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ئم

ثيأمأموداحصودع

صاممطؤم

ولالعاآأ

حثنأصألج كاعلىملىصملىص
الفروعهاماماإفىاعقكااثقاصاطباهلسالثىافىاللةاورمد

ردوالمنقولولةاالزلسابصه3وهـتهوالمولوايةهساء

وةإاوايل9ارةوتحزفيااجممانهاؤقهااألاثالمعغم

موالذركىاحظالمةتس11هولىلاامحمدافاهـمىهـعلىأمسالم
وعلىمامولكلالىالوصولوصئوقكلوكالهـإص
اتافيصهوسحدلهوهدبهاءياةارفيصفىوأهلىثحىىاال

ولاعاكادفاالبعدولأليرادهولتظ

ةةا



اإلصولصممن

نااراليهومتةىإذاامطىاشهوادتهاالاطمافىادءوهـ4ةا

وصساذيهإواثهوصامدفااهذااهلعنطتقرربناثه
األهسولعممنقااطتحفيقاالىفكولاشمادارصتارر

محلىفيعلىفيمحولقامنىاكشءالمواألالمهنعفىاالمامئظا
اللةرضىهجريةاوللفوماصينسينوضحمخحاسدنةافوفىفىاشعوا

اشللماماهذالهقاألطمالمفىمثسهيؤلفلمابابمعنسه
األصولاهلادلدةعلىواحتوىصليلىماوالحاهذافلهماشملى
الخاناردتايهالجىهافىدالئالهوهبمشافاختع
لبسهل8لهدالأرأىمحثقعنواجردولمسانلهائدارشمن

مئهدفتاملمباألاولىملىتعاهـلهويهونالطالملىتناوله

اطروفصائلهنيملمالمهاعقةبهوالحقثءهاراصهالم
عليهلتحويلاالبصيمومإجهالردهميصلىلىموفورافي

بهالهححعلىمىبصيرهلىءيه9ناطرواإفاالمالعأجمهون

جمارراضولباقيقاطقاطدركليهأوهباقيوالالصوا

فبةاذكرولماه3األصولمحاهنالمأهولولأللثميو
لدكرهنامااالالمحاصفيفوالمذكرهصاائادىالمبمن
بهنجيزكنفااطجاعنهافتقدكقاصداواهافائدةبدمئ
ناطربااعهنعنقيرةمىنتاندكاوارراهنأمااط

فبهاطنافىةاذطيءلهوااهلىانوءجلماورلثفباطرفيوالمظ
تإمالماشثايةوهـقااطوهـمايرمخرالنكلرالمالمألهنونافاك

منشبررجعطءالذئاةاهذأطإ5فىالسيهااهـغعاتاخهابة

ووفعوليشعرونألبثماالضقليدالىاليهباوجوحيهابخهديئ
يفممونبحيألوهمبشااالرأهـقممبهبباألدلةمحبناكشمالب

اذصنوولاألصاهلمكلمء4لكلقالماهلىمتثالاذاماحدفان
رزاهـمسائلالتالعننادهمنمولاهنانواوانالمنازعونله



لالمأصيحصول

عاةدابوطأهولبايصالحفثاقاطلىءمقممسةلىءقوافن

ولألغايدىهنهاشئالقدحعاققصرلوالىقولالمهن
اتااهلكاكمبرصاراوسبلىابهذالطولقىألتباللىو

عمبغيرصلثلمانهوهويظنرايةمظءاالهراارأىفىواقعا

الشريضأالهذافىالنآليفهذاعلىذكلملئيةالر

ءحهعهستيبيانوجوحهصمراجهايضاحقاصمدايه
فهىالمقدههاهاوضاتمةمقماصدوسبعةمغدهةعلىتبنهو

فصولخسةعلىاتس

األولافصىائيم

ء3إستمدادهووفائدتهموضهحهوافقهااصواءئريففىثيل

بقالحالماالصوفىغيرهعلهئيإمااالخةفىوواصلمفاألصهل

االوفقاوبلاوراوعايهاالمقيبوالمستصوالىاتعطبةادإقاعدةالى
الحكلباإماأحصاناألصوقإفهـااالخةفىهوافقهاوانرامسبالمقام

منلمحلووألذلمثغبرلقيوبااليمتدألللميالهألفصهادانياعنامنرعمةا

ابكاآلناظنالىيمثمالىءولؤةهاحهلىاناولألهاوهذااعتراض
قإفقهبايختصهااراالضافهياعتإففهاواصولألوتالغقهع

واعدايادداكهرليآاوباعشبار11ستنداوعليهمبتنياكونهجث

ااداعنالغرسصةالمئرعبأاالحكلماستنباطالىبهايوصلالتى

اماوءاوالهاوهداذإإصاغيريلوفءإتكةاوجدعلىذنصيااا

منهمبهاعةقالحئثرايمفااذالثنمطرالنماطاأسعتانمتدنا
ليثهاواستداوئربفدرجمةرىخراحامعاللقبلتازافى

أوجدانباسلمومهاههءمافادفعفىوبألكلةفىاقيفىصهؤ



8االصولسكمنل

خمهبمقوموقالوبهنسبضرورلىالىمخقمأالانعاقللكل
االتههوالىطربقوتحديدهيححرئهوليمنظرىانهلجرفي
حسرالاىنظانهالجهرالوعنهواصباللواالقسهة

األولىوابراده5واحكلعديرددالهذكرواثمديد
عليهاليرداوهذتامافاانالكشالالمطلعبحهاكشفينةهويغاان

االئكلسواثطراداحمياأوتثحغييمالتحريففىالثصرطوشئ

ليسشئيهفيدخلفالررودالىوجلىالحددومماهوانهفاالطراد
سواألنعهانعافيكوناداالفيطردىؤهوالمحدودافرادن

افرادهمنشئصهصخرجفيالحدوجداددودوجدكاانههو

تطالماهـثعريفاقمصواجاطونؤبحاالفراثىؤهو

الىبقسالعثماألصتباريةالماهباتدفتحرواالحمىققيداط

نمطردالمهثتثتجإاليعنحاإحنرويمىفاىوؤحطرىضر

وكلأوفىعمبهاكاوإفكرهواظرااواجاهابشانضرا

كالمواوتصديقتصووالىنقعمطرااورورىااهدءوا

تمكتنهاءاامذكرصحلةوممفالتياقاااصفىهبوصؤحها
فيهسطاكصجحعةوصلىايههايلطادوااالصولعااصوطا

انيهنالئواالمارةذكضبرلوهـيرىصطلر5الى

أوهماوراجزبوظناواظناالىفبهاخطراصصيةيوصلى
حثمفيهظنفانرفطابهنالدهنترددالشكووحجيصوفيص

هميااووحالنقيالمراحالهلهفهاليقدحاجحيالىولط
هومتعالقالدىالنقيمقالنبالنقيضينكماطممممنحالهثيهعمال

ملتأوهماقمخعووهـوحالمرضهدةحثمفاوبهكمذدطنا
شاوىفيهاعىإمواحدؤحثمكواجيعاحهماكماط

يمالراكممهبواحدكمحفلونعذرالعقلوفوعوالقثىعاك
وققاثاألوضسةباكاطلىمماتبهماحكموومرجمحبلم

أث



لهالماصل9ص

اصبثبهتاومجردةةبصيجازهاكونهبهاخثصلمنالموصالمع
علىويقالنغمىيهوندونهنبالشىءالجزههووقيلأونفبه

ثاتجامطابقفبراوعطابقاثحيرجازماوصازماكانسواالتصدبق

امطابغيرعمالنهبالرهلأنحئهفيندربمدابتغبر01
الجهلواماالغيرقولسردهاواهربثجوتجزمالنهالنفليلى

مدمألنهلجللحثةالعممقابلةواألععقاتالماوهقابلفابسبعأ
موضوحاهاوداةعهاوعاالبهوناان4شمامنعاالدءواإلالم
الذاشةاعراضهعنهحثهاالبمكوضوحالفقهاصع

تابىالكتهوناالهأموضوحعلىحلهـاعنهالمجثباوللرادوحوألته
علىاجهباايفيداألصقواخااؤإضهااوعممماطبتث

عاوطبةداللةهددولهعلىيدلالنصكغوناالذاشمرضه

اعيدلابعقشهخصالذىالعامكتمواةأاتىاذاعرضهئوع

الىراجعةالفقهامعولمباحثيعوضيألداللةافرادهيقية

األداشباتحبثمنمأالحودلهذاثبةاعراضابات

فناهذاصسائليعانىدلهباماألحوتوثئالحكلم
ائدةاهاولىاوهذاصاذفيوقيلوالنبوتاالثباتهو

عنفىابهاالظناتعسالىاللهباحكلمالمفهىامااهذا

الغروحستنباطامنالجألوضعهااشعهلاذاإنفاليلاحصبمق
يزيمفدوقالتداربئابسعادةوزاةابةسهوهىاالصولهن

سيربةهوحانماالفنهذاانتحقيغااقلهالحظمنبعمنا
دنادبمماألحفىالنهظرصلدسدوعهمولسإلدهممضواافوام

جعلالىوليهـفعبيربانهوانتايالبمذهباوهوضمافىاشاعهماال

واسابهابعندمابةعليهييزتألانهاقواديخكنغولافناهذا
الئحرعياالدلهتوففايهالماعولالى9ءمااشالؤذفنهدااسغ

كاادمقررةفيمامببنانهماوالبغوصدقمجانهسالبارىهرفهعلى
فىل



األمولعهن

سئداللواالسنةونابابمافهـمألنالىرفيالمغةافمافىحففى

منالثعرصيةاالحلثأعرببانهاأذطبهاتوففانبهما

يوجيباالحىكقوانانفيهاواثباغاالمفصودالنتصورهاحيث

حرامارباوواجبسهإصلوهأوبمافرإهكىوا

اثانىافصلا
ىص

صألاالكويةالمبادىلىر

وعلىمعدابقةلهىضوعالمعامعلطإلةوالدوضعاالدالفاةاهىاالخة

اوالتضرالمطابقةحدةبقرلاامالترانالرجعدوزاجزئه
عوداوافىإفصاةانبهاالمرادونوسحبقةاللحنالتيئءو

ماالولابكاثهءوهناسامااللزهىامفلميةوالفعيهدأللةوهى

ةطإةاواتاالعيقالحممااهذافيوهىادكلألمماهيةعنا
ثيريمهبواباالصنكالحنبمائممجميانحاةاوخثمعصوعةما

هرقإاكيألحاتممثىةلىاااةاكاأانالىاألصوللاهـمن

اللةهوالهاضعانهااحطالاصلىءذلكفىواختلفالواضععن
الوأضعانالثاقركفيوابئواشباعهاالشعرىذهبواليهصمبانه
انإثالثاالمعزلههنتاةنوهايثعمابوذهبايهاالبعثرو

اناوالعباألصطالحالباقىودعالىاللهمنبالتعليموفعاالنآلءاتجدا
ذاالممظقالبهوتوفيفاالقىوماإلحباألصوقعافةاابدا

االفساطنضىانانرأهسصلهرزىباقالانهصلؤثمقالابو

ثجواالخبرىانسبئعبادقالوبذاخمهاابهالىدلت
خياشىهنجهعقلمبماومنفوالمفوالءةولالمذاالفاوالاهل
لالمحىبصاهحهاقفاطصهوطأتمبىهوألالض



ولالماهحصول

افولوهوباحدهابئمفيمنكلياجهازوفاليمنهوراطمن

هىالمفويةاتوالموحنواثوضوحصنفالالثاكءالسادكا

وهالسئهوالموكباتالمفرداتفيهلويدفىوضحلغظكل
صوقاواوالمزالعددلىواالضسااوصفىاوسنادىا

معنىبازاالمفظماتهفاالعاخصواعاامرينيتناولالمفيوهعئ
الموضوععاابعالىمحئعراللدأللهغااتببناالخصو

هوفوعاللفظانوغبرهماوارازىالجوينىقالخالففيهونه

اووالخاربمالذهنفىموجودةصسانتسواالذهنيةالصورة

طوؤتالخاربىالموجودموضسوصالمتمااجمىوفالفمعدالذهن

وفىعافىاألرجمهوانالريالذهئمنالألعمرضوح

هوالتجيرانماضحاواالنهىجثمنلعاقضوعهيس11

الدواقوجصلىالضكلبرفيالجسراسوفوالضبمعائ

بالذهنفيامهجمثمق9المعنىهوصىبانلماادالممبانففاتزاعاا

اتالجزفىاربىبانلىالقولمفيمعنويانوانءقلت

نعلاضوهىالوبهارفثالئإصريقاعنئههـمامسان
وقلواتراإطريقنقولهاانقاطولةابهلبئيىلاذ

اطرور01والوالورأحماهـاوالرمحنالهنميهكابلبةالاتنما
يقبلهاصكانوهانواؤابطريقضقوالفهوونكوهساردوائ

وبمفىحاداالبطريقمضقولؤهوغرابألمحياالئالغاتكاالتشثيك

قدنقالوااللغبنقلنثغالاكاالئمةفانهداةوجهوالإظنبافبها

إكذباعلىتواداذهمفلىإااليبوزعددوهمعؤنقاواكربهـا
المشتغلينباحهالعلهمنلكلمنوم5هذاالعصمماعصركل

القياسبطريقاالخاتاثجوازنمالرالساضسامرابلغقي

شرعوابئبافالفىابكرابوقاضىافوزههـباختافوفد
وينىابومنعه6طفامنجماعةووارازىالهنيرازىعفابواو

ئنم



االصولهعمن

وأختطرهالشافعيةوكعزاطقيةعامألولقوهوهدىواوالغزالى

وتفصلىالحقاهووالمتاخربنمنوجاعةاههامأافيوالصاافي

فازأعالوليسمرفصغيعللباجوبخهامعالمجوزيخاادله

الفاصلغكاوباألسخقراالفاربوجللىبالنقلجمهماما

ماالهذافىباسمحىماذاسىمافىالزأعلةالمغعولصبو
هذااعنباريظنمعهخيماواثائمخقاقجثناصلهباعئبار

دأوجالىشهذاهعاثصمذلكدورانألجلالنبهةالمعئ
االسمتدىؤهالسماذإاصافبرفىالمعنىذالئادوبوهاوع

افااالقكفبماايعنىاشاذوجودبيسبيراذالثالطالمذكور

فانرانمامجارااالطقجوازفىنزاحالاذحقيقةعليهاالسم

العنبهانينئالممهوالذىظروذلكحصضةاالطالق

بللئلهاااطالنبيذملىاطاقأذابدبلكوفذفواكممندغلىاذا

اتجارهيظناألسمفىمعنىفانهاللعقلاالمرةبجامعالمذكو
ءهابوجادلمكيهامعهيالدورانبهالمذكورالئة

واذابهكلى8مبوجدتأذاوعصيراإلخرايسكلىالبإا

أسماويخدالعبيذفىذلكوجدفدوبلبهميعلمفىتزا

علىةةةيعالمقفيمالمذكورباهماصىقللجمخاصرالخه

زانجاوالاليطبالخفيهءخذلألسارةاالنياشةتسوكذلئايذالظ

خةأااتافيحمءقااطأنعالتهداعرفتواذاالمحرمالمأليلالج
اسثلةبا

حىافالثالفصلسه

ألومركبمفرداثلىاالفظقمبحالت
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الماموالولىحص

االمركبفهومعناهجزعلىلدأللةعنهجمزفصدأنالمرضموعإنفظ
اقساماربعةفهذهمعناهوكذلئمامتعدداوواحدىاماوالمفردمفردفهو
اليرونهومهمفىمزكيلمأقيواحدواحداكاالولل

فعااألوأطهعاواىإقاحمطءاماأنفةمعدرافولممحدة
ءواساألصلىجمىضعهاوهصافافرداألطحعخطوجزفىصىت
هالدصاوطةبئاورامماإنةضوراطارءااكطصداءاق

ماصةمعتاوجمواجثن5هـثداواحفىاومذكورةألعث

101هافاسسيةاطباألشارةاماوالحصصمنلكلاومحنصبصاحي
ءرصكصا5أوأببرالغاكسابقادليلهاهنبدفالأهفابةباواما

ثيرونيممفهومفيإشؤكانوإوصالتالحقااوالتكلمواضاطب
ممفاواالجنسواحدانهكثيرعلى11اولفانفونفديرااوظخص
ليةبااقعاوتعلىنانتهصبزثلهناونماوأباثالج
فهومودةاعلىهاتناولهنانوككالمفهوديةاشهاوإوأوبةاو

نافرداااوضهلبتنالماناألفسامهفيهـمنحدواالمنوأكلىء

ءسوافعامواستغرقفااالفرادتناولاتونحصاكخصوصنخاص

والئمومالهلقيا4األولودلءإاءإطإمهعلاخءنغرؤاسهإ
رصمخبوجموتناوفاناهردلموإنابدثاقواثأ
1ءوعندالمنلمحعاإستفرافاابشمزطلبخت1ثثإسهإ

أةؤطاببمالحلالمطءولادالالنفاصانهااالىاطواسطهقييث
اوننااوفىوابلىمحوعااطلهناشثلماتاةاخدالمطىالفردتك

اا جملالئاقلوحاوإاجألممامموصثصتوشاخح2ثقضأل
أ

افرادهنصاصلملسواالمنبافئلمجثى5دهاامنئلمصدأأشاااأ
مهاثانثاالصارمولمعيفتااوتئساتابمانصتقات

فاستمئازإتركالحرصزامإدثامفىأهراصكأء
يصص

الظافى



ءاالصولعاهن

الارابعومحازقيقةاالناةالىينهسبمحقولثاقا
الىينقماالربمةمنوكل9تالممزادوبسيىبىاواامنىداكاا

معلىئبينقدذلكعسجهـولمصنحبصفأالىوئتوافبرومشتثا

بهناجملقمسائلنجسإنذصرههنالوفيألجمثايلنفالفةر

أفىفوانوقاقإألشتفىوفىاتاهاتعاقالماا
انهاوواآلخراهمااصرفغاكليإلبوائالمفىسباتنايناالفن

ذكالىجهضلهآخرشئوثانيملمحئهوضوعمااحدهااربعة
يلألصااطروففىيندناهذعنينضاركذاحهاوثاكلالمعئ

ثطاوفينعطحههاوطفتحرففىاألسمذالصابريالقثاوراب
اخقصانااإسباريئةدكوناناماالثةاثقساماهذهمنشاحدكلم

عشرخسهإلىاهامهثنلتهـلقيافامنمعةذهفمحااوبهما

األكبرألنكببراصغيراالىصمإواعوثوشازكيباو
نبدوصغيررببااووفهـاطفىالموافقهغإواففةإمناعالمناسبة

لمناسبلىاكبرفقدة1التبدشوونوكئوجبذجذخوكببرإقيتيبا

قبمرفالمىارقموالرجمفىدةكعهااوإبوثاؤلخرجها

ايميالالىبهرويهبرااقدالهـوالماسباألخيرفىوزررايواايخاألو

إشآقاأوهـانماصولاقلشأمحوتاالناألصولىكرضمق

علىدلحى9محىدشمهعينفالىحينقاللخيوإباألشتقاق
كضصاجمعإتمالكأفجةألومححمىلةبتميينيهمهكيومبهههذات

تجه5ذاتصاع1يدةاحهـلةغبرىرالضربلهـاذاتاهمعتفاث

مماالاصدقهـمرتقستةاتثىلحتالهـاخنأفواثمجمنىمتصفه

ىاالاا3انفاكامجاذابالستاألوشااثفاقايفيةحإشراللمونؤتاستقماا

نفبهاطتفقاااشاونهنهيهاطلينور3ثخألفانقطعقدالدى

فدي11ااسينابذوالبهقاشافااتوقازمج

فمإ

11

أ
حخ



إالهولمهولس2

اقالحقوالحصولمنتمفىذالثهوثفعهيلللعترلةماملممئوابو

بذلمهالتصافهحقيقةانقطحفدالذىالماضىعلىالمثمتقاطالق

ممىبمصناهنانقالهااالنغالىقهمهذوفداطهلةق

ءالقاممكنغبركأانوازكوانقطعمضىفافاهبقازطاشأباقلما
الوففالىاخرونذوحقيقهمحلياطالقههكرنبقاوهيشترطفى

وانقطعهضهاعلىالحقمققهاألطياةصادلةفالقلهألوج
فااالتوالىهووالزادفألافابةفمظاهرة

هدانفيهرجواحمعنىبارءبادوامسكلىعلىالةأاالفردة

ننرصطداعبلواحبارالباعتاحلىمثئعلىاللفطينداللة

خاطقطوالفميعالصغةوصفةصفةاراوباعتباالمهندولصارم
يدفةالمترللىانالمؤكدةاألحماوالمترادفهحمياجمأقافاو

وغدىااألسمفانالمؤكلةواهااصالثتفافيهنواحدهفازرة
عدماوواسهـااونجوزاتوهمدفعاوالمؤكلىتقويآيفيدالتاكيدبه

وهوريهالافةافىالتردفتاادمرداذهبقديثهول

وهووسائلىبمميروانعبياداؤةاوئوشعالهاضعتعددلهايهويىقأط
وانواعثرالنوالنطممحماللتساالألفنناذالماناهاكدالمس طى

مقالجةفىلهمفبمةالحةفىلوقوعهمحنالماويأتولمالبديم
مداالمئلحربااخةفىالزادفوفوعهنبالضرورةمحالوموهـها

والمجبكثبرجدأوهنااقعوداوالجاوسوحوأواورطهوااليث

توسعههاعفارسافيوئعلبشللى31قوعافىانهـلمنعنبههن
الموضوعهةاللفطهووالشزكفىءحافلهاإماااذهـفى

اخظفوكذلمثهحيثهناولماوضعااكزاونمختافئطقيعتهن

ممتعانهاخروذوفالالوقوصصواإنهقومالفيهاماااهلى
هرجودقيكالمثالطينهماكوالوفوعاصائزانهئفهطاتقاوالوقوع



31ءاالصولمحسـ

يثأؤكمعئفانهلقربراألمذلثاينكرالعربيهالغههذهئ

اثشيزاكهعقوهويملمةهنافيهمعملوالجمقيالع
بهألمشمافاإمهناالقزلواللغهاهلبينمنيهخالفالوهذا

وكذاواألسوداالليحقبينثستركوناوكذاالمعروفهاسابين

ءباالصتفراراففىوأفعهووأدبرواقببينممئزكعسع

انةقالهنبقولاعتبارفالواصممفلمبجافىواقحاايهو

تمهىفىاطالوقلتالمعهفيالاويخكافقطكآبالفىواقعكيم
لازاسقإلاصاخثلفاالبعكمذكانيالحصول

بكرابوضىاظوااسافىافديههعااويلىصطفاالمشزكاالمغع

رجةاقساضىوادابئصارالجبمدعقاضىواالججائىوابرعد
الت
وازهالىبيتااطااكلةصنوكعبرورابفادهوطسجحو

11ئمامسئاعهاكركأواابمحرىانألحعموابوثمهاابووذهب
هنهمغمنمحنماقصداالىيرجحألصمنمغهنمنهماخنلفوا
المشتركهعيىلينالجغجوازعدمقواطالوضعالىيرجيمالمر
مجازاالأبيسوثانهؤملوقدبكجهجورمنباتولممعانيهاو
اجمناطحاوادةيبوزقيلىوالمتأحريئمنالمفاثوبهخةتحه

وارازىزالىالةالىهذانسبوفدافةحيتمنداقصاحجر

اعبرأيتها3اثفجمالاالالتلىالإنفىافىالجحعجوزفيل

يحعالو6المانوعشثثا11جمأءوهبإذانوعرحةابإيخايرادو
إرادةبجوزفيلوالففلهذاالمعالىهذهوترادميهأعندلىيفالان

وكذافىالمعاقالوثرادعيونعندىشالفالكتهعابفىصحا

واسعدابيمقويرادجوناتعندىقالدضالجمعحكمكمهالش

هواءافاطهذاوالمفردباللفظالمعافىاالمعنيينارادةعيهوال

معاعيهـينذاانثالمفىوبإنهاالجععيهائاصاقالمهفى



المامولحصول1

هذهفىالمجاواطقيقةؤاظامسةألالمحاقضيةاقافىأللينيحا

صثاهنفعيلةفهىفبقةاطاماتفمعبرهمافىولااخاعشيرةالمسئلى

جلوصرفةايةاألالىوصعفيألاةمنلفقل6وانناظتنىجمعثئا

لاالحدلمفعواطبهعنىصهوضاإفاعلاجمكماحوتقاالصلفى

واماالخبنآلمامعهاكونثافىاثوعلىأليمابةقآءاطصئعهون

اىكذاوضجزتبفألدممىءاهرذكىاوأزابملىفهومفعلالمجاز

افىرأجعمووواألمشاغاوجوايمفىورودتواذابئناجاوزة
طىلهوضححاخمالاستطةقعدةادههـدتفاظاولائ
غيرذالصالدالحمااألصطفاشاوشرعطواياخوكلصشوأداهـ

0019ءبألىهـزالىا غيرشلىوءكرتزإحسلمساخماعيماوو

بلة4والعراإفوبهاةةالحهتئبمسكلماألاهانثقمذاثثىأتذ

منأسننهبدادالمفشاهمىثءاشرقيقيءابوتافواثواص

اهاءدعنواإعنىوامطاةانمموأعئالوضعهشارعا

ناوإسالحالصادهبمائىذإنئاوايضاانهبريمانمعاوماوكاةأ1
اهلضالارعالثضشالمراتاوممامىحروكلولءاحدها

الىبههوأصلوةوفنكااثبااليهورابفدهبطلهـثرع
صاإفاالطزاعاكلاذث3ءوساماإزكطاوإكسدوااصوموا
ثاحقاإوهـجهورفاطالعويآلانيهايرءفئلمهاششرعاوواواف

يصبشئمانفاعنيأتلموالحقاوهـااعاشاتبوضمحولشرى

العلاهلكووصمدعمراائداغزاارابيأليىسا

داللىابكيدلمداوخيزكهفسفرارئخناابوذكفىأفوخا
لسبانصوثساعلىينادىاحراةةعالعفسءء حام

هدهمنعيهحياالطهايايئعإعااألطشبفةسدأئةهـفث

ثيالاىأإزاتابوكط6الحظصا5ةلمصءاتايضهـوطاشريةأا

على

ممل

كصي



5لصولاعهز

تألخبهثىبألتمناوهنهوبهادلاسوقدجمهامحرؤةادقلههنع

ابايفاهملىأالخلمملتمربالهأافىواقمرافيئوانهفقط
منضىايقريخةءخفاتجوفيفانلسكاثالتعلبنداوهـطريياوتد

عكدمممانارراييرلهيئاانغذافىكثرتهاصبهارووفوحهاالى

اأيوهوازالمزايجئابئفالنهارالثهثهنواوءخ
األيكمجيفاكعيواوقوعاالهـبههابصدءامزيزاالثتافافع1

نغيالحاهريةشءروقدالمجازوةالحفيةهنقالمحكاعلى
لةاصادىااءدمىداهاهـااالأيما ىالهـمباوربروله

وقوعاالسخهفىاقعايفساهوواقبالئالفهمهاويال3ساسليما
وبهئلجنههافىمحازكلئالقهامنالبدافاظاممطلىبرايم

االئصالذلكوبالموضموحلهملاشاتصادهىالعالقةولمقيةاط
ثعارةاألفىنىالمعاعنباراولالمرالمجازقصوااربااها

جمهونانبلنلفقاحنىفىثزاك3األوهىالمشابههيادألؤءو
فالكافشترادوالمغيوهمحنخفاوالمحلهتالبطاهرةا

انن1يادةاللىدازافىاذالوصاالشاألساارىاصاالتصانا
إ

كماليهدامءعاثكودوامغاعناإفهااات دلكو5

صيههاارياعاالمحصبررنرهايالوهوافيلمتدءءبااشا

موالمحاثواطايىالىءاو5وتيياواصلرةزرهـبموحولابماز4و

وماالشوييتعهـواواالحدالقيهاواءااتدرفىادذ

طيهالممنرورلجهماوابدايداوروفجهالمطومهاطراورغالمجا

افعولااوفاعلاعالاصدراقاطيفاتدمااوماضدث9

6دوصباسمشئإنامآلنسكاءواوماوالمامالمئلمأ
بعدتقاالتاروطاقاطنهاوصثرةانهاستااققااخمريقا

ابعمهاعلىسبماباالمحماطألقتياإدوةهثازأ
نم4



هـالمأهوللصيحع

بامممئالثتسثبةأىألفاأوأفاعالواأصوليهاوقابلىاانواعةارة
القدرةتحةرفمباصمالثىءودحبةالوادىسالىضوفابله
ءبالمحاالمطرظنماممتيهةاوحقيقةفاعلةباسمالثئكليآوفباليد

وفىباظصاضبايةكتشكايخهباسمانعىءوتسإفبمفباوالنبات
ههذمنايمهـىاعانواحبئارالسبعلىالمسبباسماطالق
واحدمحلالحلوقإمألقاتامنمبعصومحدهذافبلالمذكورة

محلينفىلوالحليافدهئوكالمهحاواجمعاقافىةأللحبم
نبمتقايئحبرفىلمولاطورسوإ4ضافىاللةءضايمشقارالبن

نواحاصذهويمابراهـمقاميخهلىتعطفولهفىرماطفىتحم
هندرجةابقةااألنواحانكماةوإلمحلاليةاطمحألقةالىراجعة

ئبنزمناكئرلمجهوعهههناذكرناهطيئسبوااسببيآافةعفمتحت

محذفءابالملهألنعالقمامايالقاتاهنإمصهموعدعالقه
انانحوهااالمضافوحذفاهلهايعنىالقربهواشلنحوالمضاف

مومإجعلاذاإتاألثقوالنكرةالرجلابئانااىجيمابن
اربداذامالمباوالمعرفنفسكلاأاحضرتمانفصىطتنكو

فواطتابوابهامنبابااىاباباهمعاادخلوانحوهغكراواحدابة
كفولهيادغالتوصالواانكراههالىتضالواانلماددةيهنشعو
نحومالفاتانتلضجرةهذهنتولوشئملهحليسالى

رةعئاصدعلىالثزيانيابعضهمالالعيألقهثنارو
واليشترطعاثرينسعاعلىآحروقألعشركلآخروةاق

ذهب4اتوالوعهاجرالىوفبهقهيابلبهازاآحادفىقلا

رزكرهـتصعبكجاذالايتمزطمىيأتلموفاطوهوولالجه

إاخه1إهلانأةوفهمعالهماألوكلالدمتعرمنادكاوف
نمبهعودقهاعنوجودامجازاثترعونزاواهاأبرجا

عاففناففىنحهابيمااهلمنبسدهمءبئمناوهكىذاكر



أألاالممولمامن

ودعتدالمجازاتمرريبالضالئئباختراعيخادحإلنوالزو

السادسهذافخألنهمءواحدعنيهعلموزيتيحع11
اىوالكالمالمنعنضارجةاماالقرينعاقاعالمجازقراق

اوكالمأجنعىمنوالتكونوصمفالمتفىصئكونتل

تكونالئهوصمكياجنثهعناوتكودطاقكلمفىمعنىنكونا

بانكنيازاكونثىذاماكيمااذضنخارجظاها4عنمم

اوكبراصاققالمعنىارادةمععديدلفظآخرمصلمممحهونط
ممحعلىداثكونهتاويئئههولالكالمهذاعنجضاس

األفرادبعمقيمونالنامانوعيهنءالقمعحمهدامئيقهاطارادة
11رتفاتحاولىيهونالاوعلبهاللففاذكدأللةفىبعمقمناولى

قدئالحهكأالىارادةكماالماةقرياثماالفامهدهفىنهءإقرا
وألصقدتوعادبةنيقدوتحصثونوفدعتاليكونح

نمصاكلنوحدونبنوحازاقراصفيؤتخثرعبةث

ينةإفرقاواوريقةاعنعندهايزيإلمجاربهاتيعرالئرادئيا
وجهيئإضصبااهااالستدالاونصبابقعانامازالمصوقيقةاط

ريذانائاقبهازوزاكقآلتحهذاماوااقوقاقاألولإ

لهوضعمافىمسحعهلىهذالبقدسباننهمادوأكلحدإواضمااأ
كلضاصلماطالممحومويةلمءوضحغبرمفىكتعملذالشاش

االمعنىبهسبفااناألولالرثةوهوفققلى9تلىاالواماامنهواحلى

اشهلذدكعمقردنةىلداالفناعكلخلىءانمغذاهىامافهـالىإ ءإ

ذالمفهوةاالبالقرالمرادالمعئمنهميهالكاتفاالفيهحقيقةا

نفسفىئقأطعنىالدروووومزيمإالمصئألهـأاآلصغفىق1ااا
عمحلىفيالالحهاسروزألإنوزااثأأطرادعدامصااتهلمحرإ

اصدنةيابهوزاكااخرمحللطلهشعلاللالمسوغالاألممببودو

ألأ
يم



ولالمأولحىل

الحقيعآلداطرادايسوطوؤثكاهغهندإصويللالنسلى

وهاوباههلئحيرذكراالقدوعفيألألسديطردقداالمفان

قملاالفظانفطالعامنكأولأفااريادفىةمصره

صدعروجهطمحازابمونهألوفيحفبةبهؤلهالتجصضطنعمالا

المازأللتلمزمتسهألةبئةاانعلى1إنفوقدمنهماوا

اكلمعلموموهذاخبلهفىواألبمخعمالهضعهابسشعمعلقلالمعصآ

يبههـىزبلالامتاطعبهاجازالمرمبىهلإفواوامرايلخقعالم

لاص4اوضعمافىبسمتعملوللهومافعرفماائافضايستعهات
صواالوابدقالتلمزمالبمهالاوفالمجظرمجهاعالةفتا

سركااوهزامحبالنانادلداراذصاةقاسعاةولولاهو

ومفرجعاثجازعلىاألشستراكاصااللتراكعانجازغبرهل
مناولمازالعلىالحلاتقواتانشافىرواحرول11

إباالتاالعصدلواطفلاراشالم4فازكاألدعلىالحيل
فاطاألوالالينصاصلاطعارضااومنعبنرالناثالقالدونأ

اولىفالمجازماإوقيواذاابخازوإالمشتركجمأصنتعابايخصأل
اولىلفااانلةلباك101016كأالء سواوثيرمحماوس3

االضطاواألشتراكجمةعواذاواصوالوأوسافىيوكالث

دكنوؤعاذاوداسارصالادوااوااوفىؤكلالماصالط
أ

ازإوالاشادهنوقواذاااءخصالدةتسصافىسزاكإث
ا

101ة1فى
صنصاالمهخصصاوافلىادبنوةعاذالىرل

جماذاوالالت9وءسمواهمالفهدارإاو311صازين9خوراذاإط

ماراألمدبخأعووافااولطىالمحخصنحبصاتخ91ر4ئاآالذات
آلةاط5أطةطإاتتفيا

ييطثحوفاالسصا

أأصانكى3الىثةث3اطعبء1الىس5ءتس
41عض

ةإشاا



9صمولاعامز

قىةاطالمعنىفىظاالايحبألاالىلهالمعترهمنوصححصةافعالم

نهماواحدكليرادبانكمباطصودفيةكونههصااألىالمج

الجعنكلالاناألالمقا5لهوالمحزاشافععةبحمقذالشاواصاز
بفشضعديداوالغعللاالمرفانهدسداوأمراكانمطصابا

الهالممنعهخإعيانةيهأاابوواعزالىاوقالمعاعانتجفلركاا

الهعاصعالمصرعوئنىالمفردفياالدأالالعهافبه
صداورةعاسانينااحدأااهمقيمدالمعلىهلتادهحا

الماشومقفأقناوحرقداللهقوووهـاهعماماابنيلا

قااطوددالمتاصاقبئالميئمعقمغىاطعئاكيرارادةعتلالخيمةفال
نحبرهيشاريانغبرنانافطتاءاطالمعنىادراتحابأللدءا

بذالثقىاطفيارادةءءيخدبرهـاوهلىاالطالقاعنداخادرا
همفلفىالمفطاالاببهولاختالعواوقىامحصفردخاإطأناة

4قردالنافمااوهـمغحهالىالمحغقونفذهصاالزيآنبهإاو

ازاتالسمنغبمارادةنافىصكازثكل

جثالىاخصاطاةاغ

احهفامسساناله

ط

محقبهفىهاصالمادىفىصولالراهلمىةارذكد

لمقفىنتهـءشوهـاألصوفبهااحابسرجاالتىاطرلرف

بجانهافادلمعااالىناصاجسهالمحاماصاالذفءاالعرا

واواحمهاءولفناألحئصارلعبماملىاانشيرحهلتو

ايوول19الطفدهـزنيىالاوالمعبداولحاجلمقلمموهى
ب56



المامولئاص3

ةابصاإةءاجمحأفارسقاابوعلىقالءهافةوابنواألصوالمله
موضعاعشرلبعةفىصمدوروذلقماالمطلطمعاانسكلىحموفةوا
ماداصاابئأثاقألىذهبقاطهووالممالمقالمجمعانهاكتابههن

عنهذاوروىعبيدةوابووثعلبءالغرااشلضاالىوذهب

يأتولمحبصاداقاواحتأبئاذالثونسبالمنمافى
يعدسبهسمقداللايصبطئزكيبالالواوبافادةاقسائلمونإ

عئصرسهصكألعطفاحرفلسائرعماوأواصغردوصهوابا
هوواالةاهلىاعبابتالنعهزاإفاهاءواليإشتصوحكما

مخسايقؤنآخرإدايلفذااصابةتبخبروردتواذاشئكلفا

محنوىؤعانوهوداولولمهمبلزثيبلموهىناهساج

محولمجلعلىمغملعحفوهووذكرلىفثروزيدقامفىكما

بشماوذلكوللممببيةاهلىمنابئالطربفقالدبهنوخونادلى

اوصعةماتاىعلمبهفمضىومى5وكزنحرلةاطغةأافا

اربونفتصهنهـامنهساكمافونرقومنمحرةثمنالعوننكو

عمافصرفنمفحهاويقمالخمباهكلمنهاويمالجهـمنعيه
كعارافىتعالىقولهومنهلهالمسكأاسءوجاالوجوتفىاشصإ

فانهدكأااعدالتقامألمحماىأهثئمصاطوكلوآمنتابلمن
دءنكلاالىبرجإمزاكأوائقالهىأذاعداالصمصقامةمرنبة

ءبلمهاوولالمبادىخألفاقيليبااندههاطبهمالىوةةحفا

وجعلههبصلىماالىاممابصرفقعاواألصرابفعط

لفيلتفىصنثلوفدفىاافىنصالكاةوحعنهكلدألكوت

بخونوقدرمونءسادبلنعالىكغولهلهاابابقبلهعااالضراب

الدنياالحيوةنوؤونبلتعالىابطالكقوئحبرههناخرفاضهتىكالمإ

وفىالمعنىهذاغلىتعالىالفهكالمفىبلحصرااالافيوادى

اتالوبما



13ءاألمولامن

ماالبطاينفيماءجاقدانهقااطكنوابهثصريماايتوعا

عستاابللكتبلانهشامابئوصمحكثيراغيركالبمفىوفع
بلتعالىقولهفىانجمئيلونيوفدةاشدابللفةمما

وجلعزولهةهلعئكونةقدوئحيقاقوعزةنماكفرواالذفي

فةثخةدراكسالممدةحناءواالخرةهـعالهـاداركبل

اتاختاللمةاطودالألفةبهونانالمفردفىمجبوكنوثقيلة
نكوثتلمتآكيدوقدتيءولومعنىونفيااثبائابعدهاوهاماقباها

قوله

إطرلموالكفلطارتاقبلهذوصايخرطار3واكأ

نحوبدينهاايهطالظاهمؤوإكنفثواواوداتصشعيالمةانلعو
المتاخرونهادجماوالومنهامجخظرنأاطرفىقأنعهألكنوله

ادهصالمتكلمءطاخصوهوأبيالماحدهاعشعرالنىالهاتهـتاقء
ضساللاوئهدلىاملىاواباموانالىتهااثهقأقالساهععلى

وقالمتعالاوعالماوكنالمبابعدوتغإحمشيبراثاقاهن

ايشدوفوعثالثالاختهااوهئدازوجنحوءلحافيهعهاءقو
الححالرابعبوماوبعمقيوهالبئناالىتهرصوالمنكللص
حمانضاامسانلىإكأوفةالواالجرىهذهبواواوإقااالم

الطلبيفعهاواالباحهالسادساومبنىمعروراهامانحو
لالباحةودهاوواصؤرفيالمغساونالمحدىجالضودهاة

عاخالماللثايذكروةاطمداوطجمارةفهىكوهصااافى
دمواعاملاامادةصإلويهكدذئلقويئزطبهلابخماث

اوفوإقاامالألضرابتألىوغيهىهيالىكورثرنوقالناوؤمكط
ؤولهوبلجمعئيريدوناوالفمائأالىارسلناهتعالىقوله

ق8إأايينإابصوالىاقاوةواواعئهموقالإفراا



المأمولطمصرل3

الشرطيحاتاادريرىاقالهودحاومماىاهاثكوقؤب
قالهاصرادةماتاعاسقاناكلمااوهاتعاسقربتءالنيكو
حاوتعطئئكلثألنحوالىبمعنىتكوقاناشعرارىاابق
لهآضءثسمايهونأنعمثرلمدئاط

يماتصتقاوبهـاكعمرتكعفومالهكفىتاذاتونجي

ارىاونهوداكونواواوقامالىلمقولهفىمقتبىالمدهثمرا

رىصالواقايمودارىصاوااامهودواقافىايميرتهتدوا
دلضفافعهنصارىودكونواالإوافاارىوافهوداونوا

قثدخالتاذاالونىاونكونوقد8صاابوافيفالو8اء

اوانقاطوفورااواثمامنهمتعالحولصالىتلهكةجمأتة
المتقدعونالبهذهبماملىلماأللباوينالمئألحدموضوعة

بةافكلخحئنهاءوالمقاهقراقمنادةكمصق1151ةفيا1و

اديناابشهخثازعوضاهسأإلموناحعليلوفةوعاطحارةدتمونو
لللهثاصذالصاوخادمابىنمادخولالخالفالهقرافىاا

الخافضةالفأالعاطحئفىاكاواألتفاقورمثمهاانطألف

حبقحفربفقيلماذا14لواألاواوازلةجماطغةاألن

كفولهقبلهاافدهاماثلدعلىتدل

هاافىافعلهحئوارإدرحلهففقىىفةصصااا

عددخولامدمةالىدةلماذالصالءفىوبهمولالدتحلى

قيحدتفلصالمءإباااءوابابيناقىباخااعلىيهمىايما

ةابدواظرفيةوااحبةواصببيةواماندواألسإخعديةاومجازاو

ذاوواقوكيدوالغايةافسمواواألستعألهالمجاورةوبلةاالمو

سفااساحبواهاالوابئافعاريىواصكلىالمموؤافامئىثبءاا

ظ



33فىاألصعاهن

األلالجروناحهاهمبعضوزيماوالمحرفاتكوذعلىهاوم
لمراساالتاداانسدأهااصارفهوملىلهالمثا لهبوبوهو

دايخهبأاهـمالىءاللةواتكبروالىهوصصانهمىفولهفىمإاكا
فالنالجغهليدلكقوكاالضعرابولالستدراكبهونالطالثاقايام

عليهاونحوستعألةاةالثالثاللهالرهتاليقنمطافعليلسؤصنيه
اللةوفضلنحوصمنوياءاالسنعالوقديهرنخهـماوذلكالةوعلى

ربكوانضرمعادفةحاواقدرجةفاعديئاعلىالمجاهدفي

يمقالتعوزائدعتكونانانطسامسظيهمعلىسألفرةهتذو
ولهكة

ألئخ

فيمنعلىيوحايبإانهليابككريمااأنمم

ممولهمنفهاتهىسساثاليهءكلهنيبهدلمأنواالصل

ارضمالمجبنىاللةاقئبربنوعلىرضيتاذا

ثسامنااضكفلهجنعلىالمديأودخلنكونمماادؤةصسابحا
وافغةاقاسدفونبيماناساد1اااذانكومنآلموافة

ءابماااقالءاباباالىةءقراؤقاضالاقلىءعغجقاوشىباا

نكوقبالهالماشرطابعدهاعهونصهءيفهمصنىفىوتستعهل
مجااؤهىإسمرخاقالوداللةصكىاليثانصكلىبايعنكالىتقو

اهؤمجازاتحريرالقالىورجهالثرطفافةءصفإصاألفي
دخالهتاذافوقبمعنىيهونةإلىثعدوهـحاهءيةانقريراوقى

مننهاءويهأفطهتمابعديعاهنرت2صكعوا4مناعالي
ةنةائمذامنوعنديمفايداءالتجداهاءسثىاخلىءنأقى

الماالسهتبمذهووااللةلمعنمنهـ3بمئاءوالأبرديكمبه

أاوثصواكيزفنابإبباتوء3إألأوراءأردشأإابصا
الأل



المامولماحصرليم3

لهاممسكفالحمةمنللنايعاللةيقعماكواوهادث
ولباغرقواخطيئآخهبمممانحووللعانلآيةهمافاشااوم

عنلمرادفوقومهاجمأالخرةمنالدشاوةباطنمصأخمو
يخظرونفياالولمرادفةذاهـكاففلةفىفدكناياويلناغيم
الجعةيإلممنالصالوةنودىاذائحوفىلمرادفةوخئطرفمن

اللةمناوالدهموالهموا15مصزفنىانكوصدويرادفة
خذفونمماانهمواعاسيبويهكقهلرجماةولمراددةأبومبقاسبئا
الفصلوالقوممنرنااهوننحوعلىولمرادفةاسبرأفىافالهكذا

هالابئقا2الماضدشابعاواللهكوالمتضادينمكلىوزرخل
ملىوالحصبصإوضمعاذالصاقرأيةلتقيوالغابةفيهماهو

رراكمافىءجا51كوومادوبمإورجلىهنقهاجاهكوالعوم

هاالىهااباقىفربقكلواربرعادعهومصبغمناحدافان
فإخاثاكاهاتاحدهاانهساهاالىومنهـماءالبهذ

مةهازعهالالفعلبهالمتلبسءاخرالفىباوغعلىتدلانها
اخرلىءتدلفهامعنىاذالاآلخرشهالهاباالمرادانق8اسا

داوفماقىادفهااافافىةصمموليهزماوالنابأاآلخر

بمالهسهفولهلعنفىموافقأاثاناكاادهاكىاىيكاالئه

ابالىعصفورابئواهـكرهماالثابوقالههعااقيامذابومالىبمعنكما

هووالصرييخكهجاعةقالوبهءادلشبعافىاذاوذالنالمعيه

عةمواهثهافرإأللةإلىافصارىمنتعالىقولهفىكوفةالاهلقول

موافقةالسادسسلسلاجمقالىمالىاشهـىقولهصصعند

رةمئهااحموءفياىرااايئالىيروكطؤالكتولههن

اوزهايخاالمثهماألهادبلهملىمجرورهاألشخالةظرادهاامالط

ولهفادعكاإاوءؤالتإظرؤتاو1ءنشبمااوفاضنياه

تعالى



53االصولمامن

سعيفلبونغلبهمبعدمنوهمرضاادقفىايومخلبتاكتعالى
يلىوالدإرحيوةافصماصافىوكملمجازبةواعهنبهةبضح
اقالمسمفىطاالظرفطمطاقفاحفيفهلخهاالناويممنوياوح

فوالعليلافىاكاالصلظالفامتئاازءيده9قألدارمخو

جذوعفىالصابهمنحواالسنعالاثإثااكيهفعنئالنوفذلالكى
ثعالىوفولهامإىايمفىادخالواصوصاحبهالمابحالىنلا

قيمءالباهرأدفألاظاهرزيخمهفيقومهعلىفج

واركلىاالداهرطحنبصيونءنوأرسمناوخالىيثوبركب

شهداأهةكلقىنابفموالىنهقوخوهنمرادفةدسأ

وةأكامتاحنكوةالمغايهىسابعاءالبغاادبهرهانضهممنعاليهم
االمرأدفةامنإاخرةاالاةابااققاليلاالاآلخرةاالد

تعويفىلغبرائدةاكوهىالنوكبلىسعالتاكهاههمايدعهمفرديانكو
قالفارانشد

يرندصالسوادفليكءدبىإايل1اذاابويعدانا

ضهربتنقدبرهرغبتجمنبتصضعاخعوبمقارائدةأحاشرا

عنمنىدقىوءبمااابووقألاهالنابناجازهرفتنما

قىتغربوجدهاتعاكفولهضدمنىوئيأعىدمرةافهونكو
نكوناناحدهااوجهخهعلىتاقىمنومنهاةحعين

اصمفيكمالىبصمااابوتالنامرفهنبصشامنصصهاميةةالى

خزءسوبعصلمننكورعأيآصازمةمةالثاقبهلىلتممةمناى

واتالىكافلىيهوللةونحهوصوالاسعاكوننالنيثإثاابه

بدهلىيمئمىمنوعنهمنكوقلةالهالماضلتكونانارابخ
خورعيهـادخالتهذاوةموصونفثرةتكونانحماءانطا

أ



لفالماول3ا

مررتنحوفىبالثالكرةوصمفتوقدلبهففبظاتأهنربقو4

التصورالبابراالإتصدبقاالمبهءهلمناولصامجيجمن

خراسنقبالونصبونئحرفلنألونهالبىاامديقوالال

هبيتأألوقاةادتويمتفيدوالفيمماقواتنحئالبراوالن

يهانةيفيدلمللنابيداوولةقيالمهمنوكيمهمخئرىلكخالفا

قوفااألبدذكرنلوإنسياالبومطمالنشأنهجلفولهفىايومبا
ءاألدوتردعدمهاألصلوايديهمتقدبماابداهئملنتعالى

فولهفىواطبةعصفورالبطوقافالذائثلهإتت

الجباللودداصعالكمزلمتيالثمصهذاعتزالواإن

هافلىدعندلحمانحرىاذابهعنىموصولالمهيةاترد3هاوهنها
بثىءطاالصابمجبمامررثنكوشئىولةمأوجمالةباقنحداللة

وئىكتابة11فعلىمنارباألحاحدعناألخباروعبالغةإنشاهجب

شئبمبخاكاممتابه11امرمننحلوقاهواىيكئبانمماذبداات

هاوةةثءاأأللمتهمادءارفافيولمفبمةنجتكوتوؤ

تشرطجمهونوقلىهويانكتبتالتومائحالىفولهثوئحطاى

عاستقامواكانحوزهانيةتكونوقداللهخبرييهمنمائفعلهانحو
فدواطرفبألكمصامغالسهدةلهموااستاقإهمفاسققيهوا
االولزمانمهغيروزمانيأرربةومصبشراهذاماكونافيةتكون
دواىدةءأىاثتءدماواككوةوةاطبااوصعاقوتعالىكفوله

تثونوؤدضفكميزعااىنمعةماعلعزفينعالفولهئكواق5وا
عنفأولالىاقسامنالؤألىإو4كاوغبرفىنوعانوهىزإئدأل

الجرعلعنفةواشألىوانصباكلعنفهواالىةحعل
01اطالدفالماتا3نساألتث والبربدلىدلهءووخادت

السثوتضباكواجما3وبراباشكاافارسافالوداغباهصنه
لمي

إاتغسبر



3اللهالالصولعهق

الىصاوهوالاالمنوسمطاوالبعيداوالقريبنداوللتفممير

صلةولملالكهـمعنىلىءودالةمومولةولمفالولمثرطإتخديدبا

ويدالبهومفرظرفالإلضىأسماذا5والجهاءيدإ
لميقوفىدصعاقبلولىزماناسمإيهااهضالفاوالمفعولهر

حرفالهغاصاةاذاةتمهـاواصببويهوفاقاوللفاجاةظرفااحرفا

نهظرفمصفوروابنالمبردوقالماالقابنواالخغمئوفافا

معئهحلعةتفلظوفاوقىدزماقظرهـفاجوالىاومحشرىو

بدويقالبيدنهاوهلواطالضىحهامجوندرغاباامثرطا

ولالمثهوأناحواسعالوعملثيااقالىالمألضافةلإلزمءاسوو

نحنومماوآلهعليهاللهصلىقولمثلمألفتعلىداسنعهلو
هعنيانهاواقبكشاهإصثابااوتواامكلجنبضاصاناالخر

هاصفىضهموبهنحوايعمالانهبيدالثشابةصمنانهكيربفالحدهاا
منافدفىالحديثومحهاجلىهنبمعنىكونةاقاماشاوالىث

عاهـباسضصوالواففالبليراتكلهـومغءقريمثى

وبعدعلهاببقىرأيمفاالعدضذفوقدذأشااعلىخالفا

آخرهافىظافئاهـوقداقلدطوبدونهـلمألتظلدواكطزالواو
انىولإألكلىومنهاغتبقماترتفالقي

المجموعفالمصوالئكرافرادقاراليشهكلاضوتةدرثالم

ومثالإوتاذائقةرنفكلاألومئالالمعروفالمفردءاجزاو

نححمزلدكلاثثاامثاوفرداالقباهأبومائهـهموفىاكا

اضفضفانفرأدااكومنتويدرغيفكلاكلتحلتفاذا

ايابيهأاعنلىوواحلىفرداجناإحهومصارتزيدالىحفضالى

لائهولااالىموجهاامقانازفىكلوقعتاذا

ءواةاكلءصاهائكواالفرادملإةانجوتموهةوافاد

م



لالمأممحصول3

مررتضفىكرةباوصفهتوفدفلبهيظاكانضبتامنورفوله

ورالفألاالييبابىالصديئالمبيلهـوهنهاالثهبهبجمن

ضاسقبالونصبنلىحرفلينوشهاالسلبىذيقواللل
دهوالتأبيفىادتويموالثفيدخبوتكاتنفقواحئالبرإواشالن

بمنةبقبدلمالتأيدنتوولةالمعترمنوكبرنعرىلمزئحفالم
فولهفىاالبذكرنلوإنسبااليومافلننمأنهجلقولهباليوم
ءيدعاوقىدعدمهواألصلايديهمقدهتبماابداوهئولنتعالى

فوالفىواطجةورعصةنالاقاوااصاذلهاتمت

الجبالخاودايدالكمسضهزالثمكداعفئالوالن

ماوفدثماضدوكلارزابميئموصلهةاسمرتهاوهنهاهـ

بثبئاىلكجمبءبمانحومررتشئبمعنىمأولةوبمرةبخقعندإددة
وصىكتابةافآعنكنارباةاحداالخبارعنفىخةوطاإابم

شىءبمعضااممنابه11امرمنمخأوقهواىتحبثاقميازلداات

هااوةهاهيةاالآلطاحدهـالحرفنى5إضمةمبرتيخرودو
ثرطيدنفيوقدويايكستلكوماتعاقفوعوشئاى

يهبمتغاهوااانكوزماكوندواللهخيريعادمنثفعالوامىانحو
قدرفيألواطكمكبمءالينصامدةهموااسقتياقاهمفاجموأ
االودذحاوكيرزمابةدرثومصبثراهذاماحونافيةصثون
دواىمدةطأحيماتءدهاالىبهوةووةابااوصماقوتعالىكقوله

فكونوقلىكمضفيهـعليهاىتمعةماليءعزيزافتؤولهخوشواث

عنفةالىاقام4لىوالمولكاةوغبرهلهنوعانامىزأ
الجركلكاالكايواارمعاخصااىفيأصيااتني وئادوتى

ازكهه ازااوراالدمالعويأطفأألناأ5ولود

سثوتاوعاةبااليمافيا5زاساشاانحارساد9أت
سضصل

صبمال



3الاالصولجمهن

الىثهاوهاقوالالمنوسعاوالبعبداوالقريبنداهولدسير

ووصلةاكياامعئملىودالةموصولةواألستفهالماوطلمنصنشديدبا
وبدألبهحوالوهةظرفااالاسماذمنهاوالهؤهانداه

لمالتهوتردصعافبلوازماناسمهاااهفافاالمفعولهر
حرفاللهفاصاةاذاهاةولمدميبويهوفاقاواللفاجاةظرفااوفاص

نمسظرفعصفووابندالموقالاإسااءافيوالمألخمكاوفاقا

معمفةقللمىظرفاوقىدزهانظرفوارصاجىالتمححفرو

هيدوبقالبعدوضهاكلواطلهاضىحهامجبموندراباشماالمئعرط

المشهورصانعءإهااواسبهاوصالانالىلالضافةملإلذءمالوو
مخنساوواكهعدبهإدتهصالفولهشاذلمألفتعاستعيلقدو

معنياقاوقبلنامالكناباوتواامكلببدالسابقرناالخرون

سهافىوبعصهمنحواايعألإلهيدبةااليخصمنانهغيريفالاحدهها
مناقسدالحديثهوأجلن5عنىكونانئاتاواالب

طهـباصضدوالقلمبلإوارالجمالمنمءفربمق

وبعداهاءيىوضيراصااولةتكذفوقدذلثخالفاراع

آخرهاثقءاافئأدوقداقلناوبدونفيلدةواكثرواوا
انوععنىلتطالىاوةثخهبقماقرإتفيفال

المجموحوالممرفالنافرأدخراقطاليىءكلهاوةءةالمصدرث

اداواوتامأذانفمركلاألوالوهـفالمعالمفرداجزاو

حسنزبدكلئالثاصاوافرثاقباهة1يومإتىموفىالىإ

تاضفاناإلمزاابرومنتربدرغبفكلاكلتالثفاذا

ابياييناوعندواحدفرداجزاماصارتريدالىيفالى

3ضاصمثهولاالىهوجهـاالنقنازكلوقعتاذا
ءواةاطءجااهـىنكاداالفيابعمقلافىإبرتووافاد

هيه



رولءالمأولحي3

السلبافخضىخبرهافااففىعوواندراهماكلآخذولم
بكنلمذلككلوسبموآلهعليهافهصلىكقولهفردكلعن

ببنهترددأىردالوخطرهوعلىجمالمنعليقأناوص

االانيافيظنالنافيأبألانقرنوفداليكونانيكونان

دتجعنوقدانراسرفيمناكنؤحنىوتنمرلىوانحواألستثنائه
غرورفىاألفوونالاننحوةاالكلبالجلةكلفندخليةناك

تزإدوقدتدرههاشابمنئانبتانهانحورأئدتثونوقد
االسضفتاجةااللىثالمصدريةهاوبعدحمبةا1الوصولةهادث

اتوهذاافعلإناضواوبمعئكونفالعاوعليهـاوقدثدخل

ئرطالمعنىعنانئخردقدوالمحسباحفىقالوكيرىعلىعؤ

انوزبدونكرام114عنبئرتأنوصلىنحووىفنكون
ضهبالكالموصلاىالمحغخاعلىزائلةفيهانؤلياهاكثر

النعيقاضيقةفيهاصرطباالمرادمىليركنلحمالاواو1ببهعمق

علىيخلانهاىالنعجمبلمعاضهونةالمئئعلىيعالفااذال

بانقبدأبطوإبقااابووقاىانلضقالهحالكل

صدانحيباكناوةثدراماالهبابرهفىيؤقفانهاوصيا
اجراوىاوقالواررهكثرتلثنجممهكمغرانوايمنابا

دثرطحرفإوشهـاوفيالموافىالاسنعيلوهكانان

بداللةفيهءابدزانتفيهئرطالءأنقاحالماضىلئعليئ

هسامحةاالولالهتناحاثاقاعالمتنالانهاناشهرماوأمزأميةا

قىكواإوالدفيلضوتعالىكقولهزاتجبوحهونلفإلمىبقلو

سهنلماحرفسيبويهفالعلميمفافواضافا44ذرهمخفةهن
لمجردنالشلؤوقالألقاحاشناعحرفغبرهوةالغههلوقوع

إيهإناالمملخاههولمبهماثناعءااالهاملمشبئوفاقاصاواعاارة
تم



93لةالصولاضمامن

ألنءأتحالىكغبمالمتقدميخلفولمناسبانالنالىينتئثج
جهيرعلىوردهالحماجبافيواختمارهثالفسنىأللةالآلهةفيهما

كقوالثخالفهانهواالولعماالمنكناأالراراصفىاضاةا
باألولىوناسببنافلموانويثبتحيوانانلانساناتو

رضاعحلتلماربيبةيمنلمالواوالمساواةيعصلمصفلملوكفوله
وتردلرضاححلتلماالنمباضرةانتصلوكقولكاالدوناو

كونتانولاافسامخعةعلىتاقلواالثهوىةالالخنصيص

نحوللتفليلىتكونانالعالىخيراصبفتعندنالوتنرلعولشلص

الثالثوفبرهالخمىامهمابنامحرقبفالفولوتصدقوا
هىفيهنالمؤمنجمهونفساصرةوانخوالكنىكوننأن

اغنتدريةالماوهىاماالافيوقالاتمامعئاشعربتثرطيذ

وفوعواصثهىانجممزلةمصدؤةولمونانابخالىافئفحلعن
احدهمبودفولهوفيدهونإوندهنودوانحوويودودبعدهذه

الفراوذكرهاةدئغمصاوودشدبثبتااواكزهمفةكرافإ
الخاهثاالثهاابئوابعدوأبواتبريزممطاخريئالمتةوهنلىابوو
قدرإواذبانناعهمحكوهااعرصهـثكونلمرموث4طئسجممونان

فتخرجاأليبهساببلالتعلبقا3نتولمكذإاصاراباااكانوله

النهنقديركلعالتنعاكونهيلزمؤهاجوأواحامعناهاعن

اجمهدلمانثممتنعااالكثركونهنعالثصرطناعامحثاصابكونقد

وكقوالصاحهافعناهلشاواوخوامنناعهكمكيمهلببلجوابها

أثافىاضاحايلزمفهداعودوفاصهارطالعةممهاشاتكاو

وأاناالماهاتةاونحريلزملماالواالولالمشاح

لزمفيلةإةواوالشيعةاقرقلكدضوافاقاوجوث

ولمهيبمهإمبدانعهوشمطلقاالضوعدممىاعدممن



ي

المأمولولص

بامرالالمعصيةدهءاذالحديثوثئيعصهلمالدةيخ

نحوحبراحلوبعدانتغعقدوواالجاللىةوالمهالحيلاخر
جوابوردقدوبهبوسكماونماوافهأهمااوومعلكتبئااناولو
احمهألجلةأواجييمونوفدفريبوهوبقدمقزفاىءاالملس

الله1ءمنوبهاوانفواآهنواهماوونعالىكفعىلهإيالمبامقرونة
ولهةافالإاوذالصامثحؤلووخير

الاولثرااننحافةفررتممنفراحهم6الىيالةنلو

هلوسوسوففىيقالىفيهاويفالومنهاكي

اافظ1قىةءنصالتفةفشرطاممونانااحدههـهنصعلى

اتعافولهخواستفهامابهونانفيهالباتاوهوالثاقوالمعئ

السيرافىعأوظرففييويهموقالعالجهمفهرواثوافبم
فيماناحديقل11هاالصاابئفالظرفنحيماسحماخهاواالخفكا

علىبقوالحاستفههنتلماخهاوااهوالزهانااذلبسثفظ

الرصىوقالظرفاتسماهةاوالءاالعقااللسقنهالكيصالالى
مهاماألطهعنةسكملبصنعفثصالىازظرهمتوفىبهفات
وذمهصحالةالىرانعاىالحالةهساوصدأرئهادمله

علوانشدواةعاطةنأقكيفانالىمقو

ياالباعدفعمإالدقكالماهانقماتهالنتالمرهـمالقلىاذ

االومعفوعئروناثأنهاومالماحهاوهجعوحهىهوو

واتاساماالنكوساالماقااعسالهنالألااوصخنطا

فحىتعلاارابحالمملمفيخالوثنكواالسممقاقأثاثااأالرضو
رعاظاإفعلاملىلمةإدااالمألمامنهادبدكلبماصلبوأنه
فاخورابىوفاقائاناسثنرذااالكاااوتعالىولهةأق

ريدوهبتنحوتملبكسءاظاكيسانابنوإسيرافىاودبهولمجبنالكطز
خ

دنجارا



93صولاعمن

ارواجاانفسكبمهنمللجعوفكليكأشبهالممادسدبخارا
يكنلمونيماصوقةلالعلىوتدخلالتفىتوكيداسابما

ليغؤلهماللةيكنلموحمعوافبباعلىإبهمطااللةنوهانحو
نإحرباوهننفىايالماءيزتساصوابأولجحودالموتعو

اسأتموانلمجبينوتلهنحوعلىمهـافقةمنظااالالمذخث
التاسعالخماسفالهمعاتعئاهمهمءكالفىواليعرففالها
هوافقهإشرألاقعابلفيلوبوقطقدهتباليقئوفقأئمر

عندبمعئععنساطمادىعنهنهوالعادوالماردواواونحوألى
نكومحموافقةعموالالقكذارثمننخلبئكتاوئهـمك

مىليلةنبتلمابخاحولاوهالئتفرفنافيا

لىوبتهصعؤونحوبعدمرافقةكئمرالثاكمبعضفولهوو
مراضاءلهتمدعكومنمأفغةعشراراجهـرودواوافط

آشوايناذصفرواالذنوقالنحوعنمحافقةعمثرهساظ

تبليخاالمهىلضوةالحاجبافيقالهابهامايمبقوناخبرانو
ممااوولأاصاخاالسمالجارةىهـواتجاليخامرعضاسادسا

المالالمورةأصيماألمعمنراسابعافالتولهاذنتنكو
قالحرالوعدوالماأتكونفرعونايتقعنفاخوإحماقبةاالمو

القعمعمعنالمجردبالتجرضاثاهناحلةامانهالىساكمح
التاسمفارممادرهددةولنحممبوياهافىياخوءانداافىاصعكالهو

قولهوحداللةباسموتختصصاموالقساقببعشر
ماالالابنمثالوالتعديةشرونالهذوحداثإمعلىيلىللة

لفيانواصاقوابانثلمهنلىفهببقاتلمحةثمرحفى

ودويماإمشرونواىالحاثكروزيدااضرهانعوةإإتعدث

بابؤثفزفاصخيةابااةالىاالمااماعانإلاوارأئدة



المأموللحمعصي

معوهديىلمعترصههها

مصل

لمحاهيه

الجزم



ميمءاالعمولممامن

إدوبااوالمحنطوروالواجبهذاقىدخلؤثزكااجوازاوعاصالزم

والمئرطالعمببفهوالوضعحأهاوباحآافهواتخيبرأواماابهروها
جازمايثونانامامحابانلىالنصحةةيفانتمفاألحوالمانح

إببعساووهـافحلاطالببهونانفاهاحاذماتفانجازمايكوتزأو

كوناياناماطرفانفاجاذمغيرلتواناتحريماوهوكأاوطالب

اوبالنوهواوجودانبحاويزجحاألباروالسويهعلما

قكليفيةخآلايخذماألحنتوإممراههاوهوزكااصافبنم
الباحةةفىعىالةاذتغلببتكليغيضالخسةكليةوةوصتوثألثة

لافيألتمورامبىءهبةتزاالكراهوبافلىفوألبل

ءفااواوجوداةتتمبألماتيءاوضهرصاعئاالنوضعي

اوجوابعملعتاركهويذمفاعلةدحءهاحمايمأألفىاواصفا

يدمالفانهذاالكفايملىإواجبوباافياواجبباالنقعقيردفال

يقملماذااالالثاقفىيذموالاآلخريتركهاذااألالالوقئ
صانءاالءوسعوضبقىءوخروصهنألىوينفعفيره
نهالإقركفاوقليالجههكدالفرضوبرادفه44كفاااعلى
وادنوراواألولواظفدللةكاتهوالواجبيامالمهدا

والذنبةوالمعصهالمحرمنهقمالتاركهدحوفاعلهيذمها

فاعلهدحهاوبإصلىواجإفهوااوعداواضهوالمزجور
مثرعالمظرفىمحارافعهونيمىإذاهووؤبلتارييتموال

لنذوااحوودعلوحونفلتحبحىوهءؤمحوهصلهقاوث

روأتبووترصارعاعإلهداوماذااأللمنةلهإدةالثانهلذو

باألضتراثقالوثفأعليذموتاركهدحماالمثروهكماافراا

لهحرفااكأذاووهـتئريهىنهـعنهىهاؤعلىءنالىراملىء

لىوىحوالصالوةزككاألولىقىكوعلطلمهتهنجمرتتركهان

أ

15



المآمولصولص3

منىواإترفيعلىالوفعلةملىاليهدحماوالمباحمبىالمثةاصمعارر

علىإصالفوقدوئريفعلهفىعليهضحررألانهفاسكلهعماف
المرتددمقالثمحناورازكهنوانلهفاعدالءضررما

أطلفواالجافئواطليباحبقالو4اشادنعرصألاباح
اى33احلوجودهناطابطمنتظاهروصفجعلهوأسبوا

مهنحلماراقفىحانهسهللةانبياجوخوجودهلزمنيم
ومووضىاقاوانهـاثالحدوجوبووفىناحدها

بلىوذاتهنهتةفىاطوجبألازتفىاطوجوبسياازناععل

صزوافوقتااليءباالفقواصبباهمبنانعععرعمحعل
انإلمالصاوالمحرمكارألعهغ4دالمصااأنف صىورهـمماو

فهرهـبمؤلهاوصالىءكمشءاوهـطصئاووددةالثوالعصه
وحماطدمءلمزميىدمهءنماهوطسالمةروةتحةشثم
يممهطالمبمدمويسخكمذكيتلزمجمصهنصأهرفوصف

شرطولاطاننهواااوالببكماطذكهتنافاعدمهكت

التسايمعلىقدرةواوجوبهاعدميعتلزمفعدعهاكأبهوةاوجوأل
مشرطنواالحصنهعدملزمبساءدفبيحاشرط

ظاهروصفهوالمانعهاعدتلزمدههؤئمرجماكأبةهسهفى

سببااوعدمماطعدمتمتلزمحكحههوجيمشلزحمطمنضب
ألناالبمنبئالمالص2األوتمىءلمزميى4فااألهوجود

مهلىااالبنيصيرلالانيقتضناألعوبويهيااألبكوت

الننظراألصوللاهـورصحمأءاكأبقاإزىاالافاثوعا

جيوالوالعدعهاالعنوجودألفعلهوصناتصتامهـتصعأبإ

رتم1رعادولاألماحمأتبثىانتحافت3بأ

اليمدةاخباودركأناشاليمانلىص9اتاادتعتاشتة

مسس

المجحع

أل



53األصوقعامن

صلوةاممةدملمببفانهثوبهالىافىبدنفىعالبهاالمجمع
ارةإمااووهـحرطبمءقدؤههناشرطامذهارةععثهزكأد

الماخوامافقطواجذلمجلهاهنكدألمسهافياوهواؤوجدو

الربهوةفىإدينحكفممببصىكماخؤلحثحةودوخاإتإذىإ

ولممالت9هنءالغقراواسماة5إخنىاوهوالببحثهفان

لتإفىااذاطقاقءقوذعدذاهـبهيواسىمال5الماالالدفييدع

بعدشرعاماطاعوذثقفالخيآااافىفىامانع
لهباقاالثاأللحريةإتفقماذلكبلاهاواندعوةباوغوالعثة

اثفاوناكبألممفرمجرمفيألفيهةالمسماباصهمانهس

حسنصةصةحعلىاركاتمحممالهيللهؤتثانهةالمحتر
فى3دفاخنلممعلىإراتءوأاوجودهاواصغثهاوإذأتهقاو

اثفقاوؤدورودهلىفلااادركهعاصحرصانثاواقاذالخا

نشهبئفىعإقهواسناطركبقلانانعالزأيياواةشمعرثأ
قبماضإلمافروناىاؤفأوفالهاكركللمابعاضضاثاللا

أحسمةيهىالاصفاتإنقصوابممالاصقأاصافىاأإمةاضد
جمهورعليهقأليغزاعاوخلعندهقبيصافةوصفات

وكونهـنقدماهنإنركىهءنلماإفامجةإتات9أخرفيا
أيىفلمويألاضفاباأومذواوات1حلىااإف5لءا

انالمعزلهكأصدومرعثبااألألبتتذلصامواهومنمربداأللت
إضفيصهالجلهىمخصووصلىءاواؤلءانمىإالالدحماذال

لمبمعتقلالوقدبادراكهالعفليشقلفدوجهاوذلكاواقاالذمفاعله
لكونفلالهارراكرمجردانوليماثإاهذانمماماصكيموا
سناطفعلاذللسانصادراوامابرةمطاوقبناحىلإا

ممفغبرامصابلداني5الفبساحلاةاذالصاونوثموارراإةءة
مفي



ولالمأولهحم

وهذافاعلهيمدحالحسنالفعلاهلىانالعقوذلهاةءاو

وابالحالقايكونهنوهذأبيهأذمالو4ءفايفمالقبمايغعل
وحماائهبصهلقواملافىالمسئلةهذهعبةممايتدلومقالبوأ

ضهمنبعذااهابهناهماناوشوقولهموالرلنبثتلينهعذكنا
ونخزممينذلانلطمنلكاباوألؤناراجنااارلممالتاوالرا1اقا

ثائمااخوهذاوهلارلبعدجمةاللهلىءلمناسبهونليمااوفوله

واجبايمواباالبفنعالقالمحكلففعلوهركلبهماهـعفى

ايهرادهالمقءومباحايسحىحةاألباصالقءودوبامضيعربافاإقوهته

واحكلددمتعوقدحراماإصمىثحربماافا5وثروهابمسميى

فصاوفعاورىاافعلاثحرطانأألولىسالألثهوخها

قمااطوهوهورابئعدنصالبالسفاضورفيألناغبهوقان

قدرةالفأشاعاافىراوبالظذاتهالىظرباصييركانءواو

صعانههةءباوقالإقاهعاأوازباشهاعرةاورجهـوقالبهادكلف

دىءوبهكاف11ذددةتعالقناحءنعالميجائزقرزاةتنعالمهفى

اصتداللالىتاجهفلمبالضرورةمعالوهقابطاألبمافصكاتاقبحان
اوردهاقعرضوحربرهئهتالاألبنبنىايأتيالمجرزلذناصاو

االنفسااللهإكلفالبحالهعهفوألابفىئلىالمىهذهءيدل

بهخاالطاقهماالتحصلناورداناهااقسااذلفيهاهوس

المذكورإدواتاهذهعئدقامالنهسهاللهانبهحالفىتجمقدو
وح9وادمءعلىانماندلونكوهاياتاالهذوفعلتفدذاةاكط

عاليهباليزالجرازمحردفىانرلمألهتانعدالجواذعدمعيلىال

ااقكلبفاماوبطاقالبمااإنكلفاالمإحاوهذاإصألفائدة

ءاخماداوعهوو4بحمكلىفدءهـهاعاألفالحيةألةااللةأء

بمبفندكثرءافىدصشلبسإئمرىاثرعفالا
تم

جمةتثا



كلهاألصموالعاكما
كلمم

حامدابووازممطالىمهماعةقالوءةةاطهنراقيهناوالعمافعبا

عومهاعلىلمستالملةهوهطتشرطوالمرخسىوابوزيدو
هىاصالؤيلباماهررأقرداوصالجشلانفىفلمألاذ

اكصإشرائعبابونشاطفارىاااتوهوا5جزئىفىفروض

همقوموقالاآلخريئالكأدولينادعالءيداتابغروع
واسافواهرالذداجرةاكوباتةباشااألغاواإباكلغونء
نحاطبوناحهخيألفوالور19قالوأالواوشاجهاذدمبها

كمجموالمرادماايإلتبالمعاوةلاالىبموتنهاألجمانبامر
عدممحاألتخرةفىبهاونهواخذاخهمإحباداتابفروغبيهأماط
االوأنجاهدصلىءهيايدلواالجمانوهـوسناامرطاولحسص

اخاسالةمنونكوهاربهمامبدواسااايهايالهطبسوله
الكشركإلعويلال9اىوجمالمىمننكلمواقاسقيقليلكيمهاوقوله
يضاعفاثاماولمقذناثيفعلوهنوفولألىبهعهيؤنونألالذبن

هذااؤواألحاديثواآلياتهاناءهت9ضالدوةءاورايوهمدااله

بهوالمرادلافبافالانلماجداصإةااباأ
بهفسأاالعراضاحدىىاذامرايتأألهواالكوانىاذاإتحدرةاز

هننحالفاراعثوالاتفاقادهثمدلحويناتفاقادؤاقثات

باقبهاضكليفاهلفواواختقوصالينهواطرفيافىف

اوينىواالمعزلهتوفاباقةثيرثراالصحففالالامحدولهحال

العاقبازطوفيالمكلىههـويهءالمحثومنماارابعهدقماوابس

جمنىبهيفلماالمكلففهمشرعياتبااقكليفىنةالى

صالطءاالعاليوقفتدىااقدرااصرعدانماميهبانورت

ايخاكاةجمهـءيمزلدممطاي1ونابقرراؤبهروإقااكمنىأل
كامانائهجناارلمقورنكاتفابخطاهمانإلصاالنم

طئن



ل03المأرال3

قبلالىيرطبفبرغالدبلوفدوااناحكلممنالومنعا

طءذفىفىتانوهوثالةعناهماصكحدلوغاا
لهاألمةتلقىباعنباروعسناطحقمطرفهبدتبارمؤةكفل

هويؤاللىتاةدإيألصارلهأودوبهالمانكونهمباقبهيا
انصافنلمحنكىإااصادبثلموه9فامعزرهاخفهنحدبث

لانةفىالياذننسوعااللةصالاشهيثأحاتوواياحئ

أتولمثيرةالبابهذانىاالرلةالتكليفسزلجغلمناال
يةااللئسعربعنهـتلمراوغ40البرايصعمثئذالثفافمز
األولاداألواونفذهىآلامفدوماالهـالمحزلةو
كطاندالفشألعلىوقفتالمجتاوهدخرادالنخراالو

تفرقاوذونهـاتطإوانوممطمكيم11عمفىالمقررةسبحانهاللةكالم
اكهاظافظنأالءاهنأمنحمهاشاشاءتسوافرقااؤيمالثاس
فضولقهىبلفائدةاهاكشيرايسفياالاصملسساااعننممن

مإثيداثبئا41ادالسمفىآلاالههذسلفاللةصانوإهذاال
االقإلمثعرعوالممادىفىيألمااادتيهفاالىؤبهاكلماعن
اصولقفىاوبهقولؤاصدالمةفطإلىوبعانهسهاللةبعون

متكحص

ثفصولهوأفيؤااكتابفىواطاالهقصد
يححح

3ولولالافصلىاظ

غالبثموبجمىوكشابألكلعدإمدإفقواتفهـابمايفآصرؤا
مصدربمعئاشةاواقراناوقرآنألىهـاشرحااهلعرف

لمجانهساللةكالممنبنالمعوعالمجهعلىامااامرفالبفيالؤإة

المقرؤ



ءط
الص

شابادفظمنراثتايدافىوهوبخادإاإصئةياروة

مصص

هلى

ءهـ

هـهـمه

ص

صن

يفإصراصححف

ربدا

طرلئه

الغهعنبار

بصيمخدا
ألتالصىد

دلة

االعرادهارعق

رؤبههنذلثبعرف

األجاءرالةمنلممةم

طصفصر

لمعاحدهن



المأهولحصيل

حرفعلىجبريلأفىاففالوسعليهاللةمملىانبىانعوقد
حرباإفالتبهاالمرادواحرفطعبةعلىافرأقتىاسزيدهاذلفا

هساافافىواتفقتفاظاالهنفاليلئلمفتابمالىتباتكافا

عرالىالوإحربىاالمثماوافقادفتصادتاالةاتالمنإنسةوافقاا

افردهاقلىرىذهاحقيقةبهعيتضطبىالىمحتاجةالمسئةوهذه
لاهـهزجماعةرذبوقديافليرجعمستقلبخصعذفالشوكافى

هلةالبقىءااقألانفيختاهنماوقعحثااصذافىاألصول
لةصتإةاوطفثةفافىاياوسحىرةكلمنإةوهل

11واطاالقرآنهنوالذباثإيععتاوررئماكلبينلطالنراتا

داالتحةهسائلهنماالمسئلهذفجعلمابصوباغذتكئثاا
لوجودهاسورةكلإااقاواطالدفياصولهسائلفىوذكرها

الفرانابةاورااثجاثثتفامءاألهوالىفاذالصاالصاارسمفى

افاولالمسوركاهالاوافىالمحفقمحاوحهاصلىءاغاألثج
عاألبوبهذاوغبوهمءاإقامنفرآناهاكوتيصلمنذالصا

واغطماجميعنباءاانقلنهكمنقلىاوهوإئاقاالىتنصلطص
ذالئااعربىاالمعنىواالعرابطااوجهاغمواووهـإثااالركناهاو

تمسايممعفراناهنكونهانفىانعلتهدااالقرراذاظاهر

اتاكوىدصصللساذ3وبولةغبرمدعوممىمجردارسمفىوجودصا

كلاولسمالىوجودهائتسايمهح4رفاامناإوواحدة

مااماواطجهبهومتةمفبولاطءداعنمجردةدظوىفانهـاسورغ

بكوأهاالقوللىوءتقرأاوالإوةانماتقرأثكوحهافأنعيمهن9و

االليمرارمندهايقرأدماصلىءبهونأومصالقابركايسرتقرأ

لصعنجضاصذاانبخغاكفيثريةابهرواصةاسرثا

لمجطقدوصبرااحتالفاذالخااألحادثاختهافتقدحزاحالا
ف

قإضوا



تي

يم

فىف

5

ى

سهمسهءسوييأيه

عير

التمحثهت

عيرء

مهـا

قاعد

هىبهتىساه
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حم

ن

ص

عدف

ط

ط

ماصاا

ااكمالجشر

ءعا
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س
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كل

خص

ولالاحصولم

اطرهانلمالقرآنمقاصعدفىناببخ9التذسيمذكمنوظصخا
ثعالىشآإللةاقعليهالمطلع

سىس

مإإظأافصلا

الاماقتآقافطموجودهواطعرباافىءل

ذالشافىامراجااعهئمحرببراءعندلمعنىميضوعااطكامابهوالمرأد
نجطألاذومشلوحوهاويعغوبمحئاوايمابراولسافى
افيكاحاعلىاالكثشنواهنبرتوالهـحىخألففيلىيقان

ملفىبهلتداللالميصلعبشىيأؤألمالبهبكوشراحصاط
ةافارساوهتديأاوبآلالروءصاتاالتهنافرالتاوزأحاا

فادحئفكأصهافيخماألواحدحمدهحماألبلمصرياوا

فاوؤاارادهنوتاألتامناخكلناقرآنطافىاناسافابحكه

برقتاالصوةالمئئلفىالتضيرتبثفاقةتياطعلى
رااالاااصاة1اصانى محو11ريثاوومماطو

هسعصحج

انجاثوفيهخةاافيااشافأمقصداجم

ولمزولعةأصنةاىسطاالولاصحثادأ

حسنثشادةإوقبلالمحمورةوقيالمساوءائضربضفهىلعةأما

واهاهاضافةسولسسنهذتيمااديتاميضأوتكا
وتقربرهلمهوفولمالهوعلهاللةصدإيافولفهكطشرعا

ثهـوافىولاالاهلعرفكيرهوواجباعلىمابالمعنىإق

لقاوتطبواصليسماعلىيمكاقههاانماإفقهااهلىعرففىاماو

الدةلىنبىالهعلىواظبماهىوقبلأبدعداابلمابتهلىء

عا



األصوالعمعا
34

بممث

اناؤلمةداتافىهىلوؤثمذبالهاقركثويساوآلهعلىا
قوالمناقرآتكيرامنوسااعإلإللةمفىأثيااعصدرهادلةاوفى
امااهذافىعنهحتاباالقودالقهووهذاارتقربهرلىاو

ىا

ىاثأالثااح

تقدةطهرة11السنةانعلىااااهلقبهيعمدمنانققاقدانه

تجمفاطراممخريمولمأللاطتحثاليافىاقرالتكاخهاحماألعمثرةاا
ومثلهالقراتنتاوإفاالقألانهمومالياللةىعن

لحرموذالثاكزماصفرآنهاقايخطلمإختاالتامزاىص
ا

وغررإماامنمحنلباحااق5ناىذكليممحمةاالههـهـاأ
ا

االهرفىثوبالتطريغاهنوردوماصصاالبءيرأتلمماذالصا
وضعتهوضوع5انهينبنيئلفةافراناعدبفاألصابعرض

ائامماحدبوضعواخواانلىهدممىءفيهـىعبدالىقالواكنادفة

قوماعرضادإثعارضفدآخرهلىلدةاهـيملىءفاعرضموهعنى
وماأليدنالىوناانحااللةايملىديفاطرزاايهرصاواةا

جفىااااالىألوزامحفالفائهواعفهمخماوخدوهفاريولآإا
ئقانهاانبريريدعدكافاعااالىالىةااهنةاالى

لمطهـقأضبأةالميركطابنجماقالدىءالمرادنهنهإء

لتمئريعهاالواستةالمطهـ4متاجميةهاتاصلواطكاب11

ندشالهظألمنالذالصافىفظبمألوؤدبأةروهركاماال

ماألصير6

مىثعاثأأاحثأافي
ممعصع

انبوةابعدءاألنجاةعهاقإممالان5زىأل01ذ



4

ال

لاألهيولح

اوكبرههالحاجبوابنرابودإقاضاحكطواركبافىمن

صواوكذااثذعدلينااجاعناألصومغأخرىهن
الاالكرذابربخاصهييررىمماألنبوةبحلىععنهعلىاالجاع

كسرمةانرسةصغازلهالمجاالئوهىعنهبميغرائرماواتناوالش
االشعربةوبحمقالمعترلهعندعلبهءوالدامجبهوالتصفيفاقهأل

الشافعيةمحقفىهنوجاعتكرأبىالقاضىكدوالعقلوائعرحا

مثابعدنهمععلىاعىاالوقعوهثدامقصاتمعاةءنهءوا
مصدفهـظجزةاأللةةثءسككلماالادكشبئلىمن
ابوبهالقافىوزهواالولىوهواصورايه5غالصالىقعاماو
عراوابنر1امامفىإلمصفئرىألينازالقإاماو

القئيمىوانصاطاابنلونخعفاوقوعهاجوازرفياألحشإ

ذى11رميخااطاهامتالواونوعادمأيثضايزنصصاثعن

طتنةذالصافىفاطعائمرعافىبساملوت13داذهب
تجوفيضطتءنىاقااونقلعبالىفمعرةضووالواآااثاو
طبرىاجعفرابوفهمالسلفهرجماعألعىاءووقوعخائرالح

امافىكليهتأيههمهوألبدقالواثينوالمحهءاالفةهنوصحهاعة
بعبرأهـعلىوفاحهمقبداوهنادكأوررأممىىدااا

وافيكطءاسةاالاقاسياباعإنحلىواالهاالساحزمافينو
الالىوفاذانهجمعائراوالإصغاؤاىمصومهنمماؤكفو

عطاروضةزياثدفماافووىدوحبرهانابواخناربهالتهنديئ

يحنىءماامذهىهخاوهوينساقاصنىاقالير
ألمحاقه

إقساصنىاقالاألولىئركلدءالفيحهذللصاملىوردوحاذالئصاف

واختاربأويلفعلموهبمانهـلىأوانجودلمماعلىملثحقاء

ةتالمحنىنالعوا1ههوااجوؤهـدأءذاتارانرهـا
لطتفة



هااألصوللمءمن

لمنسه8إواهايالمعصيةإناالتالمصومجمنالاتهوفقيل

اللةرسولمنعوقداجاطفيلنبلرامنهوفوضجمتنعفال
لحسهناشىضكمرفياناانمافالهاوههعلاللةكسلى

فىمعياناواهوإااعضاععطصحمائىعيانهاإفاعنىا

الىواذهلريئأالكوانلعباالتطاوخصبةءبلماالاالفو

كماوكئبرفراصنىاألصاقاابواروئتاذذهبهدىإقالالجواز

ارازىاألمامأدحراثتارركضفاطالنسبانعقاالىلم5األ

المجوزفيهولجمالئترطوقدحاألمشطعلىحمإاالتجهملفا

لؤامااشأخباعوذنارعااهاموفالاواقحهبا4بهااطاق

كبيرذنعءبإاألهعفيالانهالىورابلىفدهبالةارط
وقالتذنبكلهمارسالةل9يمتنحرافمدالىاتقاوصشروال

همعنفرباميدألواتخائرادوتكبالمااخعتلهالمعز
ممتبفيبسوصصئلةالىهدهعلىالكالإمومسلمغبمرسالالى1عند

لألم3ا

الىاخابحثاتحص
ى

واقسامسبعةالىبمتنقوهىوملمظيهااللهصل4إاافىأل
دحمعخ

بمثريهااترواطفساكحمواجسعنتماألثاث

أمراق5الإالتممماهتداصتحروءعضااثف7ةم

لاتديةولثحهوذافيدوالجثاةاةكاعنألهكأوالبانجاح

صهؤوءخوداتاإباالقاهألتهااقاكساحاذال
اقتداهبهوالنأسدنيفللعىهماخصواقعودواقياماببلهاص
نفلههندوبانهفومدءوورعنداباالباحةعلىيدللىكند



ولهالحص2أل

ابننوالموفىذالىالهحكاوكذافىأبافيمابابوالقاضى

عنهصروهـتهربهويفتدىهذاشليتشبععنهمااللهرضىعر
يخرجااكلماامانثاهوالمطنةالتبيممنقولط

وهيئهتصرووجهعلىليهءبمواطبتهالتعمربحالىلجةاعن

الشاؤهـىفوالنوؤتانومواابثاالومرباكوكاألكلمخموصة

الىااجعوالىصسراااوالىالصلاالىفيديرجعهلكوهن

كالالىاعوباجثولتندالىاكثرعمحغتهاابخكاهو

يادةالتولاوصهاوآلهشديءالدةصدتاصهاتمها

النقتدهـاداقمااطكيرفبهأليشاركهبهضاصيافهموأربععلى
ابصبحئرحانماكائسابهضاصبانهفاصرخهافى
نوحكينتهدميمهوعاالدةصال2ابصهاإمسأنلىأل

فىناطرهامامفاطالوقيلىاذالثتبهطصيةلفيلألاشا
أومعليهاللهلىامهابفاتظاهرةوةةعفدىداهـواخهايةا

هةابهذهنبهءدا9الأصاغفالقماإوحممانطارااتعدهوا

امالكؤصرتالهقودنحبرهحيفعلةهاالسادس3
وآلوفهاعباهوقبلوالوقيلايى14عرزلتفةه

نحصهنلةبهنفصلهاذاوإهماقاطوداهـالسبمحرفألعال

بهفضىايقضعاليخانيؤءإقضساامجرجاروؤمتداعييخا

التهصلىكفولهياناوردفانسبقعاالمجردالفعلاصابحاك

عاقوبههممناصماخذواواصالقءاغرصالوأودسلمعل
واجبوحغنافىءليدانهخألفالسرفةيأالياناامموحمن

كماملاصهذإمىصحمالهنطبياوردوانناعا
اكسوفصلوةوفرضاصلورةاتمواطعفمالدبوور
هحعهلىفةعالتفانءضدااوردبلىدالصارلموات

وبو



2اليىاألصولمممنه

االولاقواقكلىذلمثنمافاختلفوااباحةاوندبابي

وهذأأخثصاصهعلىدلبليدقأنأاتفعلذلكفىمثاهتهال

ثااغيرهادونمباداتاثهاهتهاناثالىوقاطهر

حقهصضهيعلمانوإبفاالفاشدرعاالوذ4الارابحوففا
حولهإاانهوالااقوالعهلمففاالقربهقصدهوظهر

ابئفرىألساطهعيلىوابوتشوابئلةالمحترمناضكةقالوبه

المعقولواحاألولجاقرآنصاذالمطءداواإممهوهريناجماافيوجبران

والىازىهأنافىئهوثاحكاو9لندبهااؤإاخمألت
المروزىمعاعدوابىالقفاقعنحايضاوفحىالشالعنالمحصولفى

اوقفا2اراالمحاهاقولههـوباحةالمافاثاإهمايتدالو

دىءونالتكثرواافثاالاصازوثهاصيرفىافولوو

فانأفربةاقصدفيهرظقدلى11لافافىف7إاوحمطألانه

هوانءوافىؤصسايماالىباحهاعنعهضرصةااىص

صكردانلةاقعحداهذافييعاهرلماذااهاوافوالها

واجبانهأالولافوالعلىاإلمسبةبا9نجهاختافدفدماللقحا

وازاذىنصاااةاابئواخصارهءئعاؤامدهبظاهموواعا

غيرهموالعراقلاهـمزاوصإدقالماةوارىامااوالمعان

فىاصبموالهالمعزوفبةالحضيزسحاؤوووولوبنيءانةإفىاا

وسعليهاللةلىصفملهألنقماءاوهوممألقاتريمااهوا

واقلإفربةكونثانبدألوفهألإفرةاصدقيفرفاثلموان

فوجباقدبعدزيادةعديدلدإلالوالمندهويهقربهات

نطرف1وااييحنىفانحهمااألباحهبامادثهولاةيبوزاوالبهقولطا

علىالمجردلهحلانتفريطنهوانعصرحورودنيدةهو

للمهزةحساانهاتاكاأوراالاوصرايخاقايواطاطافيوبإنا



وذالمأئهحي4

رهااوجحاانهقالواذىالىكرياجامنإنفويمافةادبومىإ
ميقثىحئوقفاأبملىلةأطخاعناواجعهيوبنبرائافىا

الدقاقااختارهقالفعراأللسزاعنهعافى11ابئنقا4دلل

قالواصانجاحصورقالبهاوركثىفالفيكحفاوابو
كفايداضرحفىمايباابواماصنىاهكداوثعحاانهفرركافي
لهوارازىاخزالىامئلىراهنأجمباو

ىص

يرامسأ01حث01ء
يفعالاألكارضهـ ثا

واطصهفيهـانطر1دحمإهاصبغالفانهذالشاصورالثانهقاطو
وصداةنحنالاوقاتفىعةواائرةءكواندصىهـبلعاليهـا

صورةافىنعارحنؤفلىتوةاذاواماإالقوالىلياناتتفبملماذا

ذالصاوياخهساالىاألاألقوالهزتفالمالىراجحقداسرةوفى
نفعااآخرفاناصلىكمارأيؤقصاواولمبماعلهالثهلىصتفوله
قولانجابهفعلاذاألنقواجمأاخركااالولنمبنى

ىأسادساثأباز

هوفعلىوسامأاياوءاللةصلإياقوليناتعارفاوقعاذاش

هذهواكثركالقعهمهنااألقحممامىنلؤوهافعواربعثينكاسةوفيه
وفيهاءألوجىمابمثرعلىفلننسضافىدوجلىكبرقساما

اربعة



3االصولممن

عدمحبهمهـاثالقولدجموتان3األولماعشر40را
اللةصيغعلاننحوذلكووالتأسىايتكرارحلىيدلدلليجود

التعالضالفاهذاير5بوزأل4ديقودثمفعدسعلمبه
لقولانضلافولادمةهـاناقااثرعلواقولاجمة

لحدكهنايثاغملايخدكوتفبهيفعلهعمكداوقتفىإفعلاألثجموزلى

فالاتاربماليضاصهااقولايهونانإثالثاءإقولا

أوقفاارجحدوهتاتفورصفىوامامةاقافيمالرض

إقولاالنإضاألبءيئصش4ءألباامتوناةاوتداناخاثى
فول11ونانسانطلمواحعمحللىءداواردلمفعلىوا

عهممنلهمخصصانأخرهتقديرعليحلاؤبهونولالمحهلهعاما
الصلوةعنطهبعداضهرإاسنذفضلالعصربعدكصاوةالقول

وعإمحلاشثرعلىدلليدلانكالسادسيمارامابعد

فامعارضعهكلموحينئةبهضاصاالقولصكوهاألطجو

هلفاننافصلاداإفولامىفالماخرهحفىوامااالهة

اوقفبألوقببافعلخل9وحقهقىقولباخدكفلفةالشار

والبهرطالنةلداممعهبالصاظقولااناساعا
حقاواماوسموآلهلاللهصلىحغهفىتعارضفأللاةا
فتيكاتاراهلوانخناسافعلىاوااقولامنفالمتأخراألمة

داللةمنوىاهادألألنانخعالىوهوقولباشلولبافطث
داقاالعاهالديلممااخصالعتهصاظلااهداوابضاالفعل

رريمبتتالهنيأتولمصاماعلىمقدماشداصوالتألىعلى

قرلجمونانكلامنااكمبهلااليمتديصخلبداتافسا
حمخءناأحرالنفاتاسىواالمحثرارفىءالدالبمصوالملهما4

بهلوانادنمقوساواكهليهءاللةملىحقهفى

ألالهـ

اطال



المامولوالحي5

لىولايدلانهيمإااثرتفدملماإفولانقدمفارااتاريخ
وبكونبهالتاسىدونسوعليهالدةصلىحقهفىاتكرارملى
صلىداقوادملاصالتعارضفالوجئمذباالمةضاصاالقرل
هعوسمعاليهصلىبهضاصبكونانامإشراواحدمحل

عئحراطادىثالأيضاتعارضفألبهاتاعدمعلىألدابلقيام
تأساعداداجلىاصام9عدمموالمرهملهها4اقولاسهيلطأن

نسبةباتعارضالوومالهألامخصايغعلنؤيهوملالةفى

جهلاذاوامابهىتاالىيدللداجودامدمةا1الى
نصدموصآلهعلبهاللهصلىحفهفىفطفاصاريخا

حهدعشراثاقافاوالوسإجممااالالةعلىلا موجد

بهصامخاقولايهوناارجماكدونااقأسىصدلإداادلاذا
تعارضىاقولاإخرفانحقهلىااواألمهففىرضر

حعهفى4إافالمذالوادحقهفمامناملىفاةلقدمانو

كلباألهةضاصاقولاتحهدانءصشيثاشادكألممقدمع

األههقافىوأماولياوآلهءكااللةلىصقهفىثعارمحن

ادئحرالعالىاتأسىالىءلطاادمغنافاثأحر
كرارالىدونانآيىالىءلدإاقباممعمهوالمملهعامااقدهـاجمودط
ماالولساعالياطهصلىحغهراماغنالهاخرامةاةسعقاففى
هلومحناتافعلفاإقولاتقدمانوتعارضدالالافعلاتفدم

وةةساوعايهاللةصلىحقهوقناافرألطافارإجبمالتارخ
اعوولاكممرارعدمعلىههـناادللالقياماواكماالوعدمإتهددال

وردهابهوبلتأسىالىءيدلمخاصلداتودوسنهترطياثا

القهرلسوأئإكمكانصلى4دسوله9ناسيئااتيأق
لىواالةباهرهراالكأمحددالهااألتاتفروكدالصاالدسض6ساأ

بههىأالىهـيدلصاصدللعودوزطيشوليق164
فعلى



95ولاالعمهن

منغبرهإءبعللمثبحافعذالذالصالهمجردتلجااؤحالهمنفعلى

كتال9االمنبمنلماذاىاغالىلىءلهبانخماثات
اققدمالمجثافىتقدمالجبلةفعالىهابهلاليتأسى

ىالساغأبحثا

3موأمغ
أللممعريرفي

ىلراصنويمعليهاللةصلىابئاكتيااوصورنه

إاتعناوسالكتبهوعلمحعرهاوفىيديهلينلف
الجوازعلىبدلذلئهفاتبهوعمرهعاوفىيديهلينفعلفعل
فيمألكاذاوهـيمأكثااقامحاكرنهداضء

صيلؤجاطةاعانقويرادلاذاهافىانرإلفانماؤ

ايرينىبهـ3واألولالىأقاخمماافذهىمنكل11ائرسالماورش9لمن
النقريرنلماذاهذاوراطفواووقاطوهواألفىالى
عىقركلمونلالاصنحكاناذااهاإقااسوهاسؤ

صكرسهقاسقدهـثئفىدفرااكاتاذاواماةءااودص1

األصولاهلىمنءصحابهحسعريمااادالاناسفحهونا
نفهلكناالىالقالاذاانضؤيرختدرجثوعاقااطووهـ
التهصلىاللةسولرصراىواضاصهكدابفعالعننواوكذا
وألؤالنحثىمماثنوات4اءئله5يشوالنووس4عا

اوابهءالتهصادلةاوااقولامحلىانقريراكوذثانبد
لقءحاماةخااألصوابهنمذءمافالكذارأااللىءرته9

حىتةووطقصمدمصلدخصاهناتاوافغاءهاةاهن
الثهوفولألنخانهصيثحافهرالميةالضساالىءوفانرباا



األمولحصول358

ريرفالبكونلممئحرحاشظلىالقررايمونانبدلىوالناسمنبحصمك
الجوينىاقاارالجمملىدااوفعلقولعلىوالمناكنقفرال

ىأثامناثإمحىاكلره

ممميفعلىولمرسمؤالهعليهالمةعملىكهماهم5

ذالخانرالمديخهارلمفاألحزاإلحةصهمانهعئهىر
اللهصبهممااآلتبانشحبهلهافتابعهوعنالهـئافىفقار
القولبقدمواوةاالسنةاقساملةهنجعلياولفىسبماولهء

ألذدالسنةاقسماممنليىانهاطالهمئمانتغريرثمعلائم
آتانااذالصاوالجثهلهةمحبزدونهناباعدلىلصوتصر

صلىاخارهيمينوقدفيهبهبالعأسى4حااللةامركاوألاوسول

انهمتقدقالانهشعللذجرماولماعايهاله

موعلبهمفاحرقوةالدوناليثتومالىالفا

ثعءالتاابحثاح

إتاممتاوااألشارةمل

وردصالشهرايامافالعثمرباحممابعهصموعليهاذصلىنهكاساش

ايهءأللةصلىوكثناةأصابعهفيواحدالئالفىوقعمرات
منذإثانفافوالخرهاوتصداممالهالىلبأ

نجدابهوكاتقهمالشأجلة

اصشا



لىاالصمنمة

سرمحسب
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يهللةصى

ث

سى

حماصرلبحس
صعمحم

والعهحيرى

ءييرانفالدلحبرايمىخوةاهـاضعى

ء

تقاليدصعهوط
دس

سمفا

بى



الماهوللطحصاه

بخصفألأظبراقلىبوالذىوحدودهماوكذبهصدفهيعان

إفهحاضافأنعنقادوالماوافعاهضابقةلينجمعاذااالأصدقبا

اواغاهاطابقادقإصاهكذاريفهمافىقالذبفهماأحلىاو

هذاعلىيلزموالاحدهيااهمااةضاماألكدالوعخفاثاو

وردميالثىءسيهواليردءفالالهمكيسبرالمهتواسصأثبوت

ااححبثمنانربرحمتقصئولإثائاوداطلىساؤعلى

افساقبصدفهاوحالمهلاالاتحامةوهوسكذوااصدقا

كذوالبصدقهطعيةالمااسثااضرووهمابمذبهإقماوحا

يزجقدوألصذبههدقهيزجمعألفانهولابكبروننك
فييقعلعودبهييرجحوفددلأانحبرعيقعالوصدقه

وازءالطآخررطبافيفهمعم4اتلانةاواإفاسقا
بعدإواحلىاثءعنعبارةاداضأنماأتوازوايهعاداو

عنعخاالصعالمألحفىساونراهذماضطبإبفمؤاداحا
صلاطحا1مخاكزهزإممذاعلىنواطؤهمصيكوممط

ناطيابىومبىاضدضرىوهورابلىدءضروروازإبا

وقالزالىالةعندكبياوألاوليالسياثاكوفهممالبصرى
ةصازءنفوسنانجدباناعصأاهورابلىواقواطاوبادىاال

جزمافاالماضيةنحاصاالثوجودونحساإخاشهاالالدبوحود
لحولفاكبماهداتالمثبوجودناجزمحرىجاريازددااعراتضا

بسقالصآىوذكشاهداتدالمموإ4لمئألكرطبهضحرورىاالعم
فىءظاامنوالميألمااهلهناحدلفظثولملمةايصاحمهـا

باطلاشاذفىممإبرااوممفالىالفوااصدثيةاقواتربران
دفروطالضرورىلمصازءالمةوالفاتيهعاللوااضقالث

عنناضاانلبرولدنعالملعهمكونهـمنحهنإسااائرجع

قااش



5لاإلهلىعهن

ترجعصشراولخوهانقلبدلشبهةلحبراذكمايخالفتفادءا

واماخبهاقالمحيهأعالمينمهوفاانهاءالخهرينألى

اءواالقلؤقم5ماازاهنجهاعةرهءواكيرمجازفين
كلمصبيلمحلىألثاحاوهشاهدةمنرسعنذكئمواان

أدأفءوممألكنمكرهـوالاراالخمندنمخيرقالعبلىا

داليصواممذباعلىتواطؤهممادةافىشنجملمغالىعدديالخ
قولهذاوبهرئضرااحاقحصضابعاهلميندداصاثذ

منؤلذاكدامددهميثوتاتمجفومقاقاطهوواببرصر
بكايثلذةواألمةصحهيعقيلهائة3شرءاربعالىسآ4الي

اقالمجرىمناجصاللةوياعددرهمعوالبلدخويهمال

ألووالنقلىلىعالىالترتجالىاالقوالهدهلفيءأاااهلى

رالةاايضبرايهااالشرناااومجاناالممؤاسمحليخوهابألديو

والاالمقأااهلمنيمؤفواقاللثالانوث
عنبحثوثدنقاثاكارهخهذالصادعيأخهذيااممأجةن

لهمرحيئدفانهلحبادهشرعهالدىاللةشسعالئاالدلة
كلكتالىمدداوجوثهاوهـولهرسضهوممثابهفىهااال

وذدهءبالخبرصلتانادئله5عندداذالصافيرودقاتةعا

هونجىحلداالونهالحشالوجهاخرشروطهناهـاسترط

صةوايىفالعنهرجاندايالقراقدهاويصالااحاابضهيفيدال
يفيدلحفدناوفألىوراطولداوهـواالضاثالمثواشهن

نقدهماعالداساوانكرابيىمداهرءصااداوثقالبهوااسهة
خوازندادافيدوحيل3لةوبهقالكاماالكافىحزمابن



لالماميحصوألة65

التبصرةفىجالمتونقلهبرهتقرواطالاخحاليهوافافيماللئاعن
نافععنهالألمحديثالعمابوجمحياازالحدشااهلبعثقعن

وذهبهرفااا3اصيآنهففسالارابوكوفألىعابنعن
لمفواوابهمبدااقانهوبهمملىإوجوبالىاببرهود

بناحدوقالمابدلللمجباواقاهمءلرفاالكاثانهطردقا
لةالمصترهنابصرىااسيناواتوشربموابئلإقفطوالحت

ا4أاصهعدلوفداألووقواطقلاللبداصيرأقوا
لكصبصئئبهلاافىفانماءثأتولماعحهـواالإسفأوا

هماثنابحيهاوعلفيهمولعااطملىذحااساعاتتمعقءوبه
هصخفاأللهاليعثبالكششكايةفىذالثوجاألتحادباربا

الاالمقنماةبهلاإفىتىاهمصثهنةعواذأويط
4اوكهةائقىرجةتءواحدبركوءجضاسالسبلىفنملك

برافادةفىفانريمواصاذاخواوداجغمارضءوجوداولرأوى
اذاواهايقويهماهثاضملمناذابمادتمةمااااولظناآلصاد
اظالفهفمالمجرىمسنغيضا5اوورأمفناومابقوبههااانفمم

بمقعصاهالعطعلىاالصاعوؤماذأالواحدراناتنراألوالمذكور
رخوهثذاصدقهالمعالوممنصميرهفدعايهاعإالألنأماديفمانه

ومنلهبأولوهلعايهأوامظبقموذاالمه5تاةاذااواحدا

قبولىافرعخأوبلاوومسطإنجاراصميمىدبفاقعماهدا
اىبهالاحفبرهوهاطءلئمروطاواحدابخبموااحهل

صبىاروأثلتصفيرفاشاصاالولعسةوالراوى

طوادامإثنكمالهسااوامادااوؤتارضباوهذاوالمجنون

والحنهنعباسابئلمرواصبوإهاعلىفامماابمفغدمكلفا

صلىانهحديثروىفانهارييمدموديماالاهنمنو

افه



ألهاالهمولعممن

ايططىانسسابئوومجةكنيبموصعليهاللة
بعدهمومنوثابعيهميهةاناثاهنابةاداهنكانوقدروابخة

لووهكخاأحدذلكيهرولموايأتالىمحالمىالصيانونلمجض
كطعماوأهاموهوعدلروخىعمفرايقوهوفاتكمل

الجشونوقتضمابطكيمألنهفالبمعذالصاافاقئمجنونهال
اونصراقجمهوشىهنفرالروايئيقبلالاألسالمأثافاا

روابةولاختدفكدوولالمحارازقالهاجاعاكيرهصاإو

يقويهالمبدىالىيدعوعافىيقبلال14والحئاقوإلعلىالمبتدع
الصالحانوفسبهانهدمذهبوهوطبطاقالذلكغرالفي

حيميهأااوالهاواالمدأهبلطاسووقالاألكفريخاالط
يميراناسئشهاداواحضاصاالدعاةغيرابتدعةيف9احامنكحير
فىحبانفيابوحألمونفلرهماءودميخاطبئوداودحطانبن

فهواعةالفاهاالقطانافيقالذلكعجساعاالثقاةكتاب

مهستةااالمغةفىاصالهاوزداااثءأاخادءماقمذ
فيفىاواليرةايصتقامةعلىوتطالقجممستالىعدلطربقيقال

لنفيةاندمعناهافىاختلفحنلىاألتفاقباشحرطوهى

حانفثاغافىمالكةغيرهمدءوقااعلمخمباالعىعبارة
الباحةلوارذاةهلكسرقةانرسةوصغائرئرالزافاعن

تعريفييقسادانواألودذاإثعبملثوطريقاالبى

فهوالعدوكاوفعالحهاككعولالشرحداباضمكااكا

يقدحثئابذالثاللاالكانفاننابشئلاكاوالمرصنى

بصدلفايثالداجبوقىكاطرامكمعلتاريأوفاعلهدئا

نحاصاألشلمألفإلمضافيافاسهنلشاباماداتارتءاواها

أإالمىاهسلىفيئانئخلهفالواألحوالذتواألواألرء

مفائع
8



المأمولحصول8

هماوكبيرانجمسرأنونعظبرفنطرثاتعليهيدنئافىالدت

ةصالناسيمدههاخالفمافعلمننماورةفوالاياالبه
تهءهووالثاذهافييستلزموالالعرفيةإلروةإركفهواشعرفا

افامقعدالةألانهفاعماهذاكتقرودذاالشرعيسة

انهقامقخبرالفاردعلىاثجماغجحهفيهسوقدحا

هىصحندءدودةصلمدنهصهاناماااهلعشدهقبعىلنجر
كوني4يرو1اضابطااراوىيكونانبدفألالضبطارابح
ادمانوهىغاطهوقلةحغظهفىشهثقةعلىالمروى

فيسهيغاصالمانييعاهافىاألهرواتردتهوماوالغاطكحيم
انهعلماقىاألخمرهقبلااقيلدمموانعنههىللىو

ادطضاشرطمثاواوغلعالىاافيقالكدا4كالعا
ارارىادالجمدنرمافألكلأقاسإهتظءااليضبط

انواحوهحاد01االاوفاقافىالسالدانحىاءثمسواسامد

قاداذااالبفبلفلماتدالجثاباىواةنمنانصلاط

يكونأدالألحغذاإشاىقلثلماذاالحتاشرنااضاناحد

كهرعنلالمبرهوثمانهاءولمةثاطقومالهىماايصد
ودهويستسيلالاراألولهواتاموالخبردأوالووه
فامخاونصيصالثانفافىاولردإمقلااحالهمالةاافى

اثانابكالبيهمالحءايهث9وجهمحبهعاوعمنص

أواهاقعيعيةحبانهلةثمدءاالمةاصالافامخاممونثظات

سااةاعلىدمف14رسبالاطوفاتحسذفااساةاافحاذا

اتدصعحصرلحاحلحهبمأشاتء
قولبوعالثاحلصيىاذماكدمثلىاط

اسثاعدهاقةماأاعراياايوصراةاهمحديص3وجموا

طألسث



40االصولماهن

والاسالالىوايلضلمبرانمجااذاوالتابعرنةاانوقد
القياسئغديممنألمهاطنبععنىؤبعضهبمعنوحاروىواينعل

واعمعنداندجمرىيذلمانهسكجولصهورىفيفبعى
ألبكبامسأالكثرفولالنإنحالفهاالههاكئرعلىبراطإضرالاله

قلهألنهمواتباعهلمالمثخالفانجالفهالمديشةاهـلءوكدا
بخالوولهاراوكلبضرهوألراطم8بالةلمانهماوإرواألمة
نصاءإالغبمادونبالناآلءبماااابعضوةالخجميهوراخيم
عداوىالىحلفدمأتثولمىالىافهـههبماشعبدلمالخبر

البلوىبهتمكاردكونهواليبهاسئدأللالممتصلعبكبةرواته
بادباصثناتاثواإصحابهامهلالبصرىاللةعبدالىوفبهليألكا

كرخماللفاخلمممفاراتواوفىلافىكونهضرهوالاذالاداآل

مثحرمحط3كتلخرصلمحهـرالخألفاهذاوجهوالألثخةاط31
كاماألمهءهنعفثدايلفاراتوالىإصادودفىيتتولم

اسنألاوااقرآلىاانصاعلىزيادةكونهايصابضرهوالرعيةاثا
ليفالنسانيادةبالىورداذاواؤةايئلديألفاصا
ودعوىمقعولةتفالمؤدةؤغيرهةزياتاألزلاااقااو

تامنللحامنحصصااندبرورداذادامو1ءومةصشنالهاافم

الحنفيةبعمقخالفاىاظاملىءمالهإوببئورمةانهسنآلاو

يضرهثرالالمتواقىةذتااواااأصالفداتهةرداذاكداهـ

دالناذاغبرهوواهماعلىدبريادذالفردراويهكرقايضا

فىوهذأهوراقاوبهابإلعخفطهالماالفردفصدص

ية1رثهندالدوؤارجحمةااجاية9مرواألالمغسافاةعدممورة

ةمأمفكيرةاريازالصاكاؤطتادوغءابراآلرواثافتخااذاداواا

ازمىألبساببراعةوكانتداواامياعاجمالسداذاالمزيد
يما



المامولوقح6

اصاثافعقليلسابثعدثاذااماويادةالىتلكهلمحقالغفلةعيهم

الىالحديثبرفعأنفراثياصةبلكالعدلانفرادمثلوياالتفاقبادةال

انفرادهوكذاالجاعآفهوافذممماوساعلهاللةصاللةسول
ىااالحديثبوصلانفرادهوكذاارسلوهالذىالحدبثباسناد

لماجوتماردوهمحلىزياصالفهمنلهمبيفلئافانوهقعا
نهاءواالمثالضربضارصاصجكونهايضاإصرهوالاحلوه

للراوىأنفاصاقافىااالفظوهونفسهانلبرهوما
ادىوهذافلهبالةيرويهاناألوتاءواالاعههانفل

وردوماوابابذكرعسببااوالؤالذكروهااالهـانة

افمابغيريرويهاناثافىااالهمالمناولىلبكد

افةداواطرجلتذإاصااكزيخاووالذاهبسةثماؤوبمعشاهبل

اديثاألهنثيركفىزاهة1الىمقلمفوائلىالسلفعليهتلما

فىتكالدامحشالمذافاظباهساباهاشكاانجسامحبروياائا

فىأقثدهبمثهنالحمابةهنواحلىاثرىدوصودالمةالمعنى
يؤدىممااففااذلكبغيراخرىوفىاووابةعفدتاطاث

اراوىفمجلىانئالثوالفيألشلثاوهذاهعناد

رزوتبالىعالقامفدذانفانينظرانفيبهـانلبوففابععد

صسذلحاجمهنلمواتباألقاقيجزلاومضوياإفظيائالقادم

سوالتابعممابةامنكئبراخحيربانوانتاقوالعلىفيهفوافاخ

روايأاليجهاطانحدجمراظبعمقبة1رعلىيشصرونثهنملىوا

النيتجصفةفىجابرمحديثطويلةاادبثاالنماالشابعض
لمنقدوةوهمبثاالحافىمنونحميهولساكهعاجهاللةصلى

محلىرتطاالذلمثيشلزمانمدبنلثنايةالرهدهم
هنمعهماعلىاوىالىبزيدانألىاحدةمفابعمقا

نيا

ثغ



16األصولمكما

الحديثسببيحماثخنادههاذفانوسحليهاللهصلىالبى
هنانهالسماعيفهمانبمثرطإكنبذلكفالباسمعناهبرماو

ممناؤجمألمعفيينبئبرانريمونانسءاظايهارم

ضيمهنحالىاهوتإفاناحدهماعلىأراوىفاقتصر

انهدلىحاعايغعولمحوانوانالمرادولماكاليان

4ءاحدهماثلراداانعلىيلديردحئائيهيصارفالالمراد

المننافببنلطااليخعفقوسبعليسداللهأصثياانالقاهرو

الممادساومقاليةحائيةقريحةعنويخليهاتنصريعالقصد

رفضملىاصحابةاهناراوىبحيلهءئكثظاهراالخبرجمونان

عنيصرفهاوبانمجازالىهللىحهعناففأبحعرفاماإهرهفا

دببمايآتولمأممراهآلاالىإصمريماعناوبافياالىوجوبا
كاءانهالىاألصوداهلمنوالجمفأهبالظاهرمحنصرفه

ذاوفعلهاوحأثطاقوذجمجردفهخلممالىإصادوألاإفابا

آلثنياطالكطزفلمألفابرأبهألبروابتهونبيألنأأقاهو

يرالروأيةأفاظاففصلتجال

بئاخاواوسكليهاللهصلىاللةولرتحاقالااعهحمابىا

اللهصلىاللهرسوبيئوبينهالواسطألقيالفذلكدثىافى

صلىاللهسولركضافهظافاالبهذوياصوهاكانأوولعال

اهااخيألفبلمميغفهواذميفعلرأتاووساءعاالته

أللةاصاللةرصولقالبقوصانالوأسعاةلكبافعاءجااذا

بفدبمدااوقضىكداعناونهىذااممااوكذاموعنيه



ولالمأحصول6

الفهصلىعنةذناشازىاشهاظاهرأالنجهذالناذالىهردافى

عدلةمابآلاليهرااطمعاذثمانتقديرعلىوسااميه
نااهسعالىالقالفانايوىإناااودناخلقاطوالووربرا

انهألىورلىافذههلفعواالمنىبصيفلةكذاعىأونهينابهذأ
األاليكملىفانهكمذاالسننقاطاذأهذاومحلقاطوهوةبم

أماوالجهورقالبهشوسايهىاللهصعلىلتهدسوكسنآعلى
ارجحهذاالتابعهنمراسيلحثمفلهكداالسنق5فأاذاابىا

إبهرإإهاأصعاغبركاوايذافىإفاظ01واهالية

هىالمرتجةههذوالتفظهناصاديثءسان3لىاالةء
فانهوسعلهللةصلىاللةسوليفهطافظملافافىابةااإ

أطانلىمنداثهىالعونيوهبمدابهادتثكاتىذاوه

الشاؤوفلىءااللمبذغفرقال4فاذةحفاألبىفاخالروواب
واخإلتىحدثئيقماانالمرتبةهذهفىيذللولذنثوجهالوسدسكهن

نحةثاممثيكلىلمهعلؤ4اوواصجمرذاواوش5لهـ
ا

عرضاهذاهطونيكأالمحدثروالحيمإحئغوأزاتيفرااذ
إفيخاولمبهعاهعهولىرواثوحألصطريفةهذهانخنيالفال9

قرأتالطريقههذهاكأليداولوفهخمايعدأل5األذأصا

االفىعنوروهعافرإةحدثنىاواخبرفىاووإنعلى

اخبزاليقولانقةطرتاءهنهلىبالفانهاجاطبنواصاو

المحدثيناحطلاوصبدانهقدافيقالئفاحلىيقولالو

وىباهصلهتجاجاشنومهنلهنزاكياأراثراال

ليذاالىالخغبهعبانعرباألصازةنظقيأاثأكتاظرلقثأء
خعالمنوصعنىترويهانإثاجقتوقدكذانؤكىمنميعى

حهاالىوايةأجازفقرازةاالعنبةابماتحردتتظمروةغ

كثير



36االصولعامن

عليهاللةصلىألنوقدأحماعالةبمزانهاالمضقدمينمنثئع

واآلثارلمحاضرقيببانالالخمكناخااالىابةإكبايلغويمم
ةواالىوكجغيةمعواذكجيحانلىىدأللةيهاموكثبرةهذافى
اكأولةابعةالىشاتيماخبزفىاواهتبيقولانهذهفى

عنىفاروهكالهذاويقولةصذهئغاياولانوهى
وروىاعباألألطريضاذهدازوابةتجوزااللماحضءقال
عنمليباظ6وحاحماحكاهدهانمالكمحقوااحمدعن

عنىتروىاناثااجزتيقولاتوازةاالمالصأانلىإ4ءخزافي

وراببرفدهبشباليمهذهاوتابالهذااويصهثشهالحداهلى

االولصوإبواصحهاعةذللثهنشحبهسا4ارواجوازالى

يانعوزوشااجازيقولاناالجازةثتاراتااجودو

انواحعدةربئماهذوهـداقدوافيقالهقطتةباةاوأق

اصطالحألىاوصولامنهجفىوسناحاحاصاذكراةاطفىهذكر
اتصلهاهورريتاطمنبمصامألفصلبرالىسولدبثاط
ألكنثمالمقادحهعلةوألغيرينذوذمنماضاةعدئادنجةكادهاصه

هووالمرسملذالثومنمابخةاومتهوالصءلهثاهمت
وآلهعلبهالدةصلىاللةرسبينوبيماصهاواصفألاتابىايؤكان

خالفمحلهوسمااوهلهىاللةصلىاللةرسولقاهوويتوسم
اعهذهبوبهةاطصصامعدموععدالىوراببفذهـ

ياموهفبولهالىهدىاالهتاواالمعزلةهوروفةفابوهم

صالمنيضافىباةاطتقومألوكذالصالبخءادمءاقوابهالجب

عت9أرجلمحناسنادرحاقبعلمحبهولغيفوبإثفالمههـ

بىافبهلمفخانأللنىاداعهـءذاةءايئت الرودلصوحأ

لمفواكفاهذأفىرهمغفيبحتاضباروياثدالامن



المأمولطعممول6

الىصحساعةفذررلالاواشعةاكحدكقولهالمبهمتعديلفى

يرلماذاهذاححالواالوليقبلحنيفةابوالوتجولهعدم
تعديلوارحاليضهلفينظرقيعرفااذواهالهلمهن

ذكرمنالبدانهالىجماعآفذهبالامالسببذكردونامن

وذهببالانهالىرونآتبوذقااطوهوهماؤببا

كثيرةاسبابهالتالسبذكرغيرمنلالتعديفبلانهافىجلدأل

مختلفالجرحطمببضاوأواحدباصيحصلفانهإجرحبخالف

منةواالومالكالشافىذهبايهوايلالمعدسببنجالففي

يقبلاكهالىجاعةذومسئحارىكانطادهوالحدبثحغاظ

التحندممطوبهاالالتعديلبضلالوالسببغيرذصرمنالجرح

صاهلفبااوفظاطبضعفيصفهانهوولاالجرح

ل11اخدبلاوإرريئبالهتسالىءهايدلعلىقدامبااواوواية
االقدامودمبهلملماففاواطوايةافىرىالبافهيصانهوبه

بهثننفعيدبذهداعلىفأشعدثبالدبنتساهلملىيدلهاعلى
مومحلانئعوالجرحتعارمفىوفىفاناهواجاضطرابعند

تعديلاعلىمعدماكلحاناالولافوالممابدالجعاهكلن

نقلابلهـورقالوبهنالجارحمنيزاونالمعلىكانوان

الىازىفالواالجاحب6فامانقلوالبابىوافرداببهمء

علىلإنعداقدمانهإقإاحاا14حلماابئومدىواأل

14ثاثيولسفوافىفةحفابىعنطاوىهوحإجم

يقدمفيرحمارضانوانهـحاارابنوالمعدارحهنأاالكمزمنيقدم

ضمدللدطامحلاصاذانواحدقاجمرجيماالخراألعلىاحدها

فاذاقدمنماشعدبلاوالجرحنفيرامنبدألانهواراجمح

المجنهدعلىيخفلمبهماعدلالمعدلوبهجرحماالجارحصفه

جحالىا



56االمهولعامن

بالوالتعالجرحلبقباقولاعدواهاالمربوحهنفيهمااراجي

عدالةناوابددليالنعلىمقممفابررحكارفهناسبحليهأ

ررالةالهفيهماالصلألتفال3يمافاحابةاغيرفىهوانمااوىالى
حاباألىالجوقالولفاظههرجهـولفالىفولهوامنىإةاال

تابايلهملتعلىأقتصيةاالىكوماتقوشدماتمولاهذاوجه

عدوالاىوسطااهةآجعلخاوقوأمةخيرتمبمسباذموءولنة
ذفياوقولهالسابقونووفولهاؤمنبهاعمالتهرفىدةلقوال

خيرسوعليداللهصلهقووبإحمومءاحررااصاعزاررأ

هاذهبااحدلءاحدمقاانهوهقولهوفرفىاقرولتا

نجهبىاصعاوقحيخصاصإطوأصيفهالاحدهممدبلمغ
تقررواذااوالصاهذاوالاةأقامافمرؤمقالعلى

كارجلاوىالىفالاذاانهعالمجةاللهتمنعصحمعداله
لثمموالةاطلال4ذنكسعإلمجكلهاحهـالةااء لحرودود

علىحبماااسميسخحقمنفىلمعوااثمسلأموماعلىاتهمعدا
المدهصالفياقىقءانهودابايهابذهـمانهاءقاطواقوال

كانتانوالامنحهروىءسو4ءسولوبيناو5اوبهء

يدلماوردفقد4بءيالزءيرتيمق5وصاحبأانضىورخييإا

وارؤهلقااءمجرداالقااألهنهلهلصصلملمنلمةةاتااعد

أدركواذيئاإةحااامقجمركهاوجودابالوغابشزطوالةموو

واكعليهاللهميماموتهبعداأليبلضراولموروواوةالفععر

وحقدوممامابئلءاكىنكماألنلغؤالىوأللملو

األستفاضةوانوافىياصوراسبماكوةوبرفبصانماانهكلاالتفاق

ةاصهءالوم5آخرصابىوخبرراالنصامناواجرينااكنماوتأونه

ادالةااقالقرومتهباندهءتهنبدلدثنوصألىبانهلالقوإقبل

أ



مولاول6

الذبئابينالنكذهنكثيرخبرقبورواالكم9واءدصالقعلى
لميهـءااوا5أد

حىحسسطيث

يخعالمجاثفيهوصيلىا1هإلث11ححداصا

ألبهواصحالمإحاأخةمعسماهفىاالولابحثاا

الهو4عاثصدصوفاقامرآوافاصحيا5قالزمإاوذةةاعا

حهدىصصاتفاقاوؤحااهمالماحاولاالقلحبهلمكصياموللماو

عدامرمارءاألهنسرعىفاوفاد4إوالتشرصددمحيامة
حملةااوإقولااوصاداالمتةفىاالدفمعزاكباالحنافالمرادووراياهمن

مفافهـبصحبؤانهواماإتفاقحهدةامحفهدكصكىلألةبضخو

احاالوفاتهدبولهةوحهدفيسابعمقاثفاقاوكتمنرلمألوال
عصمرافىوبقواعتبارالفانهممبموءبيتاللىكععلىرهىق

يومالىاألعصارعصحهـفىعذالدىسحصحمالمرأدانءمبتوأ

لالهمننخامنعمحرالمرادويامحالمتوهـهذافانقيىامة1أا

دارمجغطجمنريعتلمهمافيألالىفيهحدفيررلىاقتإئقادالأ
صاتإمرفواتامقااأشرعباتاللهكاامرتحمكدالىقصاشثبإ

وياتاالو

مسهفنهامخمائمأاثاطصشأاجإحمو

لىءبماقناتانااشايايثوبثسدظاامئهيثباصافومشتهإ
كاماتفاؤانمحالرةبالضركرماهـألدكونىإذادإئرأكلاخفبمأ

ألبئ
حرد

قيءاالما



ولاالعاهن
6أل

ل

امحادزالواةكااباصكلماادىدإوااولاألمامحددةاواااثدا

لىءفىااالولوهوالمقامنفسهـفىنهث15الىلحصحمبذهـو

يقالماكانكلااثكلفضدأالهاهدكانحشنفمطفىهنهاتسمابمتفدير
كلقديبمااحاؤثبرالهالنهاؤلددةاليال5وحى5الى

ظاهرايذاإصاالئهبدفيواالمسئلةطافىيئكدابمنواخد
ادمحطمهـنمبهـردهب6الصهذالمعرؤرو4ألبموباطناو

إررذااعاللت5فيبرنطممرفأنجاعالملاانايغانه
لىااالحاماللهاشاقوقافىازفودعوىاقتاسرف

صلو1نيوظاحاالبمودوادق5لفانهلحفن

غهالطيراتمذرافاأوقاددءااااعاصحهـيرءفىهـتانرااف4ةأألص
فاك3ءاموهـالمجعودىتيثحاصاحإحاالاألصهاحلطء
يهالمضفاءاالعاكزاألسيالمثادانبىنطاااماولة

اسشأونطدةوقوةحابةانءدهنءفرممارإاووهـفال
أحمالقلهيرالانهافإفاوقاناقاليهوراالألالءاطيرع

يهيءصطيماإصاالصاشهابهنااءوصجمافىتوبامزدهااألا

ااازالالىلشا101دااكالاعلىلدةاوممةعطابااال

رطااإتاأكلهكطافارثهـلىإزواهمااإاااصءفا

151نقيطرإقالمألنلكبمط5هووبهنجأبناحاعالملنةفى
لمااديسااندبراالوال105ااإلةاامادشاالاوواقىاإ

ثمثغاصاذاونهوبحوغرباشرقانيتاتاءدوارصواا

التفةاعلبيفىشااخاكمدهـإشامهـرواءثسلىالىلمونهةيه

لحالىيرصحاع9انملفطهرمحهوفعاثالوامابهلث

نوامبهأاتواههقانفسةاهمملجمتتقديرلىيماخنلف
بذصكوذالىورالجىفذهبلفحرعبةزوبملهـاالمهةلم

ثا



كلاللاألحمىوللأل6

اواصبجسةمىأنهألىالخهمارجهثاةوواالهاهيألالطام

ؤدهـطفسثعاأمعحالىدلاتمدالدليلهلاببرهور

احددألنعلاجههمنثبوفواوصنمافةعالعائالافىالئرهم
همطاىافاليبحدكذباطمااخماعهمقلافىبعدوانايهشرا

نهمءحهاعلققاقوانجوةاجدلىىعارإثاأجهاحءمداانلىحم

3واةعإباألصحمإحاالجموثعدقمداألعيحألانهايضا

ئلمثجاتاذالمظاللتصحاحالممفنااخهشالءعواأمانهـ
ألنهاساورباصهءستداللاالايفساحيلهـ9باطلوونجغسه

لادايلاالخمافاتانعهامماعلوناظباكتجحوالنانونء
بضافقاهنونهسبطلهضبهداوأاعهحالةجن2اصوااكئابامق

نولههنالمؤهسلغبرويآثدى11لهتبينهابصدهنالىيوق

إيرةصباجواةصهوادثمصيراتءوسهانمجهـونصلههاتولى
األجاخااثبخواانهمالغقهاطمنلمجبوامالمةرهالذمعيأل

ءثءتدللماكرإاانعالاجمعواواألخبارواآلياتبهوهات

واونةثملنآويللراالنذالثنصاذاضقثوكفر4الانعومات

خمهمكاقافاوفرافهخاوقماوعاالجاعهعالىثدىابهماط
دأللهناعجمهعظغملةذاإثوقاالنءاقوءإفرحاصالواق

صنةااواببالصارضة5لبماثاجمةاحاانعلىاالتههذه

صاعناجابوانصولاصصفىلهفتعهقلاإماضلوا

عناالمآلكلفيسؤثحمافهماالكنابوامامعفولباطلوجهعلى

اللةلىىتفواواواءالىتكقولهباطلالإفوالاباطبالضإ

إشئاعنإنهكطواباطلبابيندكمكموا15ألنأكلواوتطونألما
اشرةفإشةاواهاهعصوراعنهالمنهكطناذاالالثجوز

ربملىذالثنواوحاعاالدبهرفيهامجرلمفانهمحاذقض

تاءلمعر



طا9ثهاالصولأتمنة

نأخيرالنايهجةاطاشهتدادعندبذكرهاالخالصازلماشرميا
ويماعلاللةاصقهلههاوتخوزالجةأطإوقتعننجطا
3فارإصدىترجعواألفولهواهئشرارنهـلىاألاساتمومال

انمزأعاهمايخعقالاللهاتوقولهبعصقرقأببعضكمصيئ

جمقالماذاحاءاابقبمقامااهقةثنعسادااد5دشزت
واضاوافضاوأعمضيةوافاعلوافحجهاالءرؤصااناساتخذعاال

قوالوبنىهالااأفاانايراطعلوهـوائاتعالواذوله

بثاالحاثهدهوالجهلبمثراايرنفعانعةعسالالاطصاثمن
ماحهلةهنوءاتأواجمباومةثعقارهانلموتلىثتدلصرهاباس

ءدافقحهونواطوةءاإناملكوكلىافهفولهبهدأواءاس
فاتاصاعالزلىعدداللةتبئااهذهفىلهسوضاكطالىء

فولهمبهونانلمزمشسضالعددرالمءوسهاالجأعاهلكودطشوت

غيمالىالالئارعالىاهصذكفاناباوىابهاتعمشعرعبةد

6شىكمارونااخاذاهعوالم2قراجموناناالثفىحا4غاث
يهمءتاثانءيحبردينىاميعلىاتفافهمكوناماوتاالسةوء

هذاديدلمايةاالفىاليسهةتاإةايومافدهمةكاوعد

نتوالابقمدثتضئوألاالمحقذااوومىهوال

اعةجمرتنميممانيطهزولالبهاممتدإاهالةنويامزااوأل
كففىدوبهراعاءونوتبالمحروفونتأصالخاساخرجت

4بالحيرثمانافانإمةازأعاامحلعدهاألدألآلدةاثان

جمألوتانلمزمالالمنكرعنونثفبالمعرونأهصموزس

ماالمرادبلمالى1كلعلىثابغادبناتصيلئحرعبةخةقولهم
منثرؤههمرعاهونوتيعةخمصاهذهصروفهوحباونياص

اسخةاوإباهونرااومعروفاعثئاذلنشاكونعلىلدإثفا



وأطأإ1ذم

الحاهو9ادنراحلصسالءطةداللمىاالعفاعهماأل
دالىصبهوادباسهالةصحمومنصوراكاعصرفهدفيالمج
همالدةصلماضهممرانجاحديثهنكعإلرالفىطبرافىااخرجهما

عااللهاصحالواماوتفهيملةااصاءكاءاتيلنفألانهوصا
صحهالهوعمءلةلضونالمعدءداطاكونءاوبقا

4لمهءاللهصلى4األةمضيعلىوساىاابااخرحهابهدأوااما
وعماللةاصأضهمإئفيظاهـامتىمطائغدترالاقاوصبما
امتهسنطائعهعناخبرأوعبهاللةملىانههشكانطاهر
5االىفايئغبرهمعلمانرويطافاوهـبماكونسهمبانهـم
ءاءاااملءث4دبهاشدكىاماجلةوعنءالهزاعمحل

صماعة19فارقمنديثوصغيرصعكنهواعدونهخلفكل
ثاصثإفاودااحرجدمحنقهمرإلماالسبقةلخافقدصهرا

لعارؤذة5ملحالماألفبىايسوذرافىثثحلىهنمواصاا
فيءلثمرةيمصهءوااحمهاتوهومالزاحمحلمنألمتفايئ

حاعباصكغاالطعبراوإدهراآحرالىحهااةكاجموزالالتجة
ينوداجهوارسيواللةوكلةثمربةلمههـوا

جماكإحعاوقىا3تىلهكتالهعانهيىالدةصفوقدكااط

فانولوايهااألحكاانتقبرجلمركئىء5لكلصاناتإل

الىارداللةالىدالىوسولوالىاللةالىفردوهشئشنازظغ

قصداظرفتاذاو4دصهااردودسااواردابهيم

واولسبههوالؤثهلممكالدىاقااطهومااللمحاتجينهعرؤنه

ااكاتوا4واااجيةبالفادلمولذكرهماحسمينا

يلرملألواحعالبهوااصىهاثمموناناذالتءمايلزم4ؤنادبه

كعيصحهدكلاناواقااتجاعهوقاإشاكونمن

وال



األاالصولسكلممن

اتباعةالمغلدصلىوالبجصبلإعهاتآخرهدمجهءجمىوال

إصواباماهوىلمتهذالمثتقررواذانجصوععهجتهاتاذلمثفى
صس

كلاثاأاحثأاحعه

فذهبطنيألاوماسيةهوطلاألجاعبرببةإقادلوناحتاف

فيةاطغمممابهوجزمانبرهـابئإصبروااقادبهولااقءا

وراكهوقولاهذاانكاقاألصهقاحاةءاالمماومئحاديولهىا

وسدحيضاللاوفهمخاوجمغراكااالدلةعلىاالجماحمملىوانه

وقالالظناالديالاشهدىاالوالرأزلىهممتةءصاصحموقال
بةحالفاجاعاتبعصصاعبم41ننياطنءصءاوابردوممىا

منالمشهرربمعزلةدهمةهنواصحاعالمتواترواندجرآعياانل

فمماءاصرافىالفانلى4مىسفاادىااالصحاعيثاألصا

إحاالحملايوجىانهكلافىهبعىتاروافىوابرازلةبم

باخجاريذتكونهفىفلمماشرايفروارخةبدا5ه

قالبهسااليئبت14اهودالجهـالذهبألءااماواهرواحادا

حءعاوولويبمرااكتنهالفال

ممالىاحثاا

ألنصتندمنلالبدألاعآلفقالبحهاعاالبهساينحقلىوااخعالة

الجارعبدوصماألحباتباحدلماألساهسااعاالبملا

اقولاالنفضوهسذدغيرعنجمهصانوزصانهرمقعن

محمءإىأليرادةءادتصذاءالجمردإوزحمسالاللةديئأل



ءالمأهولوللأل7

انالالهـتفىولاامجاحوشئونبنباحبلبذاإشاحمقلط

وزوبىلدمناالمتغالتصاعاالصمالتفعبتالباهلالى

افاهريألامعهووراببرقولموسطعناصاألكأاشاا

رههـيابفذهبجلىفيردفمافمقدواذالمسةاافكارهملال
لىىي4قابواسسقالألبموندالاد4وموهال4االى
قلىةاوذالثلهظهـرفانبهاالجماحوقذقالثالىاطالبهداب

لىءجعوااذاالالىابوالحسنقاماالمشلةإلةااحدناتا

كبرهاواوقيعاسإةداللةعنعدههااحازهياولمحثم
خبوأللةددعناأليجيعونالألنهمهأاالمصيربجبفانه
امعرؤ

فيرصأظاجثال

غيرهتئبدمتهكانتاذادعالمألمبماعاالفبربيلهـ

يةألهاقداىاذاوامائىاررصىقالهخألفبلألالالثؤة

لهورشبارءااألولاقاقيعالؤلمعوافا3اتجداولاتفاتال

ةالىلاالوبهمربهالاناقايخالوهيندواإقال
انضةامنوتدثاطسوانلمهافيومحدوزاىوالى9وماالث

فىةينالانهيثاالطيهابوالفاصنىاطنابةكاوازازىجمابو
داهءهنإفآنحالهوزبانهيعئغبرعدوينحفداعاالهعاث

دىءاالكاهامذقالدهانالحديبهوزوألتهادهاهـتاادماالى

لمهزةةءدار2يةءدابيطلثإنفاالعالراالمنأخروننابعهو

ينالمحدمنمالةجمىاهعنماالحإبفىحزمافي
قاالمابوهـماذالورىابوالقسأمنىقالفالسدقولهووقال



أل3االصولعهن

وتابعهمهورءاالىاالشاذنممبهوإمياساابمرمضألفيعندالانه
صعششرحكاالسواكبابفىىوواافالتالىوالةاهـعيهطاامام
عليهالذلىالختارعلىافبهاحانعقادوقتقدحالدداشإفةكماهسبم
يعئبرتعتراللصفىإوهابادعالقاضىقالوالمحقونورناأليم

جوبلمةعلىاالهرلمنوصوعالوكنعالمرابينفىهنخالف
ونبةألققوناالجربنىوقادإطرقاذههـعدفعهامدارالن

وألتهاداالصعنصادرةةشعراصقمألنوزناإظاهريألاالف
نصوصمحرفهنبانعنهمجابوصارهاثءبضصرالنصوصتق

الصطاالفىوتوخمزيزاممتاباآياثوتدبرمرؤكا5حقاتالشحي

هاتدعبجميحفئالشريعهموصنبانعهرةااصخذاعلى

االئمةبرامنميماهرامااواهلاوأدتامناسطاجه4اا
لهسمعيبوالصحمعحريعةالثبنصوصالعقيدينسخةاوحفاظ

وألواليسضةبصراءعابداللماكيمدةاةااباالراصلاتركاال
فىصحهدواقلىنحيعارهابئءظاهرهلياثومقبرلقياس

وقعماالىالنسبزباااممغوعلهامودأقىكإهينبكأنممماشل

عدألمةفاث414عاالدللبمالإهنمغيرهذاقى

محالسادسثابحيا

ىينعقلمتهاداألاهلنوهوبهاعصرنابىاكاداذااأا
صسهاانهوهابابسكهاقاضىاقالةجماىهحبهاألهمءااألا

اليحنبرجاعةوقالاحهمازايمعنةغاطنالسرخمىونقه
شدادواخارهاااإةاءإنلمملىاهـا ربوسوبعنومروىو

قألحمراانقراضقىطفيلممناالمدىفالوجيزافيابرهـافي
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لءالمأولأل

بنعواتنحالفئههعقدينلمعهميافبلجهادااهلمكاتان

الشامىمذهبداهوفالخألفهدثلممءااانعقادبعدحهاثاا
وهداحهدعايةهوهكطدخالىاباوالمتكلمبهاكثرو

دإوبهمءاجااصاامحندانءصوابعمدألقاهانفراصزطاش

ألاصىللنثهبمظعبرةال14الىفوموذفارهمفىذلئط
االخرىةأشالىفىدحهـاوظصنأكمةبمدوهي

عسىصحى

ثاساخاالبحثجم
عيهي

داودوذهىءدهالمهراضفاخاتحالالجمة4الياصحماع

طاهروهوحابةاباجماعإألجماعطاخنساصإلىىءطاهـا
وفالاحدامء4اعنوريف11وهـهداعهصعفىحبانادمكيم

ودألىحاجاذاواسيشئعلىإصهحالةآتااذالقةحضابو
ملمإمحمز

كيهصناااثحيابا3ه

مرهوهاشدةحالهثامانفرادعلىالمدبنةاهلىاجاح
إجىافاليرهمشبشالفيىيلمهعواااذاهالمقونالمةءادقب

االذانووالمداصاعقإسآماالعلطربمهكانمافىاداانحا
باذةتاساضىيقصكاطضروأتانماوةالتعوووعحمفامهاةأ

هإىاءآخيراوفاوروسهالمءاىاللئهلىصتيازمفاوتيه
هماوراادتكاصىاالواأموغوهمفىجتهاداةساثلكالم

وتركأليهالمصوطندنابحمتوهزنقلىثنعنكصحثإا

ألخبارا



أل5لصمىاعاكا

اوجهجمالةلىءاصعا9نجهتيفااللىيىواسيبهالمقابثاواراال

حةانههاثامرجعانهويهاوالبمرحعباجاحايثا14احدها

اولىركانرخبرءارضهانداللطاالليو4فىخيممفيلمانو

مثسةاطرمينلااجاعوكسذلكسايمبامهبموعدههرهمجم

بععنألخهمجمةجايةالكووامصرةافيالمصرلاوالمدتفى

اناالىورءاوذهأذالثوحهؤلةحمأزعومىاالمه

فيبسادوااذمىالثوومانكتةشابااالرلعةاالاعا

ساإبموراوذجمهانهداخاءيمورةاالمقالخهم

وذاملهمالةبثاآلاالرءالماطعاحاالقالى

اجماعانالىااوذهواولالىهواصاقط5خأاضهمة

ةاألمامىولزيددالإإفابكجإدسدهـاوزةا

ىتاسعااجثاح

اصامراتهـودسوهن8يالانهاعااليالمجيءبوناظاآلاتة

ماءكاهافىالئاتحاعحدالىاوأوراقاعيممىاللىخألفا

هنصورابواذاالسي

اماشراابىاجم

إ

ألغاعااللاهـمحانقرأضزطصفيانهالمامهـررابذ

كامهنأاهنوحهاعهدانهءوورطالةهلىاعهذهصوه5اصحا

ألبشعترطانةاالنوركابئكه
ك



لالماهيولحصأل

لمجيمعشراحادىاإجثأص
ى

ويتئحربقوالاألجتهااهلبعمقيقولان9وهـالساكؤقاألجماحفى

هنييظهروالفيسكخونالعصصذلكاهلهنالمجخهدينفىذلك
آليمواسباأطثاالهاألولساهبمذوفبهكار11والاخاف

صافاالياشافىاافوالآخرهوواشهوهرفاااداودقاله

قاوداألاهلوالمئحعافيةمناعهةالهوبوخةاصحاانه

انهاتثاااجمممفعاوحهوجمذئممغرااألحامدابو

داإثكفىافالاألمدفىواختارهصبرفىافالوبهاعباولبس

بهلىالقمذءوألجمهإحماحانهيعفكهعالىاحديصرولم

14كراليمالىيقللممندءحادباألالمروىاعكاال

بهوااكوددانذلكعءيمعدالنهالعصراضانفألسئرطاجماح

اناانإرهاصوالشافىاازاصىأوبهرضاصكنال

بمهبىانرآمندهماالوصاصعانهافىىالفالواوويالى
بقوواهريرةألىقاقالالحكامرثإةناناصاانها

حوألاهتذ5بؤلمألفونإةوفاهمكااطبعنهامجاسضرفىانا

الملهلىإسالىابذلكمهايهوئارضايهونفألدإلهاثااأ
المروزىفمااسابوقالتياالعنيهمكنصمادراكاناناصأأ

شئوقانممالمالساثاصاإصبراعنناااقاافيحكاوو

ؤكواالوإعااجينفرجالمتباحهودماراقةهناشدرايوتية

ن6انامناكلءقاالىينجهولمىكئالىحكلهجمه

كاثطوازممىالىحرابوفالهواالفااناقلىونالسايخ

فىنانالتاسعااالبعرفهغريبوصالمئافى
نانكلاشرابردالواالاجماعاصسالذإصهحابةعحرا

ا



الألاالصسولعهن

به5ابهامابونفانهصدالخوفرووفوعهيمرلىهـويدوممما
لتاالفرأةافاثبئصرطاحماحانهعصكشردىاساإالجرينىقاق

رضاعلىهايدذوالاإلقراقمنيوجدبانذلئهواباواالع
المتاخربئبعكاقالفىالمستصالزالىتارهوالفوبذلكالساكنبن

بالمداهـايستقرارلةكوني14عئدصراشاقاقوالاألاحفانه

عدمقالمذااهلعندلماتقرروتااالفانهدهابأل

اورنحامحبمذهبهمعدواافئاذاكلقةعلىدشهم4ةازكال
المسابقهالمذاهبجيحعلىمدألبداتغصلاوهناكبرلمذهب

الحللاهـاتفقاوواماقوساعطمكطرتاثاذاعاألبثتالمذاو

الصهوالالركفعلأنهلفةلقينهمءدريلمعلعلىإقدا9

اخزأالاقالوكيرهقاءابوالهطعبهويمموآنهصهعالاللة
فيهانهوبئاوقالخمماةاقالهاصباالخضاروقيلىاظهولص11

قالهوجوبااودالإلديقومحئةاالباعقمحولواحول

قحعصلتصاقةاتهافىأالفي

حعثمرإشافىاابحثاممهال

انلزألفهعلمااألصحهاعوفعقدمثئعفىحاعاالببهـىزهل

لاهـصالوولاكاطهدثنالمجمىقإصاقاماحاالت

عاتاصحرا4ءجوحالىوصهاإهمظهرئمممملىءهصر

انقراضزاطايفىاققدمفلممانلىلىءمبنىفلمرارجوعوازفك

لمجوذهلمترهيلمومنذااصاجوزاعتبهرهنحاألجطاهلعصر

اللةبدابوجوزهور1بلىمه9غبرهمكااحالناذااهاو
ولىالى9ووالرازقفالصرىا



ولءالمأصوليهألل

صرسا

تعقحادسمثافد

حععسراوايكلتض

تلما
ر

ءطحثلصدتص

عص



لالاالصولضامنه

ثعشرمسىاظاثالبه

9

دهمثلمنزؤهلحاودلواوأوبدابلصراللاىالمتلىاذا
الىالجهورفذقبلالولءالغاغبرهنيلنأاواخردإبلاحداث
جمألصةاالىحزمابئواوفضاالىهمبوذهباشاذجواز

مماقلذلكفيالىخوزفالغيرهبينوبهااللمتدوكمىا

صى

عشرادسااثاباحم

اعدماحأقاألرأهـزكالهرضءالليدوجردجمنهل
لهافيامخاكاتانعدمهولهقامواةاالمةعلنانإوازبافيلبه

لحباكوقيلندىاقوالصصاجباطوافيصداالصارهوا
لمةء

ح

عشرالسابمالبحثص

همالورابعندفاخلوالاألوفااحأالوامبقولبارءاال
فالونبوالصةاثيعثهوذالواتتءسثافىطرااهمنوا

مقعنمحىوهذااالهةجلهقالخهممبرؤوايهلةومرهانا

اصاىاحثمالمقددحثمالجوبنىقالمدى19صارهواالمنكلهبهأ
عندالعواماعافمفرعحهدوابالمقالدنوالمماةالاذذالصاأق

جمةكونلهـهعخاوهىازبقالكاعنددنهـءعناكعاتخلر

همءسااباننءوابةهدفيابوجودمعرهمباعنبلون7اقافاالام



ولالماصوئا8

حاالولابابا
ح

فصولفمرامباصفىأ

أ

زموصصدالىدإةا4ةحةاألعهتةاتذاألا

وذممحاز14عدكوروابيماابلاةافىقةثحةاشهكمبه
غفىاالاصدقااألولوهـإراكوهشزكانهلعميهأأا

ايراناءإظالواوااافولائاألمصصفىاخحافمىا

مااداضثألتكأاصهاحرااةلعربفولباألصواالولىعإ

صاإواءبا3اثمنصلةإالىفااوليالسثددةاةكما

فاوهـماألصداتاؤدرةالىاهغوصوصوعوعئا

ءلمإلؤسيامهلىءنضسواةءوالمهةتثصامرييلالألحاسض

ءايأالعزإجإاالمبافالمستعهـاةىلةالالادوألاو

األصلؤتور6ءرايمءاوصااذاصاألطفيباعثباردا

رمهءوإحالوامعدقيصبلماذكردؤاشزصاء4فاسءانثمى

هوتابالواايدعرممصاألجريلمألصولاالءازاكهذاوعلى

مةواونهمءينءلمهااااالهااةالمحزهواعتسهإفحبدالثاكؤ
ءاتاا6شىالشاممنحالمفاااابنوغالصإابنوقاورثابلى

فةطاإصازفىوماافحاسصيةفىلمألأإلفاص

طانيءإاهرراجهممبفالىهاوفاثرءصأبال5أفىهـ2اوأتا

ءاقايماكاء1011015رفؤما115فيةمة طسطسببإهئاووكا

هالغاكيوقالحىئماالبذءانهئاوثاىوذحافاوهو



38بهصولطألمءلت

وقالدباا4حةااذاةالهملوصحهاىلةادتئسماما

بعنفظيااشترائعتركةصااؤل9وطاوزباالقماةفشىاألشا

ةالاكبهذباشنرامههالثإثاهورقالوااألباادهـأكجوبا1

األدلةاهنعنلهبماهذاهلكلواسندلديدعاوورةالم

هايىبذهـمااراجانيبوألةباجوةاعمهـضمخااصا

األفىايعهىيألهاونجيصؤوإكىانماةزحانهاهنوركلابلى

وروالذمورهثيىمفالخابداقدإأمهاحمألىوهلىةبقرر

باهىرءو9يان11الممألإةاصفاصدهـجمجردعاةالمقابن

شرصافىهاوردساربباةاهولفىاامارءبااحزاءةاذو

بوااالواعصناةلمه11صالاهلهلدتورداء

اصابهديفبضهذأافضاميأتلمألرالدافىلهعنس

مامهالزأطهمجردامايملالمبةقالحامئافماهواالزاغهدا

االصعوإبونقاتمصولافىازىلىقاعاكئيرةمانءفامهلىيمدة

وااكقواإلببط1وبعمثرحمسأفىإة3صةلا4صة

شهويفرحبرافرهـئمعالهانعوهـكاواكياخدواوةا

دإنةلمثاماثكلعباسبنالولسمهءصداللهوكةهـبأا

اداالرشهوالمنافىا5هاق3صفبلهدداتو4ادوء

افدبانرساداواناقفرقاويمنواادوالثفاوا4كة

زكالثواببننقصدأللهةايادااغلمةاألرسهاداواالخرةفواور

واشربواككلواواالباحدبععلهؤيدالوالمدايناتفىادناألست

األنذالمةيقرباسنطعتأمزاستغؤزوشئغماعاوالهديدو
افكلوااناوااخراقمهـيلوهحهقدكادأنوواذلوله3

قردةكونوأعبرلهيهواهنهنبسالمادخالوهابمكراوالماللةرزؤكم
بي



المأمولولا

الصريمالؤيزانلىذفالالهانةومثلهنبسورةفآتوامو
األولهة3لمتهئواكأفرلىرررءادواانبرهاوألوااصمالوبآللو

ملقونالتممااالالحتفاروانجلأالالطويلالليسلإهاا

جصلفاوصنىعثرخمسدفهنرهإنتهىفيكونكنكويئولن
جععلوعنىعضرمسايسمعةجعمستقاينمضيينواالنذاالنأديب

فابضثواخوواظبرإطيحاتاهنكلواضواالذنلعافىاهنبعضهعم
ةفىوالمثفاضانتهافافعقنحووالنفويمقئيراوأببكوامفليال

دإغااغرهالىانظروانحوارواالعفؤىهاذافانظركغو

افعاللنضيرككقولكاقاسياواالكملمفبرهـهاتوافلنحوالنكذيبو

والمبوثاخوضثفذرهمنكوييرواتصفالمةهوتوانحرفاقالهو
ةاىذهبارابصئنوعمئرسشةالمعافىملةفي

غءموضوةاظابثآ11باعتبماراالصصيغذاذالىنالمحققمن

انغبةاارهواضىيرةاألكاووحدةبااصئعاركيرمنالمطلبلمهاللق

واراهالسبمفالسضاوىوائالجوثوجبالحوافيىمواال

ورألمأتحصلكمالمألماانهالىالنمافعيةيعنىاشاثرارآق

إألصظتثصانصحاكأقالضروإباتامنصارتةعىهنباقل

وقالياصاالثراافىمحقاسابوعزاهوففواحدةأالمرةقتضى

وبهءاإءابمدااالسيمالنهوااشافىاكالمسمغئفانه
تكراراعتدلانهااعهجهوقالةالحنصءماقمنجماعةقال

ابواذوأالسيرازىشافصالهابوقالوبهاألمكانمعرالاهدة
لهفاللؤتوالمتكليالماةاساعةءاااللىاله وووبءمرومرسى

لاالولاةاوئ4هىابعنوروممىوجماعةبرابواقاصنىافال
الافهامحنااألقوالإهلبأولممفمحمىالالذلىقاطهو

بشى



8االصولبمعهن

اوصفهبعلألاتعيئاصنمجرثااألصناذاهذابهيعتدبئ

علةعدمحعالقاتخنهذههنبنئئالظكاناذااهاشرطاو

ابثبوتالحكملمتواثعلةااعاتوبوصكلىاالصحهاحوفعفقد
هماذتنفاناوصفةحمرصمةعمعالقاكاتانورترتتكفاذا

نةالداللةالانهاصلاطويمواالربهتكمراراعدهايدسا

حصلحصملمتفانءعإلوتدلااذتفيدنةبقراإبمرااعلى

بصورافثرارعلىضديبنالمىاللاستبغالواالاترار
ذداثالذالتكراريفيدهااالمرانالغهاوعصالئىاهخاصط

غةادأللةمجرداألاليزأعيسواليزاسصلىعىجضا

ائاالصوربذكرالمفامهسذالفىاخماويلماقرينهاعدمح
فىئافاءالخامسالبفائدةاليأفىاالموداهلذكرها

نيقهلالتالكراريقعضىبانهمالقائاونالامفيايقتضىهلاالمحي

إهايخلوالبهالمأمورقثاونؤعداهمعنواماافثداضىيةبانه
كونلىإنعلىوالاوبفواتهءاألدايفوتبوفتضيديهونإن

وصذابهالماموريفوتالوجهعلىاآلخيرفيبوزابىالمجرد

هماشواالبمااوىالظالىوعزىيةاصءخءالو5
اقوأصولالىفىقالضاوىاواطوابئهدىاةواازىالى

عدسلايخايالمىاشتركالفدروهوفلاامالمبموضوعانه

نجصوصاسعارالمفظفىإكونانغيرهنكأالزعلىطلبهوالفور

ؤمجبفورايقتضىأنهوفيرالىاتزاخيااواولوله

االعزىبهالمأمورالفعلىناالماوقاتاولفيبهاألشسان

انهالجوبنىتوقفوةالشافيوالحنفيةوبععقةوالحنابالمالكية

افوراهقبكلورالمأهئلدنىقالزاشاااوللفورالمشةباعتبسار



المأمرلول

ةاالخرقفحخراعلىاحدهمارصيانلدمزاشاوا
فىوففبالوراشوجوبسادالمبالفورألاشقيبا

وءوحهالاخراداوبادضاتأثمثهىيدرىألالىلااألهت
يسدنةغبوفاصالبالمطالقانهفارمنقولقماواطءالزاش

اطفيالفودوامرابعم6ظاؤاناقوألثؤاشألرربفم
بمااهذالانثمنهوزلكفانمائاطباصمقنىلالة

فىحاننراوبهنهاراعلىألفربتذالثفكانوراةمنهيراد
خصوصعلىأللةاعاالمجردةأالواهىفىالنرأحانماذاممل

ولصاةلان5وراببرذدسالسىإزاكأاااووراةا

بهامراذانالمائىااتادوالمحدكأةاشافاةنةاطنو

دفالكادءواسلةاالمالمعهنثائاعانهـبهاالعىاصاذكان

هاعصاذاونرثءاعاثأهرنفانهانباألهاصاذاواحدا

أذادداههـدصاذاوصثرن1عزجما6أنجمفانهبالحركه

ودتواطءاالصووداصقإهاهون4فاءاصاءاباهاعى

ءناراوعقالضيهوأليقغاضداعأهباإلسلوغبرذك

5احسعننهثطانهفىفوالحاجبفواإخزالىوااوبنىا

فيدوالىةإشاوأيالحنمنجاعةقال4ومعهنكبراالضداد

ىؤ14اةعنمرءاضاكماىز4باإقائايخاهؤالةومن

تحريمثأاأللاففىندبىاصاألبابىاالاألعصفىضدامن
باالىبباألصذلكخصصعنهضهمولراهآلأهىانماقفى
إضلىااصامثئاعننهـكطاعلىمنابظهوهإضدبىادون

عدكونراؤمنهكمءودهضهعننهـياشئبااألمرجصلى

رىاالسالىمعزوداوىإكشحهتضدهعنهـيااسئىبااألمر

هبم



الاألصولمامن

ميااليروصخسوالىزيدابهاقاضكاواازىاقالوتتاو

نإواضداراهآضىيةىاالتأخريئامزتاعها

ثحريمانهكطاتإوووكدةسمنةداصاكونفىقةكطاوبااصببمإ

احاقياانغيرهاوةاالوكهثهعإلمااللددصنهمءءإجوقأت

ركالقلزمالىودىاواإضدالمقواخمطاقياألرةامراوهاا

ضدهعنطتنباشئىاالصكونفىلمؤفانلىمائدةوأفيكانماال

كاءفميهاأبانهصلااتطالةبهورالمأهزكدارر5ااقافتصا

النهضداصلىةشىؤباشهلتاذااضدالطوبفهاوددص

هذفىواالرجصهىاوهـكذابهماحمطءوونااصاغا

فاناالبمبائعنىدهصعرطانهىالرمإساصىءباصاارلهالم

فياصامزماليموومالملضودنصونيمانواالعامىباالالذم

اكهةباللزومماافاناالخثممابااإلزماهـكأؤدمبائمزومالحزمو

إمرايستلزمفانهاصئاضنهوااهثداثزمبااايسنلمزم

هوسكلىبهوربالمأهاناالثانالمسابعولااليمطأببادهبض

هللاالصلاهـهنؤتالفاظىوفعقدالشارحبهاصذىا

حصولهـاحدقفسيرين6األجزافسروقدالامءجزااروج

األتجانانلسكالاألولعلماءظاةاوطاآلخروبهصالاال

وذالصالباالمثالمفسرءاألجزاكفقيقتكاهولىءأعورلجعابا

لمجفوطفسروانذالصاهفيقوصشالمامئفانعابهقامتة

االباناناالصهللاهـمنةءصحافالفيهأخنلفمقدالقض

الجباعبدالقامنىوقال6إقضااوطةلمزميصههوعدبهبالمأمور

ءاقضاالهـاخالفواممافاهـنءاألولوقواطيستلمزهه



ولالماهولءول

الصورةهورقانلهاالملةوهذهاألولباألصاوديدجبر

حئيفصلفااوفتاصدانماافعلقاداذادالمصاألهىاالو
كدهافىفحلااذإايقاعطيهلاألولفاألحيمضثط

قاطوهريدجلباصاالاقضاهايلزمفلضىاليةفقهليقتفىا

والممترلةوالحندابلةالحضهنجماعآوذهور19ذهبايهوا

ألنالمحيخاماناكفىباإلداألصبستلزمهءالغصاوجوبانالى

ضرورباتمنيكونهلداخىبانهردوفعلبااالعىئلداتكيراكمان

جمأالمفتااذالصاعاتقديمزيبمانرنمواالهوؤالمعهنافعلا

انهروالمطاقاالمرةزتاإااإصورةامظهفالملزومباطلالذمو

فىذالساالمكلفيفعللمفاذانمحبزمانيقبدهواللايقول

الداثالىجيراوبعدمافىؤملهيجىهلى9األهنىاوقاتاول

فالفيمانصدنةفيرهنافعلايتضالمعالقمصاانوالحق

زاكأااطادانوااوهبفصلهاالعهـدةعنالميكلفخربم

ورالةوإقتضآؤهيهعللدإالاوفتااجزاهبعصقتعيينالن

ينلزمههاكايةبلفضاهنأالهاوقاتاولبحدانهإظزمأل

التاسعآخروفالىعنهبالعأخيرأتماالمكلضبهونان
فذهبالامالثئىبذلكامياشئباباألمياالصهلمااختلف

رزهباجحوالىاألولألىجاعةذواقإاالىورابر
يقتضىةكاتاألتاابااألميلهـاخنلمفواإئر11هوراب

مالمفءبععلاهصهوامثينالنعلىاتهاةءجزمنبثئاوبهااالمر

نتاتهجزعلىكلىاصدقنماءبهويخبرالماهيهءدفتص

ولبااشافيةاإمعوفالالثاقالىورالجهـفذتعبهنيضر
بهامىايقتفكطامااهيةبااألمرانفالمنقولبطالنوالحقا



98ءاألصولىمامن

عشحرالحادىمقبولةداللثذاعسلىيدلبدليليأؤولم

صلينريمصليقثىلانعويئبمقاامرانتعافباذاوااختلة

اوواحدةمرةفعلىااثعالموبجهونالتايهدافىاالندكحيهلىجماريم

لمناكيدانهالشافعيةبعنهاقالىمكررافعلاالمطاوكونالفامميس
وبهبالوففاصعفىاكرابووقالللناميحانهاأالىكثرذهبو

وهذالباطاالووراجحمإلحاوالتأالبصرىالحممينإوافال
فيميوماصميخارصصلنكوبايراوامااالخادصورةفى

فرينهفامتاذاأالشكادفىوهـكذالوءابههلايهانفىألف

كناركصلنجاريمصلووثميمأصمبماثانوصعمدانمبماارادةعلى
األولإقباكالمرإدانانفىيقصالاوتعربفايومبايدنةاظت

هااسعفنىءماالسقنىنكودتأاالرادانادةات13اذااوهـكن

وصلىنريمصلىحمعومافالبكرفدإتأاتإذاوهثذا

العطغامجرفابرادهيحهعلملمنأيهدالمغيدبراللمالثمالتين3ر
اولىاالكثرعدداطولمقادموناناداألحواقلى

ىح

ااكفىالثافىابابا

ثمباثالنهوفهر

القولحإالصمالمفىواثامعناداالخةفىالنهكااناالول

جفضاألستعالشةصلىفعلقعكفطابلىءدالااالنشاف

الالنهءدشاوأغاطىاالرجوفحصفيفعلطلمبالنهمر9إ

حهايإلفونعناثصهاكذالروهألنهىانصحواوءهمافءالهايى

31



اللاالميصول

بههـالىانضمنفعلالءمشافان2عفعالالى9اسثامنالئفعلما
هوفىاةامحناانالىوىابلىبفذفبقاطثالخئلمفوائا
دإضضاللىالصقودهفازاءاداهءمافىوبردامبماقاوهوامحريما

خافىاأوأةتىاهةداحأل4إفابلاهباركفىواألتولسل

هـهارنفمىإءاكياصاوازسأالرله9نماوكمالدعالهفاقلونجاترغ

4اضااصئلىلمألطايرهليمنضلمءصاد11بدهلالمميدفولق
4وكىلال3نماعقبرءالفانهلمثاءدتءولقولهفىديدوم3لأل
نهكومإ9رفىسءآألالافىويه3ااااناتفانهالألشكااللةقكل

صاالحامىفاشالانثألتفيذبسالمرفاقولكولمتأييمى

ساكرتازحيإفضارئقدمحصاةوئردنهلمامجازايردانه

اإتازكببهذورالدؤفئورمنة14جهيعإككراراىبقح
داوتودإدادآكرنزاإاألحهاوخالفبلالاط

ادتلضؤتءاطؤتاثبرااكأورتا14ل9وايالباحذاغهعلى
اجاالمىكاتاذاناخريمهوندداألبنهاطتفاةاالألاتحريما

هونمازاعاأياترتارشالدارألاذاقناحمراتوحيماؤعا
وةات3نآشتىبةثإديسمعفىدقيااذوهـالراطالبفى

ثسالطثنااتة15لثءتناتراظنكونفبطنىأبى
آلتءايياتاإلمبادفإسااضسااضىانهالىكولاطفذهب

المراداصزموغااارىلهاوهراظرويثلرنااحبفعلا

شاسلةكفةسماككأكلطءلوؤةلغعالدسهيقتضمانهندهمى

اااثالىاألالئواوأا واقاطييلصءاارأشسدمثىمصدثا

ألورطارصضامميكلاشيإصروابتاذهـالىواخزواإجمعرعطإثط1اا
أفياألإثإألممألااثلهقئإماألليثصانوتءأالشهزءاسمأ

شإطالىالاذءه113ألاتإااهاا مسلمحاصنادموو

كلما
عماعو

هـ



االصولمان5
ب

19

ألضعنهشاصريهوناظوينربالكشصعإلىءحرفضهتوقف

4لغيرعنهنهىفاالشرحعلىموفتهفوحاينوماثالفضىي

إنقاواطولف5لابذناشالىءإوابممثلموصادةاتنضؤبأل

ىاكتخريمضىيةماارثوالمطاتأحجساابيهفرقاغيرمنضاخمكلأ
ذناثعنجوالفيلثحرضهطصاالبكالنإرادفافسادهوضهإ

نةقرلإدإأهذاؤيهونالشاضائالاقعدمعلادامااقامئاا1
أ

الىااناذاهداصازئالمصهءالىخاةاط4معنانالهارفهـص
ثنىانة4إوصضءىاتاواماازئهاوذاتهفاثاأ

سلىلالياانهالىورإببءفتياتالىلىءالهالشداوباعه

افإصدجهـوذهباوصفانفمىفسالىءبلظنهىهـااؤسمات

عنهثطاوصإنيرهئمىعنىإااحأولءااقصبهت14

انهإصاهراوالفساديقتضه2لفتافحسودقاالدارع3الحمملو

نالمذامماصافىالواايقاحهونحربمإالنلهاصوويشاث

واداكاو4ؤأإاالاهنتءاوءأواتهخثاثاامرحءا
كطابهنونيفرمؤثاطواهبذفرفألدايومفىإصوماء
ونءخىورفاألاصفثهااإشثاء هـوورموروىلم

خماموفوصاوااألصلحاسادبابعحونمطاءجمالحبعثقأئ
ئاعلطتا4اثمةاصاصاءوقزمالتوتدالبتسفروقذالثإ
األحوالدقصسادثالبقتبهألاتمث4ىاذاكأفاوبلذاتها

اذالسادام6تا3حمماةيألزمالثالوصعنهىاونةر

ىإكيقحفارجألمراوفارقإوصفعنهألىاوافوصا

األمرذللثنماايفاعددعوفاوصابأالثةصءليءاابةدصعه

داممافسادهلمزميمىمهـمادات5ابقاعهعنىااللن4ءرجانر

دالهءؤأ
اكل



الماحملول9

العصرمفىاثالثاانبابصه

مسئلىثاللونوفيه

كانلسوامددااعىثولالفهاطهووحدهفىإالولى

مايعطققيهالمعاللغفاهرالعامحمااالصكيراوافظااألص
جالالىولهكةالحدودناذاوهـدمةواحدوضحلمجبلهصعة

رصالمندواكللمشالنهرجلمواة3اتاحاعليهتدخلوال
ورصانرلفنالنلىاوالثتثاوالخرقهبعهوأليخالىا

كفوانادلىافاظاالوفراقاالصهدانةبةوالئةوبثهناكليصع
واحدوضحعمبوفواناغرقهيسوالسةإكلطهالخسة

ضىيقةيءعوفانازءوفةحهاللىذاوقىكالمثظءاالاحترازعن

انالىالجهورذهبالثانيةمعافهوميهءيتناوالأن

لىءدقصمظةهذالفاذافاظاالعوارضهنالهوم
صوصطاممومانرابوداالقاضفالويقالحقحععهب

ومباالمعافىصافافياألواونواخخافمااايرجعان

انهامبىؤقالفاظاالفىحعيفةانهعلىانصاؤهصدة

قاالازاهمصةوقافاظاالبهتنصفقهثحفيبهصفببم
فىىمإماتصورثهلىاثماثةلمجازاأالوصيقيقهة

اجمبموافماااشثرهعامارقاقطعحثمبقالحئاالحكلم

هسائلابةتصفىخقاطبرىافالوالىشيرىابئكأالجي

وقادابمااعندبعألاألفعالفىممعادعوكطإففهافىاظالف

صفالاةملىوروالجاظاالاالوماعاليهقالموا

ومبال



39اإلصولعمهز

وباطلةفادةائابواجمدالوراضىقالهفغهـاامولااالومبا

اشرالهتوقعومابالمماألصافاأقانللوفعفقد

وعومئهوفىومهءالعامانارابعهألالمعاقفانطئ

واردهانباعنبارهوةائثوماسمالمهاللفعلىاطالقنبدلىالمثطالم

لى4فيمضكميىئولالجمومانبيحهماإفرقواصرةءكبر
هومدهةدصوريمنالانهيثكاكلىالبدلوعومفردفردكل

فردلىءبلفردكلعلىلمجهاليكثموكنهه3ةالرفوعمن
واحدنثزاكوأليفناولدلإيللىءهاإوبتافرادهـفىحما
صيغآلهومالانالىورعهابذهببمكهامىاطقي4دفمها

توالموصواألشغهاموحمرطالثءطمااوهىحقيغآلههوضوعة

إنكرةاوسالجهبماوالمضافةوالجنثاتعربفاالمحرؤةالجهـىحو
نوفدهوهساوثوصمكلظوامالمبالىالجيالمغردو4ثالمش

الهومعدورةالمذاصيغائي2ثةثاطاحدوثعندنبهونبةها
فقاألاتاالولر9انءلماسضوصاعلميهاللةصلىعنهماثبومنه

ذرهارهفليعهنألهاصاةثاالهذهاالهاشافىعالبزللم

محلةاقىكهسايمر114اإماصابئعروعنثبتومااغ
يقواأالئهلمكلتفقالاجمردادةشحيممااااحدولاوشاباهن

مسوعليهالذهلىاللةولرديذلكدنغرركمانفمتاواالو

فهـماكابانهذلكمحنبهاجيبوهادالموهذهلءمقادادث

فيمجدوفالعاووالةاافتأألثماالوابقراقبا

الىكوميثهانه4الحنعبمنإبخىالثباغبنمحدةحءالماهىإإا

اؤلووهـصوصانلىوحعوصالصيغهنذكرهماوتخصهيضص

بقريخةاوم3اىيةوالفيهفعدخيياوأئخاناماالجم

هتمححادعوىخردصوصانلفىوضوعهمقوانكنوأل



المأهولذحصم9

ثاميةكماوكلوعرفاحمرسكاوثأفمعاهفاهوالحلداا
فةاباومقاوداليعمظءثطالالثرحأصتحهاألتورباله

طاةابذهـوققينلىمطماألشمعرىمىالتغريبىافاضىانفله
هبءوريشادإأضذكرهااقوأتعهحلطاوقفامحلفىواداو

ولاصنةكاسكءثالهاألازدمافاألطيمعلىصشمدففأوا

قأااعمياولثىءاألولاالمدهصلاسفبرسايثاللىمومالفى

كوااصلواطفمقوفلووجهعايهإدإيلااسم
الاسءطماهد2سهوبهألسزةىافمااطهوولاالمذ

انكتأريهاةفوإستاطوبحفلصعلمجافهاهميقمن

نصكلادرلمألسمماوابمادلمااافهااينهدارهاوم

وايماواسا7واطافروحءوهمومالصماباالطهن

وعكتاوءأفومبهوناناحاتمكافهدهيالستفهامومئ
األإعهللىحاونهمادا1اوزاكاسإلعلىاهاوففعا

ومالسااإصازاغانئموماصيغةفىإثافىااالول

أكاحنىاقانغراقاألدبعوكلصيةانثائا
دبنقثموألمهااعكلثرااكالمطكلدثإبثوهمااعمد

اواوكرالمورولهموغءابعلالثمنهىهـوةاوتاثأهضتقعالط
كونموما1صاؤوى0كااللدالشحالمجموالمثوووالمفرد

ودروكلقوماوكلسااكللفولدوابافمااصحا

كلضالماكىءإامتإإدليهافرقامادااوواذكرعالموامراة

امادتيقلماقوماكلواذاتفدمتعيهممطقدمإانولهن

اعاارتىلمدموانفردفردكلماؤءاشماعالامنصبصا

يصدقذداصاوع2المجفالتعالاالتدللمإقوماكلميةلمل

اساقأثواالسلصوم5ىبسواألوبعهـمنءإمحيامافابا

ومور



59االصولعانا

صيغصافىسهندمنكلبهتشىءداهـءإشراإقالوماا

ط

ااصاونابااارباعإلكلقمتإقاضدةاهوهقالمصيا

عرفتاذاهىاكنيلمذككلاوسوالهيلهءاللةصلىقوله
مقيومحنىوهـاإلمرادىكلعنىولحتصحماحانتقررقدهذا

كلإنطهمهبةةالحغت9وفرإفزقاطلهاالحاعلى01 المموم13

وقدماحاألجمإلللىءماتعهوصحيعااللفرالبيلىعدسهماالعم
اىاخاحالىالمبردعنإفرقاداهـحىارجاحااللضشا

كقولهمبةاحممتفهااوشرطيهنتاذاأومإاصيغلحةن5هاكاا

هادعرثبماشئم41وونىااالحماتدعوحلهاياهاكالىا
باغصاافيوفوالجمبعقءأابوآمغيغءجهاومالعهـنصفىذكرهاو

وغرهللعاقل4تصاوقااهندىاصثقاومداالوىازوالىيمويى
دوناألمرادعهيهعلىتتناولهاااألااواعبإلماصنىقال

خراقلاللىهااههمكالحاصصعرافىاكشارمالعراقااألسه

لىاومأعهـأقالىابىيخالىما3وطالقمولىالالبدلى
وقالانداهافىوؤةالمووالموصولةالىعوءدااقوااتوسعش

خالتقةفكلةاىطةيمالقوزيدثوابوءالحفههنالماصاحى

صميغهيصتبامهارىمااايمااسرحوءبقريضاألاضإمموما
كطكرةافافدصامسولالى6المدهـوفاطووما

رجيألتهارأنكولفلىءفىالةحرفالدالىهاتمفاؤإا
نالمإحهوماثقككىلمولوإدأرافىلرجصلحواالئهمارعاال

انفنقررانهصساللةسوىألاألكعنعياطللةاألالهالاناذ

م4فرقوفدومالههـة1مةاوالساوإلماولناوبها4فإا
كرةإاحثىحامياقآلواااترةاوحثصنلىحاالااثبيما

لالفعالفةوصوراق5اذاصخرجرحااشااقثفىاقعةاسا

إ



ولءاولح9ا

م

عامآووهعاشرمعئعصافظءالسادساخوىاإوفهـحاحن
االيضالسابحومايغمنوسافىقاطبأوانةو
كاوأصح19علىدخلتاذاالىكومتفبددبةايالفيةاطماوا

التداذاوكذاكثرةاأواإقلةاصحوحفينحءمواواومكصراالما

دخلتاذاذاوصطرووقوموصصدبكرابيحأسمعلى
كدخلتاذاوملمههاالضاااختالفقدوالجنساسمض

هناككاناذاأنهاالولمذأدئكلىالمدكورةهذه

واليهاقممناألعلىلتلماجمهنفاحهداعلىجالتودأ
فراقءاالليءثححلىانهاالئاقلمالاورجمذهبإ
دعفضملااناثإنااكلألحدالعلىدلليقوماناالأ
إ

االولبالمذواراجحنجراقاصعرمنسالجعلىهداقدف
ابثاصذأفىوالثألمعابةالعهطاووهـاغإايلأما

ابانواهلوناواهلاالمسلاهلكيماتكلمفقدجدايطولا
ثنوتاطهوهابيهساناألهفالراثوايمسفهعرهواأ

اقاانعااتأهلىاودوراففلىامعنوهنوحالمرشاانمالىأا
هوظااهردااضىمايةكجدصاناالفراقمهالىءالحلى

فثذالثالجعاسموإقسامااتعريفوامااالجثاربفئفى
مايدغوهذاالمجنسوبصيرهاابخعيةبهدآالتويصاأيضاكت

االضافةتعرإفافاهنلالفالمفرداطشغراقانهنلؤث

كونبيخارفرقكهنالألبموإفألموماياتمضهها
يةالملىركبفى6جاوصححأواسمزيددكنكوجعاافالمص

إيمساكوهاشالالدةةندواةوانتمونثااواسما
ائيسةاطاذوووازائرتفيذاووالئىاذاولةاوا6هاألد

تنأأبااوممااسردفامنىوإاقرافىاماسروقداوجم

امموما



ألاألصولع

8االشعصالوومالبضىنةابهةطاألأسيعافىاابئقالوإحوما

منانهاوالحققريتألالىضعابمبلاقاالمقغيغنضىلمحامأالة

اقىلوطإكاؤلانونإوئوارذيسهبحاةقواموماصيغ

اهوالباكلونالذيئانالحسعئهنالهمسبصالذفيانفطةمن
االنوىوضوكمهعنضصهنفاقرثاذإامنخروهايظياخماىا

يسنوىالتعالىقولهالئميئينبينالمساواةقىالعاشرلال

منوطوائفشافحيةااجمهورفذهبابخةابواالناابا

والمعترلةاطنفيةوذهضالعميفتضىافالىءامفهاوااألصوليين

اهاءاألستواصحغةانصلواطمةأيساةالىوالىاركلطنالىالةو

لئئىثجوتيمنعاالولفعلىاتويةاعوململباوةالتسوسلبمومله

فىتجيحبقتعىوهذاالبعصقشوتيمننعافالىلىوتافرادهامن
عومالالعمهمسلبيقتضىهووسابقاالحرفألنالئاقالمذص

يدليمافبهاصرحفقدبهاالمئاوقحئاةاالواماصالبا

همالجشهاباقولهوذالصااالهورمقةباعتبارنقاانعلي
المجملدابمنءاثسخوانفىانالهندىالصنىرجحوفدالفافىون

البهااألجعالنرجمعالىوققدمهمطالبابصنالالمتواطىهق
اونىامياقأفسلاغاذأععئرالحادىطبرىا

وهودرهلمانلهنفىايكونفهـلضعدفينفانشرطا

انه4والماالشافعيةمنفرااحىالاماممومافبقتضبهرة

صانواناالفادةفىاوهاباعبداضىالةعليهنصوفاليعم
لهكانوالتاوأنطتاالنكوفعولهيصرحولمديامع

يوسضوابووالمالثيةالشاخيةفذصتمنمعمفعولعلىدأللة

هنالقرطبىواختارهيعمالفةحفابووقالبعانهالىوغبرهم

الالزمةلااالفبابمفىبىقداعلهوالشافعيهدأازىوالىكيةالما

31



يهودالمأهصونا9

مباوالوصبافرألمغعولعلىيدلفالويمنعىينحو
ثالىهماانمالفوالمألزموامدىالىبنفرقالالى8ةاالصقال

دممىثضااصثطادىاألةوائغزالىئاوثامكظاهروءوااممها
اوتافسياقفوؤاذاأىافعلافىوهـصاافاانان

ىإلمىايعملىفانازمالماملافيألألامهفاععأليعمهلشرط11
ممونكمامصسدرنفمىفىببنهمافرقألانهعلبهافعوييخنى
قافئة2االحووينوةببنهيافرقولهمانفبالهماإلنى
مافمولقبدلهألالمثعدىإفملفاالصدرعداهافىاهاوالن

هنقاااناقركلبىاوذكرالمحاقعفىققررافعميمشعممذفهفى
ئهةلىافعوألقونيانكنيمهحجهلىءلاليواقاكيمه

مقدةالماوراخذكاءألووفالابدلعلىبلالجع
األمصمعشرفىاإأداذالفىخازعانفهكأتاكألأللىوال

وةارءآلواصالوهأ11اقيهواتعالىصقولهحابصيغلةمع
قىارزصحربإةابهرجيماهارءبانجممصوصوعومه
اضيوةاةاوائاوبثقابقال4اإاؤهنداااوولالخ

صاالرازقالجاتثاصااجصرهواريطاثاءاالصيايعومصبئاهدان
سعىلىثتاوالصىالمنةرةاتاثماثممشفهاموسرصالشاسم

وصإفيافاطاوثإحماواواابلصعالىاولاابئوفالالكلعدجرةإ

فىذالثندكنهااانهرهوظمإيمباالمعرتالجنهساسمثم

هنماههاعدداثفةاالظفعاتفسيرهفىالرازأءكثهوتبةالى

فىفتاذاضهاالعمومظلىادلاففيةوالفكرةاإلمواااللف

فارلىط4عداقالاءالمردةكمالاتبمنالئنااقلى

اقااضاؤهـاخىنأكيومالمبامعرفثاألجناسادمكالمجىان

لاطسائفدأإمهوماصاقوىكلاإفنانا

9كىجم

ظنأ



99لألاألمولعامن

فىهورهاظامثاثالمنكرلمةإةاجمعالناالصولااهـكورجم
نالمحقشهورفذهباككرةالالكثرةصحهوحوامادونهـااضرةا

افيوزدوىاواحزمناودتالحنبعكاخلألهابعامليساالى

وااخالعالةامضاثوابلالدذهبقواطعاقاااإ

ايمدايمامنالمركبالعاإفطقمزاعاثاوأابيلات
فاناوازىوسايمراسىاااوالوينىاذالصاألشذحهنوا

االئخيهأفىحاصلذالحاثئالىأضمضىبةاءوضو
يققدبلىازازىسايمالبمفالخالفبلماذالاعدزادوماأللمااو
ابوامدعسقفالعقثإلىضهثبإااتقالثائواحعد

المشتقالفحلحيثمنالجعهحنيانلهاالخذعاافظحاطاأل
ووإقبودىاوابيحهعاحبهمجحصدرءهوادممطامنه

ابالمانفظناالبخالطافرقاهداالهخدإلمثءوددااسم
اذالفقلااكعنىوهـالذىلحابلىلةمناقباعئواهـ

عفقدواصداالىتفاصاذاداوافااضبماز5يعاى
فوخاابليلاناإلشانوتبتصحعاجمهونانفهـىجبمابي

انينىابوذكرأانااهـئروسالدالللاهـتعالذولىهدا
بلىالرجمهاصغتقدتعساالقولهلىولهلىفىوريهاانرالف

ضلذكروالجمبراوةالسيءسواحهإلوعيالموصينماا
ابمافلؤلىذافتاذاسإخزالطاابوهـهنصورشذيىااصدى

بنعرعنالمررىوهـناشطأقلىاناألو3باهـفى15
مربىابنحمرااصةواجشونا11قواواالسيعرىنادمثنزيد

وبعصقطاهراواعليوصفاىعماصحوىادهإاماالن

اهلدصحهيمولتفاانلمبلعنوونفماويلواظالمحدثهن

فالوبهثةلمابيافلىانإناقإممخزالىارداواانمح



المأماللماحصول01

عالشمروهـالهإهلعبهذىأاالحقالغولهوهذاواخاةاول

اساقيغةدللوالممبقالجحاطالقعندفهماالىسابئاهو

اقلانالثللثلالستدالليصلحبشىضالفهممايخسكولم
أصالبهدبنئحقيفةانهالىذهبمنتبةولمواحابيح
صلىمروراعكلمومزفياكاورالفىوؤصتاالتباستع8صابل

اواحلىاعنأببيعفباةوزتاجوازفىالمزأحىوليبالزاطريقة
الىابمحقيقأهعناهذالشاونصفيالعزاحبلاالئنيناو

جمإليعةااالراوؤفامواطنمنهذاوايسنظروتهفيوفطالوقف

علىبقعالنهاقسامهفىبعلممىفلجهاثلهكانإذاافبتالفعل
فولضلفبهتوقفمجلمنواالخنئعرففاناواحدةصمعة

االيفواألحرعلىيحهلفالالمحمىيخمويةبمدملىاوىالى

الفاصنهماقاكذاوالنفلالغرضيمفالالالكعبةفاصلىوكذلك
عؤااسوابواالسفرائئحامدابوومثصورابووثىالشاوالغفال

اقشبرىاافيويئياوئافىااابئوارازىيمومطالشيرازى
امةليحهافبتالغحلانالحاجبافيواطاقااوازىالدفيرو

رلجبالشععةىوقخرراييعقءنهقولهىنكفىاراخمثم

ىاالجمابخهذالساالىونقدههمطافاراوخررايبمانه
الذدالفحلةمجثاصذاصلنفاأطوهومدىواال

مهمواطاخرراليععنهنهنهـىااصدوريةحلفعله
هنلالمحصمفىقأماضعفرفةبهذاوارالالشفحةبثبوت

ىهلىاالونقلاطكايةاليالمحفىالمجةألنالىمعأليفبدا

نثراالبهقالانواالخالفوهولهءاالكثريئعن

لترةامومعرفتىصاكطاطابقةآلكاثاطفىلجةاالن

ضلةصدقآلهموا15منخذتعاالفولهانالىلهوراذ

رزأت



09األصولممز

بديلئحصاناالالمالانواعمننهعمنالصدقةاخذ

يعمألالهالىاجباطابئوثجهيةاكماممركأاوذهب
أهبماهوامناخذفقدةواصصدقةإهماموايعمناخذاذأبل
العوهمعلفاوإخجفاواالىىماوذقةص
اننحفاكوالأكوماكااالموالعلىالداخلةهناففابان
ثنءوهـليوراجبرقالهماينافىالوالءااللىءهضامنولد

انواعحإخذعلىدالةيةاالنتلفتحلىلوألنهاادهمهى
وذلكبعهنوعكلمنذياانهذالصاافادالثدفالاالمرال
قةالعئرمنةالمفهالممعنةفيتقمديروردماهوالبعض

ونحوآخرمقةفىمئراورعآخربعمقفىالعشرنصفاو
تفادالممامموماهذاثمالمواشىكربهوةةاثعرثبااليالبخةالمفادبرهذه
ببكاتخصيصهيفيدبماةىالمطهـ4اكتجاهقداآليةهذهمن

ربةاطلانراصعلىالعامءـدفوصبعمقدوناألنوايم

علىخهادالالىأنسبهباالجععدالةاااللفاظيرة
ااحدهىبهيخئصهاإألافسامعلىاؤنثاوالمذكر

يدخلفيالمؤأثءنساوللذكركرجالبكالإآلخراعاليمالمقاو
اوكبمسإئاءضارجمزالتبداالاعباالخراالواأحد

اتأنيثاوأفدبهرمةميموابسبوضهفريقيهايعهافاإا

سباألبيا5كلهفيدسنهلوالبشراألنثاوكاناسلمدفيه

االباحدهمانجتصالوضحهداصسلايمايئميلهـءثاااه

بدليلأال6النسامبتدخلاللفصوهاهنعووذلئاببيار

فىونكوهمماابشرواالشاصلانههرإطابلاصااذوألو

ألعومهفلوانثىأودجمرمنلمتاطاهنيعهلءناونهسهبطقحىله

كورلمفبامناصتصاودعوىذللئادةهنالتفيممجسنلمال



ولهالمألفى01

بهسباندالبنبحىبلىالعربةليعرفن5الىننسبانيشبئأل

ؤأيخثأاةبلبملماقيءارأبعفهبمادفىنالى
ركناتينمطسالماابمتلكالمتكرفيوبحذفهعاالمونث
يالانداورابننفذهـقخيوفعالواعووناثالمماتوه
ارجمالدألطبدااألاالذكوروهـحانماإنساالف

لىءأالفاعإاجهاحاهلىضلىبدوكابدللاالءللنساماهو

قصوداانهكيىفدلالمزكرغابوئثاوالمذكراتجغاذاانه
زممط1إامساورمئصابوفاإفالهابعتءوالنسااوجالو

نصعرهاهراسىااليخاعالىااابئوإطيباابوالقافدهنهتارهوا

ءكاةإةانجامهظنلقلهوتيراقىامقاابوثخأالوبرصانابئ
4مماةفاوذطهـتانافأاسملكاممهثءاقئيرىاافينفله

لساكليآدااالساعاقماابنهعالىألابئالرازىممسىكيش
روىةحفابىعقباطااثااماامنىااكاوناثايوارربهورا

عدممنراالوراباابذءثطواطلمرإفااوانابلةاطعنتكلوه

افازاسااأتإاولذالصاالمتمنضىفيامعندالنفإلبيقة2علىاالاضاولأ

حاشصألظقءالةاناةألهققالهحالىءيدلللباضاولبا

انهورالىالجهـبهـبمعثعرةاثالضممإمقلاةجيوالمن

ألماواحبيدااصثلثجألحمقها9وضالناساايابمثلعالباظ
هن3طارازبما1اوقادفعرعام7إحهـالدهاالطاعآوذهب

قوفدونممبعفانهاللقاوقافىإبطانلىنحصإانذاا
ذالصاإفى4والاالواوتاذهبماقواطمبعفاليهناآلد

يداطبدابلإنانماذالصافانارعيةائاراالهبعفكطمخرو

ورابذهبيهبرمرةعفئاإالبرابمفهمءديفابارفعلىى

ايثاالصعووالصسييهالهإصالحاابانررئادخولالى

خاسا



309وذاألعمم

اختصاممهالىفعبالئمالبععقوذهبمفلقاورداذاالشاس

اآلدمييهأحقوقفىالاللهقحقيفىيدخينلوفبنلىبالمم

انجساصاصصياؤففاهأواردابنالىابمعشرةةاراب
باإءوسثطواءآالذفيهااثيااسااايهايانحوأو4اءاللة
الحدوهيهامفمهرربلمنشولهفىفاالالتركهىقألالموا
لمسؤثاواجماعهنآحراابدإاوظاةباولقيامورصلىصاق

بذوظباناةهميمثيانهافىابلةامتاصانهناعةفد
ينمنرةالرداسكرفلفداالةمطابشألانهافثزنصاال

وباركوآلههعلياللهصلىزمانهباهلتحاقحاكمكلاناالسالم
قيلىهشهالفانىواقبامذابحرمالىاالطتبإاملىفحهوولما

ولإيآالإخألنهقيقماساعنرالفؤهونانفيءيالبلإفائسةا

ذاحنحصيصايرديثاالماعمحاألشرعاوكابيهنغبرالىإ
غعئحرةالخاممسأواناثحرحفادوراقدابئافاصه

صلىمولاريهيلالالألمهايهـاياثوباألهةصانلىابعاإائلى

بانطعاكاتاذااماولمبالىكنااصئأقالوسامحاةالا
عبهادىيامواذفي11ايثانجائاسااأيياونهولارسهممىإثظبالة

انقاواطثبءهاوقاقيشيلهاتالىنزألافذهب

تلمأليكةمرااالةفضىبمنولهايآلعئهلهاقهيخياصباابانلى

تانوحانهساللةةناممابحمرعااكاشاثثألصدولاذال

فطاآلقفاظفعلىدماوملباللةصلىتهالمقبطانل
اللهصلىباريسوالحمااكصابانراهاوبهماابأقالهودد

انهالىورالجهذثيبفيانبىإاياوولللىالىايهاياونموييهء

ذالثروماإلمةيكلانهلقيخادبمعنبدالاالاالمةضتهيدخلال

مصولاضاقالمحانماالسحافيثاصاوارفىاخىدكاتابكما

يمئه



الماموالمولح5

انسالةجفهوالمفظمنمسخفادذلئاانزكلواالطالهوهئ

لارمىآآناماونعمالىصسقولهآخردلبلمن3مسغناثانهازعي
مهعمئرةالسادسةالمسسلةهذعنجافهـوذوهف

فىبهباألختصطصحصاناالمةهنبواحداظاصطابطا

ضكفالبعدكاحداجمزىوالتجزبكوماطهاللةمملىفوله
بذلئاباالخنصاصكهيعمرحلمانوالخاطببذلكهاختحعاصقى

اهغبماوليوألبهمختصانهالىالجهورفذهباطبالخس

يمانهالشافعيةمقورالحنابلةبععقوفالضارجمنبدلمجل
االنصافويوجبهالحقيقضضبهةهاعلىالمسئلةههالحماصل

صارصاظبالدللبلغةالصيجثمنانحاطبلغيرالنناولعدم

عليهاللةعلىبافضبعهاالستداللدهمثهنابأاإعنثبتوقد
ذلكمثلثبوتعلىالخصوملىعةاطااوأحلىبااصةانراس

وعدلةاواعومملىادالةااالدلةمعهذالطفاألهةلسائر
غيرقالحمامفبداالئرعيذحكلمااالمآهذاقداماسعوا

إدللالفومانالىاألطالقعندكبماطذالصاقبهالخاطبذالق

حئالتعيماجمحاانبهذاتالعربذاإصااخعصاصهكلإدالا
دليلبقومحئاتحنصبصااراجمعأنتجلالانحصيصدليلبفوبم

نالفوااعشرةالسابعةذكرناهفامفدالنهامعيما

الجهورذهبخطابهعيدخلهلاطاهابمعرالمحاطبقى

اباراكوقاقخصصهبدبلاالعنهيخرضولىيدخلانهالى

يقالاناكادهيذحىوالذىبدللاالبدضلالانهالعنافى

شيليلممخاطبوضعهاانخصابهبدخولهالقائلادهصنان

هساعاهلىدثانهرادالمنوانكذلكفليحىوضعاالمت

ائومالفاظلهشامالالوضعوصاندلبلعليدلافا

الئامنة



ءولاالمق

الاممامهالهوالمقتصفىاختافواسكثرةةائاا

إافض1انجمعنىارإالطابىاالفظهوداظابهسروالمقتض

هيممابقدرفهمتعددةاتىهفوهناكمفلىارباضاالحمبستهال

الضادىالمقتضىهواتفديراذللثءبواحسدبهنفىاو
حضك9معلوماتايفحهراطجتعالىفولهثنىلةاملنصاذوادجممقد
الملةلىصقولهلوإافعالوقتضحهموثالحجاحراموقتقدر
ذالساروىقديانأواالخعألاهئعنرفعاوعليه

ونكواذالونكونوألفلسااووبةااةيختالفدبرات

فيةهذالواههالإنجاتبااألعالإفاموعيهاللهصلىقولال

مايكعملهكلفىإئوماعلىيكملانهالىحالأمقةفذ

هؤتلمفاككماطمديكلملانهالىضهةوذهبفائحةاعنه9
بللهعومالانهالىهورابلىذصوجاحبامعلومماسوأهالن

آعلبالحزتمبانهلكفولهارادتهعلىبلالددلهامخهايقدر

وفىاألكلبمتحراالولىكتالمرادفانمممامها3عاجممرهتوفىإا
نيخهمحامغواحدارادةعلىدايلبدللمفانءاوطاحابةا

المرادانهعدإدللىاقامدىاصخهمااواحداوبتقديرلينهامحال

عنهمستننىماعداهذكرنفجةااادفعوتإفصوداصل
قدرءضرورةاهانقنضوقفابهبانهتقررقدإكنحااش

الئيرازىسقااابويخالثرهطاختدوقاهواطصذاوجةاطىا
الحاجبناوكطفىواآلهازىالىديئاوكنراقسصىاافيوإخزالىاو

ذهب9ألامومءلهلومإةافىواإةانمسحرةعىمهاشااؤل

هنآلءجاوخرالىاوباكىواةمضابئااوذهبعومالهانالىرابلى

حمماإةاكقالئاضرفيالموجيئلهمعثىالاناله4اوفا

أمهومايزاكريبئالىألخاراؤحلاطةكاىاؤالصةاالسترك

1



المأهولولص09

اللةصلىالنبىفقالوةعئمرةعناأسغيالتابئأنهالهالمغدال
هةيمنيسألولمسائرهنوفارقمغأربعالطاهموسعليه

لطمحداالإقولااطلرقهنفالترتيبوالجعفىقيهـءدهعدود
4الحادثالؤتيبماومصاودمااتتعقاقبهنفرقألانه

يشعرالمتلقفحطفأنالببعالطءجملرذونااو

دارالىيدعوةاللوتعالى4قوؤصحويعطىكوزيدباتععيم
اهاليذكرهلموانيمااقساممزذلثايكونانفينبنىالسالم

رذمافىبروماانفالهرفابكفاكركمئىفالاألصول

لمجردهوانماواطذفعامالمقدرانلىالقربةداللةهراكا

امامايماصئرون1يئالثاثراخهيمألاالختصار
ثجاراانوئيماكأاألبراراننكرإذماواحالملىطربقةعلىالخارج

الىوراذهبحافنلونلفروجهمهوالذفيمخويمجمط
حموماأليقتضتىأنهالىاامقوةالشافىبذهـوعامانه

بهحجحالانهراسىااحمثاقالوكركأاوقاصفافىاقالبه
بيهأتنافىادموراااليهذماواراجعاشاشاقغالاجزم

دهيصاإككايبهبأقاوععدمماذواوالمدحالعمومفصد

المدحدفصنحدعومهمأهنحاممبأتولمهمالكافااال
روألممئرونواةااأاغاطنجسةبهاتقومذماوأ

انولاالصاهلهنجاعآاطاقوفدضاصسببعلىالعام

اهراجماعاذلكحكواوالسبخصعوصالاللفظبعوماالعتبار

ابططاانووهـيلتمنااذفىوالبدقاامجافىالتركفى
لبصأةانفاماجوابانفانالامسائللمسقالجوايموناناما

خالففالءااالبفليكصالكبثإممتفللمفانالاوبنفسه

فيهمعاداؤالانحتىوصهوفعوههؤالتابخانه

فان



االصولماهن

اضغالاقوفخاصضاعماكانانوامعاماالسؤالنفان

فهولثومداهصتاماكالماتلمبتدياردثبنفمهالجراب

الفيبداللهمساوباوااببكوناناألولافسامبهععلى

عراءهاحنثسثخالفبالهظاصعلىحلىبيقص

االسفرايئعقاسابوشوركابئقالهشىعععهالصحراءهاهقال

احماالجراررنعاتاعاالفاوغبرهيإقشبرىاوابن

طهورابمراءهافيقولهاااماحعناليصانشلؤالاهن
مخصورابواألستاذ6كاخالفبالةوالاسراءاذلكفيخنص

هساوالفااهنءااواباكونداناثإااءوكيره

الءمهماغيرآخرلمكقمحهاعيموناناألوذيقسكالن
ولسإءاللةصالوجرابهحااءاوصاثرقمهبمواكإء
مىالقيعامافهنحيألففيمهيتتهوالحلماوههوراماوقولهة

لطيعمبلوعضهمءاالىضورخهممنؤالايملالوأسائلبا

غيرهماوالمحصولحبثصاوفوركافيقاكداخيار19واضرورةا

معوالااقعىاذاصماطذااصانممانه5ايموندانفىالظ
طهورءالماةءابمربضهاهعناللىلمااوهعاتاللةولهكهعنه
االولبهداهـدنيوانرالفلءقسماوهداشئنبهسال
ابوؤروالمزققالبهووألاهـليءخرماعدهقصصبهبانه

اققؤبفىقماضىاكاهوقفاافاواالدقاقواقفالا

لصوالهوسبباثكوناتبينيلإاثاااوفيلهالوو

ذإإقكاتادثةوقوحمجردمبباونيأنبيهأوبهصفععمائل

اسيزأعحكلكذااليخئصفالحدوفهانحدوارداماطاولةا

عدولالنمومااعاللهصصانهعابعالىودوىاجمراشعرحقى

والنومااارأدهلمىءلداماالىعظولادالخاصمنبباب



لالماسطعصول01

عمبباعورودهومااضىيقوروظاللةيفبداقائمةها

نبهشلقألالذىفااطوهوورابديرذهبهذاالىوهعارضايملمأل
وهرالعنهادععناواردابالمففاوهـانماإددبدإاقىمبهةوأل

فطاصالىءهـلفمسفرينهصمألضاصسؤالعلىوورودام
المجةنقومبدللفلياثلدلكصعثانةادىنوالسبب

الالموافقاامأماافرادبعمقدبهررروناوالىابعة

وسهايهءالدةصلىولهكةورااعنداغنصاأليقتضالكما
ثحدفىوا4عاثالدةصلىقهحصحادفدنجعاهاباا

ديثاطالشاةملىإتنصيصلىفاهورهااط2دداميهودلقشاةفىاض

يصت4الطهرفقددبغاهابإاعومتخصيصىأليقتاأل
نلقباومهمجرداؤاهومةءالفاةدإميماافرادمقفىء

لمنوألكسكبهمحصصلىبهياخذلمومنبهخصصبهأخذ
عبههـحرونواالخامسةلألكئبرةملةالىنالصاظةاوبهباالخذقال
يوصلىحىلةا1اثاتمهلعاةعلىحثحاالشارحعالفااذا

وجوصورنجحفىموماباوراببرفقالصورةكلودهابويممأث
هلممبانالقاظياخنلفثمأليعمبهرابوالفاضىوقالالعل
فانهتالمهؤبانرححوماذالصاانهرظاوبالثصرحإوافةباإمموما

جمتوفلاقيماساذلمثااقنضإلاذاليضضهاالصيغةفىيثنلم

دىاالتياسيمونبانئلةالمسهذهقيدينبنىولكنهاينعبد

جمردثلمحةاونقلصلبدإتثبماالئاالفيسةمنلةااقت

ذالصاايصعاحتعالىالئهحوزلوسيآفالمحظواظباذالرألىمحمق

صاذااحاماوااختاةبالحشرونوالسادسهأهنوفى

مجازانهالىاالحمهثونفذهبمجازاامقإباافىحقيفآلبمونهل

بالفظتءوسوالاومنفتصلسنميصانءيمواابااكط
كلأل

او



901ولاالصاهن

لطدقالامحمئواجباطإافيواببضاوىارهاخوبرهباو

اطبرىاإكياانبهواصحاالمذهبهموسمعأالفىانبرابئ
ئهاوققيقةانهاأالهلاهـمنلمكلةجممذهبوالمحقغينافى

وجدنىهالكلفى9وهو4اواءالشاؤهدهبوهذاهمالهقسا

هوصار9وااخربمبهذاوؤثوالحنابلةههحبى1حاباهن
صيصهدثمالمافااختالغوامشرون1لساثاألول

اذااهابمببنحمهاذامافىفانمايومحلىألامصةذمملهـ

علىبهتجفالبهمإمضاالنالمشركوا19قالاويممخص
نيانولمجوزاالفردكامااذفخلبياالفرادمنمط

ذالصاقى1تاورأدقينجمافصيص1دطاذااهاالخرجهو
نارهاصور9ابذعباليهوابمافىألانها4غاؤاقوالىعد

الحقهووأخمرفيالمىمحدمنهماونحبمصااوافيدىاال
اكلإمتناوالكانامالعفملاألنشبهةوأليهشكألىاذا

نعاونحنكلاذالصااقامهنوأحدلىعدة9جمون
فاخراجالسمودةعلىاالقممامكلألىاالفظبةانأضرررةيا

والمابىعلىاالفظدأللةاهمالضءالبصصهاالبعمق

همبصلىومناالههصذهسالفعنبتوقدبهإنعبداير
هاانهلفيوقدذاحواذإاعةولةالخصوصوماتاصهبالىاأللتدلى

اقلنفلوصغيرمححعاموجدالوانهخصقداألعومهن

ابصكااننعاونحنعومكلارطالللزمبئهافىبرتجةءانه

مههصروناوافامنةغكوماتتثبتاكارةإعالقبصاثأذهـ

14يخناوازكوماقااافرادهبعمقعبهوعطفامالزكراذ

ذكريدلفهلوسصااصلموةولمواتااعلىحافهاواكقوله

يافىوالىيىوقدالامامااظفيأباادعيغبرانهعلىانطالص



لهالماهولولحىله1

فماذااثءأقأمالافلمءااوصاكنالبقيالدهعنامرأفى

فاهأدوألالأماماتيدخلألالخصوصهذابعضهم
ىارساةاعدابوىبمهذاعلىوفادةبالذكرالفوادهيئلمابفى
قالفانهلبهىيدلاشافىاإلموظاهرجئاثالميذهو

الحصرالجساكااحصراصاوالوسصالصاوةفىعايهحدشا

وصالخاذهمقالواووياققالالمغايرةبكللفالألن

ةههذصعروكانهنأيهداوفائدنهوماعثلداتهوكرذيا

هذاءنماووفدظاهراهووهذابالخصوصةوصومباله
إراألوطليدالمحىتقىلكشعرحهعليهيدعئالاالمئعوكاقالمقالم
المحطوفنخصبثابقتضىهلوالفأخضاطالمععاوفألناذا

بهإوجةتنةاباتقاصدبوالانهالىورالجيفذهبالامعيه

ايسولمةالمىرزهفاجمالمااألصولإهلاطافدواوقفباتجلو

تاسمعةاموثهوراطهذالراجحتطوبلاىيقفهاهنساك
عداالصحاحجبالحوابنررىواالاخزالىانقلىألصشرونوا

فدرفىوالمةواصالخصعابضقبلامامباالعهلمنع
الىفا1101وقالدمهةإفلنالمبانالىوافافاألكيزونالص

ادبفمعتزاطهـايوإااليسبيلاقطحااذضعيفوهوبهإفطعا

منماكيرريفانظراالبهاعبةونماعومبكلعلىادمء

سكدملىاالصىانلثمكألصيرامنلممالمحصولحبصط

فهاداالاهلهزنلمنأمامابالدابلكحسكرزؤنخصص

وجوبعدمفاتااحارفيهطااصبةأوالكنابالدلةاالرسيهن

فرههرهـبلحسامداهممكاليموغكذأاشانلمنصصالى

مجردفانالخصصوجودنقديرذكيضاأالوبهاللهمدهتالذى

دمءاصالةيحارضوالاماباااطجةصامفييسعطألاقعديراهما

ودلوا



111ولاالعمن

مسامابيخافرقااقىن6االموفيةىورهوظجودال
داابوالشغقالانلصوصبهاريدالذىوالعامالمحصوص

وصاندبهاريدانذكىانماإإفرقواايحاابكةفىهتعايقفى
الىبنابوعدوقالراالكهوجمرادليسومااقلىالمرإتها

قلىأوهـبمرادالجسومااالكزهوبهالمرادوصائصامالىهربرة

االحتجابمعالثوصاظبهاريدالذىالحامانفىقانويفقال
زباالرابءااهرهعاجاألحتييصعالخوصالعموطاهره
فالاألولمنأبمصاقإاواناااحلىشفىدانفدافيوقال

وهذأيآخرينبوجههنمابذابلدالحذضثوفرفئىاو

الزددومنشأحقيفةاومجازالخصوصالعامانخالفهوضسعء
الاوبا4دمرادافاإإةايصيرهلولالمدضةاخراجارادةان

بةواتصدمالماركوراباممنقةورتكونهيقوى9هو
ميعىبنعلىوقاغيرهالىعحناهعناللغظنقلفىمؤفىةه

األزعوانلوصبهالمرادموم11بصورةافاذاشحوىا

ضطتهمكقواظصوصاالظهرصسارافاالواضععقفى

فاالااصكاالزوجاتمنجوحامتشلىمرمتوبى
راثةكاباهمافرقاالكيزمانبعصهموظنمئىازر

الشاؤككالمفىبذهماإنفرفةاوفعفاكدلوليثهايتأخرون

نحصوصهوعامهلإحااللةلءاوتعالىقولهاصىابنامنوحماعأ

بهأريدالذىاماماانيخفاكالوانتهىموصانلىبهاريدماو

ارادةهلىبهالتضندبالقرينآبامححصينماهولحصوصا

المجساذاكونهفىاللكاوصومهولهماباةابعحدبهالنكلما

المرانءسوالةوضمحمابحمقفىفاالاستحهال4أليئ

االولارادةمنط9بماالثفرقةلمدصالفانهاقلهاورهاكمحه



مولالعصا

صاسفصيالعامقىاالكئروارادةصوضاظبهاريدالدىامامافى

كلعمجازصموصانلىبهاريددىاإمالاناالربعادهذاو

تكلممندفرينةالنقومالذىفهواسفصوصالعامواهاتقدير
وماعلىالفرافمتناوألقىافرادهمقارادثانهعلىبهأفكلم

اخرابمءيدلالمتكليءصافاذحغيقاولاأهذاعشدوهو

امءإافيقيهرلمايفانرال3لىءنمنهالبعمق
مجاز

والخصوصضوالحخصإخاصاقالرالماباباصه

جمومومسئلهفقهويخهالل

مسعدإداافذاالةواظاصملفهرراأل

يؤكدهال9وظنوعارصاوفرداجمونانمنامواص
نصصهوحموصاظعليهماايرادعنذلكاووالفيوصةنح

ادهـاامالمباعاؤويعؤهيجاللههاابعمقمشاوالإإففذ1

نالمللواحدمتنماوالافعااونهوقليوصوصطابهاريد

الخاصلبنوالفرقبالوحدةتقبحدهملىويعزضالاالبصلحالىاذا

إفعمحلمينمنوممامافة4مايرادهوصافلىإبانصوصانلىو

صالمحنواماباألرادةالبالوضعصاصماصوصواطاوضعبا

الماممخصعكاصوبالمنكليفيوصفنحتافةصانعلىمالمقث

مىثصنصاإداللهبناصاويوصفنناولهمابعمقبهادادانهمقبم

صصصمخةأليقالنحصصبانهالدللويوصفنحصلىبانه

قاباطيما



319ولاالصئهن

البابهذاوالمرادئحصبانهلذلكالمققدويوصفشالبأا

انحدهفىواألولىعوصوانراظلصدوناضصيصاحددبهر

عدمدبرعدكومالنكتداخالذ51حعقةهواخراجفال

والمواشنصيصأوالنيغبعنفرقاائمانيالمحمص
االفرادأبعماألاليكونصبصنيالااننهاءوجوهمن

كلالىطرقتغالفىانومحهامماايجموننسا
رةاشاصاوواحدئحصلنهحئفىئابتاكأءسواحم
وزتأخيرفيانهنهاءواالولالىاالطرقءألتحهصيصوا

وقتمنعصيصنأخيراوإليجوزبللنسوخاكلاؤتمنالغممخ
عريحهبئشريعةغوزفانهمنهاوبالخصوصائالا

مدثكماطرحخالناناءوبمصالننصسبهوزوأخرى
هاوإماماافظباالمراديانفانهقصيصإنجألفوته

بالمنسوخيردلممابياتغوالنمبالهومأريدماييانتخصبصاان
صالمحصيوخطعابوبقولاالاليهونالنسغاناءو

وشهـاألىءمائرادلهوقراقاوعلاءبادلهدجمهون

بهونثانمجوذالاوااعباالجموناتيبوزصيصاان
فانهالذخبكيألفمإكيراللألبدنصيصاانومنهابأل

ألألخبارفىبمونفصبصاأنوعنهاواظاصإمامامحميرغ

جوايمومنهاعيةشامباالحصقيخواكامواأل
وبوبمععنخرهتةوعلميهوتقدههأحامبايصاصشإاناؤتى

ضهاوثمسمفيرضهـاوثنحيرذلئافيوالمنعسوخعنحافالمثأخر
اهلاتفقاصاثةامنهااآلخرالععفيدخولهحهـلما

كطكالفولمجافئوماتالتنصيصاراعلىوخالفاالفاا

حئايماهرةالئحريعةهذهمنوهوهعالومبهدةكنداذالصا

51



ءولءأا1ول

شئباللةوتعالىاالقولهنحصوصهـاوهواألعامال14فبل
نسمزاهاماحميضفكلاههاجممكاليمتءحروفيلهعيم
كلفالتفانعاليهامنكلقولهوحرامكافعكالطضاحاول
رزقهعااللهعلىاألاألرضدابةمنماوفولهإوتاذأئقةنفس

اتخصبصاريىبقائهممابدالذىالغدراخنلفالىابعةأل

مدلولهنربجعءبقاهقبدالانهأالولءاهذعلى

هواخاالجوينىهالوالهالشافىالبااكههـذهبهواحاما
كنفرداءكانأنآاساانىافاقوواوازىاخزالىا

نحصيصاازالسارقافطعوالدارفىهناقلنكرأمواللفاالو
كانهوانجمصااهـهابصلىاالسمالنواحدووهـالمراتبافلالى

عدإنإوايهياماوذالصاالجحافلالىجازضلينحابافظ
اشفصبلكلولثااباغاواضاشىاإمغالاقالهفطلما

االلمحالوالواحدالىفيبهولوالبلىءستئنابانخسبدايهونانبين

لىاالىوزاارابعاهر11افيكاوارزكنىقال

خدواالىبوزانهالخامثاونحوهبرهانافيكاهمعالمقاسا
هراطالىنهىوالشافىنارهاىذاوهووماإفالظاجيحفى
البدااوءباالستنخاكانفانصلةاتخصيصاتأنانسادس3

صفةبانوأنهالابئاالاالسىرماعودالواجازالى

نوبمخفصليصاتخصانواناصيخاالىفصوزشرطااو

اوغبرمحصورماحطانانواصهنالىصازلالهوأادصاحاما

امادلولمناريةابافىاونمبشرطصازراحمبيوران

والولالمححرح5فااالصفهاقفالره2وااافيرهذلىلم

انبداةانهالمصابمهذامثلقادهاقيينمحىوالذىلغبرنحرزو
لهااداالالءمالصاائؤاءة صطووممردادعصبرفىكطبص

ألتاطا



511االصولتجكا

القرأصةاالطمقعاألتلذالصادتشهراققادقبعثوعلىاالتاط

أوصقدميااكفرصحوفاالقىدلمح4وألمرصةاكلعاتوا
تصنةالاألفريةوألكزبئاهملىقانإحامامدلولالىافربتهبم
خردفانهاماالىءصاماأمدإوالهاواألقراالكثرذالصاكون

يصبرألفرادههاملغيماماإصيمإماماافرادمنفرداخراج

االكمرانقالةاناعبهوالكيزهااخرابمعنىهالشاهـكير

نهجمدالخةءبوالطاالةهداولفىامزأحاالتط11حثمفما
بيهطافرق5ووحافءفىألومالىغفىزأعاالنعا
صذهفاكبرمفردةكاكودنجأووهاكىمعااهفردةاصيةاكون

رةءواالمددةكلهاةاهكونفىفألخلمممفردةهاافاظاالئمشصا
فىاخنالفوأصالخاصةأفاظاالجمجردالفىابالمهواا

الوجزهانءوابنصافىالقامنىهاحقولينعلىالخصص

انهوثانجهمااألرأدةثناعنكاشفلداواكلمإاارادةانهدهاأص
نخروإنرابناألولتاراوائخصيهابهوفعممطإذاادلبلا
اممنتكلماوورألتحةالخصصانقطاطومحصولهفىازعااإدفيا

ارادنهالىنحعحبصااسندباألرادةصصثكلماكنلمما
اافظط1طفىاوهـوارادتهعلىدلماجلىثمصهنحصاالرادة

دأبلاهوافيامنساالمرادومالمألحاالصهفىانحىفيرهاو

لةإألانواصالةااو8ذسهولبسهاناماماالصفاد

أفىتلفالمنمصصلااهوةألق3اشباالةصاهءإقا4ل
افاماربعورهـاجعلهفقدلالمحصاماوتعالىاللةءالا

قرافىاقال4ادالةوفاواطاثعصوال11اهثصأال

هىمااخرةاةءوذاألربةهذهرعثىاءقراباألسددتهاودوة

وألمجروراصكانوااكهانوظرفاالاطوصكلاكاابحمقبدل
خد



لءالمأصول611

ائثافهذهألجلىفعولوالمموالمغعولوافيبزالجالح
بخفهبسنقانصلومتىبنليخةواحدهابايسىعثر

الاصادسةابنفسهممنفلفيعاركيرهاوكانماكل

الوطعحلاكوطوزيدااالالقمكفامساصدمناالستثناهجوازفىخالف

حمارااألالقومفىصاهنحوبهضصصفالالنقطعاهاوبهاالتخصبثا
االفظكانوالمنقصماافىإاولءيئهنهاالولاالففكانعاصلفالم

وقعلصعالمنهثناسهافىيفاقدوإصافىاتناولألثمنهاالول

لخصرشرحهفىدمهاقالابهرههنإفةالانالامغةاقى
فىوسهلابضاالمةواخهصعفىخيألفافعرفألالمنثكى

دينألعمايةافيوقالفيوقوعهبعضهـبمفابهداماقوانا
علىمجازامةحةهوهلبضا11واخنافوأالمجمىاألقرآناوفومه

دظاهرهروبمنىوافيباقالفىاواختارهقةحةانهاالوللألهذاهب

بسمىألانهاثالثاورالجهذظومجماز14ثاقاانحاةاكألم

اخثالغواثمالماوردىوبتقرافىقامنىاهحمجازاوالحيفةل6اطمتئنا
بهيخصصالانهعرفتفقدفائدةكثبربذلكبتعاقوألحده

ماعففغنصصبالمنصلااليخصصوألاألنحصبصهوقأنماناثو

فىاألستشاانبعضهمقالالةالساةلبهلقالمتهالمال
وراب5إاذهبماهرإفااوودلمبمهخيألفامدرءإمربالغة

امرباةلةفىوعهونقررفداالستعدالتةالفاذقلبلهوالمسئأل

آلةمابعدانوتقررهسينانرألبنيسركبهمقطومحاتقررا

فىاألاحتىاوليثافخلمبيألالهـالمااطيكمعنضارشاألسأل

ماىالىنعاولوالاستعثالهبئووقوعهتقررفدماثوصيهصة

عاليهـاقيلوهااجوعهاوادلةالمهـسئلةكتفىقيلهاءياستيصا

ولابمسروط6األينصاةفىيضترطالئامبآل

لؤطالا

أيم



19يهلصاجممن

هنقطعنحيمداحيالكالميمونبانالفظمنهبالمستثئاالنصاق
قففااالصيهانهسبافيعنىرولمالهاهلورجهـذهباليهو

الث9وسحةالىلوقيشهـرالىفقيلىثحهاخحالفثمارهانطالان

كنضاصةاللةمعشبئةاعتعبقااعنهأقالمنقولالقرافىالالجا
حمهىاواخواكهاباالاخراجالفىهويسواللهءشماانفالحلف

باخهاثابتآليعالملعلةسعبالافيعنحتصلمإةالمقاهذهبانقالوهن
حلفذاةبلففايخهنإثاشرطعلىححوفالآأاامستدركفى

المديئموسىأبندومثلهشآلافيستثفانفألهتعلىالىجل

اللةرضىعهفالروايةبالجملةوطرقهنوغيرهامنصورفييدوس

هدأرجئيمةاابنفالهاقالهخالفاصاالباكنصىقنه

عنديستعئانفلهيصولمشيعاقالاذا14مرادهاناالكينالم

يدفعهلفىإناهذاوائهككالمههميلممنعاليهثحالطقدواذكرا
علدأثفدالنذكروعغديبراالفصلدثءستمناواعنهتقدمها

ثملسثتثمافريثنالغزواللهغمرهوودداابىحديثمنهااميحةااالدلة
فعالخلمألهاينتالرهايعصدثالوونهاحديثاللهءضماانقال

موواآدعليهالدةصلىفقاموتهـيىوهملةفانهاألذخراالإسإا
صمموعااللةصلىنهقهـخمماءوصغاوواألذخراال

متغرقفيراالستعنايكونإذالعاقيئكابنلساالالحدببية

هنهمالمحمقيخامنصحاعدكاهاعباالباطلفهوخرقامىكانفان

علىاتعقوأوىاكرمحجباطإوابنولالمحصئارازى

واختلفهامنهالستثئمنبممااقلالمسنمنىكاناذاءاألستساجواز

ابئقالالىصاجهنهمصاةهنقومذلككضعشهإقىمماأكناذا

امربيههنكلماباماكانوئسمعهنتسعةاالهايةضدىلهوقالجنى

صامدابوالمثفاقاالفةفيبوزالانهلالمسايخإبفىقنإبئافيفا
أ



المأموللص115

سنأطابووحنبلبناحمدنالماةومنالبعريبنصذانه

زابموارمموفةاهلزاكواجازهالئمافىقولىاحدوهواالشعرى

بقولهكتجيناصحاةإهنعبجدابووبرافىاقولوهاالصوليين
مناتجعكمناالساطانعليهمئثليسصادىانلعاله

سكبادأكمالوقالتعالىفولهبدللاالكئرهملهصوافيالغاوفي

وصألانهقاواطبموشهنحرصاكروناسازاموماقولهومنكورا

إعغلاألعنالوالئعرصهةالمنوالخأةمناللحنع

هووهوابذهايهولىنباالالمساوىسذنااجوازاما

يملاالللاتم4وواسهقولهصفىيزالهبالبمفىوالمنهفىواغ
ممىالمساحىانهنابلةاطعنونقلقليالمنهاوانفصنصغه

ولملىاذافاماعاطفبالكالم11يلىانالثالثاذوجهألو

9اودراهمعشرةلهصدىءصكباالتفاقنرانافابحرف
اففايهاارمنانمهىمنثنألثأنالىابحبمدرهحا

امامقادهذاوهذااالنفلإدراهماهذهفقالدراهمةثحممالى

هنمانحالوبعوازهفاطويمسالذئاشاانإخهايألافىرميها
كنفرقنحيرهن4اتهـاةعدرفواممالماءابئدافىاألفرارمجردو

هناصصاانعلىانفقواألعةاناصاوغبرهأاباضار
انهالىوراطفذهبنئامنءإاللتئناوامااالشات

إيناواواناءاونصحعالثاشهإةةالحتوذهبتتا

راواعماطلمصوهىةواسباففىعماحباالذبئلالكما
ماقاوأطرهتضفىألالحنعوولالمحهـورابيوافقالرانهـى

ةالمةعناالدةنقلومردودةوامثمئةاعوىووراااذهب

طأنكمنلمباليهذهبوامانولوعايهدموالمايخالف
عظدتؤدوإمناسشنالهرالدةاالهالقونافانيدادقىوا



9االصعولمممن

الهالولوأيحئاسالناقاتلانامرتفالانهسموعلاللةلىص
هلمنعاطفةلبعدالواردءشتثناافىاختافوأةالعاشسكثماللهاال

التهثعيدعونألالذبئوشيانهقولهلماألخيرةاوالىالجحيحالىود
تابمناالقدسلهألىقاباطاألاللهحرماقاثافيقتاونوالاخراآه

لديخصههالمسجبعهاالىيحودانهالىواصابهىاشاافذهب

نثهعنونقلوهلةالحناهـمنوحبهوامالمثالىهذاونسب

االخبرةطةاافىمودهإلىاصابهكالىوةةصبابووذهباحد

األصغهاققالالرازىفراواخفاربمافياعلدبقومانإال
اللةعبدابمنوحإظاهربةامنونقلاألشابهانهالقواىقى

وذهبالفارسكعلىابوذثأوكرسنى11سناطابىوأبصرىا

خزالىواالجرينىرهواخشالاأليثمعريأبهدهوواوقفاالىجاعة

بنىاليالذىوالحقطوجووذكركىلءإةافصلهنموم
عودههنمانيمعلماذالبعلىواصااقبد1انعنهمدولا

الىعائدفهوصكعهفارجوالمنفماانفاهنالصيعهاالى

مالثياألصولاهلىاطالوقدحكاؤلمههافعشوانهـا
فانتكتلطالهاالمذاهبادلةهنوأةىاوالملةهذهفى

دإيل1قاقدنهاوابمافىةضاآلباحتباجابض

وهوالمفةفىالقياسيسنلزمضهماةوبهاخنصثبمااخنصاصعهاعلى

المستثنىوهالمسشنىدةوغاذاعشرةديةاطإممنوع

ثيهانإلشافعيأفعندمنهماواحديكلصغةقكوناندصعصحلة

ذاوالمستئنىالىالحنفةوعندمنهالمسمتئئألىترجعالجلة

يخةإإامنهماواحدةكلاصيريصلحلاببصدجااذا

أنهحدهلهافواحسنرطبالفاتخصيصاكهرةع

وينفممءاالفصاالتأئيرقى4وألدخلالوجودليهءشوقفها



ءمول11حصكلل31

اصلوةماهارةكاشروالمكامابساةعقلىامابعةاالى

السطحاصعولعموعادىتثتاننحوكيقاتاخولىو
داكلفدبههوننعددوخددوقدتكدفدالثمعرطثم

بهونوقدجميعهاححعولهاكلروطالممفيعوقفالجحشرطماملى
صد1أىولصالمنروطصلفتالمسةشرطاواحدكل
الشرطواخظفوأاالتهـصالاشتراطفىكاالستئنارطالهومنها

فهابوحففاتفقااكليألبااالالحكبرجحهللاعلىلدأأ
يختصانهالىاالدبامقثذهبواكلاالىرجوههولوالشاف

وصمغةباإعصبصاعثرةالمالثةالظيهالئبالجلة
المحنريةهناأصفأباوالمرادمتعددبعدوقعهاذاستثناهأل

قالحواعمقىالمذكوراهتامجردالالبياقءعالققهماملى
وجملىإواانحتاوهىواناااتصالفىفخلموالالمازرى

كأيؤتصظاكادتأندىاهاصنىاقالوالبدلسطفوا

دةفالواابدلاعلىاوابدتتةلةعفابرعلىوذكرت
ألىاوسااموداففىجلعفبذكرتوانضهاغيرمعينة

لمهالهتهوفاللجمأتوسمصثاذاواماهىاخلألفاالخبمة
2عشسةارابعةدهاولماالفباهالماتكونصفةافانذالصاثق

قبلهاإطكمإنجوتالمقنضيةالئؤهايةوهىبالغايةاعميصا
تعالىصقولهوألىحئوههاافظانولهادهابعواشفائه

اخايةاواواختالمرافقالطوابدجمهمفولهوبماعرنحتىتقربوهنوال
ولامذأهبذلمثوأقالامالمغعافىتدخلهلنضها

قالوبهلألندخلوالعاقاقنهافىتدضلانها

جنمسهمنيتانإثافاوالبرهانطهحهورامح

تبزاتإةوالىالمبردعنهذاىوفالواألدخالث

بكا



31االصولمامن

كيرلموأنئدخللمالليطالىالصياماكهانحوىباقبلهعا
رجمعوالمرافقهىويهالتادخلمتقاالمراالىوايددكمملمىبا
ئكويدخللمجمناقترنأنهـءالخاوازىالىراااذهـ

انجازتقتهنأاقويدخللمجرةاكنههـىالرةاهذهعنبضك
منايرهانافىالحرميهأاماعكاهئعنىجمهـصناوانهداشكدثكون

اختارهوالوقفالسادسخروقابئعالل4انكرهووص

ءاألتداشكايةوامائاالنتهاءضكايةفىالمذاهبوهدههدممطاال

ضهادمواوالاالواظهروعدمهالدخولهبانمشفغيهسا

ايالموءاالخهـاءاألتجداةشكاثبيهأفرقخكيرهنبداجملاإدخولا

أظاسةهاألستأفىدمهتعددبعداوافحةاافايه

نحوالكلمنالجعمقبدلاعنىإجدلبااتحثمبصإصخرة

تالخصطنجعلهوقدهمءكثيرواوصكواثمانهبمهقوله
وألبهكاويثراحالحاصابئشهبماالصوللامناسسة

ذإإثاعتبرهندعاالكئرءبقامنتثبئالىمايشترطفيهبعئترط
اونصةاولمثهاهـيخفطتاشكووفاقااالكئرأخراجوزل

فيهامنهمواحدكلالناالثهالبدلالبعمقببدلويطقاثلعيه

الباإتخصبصامهعمئرهالسادسهالبصوتحصببان

تخصيعىيغيدركباصاعكمنأكرمقوكالنةامةكاالمعئفىوو

يهونفانهلصدثجاواذااركوصفهلهصثثبمناالكرام

هاشمبئطءاحمبزماكنكوباألتفاقوىمابماقالشلمج
فتأرازىرأارذصفانهنطراالتفاقدعوىوقىبكجمأناز

علىخيرةابالجلةوضكاالشافىفولعلىلمكلانهالمحصول

والجاردفإطباصثصصاهمحنمرةالسابعةآلفدصابىقول

نعالبواذاصذانهفىاوالبومزلدارماكنكورورا

611



لهالمأهولولحص39

ادوفدالنهافىفولحلىعاطالىمائداكانجحالأحدهها
اضصاصةهنصولافىبماعليةوبعترضعليهاألنفاقىابيضا

فالالشافىقولصلىبالكلاوحنفةابقولصفيرةاالبابيلة
تيميةابنالبرصاتابوقالهمااليضاولىفولبؤيدوالحالفي

ذهبارطللهعندىعرتمييزباخصيصاعشرةالثامنة

منزةالبهوقعجمادصاالفرارفاندرهماعشرونلهىعنأو
هذامكلهمندىكوهلءجاواذااألنواعاوفاسأالل

باالتفماجضاولىاوصدالجيحالىيعودفائهذصارطلأو
دهحايفمدواكلفانههولهالمفعولهعثرةناسعةاأل

الئلةباربمامعناهالالممعولفانالمعنىمنهتضبماالفعل
ثلىبةإفعلااشذصبصهفيدتأدياضركوإفعلاوفحلمهالال
دازويئءنركو4المبالشاالادافيتقيلىناهعهولوالمعملةا

الئلةاطاساهـمخنص4الممعولىءاوافعاضرب11ذالثاندف

ثهكهرينةصالموزيدبصءوسةبهنحبهالمطهى
المعصلةذكرالخصصاتهااللهجمعويةفرغنافقدقلىأباتخصبص

انخصبصاالىهورابلىبفدفصلةاكصاتاكفىشروعوهذا

منمنهموبهجوازهعدمالطمااهلمنئذوذوذهبإمقلبا
فلفظىالزأعاناالشهبهعلابدلبلحهوماتكصبصفينازع

زءمدفوألبالحغلتخصيصنالمائونوقدجابذكوهنطل

خصافياهنقلباصتاصزاممهوالمعنىالطالمذاالةالطراجعةا

شعمالاتامإهدمبينالاعابنءبلافرعدلبلعنهـقلالد

الفخيالفلالهقدإووهـفصىلماؤلحعومهعلىاشابطادا

ولهكهرنهإضريدكوتفامقلدائصألضاانلطاصمصرأرا لىرث

سهاخةصاضاةإإمماانهمرورةباةفااللئئكلافاطاللةالىت

خفاره



33لالصولاعاهن

لسبيالاليهاستطاحهنالبيتبماناسالودثهكغوالوبنفره
اطادمةألحاحقفىالفهملعدمابخونوالعيىتخصيضفان
تاوبهوإلىتفولهوشهواقاسباطإنفصيصامألوننموأ

فىنماانهاهنئاءاألشياثنؤتلمانهامعئئكلمن

اليهتجبىوفولهرجمهاباصفئكلئدمرقولهوكذالشايديسيان
ىاذاعاماهنألنهنظراذعدهـوفىالتركشىالثئكلطراث

لثدفيهداهثللمؤثانهاكيوألتهكىاصوصانلىاريدبه

ودئهتعالىوقولهشئكلقضااللةتعالىقولهانلهلحيقالالعقل

هنالالخصوصبهدارالذىاماماعنالببتجمحسئطالىظ
ىالحولمادةقلاادةهشبهنفرقهاكاوااصفصوصصاما1

اصلالقعلالودىدإيلبهنثفريكقددىإماونازع
بصإتخهاوالعشرسالثايةالحسكلهساأمالوءا

الجهورذلىاتخصيصاوالمفهرةوبالسنطامزيزالمباسبا
الىالظاهريةبعمقذهبواباكباميلبانخصيصجوازالى

فةحتاللىالملةذههـفىانرالفجباطابنجعلجوارةعدم

امنأخنانلمصاظانمءىوبنىوالجث91اباكلابى
ثخصبصإهالمصاختالاخرى4إكدهوهـناسغمطفاواال

ببوزاثمذإكتابباابك11صتنبهوزواممغابباالبىا

داوعنإممااملهورعندبايمباالمتوازضةاصيص

فالالمتكلينبعمققولهووالمنعالمنمافىابابعمقعنونروايتال
كتاباواالكتابعلىتقفاسنةاصثبرفيويكبىلبه
كخابالعومتخصيصومجوزلغوالوجهالسنةعلىيقال
ىاالتقالمنصورابذاااليىقالكذااعااواترةالمهنةبا
يفعلعالئراألجبالمنوازورءابوقواطالفاتؤاعرفأل



لالمآميولح3

جممهووالمهاؤبالممنةةوااكإصانخصيصمحوزوصتهعا
االخرعلىاحدهايبئألوضماناكمايشاداودوعنعليه

بؤمزفيابصيمأكبصجوازفىامتالوالذالقهوالو
الخابلةهقذوهطلقازهجالىهور19فذهبالواب

ءوالغقهسايالمعمنطاثفأعنذكوحمطلقاللنالى

كاناذاالجواذالىابانبئمىعيذهبوالعراقلاهـهنفةوطا

اوشفصالانهتصالقطىبدليلقبلهنقدخصمإحطا

هورالجهـاذهبهاقااطوالوقفااكربابوإلقاضىوذهب

اللةكميوصينهمجولهواخصفاكمحابةااجاععليهويدل
نورال6رالىتبيامحئاناوسعليهاللةصلىبقولهاوالدآفى
ايضاوفرالالمسيرثألبفوالعاللمهنبالمسوادثاكواو

جلىعزاللةاواهمنماوفععةوبينةداللةزهجولى5يدل

لاداعشهفيفاذابتينيمناوسمعليهاللهصلىنبيهباتباح
فىيئكطماوكنفرآقعومالعارصاذاواواجاتبامحهن

ظيخةافرادهلىءاماوداللةحمامتحفالخاصعلىحامالمببماالجع
قاذصادياالعءالبالالخبارنكصيصهكوجهفال4لهقأل

االمةنبمعلمالثئداالتطاخبارفيلألفأنلىمحلصكلعاقاايئ
ويمموالةعليدتعالىاللهسلىكقولهعابهاجعواهاامابهاملاله

فعابهاعهومحانهؤيبوزوارتووالقائلمبراثأل

الوهـاحكعلىاحاالالئفادبالمنواؤتخصيصاصاذيروب
انإقيامعيصتخيبهوزوهاروادعانعقادهعدمضرث

باخبارالسنةمنالمنواؤمالىتحصيصيجوزلملثقاالتعادخبر

الفرآنعومتحصيصالممابقاالخثميهولمجرىاألتحافى

جهنكصيبوزاثذىاآلحادبنبرقرآنإعومننيصجموز
ا

اإخربا



531همولاجممن

اكالمابقدوحادىبرأالاممزلةقىاهامندضنالشاذةبالقراتة
واترالباعوموأباجمماومضصيعايبوزوهثذاانقأ

لءدايدلاذالمولسعليهاللةصدفعلههنثبتااصنةاهن
بتقربرهانحيصبصايجوزوهكذابالقولمحوزبهاختصاصهعلى

أوسعلياللةصلىفعلهاعثاوقدتقدماوشعليهاللةصعلى
اتخصيصاوأهاكادةاالعنئةبماالسنةمقصدتفرفيأقفى

دبشادإوومإابابفىماماكيمابقعفاماجموافقا

وعلىاندصصيقتضىعليهاطفءاذاالعامشطلىاممالمأ
حسامباتعالقأهساالماحصفهـدهـضاصيسببلىءوارداب11

بالقياستخصيصامهونئالهوثذالعابالخماصتعالقو
شاوماوالشالمحىحنيفأالىقولوجوأزهالىهوراطذ
نالمتكلمنطائفةوذهبعرىواالشايبصرىالححمعينوابىاحمدو

فوموقالإقسامماالمغافىهحرىواالاصحداالهامروابةفىو
ولاألاصطوالوكذاكانانالثجموزوكذاكانانصبوؤ

سيأقوكتهاطانلألزائفةسعهبايرادإبحثاهذائاتالكالم

هنمتحهنوبابيلةلمسانةبابتعالىالدةاهلئانفاطتثغيق
عةاؤكىةمنحءوهنبهانخصمصاهقحءهضلقابهلال

لمضامطفبلهوهنالبععقبذلكانحصيصامشحضدون

الجلىبالقياسنجصصانهبالقبولالحقيققاطوهطلقابهحصص

المثوكفافصوصيوازنحدالىكهاوبالدالتهقوةبهوالمالنه

المنصوصةالعلةاهاعليهاجمعااوةهنصوعلهنتبماغحصص

ذلكفلكورالمجععلبهاالعلةواماالنصقوةفىجمهالقاسإقيفا

االنواحةاااهذهاعومااعامجعلداعلىدلقداالجاع

عههوالعثرونةاداةراصملهمنبهلاباالحهتقمفاإقياسام



ولءالمأولا

صإتحاحوازالىدللفهومدالدلنالقائلىذهداافصهاإ لمعهصط

ههممذعلىهيئوذلكالمشمريموافيالحضضةعنوحى4
بمفهوهاخصبصاملىماتقدموفدعمبالمفلاكعدمفئ

همهةقىهواكأااظالفأنالهندىالصفىمالمفىواالقب
ىارركابةاصنصيصاعلىقوافاتمالموافقةوممفهـاهاإةألمحا
اقاألصئاحوانماانتهىفيهـعاثابثفاطانقإطو

يسيسهذاوافهالخاهمهوممناقولىالنهبهأعصيصاعلى

هرمالمةهموثانجدصاةاكليهيموةالنصداللىضهمة
كاالتةوالثعالىكقولهاذال5ماااطفوىهبعضواالولى

اعصيثااعلىاالتفاقيستلزموذلكبهشلاعلىاتعقوافدواف

بيانسيأقبهاامملافرحبالمفاهيماعصيصاانوالحاصلد
امئرونواطامذاكمتعالىالدةيشالاتهطفالحئهوها

ىوكذافالمفيهاعرفالدىاآلهقالاسبااليصخا

انباألصحماحأاانهطومضفالمنصورابواألشاذعاصهاألجاح
اتخصبصاحكونالحفيقةفىوظاهرهيقثضيهمامقوالعامبالفظالمراد
فولهامثلظمماصييفيالوجهقوهواطهبنفألاالجاحبلبد

قادالئهذكرافاسعوأمألابيوممنناصاوةنودىاذااآ

حزمابنلمهتوامرأةوالعبدطاجعةالانهلىءواوا

االمةتوانفهغرونطوهميدناءزيةابطوثحئنعالهبقهـ

قالآدمائهحفناسابذلمجزلمنفاساوفلسابذأوااوانهمعلى
افيصلهولءومحلومةجزيةارادانهفعاالمألموافباةوالجذث

صاديسةالمبدالننصيفعلىوباألجاعفذفاحدألباثاصاط

وازعدمالىالجهورذهبعادةباانكصبصافىالونامئا

قااطرى11إصىافالالجوازالىةثفةاطوذهبثبهابضالص

ات



731االصطممن

ليستوالعادةعاموطوالئمارعلفظهـفىألمجةالنصتخألاكا
االمولاهلكألمواخشافممهـكالهةمعارضتالكونحئمجة
نتانالعادةتالئاانوالحقوتفصيالاصحاالثلةالمهذهقى

المرأدنلمقاطاذاإافظ1انبث4النبوزمنقىهشهرة

عليهالذصلىاتياالنمخصصةىفيهندعليهجرتها

جرىهااالفهـمونتوهميفههونانساساياطبانماساو
والهامحمفالكذاإصامادةابنلموانهمإدإنعارفاعاليه
بعادةالسنةاوالكألميخصعصممنجمباوايهااقفات

بهاوثعارفراقوماعلبهتواطةالنبوةرهنانقراضبعدصادثة

منهذافانالشارعفيكمالذىالعصركدلكبهنولم
الرئةاأامادةباالخصصقاقاوأهاثهافااواخلمعاأباأاانر
لمجاالمصطيناالقواماولكدثحدتهابهاخصصانه
4آلسالفهذاطدااللفاظاضناطىاإلمىاأضاوراء كطى

الخصصاتعنهوانماأالعهدافىمجئناانضالنوا
هنبهصاطبوغلماةرفبالالخصعصاتعنثافاءرشا
بعوانمنهالهسإفناذاواللعاامنةداطوماتاد

تخصيصاقىمهشرونالواالبعةفيهفائدةألبماحثا

وذهبتبذلكيخصصألانهالىهورابهبذالصابىذهب

فىبدهمخقعلىبهنخصيصايجوزانهألىبلةوالحطالحنصة

نانبهبنصصبعضهموممالمصاصيفهمفبعذاالصا
نواانوبمذهبهاعصبصاعدماقاطوالهدبثاراوىوهـ

النعباالصطصصأكضاكماونذالخاأفىءصعوايسلممااعة

يجوزفيمجةيسصابىااومذصإموماقىانماالحة

قبالسيالنحصيصافىوالعثرونالمامنةبهانخصبصا



المامولحصولء3ل

صيثااجعازالصيينىواطلئذلثافىالشافىقولترددفد
جعهاقدالثاسانالناسلهمقالالذفيمسإنهبقولهومثلهيه
منبراالهنصالماشرحقىاليددفيقافيفالاع
فالنخصيصباةالفاضعببالقراقنجصصموماناقنولياأل

مقةفىيقطعوتثحبضاةبعضهمافاسمخاطباتلهويشهد

الناسيخاطبوالئرحالقريضةعلىناهمالحعبعدمالخاطبهات

صدالمضيبالقرأقتحعيصاهذاعليكبشتبهالوفالمتعارفهبحسب
قامتاناسياقاداللةانقواطانيهىرفياخيرفانهبالسبب

ماهوالخصصنصسطالمرألعيهنالمقتفيةيةالعوآالقراقهقلم

افادوألالمزلةبهذهسياقاجمنلموانذالثمنعالبهلتاث
قىوالعئرونالتاسعةبخصصفليىالمفادهذا

وسموالهعليهاللةصلىذنهوذللثاالعيانبقضاياصيثاا
والخفىبلةقولمحناكبهعصيصاجوازوسةالحريربلبس
اوإئئباذناوقمالجالهـاائالةبااتعريماوفعاذاانه

عقةالمطبالعلةاتنصيصابابمنفهوسكظالنهىاوبهاالعى

غايةفقولهبهقالومناببااللسمائحصيصبهوزوالالحكم
ءيكبفامبالعمومايسانههناباألسالناتناؤمقا

كعوامنهينقلديلىلعدمبالحكمأكسكامعناهاذنخصيصه
فدصكدانرالعامبنافىألنلألالوصهاءنافليلد

اوارداأحساماكانفاذالمجوزالوهابهصةئصااوزسماتقدم

افرادبعمقاخراجتمىيفاصمعهردفدأسمنةاكتابمن

وأحدكلتاربخيعاانفاماعلهـمابهحثملذىالحالكممنامابمإ
إلخرافاماصانااالمتأخركانفانعفانيعاالاوضهما
وقتعنتأخرفانبااانرتوعناوإحامبالاوفتعن

لايب



939االصعولعمن

هنتناولهالذىالقدرلذلىانااظاصيكونفههتاالعمل

وفضعنبانهنأخيرالنتخصطبهينوالفافامالعافداد
دونممطباباالخوقتمنتاخرواناقجافئكبرمملا

صناليانتاخيرعوازعلىمبنىخالفذلكمىبهملاوفض
عاليةبهوقضىلعامساناساطاجعلزهصكنانلمالبوفت

كذااظاصفيهعارضهالذىالقدرفىبمالهنجخمحمههنوهن
الذىإهندىاصثتإقالىازىالىوسايممفراكلئاألحامدابوفاله

الحنفيهعظمعنونقلالعامنحصصالخاصأناالكهونعليه
اافضوهوقاالاناسيكونالعامعنالمناخراظاصان

العاميبئيةالئافهندباظاصالعحلوقتعنالعامتاخرفان

المتأخرمطالاناابهااكروضيغأابووذهبصانااعلى

ئوالحقوقفالىلةفئالىمقةوذالمتقدمصلمظناسخ
لكنهصبانلىااندطابوقتعنالعامنأخروانءالبناورةاهذه

وهذغوالنمالبناهلهالذىيهمغيهمبهملالىوفضقبل
فشلىتاريهـماجهـلفانضهـماكلتاريخااذاربع19صوا

والقاضىجآلالحنمقوةاالمميةوالخابلةابهاالشافى

زواصابوخبفةوذهباظاصياحلىالحامببنئانهرايىعبد

لىهمااحيمصقىااوإناربخاظهورااتوؤفاابها

صورةقىنحهلابنبكأالىإتاقوالحغبرهماهنخراال

االدلةيينءلموابهإقذثاضلحماشعنهثوإنجالهاالجهل

تقرروقدءبالبنااالولابمعالجعكنيموالواصاهوامالكنها

بالعاملالعوأقاربهحواالقوىإمالههنداللةافوىصانراان

نالحمابوخلوندالماماهمالالمحصبصوايىصكاهمال

9الل



المأمولحصول31

لمالهانصلالحواتارمجنأجهـلىمعءانجااعداألجاح

المشلةهذهقىالمدىكورةنغادكلاحهجعلى

أراجحهعى

قياواإقإاه1فىالخامعأباباص

ءفمباحثاربة4وفيما

دداحاصعدهفىلفالمطالقااهادهمافىاالولمحضا

لحصصنحلةصةيكونانهذاومعنىجنسهفىشائععلي
ايرادعىعلووالغبرذلمثلتوامرتحيدرجكاض

ضدألدلماهوويقالالمقاالمهابقاللىلمحهـوالمصدواماإء

هولوؤكلهكومات1تالمعارفيهدخلةجنسهكقئعشا
ثعدداللهلهنهااوقيودهاهندبهالماهيةعلىدلىها

لمةهعةورداذاانلعداالطمهافىاكالءودالةمن
وانيبدهعلىلمقياوردواناطالفهللىهفيداال

اقصاملمفدالآخرحموضفىداتممرضحقىممالمقاورد
عاحالهـماليسفالكمواطالسببفىينهشافااناألولجمى
لحيملكيمواطالسمببفىصفقااناثاقااألتفاقداخرإال

صالحاابنرجمحوةابوفالوبهاتفاقااآلخرعددهماا

المرادانعلىدالاىميالفاليانهولالحهـصذاانوفبر

اطالقهمظاهراوراالولونسظكونانهلؤتوالمقبدهوبالطالقا

جلاومتأخرااودماةءالممالمقذانثنالفرقعدم
دودالببضتلفاانلفاكالالحلشعينفانهالسابق

يمياط



39ءاالصولمنا

باأليمانوتقيبدهاظهارافارةاوقبةطالقكمالح
سببينكوفهامععفاقاوبوجهـوهوواحدفالحاللمالفحلكفارة
خفيآلأطفةءفذهبالخالوتهوضعوممالقوهداكثفيأ

جهوبوذاكيةالماكراحعنوالتقبيدجوازعدمالى

المعالمفتفييدبجوزانهالىخ5عآطذهىيدأقهاالىنماصبةال

نةاظمكساداالطبخفاكوالالمقيدذالثعجمالبالقيالدى
فالحقلاطبهةبينهمانناسباصوليقتضىوالمفيدمانمق11

ارابيمزانفةمذأهبالمشلةفىوبالحلالقائإلناليهذما
خراالعداخدهمامدالثانهفىفخلموألاطكفالممافياق

دامحضلفنجهاوكينمناونشبخنالوةووأقهبوب

المحققهنهناعهعلميهاألصحاححىوقتلفاوائهماحه

قائلونإاشزص3اثالعاأعثاصاطااقاخرهم
بابهنالمقبدنبصانلاألمةبشروطيالحل

الحكاصلىهيرت1فىفاهاالموضعهنفىواتاذابرتهعصفاتا
ففال11ذكرهاألخرسكداحدهمايكملىعدداوزبادةن

ونيالانطاشاقاهموغبماروباقودث7اااوالشايثكط
جعةألىعلىاحمصهودافىاحدأازاطسمواحدامسلااللمقعلىإ

قىلةصرطفهىاونيالبيوعفىاضهادةااطالقووصيةوا

كانفاننطرادفيممديئ9هندائراالفاأناذاغفاهايعا
صدفيحمللبداالاحدهماعلمافاطلمبكمللملمعافيالسبب

هذاذكراقوىعاكمالحلداثنهااولىااسالةكانما

ألقاضىىوقاطرازثاتاعقاابونعورإواطامثصا

حىفقدكذالصاايسىوركفىالىقالسايهقاالتةاوهااعبد

ثإاااشهبرجاولمحاحاالماخلمفيهالعنماشىلإقةاا



8مول11كصحيي3

ةىهـوالضابحافىاماتوااالواميبابيهونا
هروإهىواافشاودسالقاأاظبالملاالخلميكمفانه

قاطوهرجباطإوابئاآلهدهـالمئرطهذاذصرساخغير
فىئرطاابضاوجعحلهيدالقدافياصرطاهذالرتءإوممن

االباحةجانبفىكونالاناجإاظاصعدالعامبنا
نماروفيةإليركثمىقالزيادةالمطلتهاوفىبيبهماتعارضالأ

بيراهكنفاتلبالحهـاالإلهماالجعكنيمألانيممثاانلىا
أبنرهذااحدعلهدلهاايلنعكااوفانهلهمااعا
محهذكرالقييثونالالنادالسادلمبالمطاوفعة

مجملفالارأئداقدرالكفالجلطالصدبموناذيمكنزائدقدز
داجلالبفومانءاالخفهنعانساقيداعدالمعاقا

ابعالىثبعأصدتةفالذالصاعلىيلدقامفانبىافقممايئ

قىجعفاالمطاقايبدفىصاروؤلمعاماقخصبصفىذكرماان
ثبريمعنيضبكفذلكخصصبابفىتقدمماالىذلكتفامبل

بابانماهذاالمباحض

ثنالهوامجملافيالسادساباباصج

ولفممتةهو

اصحلىهنهاااالشةفالمجصلىحدهمافىاالولصلىا

اعاهـايرادءناتفالوالوحدودلهمالمألحاالوفىماباذأاالص

ءيمواكيئاالبهاالمرافىنيتعالداللهقماهوقالةاناألووا

لط



33اإلصولمهن

اواداالستعالاوعالمثصبعرفااللغةبوضعافعينعدمنا
هواألصطالحفىظهرأذابانهنرالمظهاللغفىوفالمبن

المرادعلىاللةافىافىوضمسهبعمخفلالنجطاالمرادعلىالدال

ذلئالوالالملفصعينالقاوالدللبهويراديعالمقو

كتاب11واغالاألفىافالافصلاكهرتضعيرهاختلفعا
الظاهرىدأودفيهذااباحداعغ1والالصهفىقاوالسنة

النهنتإاليلالمجملماببانئداتاييهوزيافىوارالماوررىقالى

اككوةامتئباوتعبدهمايمناالىاذاوثوشعليهاللهصلى
يفمعرانالىهت9إتوففاسهحاليرارىقاابواقالنهال9ة

فصلاالمزأحهفيقمشئفىاهرهبعاضاجاألصحتو
امااالولوالزكيباواالفرادحاليكوناالجالاثااا

افحاعلرارواإولةوااكوامنقالنكوريفهشيهونانا
هضاخةمحايهيمونانفاهاعهوىاصليكوناناماولوالمة

غيرةهنمهااوواريانللعطشانوالناهليصقواطرلمطهءكالقر

المعمترفيكنهواخصوصابحببرةيممعاقيتناولانفاماهتضاده

فاكونيواالجمالواثىإوهتضيزكمحنىبىواما
روفاطفىوجمهونادبرافبلئ8سمعيمليإاالفىوترءاالسيا
فىعابالتريمحالقىواماءدااالتومافإاكيتاواوازدد
ازوجبيخازددهنحاعقدةصدهىذاويحاولىاتؤوله

تددوثطصغةاوفىخديرامرجحفىضااثكونوثروا

صالفعلهقىوقهقياطعللهمنتهاحمعالمتساويةازاتاب

فىومداوااألاحجهـيهاطرهفعلفعلاذاويسلمعلميهالله
قصاصالجروحوتعكقولهانلبرفةباالواصمنوردما

دتصانهاااوراطفدهبىانضهنيزبصامالمقاتاووفوله



المأمولىلمم31
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بهاالراديبينيلىديردحئالمجبتوففاخرودطوقالاألضاب

ليكصهفداهورهوفبههالاالهاطارابملماأةاال

والجستالمجملفسمفىداخلةفمحعلهابعمقاملىباهااللفيها
األعيالطعلىهافيامخريماعاقااقافالظاالفىلألاألول

بفذهـكمكاتءاعيثمحرمتالميتكمعليحرمتتعالىصفوله
سااإبصرىاواممركأافالوذالثالاجيانهالىوراب

مممبرووسعواأمسوالىتىلهضضلفىاجادألحالإهاقالمةكل

ححصيضائهءباؤةيمالمالتفقاااخحائمهورأذهبذاإثأ
انهالىالحنفيةذهتعرفااوحفيفةاممقباوالشافعيةالجع
حاكلوعلىالبعمقاتوالعهـنقوالعثالكللينزددهلجمل

ن5كتثعوالرأكلهسحلهوةالمصظالىفاحافقد
يةاالتكاةءيسواإبعمقاعيجزىافهعلىمعستقالدلالذلك
لعالىمولهلمفىاجاللاثئااالامالمجملقيلمن

وابالهواهلىوورابعنديهماايهفاؤصطعواإسارقأاوالسارق

نىفىساكاالابعالىمجلةانهطتةةاطهقةوقال
صاوةمجدالمىفىاالجمدالمىلجارصلوةالبعاهوراألصالوةال

األحنألايلإ1منمءإإصاتيإلملمنامألصايثشاتكةبفا

ثتشرعرفثإتاتالنهإواقاابيرهوربذاذالوالطبولى

اصحهالفيالحبماهوراألحةمصلوةالخناهتحيمالاطالقه
شلهانوهـواخوئعرفثبتفانشرممعرففيهيثبتلمانو

فيفتنفعهاإالعالخووالجدوىالفائدةنفىمنهيقصد
ةانثتلىحلهفاالولىفبنإصا6ابئاقدراناصحهالفلمذالصا

رءهىالمهونةطءانهالىفيرهأبافلإلفىاذهبواثهـالدون
اللةصلىفولهنكوفىالاألسءلحااأىالىاهلعن

عايه



ا5لاالصعامن

والمرادصفةهيممااشيانوإأاإنراهئعنرفعوسلمسكله
احسىابووقالوهـاببذأصاذادولوازههمنالزمنثت
ثالثةكالمحصولحشاوحمجملانهىالماللةمبدواو
دأراذأءالسادسولرابألهمايهذهـماوالحقبذا

واحداهعقافادهماأحعلىلأننهـملىبهنالشارعظإة

ثنإباداحىفىلههورظون8افادخراالعدحلىوان

سااةالىزوناالكذهبالهندىالصفىفالماثداراالرزبئ

لوبهداااالرزبقيخالعتاافادةواهراىبلسلهبم

اجباطابناختاروخزالىافالوبهمححلىانهالىلموناالوذهب

افلهوراعدهعانهطق1خائدةاثيراتال3االتدىاالوداختار
لهنهاعفىاصحالألالساجيصكالوممونهدلويىاحدقى

بلالجهورفىعناصالوةاوكالصعوممرسةهحىووىلةهـممح

ثثويموآعايهالتهلىصإنياالنالشرىالمعئملىلاطمجب
علىطارإشحاواافوية1فاظاألمعاقالبيانتاءهصراانب

الىاعةوذهباولىالمأخرخءكااعدد9فاإهاصءناوإاخة1
الطجامةذهبوالشافثطابامزاعنهذانقلملمجانه
المثرعطايعنىلىيلتاالطربقةعيردانبهنلثاتغ

بثاوفزاارهاختددهقيهملالنئةطريكلملىيرداننو

مجلظالةتاذاهكداواالوإوناليهذهبماقااطوبشئ

اذاوشاقلىلمااشعرحطاثيكلفانهووءهلئراو

االموىعلىهرفيايقدمفانهاإخوى1والعركتالمسكلىنفااالةتردد

البانهراتبفى3ىماندالالفثصالخاطبينعندالمتبادرنهلى9

التاكيدانزواااليلبعصدمنعاهاثةوهملألح
صومتعالىأفىكفولاللتأوثايىطرقألثهـذالىابئانصهوو



هاالمأمولصولص31

كالهوكاعلةعئعرةنلثضمرجاذالسبعةونجافىايامثلعةفصيامكغأ
او2أاالااراكهبافىشغردالذىسانةالثاقالتقريربيانهمبع
دمومةمعالمعاناثهضضاطرفيأهذفيفانءوضواإةألىأو

قىلمئكلبياناالواردةالسنةنصوصكأالثاكاللساناهل

حقه7لواولىاثفولهمعصاداطعندهانجهجعلىكافصالقران

ارانءطأطهذامقدارإقرآناررزولمادهيوم
واللبادثيعلبهانصاقرآنافىمماييسالمبخدأةالسنةنصرص

آئاعارثالىقولهاممتابايانمنقم11هذاكونديلوينثنيبا
وهراثاثمارةيانسءاظافانتهوعنهخهاماورزوهـفإلىسول

نهاءماتأصملفائافاظااللءأسنةااجمتاباهنفبطالىإفياسا

ةباالربياتاربوبابالمطرماتلحاقكبرهاايهاوفيسلىالم

اللةامىوقدبالنصالمرادنبالعاسفةحصالنعليهاالمنصوص

عرذفدواألجنهاداألسننباطواألعنبارباالتكلبفاهلنهصص

قومعليهاعزعنىمالهاراولفىضافىااالمامالخهسالمراتب

اآلثحروممعرهانقرضاذاالمحهدوفولاالصحاحهاونقسىاهاله

واحدكلالنههأههانماإبحرافىايرصسمىفالغبربهرمن
جمانيقعحعاثالابئفالانرصةاالقسامباحداليهوصلانماهمام

زاألوووذافيبااحدصاءذاوجهبإلمجمل

اصمنساننإكببالكخابثافاوفعلىبايماهاقوا

هابيلسوعليهاللةلىصفانهاربهوةمقماديروءاالعثناودياتالديات

علبهالدةملىكفوالباالشارةكوالىابعهورةالمثبهتبه

االشارةاعادثمىماثنإيعنىوهثداهثداوهثذاالشهـراوسوآله
هراتاانالىاشسارةاشةائافىابهامهخبسواتعيثلث4ابا

هوالمعسألفىوهضابااشراهسيئصعشوعةنمجمهونقد

إماللاو



مكاألعولعامحن

ووآلهعااللهصلىكقولهماألحسانعدبهانجهافاالواله

كضعمقاوارأيتإمابمافبماةفىقولهواذاجفارطباينقثا
كعممةاظإوجوها9نجههاهوواجتهادعنييانهإحالاخصهاالصادلثالمجأل

بعتبراصشمناهاهيهأودءامناليماموصالتهاداألناذا

المحارحذادو5عاتدامارةطريفكااوابالافرحاهذا
ءوألوحتقىكاالمرينآخرانىدزكاباابياتاوهوابعالهـا

كاوغماةرهااعيففالذاداثمفبعورنبدأاستم
لمةاعداجهالنباثمبةابمباشإمارةباثماافعلبائممأبانلىلهإدا

عثبىراكقاللشارةال19لىااببحانهسهاللةمرابياشانم
ركهـابلةباءوقيفىفوااءاقولباوزثاخاناانفإلال

ذأالمهووالىماؤشءو2المرقااسحليشا3اآتانهلى

قالوبافعالهأضوصلوةابهنلسهاللهلىجمأصإافانتزانأل
هنمخلممخأليكنلمولثثمخذوأعنىواصدوكاي3رااثىكمه

منايستتادلأل9صبمهـاإحملمنثا3لىق18إيئجةءذالشا
قءصاتفأخيرأةفىبهإلدالسادسءصةالشاؤداث4إأ

روصصماموشامجىممإيااأفخاتكلمالاتءالاطأوفت
جمأوصلىءفذالصانهأئأخراذااقايوهسدفى5إطزألترك5

ااا111ةذناخاةااسا5ثأااارولالمك وروكىوسسرلطس

قاكاءناالىءاشراؤسااإرباباجماصيزقإإ9انجاالدور11

ذالثلةاالىةااووتالصاباطرووآلتعنبرآ

لههرألظابانرماةممونحبثقىبفورثيستالئإتباأافى

صأخيريمفهخيمفاحهلاوفظاهراوله3صهةألمضودءوأطااداكاأل
ماالولذاهبذكفىذالصانكلووالنمهخوبصكصا

وافيارازلىنارهواالمتكلجنولصيفغاةطعاليهوممالمقاإواؤا

1



ولالمأحصول3

قاعالهابمبذولاتاوالمغاءافحالئافىجااطإ
قمومالمعترنةلقيوقافاابثروابوصبرفىواالمروزى

بهاعئماؤواأبهبالبعحقوافخهموالظاهرىداودوألىالحنفبة
ثافاجوعمنوأليننىفيألبمسماءهؤالدلبواسه

وايؤاءأصامنىوهبمدوقلاصبيانرنأبهوزانه

فىخيراتأاعواعدمعلىيدليمايأؤأولماغيروزىالمرمدط
انهكلهالىابعالهضهوألثدبهيهاألهاألذالصاعداها

أناإنأخبممحوزألوممةاليماتقبلالنهإمهومأاتأخبريىعوزب
ءحااوراعإصاأوصوومءبرءنااليلذالنهلهآصص
رءإأألاناسنأخمذىيبهالاهىااواألواعهانتأخبروذضانه

صا3ىبلالممادسإضاا4إوجهوالأوعيدوامحداصا

دونغابئنيخصكلوزنأخيرالهاسابعاايصاالوجهوأل
راتأتاازدمءعلىالدالالادإااحدمإضااله4وجيوألكبره

صاروفاامااوازالماءألءقاالمنكفئواألدلةالنسخماعدا
كلغانثاعنباطلمخصصومقبدونعيهمادلتبحمقصلى

مالمق11وامظاهرلههادونلمشئركظاهرلهسمانافمصيل

إقاافىوزفيواالولإإخبرقاالثجموزفانهاذالونكوخوالمش

دكنلماذاسابهاانانالخجمعإإاصصلطاقعصهذاوالوجه
طارشاالارذامةجازبراتضنانووطارالمقارناجازيراواللممإبى

لمةءالمىهذفىريالمرواهبإذالةفهـذإضاإلوجهالبالحال

وازصقاضيةاوجدالمطهرةالشريعةههلىهواردثتبعتاذاوانت

لهنجصرهالزواظاهراءضاانرمالبوقتعننإاتاخم
قالهاةأاكاالمذاهبدهعالوابساهاارليةوحهارةخادق

أئبرةوازفىراإلجمبروازاقائاونااخكلفقدوأءهنثارةموزونا

اجانإ
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دةيملىاولثانياناببيهأثماوألبيانابهنباناثدرئجاصصايانا
عقلواليفمرعمنالاذالنءالماشءدلالجوازضالااتكحسيصا
ببانصكفا

مشمقحس

حوالمأولالخالهرقالسابمالبابحه

ئحفصالىلمهثالثهومتائز

حدهمافولاألافصلاول

خزالىاوقالتفسيرهظنفيفدهوعااهواءاللتفىهرإطاا
دحمىشافثإتوراظدهياابفىهووامرثنإيندثقياو

صرفادمطالحاورجعاذالبؤآامندأانأنحععاظاه

فانإقاسداوتجالحناوالاتاذوءهعئالى5ااناطجملألم3إا

افطامملىافانحغاالالخةفاتعرراجىاكاتبولبدإتغاإةصاتهـؤ
يربشردإيلافئماهراوصاواووحمرلدعاولثدبيألون

قالافاطاألاواهرباحمهلاسلىحابئاحاعابدإللبهامهاوعهاف

عماقعهاافيواهااإصوأألصوأطنبانفبمابااذوهـنإبرافي
قالوالفقهاصولباباذااادضالالمعناطلاهامخرلحاازجصرذتحد

لتأوثايقبلإحدههافسهالنانصاوتؤثلحليافىيوردوعالمهاذا
إقسهواصعرصاثأاووبلهةألئافىوااهرالظمرادفو5و
تعالىاللةءايانباةااهذابعلذااثعلطماحمهدرا

ئنلثف



لالمأهلفىا

ثحاثافىاأفصداه

صوهوفسماناتاويلمذيدخلهفىر

انئافىذالصافىخسالفوفروحامحادهماا
ددولصحؤرلىاباومسفاتياالتااعرلوعقافاالصول
دا2أمدضللابراألو3شاهبعهذافىاختافوا

اأادقىذاهـنهامثىدوالبأاظاهرعلمىضربلا
ألمدكااحنةبدتنرمحتكوإكنما4نآولهاانألاثاقا
أ

اوأءكصؤاساسلفامدهباوهلىبرهاناقفالوالتعطبلإلدالتإ

أىاهـئالءفىوصاواعولبالسلمحوبالموالمغالواضعةهاأ
ادرإرادرأمحاااسيصباوهااألأيلهنأاليحاهـالغناا

الثاتاىالىالداورزءعدتقديرلطتالمحأصاحبلمنواسوةاالقتدا

المءااشبإإبمافىوبروثفامووفةجمذالصامنيالمنع
حرارالزباثالباهـالمىهذهناالولورهمانابنافامووإثانها

ظباسآبنوسواعلىصاإااشهـونقلابةااعنعوألن
11بئااههإثاءاألصهدفىالخاسالحاابئوعروإدىاقاليالةواما

اأااصالماالىزوفربهتثفرقةنأفرقةبثفرقونكء
1تفءحوااحىوماغهواطيا1فذااهذملالشارحأ

والتضبماانحديداق2ءاقبرىوتطزياوإتقدبسدااتصريماحقال

ذئه41ءاواختارهااتمطماث6صدرطىءالعطريهدهمحلىقال

ايهأكاافقءداالولمألهءواالحدوبائمألدىاالاافىكهاوقا

11اواهـهاسهيروفع5رىفىفزالىاوافصسأباوثنءيصدف
ظإجمم

ى



19األصعولعامنه

كامابهذاوقالاهاشكعاعاىوعالكلالجامهفىاخراابمئحى

صثهضالقاخزالىايخفإتاخرمووإلمم11شعاعنوامااالما

الرازىرجعوصذاهكطامبىومنادلمنابءذءلىت9

فىتاريخهذهبىاافادهالجوللةعرهااكفانحوالجوينى
هأالعنإنقولاكؤعمنأللمابماولهذافىمالكلموثماحيقىا

ذمالىعبيلالقصدرسالتىفىالمتهامهذامحتءاووفقما

عابملأولإوامكلممإه
سثثطك

ممكلشاثإالهاتاص

طالآكأضالهااشروطفى

عادةاراألسنمالعرفاوقاكوضاوافءجموزان5واثممد

اثافىاكخعوفلبسهدانءخرجأويلكلاشرحصا
هساحلإدىائالمهوطاالةبذالثالمراداضعلىاادامةا

انأوبلااناذاجموثاائيرايماإسنعمامؤناألأ
ألخفباعالياونرولانبيزسإابا

ممح

دمإمنىواوقالصطفىدىاهأااباباسلح

لصساار4وؤ

محلكتطاالةسهعاتددماعاوقلاطحدهجمالاالوبي

دلماالمعهومو4اواامنوحاألورناصذحكماهوناىقطانما
ال13



وفالمأط9ص1

عنوحاألإخيرالمذمورهع5ونإاىماقاالءفىألظاالليء
يسنفادرةااتالمستفادةذايمفوابىااللفاظانالحماصلواحواله

المنطوقالصفاكاقليهتهممارةوتميضاائنهاقاجهةمئهامز

ووهـيلىنأاصلاألماولاقسالنافملوقوومالمةقانطو

بمصانأبضاضولاوإظاهراوهـوختملهحاانثاقوالنمكى

سطدلانريمضيرثاواقضكلنبالمسابقةالفظعالثان

فدأللةاشارةءايمالماكداللةالىينقماصريماوغيرباإللزأم

محعاليهعيهاشااومقاليةاحةااودقاتوقفاذاهىاالقنصال

لماوضصمظاناةزنيانااليماداللةوكلمالمودمعصذالخاكودط
االشارةداللةواطرتةاائبيادصأفىويىبعبدانايلالألكنث

دافض5ومادينقمومالمةوتكلماودامفهأليثونحيث
واؤةنحدالمسثوتونرثالموافقةومولةاةمخاوموم

غاباخلوهـفىفيسكلىبهقماالمةمحنمبالحاولىلطفاقبهظالغا
ومعافنىلهودبإانرنطفايىلهساوياانو

ةائكلطذطحتصيرفإفاقنواالكغضافىاعندصيةفالموافقة

محقااسابووقالىاستاالةهرهداانالىصنافىادهمسجلة

باسرهصكلمون11ذوتااانهاالشرخاشبرازىا
وبقياسيمسواننعاقمنمستفادانهاثلةوالمعزةصرثاال

لهاالرءاهواةظاإدالآخرونوقالكأاأللفراأحامدابو

وهوافةاالخمفهومهةالماالسإإةامنالةاللتةجصمن

لمبتؤونفيابائااالحثمالكدكورفامخاعهالمسكوتوتءث
فرا11ةالعالبانلىدايليسكلوبهقءمااكحكينفيعمقعنهصثوتللى

اوبهالمنماوقيهمأثدبضكوتالمىووقالمنمنبفةشالوهـ

وجيعاللكوجدهاالمفهوماتلنأقوافاقالحقضهتنه

يممفاهـ

دش



34أالصولطلمهن

يةابوصوأنبماالقبهومماالرابعندحة4ةالخايمةء
ضاهمقماتكزفىوالمةوأناللتحثمنترةاحيماواالجيع

هننعمواطلقابهالمنطوقظداءأكماطنقعلىيدقهلانه

قاقجفمسهمماكاىاذاجمالتهتصاوتديملمامالمثبتسيما

قفيالوفيليافماداجيألجمعدنانالىيرنئالمذعورهومالمةبئابئ

عنعثاقبكبهاححلىافىاماحثهومااوححمذللصهالط
االولالوطصدةفألالخاهومةللقول3إخةااامدالخصعا

وانموامقةهعمةاووقاشعامماصهءجمحهوالهابعارضهالان
المذكورتالانلهـإصافىاءياسادم9لىقباسهـعارص

عددلألفانهطريالحا4تأكلوامهوحالىكؤلهنازءاوبهصد
كماعواباخرجماوفالميثونالأنكااثإاإامارىةايسىمااكلص

الوؤيلهثداذكوربافاصهثةالصاتوضاصصعافابكمءواد
الالسونجصوصوألإباصنجصشارإىفانهلذلئا4وص

صومفالمةةءااكنمعافاعاربنأكلواالتحالىقوله4إءاومن
جالأالبلبصاطونرفاعانهىاالىجاالنهالمألضعاف

تربىأنواماتعصاناماقواطديخهلاذاخههدالواكان

اذالعالاآلبئفزنتئبرةارايمصهدياصلاثبذاعظؤ

صالإبدنأيمواتفضيماهقصدكورالمذيهوتالاناااراكر

ضالاليوموباللهنهنلىأةألحىلىألسااوعليهاللهملىكقوال

االمريمئنغضءرذ2خاوالهوممألانباألقييداانفاقدان
بثئتببيئاهةعلىذكلوصتقالكرذاقسءالخاكال

كغونأتماوممماصوالخالألىتكولهلهوممةفيمآخر
منوعبيمفالمعتنالهومءالداساصافىفوفانجدالىإ

تصدقالبمنهاليعذانالسادسمطلقاالمباشرة



ألولالمألطع1
ث

شئكلعواللةالىدكقولهلههرممهفلمطفاالمعهـ صاديم

ئبئيممىوابهنوادومالمعدقاثسمبمانهالدةباقأللقدير
وبيالانكابحإطايمعيااطشءكللىءبقولهودالمقفان
يحهلىكيمالثكتطاو151الباألبعاالمنماوقوهـإرزلىااصلهعلى

همورباتعالهكقواإالغالبمخرصخرجدخيهونألاننماالالبه
بهدفجوراقاربائبونجيصاباماافانبورمقاالقأ

مئيمذالصاونححودألفصحتاطجورفىثالمرقاثمالنالإدانشا
فةالخاومةواحافاممأل4ارابهكماضةوابإأجمهـافى

دباصاتاتاعدكاطقعالبقاوهىاصغأاممهوماألولو

نصواظضدإصعةباالمرادوزكوةمماتةاللىفىنكلواالوصاف

بثصرطالجسمادياقثيقعسآخربلففاالعنىشمزك5لفظتصيد

اءانءاالايىءذاوهطفهتايهواليريدونادةشوألإ
اببرهإلرتاتةالصأبمةطلمحةإنحوااهلىباذمتةفيااإفسص
أيتإاذاىالانراللسانهنممهولماقااطوهو

أاة5ثماءالمرادنخر19دونءدهـبافؤوصنصةا
4يافالإكمقوواهـءبايخة11وقالاألخرند4ءصا

واالتياق5ءكمواصاءيعيلوبربيؤخذالانهآلؤانا
زورلياهومنهة5أناقائلتافارسوابناألخعكهابا

افىهـإلنأفرقااوكارالهـميصرانشتحركوبانعلةاطمممقاتعا
اإ4ءنونالذدولن9ؤقدةةاانول19إنوعوا

فبازإااقاافىواحمىاصعةاهومءوئصهؤفوانرلممكمذ

حأتاطألاعالبيخلفىممامرطوانموطالمهومممهـاقاكي

آلوساألوله1إءيدلمماهماءقا5يقوممااواذااوان

19وءسااشراالخاولالمرادودهووىاناإسرطاوهـذاوهـصافىاا

قأتآاورجعراقاااملىمظمءوهةااحكرقالىوبهقلىا
ئان

ذا



54ولاالصتجمن

قألفىاارهظواومالكفةحتابىعنروىومقفونابهاالخعذ

وألريبنالمائصلىاردكقااويغاوقدبالمواآلمدىخزالىاو
بهواالخذاطجمةبهتقومالجاؤاهاوكلدودهىفولأنه

وهوددالههغهـوماخاشمعرعاواحرباةلةهنمحالهـىم

أهاعفىامابهمانتفاهعلىيدلفانهصوصمحددثمالحتعلميقا
دواإشافىاايأذهبوقدناقصااونزائداددااصأذ

الحخغبةمنالهحدأبأوصاصاهرلىاوداودشاإهااقألوبه

هالبذصماوالحئاصفةابمفهومونالمانهبهإمملامنعو
مثاانلىولوالعثرحمربإةامنمحاومبهلاواوناال
والىاحرهالفىةوشكاثاوحئبالىاطجممموهوخابةاوممة

نبرهطافيثطوحخزالىواباقلألقواهورإببذبهالحرول
الحنفيدمنئفةاالطفلئاااخااواعليهاقاألتكلوغيره

لىءموابلقطبهالكجمعمثئةموافولمىهوا
ادسابئذالشاحهومابالمعإعلاهناضااالبطرداعه

أسماوزيدقامنكوامماباألسمالحكمتعاليقووااقب1هفهوم
اررقاابكرابواألدابهبعملولموةزنمانماونىجما

فىتالغكقلىضافسابانابونقلهععالوهوفوركابئقال
هإمنافاوبعصقوداودااهافالبهوقالداصمينصوصعلت

لةوقصار11افيوالباجمماخوازمنداددتاعنبهاقولانقلىوكطا

بعلنابلةااتوقانحاصاالمةءايمهاقىألاالنواعءاسثابهبعل

ضاوكلممددرلظاانصلواطإصدونخةالقرعليهتدجما

صطعادإتاذاواماةعقاوالةءشروالبئخولمجةأتلم

رالحومعسابيماايزاصامحلعنجفاهوةاقرا

لفمقوجمهونهزيداالقامهانكواومااقواهاانواعهوو
ن

1

أ
فم



المأهولولحى641

فيالقراأتورجمصاللعفىالشبرازلىمقءاابوجؤمطوقاك

نجاراوهحىومالمهببلمنانهالطوراببروذهبالفواسد
بكبةبعصللمهنأتثولمسااضةهنعاومفعملوا

إطبرىاالكباقالىإقوةاؤملهمماقرببووبانماصراطئمولةه
منعفهـىقفىهلهـفانريوقحوقلىيةخطاوممةهناقوىصص

اصانفيهيبهععهولوانهوممةانهقواطفهوماو

ااواالمباصرفاجمهونباناثوذاصلبرفىدأالمتحصرثمامرا

ذلكعلىبدلائهلومحرووصمدبقىزيدحألماخواألضافة

اس4ءذهباذالافىوبخوهصهدالانقاواطوقطباك

همءفيءهارهالاخزالىواالجوبنهـمنوواألانعقهـا
كأمحررححراطواحا9ضاتصةىلألموامدحمواالالإلقإبساأ

كمإودفمألاقدنألفىاضوقاهماذكألالءسيولهلطصا

اتزيددحمافوبلححهعلىهوومااونحمئرلىكشافثيءوهن
11بمالوءاكاثمثمانفربرذلثفىوصحعتنوعاعئصرخضعلى

اصةفاهـءصحهلةمنوولباطبياإاطدثةاىالحالمفهوم

أاارئاشاهومهةإتاسعاإخعتاالويهالمصعةإالمرااألن
اقةافياووالىالعنعاكأدصآلوومعالوماتهاابركقورد

تقررئعدرالمظرفالمف5رإباعصغةإهعهـومفيداخل

أزيداهامشنكوتالمومةإلعاشرآلربىااع
أاادألااومفهـالىايضارإجعهوالشافىخأتوهم

أ

إهابا



ولالعأمن

ورانسغإفيإصأأاباباء

أل

مماآلسكشغسبعوفعيةثأل

ويرادإقبعاواألزالةولعاااألإاخآل1نماهرهلىفىدأالء

لامحاذاالذالةاععيقهأانهإطءاألكهر9لثفىفاونملابه

مخيرهمساوافزالىوااجافاللىالوفىانقلافىوريفأاسنالفاقا

األكسطالحوففيهعاالسقثالهلفظاينههمشزكافيهءفىانل

رعطءمحعكلحرةهودغالاتاالولىواعالبايراعنإوتحئلىولتعدله

01سواضيمعصاؤغاناكحولأثازامسشولثرئلهجم
لمتااقكونهيهنغيرفرقمزلمبنإلىناثذائفلممءبيم

يبعليدرالحااهلاااشأائاهىكأهطىوقدفامساأو
انههافىادصةمسابىعنىبرهااالالمرامأوثءورمابمالمةفى

صاهلانهعلىيلالونحههذاذاواغجائزغيرانهقاد
ة4حاجهلهقواجمباذضيالةدثياتاشرثذه

9تيضدخالانمافانهصروابصىفىإلفطادعسهن

مألةاااافايهادههـافىلابقىبلغرفاالتألدفياب

فباءالتاءمنرالمضوخيكونانوولالىءشروطالصس

نحدمتأخراالمسوخقءنفىخناسايمونانااخاى
صاتخمبإلنحانهىألءاألصنمناوالحثقةوحرطاالمقزنفان

بالموتلماطارتفاعيمونفالنرحبغايمونانثاكا
دامفدموخاكعونالانكألاراءكامفدسقرطلنسا

سءالخامم4انحنىوقصاثذإءانفضافالكيموناألوبوق
ثثط



أميلاولمعي41

ساامنهاقواوالغوهفوخاكمعلالناسغبمهغأ
اجمداأيلزمخلمناالمقنغيراينسوخالمقنضىبهونان

خوحااطملخالنبدخلفالنسشهيبومماهونازالسان
عاالمحلوالفيالوفيللموصفاتدائهيبصافاللةن

دبصأنمهـحغببوزانهكالاوابعةمؤاليخاقتويمابدانهبالنص
يافىلمتنامىاكلجمكلءسواخالفبلمبهإكلواوخالمنىاعنقاد

وسالىاةتاعندالصدقأصخرضمبعضاودسالمببت

غاتفىيشترطألانهكاظامسةوشوآلهعليهاللةصلى
فالمهلسيزةالانذفااطهووورابذايوالدليخافهان

ألىألروفتىمر9ألاهرةالمالثمربعآهذهفئالنهمغوقعفد

خفولأراةمنايدىليخهإصدقةافديمخفذلممالناوبدل
نةسبانهبقولةاماضرةاتحريماخواالضساماادضار

امووآلهءعاأللةصلىحقهثفلاالسامنسغوباشروهن
االكالوجوعديفعبدلالىالشغسأعالسماتل
ألخالفوهذاتغاليظواالفبففىالمشوخثل5اناسصخبثونان
2نئإثاآبآاليمايمحقبالالمقدسببتلضاغذاائاشفيه

دةاخصأؤفخلملالمماايضاوهوخف1بااألغافانهخ
أألخفغنمفيشالصاولعشراهراسهاربعةباندةحوال
قاطوهـصاهرالظشيألفاازهصالىورابيفذهباألثحالفاالى

بفرضهالماالسلافىاقتال1وضعمحعففيوقوعواالجواز

غونإصومأنءبفربةإفواومابهنرتانكلاونىخذكبعد
صومونسغتبويزهالدثالمتعةضنونسغابرانلمرلخكا

األخبارنصخجواوفىإسابعةاكلرمضانبصومىالورا
كقواناتغيرهوذيسالعاخبرانانيقسالانوهوتفصيلىهـ

لمطا



49ولصاعإمن

11ببيزعبرأكاتوانعالثضهنبهوزفهفاسىادثلمأير
وعدايمواناهاوالمخفبلصهنغبالاوياماضيثونانفامانغيره

ورابلىفذصالجحجوبعنظبرحكمعنخبرأاووعيدااو
ثراوقالاالقحعمامهذهببعهيعرانادفجنيالذازبالى
الماضىفىهنعهقواطاقوقاماشالنسغز2الشندهةاك

والبالوعيدالبالوعداظلوهولانمصنةبعفوطلقا

وامامكلفعنكصرغالنهفقاهربالكلبئامااتكليفبا

يمدححمسنهثىبليممبحانهاللةمنلحواللنواءفاعهونباوعيد
راحكذبؤهوالمامنىواحانفسهئصهدحويهغيهنفاعله

ضىالىإالخبرنةتإنابيانااوتقبيدا14شضيصاممنارثاث

ممماطدونوةيمانسغفىثمالثاصزبأسبذالصاسال3
يخنهماولالى6كاماف2ةالتواهطنمفىسحوا
ءبئباواالقربفيلىالموالىاومبااتةكنغرمدهقوهـص

جوازاوومحشعراأمىألاربىإحدغباحولالدةءاخونىثالموالش
اعةحىوإبهءاحاالإعادبلىهوراهابذذلئشا

هذاواوصوداهدبععقءوازابئمءابةوأفيةةااهن

افائالعزيركتاببابريملوسدائهارؤكاءعنصور9

بيتهتقبالالكضمخهرصالناسحغحثمئتوممدوحههحخهانه
بثإافيرعضانماعاسورابملهأذوبةاباقبامهالمقدس

ثعافكمولهيهمهوبئئالناثردممرفعوهرلموبحهمهغمات

اأالثلعالىوبةالحاوتاوفاهندةحئيرتاأفىعرالفاعت
صخالفىلبتقلىواللههنالناتجةاوهافاارةاذاشمنةاو
ابعالىثحولقىففاخنىثميتلىقرآنانهذاظان

111فىثبتهحوبىانالمخرسمغونىورممههحغهنما



المأهوللحصيا5

عثميراترلهافىنقالتااؤعخهااللةرضىألمايشهعناصا
الدةلرسىقونىرفحاتنجهعىتصخمجرمنمننابعلصاتضه
هاباقالإقراناهنتجلىماثطوهنوصسعإلاللةد

حثهوبقىرميهنسغوالحص4وحالرتمهنمنىكافالعئعص
بااوحدكهـرسيطايثبنرهـلمافرآناحعواهنايةصاانلبد
اقرآنمنلىاتفوهافومنىقاسىااناقالهميىء
يلفهلممنتوهانهالمعنىهقااوقالاففادونعهاندانه

أبهـالوالحالكالهدنعغماانرامسود4نهـغ
ذهبنيانوامانالتإويحارفىاوذالهخانالى

صكلىاللهخووااالألماشاقحوهـفيالااثااا هىى

فىرااعبدابنقالرصخفثماقرأنصذاخفانتابهفى
قرانافىتردانهايضاجءالوفىصورةفىانهلهبا

نارفطداذومنابافواإواقاانهـ4بمرهعواهلىعنآلكاث

فهمابءبرومنوضاارغناسالسادسءوارضاناعنافرضى

باألسالموارثباكفخفانهالنصرةبطنفلمواريثلولفظ
نءالقانعدىقثطاماأبئفاالمواربةدائحهونىوانعرة

يألفألجمييالالتاصعةألخالنىهياهقإفاشكافرفيا
رةواالمةاسباواترةاافةاولمحمغرآنبااقرااغجوارففى
قرآناخذساماوبالمتواترحاداألنغوحادباالاالتعادجوازنخو
الجرازؤطذالصافىانلرفوففدباألتعادنةاامنألمتوائراو

هباوقوحااماواالكثرونبهمالعملالجرازامااوقوعاو

كيرانهاصاوغيرههصطاطوابئبرهالتافيحههوراجم

عنةرواثووقوعهالىالهرالأهـنةءهاوذواغ

هوحادلمااألعنعاالذغجوازالىايرلئدكوقاطوهواحهد

اقولى



99االصرلعمن

حكمألسفرارعاداصاءانمااسلفيقةفىافاسخانهدأللةاوقياثرلى
هواغافالمنسوخفطعياديىنواذظئذالصاودواههوالمنسوخ
قراقاغيبوزالعالصرةالههذافتأملاقطىاذكلاظثىاها

نكلأكةءعاوحضبئاهذهبووكورابلىصثنىوازةإانةبا

يجوزألأذ4الىافىاسأابئقلحكئهعامةفىافىالثوذ
الصيرفيجزموةاقيانتواذبكادبالسنأالقرآننغ

س11منالشافىاذهبمالمماالمزبحماعآكراصمتنقلىواننفاف
خطاوهعدومنأقدارهمءر3اصاهغوأتاهراساايمااقاناس
فىمئمافىامذهبفظرهااآفيباابعبدنفالفدرهآعظ

ربمدلاراهذقالالموضعهذاالىوصلىفياحإفروااألصول
ناباخعوازنىمنمحدااأةولمقالنهاكبراقاوين
لماالشافىصونإظوااترالمنىعنذصةءواحدبخبر
إفناهذادءالذوهو5فدلموولبئألالقولهداارأث
منقولاإهذادكونانبداواقااخرهنوأولور

انكصكةاوالدىاضذكروهامحاهالفىقوامه9محيلىيمإماهذا
4بعاضةشمرحالسستاانوجلعزاللةمنشرعاخةإ

صافاعنهأهامماوذوهضلسولالىآاناوماتعالىفالوقلى

انعديدلردهؤهذامرضعغبررلموا4بائباعهحاسهواعى

كححهافيسايبابماتصءشبونا4ع4اكالستة

الوذإاصاهنماإمقلفىايثاووغبرهخاةإنماقرآنا
بةبمنهضإفرآنازرنحتهؤةاانقيلمالةمنوالشحرع

كامقكمفاوانوفولهةاألثالموتراضراذأمعا

محرهاالىاوصمأدإاللوؤوالةاالثفارااالىازواجك

ونحلبباحامننابذىاكلصنبائنهمضوخأفانها4دا

ش



ياألمولولىحءأ

الدباغباحاديثهنسوخلىفاؤهاةالمبكمملجرمتوقولهامايراهن
نسخاهاياممهنةبامأسوضااآلالتهذهفىماكونفىطوبلنراحعلى
األلدائههعافىالفالالمحثورفىعشائراشفذوالقرآنةالى

مااالفىفيباتولمقطلئعوجهوألصيفىاوجزمقاباط
الئصرحورداطةحسلكلهنالععلمنألالمانحبهيتشبث

تقلبنرىوردتعالىقولهذلكفيهوضعغيرفىفرانباةاكحمع
وسبمعليهالئهصلىلههغنوكذلكيةاالءالطفىكو

فارإبمااوهنؤجعفيماتعبقولهاشالامبرثإنعإقربكا
غوتألاألثوالمهبرائرصيافاالىتعبقولهموانضايلونمسخ
ماسهـىراميصمومأوثروهنبالنفاالتعالىبقولهالمباشرتحريم
بثراذالوخرهمصهرؤفالجممهشرونمانعالىبقوله

نماافعلادالىبرهولاذكبهيعثصةاديةااءدإدهؤ

فىذالصاوغوقدإفصلايخخانعولانقول11خينمالمممضأل
مادفانالسارقفىسوبىءالدةصلىقولهوعهاكثإلمضةان

فثانلهبأللمالصعنألافىيمارقهارفحعثمفاكلنوهاصةطا
ئممالىوكماجمذادصبإظباإلجاافالوالقولناسشاكءااصذا

يءالفهلىكةاتمماجىاترونبىادهفيلمماعزارجم
ويمااءاآلااصءوتبماتذلثتركثم9زلإلسهـاآله
ءانماإمتنئرلميئبفعلهنماكيرفعلئماحسلىرأيخوقوا
ألماضأتث11تدإذألااقىميريموصذااضدآنيفعله

فأعشرةثكرا11شعوغمفىوتععلمنالاصاذعلىلبداث

يمدنانصآإحهـثشرلابخعنلىىبشواليخمألاالصحاع

ااإلط9بمزنلياا1ئرطهنألنبالصةبانسوضااألجاح

بلبنفسهألزبلألتهاعانىيخجروزألااطووفالاعصحما

ندهب

ك



351صياالممولعهن

والمتغفهالغفيهنابفىالبخدادىفظاطاجوزهوممنبهند

اللهرعولآناحينحافىالذىاوادىادبضملهو
وفاقإمهثةااإلحرابفقهمفاابهواوسبمإبهءاللةص

يأيهرهاسحفيصطهاصاوةعنمأحدهىفاذايهاخره
الذكراحالقصابعدالمنيةالصلوةةعاثظةاللوقتالغدومن

أمآلالئاثواليستبمالمجبلمهنالمباجاعمنوخالوفتوفى
191وقاناسيايثونألقياساانالطالجمهورذهب2عئمرة

يسخعمالإقياساالنبالقياسضةإمواإقرآنامنشئغزتجمىأل
األيفعبقصاالنمياايخخوزانفالافصدمءمح
المنواؤبهدسخلواصيهتفباسظوالئوفبوقبديلاأل

اااقياممطبابوزلوؤثفعطاآلحاداخباروفيلقراقاونص

منصوضاواماكونهالمستضبطهوصةفعللىنتاثنالقيوافئال

بقاشنسئهبحهحوهلاصلةبانسغهنسوضابكونانههـالشهك
االصولاهلىمنقومقالوبهعهقاطخيألفذالصاطلهاص

الىتقسيحهسمتةوفدهومالمةخنىفىصرةءابالىء
ذالصاواصلهغنهمحذالثبوزؤإفهااكهومهةاماافهونحافقهوا5

وباركوآلهعليهاللهلىكقواصلةعبدونزإبظاهرا
شمعبهساجمأةقعداذابقولههومهمةصنىفالهءالمانالمولسا
الحنانالخانألاذالففلوفىإضلاوقددهاواالرح

بيمالاالمنواجبضلاالنضوخنحبممامحهنعهوقهبو

األظرواحاالنفعيههومالمدونأألصلهغاهاوالف
الذمغونصزهلوالموا11ومةاىاوزءألاذ4

جزموبتقرافىإغاضىافوزهايذغوازاهالألام
اممنببهوعيهاالتفاقازىالىراوىءااللنةاقصيااق

3



ولالمأولأ
ي

عيناناألولانوفهـثسهبراذاهاواكرفى

وارقىشهكوالالملةتهيخغانافىأوااصلهبقامع
هممااحلىقرلينظلىفيهاألصولوقلفطاصففداإلولأمااالق

بهجزمواراؤىمسايم4وممااااللىالكلهناكثرفأوبهوارا
وذهباهإقااكيركادعاقصأابننقلهودىالماووارويافت
ملشهالماوفاإاعلةكانتاتعافىفصيل11اقالمتاخرقيبصق

ألنهحوىااصنتنحؤفؤشاعنانهىياادفياوااكاثرامكييراا
فيرراكاتعألدلةةاللوصاالنقصاتهاتوانمصودايناقمق

طهنهوالدرهمزنابماععدهبقولئمحرهانهبذلددرهايماصدا
صذاوواطماتهنكلةالىحرمانهعلن5قلىاذالهالحثالدرهماأا

لنصااءةارالط4بهصكشرةطاهصةاكليداقوىفصيلبا

امافاراثدأصورأباضالفلشيخةوذدذألامصانضىكمنحاتبموت
وقانسفيرمنيمونانأماتقالوالمىاوئضهمعممتقاليهونان

داتاانتفملماخبناسهسإةإواإعلىوةاالزوجوكزيادة
فطاادماإلماأللاهـمنااصلألطفشوالفلممبالا

ؤثهداالحمسإواتاصاعلىصلرإةكزإجنسمدمفىممود4اداهاو

نىانهاالطاقصااهلقإمبذهورشهابئورضصاسكلىأثئدس

ىالوسهانصعاوةواصاواتاعلىضواحاتعالىقولهعليهالمزيدطيهم

رللكيوالسهعالبهلدإالباطلفولهووطىىاوغيرااحعالالنها

داجاعدإتخريصازيادةوتالىمالىءركهةكزياثفليىالإذىاو

اىولىاااءالءاؤعالفيهوالمةفايمانبالى4اوإلهوصفةزياتو

وكمرطمانابلةابههالماثةاضاذاإتقابهامانحانعهنحمالأ

مىافى1اكيادنتءسوافهااقواة5خهنانهاائاقا
أ

الثةفانواهبةارياثيتىعلبهازيدانانءاث9ااصاواصايهمإ
ك

دةباالى



551صولاعمن

ملىوةاكمنئيفيدفانهالزكونمااةيطمولهمغفإدةالى
وصاحببرهانابئحهنساعونألكتألثنأنواوفهالمى

براتفعايبدافتكياتالزبادةانكأابحالىوكرههاالمع
كزيادةيضدبهلمقباهاليفضاماحلىععلىاوثععياصمة

ارإدةبدونفعلهيصعهعليالمزيدنوانانكواتتدرك
أبصرىاوابافالثارهااوالداعفروباةكزبااءنىحمنلم

واننمبئؤكعىبهلثانولهثاولانلىأالسزاباددو
امعسادساالغزالىاختارهوسشايهونفال4كأتنفصل

باناالوافتلالمستصقىيهءالمزطىصكمخبزطتكوناز
فائاوبهنيفهأجمداباعنوركابنكاعفالورارنت

طصبمتراناالبعىابمصاالدةعبدابووكوشاا
اواننسثجمناأمهإذامقمكلاالصصادجماتحااعه

طاألوقىبرهانابنكاهامحفتكانتطص5ححهرفنجنتلم

صااصاوابنىاآلهاخارهوقاطانهقالثطاالثاصااع
دقااجمىد14دممىتااصثقاقا5صاوااوااراذىإفحروا

اوااحاصحاللامغاصاهذهتالمحقهنمفقانهاواحم

كاصأاءرصكماهاراناصكلدءردبالفانهزاعامحلطفى

يكنلمماساناورصصغااناضامممااامماأوقذثةثنى

انسشلة11ههلىفالدةإصيرانخاالزركلمئىوقابدمخسؤلمثكلى
تامغربفاطحاألخينميمبهغوعامنوحاكبابهنانهثبماتما

إواحدايبمالقرانفخالإهأةتحاتىدعنلماةحتابافات

يثماردوادومحارضوالدهمعتاتفشاذور8ابلىلهو
اديثالقراذلىءزيادهافتضثلماحةصاخبارابذنكفيةاط

ثارقوايماناجميهأادشاافوردومااصالواتةفاتاجمأؤ

ممائ



المأموللحصي9

هىهذيانعرفثاثناحاصلهانئهىالوضوءفاالنبةاشتراطو

علبكهاتهاشبوكىتذيولهاطالتالئالمسئأهذهةالفا

ماانفصاناانفىخألفالآلعشرهاالدسةماباظ

جمةعابهألتوقفهااألابضماوألخالفهنهااسقعلماسخالعبادة
نواهليذداساعاقفءماتواهاهااتف4نسكلونألثالعبادة

انإالولمنماففيهرطلئضارجأاوكالشطرلهاجزعا

بذهـايهاوامااتخصجصابةونصدبلجادةللنناأليهونال
فااطانهإقةاالقالاآلمدىوالىازىالمحررهإاوإنعيةإك

ب6ايد1ولعبادةصغنى14يمفىظاايرشعنهذاىو
ةالنصمادنمصبهونفالالشرصبيناففصيلاثائاأفبهات

هإوصنانىنسنهكونفةصليافطوالىكوصامةزاوبهن

الشرطفىهداوقرطبىاحإخذالىاووافقهاراتجدذص

دة01ندبشسسلهنحنىاتلمألفاللؤإصلاااهالإك
اكإمارإبئاأعئمرةبعةالطهندصيثاندنانعبهاال

اناالولاموراصاذواناالشالهـخكونبهاالدرف
ألزولاافىاآلخروئأخراحدهاتغدملىءهايدليهكوني

ةالالفىولبأطالصدةعسابقةموركقبارإمةدةافانإتالوةا

عالنعلىليىبماالمففلإنمريماذااصامنوضدتهاناهاامع

نقدمواانتمهث11قولهلوعناكمالثهفاآلنإدتوله
صملىولهبةاثذيعرفانالماقااثفةآصنبوايدىبيأ

ولهكاهمحنفىمااوهذاخنايههذايفولكانودسامحيهالثه
انثالعافزوروهـاالقبورازيارةعنجمهكت

لمدهبلمولماعزكرجمهولساوآلهعاتالدةصبفعلهذالشابعرف
مشوخوصذاناذأهاتعلىبةالىاجماحءالىا

خصني



أالهااالصولماهن

كأ
قوقاطونمعخهضاقهرلهبصكلمورامايومصيومخعه

الفهقئهصلىنحلىمنثحدكذاوالتركمنىقالبالىبهوةبااللاقعالفة

ذااماستعاتركإصاءواائفةصعحااانفامالهزطروضذهاانا

انالىريلىاذوقدثمانحهتعلىذلكفدلالحديث

يسمتدلإقاضئاقاوالمنسوخغهاناادأادلةمناصحادااصحاح
إ

بنىخاألعصاألبماللتغفدداموبراأقلىىاعباالا
ضرالونأخراكميااحداتقدماعهحالىالنةثهـامثاان

انلبرانناذابمءواهالسكلعاقابنقالؤضهاثالممدخلمالاذ

خالفهاآلحادفةفبلكانانهالمتواترفىفالاذااهاوافينانحبرصا
ا

وهوغيرحاداألباواؤاجنهايتنهلةأليقبقإنهزوزهاالفالا

واحداىاهاراوىكونافىاملاناوشرطبلبةقيلوصاثز

لدإدةموافعااآلخروشرعياهنثاداكونثألمادسا

فزالىاوبثرااضىااذاالصافضاونحاذأسهممطالثمسفبكوت

النعمغلالثمنذالشاسؤءلألاهـونأخرماحااحدابذواها

نهمءمقفرجعإوصهاهنبوصالمنسرخمنخنالىاأةواذالم

نعذرمعأفتراقهصاعااندىاآلةالوإوقفاصاجمبءاافي
فومجوزهانووفوعاصورءمخيرذالصااتدىفبإلنهصماب

نخييرالرباحدهاكلاعنالوقفاماواصفاوفومحهوبنقدير

ذالصاهنئلأثلماذامافىكمابوكذالثابهناتبيهما



لالمأميصول5

أممااامقصداصم

هـسسىسسس

طأشاحمتاءفىامشتملأاالشداللمنومايتصلالفإسألفى

ائامصاواألصتحسانقبلئافأوشرعصخاباالول
طفحولمبعقوفعهألالمرم

جبص

بررياسإةاكويففيإرلطاأفصلىاصه

له91ثرذولييييةشوآخرشئمفالعلىشىثفدبرآاالنمماهوو

كرهابذم6ااعالمجطإلتضااعزخمهاحدجملىلىءحاحدودااصعا

رىذلملمااأليخثرامثلءتخراجانماصقالماتاحممنو

إمسواانغروحماإوعدطوضمارويافىقالمابإلبجامع

كلبدقكا4ةفىهقماستف11الباالمنصوصزولاألهننهاء

ذكرناهادونهركااغيرذاللوإصلهفرغ

اساةاآلخحبمفأدافىافصلاء

دوثإنفا4ادنجوراموراالفىحةانهصكداقاالتحوقد

ألدةصلىنهادرإكاالفياسحبيةعلىاتففواوكذالشااألكذيةو

اببردهب9صثاسإافىانريألفوغانماووصوآلهعايه
ل011011كاإاءاإةاوابىامالة1 أصوناهعىلىمهىو5جماوود

الشربعة



951االههولعمن

طائعهاتقائمماجمهايردتاماإلحلىء4يسندلالشربعأل
يقتفامقلاطاثفةوقانمتلةاطانتحبدبهوازبفىيققلإها

افاثذةااقلةنذكرهألإصاإإذصيإتةامنهكلاوبهدإتبامنح11

والبصرىاقفاتاقألودالشعرخدللوهـناالفيفقالاخلفواثم

يبدقاقادظلهموكمةوردتاةةءاواألدلةبائعقلىدإل
لمهوآلاروصؤداههابنبهجزموإهثرحامقلبابهالماحهال
اعهءاألىمنااااهرإناالاهـبوذهـقالإحنهفيدامذص

هليءعالداللةذواإةاثماحدلةءإيهاصرعالةالقء
ناابوبهـوقاالالىنزصاالبفذةظفاشفصعية

ئابعهإصظالمااطرالغبربانباحمنواولاقاأفااآلمدهـو
قالفالهرىاداوثحمايالفىنلىمهمونابلةقيالمىهنقوم

سائرواالعصارءفقهاينفألاباجاعحمابكىفىالبرعبدافي
االداودحماالفىتاثبوانوحيلىافىاقياسانئفىالسنذاهل

أنهفزعحأداوتاماورصابوصاذسافالحاتصحمطههففاهفانه

دولاوالصنةاواقيافىهإءوصمنصكموفيهااألصادئةال
حزمابنقالإقباساعنينىوذالصادابلهوافصءوإة4عش

هولةساةباقرداصاابطاراإظاهرالاذهبكاماالصفى

دأودانملاسااهىاالداطبالعاراكولإوبهالئهندفيالزهـآلوانا

شصوصةحلةانتاووسرطتإةباقواونالعثباتوااهرممفاا

الىلهموالحاجةنقلبةعقليآلبادلةذلكلىء1وقداسمند

لمهنفاعدلتافىارأداومدجمديمح11معاحفىإمتةفارراللىال
بذكرهمابمثاؤطولفألاطجمةبهاالتقوبملةعقلهلةداااوفدبي

شرساصاسءبااثعبلىابوتعلىدلوا1إفنفابادلةوجاؤا

كمدبهااالستدأللفىالاواواطااحواألةواكالكلتاب

اواقاانهصلدإتاوهاصثتهلءحابماايئإواوشةذااصا



أهولاحصوال61

أئبثوهوجمطالىضومنملبراعتبرهالذىالفباس3انوايحمج

حئاالذهانافبوتمممافراالبلاقامنهافيطمثةجمساللصا

لدسبماوأقئلةاطؤتنلوخبئىابسماالىرغص
فيلةهااسحدهالةالمئرهنوالصدروالوددفىشرصامن

كمتريمقالائهولماعليهاللهصدعنهعوقدوالدبرلفي
لباريزاكماب11ئصوصياأةوكهارهماهـياإواضىالىء

كغولهجمنهويؤيدامهدالححوةالمعنىصذهـديصاوالدين
صمصمواأللخئوألديممأاكلثوماامافملم ا

هاباندرأجاوفردفردكلملىأشصبااهامرعالثالهيحتاحبماإ
حاتعحالىولهذالصايؤبدمماوالنماملةوماتاحياعضأيهاكتابماأ

تابيمفىاألاليابثهورطبالولهوفىءهنأبايمافىفرطنا

ماكلمدارياواوايةلماقياساننهاةانفاعاذأمرفتاذاويبن
شافيهاوهقطوعلتهمصوصاعناماوانقاإس كألم

كاحعالمعداانهعاوبطاافرىىفبابكاقومافارقاا

اتحادالةفعةالمهـىرممهعنانهمتقلىقدولماقياذالشايعر

رجاءمموالمتااألبدليلعليهدإوال5سإةانفرعا

اصشعظوهمامكلندكإصخرطباظكءوذإذابمو64

رطصانداافوعاهضفانالن5بعدهمايكفىربيو

هليىإحهالاشبيياالنحذعالفةءكاافيحيثمنووفاياا

وأليمءءطالمضوفدمالاليزميسدثلءإاطريآألفاختلمو

فىاتطلكموسإبذلىلىءيخقلمألكاماوالىشرعا
مافيحمالمومهأييىهوبرصاتهةإماءوإغإسهاشبكااعوماتا

كماناصاثعرفالالزلهصاتباوأويتكدتصادبهدبكلأ
المهءمنلهوجهـأعرفه

إفصلىا



األصولعمنال

القياساركانفىثالثالالف

161

هذهمنبدوالحكمووالعلةإفرعوااالصلاربعةوهى

يغالذهاءامورعلىيطلقواالملفجاسكلفىربحسةا

الغقهاقالفبهفانلىوفحوفدهناالمرادوهوقياسأعليه

كرلويمارهووهذاالسهعاافيفألبهبهالمثالحاللمهو
اظالفومحلاصالاوفاقاامحلدودأياافالمةابدوذلث

فىأبحثبضطويلخافاوالحاتاالصمطلممضاحوألفرعا

لمحلاالذلئهكونواليبهمئمطالهوفاالصلفاثدةكعيرهذا

والعلةمحهالالمشبههوإفرعوااديلهوالاطثمفسممماط
القياسغرةهوأكواالغرحواالصلىنبالجامعالوصف

القياسورصونوالالصلهوثهدللفرعثبتمابهوالمرار

االمسلفياعتبارهامنبدالمشراننىبمئروطألااصم

ثاتافرحاالىنعديتهاربدالذىكمايمونانىاال

لاالمفىالثابتماطبهوناانالثاقاالصل
الىطربقاكونانالثاكويالوالعقلباألرعيايذ

وهوصباكئأنجالماطكونانكلارابعحمعيةمعرهه

كفهومائابتاإطكمعلىالقياسوزيسوهقالسنةاوناباليم

هممااولناصدهماعايبوانههرنااقاإفةالخااوةالموأفف

عدموائحاقالجوازاهاوجهانتةساعباالبهتهااهاو

األصلالثكونانثاالخاعةايثوهذاالجواز
يخهافوضامورابذوابهاخرألصلفرعا4عإلسالمغ

حعملثدبهونالانالسادسفاجاثنابلةاطمقث

131
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361صولاسكمهـث

فىالىاسمابموخزالىافالبهذانهاوجةهاماشارحاانصنى
سببااأهاقالؤحاتلمصطافباغتالفءاسكالالصلةثم

اطوالمىاملاطواعثأواستداإامحطافىواةواالمال

الىاصمففونبذهـوالموزالموجبىوالمقإدالوإ

منوهنهمطكمشرعيهالؤثاتهاعلىدليلمينبدالأنه
انهـاخروباالعلةانمهاممحاباحدلمدإلهنالىجاأافال

قىفىفىة5زكونانااألولعشرونوارإمةئروطاواصين

الجلهاشوتهاعئدصاصلممماطاتالمجنهداظنعيغلببازاالحكم
نأثيرهاكونيبانضابطاوصفابكونانائافىافيواهاشئدوقإ

قاطاناهرفالثاندرفاؤدةمجلةحالاإثارعصوددةةكه

ههاخئجيآالهرةأئكونانولاثثاابهانحبم

نصيردهاالبكيثيسالمةتكونانياوابلهياصسالو

وهااللاهناهـصاألانحا5انممألاعاوأل

وجدتكااىطردةءونبهإناسادساصاءافوىإ
كسراونقعمقعارضهاالفاأيمعهـراوالنقمقق5لمافعأطا
اللى9وقالتبكمالحعدماألكوناناسالعاإصلتا
األكهرونبذهـواعةصحمقالهمادمااوصفبادممطوجاكماطللبإ
اولالىكاذدكاالمةءإايمونألاتلمحامناارازالىا

11الحثمفىبألتاترعإاتؤفىنءعءاذالالنهءجزا
عدمناءيلمزماذبهظنااوصا1ذااؤوالمرادصاآلااءنىابادإ

مالهاوصاؤهابمونانبرسالههاإالمدإولدمءاإداا

االقيسالصاليألونانشرنمنرءادىاطسليءوالدءاو
اواصحاعشصإفرحافىالحمهلهءقاإهإئألةءإباأءورليء

أكاحواالصلحثارحااةةموونألبمانعئرافامم
ف



المأمولولحى61
ا

عئرالرابعضدينئوجبألانعثراثالثارهغاخر

امسانلىلقخالفااألصلحاكمئبوتنحناشوينأخرألان
كاكوناندثعرالسادسكأمعينافالوصيموناقعئر
وصفامون4ألانكأعثمرالسابعشرعياالياتهاطريئ
لمضاصباااتعاشليبهوزألاةااهيهوناالذهباهندممطاقالمفدرا

نتاقشرءامناالالمتأخريئمنلالقالهنفالمءدرةالمة

ضهثابطالاوبابطااالصلعلىجع7الانفالشرطمشطبطة

انمملسكشرالتاسحالمرجوحالىاجمعالىكلمالىقيفففال
فىموجودشافبمعارضيصارضالانمرطفاكهتبطةنت

ألانافالمحرطصطبطةمانتاناالخموناالصل

ادىاطممالىضاثبخههابرءممااىافصعلىزيادةكلنث
هماحنقيعناضىتاخرىلعلةمعارضةيهونألانرونموا

انضوزلشرط4دلاألكاناذامثروتواأثاقا

رونمئواثثاارطماذلكإآلالزاموجبةإطاوناتج

حهومةألإفرعابحدكمألهساعاادالىالدايكرنالان

ألانونالصثروابعالىالقياسعماجنئذلالسنغكاهـنجصوصهـه

هنصوصاصلظلىباألثاتعلبهشصوصيهاصلسلقبيدةهقتاكون

غبرمحنبرةشروطاهادبهرتفدوإملةاشروطفهذهبالنفىعلبه

األرالدكتهادجممإالصسعد

ثحسإملهامساالثصلىايهلألمفياألخأمصلاص

بجرداقباساجمول4صانولماهاعاالدالةها9طروهـهـ

يدلديلمنارهاعتفىالبدبلفرعوااالصذفىالجاحوجود

عا



561ولاألعماكط

وقداألممتبلطاواحاألاوشصااهاورءادصواألدلةعليه
كهامساياذالطوااخاقلاااثاوهابادءالقاضىاضاف

قالعشرةاصمولفىازىالىفقسالعددهافىاخالفواو

منهاونايهرانئهرعيضةمندناوهىهوماعتبرهااخرورءوا

فىسكانوواالصحهاحالولاالثالمىكامسزجرداعمن

وانئعلياسااامملمالوصفرباالماذواليألحاليلببمةمحبءعلى

األصنماففىباالىاتعلطالهـسالفاعبمملهانعفىوااختالة

عهونانفيمايشؤطوألكطهـذاهالةافىواواخهعاللاالربعة
المصافىفةلكالمىضئااحبافيهفىيهبلعياف

اهلةاكانتقاطعةظماهرةاعادالنممااىإمذذاعد
الءإناذداصاكاجلمنتعمالىكاكقودهكرىنجمماطةااو

تعالىضىلهءاباوواتالمألماإقاطغاجمرءولايهراثبنى

اودساعايهاللةمهـلىقولهوونيىإاالواالنثاتابخالفوما
ولهورطاللةهاقوابانهمذالصاثعسالىفولهونواؤاالط5أهاا

العلوهزوراضدستإاابابمنصوصإالمةاباواالصذ

إهوناذالوضدففطهذاعلىتلملىوالهافهناادىنصبا

واقعيلالمسثلةهدهـفىفانرر6منظماسئهاغرويانلماب
مالممواوهمحروفهكماحرفن5فادامسةكونقدث

اسمومناذالونكووانءإفاواءاباواوهنواذن

لالاذلمأكلبكذأممبذلموجبلةمذااىوإئهاسيمن
الءالدالةاالفعالكافعلومنذالصاونكىصسذانضكطلمةكدا

العلةملىيدلقدفانهالسجاقهنكذاوشبهتوبهذاعلتكغولهذلك

إملةىدابقانأعلألهيمص1ظاومربملمةاعلىانصوا

كذااجلماوذاالجلثمذلكنكوأوكذااصباوكذا



ول1115ول61

اةضاورخالهنابرهاذافىويكطابئلهجحمهذايونيثم
لهحولة11ذكرثماظاهرامنرهانأافىاوبنىاجعلهواذعمالرازى

ةفهاةالمغتواذثمالما5اعارنالموأتأديباشهضمبىنكو

الغمذاهـهنعدرهاكذاالمشددةانئمةالسايخكمعورةالمانثج
المادازدوالداتأبمواقلممصارظالءحاةاااجعقدإنهاأل
بهاعالقااذااةاثمبذاكدانحيالمفابلههىلوؤءإجساأثم

حمشثماذثمآايكوةفىإرألماصلطئمإوصفأعلىأطكم
طدءقالوإهرظضفلالدالكماالمنأخرةةإماامذعسكدو

ادواتتجهـيفاثعدوافىاماانجرمشموألجرمخاشقاصاص
الضعفهنهذاوئالواوشهاوبئابوعدءوالجزاالمثرط

صثاااصاسعا11ثبمهبيالإمرااالفبمعافىعارفعديمفنىألها

نةإاشثداساصثمقمااوولانواعوبيهواااليماه
نيلماواةوصاطممحارعالمفبذكراناإاءاإبا

فإوحميننبيفرقانجالاثاااائسرواعنرىعلة
بتيد3نشالراحكصهىلوالفارسلسهـمللراجلىئحو

ملاا3يذظاإعورذءامإطيميهيعاللولماءلشهاؤيىفىاوكالما
لمابرإماهساانالقامندصحالاصعانلحاليوذرواونح

احالمازيداكرمنحوءإحإلبائمعربهكماتعلقفانقاهثباسم

حعوازااواشرطذةبصاوصفاعداطبهمترثالسادس

لتعاابحاتقوادااالاىحامخلهلةءاللةء ثاوال

يدهلمحزقالىاللةإسممدوواتهولهثوءالمايحوجوثاعاعدم

لهاأزعخامعالماطهبمالهرهحاهفاااءاالرضطإبعا

اعبإلمااتجأئ4بقواآلكهطةوئدةاإانرلفاياقالم
لهأسبم5اؤكاكلغثأياءسدينرانإنأاألباسىوقوله



61الاألصولمكا

لازفيفواألوذاليهاقابيهئاإفرفونلماكبهثيسوىاق

يلماوهمصبوالمومناتمنونالمووكفولهاصاتواينبرالهنا
المحكماليهالموىاوصفامناسةاشتراطفىاخثلفقدومقث
دمءالىزوناألكبذإخزالىواأوبنىافاشترطهقةاااحاألنهفى
ةافابمنعالبلااهمانقالواالنفصيلافىءوبذوترأطاش

مئزطديغبرهاهاوشطامىبانوتواقاضىاضىأليةلهقمكت
يئاءلىءاألعمتدالارابعلئئاالىمبءااافيرهوا

هياللمحهودررتاوسوآلهابهءاللةءبئ11بفعلاسابهمإ
لاذالصاونبموؤرمفقحدلهونانماوءاذالصاانأ

بالمازكهكافعلاحهملهاشكاالذاوعزطحرجمىباهغيرهتء
فااتالمحرمهادإصها الصاالىءحراالألذالشالبووأ

لمألحاالصطوفىاراالآلاالةتهوويمة01صبراىسءلهااإ
قاهإواإمخصراهورزاوهـثباتواالالنوبينريدانانفةهـ

ءيمنالئاااللاةا50اول5ممالاإ وصرووحرلمعاالسو

انمءمااليمى4لإطاواإقيمىافىيارهـاصثمهـقيبهالفقيىلاإتاا
فبيكوناوردياوصفااوملحىامابمونه41بهدالوذلكبداجملهأ
فييهولونوؤدةلدق1اقعهنمحلراباصاوءاوخعامركىاونقثاإ
كمااكونانالمسألهذاةطأفيشترائلخياتوئارزمامياثا

لمةااانلىءفاالتةإقعوانالخزافىالفاصباالإألصلاط

صافاالطيعحاصرايهونانباالىمئلةفىاؤبالئربم
اظهـارصكنجمزاوذفيافىانكصارهأعلىهمانمايوافقهبانذالصاو

فالماألوصعنسككيقولاتدق11مقاألاوزائدفوصأ
الااؤولقاةاالصقالهمإؤحوناقىكرهاىاحدأ 4دوى15
ا

اسداالنهشافياجدفتءوبضتصراطبطاجوابنماا



لالمأسحصول6

ابئرواامراالخصمعلىالبوصوجهـلييألأليصعسبره
اليدوربانوذكالمنتشروأهاكيرهـوممهدابلبهطالثغصيلرهان

هاعدايةأملىاملافىانممندارااواتواالثخفىابين

عجهايسانهاالولءمذاهبيظنيافيالمعيناوصفأ

ئغاواختارهففطاكلياتاانمجمهانهافىااممالمقام

أثافاثجاهودىأاامثتفالاقصهاوافيبرهانوافي
انهمربىاافيوسىماصاراوظراكادونالناظرجةاحه

بهنصقفعدجاهووقالافعيةاتااعزاهـلىلدإيى
اواقاوتعالىفولهاضثنانكحيرةمواطنمريكمافقوضظالقراق

قولهاتمحربماومنعايمءيمقولهااألنماههذهاوقةفىها
يهوناذاالصولاهلبعمقانكروندناللمينافولهألىواجائمانبة

عنهايعبروأجةاككألالسادسأثالمالوالتقيمسبرا
همااسرابوبمسمىالمقاصةبرأواللتىوباأل4باللوباالحالة

ومنوكوضهومحلسةااابمدةءوطاكاتخرجأ
هاقحريةفىعتافاوقدإلئم11والمنابةل11االخةثتةوالمناطيهأ
ديقثبسيكونماإىادأتاقىءقياالفعاقالمالئمانهالفضا
ل9ومخصمىصهقصوددشعصيلامادةاخارىلمطءصبلهتسمفاله1أا

عرضاوامقيلواصعنهتدفماونفعاأسانهاتبالىانها
أ

الجماحدعلىاتباتهيمكنانهقااطوفزاداقالاقودبانهلمهعوداصد

فتيكفالالالىاهابلفاذامضجوجهعلىزإباكعنىتجتباناأ
مبالمظذلكاالالسئدليلمزمالفانههحااوهوألإدثهىمحدهالى

لءقىواقعوماالىورسمم4قبقكطواطىطاوثتحقسهانا إ

الفحرورىاالولمسهناومحلجةاطاومحلرةاصراأ

ظحةدهااحخمما11المصاصدمىقصودءغاةطالمتفنىوهحىأ

مأظالواإقانلىارجائمذإشااوالفانهصاإاثءثربثكاةالة

لحالمصال



96االصولعمن

رعاوىعلىالمعلىنالايجابباميرقالمماللحفاثلالمصمالح
بالحدعليهالعقومةالمجابواكنائحويمسلاناحقماكاثاسمرقةبا

سهعاضاالبهفارقعالوابالىدةالعتلبشمرعبةأررفياحففاهاراة

قوامهوامحملافاتحمي11ثربعدالحد4تبضرءقلاظحة

وزادعظيهةمفاسدالىيؤدىفاختأللةهءبهتتعلقفعلكل

دةطفاناألعراضحففلوهواسادسشرطاأخرفياإمقو

قىشرحقدواعراضهمدونواموالهمنفوسهمبذلءالعقال
ورىالضرلالمذكورةسةهـبائوياتحقداطبالقذفعلخايةااا

قىةالمبالوابدعةاوتحربمه9اصادووجوبالمثرؤإبلحريمكاا
اانظرريمالنبسعفظفىخةوالباهااليااالمتدععغوية

يةهاهووبىاطفىإااذالصداتزرواالمثحاو
اقرأضاوالمساقاةوالجارةإخرورةامحسلالجهاطل

ففوخرورياتقمالحإالىفتننهىجاليةبهونقدالمناعهبهو
اعنباراحتالمجردأالدإيلألطآلتضالىلمعاق4فيونت

ثإأدءفاانلىوءالجألادإنسبهباجرهاثألمفصواهاالئمرغ

فاناقاذوراتاكيمقراعدإمارضيما5غيرهونبهاوهوصينىااإ
علىحثاهاتناوحرمهيادبعئقذارخهانحهاإماباعانغرة

مبهانااثمبائاانلىعاتومجرمتعالىقالفاالخيممة

11ذإلئآالىوعدمهاواتأنيربالمألئمةلهاالثحرحدةشمهباعتبارتنقهـم
خانألىحاباالمرادولهئرعااعئبارعمالاألاؤسام

اليهءااليماشالعلبهصبصاقيالوفقهعلىالحالكمايرادوباألعنار

لهئمهـدبقولهالمرادووهـالمناسبههنصقعادةلةاتالكنلمواال

فصالهااحوالاربعهلهملاءاثثطفزالىاوذصزماصل

111ثاك1لهحضاإظاعاماالثاقداإلرلىاكت
ما

33



لكىهاولحصأأل

ممآل

اوسنذسرالةرلىامابالمماىالممموهوفهابغاوالرهاءاألجها

يدلوانثروهـأنمغاالولىفياصنافالمناسبعمالمتعثا

عهنكطايومفعهننأبهرمبماتدلعلة4موعلىاحأالوألنص
فءاشارحايرالىهوومالملممبمإصافىانوعلىفىاونوعهاطع

اخاوألصالأوصضاوفقاعدءااببشالحكعهنفى
بمزتحماطنءفطءتراتوهوخريباإثافطثد

3ارابعانرمريمفىريالغفقطسفاوفقلىءحماط
انغربألسمطأدردهواتفقوأعدغيرالمالئمالمرسملى
بالمعارضعةاشاسبأترمهلاختلفواوباألنفاقدودموالمالئمغير

أولمةالمقعساوىصلص5فواتاوهضدةوجودلىتدلا

هوناالكبذهـإاوفرمهاأألولابنكاعاءعاقىجح
اخارهونخرمةالاخهاممافىاابصاطابئالفىصيهااختارهو

اكاانذالفهذاوالخهاجفىىضااواامحمعولفىائرازىافرا

كااذاأاالمصطءماالىءذداةالمحارضىنفياذالمهكل

عىوبسمهاثاألالسايعالصااألقادحةفهىكذلال

ءاإءاألبماباهمقءوهـله08علىاثئباااللصتدأللءفقهاا

اغمقمسئلةاألصولمائلىاراشاالنارلىافيقالبه

نحبرهوقالدبدهكنألويئابقالتعرإفهفىدااختلةوقده

األوصافقمملىالمالباهلىبهثرةلباصفرحإقاطهولتفيمثن

عليهلاالجمهاالغرحسابهالئألوصافاانيحتقدانغيرمن

هىاأزصلىاإاوطردابهنوبيمافرقااختافولاالصحثم
انفطفانوثتخااناشفىورفادمءفىعالنبطردى1

حمهونهفتواختافواابهانفاتالعدمإضارعاقعهدطردىا

مرناال3بذهـ5ااوجمةانهاالولمذالىهـجمآ

اياالق



األولاألعق

ذهب4اواثاسانئراقالجمةبيسانهإصافىاء

ابواذهواألهرىاقااذواليهمتيقةمااادسمن
براعوافىمصاوساشرازاصقاابووزجساالرقماءالهأبوصورش

قىبارهبءأاشالىورةاالىةاراجاهاالشبفىارهءااثاإإ

تمالحللىممتلزمانهيفطنبانيهماطمتاطهاقالململىبىماش

ئاوالمةأصورافىالمئاجمهةيحساءسواقزاهـرإحالصاتءت
ابثهدبهضكانءحاانالألازممطرالىإلذهـوا

الماظرافالوااالالظنغاآلحصلتانقهجمآفىسان

الائامنالقالممهةثصىالىاخزالىاتارهاهذاإقامامنهلففم

مستكماوألخاسبانما4لمالذىالوصفهئهالمرادطردا

المغائرةورالصجيحفىاوصفامعاسالبمماطكاناذاإينايب
منسكىوقولوهـالجريانواألطراداأءالمرادهذااعالنرلخص

الوصمفحاصالخيهماطنارأمهـهاؤقالاغبامننهموهاةاا
مارداكونفىنافواادوإخبهاطصلطثةهـواصورذثض

الىآخرونوذهبإقطاهعاألبساانهألىمبحصفذهىحبة
المدبهورثتفصيلىأاالطاالصوللاهـعقثذإفاها5آلانه

مفبوالهـاكرشقالةانهوىإااارازىرااوإداالرن

ينذازيداثاوحمىبهوىاةاوألالءاليهحمنعودلأبوغالوجدل

اهلشريةإحلميةاكعلىيلألداألطرادوآلحىاطرداالونص

كألإقاسحاالمسالصاءالفقهاجلةمنءوهـدالوقالثإسالة

بارتفاعهيرتفعوفإوصاودوصدعناطجممديوصانوهوراندا

أفىهورابلىذهبصيرصافىحمو511عنحريمدةواصورةفى
هوإهندىاىاقالالمزاحمدمءبعثرطامالاظنيفيدادد

اقوىانهالىلفىالجصالىيعزىمماكلبذهـالجويئقألرا11
ث



الماموللماعصدوال
ث

اداافوىمثتسالئهالمهذااناطبرىاقالوالالابهمانثبت

ظناوألقطألجردهيفيدالانهالىاألصولاهلىبعضوذ

امالجبابنوىهلىاوفىالىالوالىأماوابطابونصواختارهو

جود9افىةالمعأرمنةلعهاالحردانطرداوبيهأببنهفدقوا

هالى7عدهاوجوداالمقارنهعنإةعاالدورانوالعدمدين

اطواكاتجيراوالتهذيبالمعةوالعإطااشءدشاا

قافااءبانغابيالصملالغرصقاااثبئاألصومندلمىولةاده

لهلمألذناصاوكذااالافرحاواالصلنبفرقاليالبانا

إسكهنهجبالممفىاللزيثايماطاشتريهههالزمتةاكماط
ووكورةالفاألبينماالفرقفانهاسحرادةافىيياعلىاالعه

انقااطودكااالصثتقاللميدافالهلمدالاذباألجماعمالح

3عاموهيالفياسهطاقاصمدرجضاصقباسالمناطتنغحأ
كقااتفعاواالكووظهقديكوتنهصاءوكلوغيرهولهيتنإ

قاإاالىإذامنزايمبرقااخاهباإأللحاقءهاؤقطعالةحصولأ

حيهأئذالوقوعفىإلالمعنىائفرأباذلمثلممنالجامعثربذفيهإأ
قتةضمههـرضثدىاهـاالكلرالىعنىاااثقبالهىالفرقإأ

دغفاواحماحضوصفعليعلىاألتفاققعانوالمناطإ
ا

ماغشمصارقاانبالقااثتحقبقيماعقىاصورةكطوجود
املةباهثمرحماوهوعلةاسذاصلهمناقامنثهإقساصاجعلموا

انووإللةإفىاساوؤفمرؤمحرميكرانهذناافىيقال

ذإاياس9عالهاملرزموصفبلالعلةكشألذكر

انوواالصلمحنىفىىذاقيساسواتدالمثبراخةاظصعلى

اوايضالمناطهوتنمسوافارقاكأنافرصوااالصلبهنبجمع

بيهأصارقانجفىفبقطعمافالجلىوجلىالىاصإقياواقس

أألصال



9ال3ياألصولمحمنه

انعثتوقاااحكلمبيإاعلىاألمةإسصأفرعاولاأل

مرلىاعلىذاندإكقياسفاكؤداءورؤرقاانثتبهونوهومافهنجل
ةالحزهفى

فاسشاافيهيجرىماالشاخامساصلااح

الشافعيهناعةوفآحفأبىحابابهـفذباباألدذللثفن

مناعةذفحهابهرىألانهالىاالصولاهلكاجمىويم

انابإاليسفىسىاالفومكاهاؤمحرىاظهاالضافىاابإ

مجالكياخروصفعليهالنيفاسءطصمبمااوصمفاالشارعيجعل
فىالوايهءسفيدادالمسمبباارناعلنعووذالساإسهونهت

ألامكصاراستإواادودانماساةافرىلوهـالحدسمبباحونه

غبرهمزهجألةاطهب

ععحسحص

ثاالشتهراضاتفالسادسأفصملاحمحم

ثالثةلاالهىوحتدلالممعلىالمترض4زضمااهـ

اتاهاالمعئرضمكلمألنومعادضةقوادحوتاامااذصام

اناهافىاوةمعارضالاالولاوألضلإداقدهاث5نساحمفيية
وفقدحإثاقاإبىااااألولألالالدااذألوابهجورت

حاؤيمكااالدإئرةوأوعمواتزاضاالعفهفيدايهناببا

وبعضهمحرفيعثوسةضهـمبواصؤاضانهنثينهامحإذكر

ضعاادهىقألةيهااراجعألابافيةاوجعلعمثرةاهاج
ب



لهولاألولحص9ال

المنعبالألالنقمقبالموجبالفوثالتأئعدمعتجاراقساد

هووهاذكمقدويهمختلفوالكلالمطالبةالمعارفهالحقسبم
فاعرضالىافتذلكفىافوضاالففهولافىاألصولاهل

موضحوانعليهةامألهااقالفالاصولفىذكرهاعن
ااعزشريخاءو4كارشادافىنهاءوذكرالجدرعادبرهـ

عااللنفطنقلةحهاؤيم

ئمبمداألليهاالسفسااساجاالفصلىى

ةطوخياسوالاجحاعوالصقايثاتحاآثهاماافىوهو

األوعلةنكبرتهنبميهااطبهنزميإاالوانوأح
شرصاثبمإاقاطمااماتفماااءقياسهاذ

وقاكأنصاالطنهايمابحالىولةأاصبهتوقاكاقباال

هحدواكللسنفردوالمرلملةالحوالمهـمنهاهثاانر4إحيمالما

يرجعثبصاهذاوحاسلىألاقلألزماالولىابرهد
لىودى5االقالواالقدزايةةاثثأألةباالقداللاألسهةالى

وقالطثعهماافدداووالمايحصبباوجدفواهمداللاألسكىاعا
لدايىانهإصاباولددعوىهواكاولإتبدإبثاانههمصة

لاطااباصهاىألاالعمنمابفااالىدمحوكالمجردألدايلال

قماثصاومعفاهعىصاوثعقالاوعدىوجودىلالعي

فىانلوارزىفالتفبلالمعمهنارةبفاوهأقفاالصل5ءالمامنالى

نماداطمحالمفئلمجدلماذاوممطةاارءاخروهوكاشها
صحابامناحثهأخذؤثاسوروااواالبمألسةأوالاجمها

اقوبقاؤهلفاالمالهزفىالؤددتفانتاالثاشانفىافىلاط

ن



ءا

فىتمحصى

صاتسءانباثدعفاصووجمأواؤتاكئرالحنىذهبول



قالمأمقصولاال

لمانهاالولاقوالسكلىذالشاكطااخنافالمقبلةمن

الشرازىاارومحقابوالوعخهاهخهباكاتااليلءباناداشعبهن
انهإصصافىاافيفالعرهآخرفىخزالىارهبواله9اخرفى

الثالىفىحمااكتانلوارزممطفاالداوضءالباون

ؤاقاقوبهنهمحاتاالقبههننبهئعرحداهتعناف
الحسبئعدارهاختوكلهالىكماصالفةوطانفيداةفهإمصاا

إمميةالمامعغإيهذهبعفأالابووجباصاإابئوبرهاناابىو
لؤقدوبرهانابىىراقئاابكاومفااثااا

لسانمفالنامنشرحبالاذالتاضاالتقصههمث

لمواالحعاروكعبصمالمفياللهدكاالهناناوسولالى
القرطبىهداذكووممنطعرحفانهنحصوماوالهشوضابمن

صالوموهلمحبدبالمائايناقرللىءلاقعصداهىبدوال

وألدإتاثاداةدةيمفىماطلملاتجدثاويفاتحراوفوعمن
قورراونمب3نمحسالاألساواخطكميأباهماتااط
نادىافالحئوراهوابيضابلهواطنعيةاطالىله

لىاهـمإةاإنفاالالعقهنبعمدقالحصلةفعدتحسنأمه
دللادميانوهواعباألواجبصااحدهنضمرعللىامما

حسنههاساطالنبهحملامجىؤكدا4لحتالعقلىاواشرا

غنحالةعديكونانماوئائاقبحهامبموالصرا
افاسعاداتفىشحربدالوراطىمئايكوناتلملإداا

حالدةاوقىكيلىداعااويبهفولاخرمفهـسدااتحغحقا

اللهوباهىءااحاادااصحماوانلثاتءوأيىارأى

كانانالنهاصألفةكاذمستقلجمممخساتاالسذكران

أفلمبثاهاءافاركالىوانكرارؤهوالمنعدمةاالدلهالىراجعااا

مق



كالالعمولاممن

لمبماالهثريعةهذهملىالنقوىمنهوبليثئفىالشرعمن

حهـالمرلسلةحط11مماءانرإاخرىمادظاثئارةاذحر
عنالمغاسدبدفحالشرحمقصودلىءالمحافظأةباموالمراد
مقالمناسبباطممميمشعرمحنىديوانوهىخزالىاقالاظاق

حءاالولمذاهاوفيعاليهلىندقادبووأل
وازاأشاقااببرهورذهباليهومطلقاجمهساانمسكا

مالكةتكاةاشااثالثثاماعنصرأوهولمقامع

األعليهاكماالحجازالشرحاصولمنجزفىاوكلىالصل

اننتانالىاابعالختارااكماانهبرهانابئفالفال
ههذاحدعدمفانرةمتهءقعلبيمآلةثضرودىةالمص

فواثدوههناىواليحناالخزالىوأختادهنعئبرلمإةا
ولفىاالولىأللسااللىبمباحمصالابعماا

أيساألجتهادمسائلفىىالحصالقولانعلىاتفقهافدالىا

حابةالدةكاعلىجةيونيهلواختافوااخرصاعلىجمه

بكبةلسىانهإالولافوالعددهمهنوتالناةمن
مغدمةةءمثرحجةانهيالعاقورياذولإوامطالقا

يائالىءاثماعنونقلةتةاطاكثرقالوبهالقبماسعال

لقدمعهإيثاسثالى5مفيغلىلممسثإةاااانضحماذاتجهانه

انهارأعالىسالهفىافىالولظاهروهوابى

إنبرافيقاكفت9اقوااللهمحلألالنهباسافاذافاجمة

الشافىوحنيغةابىاالهامنسائلوناقاطوهذاوالوجيزق

الىاقولقىمإممداانفاكواليحتكا4تءتدل

ودلمنهابمنلماذأأهااالجتهحادمساملهنقالههاناذا

جمةليثاانهقواطبصددهنحنمماأللميثافووإاعدقدا

3يم

11



كم

لءالماولصأل

اللةصلىمحدانبيهااةاالمةهذهالىكبحثلمفهسعالئهفان

تعوجواصثدوممفالبواصدرسسولاألااابثاولمثاكةوصكا
منوألحاإادينفرقاوالإيهوصنهمايمباتاعورةءمأةاالهـ

لوكزالثهديئنماخجمةاشقوماارةاقاذلمنىكيعدهـ

يثبتألاقالفمدهماتايرصرعماورسولالنهواللةتابيميوإة
اصذاوهـبهاللةيأصمالمميةاألسالالئصريعههذهفىاثبت

تسماالةعبااهافراداشفردممماطفابالغوثقولجمشلظ
كابهااممااعليهمخليئالىعلىحماهافوااوقوأدأن

همداكارالهالركونألىلبولىبهجلوعزاللةيدانأل

ضمتدينوااصاالغانوخيرهمالاللههللىااليثالمالمعالم

ثذثرونمفايمقام4صهصامقاماتشكالوهبالاىالميزلة
فيهلسكهاذوهـأنالةوعظالدرجذوازفاعضبلةافى

اللهرسو4بميزهمءواحدكلملوبالنهذامطتألزموأل
ذالكفانباقباعدهالنلسوارإمقولهجمبهقىوسعليهاللهصلى

نجبميدااألواءتحرعنهبهتالواللهبهيأذنلمميا
متإكطصبافالفىواخمطاكإائبتهفانهقيلهاياقلاألخذ

لىءامرفىقالعحىنأينهقالفاقاتقهوحهعاضراكاهلاجاع

اذالصمخبمقيلودايلالىنالةعلىبدلماذاباقلهافيأخذافاويل

االحماغق5باؤصص5لقيماباقلاألخذجعلواانهملواطإص

حزمافيقاللماباقلاالخذصحاعةاجمروقدليةاأليرامةو

لممألتالوماالللماهلتاقوالضبطمنااذاذإإشعيهانماو

فانكادةءهنايخرجقجلىماباكئريؤخذبانهقوألوايها

نانئبواويموبالقلبلالحفدراالخخألفانفلكءوالفيببقين

دقاعانابدمامعاتلهصءبمادتهداففرضالالدلةعارباع

او



أل9لاالصظامن

مخرجمنانرارصةةارياشانتقرروصديمكنلمانضقيااو
المصبرواإاألخذيشينهفبولةإلزيدهناكخيئغير111يح
فلالمذاهبارءبادرتافىفياالصنواناءوامداف

يوإىوماتهادهباصدمخههمبااناساببهذاهـوراببرعنداعثبار

فاليثاالمقادواهاوسطبااوزباألكاباألقلزاألمنزظرها

لينههلمهوإتدنهجعفىلىاماهواسبربشىاألصهنله

ادباهلمىذاالموإففىدثتقافىجمهيألماوإقاعئاعأد9و
دائنالثاحثمفىدالمإقولأالمسهاةاؤسالةوفىرباحمهىهمدلبا

اذالالىممبعضاروقدصلتهافبااألخذقاصرالفوفبملمو

جعلهاوقودهمرعىابكميريدأوالايحمسابالكماللهيردالىتلقولة

يةيخةباطإحعتوشعلباللةلىصقهلهوحرجمماالدينفىعليالكم
تنفرواوالوإشروا1رتحوالبصرواؤولهولةالىةالمسم

اصذلءفىالخرفمعنىوالباألشقاذاألالىصاهمكثةو
لمجفإذأواهـلةمهمبآلهاجميعأصإثاوكريم4عماررفيااللت

تعارضتفانلمهدفيعهاهو5ءيلاجهنودبهذاال

جماصفاالاوروعاتتدابمادخحتيهونان4بصلماالتإقي
انلمألفالصلةافغ8ادرجات11الىأكسيراضيل

وافاختالةلهافىااماوعالإافىاذءافاالىجعضىاثالمركمإمخإال

ذهبووهـااخاجبانهالاألباهـذعدذإاثفى

إصرفىاوالةالةبهجزموكينوالمضءافغهااورهـوجماضاؤحىا

دإلاقاعةالىمحناشالايفيقإ117بحألنيرةصسجةدإنواوأ

ألألولالمذهرجحفانهحزمابنااهرفاالاذهب5وا

ةاطصإعالمبالا4هدءاالفىفانجداقوىالمذهبوهذا

صهاثءلأداااببادمءنمايهيهةوهساأابصيمحتىتاأن
مهيم



المأمولحصول81

والنمغلعيبلداهاءملالسفانهاألصلةةاجمرأباسكأا
دهابذاطولفالالمسئلةهذهفىبعهالممالمذالبفيةجه

ظاهرهااالمسئلةريصةنىالوالألراغدةالراكأ

منلحاكالىهالثفذصالمحظورفعلالىبهايتوصلواألباحآل

قاتىضعاوذيسألشافىواثفةابوصقالوالذراخ
علهءاؤصلىقولهإبابااصأعلىبستدلمااحسنومن

اقيودكىافىولامفنيهمعاصاللةسواناألماو
الماالىيروجمكمادحقولهبهقاوبيعديثوهوصيوافعه
ممدركحالثهااالئموقولهابضايهحدبثوهويرببك

اشفتولهوحسنفحدبوهوناساعايهلمحيطانوكرهت

مسةافرإمايضاحسنحديثوالعنونافناكوانفالبك

ةثانةاكناصاااهلمنعةجحابهسافافدوفتراناالداللة
ورأبتىانبافاقبرةهرالىوافيالمزفىةهالشافومنثفيوابو

وطمهـهصلىثامااللاصنساذالمنومملبرالهايسععمذصرافي

زبةوواطزيميرالجووابغالوانيلىلىإنبقولهلانرنمااربهوة

ذالصافاصحاعاهاملوةزالرواطابغمالواهذهـبهنفقرنقال

مإافىزااالاناإكىفعاورابمزاناالداللةاصولا

وأختارااللهامداللةالسادسأءالحكماالقترانيستكمال
الصألحوابنالقبلةادلةنماثضبرهفىاالهامممةالمنأخرفيمنجهاعة

محارضيعارضهوالصدرالهرحبنشانشهعومنفالاواهكط

علىةصوؤإمقةوافيواطهنفااطضاطرامأوقالاخر

فرفاناإهميجعلاللهاسسةانواآالذفيايهايانعالىبقولهااللهأم
لهيبهعلىاللةقهـوهنقولهولوالباطقااطنببههاتفرقحىناى

حرجا



19ولاعهن

واخمعجصهؤامدلموجهغبرهعدبقبثاماكلعناىعزجا
نيهأرانءمواماالاوبفولهوردىهالمهاديئائههماب

منانثمعاماالمجردهواوافهذااشحلاالىربكىوا
عاعهاللةصقافالمطنالتكيةموسأافىخدثعالوهاوصا

حههافاتصالىوفاللمنهمعرواننالمحدثاهئمنانوسب
ألالساةةمامهفوساكانفاخبروتقواهـنجورها

منهمالحاهلمنجاعةدبهراوسعليهالدةثسلىافيارؤيا

صهوذألوقيلبهلحالمزمثشحولتانهحقاابواذاالسه

علهاللهصلىروشهكانتوانشرسىيهم4دثبتاليعآل

اهلمنبثانائماثنبهلاليطانثواحقةرؤال
شرماالمهابهيعهلانهلو4ظحلعدملمروايةلحا

نبينالسانعلىلنادةالعهشسالذىالمثرعانيخفاكألثاب

اكلتالبوموقالأنعااللةفدكلهوسموامليهاللهملىممد

فىولممعيهاللةصرووندانلىءلدثأئناولميكمتممم
ولبةهافيقالاذاوالوآلهعالبهاللةصلىموتهمدةصوما

ضداتعالطالدةفبصهبلوجمةالديهونفعالأففعلاو

ذالشبعدقاوااانهعلىلهاعهصمااالمةلهذهكلان

راعالباحةابدتماانوفددينهااهصفىمالرإيألصا

عليهتعالىإلئهصملىومتاحيارصوألنانوبالموتاءوتأل

يكنلمانماثماضبطرنافلىوانئعابهـذاوساووياركاوعد
غيرهملىوظجآلعلمهاوفأوسعليهاللهملىقونههنراها
االمههن



الالماولطثىءأ

ثيمفصألنوفيهوالتقليدعهاداالجفيالمقصدالسادسا

هغسائلولمجهاإلتجهادفىاألولالفصلونر

وصدابئمنماخوذ4االفىفىوو6دحىفىولىا

بفئفأطلبفىالوممعإسخفراغطالحاألصفىووالطاقتالمئمفة

المزبدعنإجمزاالننهسمزىوجهعلىالمئرعألاالحكلممن
ئسسىبءظنحصيلالولممعهالمستفرغهة11هرهدفالصيء

اجمتخىاعهاريىيةإجمهةءلهتقدئبمااابامعاقلبثونانبدال
6اءبعثروطذالشامنيخثناحماخذهاهاهناالحكل

مااحلىفىرقصفانالسنالوالىكخابسصوعالماثيمونان

لحبهـفىصالزطواليثفهاثاأللهبوزالثخمهداءنماتلم

ربىاوابئخزالىاكالكامدإألاىءؤينعلقبمابلوالسئةشاباأ

صذاآبةهائةهـثاقدرذالصازإمزيزايهتلبانمماالذىو

زامااألونافبطربقاألداتبااوإآلاللةالهااوالظاهرباعبار

عافافاضعافماألانحرجبصهاكاآلباتمنباتااقطح

ياتالألمنكامبماالنفرجيمالوتدبرصكعفهيلهمحنبلذداث
حديثمائهخمهـثطنةالسماقلواألعثالوالقصصلمجردواردزا

ةحمرىاثاماالحهنهاتؤخذالئدثاألصاتفانبعهذاو

فالواألف4لمهىالمحولفىإحرلىاابئفالصةمؤرفا

اللةصديأاعناعاسعاثيدورائااالصوللحفابندا

خزالىاقالوماشهنإفااكونانينبحىاووباركاكهوعلىعا
ستهاالهرفةوهداودالىهفنل4ثجمهةبهناالصوكماوجحهاعة

هثتلل

لث



9حالعولا3هن

ووىالنازعهارافتبصوماألساحادتمحابلمبيهى

فىومومحبآلمافاداودابطننبسلكثابمالوقال
يياادفيقافيقالوكذافيهايسىجمىحديثمنماوابخارلىا

هنإباباهذافىإمااأهلىكالمانفغاكوألثواناثائرحفى
هلىابانهةلضألوفيهشكالافذلىقواطاقفرإطاواطااللت

فنااهلحعشفهاالقثانتاميمبم5عدتملتاثبمامماالكونبانبدأل
المسانيدعليهلمتافيماعدمشمرفابهالجفوحاالحستهاتكال
التهذأفىوأليشزطحةااصشغوهاالترنمامممااالمضاو ىوبر

تحزإاطهمزنايميغممننجميبلهذهـفىرةكصلةفوظةسصبهون

ءاءءجعالربعذإلمصااجةءاند5اابباهواضهنء
والحديلاصلرحكتبافثبانآيهوكذافوالواطن

باأليسهنبوجبهالمااجمرحصصماوجالارحالمحرؤمن

وهاعالامنقادحوماهمىدهردشمومااخمقبولوهـ001و

حئاعاالبمساتلعارفاجمهونانيماصاقايمىدحاإإيس
ويرلىبجيتهيقولممننانهعالاألصحاثوخمانحالفأليكط

وقعهااألجحهادرتجةبلغمنلىءبثاياانوظمثرىلىداانه
بحانعالماونياناثالثاءالمانلمناألجاغعاليد

اخريبامناسضةوابافياافىوردحاتفسبريمبممحثإنعرب

منصناراالمعخبلضهرقلبعنحففهيشمزطوالوضوه

وهذبوهاتفريباحصمنقربوهـاقدةاألوئفاتمناسشراجهـاا
لماكانمنمزاياهاءطاوازحهامهةمعرمزككنانماويبتهابال

هذهمنفنكلفىلهنثبتتصإنااوعاقاوصرفواوصاة

لإداايخغرذإإصاضدفانهيهااجيكمماكلبهاتعضرصيةملل
المغداجعلهنوفوياراصاايسنماالحهمنهدجيسمعوصرويحانفرا

فقداموإفاهنمتوشطاوكتابحراكانخصمعرفههوابهاجإاخ



ىلماولحء2
م

علىاألطألحفىوالتوسعلهاايارسةمنعارستكايلايعد
ةبورابماأللقىراوبصاصصافيةالمجهدبزبدممامطوالفها

منتهاثاقمشممعلىبفىئااالهامقاللموبهمعصولصفي
ةمعرردفىالماقالوفرضهأداهئجهـدعبعانهماالعربلسان

كلالرابعوغبرهمجتهدهنمكلعلىفرضالعربصانأ
عادىههالمحلمومامافانهإفقهااصولةعالمالنعان

انوعليهيخائهنارعليههمالذىواساسهاالجخهادفممطاط

كلفطيظروماوالتهوراتهضتلىءالعإو9الباعملولث

سأاطفبهاقاطوهاالى4يوصنظرامعسائلهمنمحشلة

ذألثمماشئىعليهألنجفىضيثوالمنمسوخخبالناعارفابمونان
كصداراشيوخاافادةتهاسيةثرلىاظبالةريماذافىعثصحقدو

اياتخثاايهعابامنالمنسوخانيهااطتوالمنسوخوااللمعخ
منكلصذلنثظهلبعفيرالاديثادشرةألااومن

حاافشرارازىاواخزالىانهماعةوشرطقفوءإاوباللةإرادها
انمااألجتعهادالنقأطووهـنواالضؤطبشولمهقلىايالدليلأ

ذهبالصاذوبمقبةااألدلةالعلىاخرضيةااالدلةعلىيدور

االصتاذمءاعةوذادفياولاصعاإلمنيزاطصدمالىهوراب

ذهبوإفزالىااختادهوافروعاءالؤاطالىصورسالىاوابوالهـصق

هندرجاخعديلىاوالجرحوعارابهعووهـؤإطهأيئعدمالىاخرون
ؤومنادرىصأطهالشلمزلةاسفىءنرورةفلمإشةالائاتكت إ

منبابفاةفتههااصوللمءنتبشروطهاسإةاعرفهوكذاأا
ممطتالالباشرعأاكمااهوفيهتهدوابئحعبهمنعبةوابوابها
تهاديدااللمةءالمهابراالحهنىاقالقاطلدؤلدإ

فررااصواميئلمىجمرولاننإمراطصبروحللمجفاختايتمإاءإ
ئ

صح



5صولاعامن

للنامييبةاتججمقابرقهدثهالتهانخالوتألياقيالىبح
صلىعنهماذلكعلىويدل4ناباطاتقاوبهامهـمانرلحا
هريئقاظااطمدألاميمذءعااديافئمآلواعندولمضهافلة

امحرافىاكركضىقدصأااطدهدءاات ثابيهاودىأككا

ازىألىجزموبههدإامنرإااهـزتباتزطىازتاءا

ةبالحبللةقاثمخارضاإوئ111ببرهـالتأقااااأ7حطاةالىوإ
يىاإفدافيقألركىؤإاذأاتزركردوآلتكلأ

اوتلمهنقااءهؤالركمغاكااطقأىاذصهـانخمارافيهوايهت

باعتبارذنئااوافاانفاكمان5شءاكدع1ابممنىساا
كماالراألازالىإسإداولطتهااعاصراتمايخااحىانع

وكاهنهمغةسجمإاجمهمالاوءفااعدهااالصم1إيزأااءإا
مأألصالماءااثاقااحسأكاير6وإنادخئمإإكلمإإالة

عأمنااعلق2بعد6صاد3بلالفهـمال1ءاشألثإسرحيى
واقاانواكهاالنناااإطماادهءاقكىغم3احااممالىالية
يهئاتفضلرفعلطوبفىشإدقهاتاوءبااباتارإااالفياأصات
األدداكوةكاوإغاالهاعتول6لمءاردأعص عوهـ

لىتاطااالإعاالزاذيمصاءدزهفأراثناهوراثءابر

قبلىلمنإماوزإمارءباالشاتكاطاتإكاااأبالة

ايضاؤلكذهخصورهماحالىءسلهـماكالمةرصرنبم311أل6ئئ

قديصرهادايعانم3إفىا4اثءلمءئطفي9فيانهءألالبايم7أل

ؤمزإابالساءاألتبها03االعد1ااسهتشاءتإمماثاخنه

مرةاثيلىاااشموببربالحايلىئرغلماتأصحار6إ

برضااجمىرأزجماأشصيمياناعظةاأصمنردا

ومنإصماصاافانؤدداتلمإهـاخااثإتدزطش6

شغ

بمأ4

أ
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نبمء
صم5ايالمحمالقدالواإلمحديثلءيريباكهؤفىفعل

طءاةإالىإدثتمامنهلىاصرإاالمتأخربئعدادءفاال

صمتأاواث3لممواإسكففقهحمغهمال5دافاافوأل

ااصاآنإلالمحماطمايوا19كرباا3هؤدوطراا
لى3لمموأالىممتااعافراباستكلودءاالحهعلىواعاكةأ

أالصرنرآلملىلىئيهالدةموكلهمااكاسهددش31يماهمئح
سهلمطااشاماااوسءاوحلم6لىءكفىواطلةواا

الإألاأاارسأخهارمثااهىلىءعاىالممغأا
صإحءكوساذ11ءاتباصاطواوصاءإاوادتمإا

هاشهإئاوقالمثأتراال1طمايئحهـإتاوفءودأبه
ااستمكااغاطقياليحضامائإمااءكرمصميىدإ

دت4اقااتمءاولااال03افي5إم6امداقافحهع

شاءاحمىابىمءداسامأهراطادزده4مإتاس

د11لصجصاشالط5مااطكىءألكاوالالساسءإئم
ثاألأكثدازجلمعصاااع11كااادامقلهمىيىالخهء

ءفىوهـءأائمكاءطضامثاعاناضاط5أصاعله
لم011ص

ماحآصث13ط3سجمثءلطءمءدوءوصامادإيامزطر

3اودأصاذ14الح9مدءثفءلعدهدادااو

شاءبانألالاءلألابفاتمطإبحا3تاملباثراذلر

11اارزا5لمطىفاتاوولمهوالءاصآفارمربهزاااوواهـا7 ا

أوات51كأاواعيابهلس15اداةحلألمبمآالا
ركأطاثااط5للةالولصأزلمئالالطاءسرأرالههالطل

أالإحاا

5اايمألبارصاصاداتراثىحهـدلمالمورزأ

فاورلمء113األاآللمهباىده5طإمرلإلمحزطإاهاجاإ
3الظدجمع

مي
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بههـهم

اهفئالماصربعةاذهمصر9و4حالةبعمقءالئهلحممرحهح
شريعتهعالطئملعزاأللىءىصقد6عحرلدملنهلىخ
ايمبااللهمتعبدهـإررفيامحادهلىىئمعبادهاىألءضواا

لزمفءثكتالهاالتىهـىفا5د5اجماالةياصا
مديناارصال1لاألتةثاشاءأإوالمااةااعإلء4ارؤثإ

ءمواخدلعدهمثءإءحاءلىعاسسراصا3اال وددهل

إمممالفةاورءأالمحاكاوانتحصتلاداالطداكاتفااس ط

ممرؤةمنونءنجلالمصاتغد9ثءااألءولذهابزرلما
هلىءليالىاأاواريىاىواللةتاحسقاتر4االماإ
هذاماناثسههدااسىأ11لولىاتالتلهالىالمهاماانهرماا

د3ءليأثوهوكادإابخرقاقبخ3ثاناازيمعطاتا03
ءا

األدلهانهااالوهياماأالىامحقاةاسدا111
11

دأللايهاةدتمفياراؤذاكله1اإ3رهـصد7
روابهأؤذاااأأا001اةاءااصر11

تأصاححري4ءطعكلا
الاقاطزيقاألتاالدعماااصاعااءعرارذحمارثاالىيحءاأ
آخرزتذهـاوفرالىاكزالطازهبئاهـءاو3ا9دأ

هصـ11911
اذابماثت6فىاحسي49المملزحضساثاداررانمااا

أاحرارأسىالضلثندميهاعىلىاررءودفىباعرفا
فرفاهولمشاهـرىإاألنهطسويئحصمررئرلمالفاطرالطإب

اانةكاا1ااييالاول وفىحهمم3اءجمزيهامماعوردس71د

دالهإثثاداأبابماحهـدثاليااءأ
ااواقماالمصاكادالاتذاضاغث111دمصاتهالهاموش

دحثلمسمعلهءازباررذااإاحثا9صاطاثتءأهـ

صكإ11اغائدماوزااوزيبرللها4لةلمصابئاتافءاشوخآث



المامولفىلصزمبما

اصبازةءعوةمحازفالر9لكبذظندلخعبفقالفان
ثإثىء01أاألتجهاوااذجوفىاختالفواارابعأىمعهـ

كقألبرزأنالرلطامحهساانبعداجينعدبهم4وتسدياافىا

لتفيأثكاماأهـنهدينبمأامنفيمهمجثهاد9بالعبدهم
اضء4ءأالزبالاظهلماءلبحههوااريئومنصيرابواالفيوا

اعءاأهـبراهـ9بداصاثدليمارباشاداالحبممايتعاقا

لمءدئأل1إحمىىطذئمطحزافيألىارلىاايم
ظظز01دناهإدتإرغعلىممنالطفيصبحىاانارادددمن

لمث011مممةاءإعهمماااداادمنداراثتاةئركهناأ
اإاءولاتلىالصانجفىواناةاتففدفيادإا

اسىالهاكلضى9ءوبمااوإفئكإاالمىءمدلىقيذالصاي
مرأل5ءقاطت2حزمارااراختخئاهرووأىالى

ائجميتثةأءداةءارءكأأىعااالتهص
اءا4رطادنلىندرأئيمذلكوفقف

اكاءأطهـثىءثا4ارأ9وصماكطليدءاللهطصنه
اضايهتإذافياراليابالدودقيكابلىى

اناولللتمهـاصدالطلهضهالسئىاكهثكوفى
ائلىةظءاواءئله3اصفرآاوتيمثفد

لمرياد7إثىءةالناظاوفنهطبمإاثإناا

اكؤشا127إاوزشاتثمامدانهارصالةمرمحش

لمألهصهئليي11زهفىافاللوموفوجه

سالمن4زا9ادطىاصاتداألذإصاعلىليلانه

إإانئإإهـثثأش2وأددلىءائبهفماتاذةل

مان2تممذحمإةتالثهفىصشوعهاذالشوهن
ظيهثي



9أالصولمحمن

ثال

االجمونأذلمثلومرلىاسغضلماندبرثاهالىلليس

يسضاوايناا7تعمايؤذالثاضاواوصىباأمهوعايهافهصلىئهصم

مالدراانممجاثالىاوالنوففع11فقبلمانعود111بالتلما
نىزكالبفدهـوسألمهءاللةلىصدهكدضئماوازسفا
مهءقافى31نءثنةالمعمءإ5شا41او3وازشأف

فععشهبموهحمهالابىلمىاتابىع5روظذاطنعهز
ثفىفىومملمهنحمقءشكالماحاذعرأاط4اااث

ائاوافزالىرهإاكرعرإاثاوتةكةص5اردء01
اسإودألااإذلبنهواءاةافىزك1االه5اغإسا

حهى11ابهماصياصولعياحاوممى199إالاءولطا

15ذمرلحدش9واراوفىأط6رمرلاكولهلنها
أ

ألفانلىأراذعإمماقاصاااتب411ؤادال

ذئكء4سضهـاصاطثالكااف1الةثرمناالمع

اده3أبفلمهبنااكلدالمغئء1اضاولداا

فاناساامابماصنعس1بنشاوراا9أ1

حنهثااهرثياكدبااعاتأالى41ءاإ

اإطمااثنامكمرةدء1اه8لهعا9آأ

01اهاع15301تمق5005أ9االسما

اااناحملأااءهادواملىسلطدهاتوه3ث

اءوصأااسائةغماذأثشاا

ولعم8ءسلىءصبقىإدهولش07

ارتذأثاثتبراسث4خصشالمثشد
اشودقاألحاديوقرآاملىسكزأدءاكأدع

ادغ1جملعمانلةورااليمولع4اأر
برظصعمطعى



لالمأميولأ9

لءاوفوفىافهـعدومرىهمطمفىصوقداول

سالمدانبلمدهـبصئندلىمإصوااعلى9راإقاط

مزمتالىإذاميااامأبمبهماافاثهلييطماؤيهماوجسى

سمالمأللافئررةااصلىدواكط4ءبيئوىااهراا

قاتفةأهـلىىيديكفالحددضائفكلابالمحيأوتا
دكي41داةأبهثدأاقيوكماءبومرحمنثرإصلى

أقةداءآلالدااألررحاماداةخاءالملمماكلهطؤث وظ

ماآااهتاسأقاطأااهدتأميمانلمنشا
لمبحا4ألمهفيطأكيهااخادصا1م43أقاعوفلض

ايهءتلىظكبمقيساعشتأامكلةفيوادثاط

13هانممأسئااداارحألاا9كلنجزبرالثها

اهـأتهجمطمدمهتجال

ال115ذةنضعنكءد
شاكادلىه3ثهـدوامهـكط

4وبلاثافائأختلفمولالسابعلى

أزداالمادممأممفىراممممماثااط14لوالمسا
اعلىرإتدةودءاافرغفمافرلخيهأحصلث

أفىاشهفىامانالغلعةبهونمااألول

اؤاطيددقاوالاصالواهـوخاوصاباأإاتاصفىأ
نئاثااشفىوؤ7احصأدوفااطاصااحمعاواحد

اااردفيالموجلمسصافرآننقاوذ4ؤالى4يةصشلى
15خ3واسسادفى2اااذواخاهفاصادازالشايشابه

لىطتلهزاطاثبألرحىاضاهلذناصاظيالحااوهلىبكغقيل

لماتااإاآبماإسلمدهلىنحلهقموهاظ
ثإرناامرءااالجىتركبفىغدبزلةءالممصتك

ي

مسألة



991ولمااالعامن

بىالمألثمباكاءةطحناكلمةاوافاأئرفاأالمعرافعاا
إداألبعتطأطاظدلحبمملماألاطدعربفيعالاألبمااة
اليجالىمناألامهااملىبلىعذفياتفىةا43ساالهفي

شبثةعنسق01لإلامحاالءصمق01بدد119اهغادف

لماادفىرحافيا3شىفىااصابهى3سإإي

اؤهساافىأباداواءطمردةماروراببرولق3ثصإث
نانهضمرودةبااإوهءأأص01الاأل

واظوالىتاخربمواقكفكلسومطىاهـ115 حا

لهاوافقفاداحمىاثأقيمايةللىىكاسلىلمبر6

راإفضئهاإلمآالهـءبهاهرهذدىفيثاوب
إنلفبءسراثادهصكالمفسهةفاثاء5كال3دأو

ذااالماعنحبرثظثيألسرء5لمنماطآمنمأيمألصلها
لمرطوفالصاذاثوافياد413ناا0دطدألأ

الطاأجمعزذراكأبرا6إلئئائامنؤةلهفة

صيباحدمنهمكلنواكا3يئأقامقطا
ابىطفووهـوردىإافأطؤكاكأكنايااناإ

إؤاثواإالصاويخنش10ءذنلهـإاثمريماااا
اللةدوعضوهممان11لىاطائا3ضش

إفوااحتئمنصاتئزةودرأسسديبهدث

اناأرهىخر5صاةواث801ىءإ3ائآ
اط

دصاوااصاذاصكرثكثمصا014شادالمهتاا
11

خاأاتااتشبحطئدء4قلزثهتدء

دصالوأكىابهطهـمثااهـباعصاا

أفصونءاالقجمعلالفإرراثاااسافألسلهىز16
جمي

إ
أ

أ
ظ



ولالعصلى9

ارالعىواصيماقالوبهماطياقساثؤدعلىالؤهت
بالعنما01جاعأأءالفاهرلاعوحعبسةوأفي

له11الةصاماطواآلاقالكاد6وةاامرطائمه

ارأزعذاله3هيزاسديابهمفىةالإ51دلهاه1ماوردواو

اعالزع7لاه4هـوآلاطاحالأللضياباتولمصدا

ص1اطاأررددادلالطاإااقاعويو
اهـلهاداااذالماطإردلرق3استيائاتاا

ءواامأقاأكبةديثاطاااجرألهمااكاارأد

ااحمفالوءادقايوايةابالمجالعكارادأ
اس4غكواءصتلهلةا5ثي8اثداصدنهاوو

11حملأأجمع4فاذلريمهإيصأثاطجماهصيماكونا
ة6طا019أبثتىاقاسءع5كدكلقاق

لىسامحركافىإالصواوصابداأااحممأ

متوث9اث5ءء3اروقأووالبما
11ط61ما3ةشابمةادااثألممهد1
ثثلبمارثاااداهـالهآكالةويبدوااط

ثمااطايم51طأولءلثهدظانااحاصارر
رعأدسإاثامهاذاللىءورلىناءيرادهاط

الاذاورأاهـوتدشافىاطانحهاهوثسمئهال

طدااالىليالمجرثفىموثقيءلمدصكطاةئدا

دأجمص651ءجءسثهـدالىءلبهوماميمكداصضبه
ثط131ى5حمدا9دلافىاأفا

طشاط5اد9ثساسث5لموآئةلىء
كهـ3ءإأماورىلتالداالفه3لىظ8إيكالذفلزحكبمإ

ةشافأعاوااؤإقاييعاتهاوساألاه
3سأألت

دد



يم

391اإلمعولعامن

لةالمقاهذهفانحمهاداتامىميصدرصلماتابعاهدجمنهاصبئعدد

المطهرةمئربعتهومموجلعقاللةمعلألدررنحالفةانكيهح
ةفعلالودبللهيشهـدلماارأىمحمقعنصالرةابمصاهى
وخلغهاااإلمأساةمالمحجهفةمخاابحتاوهىأمقولاتقماهاحشيه

ئوأليناوأزاماإمصوامنسعكلودهمبدءوعذبةافاق
ذكشكومفىبهتممهذمماانهمهومااجتهادهفىافامهن

منباسرهااثسسالجمذالدماترإطونفىيئلىأليدهـفوأنكره

اعتراضولعفئضاينطئةالمسائلمنخيرنىالمصعريم
جرخمهدونارصوزيسالممألءالثابمعقلىث

النواحدنحصثالىانمعألبادواومناقضانقوألتمسئله

وصزجبمااوألابمجمكدولموجكلتتعادألانهحاثد

مهااحدجمحقياواةهـااصيرايبمالجحءكاانوقغااصاهيه
ادخاألقغيروأزبحاونذقىواهابهاتعيهحرافى

كونففصبنالىللبإواهادبألىافىهاولوطلا

قالفينمارتالىتعساثعندفهناالمعرزالمدهـفلمإلىىذبئ

ثممرهأقىواذايبهوزىلمفاوباومدفاللهذلمئاجوذمإكنيبا
االولاالجعتهادإطربفكراذنكانجمالدياائااضثامىاللى

15ادفانااثجتهاديشألفاقلزههوادبهوهـاياجاش

لياثاشهاااىأهـاافئاألولقواهفلرالىهاداب

يسنألفلمانواوالافقدهـهاصههواالى3ادأنو

21ءايزافىاالمجتهدعماواتافقوىإلهنيم31ا
يقولانئهوالمسعهاداءا3ادحء5أللهباكئلىثهح

وألهت31اامأهاوتآحردأتخيمأديانلهصألمحهةفي
داتةلهضوزلىالهاقفاهدثانلىاهاودافخيم

153



لالمأميثا

يقالداطوقمنهاعاهومندلهدابوزثوفيلىمماللغااخرتط
طويلمعالمباحمفهدهفىاالصولوألهلاسهأامزمجتهدا

عمق14لهشئدألهافىإقيافانيلمثعاالىبعخاجهستاي

الىتاللهمنتهدالمتفويعقسجوازفىألاتاسدةاهالىأى

صموالهييعللنهصلىانبىاالىغويعاازجيفىفلال

تفويصقفىفد19واكاادءواألاداتبا5راأثمادثاصيرسهدأ
الواجاوازألىقمفذهصلهالفقطوآمفالمفوضيسابماامءا

ارادلماكمسمبانعمذامىلعقوتفوصواورهوابالمنعاعد
مفاتةصالثمحاةكونهستهاواألحمملراباسدتةغبمعن

وازهثيقولاذذيأبىألالئهعندفاطوجمابىالعمالومسالثها
األدلأل3ئلةالمىهفهفىبهجاؤامااوروعإعلاللألؤبنرددوال

خيماءبثنمراحإلىلىلستدلأيمدالقءمخيرثطوافم

هلبهصاؤا1ءيم4اشرعا1طايدلوالبدللحقولاثقبله

ئعقفوقبعشالمات81سكلى

ىأماماحثمنبهيعاقماوابدإفافىقالافصلاحيسم

مسائل4تسوفهنهىاواعمع

غيردولئ

د

تىاصمالهررإتطااهاكاالىأث

لمداانفدهـتلنايداوهنا

إدهلطءضشففادةاقيمإدالمجت

محناىردووهـققيانلى

دإطهوأهـإاوةروةاه

بماور



91ـاألمولعاكما

بهالمرادأل4ةاةاالمثطانقألهنفهـرلشلوبيانهتقدمقدو

مناوهدبمايسهق3ةواصولالاهـلمصطءفىمدالمج
لدممه4لاسوآلهمالهألدةلىىاالفثىاوقهقبهبةليس
4الححسنوفحللموسعلبهافهصدلهفمنلىءثىفىإنفادامن
أنيايقثصذإالانعلىعااألبممفراةافىإقافأنقلدو

لدألىائرهرلدبمالجساااححوالوسمعيهالدةص
العقإلالمسائلافىاصنلغياكلةأثاانهىاةيقينعو
األفا11انغددةفهـنهإااالهقةالمثو المءوللهورىوس

االسمناذقاعالواحكاهوىزييهالانهألىر9ءاصاذووذببرظإا

ابنفالهاطواامىوغرهمقاطاهنأأالاهـحهأحارء
االميمافىافيوحدالوحفىاثقليداأشناحفىفافعمالطانالة
لاشاافىبئالجثىاأوقاهاإلنةاهوطائمآكلمهناةحجهـء
ؤبهفمخاالسفاالوالهاسكااالعوليدباثلبئم
مرفةنينإعنقدفلورميمنعحابوذاهاالأطفاإصاهالاالم

وانمشفاعةااهلىملىهؤمن14ةأالكثراط3افيماصلدإ

رفىهوحرىأالوقالديىاطفقالوبهلطةالركنحق

ادتيكلمفالديئلطءهاؤنجرجاوكون9إمرلةا

ماصوفيااشثرءالئالهالمةدهـهرادثهؤ

فكاوشىمةالمرحةاالهذهوربلطءةاجملحانهابرةاالءاس

لمإذقيادهاصاكثطوقدووأليطممواابثاما
ولريكلمهـلولمداممانالبوهافاهـاتهـاألبآلدرموايه

اخرجهمألوذالثءطرؤمراطديخاوويماعبهاللةصلىالقه

حهاإدبذاانصااافلوغامصيرةعاتاثأعن

بوبعهضهـميئافضاحفالريعاطائمهعىمشصوراب
سيخيم



اهولأحعسرالاثأ

ووأسإملىلذباألملممراالموألصمابفمبهذبلطوجوا
بللمياونمفياثميليكمبنذاثمدطاقراخيرعبهتلىإذا

ذوهالةاودإللة11هنوجعلهذداظثطانظرءكثبرحرم
كبمئيصصملىنمااألجمادوجدالعوامثىألافىنىالىاهت

11دئضمإايهالمابمالمنتظينقلبعوخدليم1الرالل
آلمقأييمالهينعصيزاططاهـاؤطإكأاوالةة
اصه4فاشااألوافيةالربفاطالالهادفانعروةةصرفى
شا3143إزجمائزدبئلىءتعالعرهأحرفىهمكيرسغنى
عىاااولمسملىلمجامارةالمعومهالمنظيطماتااهزاذلك

فياطةامهماوسبنواساقيىاكاوسإظارافيلى
مرءاالىىااابئقاءعرالعىمهايالواض

ءدأىحوأأاخبعبدالمنمكلحوتمايقرلعلىاألصول

فصءتامواااهمالذيئوأمااهنجد9ئلثذبظاو

نماراهسربئلملهاألالصامءعرضتووهمف3ذالشا
نرالصافىموبثباماالقيعنقانمايريدقنانماىأإةشكا
3ذبانواجنهاعليععقبمءاألههاعنطلهبقلبعلبهايثم

نأللىاتدتطىدابهواسالمنااهمفهنبأبرولوالول

مالكاامأءسثلمعمافىفواصألةائالثاإكاإمالأهـ

لمجالوزدلمااهلمىألجلمسفذهبالامؤيهاالئقاديجوز

طاكهص19وجولماااوجهورهالكمذهبالفرافىةالصنلقا

4ؤووإداارءانكطعدصحهاغاحزمابىسواءدافقا

ثس3تدوفىقبوابهفىالتذكواققلبدظىيخهىمالئا

اثاةإويدئ4أنىاباةعرايعداةالنصوص

ذلمطذيمإتنموتنهفالبالسنةظاطىموةاالالجنذهاتيي



91أللعمألهامن

هبذفهوجاعاانيصلمأنالتقليدمنلالنعالطنعابهذاو

اتاالمينقليدجراذعدمعلىحاساألةثحمعدايؤيدووراجملى
إالفىاعدمعئدلههررخصهاكاالأهدامدلءأنالوعه

قليدالىضخثاناألجهامانؤهذانجاحبايةيبمالانأئؤزسوأل

لمجلىالمحبثصولااهلهنصيتهناجمبفاآضملهه
بعحملينإقااهدوةابلالمعترلةمقثعناالاقولاسا

ءوهؤألالنظروضرمصامضلهخبالفصمئوبةاقبعموازا

لىءوانضهمعاوجمصوهءئلألىءبهةهمبهيقنعواإ

وويلالناثالاالمذهبوةلمايثةوكلىدصةنةافانهمكه

هنئرقالذاوبخهدالىوضرماحىعلىخبانه

والافانريمإةأاانهكةاسوألجمةرثااذاإح10

سيهاولفهخييعتبرممناللميرانمعالدهمءوإلودقياصته
تعسفواوفدفبرهمساودهمتقالسوأكمربعلةالثمهوأ

اساكمنديئاصرحهـاادادهم103لىءالثهـيفمءالمألمااإلس
قاليدااجوزمياثلمانهواطاصلإجمصالتهفاالمغلديال
بردنؤصولمصابهاضقدمثتةاثضىبنىأصاوجهفىافح

فاتهبانة4اقابماداامصللدالىازاانهجىسالنهئعشص

ولهرويتاللةكتااىسوإلىواللةالىلحردوعمثثىقننازضغ

مبالحاصالهمنلهيرهنيأصوسكيهاللةلىصدو
4وطهـرجماضدلمفانالتهولربندصدخلملمحارالدةادااصهـ

ميداند4هامنذكروماااكلومعاذيثصفيصوأأل101
األهربسؤدلقماتصوخكاذأاصالواجموصمرعانوثمنالرا

علاصاصوالوهىإنقيدواخهاأنآيبايواهناؤ5ذا

صادهغواصتإبارأبهعناللهعرضهافىرعااعالمالمدإ
ص



المامولطولص61ل
ي

اتابهةاامالمقصرفيعللنهذاوعلىقامحم

همفيأذالهأئاانفراؤههـلاويديممابسعهلمومنموثاة
ذمولمحلماللةساوفقاإلطدعلطمياهشهقرونخبر
ةإالرتارادمزوابرعفىمزاصاب3فىايمالدقيادآالله

داتعااخكممالقواالطفالبماماغاءاجمثأهذا
آيمبااالشادافىواالربثحمممةوامابىاواد

أينا11رعماوقعهنامعيماجمماالهلءاالعفيعهدالبدكاداالص

ثصىدالةءاهإاءالاهاالدديثوالةيمافيلالفظ
االببرايمسات6وثإالاألبصسارالىاهمموايفاظقئوصا

افامماكرذلمادسفددمحينمألعيبالحلىالحمظسوةاال

دءىللايبىرأاثففلمألانهواعميمما11زاهـفى

باددفهدبهاتاهازصجسلهكعحبماروانماإوراباادمء

ئمىالىدبمطهأذاال91األامنإل31انعيلطرهاخواليبهوز
داالنماانثهالمهالؤدصةوبمصثضدإلةوحمقابدهمحيا

نةييمئبصإءكنهااالئحمقنجسكوابةبالىالباوأى
71طبئ4فىداتلالوغيىوبهسكغإميرهسبهوزدتسارأىان

ذنكاللةاةثلمشرحعاحبرالمجئهداجحلفقداللهكلغه
كنيخويساإهـءإللةلىاصءدنإلءآاالةهدههاألحد

إدعكارمميارصاواهـقضآلمجاهـعتجمجانصمهوال
ةثرىااهوداةصازلتووبمئىفليمضاللهشرعفىتوالمجاز

شابمايسامنوفادءماسالسساملىالثىإدعاجمحرد

دهبيفزانبرثهدءبثاإلمجوؤثلافوااألابعةالصر

ذهب4تإوزيأللفهاخرامامبمدهصاويقالدهرزىااهاهه

لموفيرهماؤبإميأدابرىابناطابوهغأماااهلمنآلءجا
ممرليك



999صلاع

هنتجهدببهذيفقالىىلىالةوزفيانهالىألءجاذص
عدالمفاالاهالئالمةافيتودصانرطفيهـدفيأسب
عنئافوالهزسصؤيالاألسهافأاءأتاولإولاائىذرزءها
إصئلمهواالمشاكلىمماوأكثرفيالىالىقالمأضبعمقفىهبناقعاالا

اذأيغقلمحقلدانخوزانهالىطائفةوذعىالمفلدفيهنيئلاألك
بمايفئاقالحلمقللىوز4اآخمفالؤلدمابصكدم
لمبةمفىباما3وجاهاوولهبةقوبماإأينقلهابة4ساؤ

اذاوردى11ويافىاروفالتءااىلمبلأةلالبوزءةاضدهع

إئهاثاعهاوفكأياتلةلؤادإإد11مىامما
اطاءاسورالمنوالطجاظاوت3دصءأعاادااات

لةدلهناكيههوزوردلهـإقاجموسأل109صىاهـفالطربلم
بساقاىااتلكاذاقرربماهاطأىأؤاارصز

الممرونينلماااهإسمأإناناءاأقيصرالمإلمها
لمحالموايهةارف11انستابايملمااممؤووساونديا

ايهىيداوهحمنهاةلومإامراحمالفىنىاأبمثش8كلد

كافيلهكلباتانمؤطحادثتاسئألاويرشهد

أءاللةصلىألئهرسولصمنهأخمااوكل4كساللةاثافىها

اطدةوالهلىمءقاطذأصإذشؤأوسوآيه
انبهصكاكءدآل1الموارأيومنرعويسمدوثنمههن

ألمنحهسحهزاالثنءوئمقبافامرعلثفاشكااأاطكتيقبم
اذهيرسعنفعدةنألالليص3دإسكربقاهـفئوشتى

يعرفهو4يقومهنأتفاذاداشدابساللةات6قاط

كيمإلمغصرهذأبمجمهونذالصاكأىانزكلفىحرففءق
نيسيزولواهمفاآءإناوشاإةا5ااينقصكلاغا

يمئي



ولالمأهـصول6

هلمهميدإو9الغمخدمايرثعلىوبعهالوالممامنوسصاك
صاىإا3خبلااتقلدنالمجوزاختالفال4سمادسا

جهولبلمؤنهم5ءجحهامصالافمةشكلصيهأهذاشأما
191واصهدىفوأبرهانابئخهوريلؤمهخروناوفالاايم

المساشبععقفىحهمبتفلمبدامأألى1كرنجلمةحاأباذ

هبذهذاأنبلةألحغبعمقصوذصخماالابعكاابعضهمو
ركاهـقبلااثمنانبقالدانلفندوقخبلفيدا

دينءهىذءالزاموايمدابلاجرااابئوكالالمذاهب

ثاف14ائلىذبميمفصبلإثااذومبمتااذقهـماألوراألربعةا
سصنهـيالمهبالءبءمااغراواصامعابصيحاالمجبمنلدأا

هـآفكذاكفىمؤإشاةاهذاماممطامفئااذاواما
لمتءيأيلالمىمقفىهاماإففاثانمحجوزلوهوانه

الةأافدصتانلووزثلوؤتثوتأللفكبرهإقولا

هاألءاطاسعدولصبهطاتوقياطاألصازوشتائاالمجزيهلم

أذل2ئاثابئاخنأرهوكأألاشالاإلضجمزلهلمؤمهامالد

ةمهوناألوة3أأاخاداءفىلةافىغمالوذانظنهعلىغلب

بذهـ11إدارلرفبكثءاورلىورافاطوبييخزلماألولهجاذ

1ا41تماصاتاىيرش11همايافصةامثااضقااةاراددىا

صدرألمائرحنأنسطلئهيرزوؤل113دءافيهواختا

ااتاثافيااشبءاايإلنابداقاونيءألوان

ءإفىلنلزثإبإيزصاجصاطابقمدكأشاحمطأثوؤد

ءإءترثءأ3ضأداافيااإهتاظىبانإيهءالزضءواقإئةابا

ةخافئاتهزطابءمذكالههندالماخثارإواها

قاثفةاليهريرإثاإبئقاوضقثالمروزىابواممفؤقال
أطه

بهط



103صولأل31من

هكىكىثهامماذفانفعلهالذىافعلاالىيخفلرمأصلاجمافي

هنزااألعنلميهقالسننوفييأثملماألاثمحميساكفى
ضابهلنااسذفاهارادقوملايامنخربماالطرادراحمذ
الجشهكثابطالىجفلبماسالصيرجيعد

اترصيحاواقعادلفيامصابمأدالمقععء
سسسىعححسس

تمىمبامثثالنهولمجهكي

حمصش

اهاشحررطهوقىبالترجعحامملاوخناهافىاالولىالمجث

جتاقياواهابئاألهارهـاهاالمئرحوثتاقسماوممطاومادلاا

مارحوثبهلفيبماألفوىاذخراالعلىطرفيهأااحدتعوتؤكو
اتعارفىواالجاطلوابطالالمجعجعتمنهوالغصدخرالى
شروطولليرئجالمهانعةسيلعلىلبنالدتقابلاالصطالحفى

وخبراكتاببينفالتعارضوتاثافيالقسادىممألولا

افوةافيساوىالتاثاقكأإداللةاثمنااللىأواصا

نقلهباالنفاقالممواتربفدمبلوأالتعاثرالمتوابيننعارضفال

والمحلوقتادانطخاحأمممفياتفافهمااثثااالجوإفئ

األذنئداأاوقضفىناعننهكطانبتعارضفيألههواب

رةمثقلطاثامههاقامجسبإسصواادلنابوافكيرئبه

بهنووالكتاباكابابينماوضإاسةاربعةاالدلةالن

والقباسالكنابويينجاعواكتاباوكةوالستاالكم

ث



90لمطالماوثلهم

أسوالهاصئةألينواالجاعالممنوبينالشةخالوبين

فأىاسينالموبينإمباسافىجااوبيهطواألحماعاألجاعوببن

حبانزصافكازبرعلىائففوأيزصامولاسعدفىالىازى
قواووفاوافيبدابهـلزماضادضادءوفألبعضهبمألكرهوا

إثئديطارعنااقساتلإنىااابمثثراألول
فةتنور14حصياههإجمأناثعيهنناسوااتنافاقعلعيهن
حرداداءةممنضبنأاحدنلذاداوهصالبملفىارذكثى

فداتلففنكالمقبالنةبانغطيننفىإظناالنظنيا

أوءبدتبلىمراسزةفىيئئىشيداتإينحووصحهاعكأمنح

هولداتصقإلىءحهاؤصاؤأنوخراالمىارجمحههااحه
3مرلالجهافقهلاءكاهذررهبمنالقاهر

رهدحاشازامنقيهوواحدطنوهوالمحيكلعالىال
تمسءتهدامومجرهرألمنفمىفىقالتعافرضوعنئام

وطبرسئى1001قاوسةالطاخرفيديلدوبصكدموماب

دى7لحرإراعسقألمءاويطلبقانسايتانهمالوقي
ومرابئلتضكولىإاوهوةعإاألةالبرااوالىعومالى
تاتإوقهروةانحصالىشبتهحرفاقوأنكرلمافيقطع

طاثبيينتوانشاقفاحديبنجمأالتعارض

جزمفوجماليقصهواضىااعنوجيرافىبرهاناق

ث4االمخثإذئككيرولمجلإهضدىاواستبعدسهسلبمبه

هراثففىبلهر14سلللىألئالمنعارضبهطكنةييمزااكىهوبكط

أبأ9افىرثنومنبهيعتدالاالهنذلكقىنجالغىولم

اةصآبافىاحهلاممهفؤفيءوجرهمبعدهمومنميوتابهناناثوا
وفلىسةاارباعتجمهوتقدزجيمااتواعلمالمرجوخوؤك

كوت



53يماألمرلعمن

باضباروفديمونالدلولبامحثبارفديههدأوالمفئبارباعئيهوت

األقيسةميناتىجعاافغاهسوااوالمواحارلهذههـةربمامرظ

وقاالنوعءوريةاورودااببنالنرجعسسااالنو
باكثرةيمالمزصثالولابموجولهممنااالباعتبالعزاا
اليهوبهالظنافهةأقلاتهرهاملىثرامارواتهجمربهفياةاو

اووىلطالمرجمحهذاياةقادؤافياىلابرذهص
الكثرةإرضضتووءمواماكأسسحسصالقال13اتممالر

زةاكثرججانودةفعيهاآلخرناجأمزإهدالةاإبحاا
انلةاالافارحلالفدئايعدللىفاادداإا ثد

نمييهابةالىنوفدهنهاكلياناحاصيماءبئ

إتماعيرجابئقإإاجمزةأبربخرةلىءدبفااأإزا
إنثاكلداأياعادهاايىنبهيالألذإثاءلةاةرهـعإل

الاضبطاأفىاقربرص11روارةمحدكجابدة9بااك

إلحاراظءالضباكهرأوضطاألمثمهاكمفبمااتإ
ألنهذالشابهنث11لىنءهايتروايجيلمأنها

هناهرقىبمااحماافدهظأاةإأالثلمداعرف

الصاذجممابلممماءإالعتىاعرمتة99احمراةباناةعالماكات

ايعمااهخراألهنقمااودهىاجمهوتاندسثأ

مسوناندةائامىادألخرالىعامنءادهااجمودات

3ونانعاايرضالهـ6دوتألرة1اإةافهنروهحاا

احدهايكونانلمحرءاادعا5ضاءحادهـا

انعشردىالحصولصةبافاعرألفمغاقهاابصا

إلتهثراصافطأكلألخراألدونءروالمىااسمالةاحدههايكون

دنأووآلهليءافهصلىألنياةانمااكشيدإجمون



المأميلطولحى35اة

رعةثالثالدةالمألع5األزيادةىثئمصيمأكئرةالناالخر

رارانمخراالمندثينلعمالزمهكثرمماأحدنجمولان

قد3وهعاللةصلىالنىجمبثهطالتدقدهماادطبهالة
فداءتدئإةماداورذجممانءسهثأنلمامثاالهاالمخر

11يهردأثمرعسفىا1ظاهراردالزبههآواآلخر
امزبمأبميبرلهاالخوادةابالمهابرسهمدالنهضثفداحدها

احدههـرزبميالضالسابرلحالهلمعايناظبرغىلينهظ
هوقافىسعث4بماإخاالدونبعداتهاساليعكند

9ببدمحداوانعديااررامبر3هحعدلقديحدها

زكحعظدعىزنالمزيهوتانعمفستاسعاهاذي
ادههألتكثىافى1كلوطانءاهشمروذاخرالمالمزكمأمن

كلتاتالتذصتيناإمئالنالصأحوالعنبضااكثر
دالاءط11003ااشمإهماالالمرجمهوتبكوقاذألاصروقاو

هوةنمةءدتىدطاءاصولطافىفيءصروناوااثافىا

ضسدرزواااشانعددن3ا1عداسكهالىاوبالمعنىروىفيارجح
ءانمباوابضأخرالهنضاحهأسرحاحدهماسوقبان

دخراانأنعأصرحونئماحةاسرحمااحدوكاناهاارجحفا
كاألهنادةخرااقلمهرفالفشجاناأوابطحعمالأابما

عاصةاتيواؤقهفىووالجهحترانهاءمرونوالعثابحالى

ةونصإمضاطامممىاروايائهمنوصثطنحهـمينفردمنروايه

هأاحخاعرعلىةشهلمووصفلههحةداممنروايأترجحانها

هلمر6اصاداوبئءيملألحالبرطاروأهلىيعرهـتولمعرهآسخرأق

الةلىباثشهركاتهفىإذوايتقدمهااوالعشرونمادسا

وذصاثأوإحإصابماامنيمنعذالصاالنخراالمنوافقه

انها



األممولمامن

اءكنيلممنعليشهورالخعبنعنايه9حامهاقي

ولماألسموفصاصاحدههـبكونانونغااوإمنإأ
يغهضباسماسثهبثاياهنعللمالضععةمنداباسبماهـهكلهأبهاأ

ملىاسالمهنآخرهنةرواصدمنةهاااسشروفاتايموا
يألمهايتقدمقءرواههاونأباالألجغاصملممتقلىامم

قاواليضاوممطوهانبئابنواشيراؤىاقطاابوفالهذاهمهضوضا
سالذقيرفدمانهمالألافالثونذكإجمممدى14

رمتةألل9وصافظاثبثماؤىاقاألكورأئاظعلى

ألنبساعداطدإةرواصدمتةانهاث6االادعااب

ثميإلئونواخافااءدمألئةاصافكرعابإيماعزدزه

سإلدلريذلمهنسكلىديثأطبنركرسافةواكدمةأطا

ة1الىفتلفثلممنروايآدمهـائواير6وااثانثابم

جماتئونواثيابعاءهايءشوااصذهنفىصدإ
رواتنرجمافاؤخرأهنالمحديثاسنيفاأصسندهأ

علىاهاةحمعمنروايةدمكةأهمااثونثاوسإهأضفكلب

بهونانلالصالئونواعرالساتفجصاءوراءسهى

وفكوهانبآنافهلةمنارجمعافازداأخأرئناسصفرئنلبمأنراص
انألثوتااوالسابعاخبرفىااووفاعدصابىت3ثلذ

يانغراحمحكاروايدلىءحأارادنشولمقلمالمزتاثدمهـ
هاصءاباروىمنية1رمدمانهالمزفوناكرءاشاءفىخعا

تفدماؤهاثونيئااوالناسعباألجازةرولىنماءةثلىت

نياألربالمرليهلىرولىؤءةروعددالىروممىمئ9روا

انرإرجةثتصااعدحيهنافىإثاثحادثافسدمة61اؤ

كردلمهنةرواثتغدمانهامونلالرةودىاطاهحاء

ة



هلأا1ولح03

ئفدمانمادبطناوثالىاليهءاناكرمنة4ارلىملىعيه

غىالطفلمالتنءايةرأملى3الملودعصلنناولمحة

الطنقأمااكزنمااناحاصوبرةمشاقىصافوجدموبالحلة
سلالترإتصالمرطدنبععقضأالشاشوغهانراجيفههس

شإصادألالىااسكلااواابعاركنىءبنجعاناجمي
افىالحاسءليةثاتاالودهسااةفههوشابادباى

لىالعهبئدمأعلحاصاتفديمانيكفاكولال9كداالعام
الوراعدليمقي11بامليسلفيهابادإممملاداولها4
عه3ادماتءلىاكيمؤصمأعدامفدموأب

ةا2اةلماصدتافهلىنيااظاتبانهرإهةاالنشإاعدا
ثاعاةالعف9اتجهالماناتطالاإهلىضلمالو
ادلىمححدةاولماتماكليخصصلمىاذاالعاممإف14

لحاداهـإزعطايملى4وجزمقينالمحةكمائثالجملهن
سظإاكراإامأمخلليىسكبردلم2ءالذاماادميان

مااإثاثشبدزاقءاوابوا12سهانافىإوإئا4افا
انهاولمماءاصصودانىوقارازيمصابقرتاافىارازع

ادهدساإالمجازيضالىلماذاالمجازءةاقيةادم
نمابىادىاالمجارصلى4افبااسههوالذىالمجازدقدم

وررفىأةزمرلةقيمهتعادمبئ14اعاسااكدال

لتمادميةاعنامءخوبةقةانعاعلى

تاسع01اجدهافتقرءهوهاعلىدأللنهءنماواالعمسعضيا

ميماهءداتساعلىكنوسحمالمرادعلىالادهبةانه

3بةالمرادعددلمادمهـانهاماشحراأواصدوجه

دحميىاتعثرادىاطعاةبوألىعادلماعلى4سم1

ييه



03ءاألسؤلعامن

داللةتكذاإسئايمنهالمملىامابهمعسلةالىأالبذا
يقدمانراثاقاالمعللكبردأللةهرعءأوانعالل

باكسفيلهناخرةفيهثهادجممملىءدمالملهدماذكرت

يذكرلمماكللادصفيكرفيمايفدآاكثساسالض

عدإدالامرافذوروهاأبررإفيازيارةكأمممؤنضمولهه
اتهديدباالمقرونقدمثانهنحراعألىدااللةءةيافىالىخريم

يىبافآالمعرونيفليمالهعاثرالحاهسبهيمرد11هاكل

وواهقنهايقدمانهرعثإسادسأيقرسلمماأت

يصدماولعشمرإصابحايقصدبهلمماعلىبباناجمهإ

احدههايرجعالحكثابالءةو4المالةمهمةعالىمااشإلومهة
انىصدمءاتعشمرهىاظالىألواذحر14على

االباحةسكلىانهىمبفصاورعمثراناسعاهاط

احثرونواالحادىإخةاعله4امذبىهـالالودصثثول

اعثرونوالىأنءاخماألزكاضلىمال9هاسة11

يقدمائهممألنأضسوأالثاثرلىشاأضازءاتما

ارابعهاهراالمىغبملىءرفالاهةادتأآضررراث

باألسارةيدلماعلىءباألكنضالجلهابعدمانهثروتواس

امساظةمحتاوةصموالومبالمةءءتيبايدماوضلى

مايتضأءمطاحماشئصلىمادمية4اددردضو

يفدمالهرولاثشوااااكزأالنهالحاحمىيلسأ

نمامسيقىامملحرواثواصعابعاقاخماءدروثةأ
بهـونهومهبةصنماعدمريماثرطحماعوتص

ائاهناءعوهماواومفاكاصرماحااوافوقبىةسبم

اسمعلىلالموصماألسمواصابملميفاورءروموا
عببم



االمولل539

امنهعفطأللتهقصيمكقألىفىاسثعالهزةلكبالألمفللصالجنس

ألإثأئااثوعتبالالذىوئهذافىروففلملى

تماإقدمانأللاألولافامفبهولالمداكلباثونجارعزصاا
هاوأمثسباالإنانمالىمةاكرااواالصلسابهمقررا

دمااساقاوىاوالىاذعالفخرلخحادااوورابذهب

إطعضالألالىأمراههاصحهوزاتءإفىاإدفىاببرابها

تالجرنفلإالمطىتم11ممانهبمائالىصحارماثه
لولحكسباإولودلمطزياتاثمعألناهفاهثرعى

دهمابطمإدطهةارأعفىالمممتعفىإرهواختسوأهعا
إألمامثمانهالحامثادروممايكلكلىدإسةيمعوط

لمألسإاكسالماطوطءاهحبماتهاعلىىات4كهح

الحابهنعمماعلىالبملوى4األتعممادماة
فىدوأمأكمهموخوامينصاطموباءدءادكوت

ملهااامرغاتللىءاللألشهناحكابءهوقدم4

6ساعباصاالثطكاىااصاكملىءاوضااممماا
حفهفىءالادأماؤلمطثاأسهمأفيعدما

كطولث3ةرأةفىةفقالمصدتمازكارهوثءاإقيا
خاروهـاماصعارلههاعلحءايتعارضتاذاكيره

لىءآحرولبككمااسميةاقاألشكلآاممهاو

روواادهـاتردان7افالىاحردللىيعصدهلمما
9ثءاصلةأعلاامةصالناموذافيتهحمفعلمأل

آضرهسالحنلمهاغدكبمباطانصريمافيهدهاقدمثانه

9اليماءساوخلىتأحعسارهائرفأنهـاوفكرهاصالءاال

ركثاألدياثهـيثاسمالىءلفأأزاكعاجهعلماقدمثانه

أولى



903لهاألصولممفى

فىوألزكائولفىجمةألنهنظروفيهامأبامسابةأوأ

مدحلهسذاوقلامعالمسائلمنكثبرىأقاطيثينمنفددهمج
نفىانأسايابهصسصمهكيرئنقلهدئه
الموافقادميةفانةاآلخروروناألربعةفاأنأائلمواكفاهماا
لايزارئهاحدهماجمونانالسادسجمألنطرهبأ

ماهـلىارنأنإساانطرفهوزاالدوفىيناط

اناللمننطروفبهالمدينةسلهـإئلصااوة

للوافقادمفانهخرادونباسالةقاواصهمااصوب

راالدولطفرآنالطاهراسسهإحدهمايهينان7اثاسا

بغولهلهىارارهفيمابصدماكلهـرلأاأدقدلفا

صولااهلبعضذصعمردوقكلكببمهالملىثلهإ

ذكرناهىوشاهـذكرنامالىىزائذإقديماداذانيجص

الىتاشهاتطماومنصقااطبازةفدلمواعالهـ

منوصوخعبينهمماانعونعارضأذاااضبمااافم

ملكصمااوفوأامعكأاألبينإلمعوأأنوئافشولى3ة

الملدأفىيناالخلينالجحفىءسمانهناأللخاممألوأاتفىآ3لما
ئضاصسهايروخساألخيناىاةانيىواتاعءأادصةىا

الناموسااسوآلهضلععةاللهصقواحسعجمبناحياث

علثهإللةصلىنهيدمحذكرهااذااتلى9اراوة9ص

ولالفانالمكرواألوماتفىوهاطءلمكبرأأآصئرا

اصاوةافىعامشاإاواإلمغضةاواتئحمىوماعاحيا

هاكانوالمماخرن3محوامنسملمتعتالوإأثس

المتقدمالحامماغلافأخراماايثوالتنءاضالمالمأإ
صسمن

3ال

إ
أ



4المأموللحم13

مئههـادمالمنيعملموانمابإسىبالتركلبهأليقولقواما
اتبالمرةحماءبحمنافوأامؤيمالزجالىالرجوحوجالمناحرهن

اخاربحالثالمرالىرجادألهنضالياشادالمحوياواذأالمتقدمحه

أصاللىمجممكلطقلعارسناورحمطظهرحمموبعداثوار
الساشايهرصإاو1سهاملإاادالمجغكرضهلامةالى

إساإيبممملوةإا4نن1ةأاااوالىدوانسآال

اهطصزوسه19نىكرله5ادفىافيلقدأانهزةاى

لرطأأساةإثء3سعلأاههطىدصافادابلأظ

أطاهانإالألدافىفلقومنرتااوففاالمتأحرداأ
كأةاطهصين74د11حاماعتايامهراددءواد

ممتفىلىءارهاراطرمياألويسااةلىزةهـيمكالئرص

االدعاكاتابميصربىدمااضلاولالطءكثم

الوممرتإبخعاوفىودضاللهلحهـنصصصدهماالدا

اااتولب3أراءعرأممممباقحعمودااحدهعاناذا

إألالواةفصدئقالى6اههـراوهـبماففكطاررفالا
11اءاألإصا1110

رركمماثإكاللمادءكاةكروكاثلمؤقضكىأ
ف11أدبطإاتدةنهادلهسصعةادهاطصالوةفىئهاحبا

كاثاةيملم11هـراطااخوغاهاوفيبلىالصيهءو

وء515لومهنومماهيبنممولهألأنهفىفلمال

راةس41ءوكابضامزدتتاورالىاهاهمد

لاتهاطااخساقإالمهءامجسى

م1اوكسصاسكلىادالادللاخسكالئالض

صاصبتسهافلىماطداملىسبعياراع
بمادآ

مماا



1االعمولعنامم

افرحأعسىالساعلحسارجدرألااألهورسأسدسا

انوحشادافصلهاقمافسعةااهذهقهفسماكلو

هوذ1لممافوعهـإلةاماداصافىينعاشسبرمههإدممطاا
المم11عدالدالهخةالصرطاظاعرالالمضدأتيربم14
نبهة411حارثإفاطالعدإسكللااطعللهنأااوابفدةال
رااااماقيباإللميالمطلىءدلماضلطحردااعفااشءحرثاا

االصحصصفىادمةحراقتالحردطسااأكرسا4اد

رراطيقدمانه3اسأاا6األت5ممإوما11المىتلىاا
11اظتااااءاآلالى الرالعامرضهالىءكاللىماحال

قيلىوخرليهيئيرالغماورةاثداولءعاءاعاوإله9لى51هبمولائا

يفدمالمهساحااوليدمادشقلةالرصىدآثا

صلاكوالصاكلىدكلالااهالىء1ءإالواحمراثأننثلقماأءعالطحا

أفغولالمعىالىاكرت6مادميالأسادس11لافيمط

سابالايمملرإقنمادمث14ماصااأناعاصلةطد

دمبانهع3ادأخرإالسسااعأاكأ4ماار
دهماالقامواعمءمإلقاطلايهااواثقااصييص

ألرلاإفاهاطأتادقا5ىءدمة14افاالر

ععثحرادىاطاعايوادتا51إحيية114مرأمايالم

ءعئحراخاقا151لاهـلحهفاوايهامفلىاطه

أالئاحمامساجمممورانحالىصرطانمعءمرراءكاتمادميةانه

8داماعقألرا5انسحمادمبكلالهسثامىااة

يرصسأاالفمراراعصاتالءراطمهطهالىء

سثساظاهماااماعلىداطدقاصلمسا



هالماموللصم13

وفىكدالظنلمماملىعاااليبابرامققمايفدم14
فوثالمنندمدحهمفىاديسخلألفطالتالىهذهشكالب

تعدمدةجمرداأكبجممجافيقودداثجبحفىاراجلوما

بمولرعلىءددفهفىقيةاملرهايزيدعلىحؤالمنماران
دجصرءونهااشاءالزء3ءكااةتءمراثأالسانابقمعاأ

سمسسىمميى

ألمملىلأهذاامقاعدضاكةول

39مت34صملىاكادحمتءاثاألمقابعهـلاثقخيألفال

ااطةكااتأ4لواةدالخرفلىألالطواإانتحسوأثحالااا

6تاا4داثاميداالمئنغسمتهدر15
ةدثأامااربمالنصإئاثطأألدين

ءأط3الحقؤصأرصهسولمرابماالالال

كاهـ9شاءاععدمماوهـكدملزالماالصاصرف13
إ

تإالمحاعاسفيلداة9يرداوافاظدودعماق
هاءءهـتف1110111

س8ثسجم9وأوع

صذاااصلاانفاهرهاألىاصأخرابععقأسملهو

سولمشطوياسكسطءدلاىاشئحمئميهالاتاقصهواب
ءولاوءحرأورإعااألسلكذالمشدالجدصلما

ساثبىأةكناوقفأفةالشافيبعمقوشااصرا

كذؤأمماكىالةاعوأحاتوئالىاحصوألام

ت9فىشىلجى3ةسااإصيمافى09اإنلناوانحعارا

ءا4تاإدخرسح1اكشااللةزينحرمدماذل
ذئز



مع

13ييمعولاعهنء

المرادأيسوباتاصاإيهمالالىئهالهفىةوباحهائدتتبابا

ذإأنواططايهبماتغسبرهفوجبالتكرإراألكمواللاطمها

ماءشر1هاؤكملمقانعماوفولهباسرهالمإزلىجمتفج
فىاجدالقلالىتهلهءوةضفبمافصهماصاألبقتضىمإوا

جملفييهادميتونانابطععبمحااءماكلالىىاوها

إصراتافمامالكمسضقعالهوكطتءائمربمواءباإاصاا
عهحبيناثبثجماإضااذاكعلىدلوبجممااألدكا51و

موعليهالتهصلىإثاعنوقاصالىفيسعضديثق5كيرههاا

عدفصمشئعزاأدممجرهالمينساؤاالممسالبهتمكلمءاأقفاق14

هاالننءحاجدنواىربلىااخرضكاسألإمانلاا

ناساحمناسولهىاللةصلىالدةلؤسةةاقاافارسق

حرمهماواطرامععابهفىالئهاحله8قاااماطانحموائدبر

جماالمانعونعدلواعنهفاءكاوفعةوماشتءفىأألئه

شداللالمبصلىبهاأتواثولمضهررباالزاغمحلعماعصماهـول
هثوجوفيااختالةألفياإافوباوناافاااكر

ألهلهـهكعوبولمعقلألحماثمعرإلىاورما5للمحإلمنعم

مواهىولةفيالمهوبويةاااندعوغ4لملمهىلءعكقىفىاثم
قاثوو1ؤوصذأحساثجالنه11مىاللباعوها

ماالهـرحىفدويبيمانم44ؤاحؤاانشعرىوحوااحاو

انحازيادةسمببالهايضاصرشربهمإتكرإدءاااسلم115

اصلهااجسثرةذأهـفىبرالهـاإوأصجعافراادالا1و
زركهلحنميمثعاىالتهولمحتناخرةأل1فىانجمىشانختتكفوزا

مؤإفالإعطاليلىماادف01هـالىونقهه3جمصكناعوفى
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ولدفىابثيااثوجىاسينىاطعلىفيحسنبئصيلبقإمأيات

دألفوألىنمعوسفىفىافراغاطرمذنوبهلهففرالدة

يألبناوغاتسندالثفىندطسعوالهإملهافالهاهبمي

لرةاصاجهاعلىيةجممالمإفوانماصو
اهراومةاكوآلانلةلىواطافيةواكال

اااكلأءمإطوأأماوواوباطنساكى

كلائافىدأءورناويروثهدع

2أماىوماا

ركينلمأل
افيذ9بخو

ييببئلمصفهـ





حياالعمولماعلممغأمامولالىمهثتابمةفرم

حضرةاالكرملىاصإجداافىخماالجنإللمامإطاضأ
نمده3دامبءانطسنمدبقفىءافوابكلضساسيدكم

فه

أل
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لم
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3أل
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لمبايماهقدمة

الدنهوموصوعهافغهااصولنعريففىاألوللالة

اخدأو

4ائافودلىةاثاقاغصل

ركبولنردالىعلاالةتتكسيمصاصااا

فأصلءءفىوأبعفصلا

عاااربعةنكاماألفىحمااناهلأك

مممافىلىأة

إاتفىلت

يحوماألفإاث

ءإءبومافىثاكأإا

فصولوفبهانعزفيإاماثالىاثكصكت

الىايماعريف4فىلأثلغ

الاحمنمرأوهلىاإآصانمولاشاإخاففىأطافسلى

اكراقامرساييواهةمأكاصخىسلىة

دامالفرانئموجولكيرلهـميأبمأالىاصالا

أبكال4ؤأصغةاتائادث
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عاشسولغهصةاعنىفىلاألشاصكثا

ةلااصفآاافىثىااعث

اصالمامعاءإاألةةعصقأثاااتأا

ولهـماالألوعاليهألثهلىصمادااؤااوايعثاا
االفعالطتعارنههفحمهءااطصحىا

والهعليهالئيهحمعلىلهوففياقوالتعارثنفئأصادساابضص
ولمعا

قريراؤاالااحثاا

يفعلهلمولممىوآلهعاتهأفهصمدهمهانأاكثأطها
ةوالكخااألشارةنمااسعالبثان
لهيكفعللهـماالثسطووآلهامةءالفهسلىتركتاهاشرافثاا

ؤبهىنأإفى

افاعبهفىبار14فىعشحرلىإتاطاهضا

الحبمش5نمااألود

وكذررفاصالىرالحسامةاكتلىأةا
لروكىهدبعيهاهاءإاا

اداحورنواالطامدانمماالىالع
ابهارطاةافىلهؤ

الضعيفمنوالرلسلليبموثامنعءاللا
اصعاوفهاعأألفىافاكالمقثعمد

اصىوخاهفىوكاظابعثا
نفىفانهاميفىإفىاكصحتا
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هاعاةفلمافىإثاثاإبا

االجاحدبنعفهافىاالضالفارابجمف

الميتدحهدالمجاالجماغبريعتهلاهساظابمئا

بضبرهلبةالحعصرالمابىركاتاذاسالساثامحثا
ألاماجاعهـانعقادئ

تجةابةااصحاعإصاجاها

المدينةاهلاجاحاهنااامحتا

مىيحتإلالانهعلىاحاالصيةينافائلاقاتضاممحاكابمثا
لييوجد

االجاحلامصرانقرافىفتراطاإماشرئاف
كوقاالماألجاحفىععثرلمرىاطصثا

عوشئعلىاحاألجوازعشرأاذاقامحثا
خالفهعلىماعاال

االبهاغحدوفىعثراثالئااثا

لىءملةامصرااهلاخنافاذاعمثرأوابعانجت
اهتتانولاحداثهمبعلىلمنمجوزلؤنقوا

هللبدصراااهلاممئدلاذاعئرانمامسابمىأ
اخربكدداادهبمتلمنبوذ

إشركمعمارضالدإلوجودامهئوساماثاثا
بهماعدمئإألجاغاهلى

اعاألقانعوامبفوللمربءاالعمثرالساأخضا
امجثا
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أالفنونفىالمعتبراالجاعسعثثامناامجث
األجياعاهلواحهدفيتخالفشرءإنالسعامحثا

حااالبطريققولاكاألجهاعقىعشعريئالموفىجمث

كذاقىأالهاهلىفابرخااأللإقااقولخاغآ
ابوابوفيهالنواهىوامراالاوابعالمقصد

فصولفيهاالمرصثءافىاالولابابا

مإحىثألثألوميهإنههاهىافىالعاقاالب

مسملةنالثونفيهوهومائثالتاباا

ضلةثالئونفيهوصانلىافىارابمإبابا
هباحثوالؤتودثالميوالقالمعفانراهسباا

فمهلشةلمجهيناواالبملاالسادسبابا

فصععلئألئةوفيهالمأولوطاهرافىالساعإبابا
حدهمااالولإلفصلى

انقهوور4النأومايدخلىالعاقلالفص

اتأودلشروطفيثاالا

لءسمااربعكفوهمأوالوقاكفىالنهاببررا11

مشلعثمرةبحوفبهنيالىسعفىاااا
فصثلبعة4وؤقياسافىهثاطااإفصدا

فباساقعربففىاالوللاةا

اسالةةاثاقالىإفا

اقباسااركانفياتاثااافصلىأ
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ملهاهماكعلىألمإصااراحلور11
ياسالةهدتسمرىالماصاااانلىلا

عراضات19ادسالسماملإةا

ددؤلىاالكتايحالمفصلا
فطألنوإتدلمبداواداألصئفىإسادسادا

لءامىسعوفهاألصشهاداألولصلىاة1

المهماماهنبهيتعلئوماالنقليدقاالفىافصلا

لصاسثفمهالمشفئأ

هاحثثالميويموالرصلاثئاقاسائدالمغ
سسئلنعينسلنهلتصااهداداكاصاف

لحالمنافىاالباخةاصالةدهمااش

يألءماكروجثلصبئ4أئاا
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ئسددثشأالساطانجألاألوأهرصحائهامناآاالدوفألموااا
اديبكلاليهـايكتابمالئالغوائدهنذلكوغيرهبرةاكاظطوب
بمأببمؤلفكلاالىيرتاخثهاديب

مهةالجوائبمحرلثالبضهلىىاخثب2
انالربعانهانماا

مرافرك

ئمجتوهالدال1قلب11ايالسرأكتأ51ة05

جمألىءكطعالطصسلم006اكزمنكلى

وضعهاساقوالهاأللفاطهحافى

هوردواياماوأرباقماهثافىمالساقاحكدالسماق33

لىءيضوىوهوجمامواال1إهرالمجمفىواماش
نوععالطباريثافي4ةصعألمناذيد

كبمءوشكلضزب

بارةاسهلءفرنساوىااصحرفافىىاسندالى55

إعةفاقاإمآ1عايما
اضرواصرفاكلاراكبثةءوباماإاألنسءال

4صف833علىىمحنالمعافىفوص
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4ضافىعسقمهسدبئممدالالنرابناشدرماأل

اطبوائبهطبعألطبعهافىنرأل

اثقفاقاأل3مناظفاقلم1

بإذالستالنألالمودقالبادتن

مههالنزالننذكاآءممىلرافىمساندئوة

لاألخةامولفىابالعيامه

مهـفلئاواصهإرراألجىألررلهاالقالبد
مسسسسى

ةلهواألولىمااحأافميدزلثالىاألرشادقىعالالمعلىالطرف



ءاالمعكاتط
دب5بو6ممركل

الواهأمحهالعبالجراأادادةمنصيسألتيهانىاجمء
أل8و6نومىالىااابمااء

كواثالاتمتفيالرنمائمتابكنق

والفماهاثئمفىااالافصولانبثااكاقماهامحلىوىصكل
سافرنعجرماةاحرايامئنشرتاقأةالسميالمبوالمغاألثبغلاحض

اأصاأهـا لىالصقااثدؤأاوقأاوتسارييةاثداافاماوت
يئرةءمبمنىمتصدرتاكأاينأفراهاارولغااألاورشكوادصأا

انشالتءانطماماايضامائباوماأاصلرائبءالنندءأعى
اردديمكلثاعيهتاابايمإلي4واءنمجهوغيربوراجوأء

دوياصءجزص18اةهلىىوفسثناهلمبىمؤماكلاتاشة
وقافامأبوابفىبععنالىهـتوىكالولاةاسبذء

قألداقاالت11وةضربأإقاهاترايربا
ادبهرحرورجرماباعفرسللةعلىيشملالقالظاشال

اخرهاالىااوه

اضرنطالىالقصاثدقلعسكليبهـنمنملثالثسابمبماة

انهدتكاجزرهوأواباادرجتاىاهئادةاأليي2الجواأ
صرإاافاضلانهـإئااقصائدعلىمليهفلالىابعشءإبئ

واوتاعألرمدحفىواألدباالمحنمام

وأدثاطهىواابفىماماللبمفمهأناالمثطؤاء
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