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 احلاه 

 وفّي يف حاه كفسدا أذِب ( ...  ب ) احلاه ٔظف فضمٛ وٍتع

٘د  ٘د اٍوي ٘ج ؾرف احلال ةإٔٓ ال٘غك اٍمضَث املٔخػب لدلالٍث ىلع ٖيئث حن٘ لردا أذٖب لمردا خال ل
وبو٘هل لدلالٍث ىلع اهليئث اتلّيزي املظخن ال٘غك ال٘اهؽ ؾّدة حن٘ زيد هائُ وخرج ةو٘هل لضَث ،  املذي٘رة ليٕ

حن٘ هلل دره لارشا لإٕٓ حّيزي ال خال ىلع الػديح إذ لُ يوػد ةٕ ادلالٍث ىلع اهليئث ةٌ اتلؿجب ِْ لروشيخٕ 
ٍث ىلع اهليئث ةٌ وكذلى رأيج رجال رايتا لإن رايتا لُ يصن لدلاليان املخؿجب ِٕٔ ال بليان ٖيئخٕ لٗ٘ بل

 وه٘ل املػٔك ِمُٗ يف خال ٖ٘ ِؿىن ه٘نلا لدلالٍث ىلع اهليئث تلخػيع الرجٌ 
 صتكا ... ٖغمب لكَ لٗس وستحكا ( ) ٔكٌْٕ وٍتكال و

وِؿىن االٓخوال أال حك٘ن مالزِث لَّخػك ةٗا حن٘ جاء يف احلال أن حك٘ن ِٔخوَث مظخوث  أألكرث
٘از وهد حيجء احلال فري ِٔخوَث أي وغما آماكيٕ ؾْ زيد ةأن ييجء ِاطيا  زيد رايتا لرايتا وغك ِٔخوٌ جل

 يٗا أظ٘ل ِْ رجَيٗا وه٘هل : الزِا حن٘ دؾ٘ت اهلل شّيؿا وخَن اهلل الزرالث يد
 ا ... عىاوتْ بني السجاه لٕاٞ ( ) فجاٞت بْ سبط العظاً كأمن

٘ال ويه أوغاف الزِث لصّيؿا و  م٘اعؽ ذير ة ويكرث ذلى يفوهد حأيت احلال جاِدأظ٘ل وشتط أخ
 املػٔك ةؿضٗا ةو٘هل 

 س ٔيف ... وبدٙ تأٔه بال تكمف ( ) ٖٔكثس اجلىٕد يف سع

 ) كبعْ ودا بكرا ٖدا بٗد ... ٔكس شٖد أسدا أٙ كأسد ( 

ُ لّدا خال جاِدة ويه يف ِؿىن  يكرث ِيجء احلال جاِدة إن دٍج ىلع شؿر حن٘ ةؿد ِدا ةدٖر
٘دٖا أيضا ليّا دل ىلع حماؾٌ حن٘ ةؿخٕ يدا ةيد أي املظخن إذ املؿىن ةؿٕ مصؿر ُ ويكرث دم ا لك ِد ةدٖر

٘ؾّٗا خاال ٍؼٗ٘ر حأوهلّا  ِٔاجزة أو ىلع تظبيٕ حن٘ ير زيد أشدا أي مظتٗا األشد ليد وأشد جاِدان وغح وه
ةّظخن  ال جاِدة خيد ػٗر حأوهلاةّظخن يّا حودم وإىل ٖذا أطار ةو٘هل ويف ِتدي حأول أي يكرث ِيجء احل

وؾَُ ةٗذا وِا هتَٕ أن ه٘ل انلد٘يني إن احلال جيب أن حك٘ن ِٔخوَث مظخوث ِؿٔاه أن ذلى ٖ٘ اٍقاٍب ال إٔٓ 
ذا ِؿىن ه٘هل ليّا حودم ٍكْ ٍيس مصخدوا   الزم ٖو

 ... تٍكريٓ وعٍٜ كٕحدك اجتّد (  ) ٔاحلاه إُ عسف لفظا فاعتكد

وأن ِا ورد ِٔٗا ِؿرلا ٍمؼا لٗ٘ ًِٔر ِؿىن  ِذٖب دمٗ٘ر انلد٘يني أن احلال ال حك٘ن إال ٓكرة
 .) وأرشَٗا اٍؿراك ( ٘هلُ جاءوا اجلّاء اٍقمري : يو

٘ال ويه ِؿرلث لًٔٗا مؤوٍث ةًٔرة  واجخٗد وخدك ولكّخٕ لاه إىل يف لاجلّاء واٍؿراك ووخدك ولاه أخ
ابلقدادي٘ن وي٘نس إٔٓ جي٘ز واتلودير جاءوا دميؿا وأرشَٗا ِؿرتكث واجخٗد ِٔمردا ولكّخٕ مظالٗث وزؾُ 

  حأويٌ لأجازوا جاء زيد الرايب حؿريك احلال ِعَوا ةال
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ولػٌ الً٘لي٘ن لوال٘ا إن حضّٔج احلال ِؿىن الرشط غح حؿريمٗا وإال لال لّثال ِا حضّْ ِؿىن 
ودير لالرايب واملايش خاالن وغح حؿريمّٗا تلأوهلّا ةالرشط إذ اتل، الرشط زيد الرايب أخصْ ِٕٔ املايش 

زيد إذا ركب أخصْ ِٕٔ إذا مىش لإن لُ حخودر ةالرشط لُ يػح حؿريمٗا لال حو٘ل جاء زيد الرايب إذ ال 
 يػح جاء زيد إن ركب 

 ٖكع ... بكثسٚ كبغتٛ شٖد طمع (  ) ٔوعدز وٍكس حاال

٘ؾٗا مػدرا  ٘ ِا دل ىلع ِؿىن وغاختٕ يوائُ وخصْ ومرضوب ل٘ه خن احلال أن يك٘ن وغما ٖو
األغٌ إذ ال دالٍث ليٕ ىلع غاخب املؿىن وهد يرث ِيجء احلال مػدرا ٓكرة ولًٕٔ ٍيس  ىلع خالف

٘ ِٔػ٘ب ىلع احلال واتلودير  ةّويس ملجيئٕ ىلع خالف األغٌ ؤِٕ زيد ظَؽ ةقخث لتقخث مػدر ٓكرة ٖو
 زيد ظَؽ ةافخا ٖذا ِذٖب شيت٘يٕ واجلّٗ٘ر 

واٍؿامٌ ليٕ حمذوف واتلودير ظَؽ زيد يتقج وذٖب األخمض واملربد إىل إٔٓ ِٔػ٘ب ؾَىاملػدريث 
وذٖب الً٘لي٘ن إىل إٔٓ ِٔػ٘ب ىلع املػدريث يّا ذٖتا إيلٕ وٍكْ ليتقج ؾٔدّٖا ٖ٘ احلال ال ةقخث  ةقخث

٘ ظَؽ تلأو يف ه٘لى زيد ظَؽ ةقخث يَٕ ةمؿٌ ِْ ٍمغ املػدر واتلودير انلاغب هل ؾٔدُٖ اٍمؿٌ املذي٘ر ٖو
 ؤول٘ن ظَؽ ةتقج وئػت٘ن ةٕ ةقخث زيد ةقج ةقخث لي

 ) ٔمل ٍٖكس غالبا ذٔ احلاه إُ ... مل ٖتأخس أٔ خيعغ أٔ ٖنب ( 

 . ٖبغ اوسؤ عمٜ اوسٝٞ وستسّال ( ) وَ بعد ٌف٘ أٔ وضاِْٗ كال ..

٘ أخد أم٘ر ِٔٗا  ٘د مص٘غ ٖو خىت غاخب احلال أن يك٘ن ِؿرلث وال ئًر يف اٍقاٍب إال ؾٔد وج
 و٘ل الظاؾر وأنظده شيت٘يٕ انلًرة حن٘ ليٗا هائّا رجٌ وكأن يخودم احلال ىلع 

 صّدٙ العني تصّد ( ) ٔباجلسي وين بٍٗا لٕ عمىتْ ... شحٕب ٔإُ تست

 وكو٘هل : 
 ) ٔوا الً ٌفس٘ وثمّا ل٘ الٟي ... ٔال سد فكسٙ وثن وا ومكت ٖدٙ ( 

ػع انلًرة ة٘غك أن ختؤِٗا طد٘ب وِثَٗا خال ِْ الئُ  لوائّا خال ِْ رجٌ وبئا خال ِْ
 ) ليٗا يمرق لك أمر خًيُ أمرا ِْ ؾٔدٓا (  أو ةإعالث لّثال ِا ختػع ة٘غك ه٘هل حؿاىل 

 وكو٘ل الظاؾر : 
 وصحٌٕا ( ) جنٗت ٖا زب ٌٕحا ٔاستجبت لْ ... يف فمك واخس يف الٗي 

 ) ٔعاط ٖدعٕ بآٖات وبٍٗٛ ... يف قٕوْ ألف عاً غري مخسٍٗا ( 

ؤِٗا أن حوؽ انلًرة ةؿد ٓيف يف أربؿث أيام ش٘اء لَصائَني (   ث ه٘هل حؿاىل )وِثال ِا ختػع ةاإلعال
٘ املراد ةو٘هل أو أو طتٕٗ وطتٕ انليف ٖ٘ االشخ ال ِا وهؽ ةؿد ينب ِْ ةؿد ٓيف أو مضاٖيٕ لّثمٗام وانليه ٖو

 انليف ه٘هل :
 ) وا حي وَ وٕت محٜ ٔاقٗا ... ٔال تسٝ وَ أحد باقٗا ( 
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) وِا أًَٖٔا ِْ هريث إال وهلا يخاب ِؿَ٘م ( لَٗا يخاب دمَث يف م٘عؽ احلال ِْ  ؤِٕ ه٘هل حؿاىل
هريث وغح ِيجء احلال ِْ انلًرة تلودم انليف ؾَيٗا وال يػح ي٘ن اجلَّث غمث ٍوريث خاللا لَزخمرشي ألن 

٘د إال ِآؽ ِْ ذلى إذ ال يؿرتض ةإال ةني الػ ٘او ال حمػٌ ةني الػمث وامل٘غ٘ف وأيضا وج مث وامل٘غ٘ف ال
ا وهؽ ةؿد االشخمٗام وِثال ِئٌ وأة٘ يلع اٍماريس يف اتلذيرة وممْ رصح ةّٔؽ ذلى أة٘ احلصْ األخمض يف املصا

 ه٘هل : 
 ) ٖا ظاح ِن حي عٗض باقٗا فرتٝ ... لٍفسك العرز يف إبعادِا األوال ( 

 ٗال وه٘ل هعري ةْ اٍمجاءة : وِثال ِا وهؽ ةؿد انليه ه٘ل املػٔك ال يتـ امرؤ ىلع امريء مصتص
 ) ال ٖسكٍَ أحد إىل اإلحجاً ... ًٖٕ الٕغٜ وتدٕفا حلىاً ( 

واخرتز ةو٘هل اغبلا مما هٌ ِيجء احلال ليٕ ِْ انلًرة ةال مص٘غ ِْ املص٘اغت املذي٘رة ؤِٕ ه٘هلُ 
 غىل رش٘ل اهلل) ٘يٕ ليٗا رجٌ هائّا ويف احلديدمررت ةّاء هؿدة رجٌ وه٘هلُ ؾَيٕ ِائث ةيضا وأجاز شيت

 هاؾدا وغىل وراءه رجال هياِا( 
 


