( )يواع بذلي(. في )ا، ب، د، ه (6)
  قي  )د(. (7)
 في )ا،  ( )هذا(. (8)
  قي  ول ) أ (. (9)
 في ) أ ( ا ندال )ل ( اللل   حذف ن ول البهللاي  الأابت ن هنن. (10)
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فددإن ،  ددهلل  ددملت   (1) فأوددن إذا  ددن  لدد  حددهلل  انددي وددن فددي هددذا الكتددنا اللدد  يقددم لدد 
فددي اإلودند  هكدذا  نلد . وحدهللانج اللددان ل ىدنوم أن يحدهلل  بد  اندد  (2)الرداخ   يوداع بدذلي

حددهلل  وددن فددي هددذا : الفادد   ظددع فإ دد  إجددناال وشو صدد  ال  دد  إ  أن يقدد  . (3)المحودد  
إذ الودددند  ودددل الرددداخ حانئدددذ جددد اا ؛ الكتدددنا ال  يقددد   اندددي فحانئدددذ يودددح هدددذا الكدددسد

  ىدش  ودل لتدنا ورد    ف دان لد  أن يرداع (5)الإذا  دمم الرداخ.  اع (4)  ب   يالتحهلل
 .   ىش  أخعى ول ذلي الكتنا إ  إذا ا   تينبق منإلم 

 هلل أجمإ لدي أن تدعالل اندي : الهي أن يق   الراخ للاعه: الس دسة: طريقة اإلج زة
الولندددنه فدددي ادددعل المحدددهللاال إبنحددد   الايددد  الحدددهللي  الدددذل ا ددد  . ودددن صدددح ودددل أحدددنديقي

 .   اش  ان صحت  انهلل 
اللدذا ياد ا اندهلل المحدهللاال أن ، أخبع دي فدسن إجدناال: أن يقد  : اللافا  العالاي  اند 

أال ، أال لمددل أد ك حانتدد  الإن لدد  ي جددهلل بلددهلل، يااددم الردداخ لاماددم الم جدد ديل فددي اوددعه
الل  يشنلف أحهلل ول الفق دن  فدي ااتبدن  اإلجدناال . ي جهلل ول  ى    (7)اللمل (6)لقبا   ولان 

 .  أب  ي  ف  حم من  إ  أب  حناف  ال 

                                                 

 ون بال الملك فتال  ن ا ول )ال(. (1)
  قي  ول ) (. (2)
 .649-648/  1/ ق2أ ظعه: ب (3)
 في )ب، د، هد، ال، ا( )التحهلل (. (4)
  قي  ول ) أ (. (5)
 في )ال( )بلان ن(. (6)
 في )د( )الإن ل (. (7)
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 اددددي    (3)الونلددددي (2)  ت قبددددم المعا ددددام خسفددددنج صبددددي حنافدددد : القنلقدددد  (1): ) ددددن 
 .  ان من
 دهلل يدعالل ادل :   نن. (4)العالاي  تلهلليم:  ام. إن اهللال  اصصم ل  تل   فس تقبم: لنن

ودحنب  ال:  ادم، بدم الىدمن :   ندن، الع    يقت دي الودهللقإلم  إ ننده:  اع اللهلل   ام
 (.  الىمن  (5)لظل:   نن، أ    ا ال ب  
 :  أ   

 في أن الشبع المع م هم يقبم أد   ؟  :المىأل  القنلق 
 :  فنق   (6)المع م ال بم الش ض في تقع عهن   بهلل ول بانن ونها  الشبع

ودن إذا  دن  ودل لد  ي دش النبدي  (7)الشبدع المع دم صد  ت : ) ن  اآلوهللل فدي اصحكدند
أن الشبدددع إلدددم  الحنصددد   يعجدددم .(8)(نن ادددهلل ج  دددن  النبدددي ا اددد  الىدددسدا اددد  الىدددسد اللددد

و مددددسج ذلددددع اصصددددم الددددذل يعال دددد   (9)هدددد  الددددذل يعال دددد  اددددهلل   اددددع صددددحنبي: المع ددددم
 دن  النبدي ا اد  الىدسد لد  : ال  مد ون  بدنلمف  د أن ودل لقاد  ا اد  الىدسد ال دن ، (10)ان 

ن المع ددم أادد  وددل أن يكدد ن يرددلع بددأ (12) ددانق لددسد المحودد   (11)لكددل، يكددل وع ددسج 
 .   اال   صحنبانج أال  اعه

                                                 

 في )ا( ا ندال )المىأل (. (1)
 .3/4ا ظع: أص   البمدالل وم لرف اص عا  ا ا :  (2)
 الون بلهللهن. 209، الاإل ن ال ل بنجي: 349ا ظع: إحكند الفو   في إحكند اصص   ل بنجي:  (3)
 في ) ( )التلهلليم(. (4)
 في )ا( )الظل(. (5)
  قي  ول ) (. (6)
  قي  ول )ا،  ( ال هلل الال  في هنو  ) ( اللتب ا ا ن )تح(. (7)
 .2/349ا ظع:  (8)
 في )ال،  ( )الوحنبي(. (9)
  قي  ول )ال(. (10)
  قي  ول )ا(. (11)
 الون بلهللهن. 650/  1/ ق2أ ظعه: ب (12)
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أن الشبددددع المع ددددم   يقبددددم إلددددم  ذهددددب  (1)ن الرددددنفليأإذا اعفددد  هددددذا فددددنا   
إلدددم  فدددإ    ذهبددد ا (4)الجم ددد   الملتملددد  – حم مدددن  – (3)الونلدددي (2)خسفدددنج صبدددي حنافددد 

 .   ب ل 
ل هدد  اصصددم  اددع  اددي   اندد  أن الددعاالل الددذ –لنددن ا ددم وددن اختددن ه الرددنفلي 
إذا لد  ال ، صن الل د  بلهللالد  الردش  فدع  ا دم الل د  بد ؛ ول  د فس تكد ن اهللالتد  ول  ود 

 .  تل   اهللالت  اا   عم  ب ل  ف   تقبم
الفددع  اندد  تلددهلليم لدد  لكدد ن الفددع   (5)صن  الايدد ؛ ول  ودد اصصددم اهللالدد  :  اددم ا ادد 

   ىد   :   نن في الا اا اند  (6)إ  ال اللهلل  الإ  ل  يكل اهلل ج الاللهلل    يعالل ، اهلل ج 
 . أن العالاي  ان  تلهلليم ل 

 .  إ  ال اهلل  ( (7))  ل  صن اللهلل    يعالل 
 ( (8)اللددهلل  إذ  بمددن  ددئم اددل أصدد   فاشعجدد )    ىدد   بددم  ددهلل يددعالل اددل  اددع:   نددن

يي دددم هددد  ا اددد  ااتدددعض ا اددد  ودددعال ) ا  فتلعفددد  بفىدددش لددد  112أال يت  دددف أال يلانددد   
  د     إلدم  نند الشبدعإ د إن     اللدهلل   دن  )  د      :ال ام ( (9)أخعى 

(10) )
لد  يكد ن ادهلل ج الإذا  ( (11)امدن أ دنهلل الإ فيقت ي صهلل           إلم ) الإ نند الشبع

                                                 

 .650 / 1ق/ 2، المحو  : ب1/169ا ظع المىتوفم:  (1)
 .3/4ا ظع: أص   البمدالل وم لرف اص عا  ا ا :  (2)
 الون بلهللهن. 209، اإل ن ال ل بنجي: 349ا ظع: إحكند الفو   ل بنجي:  (3)
المع دم هد  أبد  هن د ، أال أبد  ا دي فقدهلل  دن   نادي أن الدذل يقبدم  1/143جدن  فدي الملتمدهلل:  (4)

الق ددنال فددي الرددع  )انادد  بددنلمتك مال الددذيل  ب دد ا المع ددم أبددن هن دد  دالن وددل لدد  يقبددم إ  خبددع 
اانال، ال دن  فدي الدهلل   أن أبدن ا دي يقد   إذا  الى الحدهللي   الاه أحدهللهمن ادل بودعل لد  يىدم ، 

 ال الاه أخعى ل في ل  يىم  فإ   يقبم(.
 )ال(.  قي  ول (5)
 وحذالف  ول )د(. (6)
 وحذالف  ول )د(. (7)
 وحذالف  ول )د(. (8)
 وحذالف  ول )د(. (9)
 وحذالف  ول )د(. (10)
 وحذالف  ول )د(. (11)



 شرح منهاج الوصول إلى علم األصول: لبرهان الدين العبيري

 
195 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 3 البحث رقم

فكددنن ) الع دد   ا ادد  الىددسدإلددم  (2)((1)صددند نج فادد  لددنن الشبددع فددي ال ا ددم وىددنهللاج ) قددنن
يقت ددي  (3)(الع دد  إلددم  أن إ ددنند اللددهلل  الشبددع)      ىدد:   نددن فددي الادد اا اندد . وقبدد  ج 

أ ددد  إ مددن  دددن    ددد     ا اددد   (6)يقت ددي  دددمنا  ودددل  اددعه لاددد اا (5)بدددم (4)صددهلل   فاددد 
 .  يق   هكذا (7)الىسد ص    مم ول  اع أ  

 الى ادددل  صن أبدددن هع دددعال ؛ إن الودددحنب  أ  ددد  ا: انلقدددنج ال ادددم (8)ااتدددعض ا اددد 
إذ لدد   ،ال ب دد   الايتدد  ،(9)(وددل أصددبح جنبددنج فددس صدد د لدد : )الع دد   ا ادد  الىددسد وع ددسج 

 .  فهلل  ذلي ا م أن الشبع المع م وقب  ، ينكع ا ا  أحهلل
إ مدن صدن  وقبد  ج لظدل  دمنا  ودل  (10)يأن إ  دن  الودحنب:   نن في الا اا ان 

لمدن  الى  الفاد   ظدع: فدإن أبدن هع دعال . لك    صحنبانج الاللمم بنلظل الاجدب الع    
فدنلمقب   حانئدذ يكد ن وىدنهللاج    (11)الف م بل اللبدن إلم  ن  ب  ا ون  حتم أ نهللهذلي و
 :  فعانن: ) ن . ال هلل صح إجمنانج ، الأي نج ل  لنن وقب  ج لمن صح ص د الانب، وع سج 

                                                 

 وحذالف  ول )د(. (1)
 في )ال( )وىتنهللاج(. (2)
 وحذالف  ول )د(. (3)
  قي  ول )ا،  (. (4)
 في )ا، د، ا،  ( ا ندال ) هلل(. (5)
 وحذالف  ول )د(. (6)
 ، ال،   ، ا( ا ندال )قنن(. ي )ا، ب، د، هف (7)
  قي  ول ) أ (. (8)
(، ال ددددهلل  ددددن  الحددددنفظ فددددي الت شددددا : 1109)  بددددع  2/779، وىدددد  : 3/38أخعجدددد  البشددددن ل:  (9)

وتفش ا ا  ول حهللي  أبي هع عال، الفاد   ود  فدي  ج اد  ادل ذلدي لمدن ب لد  حدهللي  أد  2/214
ن  مل  ول الف م. ال ن  ابل المندذ  أحىدل الإ م   م  الاندر  الأ   ل  يىمم ذلي ول النبي 
 ون  مل  في هذا الحهللي  أ   ونى خ.

 في ) أ ( )الوحنب (، الفي )ال( ا ندال )ولتبع( ال  ولنم ل ن. (10)
 في ) أ ( )اانض(. (11)
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 . ققع أهم الل  أالمع م ي قبم إذا تأقهلل بق   الوحنبي أال فت ى : األول
 . ( هلل  ا م ال لفيهمنل  إ   صن : مال ا.  بمأ  م ا  أ نهلل  (1)إن: الث ي
 البحقنن فع  ا م اهللد  ب   الشبع المع م . نهذا: أ   

  ا بددددم الشبددددع المع ددددم إ  إذا تأقددددهلل بقدددد   :  ددددن  الرددددنفلي : األول (2)املبحالالالالث
الا دد  أن  جددن  ، أال تأقددهلل بإ  ددن   اال  خددع، ، أال تأقددهلل بفتدد ى أققددع أهددم الل دد (3)صددحنبي

ا دد    يددعالى إ  اددل اددهلل  لمعا ددام  ددلاهلل بددل  (4) ا دد ( )أال ،خددعآلأحددهللهمن  اددع  جددن  ا
ا توع ول أ بنا التأقادهلل  (7) الالمونف( (6))ف جهللت ن وىن اهلل(  ي ااتبعت نص ؛(5)المىاب
وىددنهلل تحقاقددنج الالكددسد  الرددنفلي  (8) ) ن العابددم انددهلل( ؛اللددال اللدد  يددذلع العابددمصا ددم ا

نفا  ا ا  اله  أن الل   بلهللال  اصصدم )إن الح (9)ال  القنل  ) ن ااتعاض(، في المع م
المع دم لادف ودن لدنن ل جد د  (11) دعادا  بد   الشبدع الجدب  بد   الشبدع (10)ل  يكل ول(

المقت ددي لقب لدد  الهدد  اهللالدد  الددعاالل الا تفددن  المددن م وددل  ب لدد  الهدد  ا ددتعام الل دد  بلهللالدد  
  تفدن   دعم ؛ نالأن لنن  ع نج لمد أن   يقبم الشبع الذل اجتمم ا ا  إ  دن ، اصصم

  ب ل  اله  الل   بلهللال  اصصم   ل.

                                                 

 في )ال( ا ندال )ول(. (1)
 في )ال( ا ندال )ول(. (2)
 في )الوحنبي(. (3)
 المكنن فن غ في )د(. (4)
لمىاب بل حدمن المشمالودي القع دي،  داهلل التدنبلال، الأحدهلل فق دن  المهلليند  الىدبل ، ه   لاهلل بل ا (5)

، اصاددددسد: 5/88هددددد. ا ظددددع:  بقددددنإ ابددددل  ددددلهلل: 94هددددد، التدددد في بنلمهلليندددد   ددددن  13اللددددهلل  ددددن  
3/102. 
 .659/  1/ ق2ا ظع: المحو  : ب (6)
 المكنن فن غ في )د(. (7)
 المكنن فن غ في )د(. (8)
 .المكنن فن غ في )د( (9)
 المكنن فن غ في )د(. (10)
  ق  ول )ا، ب، د، هد، ال، ا،  (. (11)
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بإ  دن   خدع  د ى الظدل بودهللق  (1)الون أجنا ان  في المحو   اله  أ   إذا تأيدهلل
 .(3)الاف لك ن  عم القب   ونتفانج حانئذ (2)العاالل ف  ذا يقب  

ن أخدعى  بدم إ  دنل    (5)ودعال اد  أ دنهلله (4)أن العاالل إن أ  دم خبدعاج : املبحث الث ي
 . (6)تأقهلله بإ ننده يل ب ال صهلل  

أوددن ل ددلف ، ال اددم   يقبددم  ن إهمنلدد  ذلددع الددعالاال يددهلل  ا ددم اددلف فددي  الايتدد 
 .(7) جنل  أال لن   ول التهلللان فا 

 :   ن 
 ] قل احلديث ابملعىن[

 .(10)بنلملنم خسفنج  بل  اع ل (9)يا ا  قم الحهللي : العابل  (8))
 مددددن إلددددم  يددددفدل:  اددددم، فبنللعبادددد  أاللددددم (11)أن التعجمدددد  بنلفن  ددددا  جددددندمال: لنددددن
 .(12)لمن تينبقن ل  يكل لذلي(:   نن؛ الحهللي 

 :  أ   
 المىأل  العابل  في ج اا  قم الشبع بنلملنم

                                                 

 في )ا،  ( )تأقهلل(. (1)
 في ) ( )أ ب   الا ظعه(. (2)
  قي  ول ) أ (. (3)
 في ) ( )أخبعه(. (4)
 في ) ( ا ندال )وعال(. (5)
 في ) ( )ال ل بوهلل  (. (6)
  قي  ول )ا،  (. (7)
 في )أ، ا( )ا ندال )المىأل (. (8)
 )د، ال، ا( )الشبع(. في (9)
ه  وحمهلل بل  اع ل اص ون ل، أب  بكع البوعل، و لم أ ن بل ونلي التنبلي الكبادع، إودند  (10)

 .1/77هد. ا ظع: تذلعال الحفنا: 110في التفىاع الالحهللي  الالفق ، ت في  ن  
 في )د( )جندم في اللعبا (، الفي )ال( ا ندال )فبنل ل (. (11)
 في )ا( )ذلي(. (12)



 شرح منهاج الوصول إلى علم األصول: لبرهان الدين العبيري

 
198 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 3 البحث رقم

ياد ا : أ  للد  اللدعا  ادع لفدظ الشبدع فنقد   113اله  أن ينقدم الشبدع ب فدظ ودل  
 (3)ع اصدمدددددد الأققدددددد  (2)البوددددددعل الأبددددددي حنافدددددد  (1) قدددددم الشبددددددع بددددددنلملنم انددددددهلل الحىددددددل
 .(4)خسفن ج بل  اع ل البلا المحهللاال

 .(5)الإ من  ن  ول  ن  با ااه برع ال
 إفندال التعجم  ولنم اصصم بس ا ندال ال قونن الإ  ل  يكل ولننه .:  حدمه 
ال ددهلل ، صن الرددن    ددهلل يشن ددب بددنلمحك ؛ وىددنالت من لدد  فددي الاددس  الالشفددن : والثالال ي

  ن إ  ه  فس يا ا تلااعهن ال الصف ن .يشن ب بنلمترنب  ص عا    يل م
 ا   ول هذا الج ا ل ن المتعج  ول ا من  اللعبا  . (6)ال هلل

؛ دلا ندددن ا دددم جددد اا  قدددم الشبدددع بدددنلملنم هددد  أن تعجمددد  اصخبدددن  بنلفن  دددا  جدددندمال
الإذا جددددنا التعجمدددد  بنلفن  ددددا  ، ص  دددد  اتفقدددد ا ا ددددم جدددد اا  ددددع  الرددددع  ل لادددد  ب ىددددن   

،  ن التفدددنالإ بدددال اللعباددد  التعجمت دددن أ دددم ومدددن بان دددن البدددال اللاماددد ؛ أاللدددم (7)فبنللعباددد 
 الذلي انهع.
ص دد  لمددن ؛  مددن الحددهللي إلددم   قددم الشبددع بددنلملنم يددفدل: ا ادد  ال اددم (8)ااتددعض

جنا ل عاالل القن ي بنليع ش اصال  تبدهلليم ال فدظ  (9)ب فظ جنا ل عاالل تبهلليم لفظ الع    
                                                 

، إذ  ددن : الهدد  وددذهب الحىددل 667/  1/ ق2( ا ددندال )أبددي(، الا ظددع: المحودد  : بفددي )  (1)
 البوعل الأبي حناف  الالرنفلي.

 .3/83ا ظع: لرف اص عا  ا م أص   البمدالل:  (2)
، ال دددهلل جدددن  فاددد  أن الدددذل  دددن  بعالايددد  الحدددهللي  بدددنلملنم الردددنفلي 1/168ا ظدددع: المىتودددفم:  (3)

الذلي ل لدنل  بدنلفعق بدال المحتمدم ال ادع المحتمدم الالظدنهع  الل من . عالونلي الأب  حناف  الجمنها
 الاصا ع الاللند الاصخ .

، لمن ال ىب  صبي بكدع 2/167أ ظع  أل ابل  اع ل في: ف اتح العحم إ برع  وى   القب إ:  (4)
 .667/  1/ ق2العاال ول الحنفا  الجمنا  أخعى، الا ظع المحو  : ب

 في )ب( )الرع ال(. (5)
 د، هد، ال، ا،   ( )الا  ( بحذل ) هلل(. في )ا، ب، (6)
 في ) أ ( )فنللعبا (. (7)
 في )ا،  ( )الااتعض(. (8)
 في )ا، ب، د، هد، ال،  ( )لقي (. (9)



 شرح منهاج الوصول إلى علم األصول: لبرهان الدين العبيري

 
199 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 3 البحث رقم

إلدددم  الذلدددي يف دددي (1)اليبقددد  القنلقددد  الالعابلددد  اللدددذا  فدددي ، الدددذل  دددمل  ونددد  ب فدددظ  فىددد 
التعجمدد  لكددل   ينفددي اددل  (2) مددن الكددسد اصال  ص ن اإل ىددنن الأن اجت ددهلل فددي تيباددش 

 (4)الاصخدع ونن دب   (3)تفنالإ الأن   م ونذا ت ال  هذه التفنالتنإ ل  يبش بال الكدسد اصال 
جد اا التعجمد   (6)فلهلل ادهللد الومن  ي.   يا ا (5)  من الحهللي  إلم  الإذا  أدام أصسج،
ف ددد   لددد  ينقدددم  (7) ) حددد    اودددعأج  دددمم وقدددنلتي ف انهدددن اددد  أداهدددن لمدددن  دددمل ن(   لددد  
 .المىم   ل  يكل وفدينج لمن  مل  ال فظ (8) بذلي 

التعجمد  الاصصدم  (10)الملندم تيدنبش (9)لمن ا دتع نن فدي  قدم:   نن في الا اا ان 
ودددل  ادددع تفدددنالإ بان مدددن لددد  يكدددل النقدددم  مىدددنج  (11)  التأديددد  الملندددم فدددي الادددس  الالشفدددن 

 (14)فنن ودل أدى تمدند؛ وفدينج ل  لمن  مل  (13) ال ك ن  ن م الشبع بنلملنم  (12)ل حهللي 
  مل  الأن اخت ف  اصلفنا. (16)الذل  مل  ب صف  بأ   أدى لمن  (15)ولنم الكسد

                                                 

 المكنن فن غ ال  أد ل ول النىخ أد ول اصصم. (1)
 المكنن فن غ ال  أد ل ول النىخ أد ول اصصم. (2)
 في )ا،  ( )اصاللم الاصخاع(. (3)
 الملك فتال  ن ا ول )د(. ون بال (4)
 المكنن فن غ ال  أد ل ول النىخ أد ول اصصم. (5)
 المكنن فن غ في )د(. (6)
 (، ال ن : حىل صحاح.2658بع   ) 5/34المكنن فن غ في )د(، الالحهللي  أخعج  التعوذل:  (7)
 المكنن فن غ في )د(. (8)
 في )ا،  ( ) قم الشبع بنلملنم(. (9)
 .في )ال( )المينبش( (10)
 المكنن فن غ في )د(. (11)
 في )د( )المحهللاال(. (12)
 المكنن فن غ في )د(. (13)
 في )د( )تند(. (14)
 .)قسد( (هد، الفي )د،  (15)
 المكنن فن غ في )د(. (16)
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، اللدذا أن (3)لم دندالااد أحدهلل الدعالاال التلدهللد الما دن  ب د  ا (2)إذا: الشنوى  (1)):  ن 
لدد  ياددم الددذه   لدد   (4)الأن، اتحددهلل الجددنا الددذه   ا ددم اآلخددع ل اللدد  يلاددع أاددعاا البددن ي

  دددب ، (5)فدددي لدددم أ بالدددال  دددنال  دددنال أال  ودددف  دددنال() الان  ادددع اصادددعاا وقدددم، تقبدددم
 .(6)فنن ااد وعال الحذل أخعى فن اتبن  بكقعال المعاإ(، التعجاح

 (8)ل  الاال خبع الاحهلل بنلم ندالفي اختس (7)المىأل  الشنوى أ   : 
 (9)فنق  : إذ اتفق  العالاال ا م  الاي  خبع الاحهلل الااد أحهلل ه  فا  ا ندال 

؛  ب د  ت دي الم دندال دالن  خع ل فنن تلهللد وا ن  من  ذلي الشبدع ودل الع د   
اددل ت ددي الم ددندال   ي قددهلل  فددي  (10)صن اهللالدد  الددعاالل يقت ددي   ب ل ددن ال ددك إ اآلخددع ل 

الم ددندال فددي وا ددن  (13)ذلددع ت ددي الع دد    (12)لم ددندال لادد اا أن يكدد ن ت ددي ا (11) الايتدد 
الأن اتحدددهلل الما ددددن فدددنن جددددنا ا دددم اآلخدددع ل الددددذه   امدددن اددددبي   االل . دالن وا دددن

اللددد  يتلادددع الم دددندال أادددعاا ، الم دددندال بدددنن لدددن  ا   ا دددال الودددنل   ودددن م ودددل ال دددبا (14)ت ددي
ال الى اآلخدع )فدي أ بلدال  دنال  (16))في أ بالال  نال  نال( (15)البن ي لمن إذا  الى أحهلله 

                                                 

 في )أ، ا( ا ندال )المىأل (. (1)
 في )د، ال، ا،  ( )أن(. (2)
  قي  ول )د(، الفي )ال، ا،  ( )العالاي (. (3)
 )فإن(. في )د، ال، ا( (4)
بددددددع    98، 97، 2/96(؛ الأبدددددد  داالد: 621بددددددع   ) 3/17جددددددم  وددددددل حددددددهللي   الاه التعوددددددذل:  (5)

 (.1805بع   ) 1/577(؛ الابل ونج : 1570( ال)1569( ال)1568)
 في )ال( )المعا (. (6)
  قي  ول ) أ (. (7)
 في )ا، ب، د، هد، ال، ا،  ( ا ندال )الالنقونن(. (8)
 فعاغ في )د(. (9)
 د(.فعاغ في ) (10)
 في ) ( ) الاي (. (11)
 في )د( )ق ن(. (12)
  قي  ول )أ، ب، د، هد، ال(. (13)
  قي  ول )أ، ب، د، هد، ال، ا(. (14)
 في )أ، ب، د، هد، ال، ا( )أحهللهن(. (15)
 تقهللد تشع ا . (16)
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يقت دددددي  بددددد   خبدددددعه  (1)ا  الم دددددندال 113   ن اهللالددددد   االل ؛  دددددندم   دددددنال( فكدددددذا تقبدددددم
الع دد    (2)الإوىددنك اآلخددع اددل  الايت ددن   يقددهلل  فادد   حتمددن  أن يلددعض لدد   حددن  ذلددع 

 ادددبي ن لليددددن  أال  دددد   أال فكدددع أال  ا ددددتلن    ددددب  (3)ت دددي الم ددددندال ودددن يمنددددم وددددل
؛ (5)أال  اددعه الا ددتبلند لدد ن اعالادد ن لددعاالل الم ددندال   ددببنج لم ددندال  دد  اج  (4)بددهللخ   إ ىددنن 

الأن لد   يادع  (7)امن  مل  أققع ول ت هم   دمن   ودن لد  يىدمم  (6) صن ذه   اإل ىنن 
، ال  وددن م ل د  وددل  ال ددبا (10)بددنن لددن  ا لقادع ل (9)ودل الددعالاال الدذه    (8)ا دم اآلخددع ل

( )فددي أ بلدددال  دددنال  دددنال (12)قمدددن إذا  الى أحدددهللهمن (11)  أال لن دد  الم دددندال ولادددعال ل اددعاا
 .(14) الى ) وف  نال(  بنلاع ل  يقبم ت ي الم ندال  (13)بنلعفم الاآلخع

                                                 

 في )د( )العالاي (. (1)
 فعاغ في )د(. (2)
 في )ا، ب، د هد، ال، ا،  ( )ال(. (3)
 فعاغ في )د(. (4)
   ول ) أ (. قي (5)
 المكنن فن غ في )د(. (6)
 )د(.المكنن فن غ في  (7)
 في )ال( )اصخع(. (8)
 )د(.المكنن فن غ في  (9)
 في )د( )الكقاع ل(. (10)
 )د(.المكنن فن غ في  (11)
 في )ا( أحهلله . (12)
 في )د( )اصخعى(. (13)
 )د(.المكنن فن غ في  (14)
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لمدن لدن  ا  ادنبيال  ادع ذاه دال ا دتبلهلل  (2)في ص  ال  اهللد الدذه   ف   د   (1)أون
 ددمل ن وددل  (6)ا ددم أ دد   (5)الحانئددذ يحمددم أوددع   الايت ددن (4)اددل ت ددي  الم ددندال  (3) ف ددت   

  يمكل حم    ا دم ا ندتد    (8)إذ؛ أ    مل ن ون  ا ا  الىسد (7)الال   اع  النبي 
 .(9)ص    يننفي اهللالت  ؛  وهللاج 

 (10)فسن العفم اهلل  الاع فتتلدن ض العالايتدنن فدس ؛ الأون في ص  ال تلاع اصاعاا
 (13) الإلاد  أ دن  بق لد  . (12)  البودعل  خسفنج صبي ابدهلل (11)تقبم ت ي الم ندال إ  بمعجح

 وم الم ندال  اع  الاي  دال  ن. (14)   ب التعجاح هذا  إذا لنن  االل الشبع 
 (17)دال  ددن فماد هدن وددعال الحددذف ن  (16)الم دندال  هدد  الددذل يعال د   (15)فإودن إذا لددنن  االل 

أققددع وددل  (19)حتددم لدد  لددنن  وددعاإ  الايدد  الم ددندال  (18)أخددعى فن اتبددن  بكقددعال وددعا   الايتدد 

                                                 

  قي  ول ) أ (. (1)
 المكنن فن غ في )د(. (2)
 المكنن فن غ في )د(. (3)
 المكنن فن غ في )د(. (4)
 المكنن فن غ في )د(. (5)
 المكنن فن غ في )د(. (6)
 المكنن فن غ في )د(. (7)
 في )د( )ا  (. (8)
 المكنن فن غ في )د(. (9)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (10)
 المكنن فن غ في )د(. (11)
 .699/  1/ ق2ا ظع المحو  : ب (12)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (13)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (14)
 في )د( )ان ل(. (15)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (16)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (17)
 في )د( )العالاي (. (18)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (19)



 شرح منهاج الوصول إلى علم األصول: لبرهان الدين العبيري

 
203 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 3 البحث رقم

الىدد   ا ددم  (1) الا ت ددن أن حمددم  الأن لددنن بددنللكن لدد  يقبددم، ايدد  بددهللال  ن  ب دد وددعاإ العال 
 (4)في الكتنا لكل ل  يل د  وند   حكد  تىدنالل  (3)أاللم هذا تقع ع ون (2)ون ه  اص م يك ن 

ا ددنهلل  (7)إذا (6)ذلددع فددي المحودد    تفودداسج الهدد  أن الددعاالل  (5)الاإلوددند، وددعاإ لددم ون مددن
أال لددد   (10) ادددعإ أادددعاا البدددن ي (9)ىدددال  ب ددد   الم دددندال  ددد ا  إلدددم وا  (8)الم دددندال الادددهللو ن

 (13)الأن فقددددا، (12)الما ىددددال (11)لمددددن اعفدددد  وددددل جدددد اا ذلددددع الم ددددندال فددددي أحددددهلل؛ تلاددددعه

 الايتدنه لمدن  (15)إلم وا ن الاحهلل فنلم ندال إن لن   ولاعال ل اعاا تلن اد  (14)أ نهللهمن
فدإن لن د  ، تلاع اصادعااالأن ل  ،   ب التعجاحإلم  الاحتنج  (16)تلن اتن ول  اال تال

صن اص ددم أحددعى بنلىدد   ال  دد  إ  أن يقدد   ؛ وىددنك اددل الم ددندال أققددع لدد  يقبددمإلوددعاإ ا
، الأن لددنن ا ددم اللكددن  ب دد  (18)التددذلعإ فددي هددذه المددعال (17) دد  إ  فددي ت ددي المددعاإ 

                                                 

 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (1)
   ول )د(. قي (2)
  قي  ول )د(. (3)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (4)
 .670/  1/ ق2ا ظع المحو  : ب (5)
 ون بال الملك فتال فن غ في )د(. (6)
 في )ا، د، هد، ال( )إن(. (7)
 في )ال( )الوح  ن(. (8)
 )د(.المكنن فن غ في  (9)
 في ) أ ( ال دإ اللبن ال )اصاعاا القن ي(. (10)
 )أحهللى(.في )ا(  (11)
 في )د( )وا ىال(. (12)
 في ) ( )فنن(. (13)
 في )ا( )أ نهللهن(. (14)
 في )د( )اللن ا (. (15)
 في )ا( )في  اال تال(. (16)
 ون بال الملك فتال  ن ا ول ) أ (. (17)
 في )هد( )المعاإ(. (18)
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لمدن باندن أن الملقد   اند  بنلىد    أققدع ودل المىدم   ؛ ، الأن تىدنال ن  ب د  أي دنج (1)قذلي
 .و  أا   بنلو اا (2)    بنلى

                                                 

 في )أ، ا، ب، هد، ال، ا( )لذلي(. (1)
 )ال(.ون بال الملك فتال  ن ا ول  (2)
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 المصادر والمراجع
مهلل الحىاني وحمهلل بل وح ،ا  د الهلليل إحان برع   المتقال الىندال إتحنل -1

 الم هللل الر اع بمعت م.

أبي ال لاهلل البنجي   امنن ابل خ ف ، في إحكند اصص   الفو   أحكند -2
 ،باعالإ، دا  اللعا اإل سوي ،تعليالمااهلل ابهلل : تحقاش (،هد474إ )

  .د1986-هد1407، 1، ملبننن
، باعالإ لبننن، دا  الكتنا اللعبي ،ا ي بل وحمهلل البمدالل  ،البمدالل  أص   -3

 ا.إ.

-هد1346 ، ب  نا ت  ،(هد429أص   الهلليل صبي ونو   البلهللادل )إ  -4
  .د1928

لإلوند الفقا  اصص لي النظن  أبي بكع وحمهلل بل احمهلل  الىعخىي أص   -5
دا   ،أبي ال فن  اصفلن ي: تحقاش (،هد490إ )ابل أبي   ام الىعخىي 
 .باعالإ ،الملعف  ل يبنا  الالنرع

الم ي بل ابهلل    إوند الحعوال أبي الملنلي ابهلل، البعهنن في أص   الفق  -6
ابهلل اللظا   د.    الف ع يقهللتش ال احقت(، هد478 إ) بل ي  ف الا  ني

  .هد1399 ،1م ،الهلليب
أبي بكع احمهلل ا ي الشياب  الحنفظ ،تن  خ بلهللاد  ال وهللين  الىسد -7

 ، ا.إ.باعالإ ،دا  الكتنا اللعبي (،هد463إ )البلهللادل 

، ا تشعاب أبي ابهلل   وحم د بل وحمهلل الحهللاد ،تشع ج إحان  ا  د الهلليل -8
 .د1987، 1م ، الع نض ،دا  اللنصم  ل نرع

 ، لبننن.باعالإ ،دا  الاام ،وحمهلل بل إ مناام البشن ل  ،الانوم الوحاح -9
تحقاش لمن  (، هد537)إ  أبي  لاهلل  ر ان الحماعل ، الالل الح   -11

 هد.1367، القنهعال، ويبل  الىلندال ،وويفم

  نا الهلليل احمهلل بل حاع ، الهلل   الكنون  في أاانن المند  القنون  -11
 ،ال نهلل ،ويبل  وا ن دادعال الملن ل اللقمن ا  (،هد852إ )اللىقس ي 
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، ويبل  الحهلليقي ،هلليق دا  الكتب الح ،هد1349، 1، مالهلللل ،بند حاهلل  
 هد.1385، 2م

وحمهلل وحي الهلليل :   امنن ابل اص ل  الىاىتن ي تحاش، داالد  نل أبي -12
 ، ا.إ.دا  إحان  التعا  اللعبي، ابهلل الحماهلل

، احمهلل  نقع: تحقاش، وحمهلل بل ااىم بل    ال التعوذل،  نل التعوذل -13
 د.1986، باعالإ ،دا  الكتب الل ما 

الهللا  الموع    ،ب النىندي برع  الىا  ياحمهلل بل  لا ،النىندي  نل -14
  ، ا.إ.ال بنن ا 

مهلل بل احمهلل بل اقمنن حلإلوند الحنفظ  من الهلليل و ، اع أاسد النبس  -15
دا  الكتب ، تحقاش وويفم ابهلل القند  اين (،هد748)إ الذهبي 
 د.2004-هد1425 ،1م ،لبننن ،باعالإ ،الل ما 

الحي بل اللمند  ابهلل أبي الفس  ، ذ اإ الذهب في أخبن  ول ذهب -16
 هد.1350، القنهعال ،وكتب  القهلل ي (،هد1089 إ)الحنب ي 

هن الن بل ابهلل ال لي بل ابهلل  ،ا   اصص  إلم  ون نب ال ص    ع  -17
 وشي م.  ،(هد 764إ ) الىسد المعا ي

ل لسو  ال مند خنلهلل بل ابهلل   اصاهعل ا م  الت ااح ا م  ع  التوع ح -18
 ، ااىم البنبي الح بي، ا.إ.ن  التعا  اللعبا دا  إحا، ألفا  ابل ونلي

دا  صند  المو  ال ال م  ،أبي جلفع اليحنالل  ،المركم اآلان   ع  -19
 ، ا.إ.حاهلل   بند

 . تحقاقنن ،اصال  القى  ،ل لبعل  اصص   ا  إلم  ال ص   ون نب  ع  -21
الا هعل،  حمند إ مناام لإلوند ،اللعبا  الصحن  ال ل  تنب الوحن  -21

 ، ووع، ا.إ.دا  الكتنا اللعبي ،هلل اللف   اين تحقاش احمهلل اب
تحقاش التع ا   ،وى   بل الحانب وى   القرعل الناىنب  ل  ،وى   صحاح -22

 . ، ا.إالقنهعال ،دا  الحهللي  ، ينوحمهلل ففاد ابهلل الب

بل  ابهلل ال هنا وع  أبيتنب الهلليل  اإل سد اخ  ، بقنإ الرنفلا  الكبعى  -23
 .ا.إ ،1م ،ووع ، الميبل  الحىانا ،تقي الهلليل الىبكي
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وحمهلل ابل  لهلل بل ونام  ابهلل   صبي ،(اليبقنإ الكبعى )  بقنإ ابل  لهلل -24
 .د1968-هد1388 ،القنهعال ،وينبم دا  التحع ع (،هد230)إ  ،البوعل 

-هد1392 ،اللعا ا  اإلاسدالاا ال  ،ابهلل      د ،الل   الالفعق اللنلا  -25
 .د1972

حقش  ،هد(429وحمهلل البلهللادل )إ  ابهلل القنهع ابل  نهع ،الفعق بال الفعق  -26
 ، القنهعال، ا.إ.ويبل  المهلل ي ،وحمهلل وحي الهلليل ابهلل الحماهلل أص ل 

   حنجي خ اف  وويفم ابهلل ،الكتب الالفن ن  أ من قرف الظن ن ال  -27
 . ، ا.إ1م، ج بي

لإلوند اس  الهلليل بل  ،البمدالل  اإل سدفشع  أص  اص عا  ا م  قرف -28
 ،باعالإ ،دا  الكتنا اللعبي ،هد(730ل )إ اللم م بل احمهلل البشن   ابهلل
 .د1974-هد1394 ،لبننن

ل راخ  ،لبن  امن ا ت ع ا م الىن  النن إلالوم م ا الشفن  قرف -29
، اإل سويوكتب  التعا   ،(هد1137بل وحمهلل اللا   ي )إ  إ مناام
 . د1973 ،1م ،ح ب

 ،ما دا  الكتب الل ، ميق    الهلليل ال ا ،الونبم الف ادهلل المالادهلل وامم -31
  .د1986

فشع الهلليل وحمهلل بل امع بل ، اإلوند ص   الفق أفي ا    المحو   -31
 جنول ، د.    جنبع فانض الل  ا ي تحقاش ،هد(606 إ) الحىال العاال 

   .د1979-هد1399 ،1م ،وحمهلل بل  ل داإلوند 

الب نور  ت شا   ،الحنق  الناىنب  ل ، ا م الوحاحال المىتهلل ك -32
 هد.1334، ال نهلل ،لملن ل اللقمن ا دادعال ا ،المىتهلل ك ل ذهبي

بي حنوهلل وحمهلل بل أ سد إللإلوند حا  ا، ص  صول ا   ا المىتوفم -33
اليبل  ، 1، مووع ،ب  ق ،واع  صالميبل  ا (،هد505إ )وحمهلل اللمالي 

 .هد1322، بلهللاد ،وكتب  المقنم، الفىا  الاهلليهللال ل
 إل سوي، ا.إ.المكتب ا، أحمهلل بل حنبماإلوند  وىنهلل -34
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بي الحىال وحمهلل بل ا ي بل الياب البوعل أ، ص   الفق أفي  لتمهللالم -35
، حىل حنفي ،وحمهلل بكع ،وحمهلل حماهلل   تحقاش، (هد436إ )الملتملي 

   .د1964-هد1384 دورش ،الميبل  الكنا لاكا 
الب نور  حن ا  الراخ  ، ون ل صجمن  الهلليل بل هرند ا، ال باب ولني -36

 لعبا ، ا.إ.إحان  الكتب الدا  ، واعصوحمهلل ا

  ال لاهلل   امنن بل خ ف البنجي يبأ ،ص   الفق أفي  الاإل ن ال -37
 ،1م ،وكتب   ما  وويفم البنا ،تحقاش وعلم البح   ،( هد474إ )

 د.1996-هد1417


