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 أصىل نقد املخالف

 ؾمٞمئ٤مت وُمـ أٟمٗمسٜم٤م رشور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمستٖمٗمره، وٟمستٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن

 اهلل إال إًمف ال أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م،

 .ورؾمقًمف قمبده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، رشيؽ ال وطمده

 .[٢٠١آل قمٛمران: ] ڍڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڍ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڍ 

 [.٢اًمٜمس٤مء: ] ڍٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڍ 

  [.٠٢ – ٠٠األطمزاب: ] ڍ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  

 وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمت٤مب احلدي٨م أصدق نوم٢م :بعد أما

  .ضالًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م، األُمقر ورش وؾمٚمؿ، آًمف

 أصقل ٟم٘مد اعمخ٤مًمػ 
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ رشور أٟمٗمسٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل 

 وطمده ال رشيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف.

ُ٘مقا اهللََّ طَمؼَّ } ـَ آَُمُٜمقا اشمَّ ِذي ٤م اًمَّ َ َـّ إاِلَّ َوَأْٟمُتْؿ ُُمْسِٚمُٛمقنَ  َي٤م َأهيه ]آل  {شُمَ٘م٤مشمِِف َوال ََتُقشُم

 [.٢٠١قمٛمران:

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمْٜمَٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مَّ } ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ َي٤م َأهيه

ِذي ُ٘مقا اهللََّ اًمَّ ػًما َوٟمَِس٤مًء َواشمَّ
شَمَس٤مَءًُمقَن سمِِف َواألَْرطَم٤مَم إِنَّ اهللََّ يَم٤مَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  ُِمْٜمُٝماَم ِرضَم٤ماًل يَمثِ

 [.٢]اًمٜمس٤مء: {َرىِمٞمًب٤م

ُ٘مقا اهللََّ َوىُمقًُمقا ىَمْقاًل ؾَمِديًدا * ُيّْمِٚمْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ } ـَ آَُمُٜمقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيه

ـْ ُيِٓمِع اهللََّ َوَرؾُمقًَمفُ   [.٠٢ - ٠٠]األطمزاب: {وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمِٔمٞماًم  ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

أُم٤م سمٕمد: وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل، وظمػم اهلدي هدي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

 آًمف وؾمٚمؿ، ورش األُمقر حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م.

األرض إذا ومسدت، وقمامر ومٞم٤م ُمٕمنم األظمٞم٤مر، همٞم٨م األُم٦م اعمدرار، وًمٞمثٝم٤م اًمٙمرار، ُِمٚمح 

 اًمدٟمٞم٤م إذا ظمرسم٧م، ُمـ أطمس٥م أٟمٙمؿ ُمـ اعمٕمٜمٞملم سمام صدطم٧م سمف وؿمَدت احلٜم٤مضمر 

 ـمبٕمقا قمغم يمرم اًمٜمٗمقس ضِمبٚم٦ًم              ُمقروصم٦ًم ومٞمٝمؿ شمراصم٤ًم ُُمتٚمداً 

 ًمق أهنؿ قمٛمدوا قمغم ومٕمؾ اخلٜمك            ألسم٧م ـمب٤مع ٟمٗمقؾمٝمؿ أن شمٕمٛمدا

ٓمري٦م شمبٝمر األًمب٤مب، وشُمزري سمٛمٕمسقل اًمُرض٤مب؛ طُمٞمٞمتؿ صمؿ طُمٞمٞمتؿ سمتحٞم٦م ُمب٤مريم٦م وم

وم٤مًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، ؾمالٌم أرق ُمـ ٟمسامت اًمسحر، وأًمٓمػ ُمـ اًمٓمؾ 

 قمغم اًمزهر. 

 ؾمالٌم يمامء اًمقرد ضٞمػ سمٕمٜمؼم، ويم٤معمسؽ ُمسحقىم٤ًم سمخٍد ُُمٕمّمٗمر.

 أهي٤م األؾمد اعمراسمٓم٦م :

السمد ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ذم هذا اًمٗمـ أن  ومٚمٜم٘مد اعمخ٤مًمػ أصقل السمد ًمٚمٜم٤مىمد أن يتٕمٚمٛمٝم٤م ، وآداب

يتحغم هب٤م ، وىمد ىمرأت هذا اًمبح٨م اعم٤مشمع وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمثٛمر اًمٞم٤مومع ، واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع = اًمذي 

٤م حيت٤مج ُمٜمف ُمدواُم٦م اًمِمٙمر ًمرسمف قمٚمٞمف.  أطمس٥م أن اعم١مًمػ ىمد وومؼ ومٞمف شمقومٞم٘مَّ
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صمؿ إين ىمد ؿمٕمرت يمؿ هل طم٤مضم٦م إظمقاين اعمراسمٓملم قمغم صمٖمقر اًمدقمقة عمثؾ هذه  -

صقل واآلداب احلٚمقة ، وم٘مٛم٧م سم٤مظمتّم٤مره ًمٞمٙمقن ذم وري٘م٤مت يسٝمؾ ىمراءهت٤م األ

وُمراضمٕمتٝم٤م ذم يمؾ األوىم٤مت وًم٘مد ؾمب٘م٧م هبذا اًمٕمٛمؾ ُمـ همػمي ، وًمٙمـ ُم٤م قمغم ُمريد 

 ًمٚمخػم ُمـ ضػم.

واهلل أرضمق اعمـ سم٤مإلظمالص ًمٙمل يٙمقن ُمقضم٥م اخلالص وٟمس٠مل اهلل اًم٘مبقل  -

 واًمرض٤م واخلتؿ سم٤محلسٜمك إذا اًمٕمٛمر اٟم٘م٣م

 تٍمهاظم

 أسمق يقؾمػ

 فارس بن يوسف المصري

faresalmesry@yahoo.com 
 

 أهنًة املىضىع

، وشم٠ميت أمهٞم٦م هذا اعم١مًمػ ذم وىم٧م شم٘مٝم٘مرت ومٞمف سمٕمض اًمثقاسم٧م» :ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اعم٘مدُم٦م

وشمرك اجلٜمد ، وذهب٧م يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمٜمتٍم ًمرأهي٤م وشمستدل ًمف، وشمٜمقؾمٞم٧م قمٜمده سمٕمض اعم٘م٤مصد

واًمتٜم٤مومر قمؼم اعمقاىمع ، رواؿمتٖمٚمقا سم٤مًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل واًمتداسم، اعمراسمٓم٦م قمغم صمٖمر اًمسٜم٦م واًمتقطمٞمد

وأهؾ اًمبدع ، ويمٚمامت ُمستٖمرسم٦م، تٜمٙمرهوذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم سم٠مًمٗم٤مظ ُمس، ٟمؽمٟم٧مذم األ

قمغم همزو اًمسٜم٦م ذم  احت٤مًمٗمقوىمد ، يؽمسمّمقن سم٠مهؾ اًمتقطمٞمد اًمدوائر، ومرطمقن سم٤مألطمداث

، سمٕمد إذ ُهزُم٧م ضمٞمقؿمٝمؿ؛ واخلالف واعمج٤مدالت، داره٤م ُمستٖمٚملم اًمٗمتـ واألزُم٤مت

 .وسمسٝم٤مم اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم، آصم٤مرهؿ سمسٞمقف األئٛم٦م اعمجدديـويم٤مدت شمْمٛمحؾ 

وأهؾ اًمٗمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م ذم حتٛمؾ أقمب٤مء ، إسمراز دور قمٚمامء األُم٦م ؛ وم٤محل٤مضم٦م إممًمذًمؽ

ًمٚمٓمري٘م٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمسٜمٞم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م، واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمٗملم قمغم ىم٤مقمدة  ٤مووم٘مً ، اعمس١موًمٞم٦م

 .دقمٞمٝم٤م ُمالسمس٤مت اًمقاىمع وآصم٤مره وٟمت٤مئجفطم٤مضم٦م رضوري٦م شمست –حتري احلؼ ورمح٦م اخلٚمؼ 
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اًمٖمٚمق أو  واخلروج قمـ طمد اًمقؾمٓمٞم٦م إمم، وـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمٗملم سم٤مجلٝمؾ واًمٔمٚمؿ

؛ ُمسٚمؽ وم٤مؾمد: واعمدح واًمذم، ًمٜمٗملوقمد اقمتٛمد ىمقاقمد اًمنمع ذم اإلصمب٤مت وا، اًمت٘مّمػم

طمراؾم٦م اًمسٜم٦م  سمٖمٞم٦م، وشمّمحٞمحف سم٘مقاقمد اًمٕمٚمؿ وأدًم٦م األطمٙم٤مم، يتٕملم سمٞم٤من وضمف اخلٓم٠م ومٞمف

 .«...سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمدل واًمّمدق

ـَ  ،٤مهلل أؾم٠مل أن يٜمٗمٕمٜم٤م سمام يمت٥موم ِذي  َأطْمَسَٜمفُ  وَمَٞمتَّبُِٕمقنَ  اًْمَ٘مْقَل  َيْسَتِٛمُٕمقنَ  وجيٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمَّ

ـَ  ُأوًَمِئَؽ  ِذي  - وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ -وم٠مىمقل ، اأْلًَْمَب٤مِب  ُأوًُمق ُهؿْ  َوُأوًَمِئَؽ  اهلل َهَداُهؿُ  اًمَّ

 : ٚم٦م ه٤مُم٦م ُمـ األصقل وهلشمْمٛمـ يمت٤مب ؿمٞمخٜم٤م مج
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 لاألصل األو

 .اإلدام بالكلوات وتصور وقوع اجلزئوات حاجة الناقد إىل

ـُ »: :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ٦مِ  ًمَِس٤مِئرِ  اًْمَب٤مِب  َهَذا ذِم  «ضَم٤مُِمَٕم٦مً  ىَم٤مقِمَدةً » َٟمْذيُمُر  َوَٟمْح  سُمدَّ  اَل : وَمَٜمُ٘مقُل  اأْلُُمَّ

ْٟمَس٤منِ  َُمعَ  َيُٙمقنَ  َأنْ  ٞمَّ  ُأُصقٌل  اإْلِ ؿَ  اجْلُْزِئٞم٤َّمُت  إًَمْٞمَٝم٤م شُمَرده  ٦مٌ يُمٚمِّ  َيْٕمِرُف  صُمؿَّ  َوقَمْدلٍ  سمِِٕمْٚمؿِ  ًمَِٞمَتَٙمٚمَّ

 ذِم  َوفُمْٚمؿٍ  َوضَمْٝمؾٍ  اجْلُْزِئٞم٤َّمِت  ذِم  َوضَمْٝمؾٍ  يَمِذٍب  ذِم  وَمَٞمْبَ٘مك َوإاِلَّ  َوىَمَٕم٧ْم؟ يَمْٞمَػ  اجْلُْزِئٞم٤َّمِت 

ٞم٤َّمِت  دُ  اًْمُٙمٚمِّ  .«قَمِٔمٞمؿٌ  وَمَس٤مدٌ  وَمَٞمَتَقًمَّ

 : ثة أمور لتقرير مسائل النزاع وحتريرهاثال افهاهن

 .اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت :األول

 .يمٞمٗمٞم٦م وىمقع اجلزئٞم٤مت :الثاين

ومٞمٕمٓمك اخلالف  ،وإدراج اجلزئل ذم اًمٙمكم ،َتثٞمؾ اًمٌمء سمٜمٔمػمه يرضمع إمم :األمر الثالث

 . طمٙمٛمف ُمـ اًمٙمكم

اجلٝمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ألن ؛ واًمث٤مين األولٟمف يٖمتٗمر ذم األُمر اًمث٤مًم٨م ُم٤م ال يٖمتٗمر ذم أواحل٘مٞم٘م٦م 

واحلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس سم٤مألهقاء واًمٔمٜمقن  ،اًمٔمٚمؿ وقمدم شمّمقر وىمقع اجلزئٞم٤مت ذريٕم٦م إمم

 ،ٟمٔمر واضمتٝم٤مد ومٝمذا حيت٤مج إمم ،اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘مقاقمدسمخالف إدراج اًمٜمزاع حت٧م ؛ اًمس٘مٞمٛم٦م

 . همػم ذًمؽ ُمـ ُمس٤مئؾ حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط إمم ،قمغم األٟمقاع واألقمٞم٤من األطمٙم٤مموُمٕمروم٦م إٟمزال 

 نٌاألصل الثا

 : الكالم يف منازعات الناس يكون يف مقامني

 . سمٞم٤من ظمٓم٠م اعمخ٤مًمػ ًمٚمحؼ وضالًمف :ادقام األول

 . اًمٙمالم ذم اؾمتح٘م٤مق اعمخ٤مًمػ ًمٚمٕم٘مقسم٦م واًمققمٞمد :ادقام الثاين

 : ُمـ صمالصم٦م وضمقه - ذم هذا اًمب٤مب –وُمٜمِم٠م اًمٖمٚمط قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 
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 موسملم ُم٘م٤م ،ًمبٞم٤من ظمٓمئف وضالًمف قمدم اًمتٗمريؼ سملم ُمقاضع اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ :األول

وُمقضمب٤مت يمؾ ذًمؽ  ،أو سمٕمذره وقمدم ًمقُمف ،احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمتٗمسٞمؼ أو اًمتبديع أو اًمتٙمٗمػم

 . وُمقاٟمٕمف

أن سمٕمض اعمٕم٤مرصيـ قمٙمٗمقا قمغم اًمٙمالم ذم اعم٘م٤مم اًمث٤مين ُمـ ضمٝم٦م اًمتبديع  :الوجه الثاين

 . سم٤مألدًم٦م اًمسٛمٕمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦مدون اًمٕمٜم٤مي٦م سمبٞم٤من ظمٓم٠م اعمخ٤مًمػ واًمرد قمغم خم٤مًمٗمتف  ،واًمتٙمٗمػم

هؾ هق ذم  ،اًمٙمب٤مر ذم ردهؿ قمغم أهؾ اًمبدع األئٛم٦مقمدم ُمٕمروم٦م ُمراد يمالم  :الوجه الثالث

 . أو هق ذم ُم٘م٤مم احلٙمؿ قمٚمٞمف وشمبديٕمف او شمٙمٗمػمه ،ُم٘م٤مم اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ وسمٞم٤من ظمٓمئف

 األصل الثالث

 . ىلاالناس ومراتب احلق عند اهلل تع بيحوالرضورة العلم 

 اهنا أمران :فه

 ُمـ األٟمقاع واالومٕم٤مل.، اًمتٛمٞمٞمز سملم ُم٤م هق حمبقب، أو ُمٙمروه – ٢

 ُمـ األؿمخ٤مص واألقمٞم٤من.، اًمتٛمٞمٞمز سملم ُم٤م هق ىمري٥م ُمـ اًمسٜم٦م أو سمٕمٞمد قمٜمٝم٤م - ١

دٌ  َرؾُمقًُمفُ  َيُٙمقنَ  َأنْ »: :واًم٘م٤مقمدة ذم هذا اًمب٤مب يمام ذيمر ؿمٞمخ االؾمالم   اعْمَُٓم٤معُ  ُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص حُمَٛمَّ

 َوُُمَٕم٤مَداشمِفِ  َوُُمَقااَلشمِفِ  َوَُمْٜمِٕمفِ  َوقَمَٓم٤مِئفِ  َوؾَمَخِٓمفِ  َوِرَض٤مهُ  َوَُمْٕمِّمَٞمتِفِ  حَمَبَّتِفِ  ذِم  اعْمَْتُبقعُ  ُٞمفُ َوهَنْ  َأُْمُرهُ 

هِ  ـْ  َٟمْقعٍ  َأوْ  ؿَمْخصٍ  يُمؾَّ  َوُيْٕمِٓمل ،َوظِمْذاَلٟمِفِ  َوَٟمٍْمِ ـْ  اًْمَٕم٤مَلِ  َأْٟمَقاعِ  ُِم  َأقْمَٓم٤مُهؿْ  َُم٤م: احْلُُ٘مقِق  ُِم

٤مهُ  ُب  ؛ؾُمقُل اًمرَّ  إيَّ ـْ  وَم٤معْمَُ٘مرَّ سَمفُ  َُم ـْ  َواعْمُْ٘مََم  ىَمرَّ طُ  َأىْمَّم٤مهُ  َُم ـْ  َواعْمَُتَقؾمِّ َٓمفُ  َُم ٥مه  َوؾمَّ
ـْ  َوحُيِ  َهِذهِ  ُِم

٤م َأقْمَٞم٤مهَن٤َم: اأْلُُُمقرِ  بهفُ  َُم٤م َوِصَٗم٤مهِتَ
 ُِمْٜمَٝم٤م َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل يَمِرَهفُ  َُم٤م ُِمْٜمَٝم٤م َوَيْٙمَرهُ  ُِمْٜمَٝم٤م َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل حُيِ

كُ َويَ   َواَل  حَمُْبقسًم٤م اَل  - يَمَذًمَِؽ  َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل شَمَريَمفُ  َُم٤م - َُمْٙمُروًه٤م َواَل  حَمُْبقسًم٤م اَل  - ُِمْٜمَٝم٤م ؽْمُ

 ُِمْٜمَٝم٤م َوُيَب٤مُح  َوَرؾُمقًُمفُ  قَمْٜمفُ  اهلل هَنَك قَمامَّ  َوَيْٜمَٝمك َوَرؾُمقًُمفُ  سمِفِ  اهلل َأَُمَر  سماَِم  ُِمْٜمَٝم٤م َوُي١ْمَُمُر  ،َُمْٙمُروًه٤م

ُؾ  َوَرؾُمقًُمفُ  قَمْٜمفُ  اهلل قَمَٗم٤م قَمامَّ  َوُيْٕمَٗمك َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل فُ َأسَم٤مطَم  َُم٤م َٚمفُ  َُم٤م ُِمْٜمَٝم٤م َوُيَٗمْمِّ  َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل وَمْمَّ
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مُ  َُمفُ  َُم٤م َوُيَ٘مدِّ ُر  َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل ىَمدَّ َرهُ  َُم٤م َوُي١َمظمِّ  اهلل إمَم  ُِمْٜمَٝم٤م شُمُٜمقِزعَ  َُم٤م َوَيُرده  َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل َأظمَّ

 .«َوَرؾُمقًمِفِ 

وأٟمف ال يّمح  ،وُمراشمبٝمؿ سم٠مطمقاهلؿإذا قمٚمؿ أن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمٗملم ُمتقىمػ قمغم اًمٕمٚمؿ 

وم٢مٟمف يتٕملم اًمتذيمػم سم٠مُمقر  ،أو إمج٤مهل٤م قمٜمد ًمٙمالم قمغم األقمٞم٤من ،ذم هذا اعم٘م٤مم إـمالق اجلٛمؾ

 :صمالصم٦م

 ُمدطمٝمؿ قمغم اظمتالف ُمراشمبٝمؿ طمٙمؿ رشقمل ُمرده إمم أوأن ذم اعمخ٤مًمٗملم  :األول

 . وُمتقىمػ قمغم وضمقد اعم٘مت٣م واٟمتٗم٤مء اعم٤مٟمع ،ٜم٦ماًمٙمت٤مب واًمس

أو يٜمت٘مؾ ُمـ  ،أظمرى ومٞمٜمت٘مؾ ُمـ ُمرشمب٦م إمم ،أن اعمخ٤مًمػ ىمد ال يست٘مر قمغم طم٤مل: الثاين

اًمذم سمؾ  وهٜم٤م جي٥م قمدم إـمالق اعمدح أو ،أؾمقأ ُمٜمٝم٤م وُمـ ؾمٞمئ٦م إمم ،ُمٜمٝم٤م أطمسـ طمسٜم٦م إمم

ه  احل٤مل اًمذي آل إمم إمم سم٤مًمٜمسب٦م: أي ،ومٞمٙمقن اعمدح ٟمسبٞم٤م أو اًمذم ٟمسبٞم٤م ،اًمتٗمّمٞمؾ

 .اعمخ٤مًمػ 

 ،أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمٞم٤مُمٝمؿ سمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ واًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم درضم٤مت :األمر الثالث

 يمؾ سمحس٥م قمٚمٛمف وىمدرشمف وومٝمٛمف وأطمقال اًمدي٤مر اًمتل ،وهؿ ُمتٗم٤مضٚمقن ذم هذا اًمقاضم٥م

 . وسمخ٤مص٦م إذا قمٚمؿ أن هذا اًمقاضم٥م ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ،قم٤مش ومٞمٝم٤م

 األصل الرابع

 لعلم بضوابط حكاية اخلالف وتصنوفه واآلداب ادرعوة فوها

 : أربعة أمور افهاهن 

 .واًمتٛمٞمٞمز سملم صحٞمحٝم٤م وضٕمٞمٗمٝم٤م ،اؾمتٞمٕم٤مب األىمقال اًمقاردة ذم اخلالف :أوهلا

 .اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗم٤مئدة اعمرضمقة ُمـ اًمتقؾمع ذم اخلالف: الثاين

 . م ومٞمفوُمـ أي سم٤مب يٙمقن اًمٙمال ،واًمٕمٚمؿ سمٛمرشمبتف ،شمّمٜمٞمػ اخلالف :الثالث

 . اًمٕمٚمؿ سم٤مآلداب اًمتل جي٥م ُمراقم٤مهت٤م قمٜمد اخلالف :األمر الرابع
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ـُ  وَمَٝمَذا»وم٘م٤مل:  :وىمد ومّمؾ ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   طِمَٙم٤مَي٦مِ  ذِم  َيُٙمقنُ  َُم٤م َأطْمَس

اَلِف  ِحٞمِح  قَمغَم  ُيٜمَبَّفَ  َوَأنْ  اعْمََ٘م٤ممِ  َذًمَِؽ  ذِم  اأْلَىْمَقاُل  شُمْسَتْققَم٥َم  َأنْ : اخْلِ  اًْمَب٤مـِمُؾ  َوُيْبَٓمَؾ  َٝم٤مُِمٜمْ  اًمّمَّ

اَلِف  وَم٤مِئَدةُ  َوشُمْذيَمَر  اَلُف  اًمٜمَِّزاعُ  َيُٓمقَل  ًمَِئالَّ ؛ َوصَمَٛمَرشُمفُ  اخْلِ َتفُ  وَم٤مِئَدةَ  اَل  ومِٞماَم  َواخْلِ  سمِفِ  وَمَٞمِْمَتِٖمُؾ  حَتْ

ـْ  ٤م اأْلََهؿِّ  قَم ـْ  وَم٠َمُمَّ  إذْ ؛ َٟم٤مىِمٌص  وَمُٝمقَ  ومِٞمَٝم٤م ٤مسِ اًمٜمَّ  َأىْمَقاَل  َيْسَتْققِم٥ْم  َوَلْ  َُمْس٠َمًَم٦مٍ  ذِم  ظِماَلوًم٤م طَمَٙمك َُم

َقاُب  َيُٙمقنُ  ىَمدْ  ِذي ذِم  اًمّمَّ اَلَف  حَيِْٙمل َأوْ  شَمَريَمفُ  اًمَّ ِحٞمِح  قَمغَم  ُيَٜمبِّفُ  َواَل  َوُيْٓمِٚمُ٘مفُ  اخْلِ ـْ  اًمّمَّ  ُِم

َح  وَم٢مِنْ  َأْيًْم٤م َٟم٤مىِمٌص  وَمُٝمقَ  اأْلَىْمَقالِ  ِحٞمِح  هَمػْمَ  َصحَّ دَ  وَمَ٘مدْ  قَم٤مُِمًدا اًمّمَّ  ضَم٤مِهاًل  َأوْ  اًْمَٙمِذَب  شَمَٕمٛمَّ

ـْ  يَمَذًمَِؽ  َأظْمَٓم٠مَ  وَمَ٘مدْ  اَلَف  َٟمَّم٥َم  َُم َتفُ  وَم٤مِئَدةَ  اَل  ومِٞماَم  اخْلِ َدةً  َأىْمَقااًل  طَمَٙمك َأوْ  حَتْ  ًَمْٗمًٔم٤م ُُمَتَٕمدِّ

َُم٤منَ  َضٞمَّعَ  وَمَ٘مدْ  َُمْٕمًٜمك ىَمْقًَملْمِ  َأوْ  ىَمْقلٍ  إمم طَم٤مِصُٚمَٝم٤م َوَيْرضِمعُ   ُٝمقَ ومَ  سمَِّمِحٞمِح  ًَمْٞمَس  سماَِم  َوشَمَٙمثََّر  اًمزَّ

ُؼ  اهللوَ  ُزورٍ  صَمْقَبْ  يَماَلسمِسِ  َقاِب  اعْمَُقومِّ  .«ًمِٚمّمَّ

قمٜمد اًمٙمالم قمغم اعمس٤مئؾ اخلٗمٞم٦م  ٤مجي٥م ُمراقم٤مهت وىمد ذيمر أيْم٤م هٜم٤م مجٚم٦م ُمـ اآلداب اًمتل

 دَم٥ُِم  آَداٌب  َوُهٜم٤َم» ف ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل :واًمتل يسقغ اخلال، هل ُمـ دىمٞمؼ اًمٕمٚمؿ اجلزئٞم٦م اًمتل

٤م  : ُِمْٜمَٝم٤م -: ُُمَراقَم٤مهُتَ

ـْ  َأنَّ  - ٢ ـْ  ؾَمَٙم٧َم  َُم ْ  اعْمَْس٠َمًَم٦مِ  َهِذهِ  ذِم  اًْمَٙماَلمِ  قَم   إمم َيْدعُ  َوَل
ٍ
ء فُ  ََشْ  َوإِنْ  َهْجُرهُ  حَيِؾه  اَل  وَم٢مِٟمَّ

َروَملْمِ  َأطَمدَ  َيْٕمَتِ٘مدُ  يَم٤منَ  َجُر  اَل  ُِمْٜمَٝم٤م َأقْمَٔمؿُ  ِهَل  اًمتل اًْمبَِدعَ  وَم٢مِنَّ ؛ اًمٓمَّ اقِمَٞم٦مُ  إالَّ  ومِٞمَٝم٤م هُيْ  ُدونَ ؛ اًمدَّ

٤ميِم٧ِم ا  . َأْومَم  وَمَٝمِذهِ  ًمسَّ

ـْ  - ١ فُ : َذًمَِؽ  َوُِم َٕمُٚمقا َأنْ  اًْمِٕمْٚمؿِ  أِلَْهؾِ  َيٜمَْبِٖمل اَل  َأٟمَّ ُٚمقنَ  َوؿِمَٕم٤مًرا حِمَْٜم٦مً  اعْمَْس٠َمًَم٦مَ  َهِذهِ  جَيْ  ُيَٗمْمِّ

٤م  . َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل َيْٙمَرُهفُ  ِِم٤َّم َهَذا ُِمْثَؾ  وَم٢مِنَّ ؛ َوَأْضَداِدِهؿْ  إظْمَقاهِنِؿْ  سَملْمَ  هِبَ

قا اَل  َويَمَذًمَِؽ   ـَ  اعْمُْسِٚمِٛملمَ  قَمَقامَّ  ومِٞمَٝم٤م ُيَٗم٤محِتُ ِذي ـْ  َوؾَماَلمٍ  قَم٤مومَِٞم٦مٍ  ذِم  ُهؿْ  اًمَّ ـِ  قَم ـْ  اًْمِٗمَت  إَذا َوًَمِٙم

ضُمُؾ  ؾُمِئَؾ  ـْ  َرَأى َأوْ  قَمْٜمَٝم٤م اًمرَّ ـْ  قِمْٜمَدهُ  ِِم٤َّم هِ  إمم َأًْمَ٘مك َذًمَِؽ  ًمَِتْٕمِريِٗمفِ  َأْهٌؾ  ُهقَ  َُم  َُم٤م اًْمِٕمْٚمؿِ  ُِم

 .«سمِفِ  اًمٜمَّْٗمعَ  ْرضُمقيَ 
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 األصل اخلامس

ومن أي باب يكون الكالم فوها ؟ وهل  ،رضورة العلم بجنس ادسائل ادتنازع فوها

 احلق يف إثباهتا أو ىفوها أو التفصول؟

وُم٤م  ،يتٕملم قمغم اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اًمسٜم٦م إذا شمٙمٚمؿ ذم ُمس٤مئؾ اًمٕمٚمؿ أن يراقمل اعمٕم٤مين اًمّمحٞمح٦م

وهذه هل ـمري٘م٦م  ،وجيتٜم٥م اًمتٕمبػم سم٤مألًمٗم٤مظ اعمتِم٤مهب٦م أو اعمجٛمٚم٦م ،يٕمؼم قمٜمٝم٤م سمف ُمـ األًمٗم٤مظ

ومال يٚمتزُمقن ؛ ؛ اًمذيـ يراقمقن اعمٕم٤مين واألًمٗم٤مظ ُمٕم٤مأهؾ اًمسٜم٦م واحلدي٨م واألئٛم٦م األقمالم

واًمقؾم٤مئؾ واعم٘م٤مصد ، سمؾ يراقمقن اعمٕم٤مين واعمب٤مين ؛٤م سمدقمٞم٤م وال خي٤مًمٗمقن دًمٞمال رشقمٞم٤مًمٗمٔم

 اعمٕمٚمقُم٦م اًمّمحٞمح٦م اعمٕم٤مين يراقمقن أهنؿ واألئٛم٦م ًمسٚمػا ومٓمري٘م٦م» ::ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؛ ُمٕم٤م

 ؾمبٞمال ذًمؽ إمم وضمدوا ُم٤م هب٤م ومٞمٕمؼمون اًمنمقمٞم٦م األًمٗم٤مظ أيْم٤م ويراقمقن واًمٕم٘مؾ سم٤مًمنمع

 ُمبتدع سمٚمٗمظ شمٙمٚمؿ وُمـ قمٚمٞمف ردوا واًمسٜم٦م اًمٙمت٤مب خي٤مًمػ سم٤مـمؾ ُمٕمٜمك ومٞمف سمام شمٙمٚمؿ وُمـ

 سم٤مـمال وردا سمبدقم٦م سمدقم٦م ىم٤مسمؾ إٟمام: وىم٤مًمقا أيْم٤م اًمبدقم٦م إمم ٟمسبقه وسم٤مـمال طم٘م٤م حيتٛمؾ

 .«سمب٤مـمؾ

واعمٕمٞم٤مر اًمدىمٞمؼ ذم شمّمٜمٞمػ  ،واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمٕمدل ذم احلٙمؿ قمغم يمالم اعمخ٤مًمٗملم

 : ظمٓمئٝمؿ إٟمام يٙمقن سمٓمري٘ملم ُمٝمٛملم

ذم اًمتٗمّمٞمؾ واالؾمتٗمس٤مر قمـ ُمراد  أو ،هؾ احلؼ ذم إصمب٤مت اًمٙمالم أو ٟمٗمٞمف :الطريق األول

  ىم٤مئٚمف؟

٤م»: ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م  ىم٤مل ـْ  َذًمَِؽ  ذِم  َوىَمعَ  َُم٤م شَمْٗمِّمٞمُؾ  َوَأُمَّ  َيُٙمقنُ  ُِمْٜمفُ  وَمَٙمثِػمٌ  اًمٜمَِّزاعِ  ُِم

ـْماَلىَملْمِ  يِماَل  ـْ  يُمؾ   َُمعَ  َيُٙمقنُ  َُم٤م َوُِمْٜمفُ  اًمتَّْٗمِّمٞمؾِ  ذِم  احْلَؼه  َوَيُٙمقنُ  ظَمَٓم٠مً  اإْلِ  َٟمْقعٌ  اعْمَُتَٜم٤مِزقَملْمِ  ُِم

ـْ  ـْ  َوَهَذا.  َص٤مطِمبِفِ  طَمؼَّ  ْٜمِٙمُر يُ  ُِمْٜمُٝماَم  يُمؾ   َوَيُٙمقنُ  احْلَؼِّ  ُِم ِق  ُِم ِذي َوااِلظْمتِاَلِف  اًمتََّٗمره فُ  اًمَّ  َذُمَّ

ـَ  َوِإنَّ }: وَمَ٘م٤مَل  قَمْٜمفُ  َوهَنَك شمٕم٤ممم اهلل ِذي  َواَل }: َوىَم٤مَل  {سَمِٕمٞمدٍ  ؿِمَ٘م٤مٍق  ًَمِٗمل اًْمِٙمَت٤مِب  ذِم  اظْمَتَٚمُٗمقا اًمَّ

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا ِذي ىُمقا يَم٤مًمَّ ـْ  َواظْمَتَٚمُٗمقا شَمَٗمرَّ  سمَِحْبؾِ  َواقْمَتِّمُٛمقا}: َوىَم٤مَل  ،{اًْمَبٞمِّٜم٤َمُت  ضَم٤مَءُهؿُ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم
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ىُمقا َواَل  مَجِٞمًٕم٤م اهلل ـَ  إالَّ  ومِٞمفِ  اظْمَتَٚمَػ  َوَُم٤م}: َوىَم٤مَل  {شَمَٗمرَّ ِذي ـْ  ُأوشُمقهُ  اًمَّ ؿُ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  ضَم٤مَءهْتُ

 ظُمَٚمَٗم٤مِئفِ  َوؾُمٜم٦َّمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقلِ  ؾُمٜم٦َّمَ  َيْٚمَزمَ  نْ أَ  اعْمُْسِٚمؿِ  قَمغَم  وَم٤مًْمَقاضِم٥ُم  ،{سَمْٞمَٜمُٝمؿْ  سَمْٖمًٞم٤م اًْمَبٞمِّٜم٤َمُت 

ـَ  اؿِمِدي ٤مسمِِ٘ملَم  اًمرَّ ًملَِم  َواًمسَّ َـّ  اأْلَوَّ ـَ  َُم ـَ  َواأْلَْٟمَّم٤مرِ  اعْمَُٝم٤مضِمِري ِذي َبُٕمقُهؿْ  َوَاًمَّ  َوَُم٤م ،سم٢ِمِطْمَس٤منِ  اشمَّ

٦مُ  ومِٞمفِ  شَمٜم٤َمَزقَم٧ْم  ىَم٧ْم  اأْلُُمَّ  اؾْمَتْٛمَسَؽ  َوإِالَّ  َواًْمَٕمْدلِ  سم٤ِمًْمِٕمْٚمؿِ  اًمٜمَِّزاعَ  ِّمَؾ َيٗمْ  َأنْ  َأُْمَٙمَٜمفُ  إنْ  ومِٞمفِ  َوشَمَٗمرَّ

مْج٤َمعِ  سم٤ِمًمٜمَّصِّ  اًمث٤َّمسمَِت٦مِ  سم٤ِمجْلَُٛمؾِ  ـْ  َوَأقْمَرَض  َواإْلِ ـَ  قَم ِذي ىُمقا اًمَّ  وَم٢مِنَّ  ؿِمَٞمًٕم٤م َويَم٤مُٟمقا َدْيَٜمُٝمؿْ  وَمرَّ

ِق  َُمَقاِضعَ  َٗمره ُتَٝم٤م َوااِلظْمتِاَلِف  اًمتَّ ـْ  شَمّْمُدرُ  قَم٤مُمَّ بَ  قَم ِـّ  ٤معِ اشمِّ َقى َوَُم٤م اًمٔمَّ  َوًَمَ٘مدْ  اأْلَْٟمُٗمُس  هَتْ

ـْ  ضَم٤مَءُهؿْ  ِؿْ  ُِم  .«اهْلَُدى َرهبِّ

 ؟اًمٜمزاع اًمٚمٗمٔمل أو اًمٜمزاع اعمٕمٜمقيهؾ اخلٓم٠م ُمـ ىمبٞمؾ  :الطريق الثاين

 :وهنا ثالثة قوود

ىمقل ضٕمٞمػ؛  –قمغم اـمالىمف  –سم٠من اخلالف اًمٚمٗمٔمل ظمالف ؾم٤مئغ وال يرض  اًم٘مقل - ٢

ُمٕم٤من  وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمبتدع او ذريٕم٦م إمم، ورد اًمٜمٝمك قمٜمٝم٤م ذم اًمنميٕم٦موم٢من ُمـ االًمٗم٤مظ ُم٤م 

سم٤مـمٚم٦م او ُم٘م٤مصد وم٤مؾمدة؛ ومٝمك وان يم٤مٟم٧م ٟمزاقم٤م ًمٗمٔمٞم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة ومٝمق ُمٕمٜمقل ُمـ 

 طمٞم٨م اًمٜمتٞمج٦م واحلٙمؿ.

ال يٛمٜمع سمٞم٤من وضمف ؛ يمقن سمٕمض اًمٜمزاقم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م ال وم٤مئدة ُمرضمقة ُمـ اخلقض ومٞمٝم٤م - ١

 إمم اخلٓم٠م؛الن اخلٓم٠م ذم االًمٗم٤مظ ذريٕم٦م إمم -اطمٞم٤مٟم٤م-ؾ وٟمسبتفسم، اخلٓم٠م وختٓمئ٦م اعمخ٤مًمػ

 اخلٓم٠م ذم اعمٕم٤مين.

، يستٕمٔمؿ ومٞمٝم٤م األُمر هق إًمزام اًمٜم٤مس سم٘مقًمف ذم ُمس٠مًم٦م ًمٗمٔمٞم٦م ؿم٤مئٕم٦م ُمـ األُمقر اًمتل - 3

 ويٚمزم اًمٜم٤مس أن يتٚمٗمٔمقا سم٠مًمٗم٤مفمف وأن يستٕمٛمٚمقا يمٚمامشمف؛، ويٕم٘مد اعمقاالة واعمٕم٤مداة قمٚمٞمٝم٤م

 طم٘مٞم٘م٦م األُمر إال ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وإمج٤مع األُم٦م.ومٝمذا ال يٙمقن ذم 
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 األصل السادس

 . يتعني محل ذم السلف والعلامء للمء عذ موضعه

؛ وقمغم ؿمخص دون ؿمخص ،وأصؾ هذا أن يٕمٚمؿ أن اًمٌمء ىمد يٜمٙمر ذم طم٤مل دون طم٤مل

 ،اًمٕمذر ذم طمؼ األظمػم الٟمتٗم٤مءوم٤مًمٕمذر اًمذي ىم٤مم ذم إُم٤مم ؾم٤مسمؼ ىمد ال ي٘مقم ذم قم٤مل الطمؼ 

ومٝمذا ال ؛ ًمؽ إذا أٟمٙمر إُم٤مم قمغم ؿمخص سمسب٥م ُم٘م٤مًمتف إٟمٙم٤مرا جيٕمٚمف ُمبتدقم٤م أو يم٤مومرايمذ

 . إال سمٕمد حت٘مؼ اًمنموط واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع؛ يٙمقن طمٙمام قم٤مُم٤م ذم يمؾ ُمـ ىم٤مهل٤م

 وَمَٝمِذهِ »: وُمبٞمٜم٤م وىمد أوضح ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا اًمِمٛمقل ذم األطمٙم٤مم وم٘م٤مل ُم١مصال

َتِٚمُػ  قَمَٛمِٚمٞم٦َّمٌ  َأطْمَٙم٤ممٌ   قَمغَم  هَمٚمَّظَ  ىَمدْ  إَُم٤مًُم٤م َرَأْي٧م وَم٢مَِذا ،َواأْلَطْمَقالِ  اأْلَؿْمَخ٤مصِ  اَلِف سم٤ِمظْمتِ  خَتْ

َرهُ  َأوْ  َُمَ٘م٤مًَمتِفِ  ىَم٤مِئؾِ  ٤م طُمْٙماًم  َهَذا ُيْٕمَتؼَمُ  وَماَل  ومِٞمَٝم٤م يَمٗمَّ ـْ  يُمؾِّ  ذِم  قَم٤مُمًّ  ومِٞمفِ  طَمَّمَؾ  إَذا إالَّ  ىَم٤مهَل٤َم َُم

طُ  ْ ِذي اًمنمَّ ـْ  وَم٢مِنَّ ؛ ًَمفُ  َواًمتَّْٙمِٗمػمَ  َٚمْٞمفِ قمَ  اًمتَّْٖمِٚمٞمظَ  سمِفِ  َيْسَتِحؼه  اًمَّ ـْ  ؿَمْٞمًئ٤م ضَمَحدَ  َُم اِئعِ  ُِم َ  اًمنمَّ

٤مِهَرةِ  ؾْماَلمِ  اًْمَٕمْٝمدِ  طَمِدي٨َم  َويَم٤منَ  اًمٔمَّ ٦مُ  شَمْبُٚمَٖمفُ  طَمتَّك َيْٙمُٗمُر  اَل  ضَمْٝمؾٍ  سمَِبَٚمدِ  َٟم٤مؿِمًئ٤م َأوْ  سم٤ِمإْلِ  احْلُجَّ

٦مُ  ـْ  َصَدَرْت  ىَمدْ  اعْمُْخِٓمَئ٦مَ  َ٘م٤مًَم٦مَ اعمَْ  َرَأْي٧م إَذا اًْمَٕمْٙمُس  َويَمَذًمَِؽ  ،اًمٜمََّبِقيَّ ؛ وَم٤مهْمُتِٗمَرْت  ىَمِديؿٍ  إَُم٤ممٍ  ُِم

٦مِ  سُمُٚمقغِ  ًمَِٕمَدمِ  ـْ  ُيْٖمَتَٗمُر  وَماَل ؛ ًَمفُ  احْلُجَّ ٦مُ  سَمَٚمَٖمْتفُ  عمَِ لِ  ُاهْمُتِٗمَر  َُم٤م احْلُجَّ عُ  وَمِٚمَٝمَذا ًمِْْلَوَّ ـْ  ُيَبدَّ  سَمَٚمَٖمْتفُ  َُم

عُ  َواَل  َذًمَِؽ  َأْٟمَٙمَر  َذاإ َوَٟمْحِقَه٤م اًْمَ٘مؼْمِ  قَمَذاِب  َأطَم٤مِدي٨ُم  ـْ  َوَٟمْحُقَه٤م قَم٤مِئَِم٦مُ  شُمَبدَّ ْ  ِِمَّ  سم٠َِمنَّ  َيْٕمِرْف  َل

ْرهُ  قَمِٔمٞمؿٌ  َأْصٌؾ  وَمَٝمَذا؛ ىُمُبقِرِهؿْ  ذِم  َيْسَٛمُٕمقنَ  اعْمَْقشَمك فُ  وَمَتَدسمَّ  ؿَمْٞمَئلْمِ » ذِم  َيْٜمُٔمَر  َأنْ  َوُهقَ  ،َٟم٤مومِعٌ  وَم٢مِٟمَّ

؟ ِهَل  َهْؾ  «اعْمََ٘م٤مًَم٦مِ  ذِم  ٤م وَمَتُٙمقنُ  اًمتَّْ٘مِسٞمؿَ  شَمْ٘مَبُؾ  َأمْ  سَم٤مـِمٌؾ؟ َأمْ  طَمؼ   سم٤ِمقْمتَِب٤مِر؟ سَم٤مـِماًل  سم٤ِمقْمتَِب٤مرِ  طَم٘مًّ

 َوهَم٤مًم٥ٌِم؟ يَمثِػمٌ  َوُهقَ 

ـْ  ومِٞمفِ  اًمٜم٤َّمسِ  َأطْمَقالِ  َواظْمتِاَلِف  شَمْٗمِّمٞماًل  َأوْ  َٟمْٗمًٞم٤م َأوْ  إصْمَب٤مشًم٤م طُمْٙمِٛمفِ  ذِم  اًمث٤َّميِن  اًمٜمََّٔمُر  صُمؿَّ   وَمَٛم

َدهُ  َوإِطْمَ٘م٤مىَمفُ  اًْمَ٘مْقلِ  إسْمَٓم٤مَل  َوقَمَرَف  َوقَمَٛماًل  ىَمْقاًل  احْلَؼَّ  َأَص٤مَب  اعْمَْسَٚمَؽ  َهَذا ؾَمَٚمَؽ   وَمَٝمَذا َومَحْ

ِديَٜم٤م اهللوَ  َهَذا فُ  َوُيْرؿِمُدَٟم٤م هَيْ  .«قَمَٚمْٞمفِ  َواًْمَ٘م٤مِدرُ  َذًمَِؽ  َوزِمه  إٟمَّ

ٗمس٤مد ـمري٘م٦م وُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٕم٤مل هق اعمخٓم٠م ذم إهمالظ اًمٕمب٤مرة ًمٖمٚمب٦م فمٜمف سم

 سم٠مهؾ اًمسٜم٦م؛ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:اعمخ٤مًمػ ومٞمٗمٕمؾ هذا حتذيرا وظمِمٞم٦م ُمـ شمٚمبٞمس أهؾ اًمبدقم٦م 
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َٕمُٚمفُ  إْٟمَٙم٤مًرا ىَمْقًَمفُ  اآْلظَمرِ  اًْمَ٘م٤مِئؾِ  قَمغَم  اًْمَ٘م٤مِئِٚملَم  َأطَمدُ  ُيْٜمِٙمُر  َوىَمدْ »  وَم٤مؾِمً٘م٤م ُُمْبَتِدقًم٤م َأوْ  يَم٤مومًِرا جَيْ

ْ  َوإِنْ  اهْلَْجَر  َيْسَتِحؼه   َصِحٞمًح٤م اًمتَّْٖمِٚمٞمظُ  َذًمَِؽ  َيُٙمقنُ  َوىَمدْ  ،اضْمتَِٝم٤مدٌ  َأْيًْم٤م َوُهقَ  َذًمَِؽ  َتِحؼَّ َيْس  َل

ٜم٦َّمِ  ًمُِٔمُٝمقرِ  اأْلَطْمَقالِ  سَمْٕمضِ  َأوْ  اأْلَؿْمَخ٤مصِ  سَمْٕمضِ  ذِم  ـْ  َيْٙمُٗمُر  اًمتل اًمسه  ذِم  َوعم٤َِم؛ ظَم٤مًَمَٗمَٝم٤م َُم

ـْ  اآْلظَمرِ  اًْمَ٘مْقلِ  ِذي اعْمَْٗمَسَدةِ  ُِم عُ  اًمَّ  وَم٢مِنَّ ؛ اًْمَٕم٤مىِمُؾ  َيْٕمِروَمَٝم٤م َأنْ  َيْٜمَبِٖمل ُأُُمقرٌ  وَمَٝمِذهِ ؛ ىَم٤مِئُٚمفُ  ُيَبدَّ

ْدَق  اًْمَ٘مْقَل  ُبقشمِٞم٦َّمَ  ِصَٗمَتفُ  وَم٢مِنَّ : ىِمٞمَؾ  إَذا اًمّمِّ ِزَُم٦مَ  اًمثه ٤م ،ًمِْٚمُٛمْخؼِمِ  ُُمَٓم٤مسمًِ٘م٤م َيُٙمقنَ  َأنْ  اًمالَّ  يَمْقُٟمفُ  َأُمَّ

ُرمُ  َأوْ  ىَمُبقًُمفُ  جَي٥ُِم  َأْو  فَمٜمِّٞم٤ًّم َأوْ  ىَمْٓمِٕمٞم٤ًّم َأوْ  ََمُْٝمقاًل  وْ أَ  َُمْٔمُٜمقًٟم٤م َأوْ  َُمْٕمُٚمقًُم٤م اعْمُْسَتِٛمعِ  قِمْٜمدَ   َيْٙمُٗمُر  َأوْ  حَيْ

َتِٚمُػ  قَمَٛمِٚمٞم٦َّمٌ  َأطْمَٙم٤ممٌ  وَمَٝمِذهِ ؛ َيْٙمُٗمُر  اَل  َأوْ  ضَم٤مطِمُدهُ   وَم٢مَِذا.  َواأْلَطْمَقالِ  اأْلَؿْمَخ٤مصِ  سم٤ِمظْمتِاَلِف  خَتْ

َرهُ  َأوْ  َُمَ٘م٤مًَمتِفِ  ِئؾِ ىَم٤م قَمغَم  هَمٚمَّظَ  ىَمدْ  إَُم٤مًُم٤م َرَأْي٧م ٤م طُمْٙماًم  َهَذا ُيْٕمَتؼَمُ  وَماَل  ومِٞمَٝم٤م يَمٗمَّ ـْ  يُمؾِّ  ذِم  قَم٤مُمًّ  َُم

طُ  ومِٞمفِ  طَمَّمَؾ  إَذا إالَّ  ىَم٤مهَل٤َم ْ ِذي اًمنمَّ  .«ًَمفُ  َواًمتَّْٙمِٗمػمَ  قَمَٚمْٞمفِ  اًمتَّْٖمِٚمٞمظَ  سمِفِ  َيْسَتِحؼه  اًمَّ

 األصل السابع

 . بني تنازع غرهم من أهل األهواء والبدعو ،التفريق بني تنازع أهل العلم والسنة

وهل أُمقر دىمٞم٘م٦م ختٗمك  ،ومٖم٤مًم٥م ُمٜم٤مزقم٤مت أهؾ اًمديـ اًمّمحٞمح ذم ُمس٤مئؾ اًمٕمٚمؿ ؾم٤مئٖم٦م

وقمرف  ،وم٢مذا ومّمٚم٧م شمٚمؽ اعمس٤مئؾ وطم٘م٘م٧م حت٘مٞم٘م٤م قمٚمٛمٞم٤م زال االؿمتب٤مه؛ قمغم أيمثر اًمٜم٤مس

 . اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م واًمراضمح ُمـ اعمرضمقح

 ،شمّمٜمٞمٗمف صمؿ احلٙمؿ قمغم ص٤مطمبف إمم وصقال وذم ُمقضقع اًمٙمِمػ قمـ ُمْمٛمقن اخلٓم٠م

 : ُمٝمٛملم سم٠مُمريـ - قمٚمام –حيت٤مج اًمٜم٤مىمد أن حيٞمط 

واًمٕمٚمؿ سمتقاسمٕمٝم٤م  ،وُمقارد اؾمتٕمامهل٤م ،حيت٤مج أن يٕمٚمؿ طم٘م٤مئؼ األؿمٞم٤مء واعمسٛمٞم٤مت :أوهلام

 . صمؿ اًمٕمٚمؿ سمٛمٜمِم٠م اًمٖمٚمط ومٞمٝم٤م ،ُمـ اآلصم٤مر واًمٚمقازم

 إمم واًمٕمٚمؿ سمٜمٔم٤مئره٤م وصقال ،ء وَتٞمٞمزه٤محيت٤مج أن يٕمٚمؿ اًمٗمروق سمـ األظمٓم٤م :األمر الثاين

 . شمّمٜمٞمػ قمٚمٛمل دىمٞمؼ
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 ،يمذًمؽ اخلٓم٠م ذم اعمدًمقل ،وسملم اخلٓم٠م ذم اًمدًمٞمؾ ،أي اًمتٗمريؼ سملم اخلٓم٠م ذم االؾمتدالل

 وهؾ اخلٓم٠م ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مدُم٤مت أم ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمت٤مئ٩م؟

 . هؾ اخلٓم٠م ذم سم٤مب اًمقؾم٤مئؾ أم ذم سم٤مب اعم٘م٤مصد: ويمذًمؽ يٜمٔمر

 . ٓم٤مء ًمف طمٙمؿ ظم٤مص سمف سمحسبفويمؾ ظمٓم٠م ُمـ هذه األظم

ُمس٤مئؾ اضمتٝم٤مد شم٘م٤مسمؾ  إممو ،ُمس٤مئؾ ظمالف شم٘م٤مسمؾ سم٤مإلٟمٙم٤مر واًمتٖمٚمٞمظ إمم وشم٘مسٞمؿ اعمس٤مئؾ

ويٕملم  ،يزيؾ يمثػما ُمـ اإلؿمٙم٤مل واإلهي٤مم ذم سم٤مب اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ،سم٤مًمٕمذر ورومع اًمٚمقم

 وح.اعمٛمد  اخلالف اعمذُمقم واخلالفوأن يٛمٞمز سملم ،اًمٜم٤مىمد قمغم أن يٕمٓمل يمؾ ذي طمؼ طم٘مف
 

 األصل الثامن

 . ال متنع بوان خطئه وإجاللهمكاىة العامل 

 : طم٘م٤من ُمتالزُم٤من ٤مومٝم٤مهٜم

 . واًم٘مٞم٤مم سمح٘مقىمٝمؿ ،طمؼ اًمٕمٚمامء وحمبتٝمؿ وُمقاالهتؿ :أحدمها

 . وسمٞم٤من ظمٓم٠م ُمـ أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م ،طمؼ اًمنميٕم٦م ذم طمٗمٔمٝم٤م وطمراؾمتٝم٤م :الثاين

دون همٚمق أو  ،ده ورده وشمٕم٘مبفويٗم٘مف اعم٘مّمديـ ذم ٟم٘م ،واًمٜم٤مىمد اًمبّمػم حيٗمظ احل٘ملم

 .ضمٗم٤مء

َـّ »: ىم٤مل سمـ شمٞمٛمٞم٦م ـَ  ًَمِٙم ؾْماَلمِ  ِدي اَم  اإْلِ ـِ  َيتِؿه  إٟمَّ  :سم٠َِمُْمَرْي

ا  ٦مِ  وَمْْمؾِ  َُمْٕمِروَم٦مُ  :َأَحُدمُهَ   .صَمْٚمِٛمِٝمؿْ  إمم جَيُره  َُم٤م يُمؾِّ  َوشَمْركُ  َوَُمَ٘م٤مِديِرِهْؿ، َوطُمُ٘مقىِمِٝمؿْ  اأْلَِئٛمَّ

٦مِ  َوًمَِرؾُمقًمِفِ  َوًمِِٙمَت٤مسمِفِ  ؾُمْبَح٤مَٟمفُ  هلِلَِّ  اًمٜمَِّّمٞمَح٦مُ  :َوالثَّايِن  تِِٝمْؿ، اعْمُْسِٚمِٛملَم  َوأِلَِئٛمَّ  َُم٤م َوإسَِم٤مَٟم٦مُ  َوقَم٤مُمَّ

ـْ  ؾُمْبَح٤مَٟمفُ  اهلل َأْٟمَزَل   .َواهْلَُدى اًْمَبٞمِّٜم٤َمِت  ُِم
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َ  ؾُمْبَح٤مَٟمفُ  اهللََّ َأنَّ  ُُمٜم٤َموَم٤مةَ  َواَل   ـْ  اًْمِ٘مْسَٛملْمِ  سَملمَّ َح  عمَِ اَم  َصْدَرُه، اهلل رَشَ ـْ  َيِْمٞمُؼ  َوإِٟمَّ  َأطَمدُ  َذًمَِؽ  قَم

يَٕم٦مِ  ضَم٤مِهٌؾ  َرضُمٌؾ  َأوْ  َوَُمَٕم٤مِذيِرِهْؿ، سمَِٛمَ٘م٤مِديِرِهؿْ  ضَم٤مِهٌؾ  َرضُمٌؾ : َرضُمَٚملْمِ  ِ  َوُأُصقلِ  سم٤ِمًمنمَّ

 .«اأْلَطْمَٙم٤ممِ 

 : التالوةوهذا التمووز متوقف عذ العلم بالفروق 

 . ًمؽ أص٤مهمر اعمِم٤ميخ واًمدقم٤مةوسملم ُمس٤م ،اًمتٗمريؼ سملم ُمس٤مًمؽ أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء :األول

وسملم  ،ُمٕمروم٦م اًمٗمرق سملم اًمٕمٚمامء اًمذيـ اؿمتٝمروا سمٕمٚمٛمٝمؿ وآصم٤مرهؿ وومْمٚمٝمؿ: اًمٗمرق اًمث٤مين

 . األيم٤مديٛمٞملماًمققم٤مظ واًم٘مّم٤مص وُمـ يتقمم اًمتدريس ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ُمـ 

 ىمبقاًل  ،٤م٤م وذُمً ُمدطًم  –قمغم األقمٞم٤من  األطمٙم٤مماًمٗمرق سملم ُمـ حيسـ إٟمزال : اًمٗمرق اًمث٤مًم٨م

وسملم ُمـ ال حيسـ اًمٙمالم إال ذم اًمٕمٛمقُم٤مت  ،يمؾ ؾم٤مئؾ سمحس٥م ُم٤م يٚمٞمؼ سمف وجيٞم٥م - اوردً 

 . ورؤوس اعمس٤مئؾ واألطمٙم٤مم

٤مل اًمرسم٤مين وم٘م٤مل ذم اعمقاوم٘م٤مت: قمغم هذا اًمّمٜمػ ُمسٛمٞم٤م ًمف سم٤مًمٕم :وىمد شمٙمٚمؿ اًمِم٤مـمبل 

 واًمٗم٘مٞمف واًمٕم٤مل اًمٕمٚمؿ ذم واًمراؾمخ واحلٙمٞمؿ اًمرسم٤مين اعمرشمب٦م هذه ص٤مطم٥م ويسٛمك»

 حت٘مؼ وىمد سمف يٚمٞمؼ طمسبام طم٘مف أطمد يمؾ ويقرم يمب٤مره ىمبؾ اًمٕمٚمؿ سمّمٖم٤مر يرب ألٟمف ؛اًمٕم٤مىمؾو

  :أُمران ظم٤مصتف وُمـ ُمراده اهلل قمـ وومٝمؿ قمٚمٞمف اعمجبقل يم٤مًمقصػ ًمف وص٤مر سم٤مًمٕمٚمؿ

 اعمس٠مًم٦م ذم ًمف يم٤من إن اخلّمقص قمغم طم٤مًمتف ذم سمف يٚمٞمؼ ُم٤م قمغم اًمس٤مئؾ جيٞم٥م أٟمف :أحدمها

 اقمتب٤مر همػم ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م رأس ُمـ جيٞم٥م إٟمام وم٢مٟمف اًمث٤مٟمٞم٦م ٦ماًمرشمب ص٤مطم٥م سمخالف ظم٤مص طمٙمؿ

  .سمخ٤مص

 ذم يٜمٔمر ال اًمث٤مٟمٞم٦م وص٤مطم٥م اًمس١ماالت قمـ اجلقاب ىمبؾ اعمآالت ذم ٟم٤مفمر أٟمف :والثاين

 .«يمٚمٞم٤م ُمس٤مىمف ذم ويم٤من همػممه٤م أو هنل أو أُمر قمٚمٞمف ورد إذا سم٤معمآل يب٤مزم وال ذًمؽ
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 األصل التاسع

 . علوهم ومعاقبتهم حسنات أهل البدع ال متنع الرد

واعمٓمٚمقب  ،ُمـ ضمٜمس اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل - اُمٜم٤مفمرة وحتذيًر  –اًمٙمالم قمغم أهؾ اًمبدع 

طمتك ًمق يم٤من هل١مالء اعمٕم٤مرضلم  ،هق ضمٝم٤مد يمؾ ُمٕم٤مرض ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م سمحس٥م ُمٕم٤مرضتف

أو يم٤مٟم٧م هلؿ ُمقاىمػ رشقمٞم٦م أو  ،اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة إمم سمؾ طمتك ًمق يم٤مٟمقا ُمٜمتسبلم ،طمسٜم٤مت

وم٤مًمرد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمظ اًمنميٕم٦م ومال يٜمٔمر ذم ُمقاضع اًمرد واعمٜم٤مفمرة  ،أهؾ اًمبدعردود قمغم 

 . هذا االقمتب٤مر إمم إال

َ »: سمٕمد أن شمٙمٚمؿ قمغم طم٤مل أهؾ اًمبدع وحتذير اعم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم   َأنَّ  وَمَبلمَّ

ـْ  ِديٜمِِٝمؿْ  ذِم  ًمِْٚمُٛمْسِٚمِٛملَم  قَم٤مم   َهَذا َٟمْٗمعَ  َٝم٤مدِ  ضِمْٜمسِ  ُِم  َوِديٜمِفِ  اهلل ؾَمبِٞمؾِ  شَمْٓمِٝمػمُ  إذْ ؛ اهلل ؾَمبِٞمؾِ  ذِم  اجْلِ

قَمتِفِ  َوُِمْٜمَٝم٤مضِمفِ    سَمْٖمِل  َوَدوْمعِ  َورِشْ
ِ
َٗم٤مِق  اًْمِٙمَٗم٤مَي٦مِ  قَمغَم  َواضِم٥ٌم  َذًمَِؽ  قَمغَم  َوقُمْدَواهِنِؿْ  َه١ُماَلء  سم٤ِمشمِّ

ـْ  َوًَمْقاَل  اعْمُْسِٚمِٛملَم  رِ  ًمَِدوْمعِ  اهلل ُيِ٘مٞمُٛمفُ  َُم   رَضَ
ِ
ـُ اًمدِّ  ًَمَٗمَسدَ  َه١ُماَلء ـْ  َأقْمَٔمؿَ  وَمَس٤مُدهُ  َويَم٤منَ  ي  وَمَس٤مدِ  ُِم

 
ِ
ـْ  اًْمَٕمُدوِّ  اؾْمتِٞماَلء   وَم٢مِنَّ ؛ احْلَْرِب  َأْهؾِ  ُِم

ِ
ـْ  ومِٞمَٝم٤م َوَُم٤م اًْمُ٘مُٚمقَب  ُيْٗمِسُدوا َلْ  اؾْمَتْقًَمْقا إَذا َه١ُماَلء  ُِم

ـِ  ي ٤م شَمَبًٕم٤م إالَّ  اًمدِّ  اَل  اهللََّ إنَّ } ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِله  ىَم٤مَل  َوىَمدْ .  اسْمتَِداءً  اًْمُ٘مُٚمقَب  ُيْٗمِسُدونَ  وَمُٝمؿْ  ُأوًَمِئَؽ  َوَأُمَّ

اَم ؛ َوَأُْمَقاًمُِٙمؿْ  ُصَقِريُمؿْ  إمَم  َيْٜمُٔمُر   ذِم  َيُ٘مقُل  اهللََّ َأنَّ  َوَذًمَِؽ  {َوَأقْماَمًمُِٙمؿْ  ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ  إمَم  َيْٜمُٔمُر  َوإِٟمَّ

 سم٤ِمًْمِ٘مْسطِ  اًمٜم٤َّمُس  ًمَِٞمُ٘مقمَ  َواعْمِٞمَزانَ  اًْمِٙمَت٤مَب  َُمَٕمُٝمؿُ  َوَأْٟمَزًْمَٜم٤م سم٤ِمًْمَبٞمِّٜم٤َمِت  ُرؾُمَٚمَٜم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ًَمَ٘مدْ }: يِمَت٤مسمِفِ 

ـْ  اهلل َوًمَِٞمْٕمَٚمؿَ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  َوَُمٜم٤َمومِعُ  ؿَمِديدٌ  سَم٠ْمٌس  ومِٞمفِ  احْلَِديدَ  َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم هُ  َُم  {سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم  َوُرؾُمَٚمفُ  َيْٜمٍُمُ

فُ  وَم٠َمظْمؼَمَ  فُ  ٤مًْمِ٘مْسطِ سمِ  اًمٜم٤َّمُس  ًمَِٞمُ٘مقمَ  َواعْمِٞمَزانَ  اًْمِٙمَت٤مَب  َأْٟمَزَل  َأٟمَّ  وَمِ٘مَقامُ  ،َذيَمَرهُ  يَماَم  احْلَِديدَ  َأْٟمَزَل  َوَأٟمَّ

ـِ  ي ْٞمِػ  اهْل٤َمِدي سم٤ِمًْمِٙمَت٤مِب  اًمدِّ َؽ  َويَمَٗمك} اًمٜم٤َّمرِصِ  َواًمسَّ  .«{َوَٟمِّمػًما َه٤مِدًي٤م سمَِرسمِّ

 :ج ُمـ اًمتج٤مذب احل٤مصؾ سملم ُمس٠مًمتلموحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ذم هذا اًمب٤مب ال يٙمقن إال سم٤مخلرو

 ودومع سمٖمٞمٝمؿ. عهؾ اًمبداًمرد قمغم أ - ٢
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وقمٚمٞمف يتٕملم اًمتٗمريؼ سملم ؛ ُمس٠مًم٦م اًمٕمدل ُمع اعمخ٤مًمػ وطمٗمظ طم٘مقىمف وُم٤م ًمف - ١

 اعمس٠مًمتلم وُمتل يٚمت٘مٞم٤من وطمدود اًمٙمالم ومٞمٝمام .

سمؾ ، واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤م هق أن طمسٜم٤مت اعمتٚمبس سمبدقم٦م ال َتٜمع ُمـ اًمرد قمٚمٞمف وسمٞم٤من ظمٓمئف

 هذا اعمٕمٜمل ئمٝمر ُمـ ظمالل اًم٘مقاقمد اًمت٤مًمٞم٦م:وقم٘مقسمتف واإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف . واًمٓمريؼ إمم شم٠مصٞمؾ 

يَٗم٦مٌ  ىَم٤مقِمَدةٌ  َوُهَٜم٤م»ىم٤مًمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذا اًمّمدد :  ُم٤م ـُ  َيْٜمَبِٖمل رَشِ  قَم٤مدَ  َُم٤م َأنَّ  َوُهقَ : هَل٤َم اًمتََّٗمٓمه

ـْ  ُٟمقِب  ُِم ارِ  اًمذه رْضَ
ْٟمَٞم٤م ذِم  ًَمفُ  وَمُٕمُ٘مقسَمُتَٜم٤م َوُدْٟمَٞم٤مهُ  ِديٜمِفِ  ذِم  اًْمَٖمػْمِ  سم٢ِمِ ٤م ؼَمُ َأيمْ  اًمده ـْ  قَم٤مدَ  َُم٤م َوَأُمَّ  ُِم

ُٟمقِب  ةِ  اًمذه ْٟمَس٤منِ  سمَِٛمرَضَّ ـُ  يُمٜم٤َّم َوإِنْ  َأؿَمدَّ  اآْلظِمَرةِ  ذِم  قُمُ٘مقسَمُتفُ  شَمُٙمقنُ  وَمَ٘مدْ  َٟمْٗمِسفِ  ذِم  اإْلِ  اَل  َٟمْح

ْٟمَٞم٤م ذِم  ُٟمَٕم٤مىِمُبفُ   .«اًمده

 : العذر يف الباطن ال يمنع العقوبة يف الظاهر

٤م»: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـْ  َوَأُمَّ ةٌ  ومِٞمفِ  َُم٤م َأفْمَٝمَر  َُم فُ  َُمرَضَّ شُمفُ  شُمْدوَمعُ  وَم٢مِٟمَّ  يَم٤منَ  َوإِنْ  سمِِٕمَ٘م٤مسمِفِ  َوًَمقْ  َُمرَضَّ

 اعْمَْ٘مُدورُ  َذًمَِؽ  ذِم  ؾَمَقاءٌ  قَم٤معم٤ًِم َأْو  َص٤محِل٤ًم سَمْؾ  خُمِْٓمًئ٤م َُمَْتِٝمًدا قَمْداًل  َأوْ  قَم٤مِصًٞم٤م َأوْ  وَم٤مؾِمً٘م٤م ُُمْسِٚماًم 

ـْ  ُيَٕم٤مىَم٥ُم  ًمَِؽ َويَمذَ  ... َواعْمُْٛمَتٜمِعُ  قَمَٚمْٞمفِ   ىَمدْ  يَم٤منَ  َوإِنْ ؛ ِديٜمِِٝمؿْ  ذِم  اًمٜم٤َّمَس  شَمرُضه  سمِْدقَم٦مٍ  إمَم  َدقَم٤م َُم

 .«شَمْ٘مِٚمٞمدٍ  َأوْ  اِلضْمتَِٝم٤مدِ  اأْلَُْمرِ  َٟمْٗمسِ  ذِم  ومِٞمَٝم٤م َُمْٕمُذوًرا َيُٙمقنُ 

وىمد سملم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذًمؽ طم٤مل ؛ أن حم٤مؾمـ اًمٕم٤مل وومْم٤مئٚمف ال َتٜمع ُمـ اًمرد قمٚمٞمف

 اًم٘م٤ميض قمغم وهمػمه طم٤مُمد أب إٟمٙم٤مر ُمـ - ٟم٘مٚمقه اًمذي وهذا»: الين وم٘م٤مليمالُمف قمغم اًمب٤مىم

 قمٚمٞمف وىم٤مم أظمرى أُمقر ذًمؽ سمسب٥م ًمف وضمرى األصؾ هذا سمسب٥م هق - اًمب٤مىمالين سمٙمر أب

 اًمٕمراق أهؾ ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ وهمػممه٤م طم٤مُمد سمـ اهلل قمبد أسمق واًمِمٞمخ طم٤مُمد أسمق اًمِمٞمخ

 واعمح٤مؾمـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ ومٞمف نيم٤م ُم٤م ُمع وُمٍم احلج٤مز وأهؾ واًمِم٤مم وظمراؾم٤من

 اسمـ إمم اعمٜمتسبلم ذم يٙمـ ل إٟمف طمتك اًمبدع وأهؾ واعمٚمحديـ اًمزٟم٤مدىم٦م قمغم واًمرد اًمٙمثػمة

 ويم٤من اًم٘مقل هذا اٟمتنم وسمسببف وشمّمٜمٞمٗم٤م يمتب٤م أطمسـ وال ُمٜمف أضمؾ واألؿمٕمري يمالب

 ُم٤مًمؽ إمم اٟمتس٤مسمف ُمع واًمسٚمػ احلدي٨م وأهؾ اًمسٜم٦م وأهؾ أمحد اإلُم٤مم إمم ُمٜمتسب٤م

 احلٜمبكم اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد: أضمقسمتف سمٕمض ذم يٙمت٥م يم٤من طمتك األئٛم٦م ُمـ وهمػممه٤م واًمِم٤مومٕمل
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 اعمقاالة ُمـ اًمتٛمٞمٛمٞملم ُمـ وهمػمهؿ سمٞمتف وأهؾ اًمتٛمٞمٛمل احلسـ أب وسملم سمٞمٜمف ويم٤من

 . «ذًمؽ ذيمر شم٘مدم يمام ُمٕمروف هق ُم٤م واعمّم٤موم٤مة

دة ُمٝمٛم٦م حلٗمظ اًمديـ طمسٜم٤مهتؿ ىم٤مقم إمم واًمرد قمغم أهؾ اًمبدع وُمٕم٤مىمبتٝمؿ دون اًمٜمٔمر

وأن شمرد قمٚمٞمٝم٤م ىمٞمقد  ،وأن شمْمبط سمْمقاسمط دىمٞم٘م٦م ،ومٞمج٥م أن شمٜمزل ذم ُمقضٕمٝم٤م ،وطمراؾمتف

حتٗمظ هذه اًم٘م٤مقمدة  وهذه اًم٘مٞمقد اًمتل ،حتٗمظ أهٚمٝم٤م ُمـ اخلروج قمـ طمد اًمقؾمٓمٞم٦م

 : وشمْمبٓمٝم٤م هل

إذا اعمخ٤مًمػ ذم  ،ال ذم يمؾ خم٤مًمػ ،أن هذه اًم٘م٤مقمدة شمتٜمزل ذم أهؾ اًمبدع :القود األول

 . اعمس٤مئؾ االضمتٝم٤مدي٦م ال يبدع وال يٕم٤مىم٥م

 ،يتٕملم اًمتٗمريؼ سملم ُمقضع اًمرد قمغم أهؾ اًمبدع اًمذي هق ُمـ طمظ اًمنميٕم٦م :القود الثاين

 :شمتٜمزل ومٞمٝم٤م اعمقازٟم٦م سملم احلسٜم٤مت واًمسٞمئ٤مت اًمتل األظمرىوسملم اعمقاضع 

ضُمؾِ  ذِم  اضْمَتَٛمعَ  َوإَِذا»اعمقازٟم٦م سملم احلسٜم٤مت واًمسٞمئ٤مت: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمبٞمٜم٤م   اًْمَقاطِمدِ  اًمرَّ

ـْ  اؾْمَتَحؼَّ : َوسمِْدقَم٦مٌ  َوؾُمٜم٦َّمٌ  َوَُمْٕمِّمَٞم٦مٌ  َوـَم٤مقَم٦مٌ  َووُمُجقرٌ  َورَش   ظَمػْمٌ   َُم٤م سمَِ٘مْدرِ  َواًمثََّقاِب  اعْمَُقااَلةِ  ُِم

ـْ  ومِٞمفِ  ـْ  َواؾْمَتَحؼَّ  اخْلَػْمِ  ُِم ـْ  ومِٞمفِ  َُم٤م سمَِحَس٥ِم  َواًْمِٕمَ٘م٤مِب  اعْمَُٕم٤مَداِت  ُِم ِّ  ُِم  ذِم  ِٛمعُ وَمَٞمْجتَ  اًمنمَّ

ْخصِ  يْمَرامِ  ُُمقضِمَب٤مُت  اًْمَقاطِمدِ  اًمِمَّ َه٤مَٟم٦مِ  اإْلِ ـْ  ًَمفُ  وَمَٞمْجَتِٛمعُ  َواإْلِ  اًْمَٗمِ٘مػمِ  يَم٤مًمٚمِّصِّ  َوَهَذا َهَذا ُِم

ىَمتِفِ  َيُدهُ  شُمْ٘مَٓمعُ  ـْ  َوُيْٕمَٓمك ًمََِسِ ِذي اأْلَْصُؾ  ُهقَ  َهَذا ،حِل٤َمضَمتِفِ  َيْٙمِٗمٞمفِ  َُم٤م اعْم٤َملِ  سَمْٞم٧ِم  ُِم َٗمَؼ  اًمَّ  اشمَّ

ٜم٦َّمِ  َأْهُؾ  َٚمْٞمفِ قمَ   .«َواجْلَاَمقَم٦مِ  اًمسه

؛ ًمٞمس ألطمد أن يٕم٤مىم٥م أطمدا إال قمغم ذٟم٥م صم٤مسم٧م شمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م :القود الثالث

 . حت٘مؼ رشوط واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع إمم وم٤مًمٕم٘مقسم٦م طمٙمؿ رشقمل حتت٤مج

هؾ اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ ِم٤م يٕم٤مىم٥م ص٤مطمبف قمٚمٞمف أو ال : إذا اؿمتبف األُمر :القود الرابع

 .٤مًمّمحٞمح اًمتقىمػ ومٞمفيٕم٤مىم٥م؟ وم

٤م»: :ىم٤مل ؿمٞمخ االؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م   ُيَٕم٤مىَم٥ُم  ِِم٤َّم اًْمِٗمْٕمُؾ  َأوْ  اًْمَ٘مْقُل  َهَذا َهْؾ  اأْلَُْمُر  اؿْمَتَبفَ  إَذا َوَأُمَّ

 احْلُُدودَ  اْدَرُءوا} ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ  ًمَِ٘مْقلِ ؛ اًْمُٕمُ٘مقسَم٦مِ  شَمْركُ  وَم٤مًْمَقاضِم٥ُم  ُيَٕم٤مىَم٥ُم؟ اَل  َُم٤م َأوْ  قَمَٚمْٞمفِ  َص٤مطِمُبفُ 
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ُبَٝم٤مِت  ِٓمْئ  إنْ  وَم٢مِٟمَّؽ سم٤ِمًمِمه ـْ  ظَمػْمٌ  اًْمَٕمْٗمقِ  ذِم  خُتْ ِٓمَئ  َأنْ  ُِم  ؾِمٞمَّاَم  َواَل  داود قَأسم َرَواهُ  {اًْمُٕمُ٘مقسَم٦مِ  ذِم  خُتْ

اِق  ـَمِقيؾٍ  رَش   إمَم  اأْلَُْمُر  آَل  إَذا ٜم٦َّمِ  َأْهؾِ  َواوْمؽِمَ  َهِذهِ  ذِم  اًمٜم٤َّمؿِمَئ  اًْمَٗمَس٤مدَ  وَم٢مِنَّ ؛ َواجْلَاَمقَم٦مِ  اًمسه

ِّ  َأْضَٕم٤مُف  ُٗمْرىَم٦مِ اًمْ  ـْ  اًمٜم٤َّمؿِمِئ  اًمنمَّ  .«وَمْرقِمٞم٦َّمٍ  َُمْس٠َمًَم٦مٍ  ذِم  ىَمِٚمٞمؾٍ  َٟمَٗمرٍ  ظَمَٓم٠مِ  ُِم

 األصل العاشر

 . حماكمة ادخالف بيصوله ومراده ال بفهم السامع وختمونه

وجيري ُمع ـمري٘م٦م األئٛم٦م األقمالم أن ال يٜمس٥م  ،اًمذي شم٘متْمٞمف ىمقاقمد اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل

ذًمؽ إال  إمم وال ؾمبٞمؾ ، سمٕمد شمّمقر ُمراده ُمـ يمالُمف شمّمقرا شم٤مُم٤مإال ،ُمتٙمٚمؿ إمم اًمٖمٚمط

إذ ىمّمد  ،ومحٚمف قمغم أومْمؾ اًمقضمقه إن أُمٙمـ ذًمؽ ،سمتّمحٞمح اًمٙمالم قمغم أصقل ىم٤مئٚمف

ـْ »: ىم٤مل سمـ شمٞمٛمٞم٦م؛ ٟم٘مد اعم٘م٤مًم٦م وًمٞمس إمم اًم٘م٤مئؾ إمم ُمتجف - اسمتداء –اًمٜم٤مىمد   َأقْمَٔمؿِ  َوُِم

ـِ  قَمغَم  َوضَمَرَي٤مٟمِفِ  يَماَلُِمفِ  شَمّْمِحٞمِح  إُْمَٙم٤منِ  َُمعَ  َتَٙمٚمِّؿٍ ُمُ  إمَم  اًْمَٖمَٚمطِ  ٟمِْسَب٦مُ  اًمتَّْ٘مِّمػمِ   َأؾَم٤مًمِٞم٥ِم  َأطْمَس

 .«اآْلظَمرِ  ُدونَ  سم٤ِمًْمَٖمَٚمطِ  اعْمَُتَٕم٤مِرَضلْمِ  اعْمَْقِضَٕملْمِ  َأطَمدَ  َيْٕمَتؼِمُ  صُمؿَّ  اًمٜم٤َّمسِ  يَماَلمِ 

 : إمم أظمذ ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء يٙمقن ُمـ وضمقه صمالصم٦م واًمٓمريؼ

واًمٜمٔمر ذم  ،وهذا يٙمقن سمتتبع ُمقاضع يمالُمف ،ٗمسػم اًمٕم٤مل ًمٙمالُمفُمراضمٕم٦م شم :أوهلا

 . ال سمٗمٝمؿ اًمس٤مُمع وختٛمٞمٜمف ،شمٗمّمٞمٚمف

 ؟جيري اًمٙمالم قمغم أصقل ىم٤مئٚمف وهؾ ،ُمراضمٕم٦م ُم٤م شم٘متْمٞمف أصقل اًمٕم٤مل :الثاين

 إمم واًمٜمٔمر ،أظمذ ُمذه٥م اًمٕم٤مل ُمـ أىمقاًمف وومت٤مويف واظمتٞم٤مراشمف اعمٕمرووم٦م اعمِمٝمقرة :الثالث

 .اًمرواي٤مت اًمِم٤مذة أو اًمٚمقازم اًمْمٕمٞمٗم٦م إمم ال سم٤مًمٜمٔمر ،٤مسمفأصح شمرضمٞمح٤مت

اًمٗمتٜم٦م واًمٓمٕمـ ذم  إمم واخلروج قمـ هذا اًمٓمريؼ اًمٕمٚمٛمل ذم شم٘مرير ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء جير

 . اًمٕمٚمامء
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صمؿ يتٕملم قمكم اًمٜم٤مىمؾ ًمٙمالم اًمٕمٚمامء طمٙم٤مي٦م أو ٟم٘مدا أن ال يتٕمجؾ احلٙمؿ قمغم يمالُمٝمؿ 

 : قمتب٤مرات اآلشمٞم٦مسم٤مًم٘مبقل أو اًمرد طمتك يستحرض ذم ذهٜمف اال

أم ٟم٘مؾ سمٗمٝمؿ ، وهؾ اعمٜم٘مقل ٟم٘مؾ سمٚمٗمٔمف وٟمّمف، اًمت٠ميمد ُمـ ٟمسب٦م اًم٘مقل إمم ىم٤مئٚمف  -٢

 اًمس٤مُمع واضمتٝم٤مده واؾمتٜمب٤مـمف ؟

أو سم٤مًم٘مرائـ ، ال جيقز إض٤موم٦م الزم ىمقل اعمتٙمٚمؿ إًمٞمف إال إذا اًمتزُمف رصاطم٦م -١

 ألن الزم اًم٘مقل ًمٞمس سمالزم ًمٚمٛمتٙمٚمؿ طمتك يٚمتزُمف .، اًم٘م٤مـمٕم٦م

وشمرضمٞمح اًم٘مقل ، ومٞمٜمٔمر ذم ـمري٘م٦م ختري٩م اجلقاب، ل ذم اعمس٠مًم٦م ىمقالنإذا يم٤من ًمٚمٕم٤م -3

أو ، وىمْم٤مي٤م األقمٞم٤من وُمٕمروم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م يمؾ ىمقل ،وم٘مد يٙمقن ُمـ سم٤مب شمٜمقع األومراد، اعمخت٤مر

 أو سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع طم٤مل اًمس٤مئؾ ...اًمخ.، اظمتالف صقرة اعمس٠مًم٦م

 األصل احلادٍ عصر

 . واجلهل الظلمبمنازعات الناس حمكومة بالعلم والعدل ال 

وأن  ،ومٕمغم اًمٜم٤مىمد أن يتحرى اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل ومٞمام ي٘مقًمف ذم ُم٘م٤مالت اًمٜم٤مس وُمٜم٤مزقم٤مهتؿ

 وظمٞمٛم٦م.ومٕمقاىم٥م اًمٔمٚمؿ واجلٝمؾ ؛ يستٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف وال ئمٚمؿ أطمدا

 :قمٚمٛمٞم٤م إذا اؾمتٜمد قمغم هذه اعمب٤مدئواًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ إٟمام يٙمقن 

ومٛمدار ، ويٕمدل قمام ال وم٤مئدة ومٞمف، احلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦مأن يٙمقن اًمرد سم٤مألدًم٦م اًمسٛمٕمٞم٦م و - ٢

 وشمبٞملم اًمب٤مـمؾ ودومٕمف.، شم٘مرير احلؼ وشمثبٞمتف: اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ هق

 .واشمب٤مع اًمسٜم٦م ُمـ يمؾ وضمف، أن يٙمقن ُمع اًمٜم٤مىمد قمٚمؿ ُمٗمّمؾ سم٤محلؼ - ١

: ىم٤مل شمٕم٤ممم؛ وظمؼمة واؾمٕم٦م سم٠مهٚمف، ن يٙمقن ُمع اًمٜم٤مىمد دراي٦م ُمٗمّمٚم٦م سم٤مًمب٤مـمؾأ - 3

  .[٥٥األٟمٕم٤مم: ] ڍڌ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڍ

 : ُمٝمٛملم سم٠مُمريـواًمٕمدل اًمت٤مم إٟمام يٙمقن ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ قمكم اًمٜم٤مىمد أن يٚمتزم سم٤مًمٕمدل اًمت٤مم
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 ،وىمد شمٙمقن ذم شمرك حمرم ،ىمد شمٙمقن ذم أداء واضم٥م ،أن اًمٕمدل طم٘مٞم٘م٦م ضم٤مُمٕم٦م :األول

شمدظمؾ ذم سم٤مب  وهذا يستٚمزم اًمٕمٛمؾ سم٤مألٟمقاع اًمتل ،واًمٔمٚمؿ يمذًمؽ ىمد جيٛمع األُمريـ

 . دون طمٍمه٤م قمغم ٟمقع ُمٕملم اًمٕمدل

وهذا ومٝمؿ  ،جيٕمؾ اًمٕمدل وم٘مط ذم سم٤مب رومع اًمٔمٚمؿ قمـ اعمخ٤مًمػ اًمبٕمض :األمر الثاين

 : إذ اًمٕمدل ذم هذا اعمقضع ًمف وضمٝم٤من ،ٟم٤مىمص وشم٘مٕمٞمد ىم٤مرص

 . رومع اًمٔمٚمؿ اًمقاىمع قمغم اعمخ٤مًمٗملم :ولاأل

 . دومع اًمٔمٚمؿ اًمقاىمع قمغم اًمنميٕم٦م: والوجه الثاين

ذم األول ُم٤م ال يٖمتٗمر ذم  - أطمٞم٤مٟم٤م –سمؾ ىمد يٖمتٗمر  ،احل٘ملم ُمٕم٤م إمم ٜمٔمرهق اًم :والعدل التام

وُمـ وم٤مرىمٝم٤م وم٘مد فمٚمؿ اخلٚمؼ أو  ،وهذه اعمقازٟم٦م اًمٕم٤مدًم٦م سملم احل٘ملم هل ؾمبٞمؾ احلؼ ،اًمث٤مين

 .ضم٤مٟم٥م احلؼ

 :حماذير وتنبًهات

 : وُمـ ذًمؽ ،ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمٜم٘م٤مد كظمتؿ ؿمٞمخٜم٤م يمت٤مسمف سمجٛمٚم٦م ُمـ اعمح٤مذير واًمتٜمبٞمٝم٤مت اًمت

او أن شم٘مقم هبذا األُمر  ،اطمذر ذم ُمقضع اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ أن شمٜمتٍم ًمٜمٗمسؽ :أواًل 

 . ألهمراض دٟمٞمقي٦م

 . اطمذر ُمـ طمراؾم٦م اًمسٜم٦م ىمبؾ َتٞمٞمزه٤م :الثاين

 . اطمذر اًمدظمقل ذم ُمٜم٤مفمرة أهؾ اًمبدع سمال قمٚمؿ: الثالث

 . اإلومراط واًمتٗمريط إمم اطمذر اخلروج قمـ اًمقؾمٓمٞم٦م :الرابع

 . ٙمقن ردك ىم٤مُمقؾم٤م ًمٚمِمت٤مئؿ وُمٕمجام ًمتتبع اًمٕمقراتاطمذر أن ي :اخلامس

 . إًمزام اًمٜم٤مس سمام شم٘مقًمف ُمـ ُمقارد االضمتٝم٤مد اطمذر: السادس

 . ٤م سم٤مًمِمبٝم٤مت واًمٔمٜمقن٤م أو ُمذُمقُمً ِمدوطًم  ،٤م أو سم٤مـماًل اطمذر أن دمٕمؾ اًمٌمء طم٘مًّ  :السابع
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 . اًمسٜم٦م أهؾاطمذر ُم٘مدُم٤مت أهؾ اًمبدع وُمداظمٚمٝمؿ قمغم  :الثامن

 وُمقاىمٗمؽ اًمنمقمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم ردود ،قن ردودك قمغم اعمخ٤مًمػاطمذر أن شمٙم :التاسع

 . األومٕم٤مل واٟمٕمٙم٤مؾم٤مت األطمقال

 . شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمػ وإٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد إمم اطمذر اعمس٤مرقم٦م :العارش

 . وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف واًمت٤مسمٕملم

 


