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 علم أصول الفقه

 تأليف

 عبد الوهاب خالف

 أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية الحقوق

 سابقا –جامعة القاهرة 
 

 

 

 دار الحديث

 القاهرة

 
 نسقه وقام بفهرسته 

 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

األنبيدداو والمرسددلين ل الحمددد ر رب العددالمين ل والوددالة والسددالم علدد  سدديد 

 ل ومن تبعهم بإحسان عل  يوم الدين . وعل  آله وصحبه أجمعين

 أما بعد :

فهذا كتاب رائع من كتب أصول الفقده الحديةدة ل ومفلفده معدروف لددة عامدة 

 طالب العلم ل أال وهو العالمة )) عبد الوهاب خالف((.

ت الشددريعة وهددو مددن الكتددب الماتوددرة التددي لقيددس القبددول فددي سددائر كليددا 

 والقانون في العالم اإلسالمي .

 وقد اشتمل عل  أربعة أبواب ومقدمة ل وهي : 

 موادر التشريع اإلسالمي-الباب األول 

 في األحكام الشرعية-الباب الةاني 

 في القواعد األصولية اللغوية-الباب الةالث 

 في القواعد األصولية التشريعية -الباب الرابع 

ل قمددس بتنسدديقه و فهرسددته علدد  الددورد ل وقمددس الكتدداب  ألهميددة هددذا ونظددرا   

بوضعه فدي الشداملة ل مدع ترجمدة ماتودرة للمفلدف رحمده هللا ل وذلد  لديعم 

 النفع به .

يقول العالمة أبو زهرة رحمه هللا عدن المفلدف والكتداب : نوانندا نحدن الدذين 

د زاملنددا األسددتاذ وعاشددرنا  أكةددر مددن عشددرين سددنة نحددً أن فرا ددا  هددائال  قدد

تركه ل وهكذا كل رجاالت العلم الذين لهم كيان فكري مستقل قد اختووا بده ل 

 ومنهاج علمي لم يكونوا فيه مقلدين قد التزمو . ن

ِ صدل  هللا عليده وسدلم  وَعن   ِل قَاَل: َجاَو َرُجٌل اِلَ  النَّبِديِّ عُوٍد األَن َواِريِّ أَبِي َمس 

ِمل نِ  ددِدَي بِددي فَداح  يل فَقَدداَل: ال أَِجددُد لَددَ ل ائ دِس فاُلن ددال فَأَتَددا ُل فََحَملَددهُل ل فَقَداَل: اِنَّددهُ أُب 

بََر ُل فَقَاَل النَّبِيُّ صل  هللا عليه وسلم  ِ صل  هللا عليه وسلم فَأَخ  فََجاَو اِلَ  النَّبِيِّ

 ( صحيح5962مسند أبي عوانة) .: الدَّالُّ َعلَ  ال َاي ِر َكفَاِعِلِه.

مفلفه لوقارئده وناشدر  والددال عليده فدي الددارين  نسأل هللا تعال  أن ينفع به

 آمين .

 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود 

 م 25/8/2008هـ الموافق ل  1419شعبان  23في    
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 :PDFوهو موجود هنا 

http://www.zshare.net/download/15891164fbefdafb/ 

 وهذ  النساة أفضل  

 :جودة وأصغر حجماوهي أقل أو هنا نساة ثانية 

http://www.4shared.com/file/57296702...90/___-__.html 
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 افتتاحية الطبعة السابعة

 للشيخ محمد أبو زهرة

الحمد هلل رب العالمين القائل في كتابه الكريم    تبارارا الربي بيردم المهر    ر  

ك  أحسن عمر    ر  عهى كل شيء قدمي * البي خهق الم ت  الحياة لياه ك  أم

( ،  الصرر ة  السرر ى عهررى مرريداا يحمررد الرربي 2، 1العزمررز الوررر رت لالمهرر    

 بعث بالشيمعة السمحة رحمة لهعالمين  عهى آله  صحاه أجمعين. 

عبدد ت لهميحر ى اسمرتاا اليهيرل الشري  علدم أصدول الفقدهأيا بعد ، فهبا كتاب ت

هللا إلى اليفيرق اسعهرى ،  رحمهدى أ ل طاعة له بعد أن ااتقل ، اقاب خالفالوه

قطر  قال   تإاا يرات ابرن آدى اا  الصحيح أن الناي  لقد  رد في اسثي النا ي

 ت عمهه إال ين ث ث   صدقة جارمة ،  عهر  منترر  بره ،   لرد صرالح مردع ا لره

 إن كتاب أص ل الرقه الربي اقديره لت ييربم  ر  بر  رمري عهر  منترر  بره ، فهر  

 ابه إلى م ى القياية. عمل يستمي له ث 

أن أكترري كتابررا فرري اسصرر ل لطهاررة الكهيررة ألتررزى فيرره   لقررد كنرر  قررد اعتزيرر   

المنهرراا الرربي رمررمته لنرسرري ،  لكررن يررا إن أخرربت اس اررة  برردأت أكترري حتررى 

ما ربني فكية ،   ي أن أبيا القه  لنعيد طا  كتراب الميحر ى أمرتاااا خر   

األستاذ عبد الفتدا  ين ين الكيممها الصدمقية فباكيت في بم الرك ،  ألح  عهى  

إحيرراء  فررابرق ث ثتنررا عهررى أن اعيررد الطارر  ، القاضددي ل واألسددتاذ علدد  الافيددف

 لبكيى الياحل الكيم  . 

  ا  ي اي طاعة البكيى اقديها لت ييرب الرقيرد الكريم  ،  لمحاري عهمره،  لقرد 

لتركيرري كابرري  رربم الطاعررة صرر رة صررادقة رأمنررا احررن ال  ثررة أمتررا أن بكرر ن 

الكتاب فتك ن البكيى كايهة،  لبل  ل  اتزمرد عهرى الكتراب بزمرادة،  لر  ارنق  

كتاه اسمرتاا كمرا ليقيأ القارئ في  بم الطاعة يا  رأماينه عاارة،  ل  اعدل فيه 

قيأم في الطاعات السابقة ف  بتويي إال فيما عسام مك ن ين بصحيف جيى فري 

 في النس  السابقة.   الطا 

 اا  عاشياام أك ي ين عشيمن منة احس أن فياغا  تنا احن البمن زايهنا اسم إا

قررد بيكرره ،   كرربا كررل رجرراالت العهرر  الرربمن لهرر  كيرران فكرريي يسررتقل قررد   ررائ   

 اختص ا به ،  ينهاا عهمي ل  مك ا ا فيه يقهدمن قد التزي م. 

 . خييا   اسخ ق  رحمه هللا  أثابه  جزام عن العه 

 ة محمد أبو زهر

 م 1959سبتمبر سنة  13-  هـ 1376صفر  سنة 8

 ـــــــــــــــ
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 م للمفلف 1947فاتحة طبعة سنة 

 

الحمد هلل رب العالمين،  الص ة  الس ى عهى خاب  اسااياء  الميمهين  عهرى  

 اعتصم ا بحاهه  المتين.  ينرمل هللا أجمعين  

 أيا بعد.. 

نره النصر و  برنينره فيمرا يتهد فري بايفإن عه  أص ل الرقه  ال مستوني عنه يي

ال ا  فيه ،  ال قرا  فري فهمره ير اد القراا ن حرق فهمهرا،  بطايقهرا التطايرق 

 ال فقيره فري بح ره  درمره  بحهيهره  ،البمن محقق العدل  يا قصدم الشارع بهرا 

  يقاراته  يقابهته بين المبا ي  اآلراء. 

جرر  كتابررا فرري  رربا العهرر  الررل  أحمررد هللا الرربي أيررداي بمع اترره   دامترره ، ف خي

 فقنرري إلررى أن أصرر ل يسررائهه فرري ق اعررد كهيررة ،  أن صررعاه  قرريب يتنا لرره،  

ال ضرعية، أ رد أي هتها التطايقيرة يرن النصر و الشرعيمة  يرن ير اد القر ااين 

 بين ك يي ين بح ثه  يا مقابهها ين بح ث عه  أص ل الق ااين.   أن أقارن

سن القا ل  التقدمي يمرا شريعني عهرى أن أعيرد  قد لقي كتابي  الحمد هلل ين ح

طاعرره بعررد أن أضررر  إليرره بح ثررا جدمرردة ،  زدبرره بهرربماا  بنقيحررا  إمترراحا، 

 به،  أن ميعهه خالصا ل جهه.   أم ل هللا أن منر 

 م 1947يوليو سنة - هـ  1366القاهرة في : رجب سنة 

 ـــــــــــــــ

 

 

 

 م  1942فاتحة طبعة سنة 

 

 ا كنا لنهتدي ل ال أن  دااا هللالبي  دااا لهبا ،  يالحمد هلل ا

 الصرر ة  السرر ى عهررى رمرر ل هللا يحمررد بررن عارردهللا الرربمن بع رره هللا بشرريمعة 

،  غامتهررا ها اليسرري بالنرراف  رفرر  الحرريا عررنه يحكمررة حنيريررة مررمحة، أمامرر

بحقيررق يصررالحه   العرردل بيررنه ،  عهررى آلرره  صررحاه الرربمن خهررر م فرري حيامررة 

 ،  دعاة إلى  دام.  دامة أيته،  كاا ا بمايا لن رم  شيمعته ،

أئمرة المسرهمين بربل ا أقصرى جهر د   العقهيرة فري  يرنأيا بعد.. فإن الميتهردمن 

نصر و الشريعية ال،  امتخيج ا يرن مداد اسحكاى الشيعية ين يصادر اامت

بشررريمعية ثمينرررة، كرهررر  يصرررالح المسرررهمين عهرررى   ر حهرررا  يعق لهرررا كنررر زا  
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،  لررر  بترررق بحاجرررة يرررن ه   أقطرررار    اممهررر   يعررراي به نامررراخرررت   أج

ة،   رربم يفيضرر ،   قررائ هررا بشرريم  سقترريه لرر  بحرردثحاجررابه ، بررل كرران في

 ي م عات الرقه آمات بنطق بما ببل م ين جهد  يا كان حهيره  ين ب فيق. 

،  يررا مررن م يررن قرر ااين، بررل عنرر ا ب ضرر  ا امررتمد م يررن أحكرراى لرر  مكتررر ا بمرر

،  ك ار ا يرن ييم عرة  ربم الق اعرد عهر  تمداد ،  ق ااين ل متنااطد ل مق اع

أصرر ل الرقرره،  كرر اه  رحمهرر  هللا بصررنيعه   رربا أشررار ا إلررى خهرهرر  إلررى أن ال 

،  أن ميتهررد ا كمررا اجتهررد ا،  مانرر ا كمررا بنرر ا ، فرررإن إلررى اجتهرراد   ميكنرر ا

ينهرل ،  اسقتية بحدث  المصالح بتويي،  يصرادر الشريمعة يعرين ال منتري

 ،  فتل هللا مؤبيه ين مشاء. عبب ل   ارد

،  إلقراء التر ء قصردت بره إحيراء  ربا العهر  وهذا كتابي في علم أصدول الفقده

عهررررى بح ثرررره،  راعيرررر  فرررري عااربرررره احميرررراز  احمتررررا ،  فرررري بح ثرررره 

الشريعية   ي ض عابه االقتصار عهى يا بمس إليه الحاجة في امتمداد اسحكاى

بر ن بكر ن اسي هرة كراى القاا ايرة يرن ي اد را ،  عنير  ين يصادر ا  فه  اسح

التطايقيرررة لهق اعرررد اسصررر لية يرررن اصررر و الشررريمعة  يرررن يررر اد القررر ااين 

ال ضرعية،  أشرريت فرري ك يرري يررن الم اضري  إلررى المقاراررة بررين أصرر ل التقنررين 

 ،  قسمته إلى يقدية  أربعة أقساى التقنين ال ضعي  أص ل الشيعي 

متاررين ينهررا  الرقرره  عهرر  أصرر ل الرقررهعايررة بررين عهرر  فرري يقاراررة  :فالمقدمددة

التعيمف بهما،  ي ض عهما  الوامة ين دارمتهما،  اشر ة كرل ينهمرا  بطر رم 

 ليك ن الشي ع في عه  أص ل الرقه عهى بصيية به.

التري بسرتمد ينهرا اسحكراى الشريعية،  فري  ربا القسر  في اسدلرة  والقسم األول:

 خصر بتها  ا يي اتهرفري الشريمعة احمر يية  بتيهى معة المصادر التشيمعية

 صي  لكل أية. ع ص حيتها لهتقنين في كل 

في يااحرث اسحكراى الشريعية اسربعرة،  فري  ربا القسر  بمهري  :والقسم الةاني

،  متيهررى عردل هللا  رحمترره فري رفرر  مرر ى يرن اسحكراىأار اع يرا شرريع فري اح

 الحيا عن المكهرين  إرادة اليسي به . 

في الق اعد اسص لية الهو مة التري بطارق فري فهر  اسحكراى يرن  الةالث: والقسم

لمعرااي ااص صها،  في  ربا القسر  بمهري دقرة الهورة العيبيرة فري داللتهرا عهرى 

احمرر يي فرري امررت مار   اسحكرراى يررن النصرر و،  التشرريم  يهررارة عهمرراء 

  ماهه  الق ممة في إزالة خرائها  في برسيي ا  ب  مهها. 

فري الق اعرد اسصر لية التشريمعية التري بطارق فري فهر  اسحكراى  :الرابعوالقسم 

،   ربا  ر  لري العهر   ر حره، ،  في االمتنااط فيما ال ار  فيره ين اص صها
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 فيرره متيهررى يقصررد الشررارع العرراى يررن بشرريم  اسحكرراى ،  يررا أاعرر  هللا برره عهررى 

 عاادم ين رعامة يصالحه .

 ل حسن ،  أن ميعهه خالصا ل جهه.  أم ل هللا أن متقال كتابي  با بقا 

 عبدالوهاب خالف

  هـ  1361رمضان سنة  10القاهرة في : 

 م1942سبتمبر سنة  21 

 

 ـــــــــــــــ
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 لمحة عن حياة المفلف

 

  ببلدة كفر الزيات. 1888ولد الفقيد في شهر مارس سنة 

  م بعددد أن حفددق القددرآن 1900التحددق بدداألزهر الشددريف سددنة

 لكريم في أحد ))كتاتيب(( البلدة.ا

  انتظم فدي سدل  طلبدة مدرسدة القضداو الشدرعي اثدر افتتاحهدا وتادرج

 م وعين مدرسا  بها في نفً السنة.1915فيها عام 

  م فبددرزت خاللهددا مواهبدده الاطابيددة 1919اشددترف فددي ثددورة

 والكتابية وترف المدرسة أو أجبر عل  تركها فانتقل ال  القضاو الشرعي.

 م ثدددم نقدددل مدددديرا  1920ضددديا  بالمحددداكم الشدددرعية سدددنةعدددين قا

م وبقددي بهددا حتدد  عددين مفتشددا  1924للمسدداجد بددوزارة األوقدداف سددنة 

 م.1931بالمحاكم الشرعية في منتوف سنة

  انتدبتددده كليدددة حقدددوق جامعدددة القددداهرة مدرسدددا  بهدددا فدددي أوائدددل سدددنة

م وبقددي أسددتاذا  لكرسددي الشددريعة اإلسددالمية حتدد  أحالتدده الدد  1934

م وقددد تلددس تمددد مدددة خدمتدده حتدد  بدايددة عددام 1948اش سددنةالمعدد

 م حيث أقعد  المرض عن القاو المحاضرات.1955-1956

  زار كةيرا  من دول الدوطن العربدي لالطدالي علد  الماطوطدات الندادرة

 والقاو المحاضراتل فكان سفيرا  ناجحا  لمور في كل مكان.

  معجم القرآن.انتاب عضوا  بمجمع اللغة العربية فأشرف عل  وضع 

  ترف للشريعة اإلسالمية ثدروة مدن المفلفدات امتدازت بوضدو  العبدارة

وجددددالو األحكددددامل فلدددده كتاب))أصددددول الفقدددده((ل وكتدددداب ))أحكددددام األحددددوال 

الشاوية((ل وشر  واف لقانوني ))الوقف والمواريدث((ل وكتداب فريدد عدن 

تفسدير  ))السياسة الشدرعية((ل أو السدلطات الدةالي فدي اإلسدالمل وكتيدب فدي

القرآن الكدريم بعندوان ))ندور مدن اإلسدالم((ل وهدذا عددا مدا دبجده مدن بحدوي 

ومقدداالت كةيددرة نشددرها فددي مجلددة القضدداو الشددرعي ومجلددة األحكددام ومجلددة 

 لواو اإلسالم ومجلتي الةقافة والرسالة.

  ألق  مجموعة مدن األحاديدث مدن منبدر اإلذاعدة المودرية فدي ماتلدف

 واالجتماعية وأخوها))من قوص القرآن((. الموضوعات العلمية والدينية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

  ألق  مجموعدة مدن المحاضدرات فدي المناسدبات الدينيدة واالجتماعيدةل

كمددا ألقدد  سلسددلة محاضددرات فددي تفسددير القددرآن الكددريم لعدددة سددنوات بدددار 

 الحكمة.

وأخيدرا  طدوا  المددوت وشديع جةمانده الطدداهر الد  مقدر  األخيددر بمقدابر الغفيددر 

 مل وتغمد  هللا برحمته.20/1/1956صبا  الجمعة 
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 مقدمة

 )الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه( 

 

الفقده مدن حيدث التعريدف بكدل   في موازنة عامة بين علدم الفقده وعلدم أصدول

 منهما ل وبيان موضوعه ل و ايته ل ونشأته ل وتطور . 

 التعريف : 

يربا اه  أن كرل يرا مصردر ين المترق عهيه بين عهماء المسرهمين عهرى اخرت   

عن احاسان ين أق ال  أفعال م اء أكان ين العاادات أى المعاي ت أى الييائ  

العقرر د أ  التصرريفات لرره فرري  ن أي ارر ع يررن أارر اعيرر أى اسحرر ال الشخصررية أى

دت فرري ر  الشرريمعة احمرر يية حكرر ،   رربم اسحكرراى بعتررها بينتهررا اصرر و    

،  لكرن أقاير  اصر و فري القريآن أ  السرنة باينهرا القيآن  السنة،  بعتها ل 

الشيمعة دالئل عهيها  اصا  أيارات لها بحيث مستطي  الميتهد ب امرطة بهر  

 الدالئل  اسيارات أن مصل إليها  متاينها. 

 يررن ييم عررة اسحكرراى الشرريعية المتعهقررة بمررا مصرردر عررن احاسرران يررن أقرر ال 

 و،  المسررتناطة يررن  أفعررال، المسررترادة يررن النصرر و فيمررا  ردت فيرره اصرر

 الدالئل الشيعية اسخيى فيما ل  بيد فيه اص و بك ن الرقه. 

 :فعلم الفقه في االصطال  الشرعي

 رر  العهرر  باسحكرراى الشرريعية العهميررة المكتسرري يررن أدلتهررا الترصرريهية، أ   رر   

 ييم عة اسحكاى الشيعية العمهية المسترادة ين أدلتها الترصيهية.

باالمررتقياء أن اسدلررة الترري بسررتراد ينهررا اسحكرراى الشرريعية  قررد ثارر  لهعهمرراء   

لهعمهيررة بيجرر  إلررى أربعررة  القرريآن  السررنة  احجمرراع  القيرراف  أن أمرراف  رربم 

يت ييمهررره، ة التررري فس ررراسدلرررة  المصررردر اس ل ينهرررا  ررر  القررريآن، ثررر  السرررن  

  خصص  عايه،  قيدت يطهقه،  كاا  بايااا  له  بمايا .

دليل ين  بم اسدلة  في الاي ان عهى أاه حية عهى النراف   لهبا بح  ا في كل

 يصدر بشيمعي مهزيه  ابااع أحكايه،  في شي ط االمتدالل به  فري أا اعره 

 كل ا ع ينها ين اسحكاى الشيعية الكهية.الكهية،  فيما مدل عهى 

 بح رر ا أمتررا  فرري اسحكرراى الشرريعية الكهيررة الترري بسررتراد يررن بهرر  اسدلررة  فيمررا 

صل به إلى فهمها ين النص و،  إلرى امرتنااطها يرن غيري النصر و يرن مت 

 ق اعد لو مة  بشيمعية.

 بح  ا أمتا  فيمن مت صل إلى امتمداد اسحكاى ين أدلتها     الميتهد، فاينر ا 

 االجتهاد  شي طه  التقهيد  حكمه.
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ا داللتهر  ين ييم عة  بم الق اعد  الاح ث المتعهقة باسدلة الشيعية ين حيث

عهى اسحكاى،  باسحكاى ين حيث امرترادبها يرن أدلتهرا  يمرا متعهرق بهربمن يرن 

 اله احق  المتممات بك ا  أص ل الرقه.

 :  الشرعيفعلم أصول الفقه في االصطال
    العهر  بالق اعرد  الاحر ث التري مت صرل بهرا إلرى امرترادة اسحكراى الشريعية 

لق اعرد  الاحر ث التري مت صرل أ  ري ييم عرة ا هية ين أدلتهرا الترصريهية،مالع

 بها إلى امترادة اسحكاى الشيعية العمهية ين أدلتها الترصيهية.

 الموضوي:

 رر  فعررل المكهررف يررن حيررث يررا م ارر  لرره يررن  موضددوي البحددث فددي علددم الفقدده:

اسحكرراى الشرريعية، فالرقيرره ماحررث فرري بيرر  المكهررف  إجاربرره  ر نرره  ب كيهرره 

ر يقته  إقريارم   قرره لمعيفرة الحكر  ه  قتهره  قبفره  مر ص به  صر يه  حي 

 الشيعي في كل فعل ين  بم اسفعال.

  وأما موضوي البحث في علم أصول الفقه

فه  الدليل الشيعي الكهي ين حيث يا م ا  به ين اسحكاى الكهيرة، فاسصر لي  

 عهيه   كبا..  ماحث في القياف  حييته،  العاى  يا مقيدم،  اسيي  يا مدل

 اآلتي: لةأضرب الموايضاحا  لهذا 
القيآن    الدليل الشريعي اس ل عهرى اسحكراى،  اص صره التشريمعية لر  بريد 

صريوة النهري، ينها يا  رد بعهى حال  احدة، بل ينها يا  رد بصيوة اسيي،  

يرري،  صرريوة ، فصرريوة اس ينهررا يررا  رد بصرريوة العمرر ى أ  بصرريوة احطرر ق

الررردليل  أاررر اع اع كهيرررة يررن ،  صررريوة احطررر ق، أاررالنهرري ،  صررريوة العمرر ى

 الشيعي العاى،     القيآن.

اسار اع ليت صرل إلرى ار ع الحكر  الكهري  فاسص لي ماحث في كل ا ع ين  ربم

الرربي مرردل عهيرره يسررتعينا  فرري بح رره بامررتقياء اسمرراليي العيبيررة  االمررتعماالت 

الشيعية، فرإاا  صرل باح ره إلرى أن صريوة اسيري بردل عهرى احميراب  صريوة 

برردل عهررى شررم ل جميرر  أفررياد العرراى  برردل عهررى التحرريم   صرريوة العمرر ى النهرري

قطعا ،  صيوة احطر ق بردل عهرى ثار ت الحكر  يطهقرا ،  ضر  الق اعرد اآلبيرة  

اسيرري لجميرراب، النهرري لهتحرريم ، العرراى منررتم  جميرر  أفرريادم قطعررا  المطهررق مرردل 

 عهى الريد الشائ  بويي قيد.

مت صل اسص لي باح ره إلرى  ضرعها م خرب ا  الكهية  غيي ا يما   بم الق اعد

ل بها إلرى الحكر  ة  مطاقها عهى جزمئات الدليل الكهي ليت ص  م  ه  س  الرقيه ق اعد ي  

 مرا الشيعي العمهي الترصيهي، فيطاق قاعدة  اسيي لجمياب عهى ق له بعالى 
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د ب اره   عهرى احمرراء برالعق (  محكر1لالمائردة   أمها البمن آينر ا أ فر ا برالعق د

أمهرا الربمن آينر ا  مرا   النهي لهتحيم ، عهى ق له بعرالى    مطاق قاعدة . اجي

 محكرر  برر ن مررخيمة قرر ى يررن قرر ى  .(11ل الحيرريات  ال مسررخي قرر ى يررن قرر ى

  مطاررق قاعرردة  العرراى منررتم  جميرر  أفرريادم قطعررا   عهررى ق لرره بعررالى  يحييررة.

يررة.  مطاررق حي  ي   أى  (  محكرر  برر ن كررل 23لالنسرراء   حييرر  عهرريك  أيهررابك 

 قاعرردة  المطهررق مرردل عهررى أي فرريد عهررى ق لرره بعررالى فرري كرررارة المهررار   

(،  محك  ب اه ميرزئ فري التركيري بحيمري أمرة رقارة 3لالميادلة   فتحيمي رقاة

 يسهمة أ  غيي يسهمة.

 ين  ربا متارين الرريق برين الردليل الكهري  الردليل اليزئري،  برين الحكر  الكهري  

 ي. الحك  اليزئ

 رر  النرر ع العرراى يررن اسدلررة الرربي بنرردرا فيرره عرردة جزمئررات ي ررل  فالدددليل الكلددي

اسيي  النهي  العاى  المطهق  احجماع الصيمح  احجماع السك بي،  القيراف 

المنص و عهى عهته  القياف المستناطة عهته، فاسيي كهي مندرا بحته جمير  

كهري،  الرن  الربي  رد  الصيغ التي  ردت بصيوة النهي   كبا، فاسيي دليل

عهررى صرريوة اسيرري دليررل جزئرري،  النهرري دليررل كهرري،  الررن  الرربي  رد عهررى 

 صيوة النهي دليل جزئي.

فه  النر ع العراى يرن اسحكراى الربي بنردرا فيره عردة جزمئرات  وأما الحكم الكلي

ي ررل احميرراب  التحرريم   الصررحة  الرراط ن، فاحميرراب حكرر  كهرري منرردرا فيرره 

عق د  إميررراب الشررره د فررري الرررز اا  إميررراب أي  اجررري، إميررراب ال فررراء برررال

  التحيم  حك  كهي مندرا فيه بحيم  الزاى  السيقة  بحيم  أي يحيى،   كربا

 الصحة  الاط ن، فاحمياب حك  كهي،  إمياب فعل يعين حك  جزئي.

ال ماحث فري اسدلرة اليزئيرة،  ال فيمرا بردل عهيره اسحكراى اليزئيرة،  واألصولي

فري الردليل الكهري  يرا مردل عهيره يرن حكر  كهري ليتر  ق اعرد كهيرة  إاما ماحث 

لداللة اسدلة كي مطاقها الرقيره عهرى جزمئرات اسدلرة المرت مار الحكر  الترصريهي 

 ينها.

ال ماحررث فرري اسدلررة الكهيررة  ال فيمررا برردل عهيرره يررن أحكرراى كهيررة  إامررا  والفقيدده

 ماحث في الدليل اليزئي  يا مدل عهيه ين حك  جزئي.

 غاية المقوودة بهما:ال
  الغاية المقوودة من علم الفقه

 ي بطايق اسحكاى الشيعية عهى أفعال الناف  أق اله ، فالرقه    الميج  

القاضي في قتائه،  المرتي في فت ام،  ييج  كل يكهف لمعيفة الحك  
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المقص دة ين كل الشيعي فيما مصدر عنه ين أق ال  أفعال،   بم  ي الوامة 

ة، فإاها ال مقصد ينها إال بطايق ي اد ا  أحكايها عهى ة أي  في أم   الق ااين

 أفعال الناف  أق اله   بعيمف كل يكهف بما ميي عهيه  يا محيى عهيه.

  وأما الغاية المقوودة من علم أصول الفقه

فهرري بطايررق ق اعرردم  اميمابرره عهررى اسدلررة الترصرريهية لهت صررل إلررى اسحكرراى 

الشريعية  معري   . فاق اعردم  بح ثره برهر  النصر والشيعية التي بدل عهيها

رري ينهرا،  يرا مريجح يا بدل عهيه ين اسحكاى  معي  يا مزال به ين خراء الخ  

ينها عند بعار  بعتها باعض.  بق اعدم  بح ثره مسرتناا الحكر  بالقيراف أ  

االمتحسان أ  االمتصحاب أ  غيي را فري ال اقعرة التري لر  مريد ار  بحكمهرا. 

 بح ثه مره  يا امرتناطه اسئمرة الميتهرد ن حرق فهمره،  مر ازن برين  بق اعدم 

يررربا اه  المختهررررة فررري حكررر  ال اقعرررة ال احررردة، سن فهررر  الحكررر  عهرررى  جهررره 

 الم ازاة بين حكمرين يختهررين ال مكر ن إال برال ق   عهرى دليرل الحكر    جره 

د الرقره امتمداد الحك  يرن دليهره،  ال مكر ن  ربا إال بعهر  أصر ل الرقره فهر  عمرا

 المقارن.

 ر :ل منها وتطوِّ كنشأة 

، سن احمرر ى  رر  ييم عررة يررن العقائررد نشددأت أحكددام الفقدده مددع نشددأة اإلسددالم

  اسخ ق  اسحكاى العمهية،  قد كاا   بم اسحكاى العمهية في عهرد اليمر ل

يك اررة يررن اسحكرراى الترري  ردت فرري القرريآن،  يررن اسحكرراى الترري صرردرت يررن 

فكانس  اقعة، أ  قتاء في خص ية، أ  ج ابا  عن مؤال. فت ى في  اليم ل

 يك ارة يرن أحكراى هللا  رمر له مجموعة األحكدام الفقهيدة فدي طورهدا األول

  يصدر ا القيآن  السنة.

 اجهرته   قرائ   طريأت لهر  طر ارئ لر  ب اجره المسرهمين  وفي عهد الوحابة

يررنه   قترر ا  ، فاجتهررد فيهررا أ ررل االجتهرراد لرر  بطرريأ لهرر  فرري عهررد اليمرر ل

 أفتررر ا  شررريع ا  أضررراف ا إلرررى الميم عرررة اس لرررى عررردة أحكررراى امرررتناط  ا 

يك اررة يررن فكانددس مجموعددة األحكددام الفقهيددة فددي طورهددا الةدداني باجتهرراد  . 

،  يصرادر ا القريآن  السرنة أقتريته   ة فتا ى الصرحاب أحكاى هللا  رم له

حكاى  لر  بشريع أحكراى ن  بم اس اجتهاد الصحابة.  في  بمن الط رمن ل  بد   

ل قائ  فيضية بل كان التشيم  فيهمرا لمرا حردث فعر   يرن ال اقر   يرا  قر  يرن 

الح ادث،  ل  ب خرب  ربم اسحكراى صراوة عهميرة برل كاار  ييريد حهر ل جزئيرة 

   ربم الميم عرة عهر  الرقره  لر  مسر  رجالهرا يرن الصرحابة س  ل قائ  فعهية  ل  ب  

 الرقهاء.
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  ر  بالتقيمري القياران  عي الترابعين  اسئمرة الميتهردمن في عهد التابعين  براب

الهييمان ال ااي  ال الث ابسع  الد لرة احمر يية  دخرل فري احمر ى ك يري ن 

يررن غيرري العرريب،   اجهرر  المسررهمين طرر ارئ  يشرراكل  بحرر ث  اميمررات 

 حيكة عميااية  عقهية حمه  الميتهدمن عهرى السرعة فري االجتهراد  التشريم  

، فابسر  ييردان التشريم   قائ ،  فتح  له  أب ابا  ين الاحث  النميلك يي ين ال

لألحكررراى الرقهيرررة  شررريع  أحكررراى ك يررررية ل قرررائ  فيضرررية،  أضرررير  إلررررى 

فكانددس مجموعددة األحكددام الفقهيددة فددي الميمرر عتين السررابقتين أحكرراى ك يررية، 

 رمرر له،  فتررا ى الصررحابة  أقترريته ، يك اررة يررن أحكرراى هللا  طورهددا الةالددث

ا ى الميتهدمن  امتنااطه ،  يصرادر ا القريآن  السرنة  اجتهراد الصرحابة  فت

  اسئمة الميتهدمن.

دئ بترد من  ربم اسحكراى ير  الاردء بترد من السرنة،  اصرطاو   في  با العهد ب ر

اسحكاى بالصاوة العهمية ساها اكيت يعها أدلتها  عههها  اسص ل العاية التري 

اء  مرمي العهر  عهر  الرقره،  يرن أ ل يرا د ن بتريل عنها،  ممي رجالها الرقهر

، فإاره جمر  فيره بنراء عهرى طهرري فيهرا فيمرا  صرل إلينرا ي طر  يالر  برن أارس

 الخهيرررة المنصرر ر يررا صررح عنرردم يررن السررنة  يررن فتررا ى لهصررحابة  التررابعين

 بابعيه ، فكان كتاب حدمث  فقره   ر  أمراف فقره الحيرازمين، ثر  د ن احيراى 

نيررة عردة كتري فري الرقره  ري أمراف فقره العرياقيين، أب  م مف صراحي أبري ح

برن الحسرن صراحي أبري حنيررة كتري لرا ي الي امرة السرتة  داحيراى يحمر د ن 

الترري جمعهررا الحرراك  الشررهيد فرري كتابرره الكررافي  شرريحه السيخسرري فرري كتابرره 

،  أيهررى احيرراى يحمررد بررن إدرمررس يالماسرر ط   رري ييجرر  فقرره المررب ي الحنررر

 اسى(     عماد فقه المب ي الشافعي.الشافعي بمصي كتابه ل

فهر  منشر  إال فري القرين ال رااي الهيريي، ساره فري القرين  أما علدم أصدول الفقده

الهييي اس ل ل  بدع حاجرة إليره، فاليمر ل كران مرتري  مقتري بمرا مر حى بره 

ن،  بمرا مؤدمره إليره اجتهرادم الرطريي ين القيآن،  لما مهه  به ين السنإليه ربه 

إلررى أصرر ل  ق اعررد مت صررل بهررا إلررى االمررتنااط  االجتهرراد.  يررن غيرري حاجررة

  أصررحابه كرراا ا مرترر ن  مقترر ن بالنصرر و الترري مرهم اهررا بمهكررته  العيبيررة

السررهيمة يررن غيرري حاجررة إلررى ق اعررد لو مررة مهتررد ن بهررا عهررى فهرر  النصرر و، 

ا ال ار  فيره بمهكرته  التشريمعية التري ركرزت فري ار مره  يرن مر مستناط ن في

،   قرر فه  عهررى أمررااب اررز ل اآلمررات   ر د اسحادمررث، مرر لصررحاته  الي

 فهمه  يقاصد الشارع  يارادئ التشريم .  لكرن لمرا ابسرع  الرتر   احمر يية 

 اخرررتها العررريب بويررري    بشرررافه ا  بكرررابا ا  دخرررل فررري العيبيرررة ك يررري يرررن 
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ررة اله  غيرري العيبيررةالمررريدات  اسمرراليي  ه ك  ة عهررى مرر يتها، يسرراا،  لرر  باررق الم 

ك يت االشتاا ات  االحتماالت في فهر  النصر و دعر  الحاجرة إلرى  ضر   

ض ابا  ق اعد لو مة مقتدر بها عهى فه  النصر و كمرا مرهمهرا العيبري الربي 

 ردت النصرر و بهوترره، كمررا دعرر  إلررى  ضرر  ق اعررد اح مررة مقترردر بهررا عهررى 

 صحة النطق. 

ل الحردمث  أ رل ريري التشريم  ،  احتردى اليردال برين أ رب كبل  لما بعد العهرد 

عهررى االحتيرراا بمررا ال محررتن برره،  إاكررار الرريأي،  اجترريأ بعررض ا ي اس رر اء 

بعض يا محتن به، دعا كل  با إلى  ض  ض ابا  بح ث في اسدلرة الشريعية 

 شرري ط االمررتدالل بهررا  كيريررة االمررتدالل بهررا،  يررن ييم عررة  رربم الاحرر ث 

 ل الرقه. ن عه  أص ك   االمتداللية  به  الت ابا الهو مة ب  

 لكنه بدأ صوييا كما م جد كل ي ل د أ ل اش به ث  بدرا في النم  حترى بهور  

رارم المئتررين. برردأ ين رر را يريقررا فرري خرر ل أحكرراى الرقرره سن كررل ييتهررد يررن مررأ

كران مشريي إلرى دليرل حكمره   جره امرتدالله بره،  كرل  اسئمة اسربعرة  غيري  

،  كررل  رربم االمررتدالالت يخررالف كرران محررتن عهررى يخالرررة ب جرر م يررن الحيررن

  االحتياجات بنط ي عهى ض ابا أص لية.

ر ي عهرى حردة، احيراى أبر  ر   أ ل ين جم   بم المتريقات ييم عة يستقهة في م 

الندم  في الرهيم   لكن ل  مصرل إلينرا  ابنم مف صاحي أبي حنيرة كما اكي 

 يا كتاه. 

ييبارة يؤمردا كرل   أ ل ين د ن ين ق اعد  با العه   بح ثره ييم عرة يسرتقهة

اى يحمررد بررن إدرمررس الشررافعي ضررابا ينهررا بالاي رران   جهررة النمرري فيرره احيرر

عنه  ص لية التي ر ا ا عندلههيية، فقد كتي فيه رمالته اس 204منة  المت فى

ما اعهرر  ، ـن فرري العهرر   صررل إلينررا فيرر،   رري أ ل يررد   يبيرر  المررياديال صرراحاه

 .   أص ل عه  الرقه احياى الشافعي اض  لهبا اشتهي عهى ألسنة العهماء أن  

  بتاب  العهماء عهى الت ليف في  با العه  بين إمهاب  إمياز. 

وقد سل  علماو الكالم طريقا في التأليف في هذا العلمل وسل  علماو الحنفيدة 

 طريقا آخر في التأليف فيه. 

 ثره بحقيقرا فتمتاز طيمقته  ب اه  حقق ا ق اعد  ربا العهر   بح فأما علماو الكالم

ينطقيا اميما  أثات ا يا أمدم الاي ان،  ل  ميعه ا  جهته  ااطااق  ربم الق اعرد 

عهى يا امتناطه اسئمة الميتهرد ن يرن اسحكراى  ال ربطهرا بتهر  الرري ع، فمرا 

أمرردم العقررل  قرراى عهيرره الاي رران فهرر  اسصررل الشرريعي مرر اء أ افررق الررري ع 

 سص ليين ين الشافعية  المالكية. المب اية أى خالرها،  ين  ؤالء أك ي ا
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كتراب تالمستصررىت  ومن أشهر الكتب األصولية التي ألفس عل  هذ  الطريقة

 ررـ ،  كترراب تاسحكرراىت سبرري 505مررنة  بري حايررد الوزالرري الشررافعي المترر فىس

 ررـ ،  كترراب تالمنهرراات لهايتررا ي الشررافعي 631حسررن اآليرردي الشررافعي مررنة 

 . ياحمن شي حه شي   ـ ،  أحسن 685منة  ت فىالم

فتمتاز طيمقته  ب اه   ضع ا الق اعد  الاح ث اسصر لية  وأما علماو الحنفية

التي رأ ا أن أئمته  بن ا عهيها اجتهاد  ، فه  ال م ات ن ق اعد  بح ثرا اميمرة، 

بحقيرق  ربم الق اعرد  ،  رائد   فيأئمته  إاما م ات ن ق اعد عمهية عنها أحكاى 

بنراء عهيهررا ال ييريد الاي رران النمريي،  لهرربا  أئمررته ناطها  اسحكراى الترري امرت

أك رري ا فرري كترراه  يررن اكرري الررري ع،  صرراغ ا فرري بعررض اسحيرران الق اعررد 

اسصرر لية عهررى يررا مترررق   رربم الررري ع، فكاارر   جهررته  امررتمداد أصرر ل فقرره 

 أئمته  ين في عه . 

زمررد أصرر ل أبرري  ومددن أشددهر الكتددب األصددولية التددي ألفددس علدد  هددذ  الطريددق

مرنة  المتر فى ـ ،  أص ل فخي احمر ى الارزد ي  430منة  المت فىالدب مي 

 رـ،  أحسرن شري حه  790منة  المت فىي سر ـ،  كتاب المنار لهحرال الن483

 . تيشكاة اسا ارت

طيمقرا جايعرا برين الطريمقتين  قد مه  بعض العهماء في الت ليف في  ربا العهر  

سص لية  إقاية الاريا ين عهيهرا،  عنري كربل  السابقتين فعنى بتحقيق الق اعد ا

ومدن أشدهر الكتدب األصدولية التدي يرة  ربطهرا بهرا. هبتطايقها عهى الري ع الرق

كترراب تبرردم  النمرراىت اليرراي  بررين الاررزد ي  ألفددس علدد  الطريقددة المزدوجددة

 رررـ ،  كتررراب 694مرررنة  المتررر فى اسحكررراى لممرررري الررردمن الاوررردادي الحنرررري 

يمعة،  تالتحيمررريت لهكمرررال برررن الهمررراى، ت جمررر  تالت ضررريح ت لصررردر الشررر

 الساكي.  البنالي اي ت 

 ومن المفلفات الحديةة الموجزة المفيدة في هذا العلم: 

كتاب ت إرشاد الرحر ل إلرى بحقيرق الحرق يرن عهر  اسصر لت لجيراى الشر كااي 

  ـ. 1250منة  المت فى

مررنة   فىالمترر كترراب تأصرر ل الرقررهت لهميحرر ى الشرري  يحمررد الخترريي برر ، 

 ى.1927

 كتاب تبسهيل ال ص ل إلى عه  اسص لت لهميح ى الشي  يحمد عارداليحمن 

 ى.1920منة  المت فىعيد المح  ي 

 احمد هللا البي  فقنا إلى احط ع عهى الك يي ين  ربم الكتري   ردااا إلرى  ربم 

 ا فيها يصرادر التشريم  احمر يي أجهرى بيران  كشررناالخ صة ال افية التي بين  
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سحكراى بياارا قريب فهمهرا ا فيها يااحث اعن يي اتها  خص بتها  معتها ،  بين  

رر  جهررى حكمررة ونا فيهررا الاحرر ث الهو مررة  التشرريمعية الشررارع فيمررا شرريعه،  ص 

بصيوة الق اعد ليسهل فهمها  بطايقها،  راعينا في اسي هرة التطايقيرة أن بكر ن 

بهربا  كيرف منترر  عمر   ين النص و الشيعية  ين ق اايننرا ال ضرعية ليعري  

العهرر  ،  أشررياا فرري ك يرري يررن الم اضرري  إلررى المقاراررة بررين أصرر ل اسحكرراى 

 احرررد   ررر   االثنرررينالشررريعية  أصررر ل القررر ااين ال ضرررعية ليتارررين أن يقصرررد 

ال صرر ل إلررى فهرر  اسحكرراى يررن اص صررها فهمررا صررحيحا،  بحقيررق يقاصررد 

 ا.الشارع يما شيعه،  ب يين اص و الق ااين ين العاث به

أن بحر ث عهر  أصر ل الرقره  ق اعردم ليسر  بح ثرا  وأهم ما ألفدس النظدر اليده 

 ق اعررد بعادمررة  إامررا  رري أد ات   مررائل مسررتعين بهررا المشرريع عهررى يياعرراة 

العاية  ال ق   عند الحد احلهي في بشيمعه،  مسرتعين بهرا القاضري المصهحة 

ليسر  خاصرة ه، فهري هربحيي العدل فري قترائه  بطايرق القراا ن عهرى  ج في

 بالنص و الشيعية  اسحكاى الشيعية. 

ي العهر ى، ،  غامته،  ينشؤم،  اسراته إلرى مرائبعيمف العه ،  ي ض عه تنبيه:

 ،  بم كهها بسمى ياادئ العه .  اضعه  حك  الشيع فيه،  يسائهه

ر بره،  لهربا  ا    ي بك ن لهعه  ص رة إجمالية بيعرل يرن مشريع فري درامرته يهم 

 أن مقدي ا يؤلره  في العه  بمقدية في بيان ياادئه.اعتاد المؤلر ن 

 قررد ألررف ك يرري يررن العهمرراء رمررائل خاصررة فرري ياررادئ العهرر ى  ينهررا رمررالة 

يطا عررة صررويية الحيرر  كايررية الرائرردة لهميحرر ى الشرري  عهررى رجرري الصررالحي 

 اممها تبحقيق ياادئ العه ى اححدى عشيت.

ينهرا فصر ال يمتعرة فري العهر ى في القس  اسخيري  تي ابن خهد ن في المقدية ك

  العقهية، بين فيها بعيمف كل عه   اش به  بط رم.  الشيعية  الهو مة 

 ـــــــــــــــ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

 الباب األول

 في األدلة الشرعية

 

الدليل يعنرام فري الهورة العيبيرة  الهرادي إلرى أي شريء حسري أ   تعريف الدليل:

فهرر   يررا مسررتدل  يينوأمددا معنددا  فددي اصددطال  األصددوليعنرر ي، خيرري أ  شرري، 

القطر  أ  المرن.  أدلرة بالنمي الصحيح فيه عهى حك  شيعي عمهي عهى مايل 

ألرال يتيادفة يعنا ا  ،  المصادر التشيمعية لألحكاى، أص ل اسحكاىاسحكاى،

  احد. 

يا مسرتراد ينره حكر  شريعي عمهري عهرى  ف الدليل بأنه:وبعض األصوليين عرِّ 

يرارة ال أنره حر  شريعي عهرى مرايل المرن، فهر  مايل القط ،  أيا يرا مسرتراد ي

 دليل. 

مسررتراد ينرره حكرر    لكررن المشرره ر فرري اصررط   اسصرر ليين أن الرردليل  رر  يررا

، أي مرر اء أكران عهرى مرايل القطرر  أى عهري مرايل المررن، شريعي عمهري يطهقرا

 إلى قطعي الداللة،  إلى لني الداللة.  الدليل م ا لهبا قس  

ا  باالمتقياء أن اسدلة الشيعية التي بسرتراد ينهرا ث األدلة الشرعية باإلجمال:

اسحكرراى العمهيررة بيجرر  إلررى أربعررة  القرريآن  السررنة  احجمرراع  القيرراف،   رربم 

عهرى  اسدلة اسربعة ابرق جمه ر المسهمين عهرى االمرتدالل بهرا،  ابرقر ا أمترا  

 فالقياف. ،تيبيي  القيآن، فالسنة، فاحجماعأاها ييباة في االمتدالل بها  با ال

هرا أيترى، ، امي أ ال في القيآن، فإن  جرد فيره حكمأي أاه إاا عيض   اقعة

، امي في السنة، فإن  جد فيها حكمها أيتى،  إن لر   إن ل  م جد فيها حكمها

م جد فيها حكمها امي  ل أجم  الميتهد ن في عصي ين العص ر عهري حكر  

ل إلرى حكمهرا بقيامرها اجتهرد فري ال صر فيها؟ فإن  جد أيترى،  إن لر  م جرد 

 عهى يا  رد الن  بحكمه.

را  لأيا الاي ران عهرى االمرتدالل بهرا  فهر  ق لره بعرالى فري مر رة النسراء  م را أ مهه 

ت    ف ري  ع  رنك    ف رإ ن ب ن راز  ري  ي  ل ري اس ي  أ    م ر ل     يع ر ا  الي  أ ط       َ يع ر ا   ن ر ا  أ ط  من  آي  ال ب 

   َ ده م  إ ل ررى  ءف ف رري  ي رري  ش رري  رري  ا ل رر   خ  ى  اآلخ  ال ي رر   ن رر ن  ب ررام      ي  م رر ل  إ ن ك نررت    ب ؤ  الي     

م      
س ن  ب    أ ح   [59( ]النساء     

فاسيي بإطاعة هللا  إطاعة رم له، أيي بابااع القيآن  السرنة،  اسيري بإطاعرة 

دمن يررن برقرر  عهيرره كهمررة الميتهررابابارراع يررا  أ لرري اسيرري يررن المسررهمين أيرري  

اسحكاى ساه  أ ل  اسيي التشيمعي ين المسهمين،  اسيي بيد ال قائ  المتنازع 

ن القيراف سفيها إلى هللا  اليم ل أيي بابااع القياف حيث ال ار   ال إجمراع، 
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لرر  مرريد ارر   نررازع فيرره إلررى هللا  إلررى اليمرر ل سارره إلحرراق  اقعررةفيرره رد المت

لحكرر  الرربي  رد برره الررن  لتسررا ي بحكمهررا ب اقعررة  رد الررن  بحكمهررا فرري ا

 ال اقعتين في عهة الحك ، فاآلمة بدل عهى ابااع  بم اسربعة. 

 أيا الدليل عهى بيبياها في االمرتدالل بهرا  ربا التيبيري  فهر  يرا ر ام الاور ي 

لمرا بع ره إلرى الريمن قرال  تكيرف بقتري إاا  رم ل هللا عن يعاا بن جال أن 

هللا؟ت  ، قال  تفرإن لر  بيرد فري كتراب اب هللال  قتاء؟ت قال  أقتي بكت عي 

رم ل هللا ، قرال  تفرإن لر  بيرد فري مرنة رمر ل هللا؟ ت قرال  أجتهرد  قال  فاسنة

، قرررال  فترريب رمررر ل هللا عهرررى لأي ال أقصررري فرري اجتهرررادي(رأي  ال آلرر ، 

، رم ل هللا لما ميضري رمر ل هللات رم ل صدرم،  قال  تالحمد هلل البي  فق

 ي عررن ييمرر ن بررن يهرريان قررال  كرران أبرر  بكرري إاا  رد عهيرره  يررا ر ام الاورر

هللا، فإن  جرد فيره يرا مقترى بيرنه  فقتري بره،  إن لر  الخص ى امي في كتاب 

مرنة قتري بهرا، فرإن أعيرام مكن في الكتاب  عه  عن رم ل هللا في ال  اسيري 

ميررد فرري مررنة رمرر ل هللا جمرر  رو ف النرراف  خيررار   فامتشررار  ، فررإن  نأ

 مرا عهرى  ربا ،  أقي  ى بره،  كربل  كران مرعرل عمريه  عهرى أيري قترأجم  رأم

 كاار الصحابة  رو ف المسهمين  ل  معي  بينه  يخالف في  با التيبيي. 

 ب جد أدلرة أخريى عردا  ربم اسدلرة  اسربعرة لر  متررق جمهر ر المسرهمين عهري 

 االمتدالل بها، بل ينه  ين امرتدل بهرا عهرى الحكر  الشريعي،  يرنه  يرن أاكري

ان، االمتدالل بها،  أشهي  بم اسدلة المختهف في االمتدالل بها متة  االمتحسر

 شريع يرن   المصهحة الميمرهة  االمتصرحاب،  العري ،  يرب ي الصرحابي

 قاهنا.

أربعرررة يتررررق يرررن جمهررر ر المسرررهمين عهرررى  فجملدددة األدلدددة الشدددرعية عشدددرة:

لاحررث فيهررا ،   رربا برصرريل ااالمررتدالل بهررا،  مررتة يختهررف فرري االمررتدالل بهررا

 جميعها.

 ـــــــــــــــ

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 21 

 حييته. -2  خ اصه  -1

 داللة آمابه إيا قطعية  إيا لنية. -4 أا اع أحكايه -3
 

 موادر التشريع اإلسالمي

   

 الدليل األول 

 القرآن  

  

 

 

 

 خواصه:

يحمرد  القيآن    ك ى هللا البي ازل به الي   اسيرين عهرى قهري رمر ل هللا 

بررن عاررد هللا ب لرالرره العيبيررة  يعاايرره الحقررة، ليكرر ن حيررة لهيمرر ل عهررى أارره 

برره ،   ررر  هنرراف مهتررد ن بهررردام،  قيبررة متعاررد ن بت  رمرر ل هللا  دمررت را ل

، المختر ى بسر رة النراف، ، المارد ء بسر رة الرابحرةالمد ن بين دفتي المصحف

، يحر لرا يرن أي بوييري أ  كتابة  يشافهة جي  عن جيرل المنق ل إلينا بالت ابي

ك ي    ادمل، يصداق ق ل هللا ماحااه فيهب ل ن ا الرب   ن  ا ز  راف م  ن   إ ا ا ا ح  إ ا را ل ره  ل ح      

 .[9الحيي  ]

فمن خواص القرآن أن ألفاته ومعانيه من عندد هللال وأن ألفاتده العربيدة هدي 

لرسول ما كان اال تاليا  لهدا ومبلغدا  اياهدال التي أنزلها هللا عل  قلب رسولهل وا

 ويتفري عن هذا ما يأتي:

ه ألرالهررا بررل عارري يررا ألهرر  هللا برره رمرر له يررن المعررااي  لرر  منررزل عهيرر -أ

ب ار  لره أحكراى الا ألهر  بره ال معرد يرن القريآن  اليم ل ب لرال ين عندم عم  

القرريآن،  إامررا  رر  يررن أحادمررث اليمرر ل،  كرربل  اسحادمررث القدمررية   رري 

اسحادمررث الترري قالهررا اليمرر ل فيمررا مي مرره عررن ربرره ال بعررد يررن القرريآن  ال 

ي الحييرة،  ال بصرح الصر ة ب ا  لها أحكاى القيآن ف  بك ن في ييباته فر

 بها،  ال متعاد بت  بها.

برسيي م رة أ  آمة ب لررال عيبيرة ييادفرة سلررال القريآن دالرة عهرى يرا   -ب

لهمرسرري فرري داللترره سن    عهيرره ألرالرره ال معررد قيآاررا  يهمررا كرران يطابقررا  دل رر

 القيآن ألرال عيبية خاصة أازل  ين عند هللا.

 غيري عيبيرة ال بعرد قيآارا  يهمرا ر عري بيجمة م رة أ  آمة بهوة أجناية -ت

يررن دقررة التيجمررة  بمرراى يطابقتهررا لهمترريج  فرري داللترره، سن القرريآن ألرررال 

. اع  ل  كان برسيي القيآن أ  بيجمتره مرت  عيبية خاصة أازل  ين عند هللا 
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ب امطة ين م ثق بدمنه  عهمه  أيااته  حبقه مس ل أن معتاري  ربا الترسريي 

ا  لمررا دل عهيرره القرريآن  ييجعررا  لمررا جرراء برره،  لكررن ال أ   رربم التيجمررة بياارر

معتاري  ر  القريآن  ال ب ارر  لره أحكايره، فر  محررتن بصريوة عااربره  عمرر ى 

لرمه  إط قره سن ألرالره  عاارابره ليسر  ألررال القريآن  ال عاارابره،  ال 

 بصح الص ة به  ال متعاد بت  به.

قررل الرربي مريررد العهرر   القطرر  أي بطيمررق الن ومددن خواصدده أندده منقددول بددالتواتر

الترري برري ى بويرري طيمررق  بصررحة الي امررة،  متررريع عررن  رربا بعررض القررياءات

ال بعرد يرن القريآن  ال ب ار  لهرا الت ابي كما مقال  ل  قيأ بعض الصحابة كربا( 

 أحكايه.

 حجيته:

عهرريه   الاي رران عهررى أن القرريآن حيررة عهررى النرراف  أن أحكايرره قرراا ن  اجرري 

د هللا  أارره اقررل إلرريه  عررن هللا بطيمررق قطعرري ال رمرري فرري أارره يررن عنرر اب ااعرره

 صحته.

 أيا الاي ان عهى أاه ين عند هللا فه  إعيازم الناف عن أن م ب ا بم هه.

 معن  اإلعجاز وأركانه:

 

يعنام في الهوة العيبية اساة العيز إلى الويي  إثاابه لره، مقرال أعيرز  اإلعجاز:

.  أعيرز القريآن النراف أثار  عيرز   اليجل أخام إاا أثا  عيرزم عرن شريء .

 عن أن م ب ا بم هه.

 وال يتحقق اإلعجاز أي اثبات العجز للغير اال اذا توافرت أمور ثالثة:

 التحدي، أي طهي المااراة  المنازلة  المعارضة. األول:

  أن م جرررد المقتتررري الررربي مررردف  المتحررردي إلرررى الماررراراة  المنازلرررة والةددداني

  المعارضة.

 ن منتري الماا  البي ممنعه ين  بم المااراة.أ والةالث:

عهيرره دعرر ام   أاكرريفررإاا ادعررى رماضرري أارره بطررل ارر ع يررن أارر اع اليماضررة 

عهيره  طهري ينره أن ماارمره أ   أاكريرماضي آخي، فتحدى يردعي الاط لرة يرن 

أن مرر بي بمررن ماارمرره،   رربا المنكرري يرر  شرردة حيصرره عهررى إبطررال دعرر ى  رربا 

أي يي   ال لره أي عربر ممنعره عرن ياارابره  عرن اه ليس به أالمدعي،  ي  

احبيان بمن ماارمه ل  متقدى لماارابه  ل  م ت بمن ماارمه، فإن  با اعتريا  ينره 

 بالعيز  بسهي  بالدع ى.
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 القرريآن الكرريم  برر افي فيرره التحرردي برره،   جررد المقتترري لمررن بحررد ا برره أن 

 م ب ا بم هه.  ي   با ل  معارض م  ل  ،معارض م،  ااترى الماا  له 

قررال لهنرراف إارري رمرر ل هللا،  بي ررااي عهررى إارري  فررإن اليمرر ل  أمددا التحدددي

رم ل هللا،  با القيآن البي أبه م عهريك  ساره أ حري إلرى بره يرن عنرد هللا، فهمرا 

أاكي ا عهيه دع ام، قال له   إن كنت  في رمي ين أاره يرن عنرد هللا  بارادر إلرى 

بم هره، أ  بعشري مر ر ي هره، أ  بسر رة يرن عق لك  أاره يرن صرن  الاشري فر ب ا 

ي هرره،  بحرردا    طهرري يررنه   رربم المعارضررة بههيررات  اخررزة  ألرررال قارعررة 

 عاررارات بهكميررة بسررترز العزممررة  برردع  إلررى المارراراة،  أقسرر  أاهرر  ال مرر ب ن 

 بم هه  لن مرعه ا،  لن مستييا ا،  لن م ب ا بم هه.

ُ   قررال بعررالى فرري مرر رة القصرر    ررد ى ل  ف رر  ب  ق  َ     رر   أ    نررد   ررن  ع  ت ررابف ي    ا ب ك 

ق ين   اد  ا أ ب ا ع ه  إ ن ك نت    ص  ن ه م  اء     * ي  ر   ا م ت ا ع ر ن  أ    ه    أ ا م  يا  ا ل    ف اع  ت ي   ف إ ن ل    م س 

 [   51،50القصرر]   قررال بعررالى فرري مرر رة احمررياء     ع رر ت م  ق ررل ل ررئ ن  اج 

ال ي   اس     ره    اح  ل ر   ك ران  ب ع ت  ب  ن  ب م   ه ره    
آن  ال  م ر   ب  ا  ب م   ل    ـب ا ال ق ري 

نه ع ه ى أ ن م   

يرريا   را ع ضف ل ه  أ ى  م ق  ل رر ن    قررال مرراحااه فرري مرر رة  رر د   [88احمررياء   ]  ل 

ر اد ع ر ا  ي  م اتف    ر ت ي  رف ي    ه ه  ي  ب  ا  ب ع ش ي  م   
ام  ق ل  ف    َ   إ ن اف ت ي  رن د  ن   رت ط ع ت   ي   ن  ام 

ق ين   اد  را   قرال فري مر رة الاقرية   [13 ر د ]  ك نت    ص  م  م ريف ي   إ ن ك نرت    ف ري ر    

رت     َ   إ ن  ك ن  رن د  ن   د اءك   ي   اد ع ر ا  ش ره  رن ي    ه ره     ةف ي   ب  ا  ب س ر ر 
ا ا ف ر   ل ن ا ع ه ى ع ا د  ا ز 

ق ين   اد  ة  ف  * ص  رار  ي  ال ح  ق  د   را الن راف     ل ن ب ر ع ه  ا  ف اب ق  ا  الن ار  ال ت ري    إ ن ل    ب ر ع ه  ا    

من   ه ك اف ي  د ت  ل  ل ره    قال في م رة الط ر  [24،23الاقية   ]  أ ع  أ ى  م ق  ل  ن  ب ق   

ن  ن   ي  مثف ي    ه ه  إ  * ب ل ال  م ؤ  د  ق ين  ف ه ي   ب  ا ب ح  اد   .[34،33الط ر  ]  ن ك اا  ا ص 

ن أ أيا  ج د المقتتى لهمااراة  المعارضة عنرد يرن بحردا   فهربا ألهري يرن 

هللا  جاء   بدمن ماطل دمرنه ،  عى أاه رم لاد   محتاا إلى بيان سن اليم ل

 يا  جد ا عهيه آباء    مره عق له   مرخي يرن أ ثرااه ،  احرتن عهرى دعر ام 

ن عنررد هللا،  بحرردا   أن مرر ب ا بم هرره، فمررا كرران أحرر جه   أشررد برر ن القرريآن يرر

حيصه  عهى أن م ب ا بم هه، كهه أ  بعته لياطه ا أاه ين عنرد هللا  ليدحتر ا 

حية يحمد عهرى أاره رمر ل هللا،  بهربا منصري ن آلهرته   مردافع ن عرن دمرنه  

  ميتنا ن  م ت الحي ب.

بهسران عيبري،  ألرالره يرن  نلقيآفألن ا ،وأما انتفاو ما يمنعهم من معارضته

أحي  العيب الهيائية،  عاارابه عهى أمه ب العيب،     أ ل الايران  فريه  

يهرر ا الرصرراحة،  قررادة الا غررة،  ييرردان مررااقه  يمهرر ء بالشررعياء  الخطارراء 

مدن الناحيدة  هذا من الناحية اللفظيةل وأمدا الرصحاء في يختهف فن ن الق ل، 
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اه  ااضرري  ر    خطرراه   حكمهرر   ينرراليبه  برر فقررد اطقرر  أشررعا المعنويددة

العق ل، ا   بصي براسي ر  خارية بالتيارمري،  قرد دعرا   القريآن فري بحدمره 

له  أن مستعين ا بمن شاء ا ليستكمه ا يا منقصره   متمر ا عردبه   فريه  الكهران 

، فرالقيآن لر  منرزل جمهرة  احردة حترى وأمدا مدن الناحيدة الزمنيدة أ ل الكتاب. 

مرنة، برين  ن ن زينه  ال متس  لهمعارضة بل يريقا  فري ثر ث  عشريممحتي ا ب

 احبيران بم ههرا لر  كران فري  كل ييم عرة  أخريى زيرن فيره يتسر  لهمعارضرة

 يقد ر  .

فرر  رمرري أن هللا مرراحااه بهسرران رمرر له فرري ك يرري يررن اآلمررات بحرردى النرراف أن 

أن مر ب ا بم هره،  م ب ا بم ل القيآن،  أاه  ي  شدة حيصه   ب افي د اعيه  إلى

بم هه،  ل  جراء ا بم هره  عارضر م لنصري ا آلهرته ،   ااتراء يا ممنعه  ل  م ب ا

 أبطه ا حية ين مخي ينه   كر ا أارسه  شي القتال  النتال  الوز ات عردة 

 منين.

فالتيرراو   إلررى المحاربررة برردل المعارضررة،  ائتمررار   عهررى قتررل اليمرر ل برردل 

، قيآارره اعترريا  يررنه  بعيررز   عررن يعارضررتهائتمررار   عهررى احبيرران بم ررل 

  بسهي  أن  با القيآن ف ق يست ى الاشي،  دليل عهى أاه ين عند هللا.

 وجو  اعجاز القرآن:

 

 لماذا عجزوا؟ وما وجو  اإلعجاز؟ ولكن

ين ااحيرة  ابرق  كهمة العهماء عهى أن القيآن ل  معيز الناف عن أن م ب ا بم هه

يررن ارر ا  يتعررددة، لرميررة  يعن مررة  ر حيررة،   احرردة يعينررة  إامررا أعيررز  

بساادت  بيمع  ف عيزت الناف أن معارض م،  ابرق  كهمته  أمتا  عهرى أن 

العقرر ل لرر  بصررل حتررى اآلن إلررى إدراا ارر احي احعيرراز كههررا  حصرري ا فرري 

 ج م يعد دات.  أاه كهما زاد التدبي في آمات القريآن،  كشرف الاحرث العهمري 

لهرري كرري السررنين عيائرري الكائنررات الحيررة  غيرري أ،  عررن أمرريار الكرر ن  مررننه

   ا ا  ين ا احي إعيازم،  قاى الاي ان عهى أاه ين عند هللا.الحية بيه  

 وهذا ذكر بعض ما وصلس اليه العقول من نواحي اإلعجاز:

 أولها: اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته:

التعايرري عنرره بعاررارات  ن القرريآن يررن مررتة آال  آمررة،  عارري عمررا قصررد إلررىبكرر   

 خهقيررررة  اعتقادمررررةيتن عررررة  أمرررراليي شررررتى،  طرررريق ي ضرررر عات يتعررررددة 

،  قررير اميمررات ك يررية، ك ايررة  اجتماعيررة   جداايررة،  ال بيررد فرري  بشرريمعية

عاارابره اخت فرا  بررين بعترها  بعررض، فهريس أمرره ب  ربم اآلمررة بهيورا   أمرره ب 
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الهررظ غيري فصريح،  ال بيرد اسخيى غيي بهيغ،  ليس  با الهرظ فصيحا ،  ااا 

عاارة أرقى يسرت ى فري ب غتهرا يرن عارارة، برل كرل عارارة يطابقرة لمقتترى 

 الحال البي  ردت ين اجهه،  كل لرظ في ي ضعه البي مناوي أن مك ن فيه.

كما ال بيد يعنى ين يعاايره معرار  يعنرى، أ  حكمرا  منراقض حكمرا  ، أ  ياردأ 

فكما أاه ال اخت   بين عاارابره  ألرالره،  غيضا  ال مترق  آخي، أ مهدى يادأ، 

 اميمابره،  لر  كران صرادرا   ،  ال برين ياادئره أحكايرهال اخت   برين يعاايره 

يررن عنررد غيرري هللا أفرريادا  أ  جماعررات يررا مرره  يررن اخررت   بعررض عاارابرره 

سن العقررل احاسررااي يهمررا اتررن  ،اخررت   بعررض يعاايرره  بعررض أ  بعررض، 

متة آال  آمرة فري ثر ث  عشريمن مرنة ال بختهرف آمرة   كمل ال ممكنه أن مك ن

ينهررا عررن أخرريى فرري يسررت ى ب غتهررا،  ال بعررار  آمررة ينهررا آمررة أخرريى فيمررا 

اشتمه  عهيره.  إلرى  ربا ال جره يرن  جر م احعيراز أرشرد هللا مراحااه  بعرالى 

ررن  ع   بق لرره فرري مرر رة النسرراء   رران  ي  ل رر   ك  آن     َ   أ ف رر   م ت ررد ب ي  ن  ال ق رري  رري   نررد  غ ي 

ت   فا  ك   ييا   د  ا  ف يه  اخ  ج   .[82النساء ]  ل   

ومدا يوجددد مددن اخددتالف فددي األسددلوب بددين بعددض اآليددات وبعددضل أو اخددتالف 

فهريس ينشرؤم اخرت   أمره ب اآلمرات فري  أسلوب اآليات في مسدتوة البال دة

 ضرر ع  إامرا ينشرؤم اخررت   ي ضر ع اآلمرات، فرإاا كران الم يسرت ى الا غرة

ررررأ  ي  قررررة أ  اصرررريي الرررر ارث يررررن احرث، ة المطه  بقنينررررا  بايينررررا لعررررد   ي  ص 

الصدقات، أ  غيي ا ين اسحكاى فهبا ال ييال فيه لألمه ب الخطرابي المرؤثي، 

ال الدقيقررة المحررد دة،  إاا كرران ييررال فيرره لألمرره ب اسلررر  الرربي مطابقرره  رر 

المحرررد دة،  إاا كررران الخطرررابي المرررؤثي،  الررربي مطابقررره  ررر  اسلررررال الدقيقرررة 

الم ضرر ع بسررريها لعاررادة اس ثرران أ  بيااررا لريترران الط فرران أ  امررتدالال عهررى 

عهى عاادم، أ  بخ مرا بشدائد الي ى اآلخي، فهربم فيهرا  بنعمه قدرة هللا، أ  ببكييا  

لرريس يررن الا غررة، سن الا غررة  رري يطابقررة الكرر ى ييررال لألمرره ب الخطررابي 

 يقال.  لمقتتى الحال  لكل يقاى

عليده  وما يوجد من تعارض تاهري بين ما دلس عليه بعض اآليات ومدا دلدس

 ،  عنردارضا إال فيما ممهري لويري المت يرلفقد بين المرسي ن أاه ليس بع أخرة

ررن  ق لرره بعررالى    ومددن أمةلددة هددذا، الت يررل متاررين أارره ال بعررار  رراب    ي  ررا أ ص  ي 

رراب     ررا أ ص  ي       َ ررن   ررن ةف ف م  س  رر   ح  ررن ا ر س  رري  ئ ةف ف م  ررن م  ق لرره ، يرر  [79النسرراء  ]  ي 

َ       ماحااه ند   ن  ع  د ا را أ ن ،  ق له بعرالى   [78النساء  ]  ق ل  ك لًّ ي   إ ا ا أ ر    

ا ا  ا ب ررد   ي  ل  ف ررد ي  ررا ال ق رر   ه ي ه  ررق  ع  ررا ف ح  ررق  ا  ف يه  ررا ف ر س  ف يه  ت ي  ا ررا ي  ي  م ررة  أ ي  ه رر   ق ي  ييا  اهه   ي 

، ي  اآلمات الدالة عهرى أن هللا ال مر يي بالسر ء  الرحشراء، فكرل [16احمياء  ]
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فهر  بعرد الاحرث يتررق يتسرق ال اخرت   يا لا ية التعار  ين آمات القريآن 

 فيه  ل  كان ين عند غيي هللا ل جد ا فيه اخت فا ك ييا.

 مية: وثانيها: انطباق آياته عل  ما يكتشفه العلم من نظريات عل

لهنرراف، لرريس يررن   عهررى رمرر ل ليكرر ن حيررة لرره  دمررت را  هللا القرريآن أازلهررا

يقاصدم اسصهية أن مقير اميمات عهميرة فري خهرق السرم ات  اسر   خهرق 

احاسان  حيكرات الك اكري  غيي را يرن الكائنرات،  لكنره فري يقراى االمرتدالل 

 ررربا يرررن عهرررى  جررر د هللا   حداايتررره  بررربكيي النررراف بوالئررره  اعمررره،  احررر  

اسغرريا ، جرراء بومررات برهرر  ينهررا مررنن ك ايررة  ارر اييس طايعيررة كشررف العهرر  

الحدمث في كل عصي بيا ينها،  دل عهى أن اآلمات التري لرتر  إليهرا يرن عنرد 

 إامررا كرران هللا سن النرراف يررا كرران لهرر  بهررا يررن عهرر ،  يررا  صرره ا إلررى حقائقهررا 

ك ايرة  لهري أن آمرة فري امتدالله  بم ا ي ا، فكهما كشف الاحث العهمي مرنة 

، القريآن أشرارت إلرى  ربم السرنة قراى بي ران جدمرد عهرى أن القريآن يرن عنررد هللا

 إلى  با ال جه ين  ج م احعياز أرشد هللا ماحااه بق لره فري مر رة فصره   

 رن    ر   ف ر م  له ي  ن  أ ض  ب   ب ه  ي  َ   ث    ك ر ي  ند   ن  ع  أ م ت    إ ن ك ان  ي  يردف ق ل  أ ر  رق اقف ب ع   ي ش 

ررف  *  ل رر   م ك  ررقه أ    رر   أ ا رره  ال ح  ت ررى م ت ا رري ن  ل ه  رره    ح  ف رري أ ار س  ف رراق     مه    آم اب ن ررا ف رري اآل  ررن ي  م 

يد   ءف ش ه  ب     أ ا ه  ع ه ى ك ل   ش ي   .[53،52فصه   ]  ب ي 

قدربره  ق له بعرالى فري مر رة النمرل فري يقراى االمرتدالل عهرى ومن هذ  اآليات

اب    لر  النمي إلى آثارم   ري  الس رح  ريه ي  ري  ب م  رد ة       اي  ا ج  را ه  س  ا ال  ب ح  ي 
ى ال  ب ي    

ءف  ي أ ب ق ررن  ك ررل  ش رري  َ   ال ررب  ررن     م ررا    ق لرره بعررالى  [88النمررل  ]  ص  رره ن ا الي   م  أ ر    

اق ح   م ،  ق له  [22الحيي  ]  ل    ل    م ي  ال رب  اس  ر    أ    ات     ا   ن  ك ر ري  ا أ ن  الس رم 

ف  ري  ءف ح  اء ك رل  ش ري  ن  ال م  ع ه ن ا ي  ج  ا    ب قا  ف ر ت ق ن ا  م   ،  ق لره [30اساايراء ] ك اا ت ا ر 

م ن  م ه ت ق ي ان   ي  ا  ال ا ح  ي  ي ران  *  ي  خ  ال  م ا و  ز  ا ب ي  ،  ق لره  [20،19الريحمن  ]  ب ي ن ه م 

   ل ق ينف    ن ط  ل ةف ي   ن م    اس ان  ي  ه ق ن ا اح   رينف *  د  خ  ك  ارف ي  ر ة  ف ي ق ري  ع ه ن ام  ا ط  ث ر    *ث    ج 

م راى   ا ا ال ع  م ايرا  ف ك س ر   رو ة  ع  ت  ه ق ن را ال م  رو ة  ف خ  ت  ه ق ن ا ال ع ه ق رة  ي  ه ق ة  ف خ  ر ة  ع  ه ق ن ا النهط  خ 

ما  ث    أ اش   ا ام  خ   ال ق ين  ل ح  س ن  ال خ  َ   أ ح  ا   ي  ف ت ا ار   .[12 14اسااياء  ] ه قا  آخ 

 بعض الااح ين ال ميبت ن االبيرام إلرى برسريي آمرات القريآن بمرا مقريرم العهر  

ثابترة يسرتقية ال  ته  أن آمات القيآن لهرا يردل التين اميمات  ا اييس،  حي

 قررد مكشررف الاحررث اليدمررد خطرر   ،  النميمررات العهميررة قررد بتويرري  بتارردل،لبتارد

سن برسيي آمة قيآاية بمرا كشرره العهر   ولكني ال أرة هذا الرأي يمات قدممة،ام

ين منن ك اية يا    إال فه  لآلمرة ب جره يرن  جر م الداللرة عهرى ضر ء العهر ، 

إال بهربا ال جره يرن ال جر م، فرإاا لهري خطر   ليس يعنى  ربا أن اآلمرة ال برهر  
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ه  النميمة عهى ال  ال جه ال خط  اآلمة ارسرها، كمرا مرهر  النميمة لهي خط  ف

 فهمه بمه ر دليل عهى  با الخط .  متاين خط  حك  ين آمة

 وثالةها: اخبار  بوقائع ال يعلمها اال عالم الغيوب:

أخاي القيآن عن  ق ع ح ادث في المستقال ال عه  سحد ين الناف بهرا، كق لره 

ه ا  ن  * ى  غ ه ا    اليه * ال   بعالى  ري و  ه را ه    م  رن ب ع رد  غ  * ف ي أ د ا رى اس  ر        ر  ي  

ن ين  م     اى  إ ن  ق له ماحااه    [4  1الي ى  ] ف ي ب ت    م  ري  د  ال ح  س ي  ه ن  ال م  ل ت د خ 

ن ين   َ   آي   . [27الرتح  ] ش اء 

بردل عهرى أخاار را، قص  أي  بائردة ليسر  لهرا آثرار  ال يعرال   ق  بالقيآن 

عهيرره خافيررة فرري الحاضرري    رربا دليررل عهررى أارره يررن عنررد هللا الرربي ال بخررري

 الماضري  المسرتقال،  إلرى  ربا ال جرره يرن  جر م احعيراز أرشرد هللا مرراحااه 

رن ق ا رل     بق له ر   ي  ي  ال  ق    را أ ار      ه  ه م  را ك نر   ب ع  ا إ ل ي ر   ي  يه  ن  أ اا اء ال و ي ي  ا  ح  ل    ي 

ت ق ين   ه م  ا ي  إ ن  ال ع اق ا ة  ل   . [49  د  ]   ـب ا ف اص 

 ورابعها : فواحة ألفاته وبال ة عباراته وقوة تأثير : 

 ليس في القيآن لرظ منا  عن السم  أ  متنافي ي  يا قاهره أ  يرا بعردم،  عاارابره

يطابقتهررا لمقتتررى اسحرر ال فرري أعهررى يسررت ى ب غرري ،  متيهررى  رربا فرري فرري 

يهابه  أي اله  حييه  ييادالبه  في إثاابه لهعقائد الحقة  إفحايه لهماطهرين بشا

 في كل يعنى عاري عنره   رد  ريري إليره ،  حسرانا بي اارا عهرى  ربا شرهادة 

الخاياء ين أعدائه  اعتريا  أ رل الايران  الا غرة يرن خصر يه.  احيايران   

ئرل احعيرازت    الزيخشيي في برسييم الكشرا ،  عارد القرا ي فري كتابره تدال

تأمرريار الا غررةت بكررر  بايرران ك يرري يررن  جرر م الرصرراحة  الا غررة فرري آمررات 

القيآن.  أيا ق ة ب ثييم في النر ف  مهطااه الي حي عهى القه ب، فهربا مشرعي 

،  حسررانا بي ااررا عهررى  رربا أارره ال ممررل مررماعه  ال ينصررف اي  جرردانبرره كررل 

ألد أعرداء اليمر ل  تإن لره لحر  ة، ،  قد قال ال ليد بن المويي     جدبهباهي 

بشريت  ،  يرا مقر ل  ربا،  إن أعر م لم مريأمرهه لموردقن عهيه لط  ة،  إن إ 

  الحق يا شهدت به اسعداء.

 أنواي أحكامه

 

 أنواي األحكام التي جاو بها القرآن الكريم ثالثة: 

ي ئكتره بما ميي عهى المكهرف اعتقرادم فري هللا   بتعهق :حكام اعتقادية: أاألول

 الي ى اآلخي.   كتاه  رمهه 
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أن متحه ى به يرن الرترائل  بتعهق بما ميي عهى المكهف :والةاني: أحكام خلقية

  أن متخهى عنه ين الياائل.

ين أق ال  أفعرال  عقر د  ، بتعهق بما مصدر عن المكهفوالةالث: أحكام عملية

ل صر ل إليره قصر د ا بصيفات.   ربا النر ع ال الرث  ر  فقره القريآن،   ر  الم

 . بعه  أص ل الرقه

 : العلمية في القرآن تنتظم نوعينواألحكام 

ر  ممررين  اح  ررا يررن بأحكرراى العاررادات يررن صرر ة  صرر ى  زكرراة  حررن  ارر

،  أحكراى المعراي ت يرن  قصرد بهرا بنمري  ع قرة احاسران بيبرهالعاادات التي م

مقصد بهرا  ،  يا عق بات  جنامات  غيي ا يما عدا العاادات عق د  بصيفات

 يما أى جماعات. أى أ   ،  م اء أكاا ا أفيادا  باعض بنمي  ع قة المكهرين بعته 

الشرعي أحكام المعامالت. وأمدا  االصطال فأحكام ما عدا العبادات تسم  في 

ت بحسدب مدا تتعلدق في اصطال  العور الحديثل فقد تنوعدس أحكدام المعدامال

 به وما يقود بها ال  األنواي اآلتية: 

باسمررية يررن برردء    رري الترري بتعهررق حكددام األحددوال الشاوددية:أ -1

، بعتره  براعض،  مقصد بها بنمي  ع قرة الرز جين  اسقرارب  بك اها

 . 70 آمابها في القيآن اح  

  ي التي بتعهق بمعاي ت اسفياد  يارادالبه   واألحكام المنية: -2

مقصرد  ،  برااللتزاىين بي   إجارة  ر ن  كرالة  شيكة يدامنرة   فراء 

ت اسفرياد الماليرة  حررظ حرق كرل اي حرق،  آمابهرا فري بها بنمي  ع قا

 . 70القيآن اح 

  ي التي بتعهق بما مصدر عن المكهرف يرن  :واألحكام الجنائية -3

جرريائ   يررا مسررتحقه عهيهررا يررن عق بررة،  مقصررد بهررا حرررظ حيرراة النرراف 

 أيرر اله   أعياضرره   حقرر قه   بحدمررد ع قررة المينرري عهيرره باليررااي 

 . 30،  آمابها في القيآن اح  ةي   باس  

ة   رررري الترررري بتعهررررق بالقترررراء  الشررررهاد وأحكددددام المرافعددددات: -4

 مقصررد بهررا بنمرري  احجررياءات لتحقيررق العرردل بررين النرراف ،   اليمررين،

 . 13 آمابها في القيآن اح  

، ي التري بتعهرق بنمراى الحكر   أصر له  ر واألحكام الدستورية: -5

ك  برررالمحك ى،  بقيمررري يرررا لألفرررياد  مقصرررد بهرررا بحدمرررد ع قرررة الحرررا

 . 10 اليماعات ين حق ق  آمابها اح  
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  رري الترري بتعهررق بمعايهررة الد لررة احمرر يية  واألحكددام الدوليددة: -6

لويي ررا يررن الررد ل،  بمعايهررة غيرري المسررهمين فرري الررد ل احمرر يية، 

 مقصد بها بحدمد ع قرة الرد ل احمر يية بويي را يرن الرد ل فري السره  

 بحدمرررد ع قرررة المسرررهمين بويررري   فررري بررر د الرررد ل   فررري الحررريب،

 . 25احم يية،  آمابها اح  

  رري الترري بتعهررق بحررق السررائل  والماليددة: االقتودداديةواألحكددام  -7

 المحرري ى فرري يررال الونرري،  بنمرري  المرر ارد  المصررار ،  مقصررد بهررا 

بنمرري  الع قررات الماليررة بررين اسغنيرراء  الرقررياء  بررين الررد ل  اسفررياد، 

 . 10بها اح   آما

متارين أن أحكايره برصريهية فري العارادات  ومن استقرأ آيات األحكام فدي القدرآن

 يررا مهحررق بهررا يررن اسحرر ال الشخصررية  الم ارمررث الن أك رري أحرراى  رربا النرر ع 

بعادي  ال ييال لهعق فيه  ال متط ر بتط ر الايئرات،  أيرا فيمرا عردا العارادات 

 الينائيرررة  الدمرررت رمة  الد ليرررة   اسحررر ال الشخصرررية يرررن اسحكررراى المدايرررة

، ف حكايره فيهرا ق اعرد عايرة  يارادئي أمامرية،  لر  متعري  فيهرا  االقتصادمة

سن  رربم اسحكرراى بتطرر ر بتطرر ر الايئررات لترصرري ت جزئيررة إال فرري النررادر، 

 المصالح، فاقتصي القيآن فيها عهى الق اعد العاية  الماادئ اسمامرية ليكر ن 

ي فررري مرررعة يرررن أن مرصررره ا قررر ااينه  فيهرررا حسررري  الة اسيررري فررري كرررل عصررر

 يصالحه  في حد د أمس القيآن ين غيي اصطداى بحك  جزئي فيه. 

 داللة آياته اما قطعية واما تنية

 

اص و القيآن جميعها قطعية ين جهرة  ر د را  ثا بهرا  اقههرا عرن اليمر ل 

لرن  ب ن كل ا  اته م ين اص و القيآن،    ارسره ا إلينا، أي ايزى  اقط 

الرربي أازلرره هللا عهررى رمرر له ،  بهورره اليمرر ل المعصرر ى إلررى اسيررة يررن غيرري 

عهيره مر رة أ  آمرات   ا ازلرابحيمف  ال بادمل ، سن اليم ل المعص ى كان إ

أ  آمة بهوها أصحابه  ب  ا عهيه   كتاهرا كتارة  حيره،  كتاهرا يرن كتري لنرسره 

د ا بت  بها في مرائي ابته ينه  عدد ك يي  قيء  ا في صه ابه ،  بعاين صح

صد ر ك يي يرن المسرهمين،  قرد جمر  أبر  بكري الصردمق في أ قابه ، يحر لة 

الصررحابة المعرري فين بررالحرظ  الكتابررة  رربم  ضب امررطة زمررد بررن ثابرر ،  بعرر

بره  التيبيي البي كان اليم ل مته  ا المد اات  ض  بعتها إلى بعض، ييباة

الميم عررة  يررا فرري صررد ر  رت  رربم صررا  مته  ررا برره أصررحابه فرري  حيررابه 

الحرررال  رري ييجرر  المسررهمين فرري بهقرري القرريآن  ر امترره.  قرراى عهررى حرررظ  رربم 
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الميم عة أب  بكي في حيابه،  خهره في المحافمة عهيها عمي ، ث  بيكها عمري 

في خ فته  اس  ينهرا عند بنته حرصة أى المؤينين،  أخب ا ين حرصة ع مان 

ن كارار المهراجيمن  اساصرار عردة اسر  ب امطة زمد بن ثابر  ارسره،  عردد ير

 أرمه  إلى أيصار المسهمين. 

بكرري حرررظ كررل يررا د ارر  فيرره آمررة أ  آمررات يررن القرريآن حتررى ال مترري  ينرره  فرر ب 

شيء،  ع مران جمر  المسرهمين عهرى ييم عرة  احردة يرن  ربا المرد ن  اشريم 

ن كتابررة يرر القرريآن بررين المسررهمين حتررى ال مختهررر ا فرري لرررظ ،  بناقررل المسررهم ن

فرري عرردة قرري ن.  يررا  عرن أجيررال ال أجيرراالالمصرحف المررد ن،  بهقيررا يررن الحر رر

ينره صريني  يياكشري  ينره  المحرر ل،  ال اختهرف فري لرمرة اختهف المكتر ب

 ال ب ل اي  م دااي ،   بم ي مرين المسرهمين فري يختهرف القرارات ينرب ث ثرة 

عرن فريد،  ال   ايف  ثمااين منة مقيو ن جميعا ال مختهف فيره فريد عشي قياا  

ة، ال بزمادة  ال اق   ال بوييي أ  بادمل أ  بيبيري بحقيقرا ل عرد هللا ي  ة عن أ  ي  أ  

راف م  ن   ماحااه، إا قال عز ش اه   إ ا را ل ره  ل ح  ك ي     ل ن ا الب   ن  ا ز  الحيري   ] إ ا ا ا ح 

9] . 

سدم وأما نووص القرآن مدن جهدة داللتهدا علد  مدا تضدمنته مدن األحكدام فتنق

 ال  قسمين: نص قطعي الداللة عل  حكمهل ونص تني الداللة عل  حكمه. 

   يا دل عهى يعنى يتعين فهمه ينه  ال محتمل بر  م   فالنص القطعي الداللة

ا    ال ييررال لرهرر  يعنررى غيرريم ينرره، ي ررل ق لرره بعررالى   ررا ب رري  ررف  ي  ل ك رر   ا ص    

ل ررد   ررن     ك رر   إ ن ل رر   م ك ررن ل ه  اج  ، فهرربا قطعرري الداللررة عهررى أن [12النسرراء  ]  أ ز   

ال غيي،  ي ل ق له بعالى في ش ن الزااي  في  الز ا في  بم الحالة النصف

ررد ةف   الزاايررة   ه  ئ ررة  ج  ررا ي  ن ه م  رردف ي   اح  ررد  ا ك ررل     ه  ، فهرربا قطعرري  [2النرر ر  ]  ف اج 

با كرل اصرل دل عهرى ،  كر الداللة عهى أن حد الزاا يائة جهدة ال أك ي  ال أقل،

 في  في احرث يقدر أ  حد في العق بة يعين أ  اصا  يحدد. 

يررا دل عهررى يعنرري  لكررن محتمررل أن مررؤ ل فهرر    وأمددا الددنص الظنددي الداللددة

ه ق رات   مصي  عن  با المعنى  مياد ينه يعني غييم ي ل ق له بعرالى   ط  ال م    

ءف  ن  ث   ث ة  ق ي    ه  ن  ب   ار س  ب ص  ، فهرظ القيء فري الهورة العيبيرة  [228الاقية  ]  م ت ي 

  يشتيا بين يعنيين مطهق لوة عهى الطهي،  مطهق لورة عهرى الحريض،  الرن

متيبصررن ث ثررة قرري ء، فيحتمررل أن مررياد ث ثررة أطهررار ،  المطهقرراتدل عهررى أن 

ليس قطعي الداللرة عهرى يعنرى  احرد يرن  محتمل أن مياد ث ث حيتات، فه  

هبا اختهف الميتهد ن في أن عدة المطهقة ث ث حيترات أ  ث ثرة المعنيين،  ل

ي    ع ه  أطهار.  ي ل ق له بعالى   ي   ي ت ة  ح  ، فهررظ الميترة عراى [3المائدة  ] ي ك    ال م 
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محتمل الداللة عهى بحريم  كرل ييترة  محتمرل أن مخصر  التحريم  بمرا  الن  

ررظ عراى أ  لررظ يطهرق أ  عدا ييتة الاحي ، فالن  البي فيره ار  يشرتيا أ  ل

 اح   با مك ن لني الداللة، ساه مدل عهى يعنى  محتمل الداللة عهى غييم. 

 

 ـــــــــــــــ
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 الدليل الةاني 

 ةنَّ ـالسُّ  

 

    اساتها إلى القيآن.  -3  حييتها. -2 بعيمرها. -1         

 قطعيها  لنيها.  -5 باعتاار مند ا.       أقسايها -4

 ا : تعريفه

، أ  يرن قر ل  ري يرا صردر عرن رمر ل هللا  السنة في االصطال  الشرعي:

 فعل، أ  بقيمي. 

التي قالها فري يختهرف اسغريا   المنامراات،   ي أحادم ه فالسنن القولية:

 ق لره  ،  تفي السرائمة زكراةت   تال ضير  ال ضيارت ،  ق له ي ل ق له 

غيي ال . تي  ت   الطه ر ياوم، الحل ييتتهعن الاح  ، 

ي ل أدائه الصره ات الخمرس بهيئابهرا  أركااهرا،   ي أفعاله  :والسنن الفعلية

  أدائه ينام  الحن،  قتائه بشا د  احد  ممين المدعي.

يما صدر عن بعرض أصرحابه يرن   اليم لم  ي يا أقي   :والسنن التقريرية

سرااه فيعتاري  ربا ، أ  بم افقته  إلهرار امتحبسك به  عدى إاكارم أق ال  أفعال

ين بي  حااحقيار  الم افقة عهيه صادرا عن اليم ل ارسره، ي رل يرا ر ي أن صر

خيجا في مري فحتيبهما الص ة  ل  ميدا ياء فتيمما  صهيا، ثر   جردا المراء 

رفي ال ق  ف عاد   ا أيي مرا عهرى اليمر ل أقري  أحد ما  ل  معرد اآلخري، فهمرا قص 

  معد   تأصا  السنة،  أجزأب  ص ب ت ، ينهما عهى يا فعل فقال لهبي ل ك   

لمرا بعرث يعراا برن   قال لهبي أعاد  تل  اسجي ييبينت .  ي ل يا ر ي أاه 

جاررل إلررى الرريمن قررال لرره  تبرر  بقترري؟ت قررال   أقترري بكترراب هللا ، فررإن لرر  أجررد 

 قرال  تالحمرد  م اليمر ل  ل هللا ، فإن ل  أجد أجتهد بيأمري ، فر قي  فاسنة رم

 يضي رم ل هللات.م لما  فق رم ل رم ل هللاهلل البي 

 :حجيتها

 مري،هم ن عهى أن يا صدر عن رم ل هللا، يرن قر ل أ  فعرل أ  بقيأجم  المس 

 كرران يقصرر دا برره التشرريم   احقتررداء،  اقررل إلينررا بسررند صررحيح مريررد القطرر  أ  

رر بشريمعيا مسررتناا  ة عهرى المسرهمين،  يصرردرا  المرن الرياجح بصرردقه مكر ن حي 

الر اردة  أن اسحكراى يتهد ن اسحكراى الشريعية سفعرال المكهررين،  عهرىينه الم

  اجي احبااع.  في  بم السنن بك ن ي  اسحكاى ال اردة في القيآن قاا اا  

 والبراهين عل  حجية السنة عديدة: 
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فرإن هللا مراحااه فري ك يري يرن آي الكتراب الكريم  أيري  :أولها: نووص القرآن

 أيي المسهمين إاا بنرازع ا فري شريء أن مريد م إلرى  طاعة له ،بطاعة رم له 

،  ارري إاا قترى هللا  رمر له أيريا   هللا  إلى اليم ل، ل  ميعل لهمرؤين خيرارا  

،  فري  ربا كهره بي ران مئن إلى قتاء اليم ل  لر  مسره  لرهاحممان عمن ل  مط

 . اب ااعه اجي  ين هللا عهى أن بشيم  اليم ل    بشيم  إلهي

م رر ل  قررال بعررالى   الي       َ يع رر ا     ،  قررال مرراحااه[32آل عمرريان   ]  ق ررل  أ ط 

يرن مطر  اليمر ل فقرد أطراع هللا [  80النسراء] قرال     ن ر ا من  آي  را ال رب  م را أ مهه 

ده  ءف ف ري  ت    ف ري ش ري  ع  رنك    ف رإ ن ب ن راز  ري  ي  ل ي اس ي  أ    م  ل     يع  ا  الي  أ ط       َ يع  ا    م  أ ط 

م  ل   الي       َ ل ري  ،  قال  [59النساء  ]  إ ل ى  إ ل رى أ    م  ل     ده م  إ ل ى الي  ل    ر    

ررن ه     ررت نا ط  ا ه  ي  من  م س  رره  ال ررب  ررن ه    ل ع ه م  رري  ي  رران    قررال   [83النسرراء  ]  اس ي  ررا ك  ي    

ر        َ ن ةف إ ا ا ق ت ى  ي  ؤ  ال  ي  نف    ي  ؤ  ري      ل م  رن  أ ي  ة  ي  ي ي  يا  أ ن م ك  ن  ل ه    ال خ   م  ل ه  أ ي 

ي     ،  قررال[36اسحررزاب   ] ررا ش رري  رر ا  ف يم  م  ك   ت ررى  م ح  ن رر ن  ح  ي  ب  رر   ال  م ؤ  ر  ف رر     

رره يما   رره  م  ا  ب س  م س  رري       ررا ق ت  م  جررا  ي   ي  رره    ح  ررد  ا  ف رري أ ار س  ررن ه    ث رر   ال  م ي  النسرراء  ]  ب ي 

اك    ع ن ه  ف راات ه  ا  ،  قال [65 ا ا ه  ي  ب  م     م  ل  ف خ  ا آب اك    الي  ي     [  7الحشري] ،

فهرربم اآلمررات برردل باجتماعهررا  بسررااد ا داللررة قاطعررة عهررى أن هللا م جرري ابارراع 

 اليم ل فيما شيعه. 

 نسبتها ال  القرآن: 

بهرا  اليجر ع إليهرا المرتنااط  االحتيرااأيا اسراة السرنة إلرى القريآن، يرن جهرة 

اسحكاى الشيعية، فهي فري الميبارة التاليرة لره بحيرث أن الميتهرد ال ميجر  إلرى 

السنة لهاحث عن  اقعرة إال إاا لر  ميرد فري القريآن حكر  يرا أراد يعيفرة حكمره، 

سن القيآن أصل التشيم   يصردرم اس ل، فرإاا ار  عهرى حكر  ابار ،  إاا لر  

 ج  إلى السنة فإن  جد فيها حكمه ابا .من  عهى حك  ال اقعة ر

وأما نسبة السنة ال  القرآن من جهة ما ورد فيهدا مدن األحكدام فإنهدا ال تعددو 

 واحدا من ثالثة : 

، فيكر ن الحكر  لره اما أن تكون سنة مقررة ومفكددة حكمدا جداو فدي القدرآن -1

يؤمررد يررن مررنة يصرردران  عهيرره دلرري ن  دليررل ي ارر  يررن آي القرريآن،  دليررل 

صرر ة،  إمترراء الزكرراة،  صرر ى مرر ل.  يررن  رربم اسحكرراى اسيرري بإقايررة الالي

ريترران،  حررن الايرر ،  النهرري عررن الشرريا برراهلل،  شررهادة الررز ر،  عقرر ق 

 رات  المنهيرات التري  يمرلترل الرنرس بويري حرق،  غيري الر  يرن ا،  قال الدمن

 ما. ،  مقاى الدليل عهيها ينه دل  عهيها آمات القيآن  أمد ا منن اليم ل 
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ددامددا أن تكددون سددنة مفوددلِِّ  -2 رة لمددا جدداو فددي القددرآن مجمددالل أو ة ومفسِِّ

فيكر ن  ربا الترسريي  ة ما جداو فيده عامدا لوَ ماوِِّ  أول دة ما جاو فيه مطلقا  مقيِِّ 

أ  التخصي  البي  ردت به السنة بايينا لهمرياد، يرن الربي جراء فري أ  التقييد 

لنصرر و القرريآن بق لرره عررز حررق التايررين  همرراحااه يررنح رمرر لالقرريآن سن هللا 

ل  إ ل ري ه     ش اه   را ا رز   ي  ل ت ا ري  ن  ل هن راف  ي  ك  ل ن ا إ ل ي    الرب   أ از      [   44النحرل] يرن  ،

سن القريآن ،  حرن الاير ، با السنن التي فصه  إقاية الصر ة،  إمتراء الزكراة 

ركعررات ،  لرر  مرصررل عرردد لصرر ة،  إمترراء الزكرراة،  حررن الايرر أيرري بإقايررة ا

 رري    الق ليررة،  السررنن العمهيررة الصرر ة،  ال يقررادمي الزكرراة،  ال ينامرر  الحررن

 ري التري ،  السرنة  كربل  أحرل هللا الاير   حريى اليبرا؟ التي بين   ربا احجمرال

،  السررنة اليبررا المحرريى.  هللا حرريى الميتررة ،  أارر اعبينرر  صررحيح الايرر   فامرردة 

ينر  ين السرنن التري ب الاحي.  غيي ال  ي التي بين  المياد ينها يا عدا ييتة 

 ،  بعتاي يكمهة له  يهحقة به. المياد ين ييمل القيآن  يطهقه  عايه

، فيك ن  ربا كما سكس عنه القرآنة حُ ئَ ة ومنشِ تَ واما أن تكون سنة مةبِ  -3

 عهيه ا  فري القريآن.  يرن  ربا بحريم  اليمر  برينبالنساة  ال مدل ا الحك  ثابت

تها،  بحيم  كل اي ااب ين السااع  يخهي ين الطير ر، الميأة  عمتها أ  خال

 بحرريم  لرراس الحيمرري  التخررت  بالررب ي عهررى اليجررال،  يررا جرراء فرري الحرردمث  

،  غيري الر  يرن اسحكراى التري شريع  تمحيى ين اليضاع يا محريى بالنسريت

 اليم ل ارسه. اجتهاد حد ا  يصدر ا إلهاى هللا ليم له، أ   بالسنة

ل  أعه  ين أ ل العه  يخالررا فري أن لي في رمالته اسص لية  قال احياى الشافع

ار  كتراب، ، أحد ا  يرا أارزل هللا عرز  جرل فيره ين ث ثة  ج م منن الناي 

الكتاب،  اآلخي   يا أازل هللا عز  جرل فيره جمهرة  رم ل هللا ي ل يا ا  فسن  

 يمرا لريس فيره رمر ل هللا ن عن هللا يعنرى يرا أراد ،  ال جره ال الرث  يرا مرن  فاي  

 . (ا  كتاب

،  يرا ب ره أمامه القيآنأن اجتهاد اليم ل في التشيم   ومما ينبغي التنبيه له:

في ارسه ين ر   التشيم   ياادئه، فه  مستند في بشيمعه اسحكاى إلى القيراف 

فميجر   عهى يا جاء في القيآن، أ  إلى بطايق الماادئ العايرة لتشريم  القريآن،

 أحكاى القيآن. أحكاى السنة إلى 

  إيا أحكاى يقيرة سحكراى أن اسحكاى التي  ردت في السنة وخالصة ما قدمنا:

أحكاى مك  عنها القريآن يسرتمدة بالقيراف عهرى  القيآن، أ  أحكاى ياينه لها، أ 

،  يرن  ربا متارين أاره ال ممكرن أن يا جاء فيه أ  بتطايق أص له  ياادئره العايرة

 ة بخالف أ  بعار .مق  بين أحكاى القيآن  السن
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 أقسامها باعتبار سندها:

واتهدا عدن الرسدول الد  ثالثدة أقسدام: سدنة متدواترةل تنقسم السدنة باعتبدار ر

 . ل وسنة آحادوسنة مشهورة

  عرادة أن مت اطر   ري يرا ر ا را عرن رمر ل هللا جمر  ممتنر :فالسنة المتدواترة

 ،  ر ا را عرن ، لك ريبه   أيااتره  اخرت    جهرابه   بيئرابهأفيادم عهى كبب

، جمر  ال صره  إلينرا بسرند كرل طاقرة يرن ر ابره با اليمر  جمر  ي هره، حترى  

،  يرن ن اليم ل إلرى اهامرة ال صر ل إلينرامترق ن عهى كبب، ين يادأ التهقي ع

 با القس  السنن العمهية في أداء الص ة  في الص ى الحرن  اآلاان  غيري الر  

عرن اليمر ل بالمشرا دة، أ  السرماع،  ا را المسرهم نين شعائي احم ى التي بهق  

،  ع، ين غيي اخت   في عصي عن عصي، أ  قطي عرن قطريجم ع عن جم

  قل أن م جد في السنن الق لية حدمث يت ابي. 

 ي يا ر ا ا عن رم ل هللا صرحابي أ  اثنران أ  جمر  لر   والسنة المشهورة:

مر  يرن جمر ع ماهغ حرد جمر  التر ابي، ثر  ر ا را عرن  ربا الريا ي أ  الري اة ج

  جمر  ي هره، حترى الت ابي،  ر ا ا عن  با اليم  جم  ي هره،  عرن  ربا اليمر

لطاقة فيه ممع ا ين اليمر ل ق لره أ  شرا د ا فعهره فريد  أ ،  صه  إلينا بسند

أ  فيدان أ  أفياد ل  مصه ا إلرى جمر  التر ابي،  مرائي طاقابره جمر ع التر ابي، 

عرن اليمر ل عمري برن الخطراب أ   اسحادمث التي ر ا ا ين  با القس  بعض 

عادهللا بن يسع د أ  أب بكي الصدمق، ث  ر ا را عرن أحرد  رؤالء جمر  ال متررق 

  تبنري احمر ى  ل حدمث  تإاما اسعمال بالنياتت،  حدمثأفيادم عهى كبب، ي

 ضير  ال ضيارت.  عهى خميست  حدمث تال

المتر ابية كرل حهقرة أن السرنة  فالفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة:

لها إلينرا،  في مهسهة مند ا جم  الت ابي ين يادأ التهقي عرن اليمر ل إلرى  صر

يرن جمر ع التر ابي   أيا السنة المشه رة فالحهقة اس لى في مند ا ليس  جمعرا  

عن اليم ل  احد أ  اثنان أ  جم  ل  ماهرغ جمر  التر ابي  مرائي بل البي بهقا ا 

 الحهقات جم ع الت ابي. 

 رري يررا ر ا ررا عررن اليمرر ل آحرراد لرر  باهررغ جمرر ع الترر ابي برر ن  :اآلحددادنة وسدد

أ  جم  ل  ماهغ حد الت ابي،  ر ا ا عرن  ربا  اثنانر ا ا عن اليم ل  احد أ  

اليا ي ي هه   كبا حتى  صه  إلينا بسند طاقابه آحاد ال جم ع الت ابي،  يرن 

 ى خاي ال احد.  با القس  أك ي اسحادمث التي جمع  في كتي السنة  بسم

 قطعيها وتنيها: 
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سن بر ابي  ،قطعيرة الر ر د عرن اليمر ل فالسنة المتواترةأيا ين جهة ال ر د 

قطعيرة  والسدنة المشدهورةالنقل مريد اليزى  القط  بصرحة الخارية كمرا قردينا. 

الرر ر د عررن الصررحابي أ  الصررحابة الرربمن بهق  ررا عررن اليمرر ل لترر ابي النقررل 

أ ل يرن بهقرى عنره لريس ة ال ر د عن اليمر ل ، سن عنه ،  لكنها ليس  قطعي

  جم  الت ابي،  لهبا جعهها فقهراء الحنريرة فري حكر  السرنة المتر ابية، فيخصر

ساهرررا يقطررر ع  ر د رررا عرررن الصرررحابي،  بهرررا عررراى القررريآن  مقيرررد بهرررا يطهقررره

فمرن أجرل  ربا كاار  ييباتهرا فري  حابي حية  ثقة في اقهة عرن اليمر ل، الص

، نة اآلحراد لنيرة الر ر د عرن اليمر ل ابي  خاري ال احرد.  مريب اه  بين المتر

 سن مند ا ال مريد القط . 

اسقساى ال  ثة قد بكر ن قطعيرة الداللرة، فكل منة ين  بم  وأما من جهة الداللة

إاا كان اصها ال محتمل ب  م ،  قرد بكر ن لنيرة الداللرة إاا كران اصرها محتمرل 

 الت  مل. 

القيآن  اص و السنة ين جهة القطعيرة  المنيرة،  ين المقاراة بين اص و 

منررتن أن اصرر و القرريآن الكرريم  كههررا قطعيررة الرر ر د،  ينهررا يررا  رر  قطعرري 

،  أيا السنة فمنها يا    قطعري الر ر د  ينهرا الداللة  ينها يا    لني الداللة

يا    لني ال ر د،  كل  احد ينهما قد مكر ن قطعري الداللرة  قرد مكر ن لنري 

 الداللة. 

 كل مرنة يرن أقسراى السرنن ال  ثرة المتر ابية  المشره رة  مرنن اآلحراد  حيرة 

 العمل بهرا، أيرا المتر ابية فألاهرا يقطر ع بصرد ر ا   ر د را  ااب ااعه اجي 

عن رم ل هللا،  أيا المشه رة أ  مرنة اآلحراد فألاهرا  إن كاار  لنيرة الر ر د 

يرن العدالرة  بمراى لري اة عن رم ل هللا إال أن  با المن بريجح بمرا بر افي فري ا

في  ج ب العمل، لهربا مقتري القاضري  التاا  احبقان،  رجحان المن كا ف 

بشررهادة الشررا د   رري إامررا بريررد رجحرران المررن بالمشرره د برره،  بصررح الصرر ة 

ية نبالتحيي في امتقاال الكعاة   ي إاما بريد غهاة المن،  ك يي ين اسحكاى يا

طرر   اليقررين فرري كررل أيرري عمهرري لنررال النرراف عهررى المررن الوالرري،  لرر  التررزى الق

 الحيا. 

يرن  يرا صردر عرن رمر ل هللا  ما ليً تشريعا من أقدوال الرسدول وأفعالده:

إاا صرردر عنرره  اب ااعررهأقرر ال  أفعررال إامررا مكرر ن حيررة عهررى المسررهمين  اجاررا 

 ب صف أاه رم ل هللا  كان يقص دا به التشيم  العاى  احقتداء. 

إلريه  كمرا قرال  ، اصرطرام هللا رمر ال  ن كسرائي النرافإاسرا  ال  أن اليمر ل 

ى إ ل ي  بعالى   ا أ ا ا ب ش ي  ي    ه ك    م  ح   . [110الكهف  ] ق ل  إ ا م 
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، بمقتتررى طايعترره احاسررااية يررن قيرراى،  قعرر د  يشرريفمررا صرردر عنرره  -1

، فهرريس بشرريمعا، سن  رربا لرريس يصرردرم رمررالته،  لكررن يب أكررل  شرر ،ارر ى 

أن المقصر د  دليرل عهرى ته، لكن إاا صدر ينه فعل إاسااي،  دل  يصدرم إاسااي

 ، كان بشيمعا بهبا الدليل. ين فعهه احقتداء به

عنررره بمقتترررى الخارررية احاسرررااية  الحررربق  التيرررارب فررري  يرررا صررردر  -2

برردبيي حيبرري، أ   ، أ يررار، أ  زراعررة، أ  بنمرري  جرري الشررئ ن الداي مررة يررن اب   

فهيس بشيمعا أمتا ساره لريس صرادرا عرن  ، صف د اء لمي ، أ  أي ال  با

رمالته،  إاما  ر  صرادر عرن خايبره الداي مرة،  بقردميم الشخصري.  لهربا لمرا 

رأى في بعض غز ابه أن منزل اليند في يكان يعرين قرال لره بعرض صرحابته  

  تبرل  ر  الريأي ، أى  ر  الريأي  الحريب  المكيردة؟ فقرالأازلكه هللا أ با ينزل  

برإازال الينرد فري   أشار، ابي  ليس  با بمنزلفقال الصح ، الحيب  المكيدةت

نهررا لهيمرر ل.  لمررا رأى اليمرر ل أ ررل المدمنررة حيبيررة بي   سمرراابيكرران آخرري 

، فتيكر ا التر بيي   بهرف ال مري، فقرال ي ا، أشار عهيه  أن ال مرؤب   خلـي ن النمؤب   

 ي ا .. أات  أعه  ب ي ر داياك ت.له    تأب  

الدليل الشيعي عهى أاه خاو بره،  أاره   دل    يا صدر عن رم ل هللا -3

  كتز جره بر ك ي يرن أربر  ز جرات، سن ق لره  ا  عاير عا  مليس أمر ة فهريس بشري

ب راع   بعالى   ر  ث ر  ث     ن  الن  س راء ي   ن رى    ا ط اب  ل ك   ي   ح  ا  ي   [3النسراء  ]   ف ااك 

فرري إثاررات الرردع ى عهررى أن الحررد اسعهررى لعرردد الز جررات أربرر ،  كاكترائرره  دل  

 بشهادة خزممة  حدم سن النص و صيمحة في أن الاينة شا دان. 

أحرد ما إثاابره  خودومه يشدتمل علد  أمدرين: ويراع  أن قضاو الرسول فدي 

بقردميي لره فإثاابه ال قائ  أيري   ،  ثاايهما  حكمه عهى بقدمي ثا ت ال قائ  قائ 

الاخراري   لهربا ر ى ،  فهر  بشريم عد بقدمي ثا ت ال قرائ ليس بتشيم ،  أيا حكمه ب

هرريه ، عمررم  خصرر ية بارراب حييبرره فخرريا  مررهمة أن رمرر ل هللا ى  أ يسرره  عررن 

 مدن فلعدل بعضدهم أن يكدون أبلد  مانما أنا بشرل وانده يدأتيني الاودو قال   ت

مسدلم فإنمدا  قبعض فأحسب أنه صادق فأقضي لده بدذل ل فمدن قضديس لده بحد

 ت.ركهاهي قطعة من النار فليأخذها أو ليت

 

أن يا صدر عن رم ل هللا ين أق ال  أفعال في حال ين الحراالت  والاالصة:

، اب ااعرهال  ثة التي بينا ا فهر  يرن مرنته  لكنره لريس بشريمعا  ال قاا ارا  اجارا 

 أيا يا صدر ين أق ال  أفعال ب صف أاه رم ل  يقصر د بره التشريم  العراى 

 . اب ااعه قاا ن  اجي   اقتداء المسهمين به فه  حية عهى المسهمين
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صردر  فالسنة إن أرمد بها طيمقة اليم ل  يا كان عهيه في حيابه، فهي كرل يرا

 ، يقص د به التشيم   اقتداء الناف به ال تدائه . عنه ين ق ل أ  فعل أ  بقيمي

 ـــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل الةالث

 اإلجماي 

 

 حييته-3  أركااه-2 بعيمره   -1      

 أا اعه-6    ااعقادم فع -5      إيكان ااعقادم-4      

 

 ه : ـتعريف

احجماع في اصط   اسص ليين     ابراق جمي  الميتهدمن ين المسهمين فري 

 عهى حك  شيعي في  اقعة.  عصي ين العص ر بعد  فاة اليم ل 

فإاا  قع  حادثة  عيض  عهرى جمير  الميتهردمن يرن اسيرة احمر يية  قر  

جمرراعه  عهررى هررا مررمي ابررراقه  إجماعرا،  اعتارري إ ثها  ابرقرر ا عهررى حكر  فيحرد

حك   احد فيها دلي  عهى أن  با الحك     الحكر  الشريعي فري ال اقعرة،  إامرا 

قيررل فرري التعيمررف بعررد  فرراة اليمرر ل ، سارره فرري حيرراة اليمرر ل  رر  المرريجح 

ال  االبرراقالتشيمعي  حدم، ف  متص ر اخت   فري حكر  شريعي  ال ابرراق إا 

 متحقق إال ين عدد.

 أركانه : 
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يرن المسرهمين فري عصري   ابراق جمي  الميتهردمن  رد في بعيمف احجماع أاه

،  ين  با مؤخرب أن أركااره احجمراع التري ال منعقرد شريعا إال عهى حك  شيعي

 بتحققها أربعة 

، سن االبرراق ال نالميتهردمأن م جد في عصري  قر ع الحادثرة عردد يرن  األول:

خ   ق  ين  جر د  اء م افق كل رأي ينها مائي ا، فه متص ر إال في عدة آر

أصر  أ   جرد ييتهرد  احرد، ال  ، بر ن لر  م جرد فيره ييتهردميتهردمنعدد ين ال

الميتهررد  ساررهمنعقررد فيرره شرريعا إجمرراع،  يررن  رربا ال إجمرراع فرري عهررد اليمرر ل 

  حدم. 

تهدمن ين المسهمين المي أن مترق عهى الحك  الشيعي في ال اقعة جمي  الةاني:

، بصري  النمري عرن بهرد   أ  جنسره  أ  طرائرته ، فهر  ابررق في  ق   ق عها

أ  ييتهررد  العررياق ، ي فرري ال اقعررة ييتهررد  الحررييين فقرراعهررى الحكرر  الشرريع

الحيرراز، أ  ييتهررد  آل الايرر ، أ  ييتهررد  أ ررل السررنة د ن  فقررا، أ  ييتهررد 

الخاو إجماع، سن احجمراع ال منعقرد إال  االبراقييتهدي الشيعة ال منعقد بهبا 

 حمر يي فري عهرد الحادثرة،  ال عاريةالعاى ين جمي  ييتهدي العرال  ا باالبراق

 بويي الميتهدمن. 

أن مك ن ابراقه  بإبداء كل  احد يرنه  رأمره صريمحا فري ال اقعرة مر اء  :الةالث

ن قترى إأ  فع  ، ق ال ب ن أفتى في ال اقعة برت ى كان إبداء ال احد ينه  رأمه

 مر اء أبردى كرل  احرد يرنه  رأي عهرى إاررياد  بعرد جمر  اآلراء  ،فيها بقتاء

ييتمعرين بر ن جمر  ييتهرد  العرال  احمر يي فري  آراء  باين ابراقها، أى أبد ا 

عصرري حررد ث ال اقعررة  عيضرر  عهرريه ،  بعررد باررادله   جهررات النمرري ابرقرر ا 

 جميعا عهى حك   احد فيها.

ق االبراق ين جمي  الميتهدمن عهى الحك ، فه  ابرق أك ري   ال أن متحق الرابع:

هما قل عدد المخالرين  ك ري عردد المترقرين ساره يرا ي   منعقد بابراق اسك ي إجماع 

داى قد  جد اخت    جرد احتمرال الصر اب فري جااري  الخطر  فري جااري، فر  

 مك ن ابراق اسك ي حية شيعية قطعية يهزية. 

 حجيته: 

فري عصري يررن العصر ر بعررد    أركران احجمرراع اسربعرة بر ن أحصرريإاا بحققر

 فرراة اليمرر ل جميرر  يررن فيرره يررن ييتهرردي المسررهمين عهررى اخررت   ب د رر  

 أجنامه   ط ائره ،  عيض  عهيه   اقعة لمعيفرة حكمهرا الشريعي،  أبردى 

كرررل ييتهرررد يرررنه  رأمررره صرررياحة فررري حكمهرررا برررالق ل أ  بالرعرررل ييتمعرررين أ  

كرران  رربا  -آراو رر  جميعررا عهررى حكرر   احررد فرري  رربم ال اقعررة ينررريدمن،  ابرقرر 
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،  لرريس  ال ميرر ز يخالرترره اب ااعرره شرريعيا  اجاررا   الحكرر  المترررق عهيرره قاا اررا  

أن ميعهرر ا  ربم ال اقعرة ي ضر  اجتهراد، سن الحكرر   برالف  لهميتهردمن فري عصريف 

 ال اب  فيها بهبا احجماع حك  شيعي قطعي ال ييال لمخالرته  ال لنسخه. 

 والبرهان عل  حجية اإلجماي ما يأتي: 

أن هللا مرراحااه فرري القرريآن كمررا أيرري المررؤينين بطاعترره  طاعررة رمرر له  أوال:

َ    أيي   بطاعة أ لى اسيي ينه ، فقرال بعرالى   يع ر ا   ن ر ا  أ ط  من  آي  را ال رب  م را أ مهه 

نك     ي  ي  ل ي اس ي  أ    م  ل     يع  ا  الي  أ ط     [59   النسراء]  الشر ن  لررظ اسيري يعنرام

 لرري اسيرري الررداي ي  رر  يرري الررداي ي،  أ  ،  اس  رر  عرراى مشررمل اسيرري الرردمني

المه ا  اسيياء  ال الة  أ ل  اسيري الردمني  ر  الميتهرد ن  أ رل الرتيرا.  قرد 

 لرري اسيرري فرري  رربم اآلمررة فسرري بعررض المرسرريمن عهررى رأمرره  ابررن عارراف أ  

اسيياء  الرر الة،  المررا ي الترسرريي بمررا مشررمل ي   آخرري ن برربالعهمرراء،  فس رر

اا أجمر  أ لر  اسيري إاليمي   بما م جي طاعة كل فيمق فيمرا  ر  يرن شر اه. فر

حكمهرر  بررن    بنريررب اب ااعررهشرريم    رر  الميتهررد ن عهررى حكرر   جرري تفرري ال

ر لى االقيآن،  لبا قال بع ري  ي  ل ري اس ي  إ ل ى أ    م  ل     ده م  إ ل ى الي  ل    ر  ره     ن ه    ل ع ه م 

ررن ه     ررت نا ط  ا ه  ي  من  م س  ،  ب عررد مرراحااه يررن مشرراقق اليمرر ل [83النسرراء  ]  ال ررب 

را غيي مايل المرؤينين، فقرال عرز شر اه  متا   رن ب ع رد  ي  م ر ل  ي  رن م ش راق ق  الي  ي    

ل  ره   ن ين  ا    ي  رؤ  م ت ا    غ ي ي  م ا يل  ال م  م راءت   ب ا ي ن  ل ه  ال ه د ى    رن       ه  ره ه  ج  ا ص  ل ى    را ب ر   ي 

ييا   ص  ، فيعل ين مخالف مرايل المرؤينين قريمن يرن مشراقق [115النساء   ] ي 

 اليم ل. 

أن الحك  البي ابرق  عهيه آراء جمي  الميتهدمن في اسية احم يية  ر   ثانيا:

ن فرري الحقيقررة حكرر  اسيررة يم هررة فرري ييتهرردمها،  قررد  ردت عرردة أحادمررث عرر

  اليم ل،  آثار عن الصحابة بدل عهى عصمة اسية ين الخط ، ينهرا ق لره 

لدددم يكدددن هللا ليجمدددع أمتدددي علددد    ت،  ق لرررهتال تجتمدددع أمتدددي علددد  خطدددأت

ت ،  الر  سن رآ  المسلمون حسدنا فهدو عندد هللا حسدن تيا   ق له، تلةالضال

  أامرار   ابراق جمي   ؤالء الميتهدمن عهى حك   احد في ال اقعة ي  اخرت 

 الايئات المحيطة به   ب افي عدة أمااب الخت فه  دليرل عهرى أن  حردة الحرق 

  الص اب  ي التي جمع  كهمته   غها  ع ايل اخت فه . 

أن احجماع عهى حك  شيعي البد أن مكر ن قرد بنري عهرى يسرتند شريعي  ثالةا:

  مكررن فرري سن الميتهررد احمرر يي لرره حررد د ال مسرر ل لرره أن متعرردا ا،  إاا لرر

إاا لر  مكرن ،  دى بره  الن   يعيفة يا مردل عهيرهاجتهادم ا  فاجتهادم ال متع

دم ال متعدى امتنااط حكمره ب امرطة قيامره عهرى يرا فيره في ال اقعة ا  فاجتها
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 أقايتررهق اعررد الشرريمعة  ياادئهررا العايررة، أ  باالمررتادال بمررا اصررف أ  بطايررق 

اب، أ  يياعررراة العررري  أ  الشررريمعة يرررن دالئرررل كاالمتحسررران أ  االمتصرررح

المصالح الميمهة،  إاا كان اجتهراد الميتهرد البرد أن مسرتند إلرى دليرل شريعي، 

 اقعرة دليرل عهرى  جر د يسرتند فابراق الميتهدمن جميعرا عهرى حكر   احرد فري ال

، مردل قطعرا عهرى  ربا الحكر ، ساره لر  كران يرا امرتند ا إليره دلري  لنيرا شريعي

ال حتمرا الخرت   العقر ل. حرراق، سن المني يالمتحال عادة أن مصدر عنه اب

  أ  برسررييم  كمررا مكرر ن احجمرراع عهررى حكرر  فرري  اقعررة مكرر ن عهررى ب  مررل ا رر

  عهى بعهيل حك  الن   بيان ال صف المن ط به. 

 امكان انعقاد  : 

اى  بعررض الشرريعة  إن  رربا احجمرراع الرربي قالرر  طائرررة يررن العهمرراء يررنه  النم رر

،  الرر  أارره ال دم عررادة، سارره متعرربر بحقررق أركااررهااعقررانرر  أركاارره ال ممكررن باي  

،  ال بهرغ ييبارة االجتهراد أ  لر  ماهوهرام جد يقياف معي  به إاا كان الشرخ  

  برر ن  رربا ييتهررد أ  غيرري ييتهررد، فمعيفررة كررم جررد حكرر  ميجرر  إليرره فرري الح

 غيي الميتهدمن يتعبرة.  ينالميتهدمن 

ال اقعرة احمر يي  قر  حرد ث  ل  فري  أن أشرخاو الميتهردمن فري العرال  

 يعي فرر ن فررال ق   عهررى آرائهرر  جميعررا فرري ال اقعررة بطيمررق مريررد اليقررين أ 

القيمرري ينرره يتعرربر، ساهرر  يتريقرر ن فرري قررارات يختهرررة،  فرري برر د يتااعرردة، 

الينسية  التاعية ف  متيسي مايل إلى جمعهر   أخرب آرائهر  ييتمعرين،   يختهر 

   بطيمق م ثق به.  ال إلى اقل رأي كل  احد ينه

ال ق   عهى آرائه  بطيمرق ،  أيكن أشخاو الميتهدمن عيف ان أ ل  في  

، فما البي مكرل أن الميتهرد الربي أبردى رأمره فري ال اقعرة ماقرى يصريا م ثق به

آراء الاراقين؟ يرا الربي ممنر  أن بعري  لره شراهة فييجر  عرن  بؤخربحتى عهيه 

عقاد احجماع أن م ا  ابراق الميتهردمن  الشيط حا ؟قال أخب آراء الااقين  رأمه

    احد في  اقعة. كجميعا في  ق   احد عهى ح

إلررى  أارره لرر  ااعقررد كرران البررد يسررتندا   :ال يمكددن انعقدداد  وممددا يفيددد أن االجتمدداي

دليل، سن الميتهد الشيعي البد أن مستند في اجتهادم إلرى دليرل،  الردليل الربي 

 قطعيرا فمرن المسرتحيل عرادة أن مخرري، سن هيه الميمع ن إن كان دلي عمستند 

المسهمين ال مخري عهيه  دليل شريعي قطعري حترى محتراج ا يعره إلرى اليجر ع 

 إجماعه ،  إن كان دلي  لنيا فمرن المسرتحيل عرادة أن مصردر إلى الميتهدمن 

 ل خت  . عن الدليل المني إجماع، سن الدليل المني سبد أن مك ن ي ارا  

 زى في كتابه تاسحكاىت عن عادهللا بن أحمد بن حنال ق له   قد اقل ابن ح
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 ادعررى،  يررن مرردعي فيرره اليجررل احجمرراع  رر  الكرربب يررا ت  أبرري مقرر ل مررمع   

، فهيقرل   لر  منتره إليره –يرا مدرمره  –احجماع فه  كباب، لعل الناف قد اختهر ا 

 ال اعه  الناف اختهر ات . 

،  قرال ا  إامرا اكريم كن ااعقادم عرادةلى أن احجماع مم ا ي جمه ر العهماء  إ

ينكي  إيكااره ال مخريا عرن أاره بشركي  فري أيري  اقر ،  إن ألهري دليرل عهرى 

إيكان فع ،  اكي ا عدة أي هه لما ثار  ااعقراد احجمراع عهيره ي رل  خ فرة أبري 

بكي،  بحيم  شح  الخنزمي،  ب رمث اليدات السردف،  حيري ابرن احبرن يرن 

   ين أحكاى جزئية  كهية. احرث باحبن  غيي ال

 الرربي أرام الررياجح  أن احجمرراع بتعيمررره  أركاارره الترري بينا ررا ال ممكررن عررادة 

ااعقادم إاا  كل أيريم إلرى أفرياد اسير  احمر يية  شرع بها،  ممكرن ااعقرادم إاا 

ب ل  أييم الحك يات احم يية عهى اخت فها، فكرل حك يرة بسرتطي  أن بعرين 

 أن بمررنح احجررازة  ررا ماهررغ الشررخ  ييباررة االجتهرراد، افيالشرري ط الترري بت 

االجتهادمة لمن ب افيت فيه  بم الشي ط،  بهبا بستطي  كل حك ية أن بعري  

ا  آراء   في أمة  اقعة، فإاا  قرر  كرل حك يرة عهرى آراء الميتهردمن مهييتهد

جميعه  في كل الحك يات احم يية عهى حك   احد في  بم ال اقعة، كان  ربا 

عهرى المسرهمين  اب ااعرهاعا،  كان الحك  الميتم  عهيه حكمرا شريعيا  اجارا إجم

 جميعه . 

 انعقاد  فعال: 

 ل ااعقد احجماع فع  بهبا المعنى في عصي ين العص ر بعرد  فراة اليمر ل؟ 

،  ين رج  إلرى ال قرائ  التري حكر  فيهرا الصرحابة،  اعتاري حكمهر    الالي اب

 ق  إاما كران ابراقرا   إجماع بهبا المعنى،  أن يا فيها باحجماع متاين أاه يا  ق

،  يرن أ لري العهر   الريأي عهرى حكر  فري الحادثرة المعي ضرة، ين الحاضيمن

   حك  صادر عن ش رى اليماعة ال عن رأي الريد. في الحقيقة فه 

فقد ر ي أن أبا بكي كان إاا  رد عهيه الخص ى  ل  ميد فري كتراب  هللا  ال فري 

مر  رو ف النراف  خيرار   فامتشرار  ، فرإن مقتري بيرنه ، جمنة رمر له يرا 

أجمعرر ا عهررى رأي أيتررام،  كرربل  كرران مرعررل عمرري،  يمررا ال رمرري فيرره أن 

 الريمن  فري رو ف الناف  خيار  ، ساه كان ينه  عدد ك يي في يكة  الشراى 

ل الرصرل فري خصر ية حترى مقرف عهرى ييادمن اليهاد،  يا  رد أن أبا بكي أج  

تهدي الصحابة في يختهف الاهدان، بل كان ممتي يا ابرق عهيره رأي جمي  يي

،  رأي اليماعررة أقرريب إلررى الحررق يررن رأي الررريد، ةعررالحاضرري ن ساهرر  جما

 كبل  كان مرعل عمي،   با يا ممام الرقهاء احجماع، فه  في الحقيقرة بشريم  
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اليماعة ال الريد،     يرا  جرد إال فري عصري الصرحابة،  فري بعرض عصر ر 

 مين باسادلس، حين ك ار ا فري القرين ال رااي الهيريي جماعرة يرن العهمراء اسي

ي التشيم ،  ك ييا يا مبكي في بيجمرة بعرض عهمراء اساردلس أاره مستشار ن ف

 ين عهماء الش رى.  كان

، فيمرا عردا  ربم الرترية فري الد لرة اسي مرة باساردلس فهر   أيا بعد عهد الصحابة

،  لر  مصردر ين أك ي الميتهدمن سجرل بشريم اع منعقد إجماع،  ل  متحقق إجم

 التشيم  عن اليماعة بل امتقل كل فيد ين الميتهدمن في بهدم  في بيئته. 

 أنواعه: 

 أيا احجماع ين جهة كيرية حص له فه  ا عان  

  احجمراع الصرحيح    ر  أن متررق ييتهرد  العصري عهرى حكر   اقعرة، أحد ما

، أي أن كرل ييتهرد مصردر ينره   قتراءل ينه  رأمره صرياحة برتر ى أبإبداء ك

 فعل معاي صياحة عن رأمه. ق ل أ  

 ثاايهمررا  احجمرراع السررك بي    رر  أن مارردي بعررض ييتهرردي العصرري رأمهرر  

صررياحة فرري ال اقعررة برترر ى أ  قترراء،  مسررك  برراقيه  عررن إبررداء رأمهرر  فيهررا 

 م افقة يا أبدي فيها أ  يخالرته.ب

مح فهرر  احجمرراع الحقيقرري،   رر  حيررة أيررا النرر ع اس ل   رر  احجمرراع الصرري

 شيعية في يب ي اليمه ر. 

، سن السراك  ال السك بي فه  إجماع اعتاراري أيا الن ع ال ااي     احجماع 

، ف  جزى بتحقيق االبراق  ااعقراد احجمراع،  لهربا اختهرف فري جزى ب اه ي افقة

رأي  حييترره، فررب ي اليمهرر ر إلررى أارره لرريس حيررة،  أارره ال مخرريا عررن ك ارره

 بعض أفياد ين الميتهدمن. 

عيضر   حيرة إاا ثار  أن الميتهرد الربي مرك  ا ي عهماء الحنريرة إلرى أاره 

عهيه الحادثرة  عري  عهيره الريأي الربي أبردي فيهرا  يتر  عهيره فترية كافيرة 

أ   أ  يهقرا   لهاحث  بك من اليأي  مك ،  لر  ب جرد شراهة فري أاره مرك  خ فرا  

 الايان  التشريم  بعرد ميتهد في يقاى االمترتاء مك ت الأ  امتهزاء ، سن  عيا  

فتية الاحث  الدرف  ي  ااتراء يا ممنعه ين إبرداء رأمره لر  كران يخالررا، دليرل 

 عهى ي افقته اليأي البي أ بدي إا ل  كان يخالرا يا  معه السك ت. 

  سن السرراك  يررن غيرري الميتهرردمن  رر  يررب ي اليمهرر ر  الرربي أرام الررياجح 

،  ال ات ينهررا النرسرري  ينهررا غيرري النرسرريعرردة لرري    ي بسرربحرريا بسررك به 

ب ارره مررك  ي افقررة  ممكررن امتقصرراء كررل  رربم المرري    الم بسررات  اليررزى
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، ال منسرري إليرره قرر ل ي افررق أ  يخررالف، فالسرراك  ال رأي لرره   رضررا برراليأي

  أك ي يا  ق  يما ممي إجماعا    ين احجماع السك بي.

ي الداللررة عهررى حكمرره أ  لنرري، فهرر  ا عرران  أيررا احجمرراع يررن جهررة أارره قطعرر

   محإجماع قطعي الداللة عهى حكمه،     احجماع الصي أحد ما أمتا  

بخ فره،  ال ييرال بمعنى أن حكمه يقط ع به  ال مايل إلى الحك  فري  اقعتره 

 ل جتهاد في  اقعة بعد ااعقاد إجماع صيمح عهى حك  شيعي فيها. 

ة عهررى حكمرره   رر  السررك بي بمعنررى أن حكمرره  ثاايهمررا  إجمرراع لنرري الداللرر

يمن ن لنا راجحا  ال مخيا ال اقعة عن أن بك ن يياال ل جتهاد ساه عارارة 

 عن رأي جماعة ين الميتهدمن ال جميعه .

 ــــــــــــــــ
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 الدليل الرابع 

 القياس 

  

 حييته -2   بعيمره  -1

 .أركااه   اسصل  الريع  حك  اسصل  عهة الحك  -3

 

 تعريفه : 

   إلحاق  اقعة ال ار  عهرى حكمهرا ب اقعرة القياف في اصط   اسص ليين  

فري عهرة   رد ا  بحكمها، في الحك  الربي  رد بره الرن ، لتسرا ي الر اقعتين

  با الحك .

فإن دل ا  عهى حك   اقعة،  عيف  عهة  با الحك  بطيمق ين الطيق التري 

أخيى بسا ي  اقعة الن  عهى عهرة  بعي  بها عهل اسحكاى، ث   جدت  اقعة

بحقق عهة الحك  فيها فإاها بس ي ب اقعة الن  في حكمها بنراء عهرى بسرا مهما 

 ، سن الحك  م جد حيث ب جد عهته.في عهته

 شيعية  ال ضعية ب ضح  با التعيمف    بم أي هة ين اسقيسة ال

هيره ق لره ع شيب الخمي   اقعة ثا  بالن  حكمهرا،   ر  التحريم  الربي دل  -1

ررل   مرراحااه  بعررالى  ررن  ع م  ررس  ي   ج  ال ى  ر  اس ز  رراب     اس اص  رري     ي س  ال م  رري     م  ررا ال خ  إ ا م 

ت ن ا  م   ، فكل اايب ب جد فيره  ربم [، لعهة  ي احمكار690المائدة   ]الش ي ط ان  ف اج 

 العهة مس ي بالخمي في حكمه  محيى شيبه.

ا  بالن  حكمها ،     ين  القابل يرن احرث ثه   اقعة ثقتل ال ارث ي ر   -2

ت لعهه  ي أن قتهه فيه امرتعيال الشريء ال يري القاتل  ت البي دل عهيه ق له 

 م  معاقي بحييااه،  قتل الم صى به له. قال أ ااه فييد عهيه قصد

الاي   ق  النداء لهص ة ين م ى اليمعرة   اقعرة ثار  بالنصري حكمهرا   ر  -3

رن  ل عهيها ق له ماحااه التي د الكيا ة ة  ي  ر   ي ل هص  ن  ا إ ا ا ا  د  من  آي  ا ال ب  م ا أ مهه 

ا ر  ا ال ا ي ر         َ ري   ك  ا إ ل رى ا  رع    ع ة  ف ام  م  ى  ال ي   [، لعهره  ري شروهه9اليمعرة  ]  م   

عن الص ة.  احجارة أ  الي ن أ  أمة يعراي ت  قر  النرداء لهصر ة يرن مر ى 

ب جد فيها  بم العهة،   ي شوهها عرن الصر ة فتقراف برالاي  فري حكمره اليمعة 

  بكيم  ق  النداء لهص ة.

ال رقة الم قر  عهيهرا باحيتراء   اقعرة ثار  برالن  حكمره   ر  أاهرا حيرة -4

 ي أن ب قي  الم قر  دالرة  ، لعهة  البي دل عهيه ا  القاا ن المدايعهى الم ق   
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حصا  ب جد فيها  بم العهة فتقاف بال رقرة عهي شخصه،  ال رقة الماص ية با

 الم ق  عهيها في حكمها  بك ن حية عهى باصمها. 

السيقة بين اسص ل  الري ع  بين الرز جين ال بير ز يحاكمرة ييبكاهرا إال -5

بناء عهى طهي الميني عهيه في قاا ن العق برات،  قريس عهرى السريقة النصري 

د ن رصريد  جريائ  التادمرد لع قرة  اغتصاب اسي ال بالتهدمد  إصدار شي  ب

 القيابة الز جية فيها كهها. 

م   اقعرة ال ار  عهرى حكمهرا، ب اقعرة ار  فري كل ي ال ين  بم اسي هة مر    

عهررى بسررا مهما فرري عهررة  رربا  عهررى حكمهررا فرري الحكرر  المنصرر و عهيهررا، بنرراء

ته  ري بناء عهى بسا مهما في عه ،التس مة بين ال اقعتين في الحك   بم الحك . 

 اقعرة  إلحراقالقياف في اصط   اسص ليين.  ق له  بسر مة  اقعرة ب اقعرة أ  

،  ري عارارات يتيادفرة يردل لها بعدمره الحكر  يرن  اقعرة إلرى  اقعرة ب اقعرة، أ 

  احد...

 : حجيته

، ف حية شيعية عهى اسحكاى العمهيرةيب ي جمه ر عهماء المسهمين أن القيا

حين الشريعية، بحيرث إاا لر  م جرد فري ال اقعرة  أاه في الميباة اليابعة ين ال

حك  بن  أ  إجماع،  ثا  أاها بسا ي  اقعة ا  عهى حكمهرا فري عهرة  ربا 

الحك ، فإاها بقاف بها  محك  فيها بحكمهرا،  مكر ن  ربا حكمهرا شريعا،  مسر  

   ي ات ا القياف.  العمل به،   ؤالء مطهق عهيه  اب ااعهالمكهف 

لقياف ليس حية شريعية ة  بعض فيق الشيعة أن ا يب ي النماية  الما يم

 .القياف ة  اراعهى اسحكاى،   ؤالء مطهق عهيه

 أدلة مةبتي القياس: 

امررررتدل ي اترررر  القيرررراف بررررالقيآن،  بالسررررنة،  برررر ق ال الصررررحابة  أفعرررراله ، 

  بالمعق ل.

 امتدل ا به ين آمابه ث ث آمات  أيا القيآن ف لهي يا -1

يع ر ا    نساءم رة ال  ق له بعالى في اس لى أ ط       َ يع ر ا   ن ر ا  أ ط  من  آي  را ال رب  م ا أ مهه 

م ر ل  إ ن  الي       َ ده م  إ ل رى  ءف ف ري  ت    ف ي ش ي  ع  نك    ف إ ن ب ن از  ي  ي  ل ي اس ي  أ    م  ل     الي 

رر س  أ ح  ي رري     رري  ا ل رر   خ  ى  اآلخ  ال ي رر   ن رر ن  ب ررام      ي  م   ك نررت    ب ؤ    
. [59  ]النسرراء ن  ب رر  

  جه االمتدالل بهبم اآلمة، أن هللا ماحااه أيي المؤينين إن بنازع ا  اختهرر ا 

في شيء، ليس هلل  ال ليم له  ال س لي اسيي ينه  فيره حكر ، أن مريد م إلرى 

هللا  اليم ل،  ردم  إرجاعه إلى هللا  إلى اليم ل مشمل كل يا مصدق عهيره 

ا،  ال شر  أن إلحراق يرا ال ار  فيره بمرا فيره ار  لتسرا مهما فري أاه رد إليهم
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عهة حك  الن   ين رد يا ال ار  فيره إلرى هللا  اليمر ل، سن فيره يتابعرة هلل 

  ليم له في حكمه. 

رن    ق له بعالى في م رة الحشي   اآلمة ال ااية من  ك ر ي  ا ي  ا  ال ب  ي  ي أ خ       ال ب 

ن د   ت اب  ي  راا ع ت ه    أ   ل  ال ك  ل نه ا أ ا ه   ي  ج  ا    ي  ا ل ن نت    أ ن م خ  ش ي  ي  ل  ال ح  م ار      س    

رري   ع  ق رب    ف رري ق ه ر ب ه    اليه ررا  ا    ت س  ي ررث  ل ر   م ح  رن  ح  َ   ي  َ   ف   ب ررا      رن   ر ا ه   ي   ح ص 

ي ال م   أ م د  مه       ب  ن  ب ي  ب ه   ب   م د  ي  رار  م خ  ت ا ي  ا م ا أ  ل ي اس  ب ص  ن ين  ف اع  ي  الحشري  ] ؤ 

ت ا ي  ،  ي ضرر  االمررتدالل ق لرره مرراحااه [2   جرره االمررتدالل أن هللا  اف رراع 

ماحااه بعد أن ق  يا كان يرن بنري النتريي الربمن كرري ا  برين يرا حراق بهر  

ا  ا ت س  ي ث  ل    م ح  ن  ح  ت ا ي  ا م ا أ  ل ي قال، ي  ار   ف اع    كأي فقيسر ا أارسر اس  ب ص 

  با مردل ل فعهه  حاق بك  ي ل يا حاق به . به  ساك  أااف ي هه  إن فعهت  ي 

 جمير  أحكايره  ري اترائن لمقرديات  عهى أن منة هللا في ك اه، أن اعمه  اقمه

أاتيتها،  يسااات سمااب بيبا  عهيهرا،  أاره حيرث  جردت المقرديات اتير  

بيبار  عهيهرا يسرااابها،  يرا القيراف إال ث  جدت اسمااب عنها اتائيها،  حي

 ميي عهى  با السنن احلهي  بيبيي المساي عهى مااه في أي يحل  جد فيه. 

ت ا ي  لبي مردل عهيره ق لره مراحااه  بعرالى   با    ا إ ن  ف ري   ،  ق لرهاف راع 

ة   ررري  ا  ررر   ل ع  ررران  ف ررري ،  ق لررره  [26]النازعرررات   ا ل  ة   ل ق رررد  ك  ررري  ا  ررره    ع   ق ص ص 

ر[111م مف  ] ، باالبعرالي ، فس اء فسي االعتاار بالعا ر أي المي ر، أ  فس  

ا جريى عهرى النميري ميريي فه  بقدمي لسنة ين منن هللا في خهقه،   ري أن ير

، أال برريى أارره إاا فصررل ي لررف يررن  ليرترره سارره اربشررى فقررال عهررى اميرريم

ه عاية لك  أ  اعتاي ا، ال مره  ين ق لراليئيس حخ ااه الم لرين  إن في  با ل

 ، فإن فعهت  فعهه ع قات  عقابه. إال أاك  ي هه

ةف    اآلمة ال ال ة  ق له بعرالى فري مر رة مرس   ري  ل  ي  ر    ا أ    ي أ اش  را ال رب  ي يه   ل  م ح 

ري      [ ج ابرا لمرن قرال79مس  ] ي  ري  ر  م راى       ع 
ي ري ال  رن  م ح  ، [78مرس  ]؟  ي 

االمتدالل بهبم اآلمة أن هللا ماحااه امتدل عهى يا أاكريم ينكري  الاعرث   جه 

، فررإن هللا مرراحااه قرراف إعررادة المخه قررات بعررد فنائهررا عهررى برردء خهقهررا قيررافبال

 إاشررائها أ ل يررية، حقنرراع الياحرردمن برر ن يررن مقرردر عهررى برردء خهررق الشرريء 

ا االمررتدالل  إاشررائه أ ل يررية، قررادر عهررى أن معيرردم بررل  رر  أ رر ن عهيرره، فهررب

 بالقياف إقيار لحيية القياف  صحة االمتدالل به. 

الدالة عهى حيية القياف أمد ا في داللتها أن هللا ماحااه فري عردة    بم اآلمات

ق رل   آمات ين آمات اسحكاى قين الحك  بعهته ي ل ق له ماحااه في المحريض  

رريض   ح  رراء ف رري ال م  ل  ا  الن  س  ت ز  ،  ق لرره فرري إباحررة [222الاقررية  ]   رر   أ ا ى ف رراع 
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اف  الترريم    رري  ررن  ح  ه رري ك   ي   ع ررل  ع  َ   ل ي ي  مررد   ررا م ي  ، سن فرري  رربا [6المائرردة  ] ي 

إرشادا إلى أن اسحكاى ياينة عهى المصالح  ييباطة باسمااب،  إشرارة  إلرى 

 أن الحك  م جد ي  مااه  يا بني عهيه. 

 ها دلي ن   أيا السنة ف لهي يا امتدل ا ين

اس ل  حدمث يعراا برن جارل أن رمر ل هللا لمرا أراد أن ماع ره إلرى الريمن، قرال 

لدم كيدف تقضدي اذا عدرض لد  قضداو ؟ن قدال: أقضدي بكتداب هللا ل فدإن له  ت

رسدول هللا  بل فضدرل فإن لدم أجدد اجتهدد رأيدي وال آلدوأجد فبسنة رسول هللا

هللا لما يرض  رسدول  عل  صدر  وقال: نالحمد ر الذي وفق رسول رسول

عهرى أن ميتهرد  ،   جه االمرتدالل بهربا الحردمث أن رمر ل هللا أقري يعرااا  تهللا

إاا ل  ميد اصا مقتي به في الكتاب  السنة،  االجتهاد بربل  اليهرد له صر ل 

 االمرتدالل  اليمر ل لر   االجتهادإلى الحك ،     مشمل القياف ساه ا ع ين 

 دن ا ع. مقيم عهى ا ع ين االمتدالل 

في ك يي يرن ال قرائ  التري هللا   يا ثا  في صحا  السنة ين أن رم ل  ال ااي

بطيمق القيراف،  فعرل إليه بحكمها امتدل عهى حكمها    عهيه  ل  م  ضعي

، عهرى اختصاصره بره اليم ل في  با اسيي العاى بشيم  سيته،  لر  مقر  دليرل

 همين به أم ة. فالقياف فيما ال اصل فيه ين منن اليم ل،  لهمس

يددا رسددول هللا ان أبددي أدركتدده فريضددة الحدد     رد أن جارمررة خ عميررة قالرر 

ل ان حججددس عندده أينفعدده ذلدد  ؟ فقددال لهددا:  ال يسددتطيع أن يحدد زمنددا  شددياا 

ل رأيدس لددو كددان علدد  أبيد  ديددن فقضدديتهل أكددان ينفعده ذلدد  ؟ ن قالددس: نعددمنأ

  .تفقال لها: نفدين هللا أحق بالقضاو

، فقرررال لررره مرر ل عرررن قاهررة الصرررائ  يررن غيررري إاررزالمررر ل الي  رد أن عمرري 

؟ت قال عمري  قهر  ال بر ف لو تمضمضس بالماو وأنس صائم أرأيساليم ل  ت

 ت، أي اكتف بهبا. فمهببل  ، قال  ت

أمر د، فقرال لره  ن لفرزارة( أاكري  لردم لمرا جراءت بره اييأبره  رد أن رج  ير

هدل فيهدا قرال  حمري، قرال  ت؟ت مدا ألوانهدا؟ت قرال  تهل ل  من ابلاليم ل  ت

عرريق، قررال   ؟ ت قررال   لعهرره ازعررةفمددن أيددن  اعرر  ، قررال  ت؟ ت قررال مددن أورق

 توهذا لعله نزعه عرقت

  في اليزء اس ل ين إع ى الم قعين أي هة ك يية سقيسة اليم ل. 

 أيا أفعال الصرحابة  أقر اله  فهري ااطقرة بر ن القيراف حيرة شريعية، فقرد  -3

،  مقيس ن يا ال ا  فيره عهرى يرا ال قائ  التي ال ا  فيها تهد ن فيكاا ا مي

فيه ا   معتاي ن النميي بنمييم. قام ا الخ فة عهى إياية الص ة،  بامع ا 
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رم ل هللا لردمننا، أفر  ايضرام  ن ا أماف القياف بق له   رضيهبي   أبا بكي بها 

زكرراة الرربمن  حررارب ا يررااعي ال، لرردايااا.  قامرر ا خهيرررة اليمرر ل عهررى اليمرر ل

ه عرز لرإلى أاها كان م خب ا اليم ل، سن ص به مكن لهر  لق  ينع  ا امتنادا  

ر  ب    ش اه   ه ري ه    إ ن  ص  رل   ع  ص  ا    يه   ب ه  ك   ب ز  ي         د ق ة  ب ط ه   ال ه    ص  ن  أ ي    ب  ي  خ 

 . [103الت بة  ] م ك ن  ل ه    

ي مرى اسشرعيي   تثر  الرهر  فيمرا  قرال عمري برن الخطراب فري عهردم إلرى أبري

أدلى إلي  يما  رد عهير  يمرا لريس فيره قريآن  ال مرنة، ثر  قرامس برين اسير ر 

 عند ال ،  أعي  اسي ال ث  أعمد فيما بيى أحاها إلى هللا،  أشاهها بالحقت 

،  لمرا اسلاراب قرال عهرى برن أبري طالري   معري  الحرق بالمقامسرة عنرد ا ي 

ال تم عررن بيرر  الطعرراى قاررل أن مقرراض، قررال  ا ل اهررابررن عارراف أن اليمرر ىر 

 تأحسب كل شيو اال مةله

 قررد اقررل ابررن القرري  فرري اليررزء ال ررااي يررن إعرر ى المرر قعين ابتررداء يررن صرررحة 

، عدة فتا ى سصحاب رم ل هللا أفت ا فيها باجتهراد   بطيمرق القيراف( 244ل

كري بعرض  يا أاكري اليمر ل فري حيابره عهرى يرن أجتهرد يرن صرحابته،  يرا أا

 باسشرراام، فإاكررار حييررةبعررض اجتهرراد الرريأي  قيرراف اسشرراام  الصررحابة عهررى

القيرراف بخطئررة لمررا مررار عهيرره الصررحابة فرري اجتهرراد    يررا قررير م ب فعرراله  

  أق اله . 

 

  أيا المعق ل ف لهي أدلته  ينه ث ثة   -4

 يصررالح العارراد  رري  أنإال لمصررهحة،    أن هللا مرراحااه يررا شرريع حكمررا  أ لهررا

الوامرة المقصر دة يرن بشريم  اسحكراى، فررإاا مرا ت ال اقعرة التري ال ار  فيهررا 

ال اقعررة المنصرر و عهيهررا فرري عهررة الحكرر  الترري  رري يمنررة المصررهحة قترر  

الترري  رري يقصرر د الحكمررة  العدالررة أن بسررا مها فرري الحكرر  بحقيقررا لهمصررهحة 

  ال مترررق  عرردل هللا  حكمترره أن محرريى شرريب الخمرري الشررارع يررن التشرريم ،

ة الخمري   ري يي فيره خاصرخرآ حمكارم يحافمة عهى عق ل عاادم  مايح اايبا  

،  بيكهررا عيضررة كيل  رربم المحافمررة عهررى العقرر ل يررن يسررواحمرركار، سن يرر

 لهب اب بمسكي آخي. 

أن اصررر و القررريآن  السرررنة يحرررد دة  يتنا يرررة،   قرررائ  النررراف  ثاايهرررا  

كر ن النصر و المتنا يرة ممكرن أن ب   أقتيته  غيي يحد دة  ال يتنا ية، فر

، فالقياف  ر  المصردر التشريمعي ىعي لما ال متنا م حد ا  ي المصدر التشي
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دث االبي مسرامي ال قرائ  المتيرددة،  مكشرف حكر  الشريمعة فيمرا مقر  يرن الحر 

  م فق بين التشيم   المصالح. 

 ثال هما  أن القيراف دليرل بؤمردم الرطرية السرهيمة  المنطرق الصرحيح، فرإن يرن 

ماى،  يرن حريى عهيره  عن شياب ساه ماى مقيس بهبا الشياب كل شياب اهى

بصي  سن فيه اعتداء  لهما لوييم مقيس بهبا كل بصي  فيره اعترداء  لهر  

لوييم،  ال معي  بين الناف اختهرا فري أن يرا جريى عهرى أحرد الم هرين ميريي 

 عهى اآلخي يا داى ال فارق بينهما. 

 بعض شبه نفاة القياس: 

لرن  إن القيراف يانرى عهرى المرن بر ن عهرة حكر  الهي شاهه  قر له   * ين أ

 هللا مراحااه اعري عهرى يرن متاعر ن المرن،   ي كبا  المانى عهى المن لنري،

رر     قررال مرراحااه   ه  ررا ل رري س  ل رر   ب رره  ع  ال  ب ق ررف  ي    [  36احمررياء] فرر  مصررح ،

 المن.  ابااعالحك  بالقياف ساه 

المررن فرري العقيرردة،  أيررا فرري  ابارراعالمنهرري عنرره  رر  ، سن   رربم شرراهة  ا يررة

اسحكررراى العمهيرررة فررر ك ي أدلتهرررا لنيرررة،  لررر  اعتاررريت  ررربم الشررراهة ال معمرررل 

 أك رري، الن باالبررراقبالنصرر و المنيررة الدالررة سارره ابارراع لهمررن،   رربا باطررل 

 النص و لنية الداللة. 

فري بعهيرل    إن القياف يانري عهرى اخرت   اسامرار* ين ألهي شاهه  ق له 

،  الشريع الحكري  ال بنراقض برين ه  ي ار اخت   اسحكاى  بناقتهااسحكاى ف

 أحكايه.

بنراء عهرى القيراف لريس اخرت   االخرت   ين مابقتها سن    بم شاه أ  ي  

،  إاما    اخرت   فري أحكراى جزئيرة في أصل ين أص ل الدمنفي العقيدة أ  

يرسدة بل ربما كان رحمة بالنراف  فيره  فيها إلى أمةاالخت   عمهية ال مؤدي 

 يصهحته . 

*  يرن ألهرري شرراهه  عارارات اقه  ررا عررن بعررض الصرحابة ايرر ا فيهررا الرريأي 

  تإمرراك   أصررحاب الرريأي فررإاه  مرري القرر ل فرري اسحكرراى برراليأي، ي ررل قرر ل ع

 ، فته ا  أله ات.أعداد السنن، أعيته  اسحادمث أن محرم  ا فقال ا باليأي

 

 ق أاهررا غيرري ي ثرر ق بهررا لرريس المررياد ينهررا إاكررار القيرراف أ   رربم اآلثررار فرر

االحتياا به،  إاما المياد ينها النهي عن ابااع اله ى،  اليأي البي لريس لره 

 ييج  ين النص و. 

 : أركانه
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 كل قياف متك ن ين أركان أربعة  

،  مسرمى   المقريس عهيره،  المحمر ل عهيره     يا  رد بحكمره ار  اسصل 

 .  المشاه به

،  مررياد بسرر مته باسصررل فرري حكمرره،   يررا لرر  مرريد بحكمرره ارر  الررريع    رر

  مسمى  المقيس،  المحم ل عهيه،  المشاه. 

،  مرياد أن اسصل حك  اسصل      الحك  الشيعي البي  رد به الن  في 

 مك ن حكما لهريد. 

    رري ال صررف الرربي بنررى عهيرره حكرر  اسصررل  بنرراء عهررى  جرر دم فرري  العهررة

  ى باسصل في حكمه. الريع مس

ت ن ا  م  ه  رد ا  بحكمه     ق له بعالى  فشيب الخمي أصل سا الردال  ف راج 

،  اايررب التمرري فرريع سارره لرر  مرريد ارر  ة  رري احمرركارعهررى بحرريم  شرريبه لعهرر

بحكمه،  قد ما ى الخمي فري أن كر  ينهمرا يسركي، فسر ى بره فري أن محريى. 

، ساره لشرعيي  التمري  المهرح  أصرلالاري  ا اسشياء السرتة  الرب ي  الرترة  

بتحيم  ربرا الرترل  النسريئة فيهرا إاا بير  كرل  احرد ينهرا بينسره،   رد الن 

لعهرره  رري أاهررا يقرردرات يتررا ط قرردر ا بررال زن أ  الكيررل يرر  ابحرراد اليررنس، 

 الرربرة  اسرز  الررر ل فرريع سارره لرر  مرريد ارر  بحكمهررا،  قررد مررا ت اسشررياء 

ي حكمهررا فرري حررين الماادلررة فسرر م  بهررا فرر الرر اردة بررالن  فرري أاهررا يقرردرات

 بينسها.

   اسصرل  الرريع، فهمرا،   مراالن يرن  ربم اسركران اسربعرةاس    أيا اليكنان

دل ،  اآلخري لر  مرأ  أييان، أحد ما دل عهى حكمره ار ، أ  يح ن ، اقعتان

،  ال بشررتيط فيهمررا شرري ط مرر ى أن عهررى حكمرره ارر   مررياد يعيفررة حكمرره

 الرريع لر  م ار  حكمره برن   ال إجمراع،  ال م جرد  ثا  حكمه بن  اسصل

 ممن  ين بسا مهما في الحك .  قفار

، ساره لتعدمته إلى الريع شري ط أيا اليكن ال الث     حك  اسصل  فتشتيط 

ى ب امرطة القيراف مصرح أن معرد   ةليس كل حك  شيعي ثا  برالن  فري  اقعر

إلررى الررريع بالقيرراف  ىإلررى  اقعررة أخرريى  بررل بشررتيط فرري الحكرر  الرربي معررد  

 شي ط  

 اس ل   أن مك ن حكما شيعيا عمهيا ثا  بالن   

ف يا الحك  الشيعي العمهري الربي ثار  باحجمراع فرري بعدمتره ب امرطة القيراف 

 رأمان  
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،   رربا  رر  الرربي أرجحرره سن احجمرراع كمررا  رر  أارره ال مصررح بعدمترره أحررد ما 

،  يرن غيري اكري ه يسرتندمبكي ير  الحكر  الميمر  عهيريقير ال مهتزى فيره أن مر

كرن القيراف عهرى الحكر  الميمر  المستند ال مايل إلى إدراا عهرة الحكر  فر  مم

فري اصرط    ،   با عهى في   ج د حك  أجم  عهيره بمعنرى احجمراععهيه

 اسص ليين. 

     با أصح الق لين. أاه مصح بعدمته، قال الش كااي  ثاايهما 

اف فر  مصرح بعدمتره أصر  سن الرريع إن الحك  الشيعي البي ثا  بالقي أيا 

كان مسا ي يا ثا  فيه الحك  بالقياف في العهة فهر  مسرا ي  اقعرة الرن  فري 

فرري اررس العهرة  مكر ن المعرردي بالقيراف  ر  حكر  الررن ،  إن كران ال مسرا مه 

 عهرى  ربا ال مصرح أن مقرال حريى اايرب هة ف  مصرح أن مسرا مه فري الحكر . الع

ب التمي ال اب  حكمه بالقياف عهى الخمي،  مك ن بحيممره الترا  قياما عهى ااي

بالقياف عهى الخمي ال عهرى اايرب التمري،  إن كران ال مسرا مه فري احمركار فر  

 مسا مه في التحيم  . 

، ساه إاا كران ال اسصل يما لهعقل مايل إلى إدراا عهتهال ااي  أن مك ن حك  

ي ب امررطة القيرراف سن أمرراف عهترره ال ممكررن أن معررد   إدراامررايل لهعقررل عهررى 

 القياف إدراا عهة حك  اسصل،  إدراا بحققها في الريع. 

  ب ضرريح  رربا الشرريط  أن اسحكرراى الشرريعية العهميررة جميعهررا إامررا شرريع 

ع حك  ينهرا عا را لويري عهرة ،لمصالح الناف  العهل بني  عهيها ، غيري  يا شي 

 أن اسحكاى ا عان  

هررا،  لرر  ممهررد السررايل إلررى إدراا  رربم العهررل لياهرر ا أحكرراى امررت ثي هللا بعهرر  عهه

عاادة  مختاي  ،     ممت ه ن  منرب ن  ل  ل  مدرك ا يا بني عهيه الحكر  يرن 

 عهة  بسمى  بم اسحكاى  التعادمة، أ  غيري المعقر ل المعنرى .  ي الهرا  بحدمرد

،  بحدمرد يقرادمي اساصراة فري اسير ال أعداد اليكعرات فري الصره ات الخمرس

ارات، لتي بيي فيهرا الزكراة،  يقرادمي يرا ميري فيهرا،  يقرادمي الحرد د  الكر را

  في   أصحاب الري   في احرث. 

 أحكرراى لرر  مسررت ثي هللا بعهرر  عهههررا، بررل أرشررد العقرر ل إلررى عهههررا بنصرر و أ  

برردالئل أخرريى أقايهررا ل  تررداء بهررا،   رربم بسررمى  اسحكرراى المعق لررة المعنررى، 

بعردي يرن اسصرل إلرى غيريم ب امرطة القيراف  مر اء    بم  ي التي ممكن أن

، كتحريم  شريب الخمري ة أي ليس  امت ناء ين أحكراى كهيرةأكاا  أحكايا ياتدأ

،  بحرريم  اليبررا فرري القمررح بالقيرراف إلررى شرريب أي اايررب يسرركيي الرربي عررد   

بير  الربرة  اسرز، أى كاار  أحكايرا يسرت ناة ي بالقيراف إلرى  الشعيي البي عد   
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، الربي كهية كالتيخي  في العياما امت ناء ين بي  اليرنس يتراضر   ين أحكاى 

عرردي بالقيرراف إلررى بيرر  العنرري عهررى الكرريى بالزبيرري.  بقرراء الصرر ى يرر  أكررل 

الصائ  ااميا امت ناء ين فساد الصر ى ب صر ل غرباء إلرى يعردة الصرائ  الربي 

  عرردي بالقيرراف إلررى أكررل الصررائ  خطرر  أ  يكي ررا.  إلررى بقرراء الصرر ة يرر  بكهرر

يعقر ل المعنرى   اسصرل أن مكر ن كرالمصهي ااميا، فالشيما لصرحة بعدمره ح

ب  فيق بين ك اه حكما ياتدأ لريس امرت ناء يرن ك اره حكر  كهري  ك اره حكمرا 

امررت نائيا يررن حكرر  كهرري،  أيررا إاا كرران غيرري يعقرر ل المعنررى فرر  مصررح بعدمترره 

لعارررادات مررر اء أكررران حكمرررا أصرررهيا أى امرررت نائيا،  عهرررى  ررربا ال قيررراف فررري ا

  د،  في   احرث  أعداد اليكعات. الحد

،  أيررا إاا كرران حكرر  اسصررل أن مكرر ن حكرر  اسصررل غيرري يخررت  برره ال الررث 

 بالقياف إلى غييم.  دىيختصا به ف  مع

  ال مك ن حك  اسصل يختصا به في حالتين  

  إاا كاارر  عهررة الحكرر  ال متصرر ر  ج د ررا فرري غيرري اسصررل، كقصرري اس لررى

،  لكررن عهترره   يعقرر ل المعنررى سن فيرره دفرر  يشررقة، فهرربا حكررسررافيالصرر ة لهم

السري،  السري ال متص ر  ج دم في غيي المسافة،  كبل  إباحرة المسرح عهرى 

الخرررين حكرر  يعقرر ل المعنررى سن فيرره بيسرريي  رفرر  حرريا،  لكررن عهترره لرراس 

 الخرين  ال متص ر  ج د ا في غيي لاسهما. 

 

التري دل  صري  حكر  اسصرل بره، ي رل اسحكراىدليل عهى بخ  ال ااية  إاا  دل  

 بحريى  ب ك ي يرن أربر  ز جرات، هالدليل عهى أاها يختصة باليم ل، كتز ج

خزممرة  فري القتراء بشرهادة االكترراءالز اا بإحدى ز جابه بعد ي بره،  ي رل 

، فررإن تمددن شددهد لدده خزيمددة فهددو حسددبه   تبررن ثابرر   حرردم بقرر ل اليمرر ل

اره ال مارا  الترز ا بر ك ي  السنة دالة عهرى أالنص و التي  ردت في القيآن 

عنهرا ز جهرا بعرض ااقتراء عردبها محرل لهرا أن  المتر فى،  عهى أن ين أرب 

،   ري أدلرة  ايريأبينبتز ا،  عهى أن البد في الشهادة يرن رجهرين أ  رجرل 

 عهى بخصي  الحك  باليم ل  بخزممة. 

كران سن عهرة القيراف  أيا اليكن الياب ،     عهة القيراف  فهربا  ر  أ ر  اسر

،   ري ك يرية اقتصري ينهرا عهرى امه،  بح ثها  ي أ ر  بحر ث القيراف ي أم

 أربعة  بعيمرها،  شي طها،  أقسايها،  يسالكها. 

 تعريف العلة:
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العهة   ي  صف في اسصل بني عهيه حكمه  معي  به  ج د  با الحك  فري 

برره  جرر د  ،  معرري ار  صررف فرري الخمرري بنرري عهيرره بحيممررهالررريع، فاحمررك

التحيم  في كل اايب يسكي،  االعتداء  صف فري ابتيراع احاسران عهرى ابتيراع 

أخيه بني عهيه بحيممه،  معي  به  ج د التحيم  فري امرتئيار احاسران عهرى 

امتئيار أخيه،   با    يرياد اسصر ليين بقر له   العهرة  ري المعري  لهحكر . 

 ،  ماي أياربه.  بسمى العهة  يناط الحك 

 

المترق عهيه بين جمه ر عهمراء المسرهمين أن هللا مراحااه يرا شريع حكمرا  ين 

إال لمصررهحة عاررادة،  أن  رربم المصررهحة إيررا جهرري اررر  لهرر ،  إيررا دفرر  ضررير 

عنه ، فالااعرث عهرى بشريم  أي حكر  شريعي  ر  جهري ينرعرة لهنراف أ  دفر  

ضررير عررنه ،   رربا الااعررث عهررى بشرريم  الحكرر   رر  الوامررة المقصرر دة يررن 

الحكر ، فإباحرة الرطري لهمريمض فري ريتران حكمتره دفر       حكمرة بشيمعه

  أ  اليرررار حكمتررره دفررر  المشرررقة عرررن المررريمض،  امرررتحقاق الشررررعة لهشررريم

، مدا عرد ااا حكمتره حررظ حيراة النرافل ع،  إمياب القصاو ين القابالتير

 إميرراب قطرر  مررد السررارق حكمترره حرررظ أيرر ال النرراف،  إباحررة المعا ضررات 

يا عن الناف بسد حاجرابه ، فحكمره كرل حكر  شريعي بحقيرق حكمتها دف  الح

 دف  يرسدة.  أ يصهحة 

،  أن مرريباا  جرر دم ب ج د ررا كررل حكرر  عهررى حكمترره  كرران المتاررادر أن مانرري

 الوامرة المقصر دة ينره،  لكرن  بشيمعه عديه بعديها، ساها  ي الااعث عهى 

غيري  أيريا خريرا   بشيم  بعض اسحكاى قد بك ن ئي باالمتقياء أن الحكمة فير  

لررا ي، أي ال ميرريا بحامررة يررن الحرر اف المررا ية، فرر  ممكررن التحقررق يررن 

عهيرره  ال ربررا  جرر دم   جرر دم  ال يررن عرردى  جرر دم،  ال ممكررن بنرراء الحكرر 

كمتهرا دفر  الحريا عرن ، ي ل إباحة المعا ضرات التري ح  ب ج دم  عديه بعديه

أن المعا ضررة  ،  ال ممكررن يعيفررةاف بسررد حاجررابه ، فالحاجررة أيرري خررريالنرر

 االبصرالبالز جية البي حكمته  ر  لحاجة أ  لويي حاجة،  ي ل ثا ت النسي 

الينسرري المرترري إلررى حمررل الز جررة يررن ز جهررا،   رربا أيرري خررري ال ممكررن 

 ال ق   عهيه. 

، فر  منتراا بنراء الحكر  أي أييا غيي ينتاا بقدميما   أييا    قد بك ن الحكمة

با  إباحررة الرطرري فرري ريترران  ررال  ررعهيرره  ال ربطرره برره  جرر دا  عررديا. ي

، حكمتهررا دفرر  المشررقة،   رربا أيرري بقرردميي مختهررف برراخت   النرراف لهمرريمض

،  كررربل  هيررره ال منتررراا التكهيرررف  ال مسرررتقي  أحررر اله ، فهررر  بنررري الحكررر  ع
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امتحقاق الشرعة لهشيم  أ  اليار حكمته دف  التير   ر  أيري بقردميي غيري 

بعض اسحكاى،  عردى ااترااطها فري  ينتاا، فألجل خراء حكمة التشيم  في

بعتررها، لررزى اعتاررار أيرري آخرري مكرر ن لا ي ررا أ  ينترراطا مانرري عهيرره الحكرر  

، بمعنرى أاره يمنرة  عديه بعديه  مك ن يناماا لحكمته ميبا  ج دم ب ج دم 

لها  أن بناء الحكر  عهيره يرن شر اه أن محققهرا    ربا اسيري المرا ي المنتراا 

يمنرة لحكمتره،  سن بنراء الحكر  عهيره يرن شرااه أن البي بني الحك  عهيه ساه 

محققها،    المياد بالعهة في اصرط   اسصر ليين، فرالريق برين حكمرة الحكر  

 عهته    أن حكمة الحك   ي الااعرث عهرى بشريمعه  الوامرة المقصر دة ينره، 

  رري المصررهحة الترري قصررد الشرررارع بتشرريم  الحكرر  بحقيقررا أ  بكميههرررا ، أ  

 قصد الشارع بتشيم  الحك  دفعها أ  بقهيهها. المرسدة التي 

 أيا عهة الحك  فهي اسيي الما ي المنتاا الربي بنري الحكر  عهيره  ربرا بره 

 ج دا  عرديا، سن الشر ن فري بنائره عهيره  ربطره بره أن محقرق حكمره بشريم  

المشرقة ،   ربم  الحك ، فقصي الص ة اليباعية لهمسافي حكمته التخريف  دفر 

غيرري ينترراا ال ممكررن بنرراء الحكرر  عهيرره  جرر دا  عررديا،  قرردمييالحكرر  أيرري ب

فاعتاي الشارع السري يناطا لهحك      أيي لا ي ينتراا  فري جعهره يناطرا 

لهحكررر  يمنرررة بحقيرررق حكمتررره، سن الشررر ن فررري السرررري أاررره ب جرررد فيررره بعرررض 

،  عهترره اليباعيررة لهمسررافي دفرر  المشررقة عنررهالمشررقات، فحكمررة قصرري الصرر ة 

 السري. 

حقاق الشرررعة بالشرريكة أ  اليرر ار حكمترره دفرر  التررير عررن الشرريم  أ   امررت

، فراعتايت الشريكة أ  الير ار بقدميي غيري ينتراا اليار،   بم الحكمة أيي

يناطرا لهحكر  يمنرة يناط الحك  سن ك  ينها أيي لرا ي ينتراا،  فري جعهره 

 بحقيق حكمتره إا الشر ن أن الترير منرال الشريم  أ  اليرار، فحكمرة امرتحقاق

 الشرعة دف  التير  عهته الشيكة أ  الي ار. 

  كر إباحة المعا ضات حكمتها دف  الحيا عن الناف بسد حاجابه ،   ربم الح

ساها أيي لرا ي ينتراا  فري  لحكمتهأيي خري، فاعتايت صيوة العقد يناطا 

يمنرة بحقيرق الحكمرة سن الصريوة عنر ان بياضري المتعا ضرين  جعهها يناطا

إليهرا، فحكمرة  فري بياضريهما بهرا أن مكر ن عرن حاجابهمرا بالمعا ضة  الش ن

اقل المهكية في الادمهين الاي  أ  احجارة مرد الحاجرة،  عهتره صريوة عقرد الاير  

  احجارة. 

 عهررى  رربا فيميرر  اسحكرراى الشرريعية بانرري عهررى عهههررا، أي برريباا بهررا  جرر دا 

ب جرد عهتره  عديا، ال عهى حكمها،  يعنى  با أن الحك  الشيعي م جد حيرث 
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 ل  بخهر  حكمته،  منتري حيث بنترري عهتره  لر   جردت حكمتره، سن الحكمرة 

لخرائهررا فرري بعررض اسحكرراى،  لعرردى ااتررااطها فرري بعتررها ال ممكررن أن بكرر ن 

أيررارة عهررى  جرر د الحكرر  أ  عديرره،  ال مسررتقي  ييررزان التكهيررف  التعايررل إاا 

 ربط  اسحكاى بها. 

 

، ممرن بحقرق حك  عهة  ي أيري لرا ي ينتراا ي لكلفالشارع الحكي  لما اعتا

الحكمررة برريبا الحكرر  برره جعررل ينرراط اسحكرراى عهههررا، ليسررتقي  التكهيررف  بنسررق 

يررا متيبرري عهررى اسمررااب يررن يسررااات.  بخهررف  أحكرراى المعرراي ت  معرري 

الحكمرررة فررري بعرررض اليزئيرررات ال أثررري لررره برررإزاء امرررتقاية التكررراليف  اطرررياد 

ن اسحكراى الشريعية برد ر  جر دا  عرديا ير  اسصر لي ن أ اسحكاى، لهبا قير

 عههها ال ي  حكمها. 

 بعاارة أخيى يناط الحك  الشيعي يمنته ال يئنته ، فمرن كران فري ريتران  

،  إن كان في مررية ال الرطي ل ج د عهة إباحته   ي السفعهى مري ماا  له 

  أ  جررارا لرره مسررتحق أخرربم ميررد يشررقة.  يررن كرران شرريمكا فرري العقررار المايرر

، ل ج د عهة امرتحقاقها   ري الشريكة أ  الير ار،  إن كران المشرتيي الشرعةب

العقار الماي   ال جارا لره ال    ين ل  مكن شيمكا فيال مخشى ينه أي ضير، 

اسمرررااب منالررره يرررن شرررياء بالشررررعة  إن كررران سي مررراي يرررن  أخررربممسرررتحق 

 يرن كران فري ريتران غيري يريمض  ال يسرافي ال مارا  لره  المشتيي ضير.

يني   ميد ين الص ى أقسى يشرقة.  يرن   إن كان عاي  في يحيي أ  الرطي

مهر  برالعه ى،  يرن لر  فري االيتحران ايرح  إن لر   ىحصل عهى النهامة الصوي

 محصل عهيها ال منيح  إن كان يهما بالعه ى.

 يررا داى الحكرر  الشرريعي مانرري عهررى عهترره ال عهررى حكمترره فعهررى الميتهررد أن 

العهررة بصرري  النمرري عررن الحكمررة، فررإاا قترري  مقترري بررالحك  حيررث ب جررد

بالشرررعة لويرري شرريم   ال جررار بنرراء عهررى أارره منالرره التررير يررن شررياء  رربا 

المشتيي فه  خاطئ،  إاا رفض الحك  امتحقاق الشرعة لشيم  أ  جرار بنراء 

 عهى أاه ال ضير عهيه ين شياء  با المشتيي فه  خاطئ. 

، فقرد قرير الرقهراء خهرف عرن عهترهئي أن الحك  قرد ب لكن في بعض اسحكاى ر  

 لر  م جرد الحكر    ر   باطل، فالعهة   ري صريوة العقرد  جردت المكيمأن بي  

ى عهى أاه ال بسرم  دعر ى النسري 1929لسنة  15  المادة ،  اصاقل المهكية

عند احاكار ل لد ز جة ثا  عدى الت قي بينهما  برين ز جرات يرن حيرث عقرد 

 حكمه     ثا ت النسي.العقد، فالز اا  جد  ل  م جد 
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تهري ال المرة بن  القيائن عهى أاره غيري رشريد ال منة  دل   21 القاصي إاا بهغ 

عهيه ي   ج د عهة ااتهائها     به غه من اليشرد.  الحقيقرة أن  ربم اسحكراى 

، سانا قردينا أن العهرل المرا ية المنتراطة بينها  بين يا بقدى  أي الها ال ينافاة

،  أن الممنرة أقيمر  عهيهرا عهرى أمراف أاهرا يمران لحكمهراى إاما باني اسحكرا

يقاى المئنة. لكن إاا قاى الدليل عهى اري أن مك ن  با المرا ي المنتراا يمنرة 

عهرى الاير  ارري  فراحكيام، د دل عهى أماف العهة  ل  مارق عهرةلحكمة الحك  فق

كريم الم  فالصريوة يرن يمنة التيا  البي    دليرل الحاجرةأن بك ن الصيوة 

،  الز جية التي ثا  فيها أن الرز جين لر  مهتقيرا يرن حيرث العقرد لر  ليس  عهة

باق يمنرة سن بكر ن الز جرة حمهر  يرن ز جهرا فهيسر  عهرة ل ار ت النسري، 

 منة ل  ماق يمنة لحسن التصي  المالي ي  دالئل عدى اليشد.  21 به ل 

ي يترريادفين أن بعررض اسصرر ليين جعررل العهررة  السررا يمررا مناورري التنايرره لرره  

يرن العهرة  السراي   يعنا ما  احدا،  لكن أك ري   عهرى غيري  ربا فعنرد   كرله 

،  كرل  عرديا     عهيه  ربا به  جر دا  كع ية عهى الحك ،  كل ينهما بني الح

.  لكرن إاا كاار  المنامراة ربا الحك  بره  بنائره عهيره في ارع حكمةينهما لهش

ي، ،  مرمي أمترا  السراف  العهةليبا يما بدركه عق لنا ممي ال صفي  با ا

 إن كاارر  يمررا ال بدركرره عق لنررا مررمي السرراي فقررا  ال مسررمى العهررة. فالسررري 

،  أيررا غرري ب الشررمس حميرراب فيمتررة ة اليباعيررة عهررة  مررايلقصرري الصرر 

المويب،  ز الها حمياب فيمتة المويب،  ز الها حمياب فيمتة المهري، 

، فكرل عهرة مراي، اي ال عهرةياب ص يه، فكل ين  بم م شه د ريتان حم

 ليس كل ماي عهة.  

 شروط العلة: 

اسصرررل الررربي  رد الرررن  بحكمررره قرررد مكررر ن يشرررتم  عهرررى عررردة أ صرررا  

 خ او،  ليس كل  صف في اسصل مصهح أن مك ن عهرة لحكمره، برل البرد 

ين أن بتر في فيره جمهرة شري ط.   ربم  اسصلفي ال صف البي معهل به حك  

ين يررن امررتقياء العهررل المنصرر و عهيهررا،  يررن الشرري ط امررتمد ا اسصرر لي

يياعاة بعيمف العهة،  يرن الوري  المقصر د يرن التعهيرل   ر  بعدمره الحكر  

إلررى الررريع.  بعررض  رربم الشرري ط ابرقرر  عهررى اشررتياطا كهمررة اسصرر ليين، 

 بعتررها لرر  برررق عهيهررا كهمررته ،  احررن اقتصرري  عهررى بيرران الشرري ط المترررق 

 عهيها. 

 يها أربعة: العلة المتفق علشروط 
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سرا مردرا بحامرة أ لها  أن بك ن  صرا لرا يا   يعنرى لهر رم أن مكر ن يح

الرريع ف برد أن بكر ن  ، سن العهة  ي المعي  لهحك  فيين الح اف الما ية

، مردرا برالحس فري الخمري،  متحقرق برالحس يرن  جر دم فري اايرب أييا لا يا

س فرري اسيرر ال بررالح در يرر  ابحرراد اليررنس الهرربمن مرردركانقررآخرري يسرركي،  ال

 ،  متحقق بالحس ين  ج د ما في يال آخي ين المقدرات. اليب مة الستة

لهبا ال مصح التعهيل ب يي خري ال مردرا بحامرة لرا ية ساره ال ممكرن التحقرق 

ين  ج دم  ال عديه فر  معهرل ثار ت النسري بحصر ل اطررة الرز ا فري رحر  

حيح.  ال معهرل اقرل ، بل معهل بممنته المرا ية   ري عقرد الرز اا الصرز جته

عين بل معهل بممنته الما ية   ي احمياب بالمهكية في الادمهين بتياضي المتا

،   ري ة القا ل.  ال معهرل بهر ل الحهر  بكمرال العقرل برل معهرل بممنتره المرا ي

 منة أ  له ر ع ية ين ع يات الاه ل قاهها.  15به ل 

بكر ن لره حقيقرة يعينرة  اتااطه أن ثاايها  أن مك ن  صرا ينتاطا   يعنى ا

يحررد دة ممكررن التحقررق يررن  ج د ررا فرري الررريع بحررد ا أ  بترررا ت مسرريي، سن 

أماف القيراف بسرا ي الرريع  اسصرل فري عهرة حكر  اسصرل،   ربا التسرا ي 

مسررتهزى أن بكرر ن العهررة يتررا طة يحررد دة حتررى ممكررن الحكرر  برر ن الرر اقعتين 

ثره حقيقتره يترا طة، رث لم ريتسا متان فيها ، كالقتل العمد العد ان ين ال ا

 أيكن بحقيقها في قترل الم صرى لره لهم صري،  االعترداء فري ابتيراع احاسران 

عهى ابتياع أخيه حقيقته يتا طة،  أيكن بحقيقها فري امرتئيار احاسران عهرى 

 امتئيار أخيه . 

لهبا ال مصح التعهيل باس صا  المياة غيي المتا طة، التي بختهرف اخت فرا 

  المي    اسح ال  اسفياد، ف  بعهل إباحة الرطي في ريتران بينا باخت 

 أ  المسافي بدف  المشقة بل يمنتها     السري أ  المي . لهميمض 

   يعنى يناماته أن مك ن يمنة لتحقيرق حكمرة أن بك ن  صرا يناماا   ثال ها  

يررن شرر اه أن محقررق يررا قصرردم   عررديا   الحكرر ، أي أن ربررا الحكرر  برره  جرر دا  

ارع بتشيم  الحك  ين جهي ار  أ  دف  ضير، سن الااعرث الحقيقري عهرى الش

بشيم  الحك   الوامة المقص دة ينه    حكمته،  لر  كاار  الحكمرة فري جمير  

 رري الااع ررة عهررى  اسحكرراى لررا ية يتررا طة لكاارر   رري عهررل اسحكرراى، ساهررا

ا، بشيمعها،  لكن لعدى له ر ا في بعض اسحكاى  عدى ااتااطها في بعته

أقيم  يقايها أ صا  لا ية يتا طة ي ئمة  يناماة لها.  يا مال اعتاار 

،  بم اس صا  عه  لألحكاى  ال أقيم  يقاى حكمها إال أاها يمنة لهربا الحكر 

فإاا ل  بكن يناماة  ال ي ئمة ل  بصهح عهة لهحكر . فاحمركار ينامري لتحريم  
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 القترل العمرد العرد ان ينامري  الخمي سن في بناء التحيم  عهيه حرظ العق ل ،

حميرراب القصرراو سن فرري بنرراء القصرراو عهيرره حرررظ حيرراة النرراف،  السرريقة 

ينامرراة حميرراب قطرر  مررد السررارق  السررارقة سن فرري بنرراء القطرر  عهيهررا حرررظ 

 أي ال الناف. 

باس صا  غيري المنامراة،  بسرمى باس صرا  الطيدمرة  لهبا ال مصح التعهيل

، أ  كر ن ا بالحك ،  ال بحكمته كهر ن الخمريبعقل ع قة لهالتي ال  االبراقيةأ  

يصريي اليرنس، أ  كر ن السرارق أمرمي الهر ن ، أ  كر ن  عد ااا   القابل عمدا  

صرهها في ريتان أعيابيا.  ال مصح التعهيل ب  صا  يناماة ب  المرطي عمدا  

هها قطعا غيي يمنرة لحكمرة ،  جعإاا طيأ عهيها في بعض اليزئيات بمناماتها

ال بصررح عهررة لنقررل المهكيررة،  ز جيررة يررن  التشرريم ، فصرريوة الايرر  يررن المكرريم

ثا  عدى ب قيهما ين حين العقد ال بصرل عهرة ل ار ت النسري،  بهر ل يرن بهرغ 

ال مصهح عهة لز ال ال المة النرسرية عنره، سن الاير   الرز اا  الاهر ل  يين اا  

 في  بم اليزئيات ليس  يمنة  ال يناماة. 

ال بك ن  صرا قاصيا عهرى اسصرل   يعنرى  ربا أن بكر ن  صررا رابعها  أن 

ممكن أن متحقق في عدة أفياد  م جد في غيي اسصل، سن الوي  المقصر د 

يررن بعهيررل حكرر  اسصررل بعدمترره إلررى الررريع، فهرر  عهررل بعهررة ال ب جررد فرري غيرري 

اسصل ال ممكن أن بك ن أماما لهقياف.  لهبا لما عهه  اسحكاى التي  ري يرن 

، ف  مصرح بعهيرل لبات اليم ل ل  مصح فيها القياف ئ  اليم ل، ب اهاخصا

العنرري بخمرري،  ال بعهيررل بحرريم  اليبررا فرري اسيرر ال  بحرريم  الخمرري ب اهررا اايررب

 اليب مة الستة ب اها ا ي أ  فتة. 

  بعررض اسصرر ليين خررالف فرري اشررتياط  رربا الشرريط فرري العهررة.  مناورري أن ال

 ر  شري ط العهرة التري  المقصر د، يرا داى مك ن في اشتياط  با الشيط خ  

، سارره ال بكرر ن العهررة أمامررا لهقيرراف إال إاا كاارر   أمامرره رري ركررن القيرراف 

 غيي خاو باسصل  ممكن  ج دم في غييم.  يتعدمة أي أييا  

 أقسام العلة: 

 اعتاار الشارع إما ا  عديه   بقسي  العهة ين ااحية

 صرف فري اسصرل مصرهح أن  قدينا فري بحرث تشري ط العايرةت أاره لريس كرل

مك ن عهة لحكمه،  أاه ال مصح التعهيرل ب صرف إال إاا كران لرا يا ينتراطا 

، بحيرث هيناماا.  بينا أن المياد بمناماة ال صف لهحك  أن مك ن يمنة لحكمت

مكرر ن بنرراء الحكرر  عهيرره  ربطرره برره يررن شرر اه أن محقررق المصررهحة الترري شرريع 
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مري يراط مشرتيط أن مكر ن ال صرف المناالحك  ين أجهها.  اقير  نا أاه ل حت

 اعتايم الشارع عهة ب ي ا عه ين أا اع االعتاار.  دي  له رم  ااتااطه ق

  اسصرر ليين م، قس ررااعتاررارم إمرر يررن ااحيررة اعتاررار الشررارع لهمنامرري  عرردى 

 ال صف المنامي إلى أقساى أربعة  

 ي المهوي. ،  المناملمنامي الم ئ ،  المنامي الميملالمنامي المؤثي،  ا

بن ا الحصي في  بم اسقساى عهى أن ال صرف المنامري إاا اعتاريم الشرارع   

بعينه عهرة لحكر  بعينره فهر  المنامري المرؤثي،  إاا اعتاريم الشرارع عهرة بنر ع 

،  إاا ل  ي بي بيااها فه  المنامي الم ئ التي مآخي ين أا اع االعتاار ال  ثة 

 لر  ميبري حكمرا العتاار  ل  مارغ اعتارارم معتايم الشارع ب ي ا ع ين أا اع ا

فهر  المنامري عهى  فقه، فهر  المنامري الميمرل،  إاا ألوري الشرارع اعتارارم 

المهوي.  قد ابرق ا عهرى صرحة التعهيرل بالمنامري المرؤثي  بالمنامري الم ئر ، 

 عهررى عرردى صررحة التعهيررل بالمنامرري المهورري،  اختهررر ا فرري صررحة التعهيررل 

 با بيان اسقساى اسربعة  أي هتها  بالمنامي الميمل.   

عهرى  المنامي المؤثي     ال صف المنامي الربي ربري الشرارع حكمرا   -1

 فقرره، عهررة لهحكرر ، الرربي ربرري عهررى  فقرره،  ثارر  بررالن  أ  احجمرراع بعينرره 

ل  ا  الن  س راء ف ري    ي اله ق له بعالى ت ز  يض  ق ل       أ ا ى ف راع  ح  م س   ل  ا    ع ن  ال م    

رريض  ا ح  ، الحكرر  ال ابرر  بهرربا النصررل  رر  إميرراب اعتررزال [222الاقررية  ]  ل م 

النساء في المحيض،  قرد ربري عهرى أاره أاى،  صر ل الرن  صريمح فري أن 

عهة  با الحك     اساى، فاساى حمياب اعتزال النساء في المحيض  صرف 

 ينامي يؤثي. 

  ينر  القابرل يرن إرث الن   رت الحك  ال اب  بهبا ال يري القاتل  ت  ق له 

،  ص ل الرن  مرؤيئ إلرى أن عهرة  ربا المنر  ي رثه،  قد ربي عهى أاه قابل

 رر  القتررل، سن بعهيررق الحكرر  بمشررتق مررؤان برر ن يصرردر االشررتقاق  رر  العهررة، 

 فالقتل لهمن  ين احرث  صف ينامي يؤثي. 

ت رى  إ ا ا ب ه و ر ا  ال  ق له بعالى    ى ح  ي ت راي 
اب ت ه  ا  ال  ردا     ش  رن ه    ر  رت   ي   ن  ك را   ف رإ ن  آا س 

ال ه     ، الحك  ال اب  بهبا الن    أن ين ل  ماهرغ [6  ]النساء  ف اد ف ع  ا  إ ل ي ه    أ ي   

،  قررد ثارر  باحجمرراع أن عهررة هل ليرر يالررهالحهرر  يررن اليتررايى ثارر  ال المررة عهررى 

ل المررة الماليررة ثارر ت ال المررة الماليررة عهررى الصررويي صررويم، فالصرروي ل ارر ت ا

  صف ينامي يؤثي. 
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فكررل حكرر  شرريعي ربرري عهررى  صررف ينامرري فرري يحهرره  دل ارر  أ  إجمرراع 

عهى أن  با ال صف    عهة  ربا الحكر ، فهربا ال صرف ينامري يرؤثي،   ربا 

 أعهى درجات اعتاار ال صف المنامي. 

ي الرربي ربرري الشررارع حكمررا عهررى المنامرري الم ئرر    رر  ال صررف المنامرر -2

احجماع اعتاارم بعينه عهة لنرس الحكر  الربي ربري    بالن  أ ،  ل  م ا قره

عهى  فقه،  لكن ثا  بالن  أ  احجمراع اعتارارم بعينره عهره لحكر  يرن جرنس 

تاررار  صررف يررن جنسرره عهررة لهرربا الحكرر . ربرري عهررى  فقرره، أ  اعالحكرر  الرربي 

المنامري يعتاريا بنر ع يرن  ربم اسار اع ال  ثرة ل عتارار فمتى كران ال صرف 

التعهيررل برره ي افقررا بصرريفات الشررارع فرري بشرريمعه  بعهيهرره،  لهرربا مسررمى  كرران

أي الم افق بصيفات الشارع،  قد ابررق عهرى صرحة التعهيرل  لم ئ المنامي ا

 به  بناء القياف عهيه. 

ي ال ال صف المنامي البي اعتايم الشارع بعينه عهة لحكر  يرن جرنس الحكر  

ن الصويية،  الر  ة لألب في بز مالبي ربي عهى  فقه  الصوي ل ا ت ال الم

فرالحك  أاه ثا  برالن  ثار ت ال المرة لرألب فري برز من بنتره الاكري الصرويية. 

    ثا ت ال المة ربي عهى  فق الاكارة  الصوي،  ل  مردل ار  أ  أإجمراع 

، لكررن ثارر  باحجمرراع  ت  رربم ال المررة الاكررارة أ  الصررويعهررى أن العهررة ل ارر

رس     المرة ويية،  ال المة عهى النهى يال الصله المة ع اعتاار الصوي عهة

التزا ا ين جنس  احد،     ال المة . فكر ن الشرارع لمرا اعتاري الصروي عهرة 

ا،  يرن له المة عهى يرال الصرويية اعتاري الصروي عهرة له المرة عهيهرا ب ا اعهر

عهرى برز من    ال المرة عهرى بز ميهرا. فعهرة ثار ت ال المرة لرألبأا اع ال المرة

،  بمررا أن الصرروي متحقررق فرري ال يرري الصررويية فتقرراف صررويية الصررويالاكرري ال

عهى الاكي الصويية  ب ا  عهيها  المة التز من،  بقراف عهيهرا أمترا يرن فري 

 حك  الصويية   ي المين اة  المعت  ة.

 ي ال ال صف المنامي البي اعتاي الشارع  صرا ين جنسه عهة لهحك  البي 

م  بين الص بين في  ق   احد،  ال  أاره ربي عهى  فقه  المطي حباحة الي

بين حال المطي. فالحك      إباحرة اليمر  ثا  بالن  إباحة اليم  بين الص 

،  ل  مردل ار   ال إجمراع عهرى أن الص بين ربي عهى  فق حال المطي بين

المطي    عهة  با الحك ، لكن دل ا  آخي عهى إباحة اليم  برين الصر بين 

سررري.  ثارر  باحجمرراع أن عهررة إباحررة اليمرر  السررري، فرري  قرر   احررد حررال ال

عان ين جنس  احد، سن ك  ينهما عرار  يمنرة الحريا   السري  المطي ا

 المشررقة، فكرر ن الشررارع لمررا اعتارري السررري عهررة حباحررة اليمرر  بررين الصرر بين 
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حة اليم  برين الصر بين ، فعهة إبايا    ين جنسه عهة لهبم احباحة اعتاي كل

 ،  مقاف عهيه حال ال هن  الايد. المطي حال المطي 

 ي ال ال صرف المنامري الربي اعتاري  صررا يرن جنسره عهرة لحكر  يرن جرنس 

الحك  البي ربي عهى  فقه  بكير أ قات الصه ات فري الهيرل  النهرار لسرق ط 

قترراء الصرر ة عررن الحررائض.  الرر  أارره ثارر  بررالن  أن الحررائض فرري أثنرراء 

يهررا إاا طهرريت أن بقترري الصرر ى د ن  ال بصررهى،  أن عهحيتررها ال بصرر ى 

الص ة. فالحك    ر  مرق ط قتراء الصره ات عنهرا لر  مردل ار  عهرى عهتره، 

أن بكير أ قات الصره ات لري   اهرارا يمنرة الحريا  المشرقة فري ئي  لكن ر  

ى ك يرية  ري ك يية  ي يمان الحيا عه  سحكرا أشياءأدائها،  الشارع اعتاي 

 السرري حباحرة الرطري فري ريتران،  ي ، كرالمرخ   بخريف عن المكهف

،  عرردى المرراء لهترريم ،  دفرر  الحاجررة لهسرره  اعيررةب السررري لقصرري الصرر ة الي

  العياما، فك ن الشارع اعتاي كل ا ع ين أا اع يمان الحيا عهرة  لكرل ار ع

ين أا اع اسحكاى التي فيها بخريف.  بكير أ قات الصه ات ين أار اع يمران 

 الحائض ين أا اع اسحكاى التي فيها بخريف. الحيا،  مق ط قتائها عن 

  با الن ع ين أا اع االعتاار مرسح الميال لهتعهيل باس صا  المنامراة، سن 

، ال مخهر  يرن أن مكر ن أي كل  صف ينامي ربي الشارع الحكر  عهرى  فقره

 صف ين جنسه اعتايم الشارع عهة لحك  يرن جرنس حكمره،  صرحة التعهيرل 

 ،عتاار جنسه في جنس الحكر  بررتح أبر اب القيراف بسرعة بالمنامي بناء عهى ا

  يمنررة الحرريا عهررة لحكرر  فيرره سن يررول  رربا  أن الشررارع إاا اعتارري  صرررا  رر

، صح اعتاار أي  صف آخي ين يمان الحيا عهة سن حك  آخري فيره بخريف

 بخريف.

مررا عهررى  فقرره،  لرر  ك ال متصرر ر أن م جررد  صررف ينامرري ربرري الشررارع ح

يرن أار اع االعتارار السرابقة برل البرد أن الشرارع اعتاريم  لر  معتايم ب ي ار ع 

ينامي ربري الشرارع  ه.  عهى  با فكل  صفباعتاار جنسه عهة لينس حكم

 ،  إيا ي ئ . حكما عهى  فقه، فه  إيا يؤثي

بالمنامي الويمري، فرال متصر ر  جر دم، ساره  اسص ليين أيا يا ممام بعض 

الشررارع حكمررا عهررى  فقرره،  لرر  م ارر  فرر م بال صررف المنامرري الرربي ربرري عي  

اعتاارم ب ي ا ع ين أا اع االعتاار،  قد بينا أاه ير  السرعة فري اعتارار جرنس 

جمر   ،  لهبا ل  مبكي صاحيفي جنس الحك  ال م جد ينامي غيميال صف 

عهرى بقسري  المنامري إلرى يرؤثي  ي ئر   ،  اقتصريمرييالي اي  المنامري الو

 اختياام.   ييمل،   با البي
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المنامي الميمل     ال صف البي ل  ميبي الشرارع حكمرا عهرى  فقره  -3

م بر ي ار ع يررن أار اع االعتارار،  ال عهررى ار لر  مردل دليررل شريعي عهرى اعتارر

   لكنرره ييمرل أي يطهررق عررن قررق يصرهحةإلوراء اعتاررارم. فهر  ينامرري أي مح

دليررل اعتاررار  دليررل إلورراء،   رربا  رر  الرربي مسررمى فرري اصررط   اسصرر ليين 

 ة الميمهةت. تالمصهح

   ضر  الخرياا عهرى اسر    المصالح التي بنى عهيها الصحابة بشيم ي اله

،  غيرري  رربا يررن المصررالح الزراعيررة،  ضرريب النقرر د،  بررد من القرريآن  اشرريم

،  لر  مقر  دليرل يرن الشرارع عهرى اعتاار را  ال يع ا اسحكاى بناء عهيهاالتي ش

 عهى إلواء اعتاار ا.

بناء عهيه، فمرنه  يرن  في بشيم  اسحكاى ءتهف العهما  با المنامي الميمل اخ

،  يرنه  يررن ااحيرة أن الشررارع لر  معتاريم فقرال  ال مانرري عهيره بشريم  امري إلرى

،  مري بي بح ره ارارم فقرال  مانري عهيره التشريم أن الشرارع لر  مهرغ اعت امي إلى

 يرص . 

بحقيرق  المنامي المهوي      ال صف البي ممهي أن فري بنراء الحكر  عهيره -4

يصهحة،  ل  ميبي الشارع حكما عهى  فقه  دل الشارع ب ي دليرل عهرى إلوراء 

 اعتاارم. 

،  ي ررل إلررزاى   فرري القيابررة لتسررا مهما فرري احرث  بسررا ي االبررن  الانرري ررل

 في ريتان بعق بة خاصة ليدعه.  المرطي عمدا  

    با ال مصح بناء بشيم  عهيه،  مي بي بح ه يرص . 

 ة: ـمسال  العل

  الطرريق الترري مت صررل بهررا إلررى يعيفتهررا،  أشررهي  رربم المررياد بمسررال  العهررة

 المسال  ث ثة  

  فإاا دل ا  القيآن أ  السنة عهى أن عهة الحك   ري  ربا ال صرل أ ال  الن 

المنصر و عهيهرا  كران القيرراف كران  ربا ال صرف عهرة برالن   مسرمى العهرة 

الن  عهى أن ال صرف عهرة قرد بناء عهيه    في الحقيقة بطايق لهن .  داللة 

 بك ن صياحة  قد بك ن إمماء أي إشارة  به محا ال بصيمحا. 

عهى العهيرة ب ضرعه الهور ي ي رل يرا  فالداللة صياحة  ي  داللة لرظ في الن 

، أ  سجرل كربا،  إاا كران الهررظ الردال ، أ  لساي كباإاا  رد في الن  لعهة كبا

داللرة عهرى العهيرة، فداللرة الرن  عهرى محتمرل غيري ال عهى العهية في الرن ، ال

م رر   عهيررة ال صررف صرريمحة قطعيررة كق لرره بعررالى فرري بعهيهرره بع رره اليمررل   ره

م ل   ة  ب ع د  اليه ي  َ   ح  من  ل ئ    م ك  ن  ل هن اف  ع ه ى  ر  نب  ي  من     ي  ا ش   ، [165  ]النساء يه
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ك ي  ال  م ك  ن  د  ل ة  ب ري ن     ق له في إمياب أخب خمس الريء لهرقياء  المساكين 

ررنك     ن ي رراء ي  انمددا نهيددتكم عددن ادخددار ت   ،  كقرر ل اليمرر ل [7الحشرري  ] اس  غ 

 . تلحوم األضاحي ألجل الدافةل فكلوا وادخروا

الرردال عهررى العهيررة فرري الررن  محتمررل الداللررة عهررى غيرري العهيررة،  إاا كرران الهرررظ 

ر  ة   نية، ي ل ق له بعالى  فداللة الن  عهى عهيه ال صف صيمحة ل أ ق    الص 

س   ه ري ه       [،  ق له78احمياء  ] ل د ل  ا  الش م  ن ا ع  ي  ي  من    اد  ا  ح  ن  ال ب  ف ا م ه  ف ي  

ر    ه ر   ل ه  ريض  ق رل    ر    ق لره   [160النسراء  ] ط ي  ا اتف أ ح  ح  ر  ل  ا    ع رن  ال م  م س    

ل  ا   ت ز  يض   أ ا ى ف اع  ح  اليمر ل فري طهرارة ،  ق ل [222الاقية  ] الن  س اء ف ي ال م 

الرن  ،  إامرا كاار  داللرة تالطوافين عليكم والطوافدات منانها ت  مؤر الهية

اسلررال الدالرة عهيهرا فيهرا،   ري  الر ى، عهى العهيرة لنيرة فري  ربا اسي هرة سن 

،  إن كرران التعهيررل  رر  بسرتعمل فرري التعهيررل فرري غيريم ،  إن كمررا الاراء،  الررراء

 الما ي ين يعاايها في  بم النص و.

، فهررري ي رررل الداللرررة أي إشرررارة  بنايهرررا  أيرررا داللرررة الرررن  عهرررى العهيرررة إممررراء

، بحيررث متاررادر يررن  رربا يبيرري الحكرر  يررن ال صررف  اقتياارره بررهالمسررترادة يررن ب

  جره،  الر  ي رل ق لره ل قتريان   إال ل  مكن كفه  عهيه ال صف لهح االقتيان

 ت،  ق لررهال يددري القاتددلت  ت،  ق لررهال يقضددي القاضددي وهددو  ضددبان  ت  

ت اقع  أ هري  ت ،  ق له لألعيابي لما قال له للراجل سهم وللفارس سهمانت

طعيرة أ  ، قيت  كر ن الداللرة صرياحة أ  إممراء، تكر  رفي اهرار ريتران عمردات

 ، يدار ا عهى  ض  الهوة  مياق الن . لنية

 

 صرف  يتهد ن في عصي ين العص ر عهى عهيرةرق المفإاا ابثاايا  احجماع  

  عهيه  با ال صف لهحك  باحجماع،  ي ال  با إجمراعه  عهرى لك  شيعي ثات

امري، سن   ربا يسرهكا   أن عهة ال المة المالية عهرى الصرويية الصروي،  فري عرد  

 اراة القياف ال مقيس ن  ال معهه ن فكيف منعقد بد اه  إجماع. 

.  التقسي   ر  حصري اي  التقسي   الساي يعنام االختاار،  ينه المساارالس ثال ا 

اس صا  الصرالحة سن بكر ن عهرة فري اسصرل،  بيدمرد العهرة بينهرا بر ن مقرال 

. فإاا  رد ار  بحكر  شريعي فري  اقعرة إيا  با ال صف أ   با ال صف العهة

إلررى  لرر  مرردل ارر   ال إجمرراع عهررى عهررة  رربا الحكرر ، مرره  الميتهررد لهت صررل 

  بر ن مصري اس صرا  التري ب جرد ة  با الحك  يسه  الساي  التقسري يعيفة عه

 في  اقعة الحك ،  بصهح سن بك ن العهة  صرا ينهرا،  مختاي را  صررا  صررا  

تاري ،  أار اع االعتارار الربي بعفري العهرةعهى ض ء الشي ط ال اجري ب افي را 
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، ن عهررةح أن بكرر ، ب امررطة  رربا االختاررار مسررتاعد اس صررا  الترري ال بصررهبرره

 مستاقي يا مصهح أن مك ن عهة،  بهبا االمرتاعاد   ربا االمرتاقاء مت صرل إلرى 

 الحك  ب ن  با ال صف عهة. 

    رد الن  بتحيم  ربا الرتل  النسيئة في ياادلة الشعيي بالشعيي  ي  

 ل  مدل ا   ال إجماع عهى عهة  با الحك ، فالميتهد مسه  لمعيفرة عهرة  ربا 

يمرا  ه  السراي  التقسري  بر ن مقر ل  عهرة  ربا الحكر  إيرا كر ن الشرعييالحك  يس

،   إيرا ك اره يمرا مقترات بره ،  إيرا ك اره طعايرامتاا قدرم ساه متاا بالكيرل

  لكن ك ن طعايا ال مصهح عهة، سن التحريم  ثابر  فري الرب ي بالرب ي  مدخي

فري المهرح  ليس الب ي طعايا،  ك اه ق برا ال مصرهح أمترا سن التحريم  ثابر  

العهة ك اه يقدرا.  بنراء عهرى  ربا  مقراف  بالمهح،  ليس ق با، فيتعين أن بك ن 

، فرري ياادلتهرا بينسرها لرن  كرل المقردرات بالكيرل أ  الر زنعهى يا  رد في ا

 محيى ربا الرتل  النسيئة.

 كبا  رد الن  بتز من اسب بنتره الاكري الصرويية،  لر  مردل ار   ال إجمراع 

بم ال المررة، فالميتهررد مرريدد العهيررة بررين ك اررام بكرريا  ك اهررا عهررى عهررة ثارر ت  رر

ية،  مسررتاعد الاكررارة سن الشررارع يررا اعتاي ررا لهتعهيررل بنرر ع يررن أارر اع يصررو

االعتاار،  مستاقى الصوي سن الشارع اعتاريم عهرة له المرة عهرى المرال،   ري 

 ، فريحك  بر ن العهرة الصروي  مقريس عهرىال المة عهى التز من ين جرنس  احرد 

 الاكي الصويية ال يي الصويية بياي  الصوي. 

 كبا  رد الن  بتحيم  شيب الخمي  ل  مدل ا  عهى عهرة الحكر ، فالميتهرد 

،  مسررتاعد ة بررين ك ارره يررن العنرري أ  ك ارره مررائ  أ  ك ارره يسرركيايررمرريدد العه

،  ال ااي ساه طيدي غيي ينامري،  مسرتاقي ال الرث ال صف اس ل ساه قاصي

 ة.فيحك  ب اه عه

حث في اس صرا  الم جر دة فري   أن الميتهد عهيه أن ما خ صة  با المسه 

 مسرتاقي يرا  ر  عهرة حسري  ،  مستاعد يا ال مصهح أن مك ن عهة ينهرا،اسصل

بحقرق شري ط العهرة، بحيرث ال  ء االمرتاقا،   ادمره فري االمرتاعاد رجحان لنره

يررن أارر اع  مسررتاقي إال  صرررا لررا يا ينترراطا يتعرردما ينامرراا يعتارريا بنرر ع

، سن ينه  يرن مريى المنامري  ربا .  في  با بترا ت عق ل الميتهدمناالعتاار

، سن يرررنه  يرررن مررريى نه  يرررن مررريى بررررا ت عقررر ل الميتهررردمنال صرررف،  يررر

المنامي  ربا ال صرف،  يرنه  يرن مريى المنامري  صررا آخري . فالحنريرة رأ ا 

بحرراد اليررنس، القرردر يرر  االمنامرري فرري بعهيررل التحرريم  فرري اسيرر ال اليب مررة 

م القر ت  االدخرار ير  ،  المالكيرة رأ افعية رأ م الطعر  ير  ابحراد اليرنس الش
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ال المررة عهررى الاكرري .  الحنريررة رأ ا المنامرري فرري بعهيررل ثارر ت ابحرراد اليررنس

 ،  الشافعية رأ م الاكارة. الصويية الصوي

،  المررياد بتنقرريح عررد يررن يسررال  العهررة بنقرريح المنرراط  بعررض عهمرراء اسصرر ل

منراط،  ر  بهربمي يرا ارريا بره الحكر   بنري عهيرره   ر  عهتره.  الحرق أن بنقرريح ال

عهيرة يرن غيري بعيرين  صرف بعينره المناطق إاما مكر ن حيرث دل الرن  عهرى ال

، فه  ليس يسهكا لهت اصرل بره إلرى بعهيرل الحكر ، سن بعهيرل الحكر  يسرتراد عهة

بهرا يرن  ين الرن ،  إامرا  ر  يسره  لتهربمي  بخهري  عهرة الحكر  يمرا اقترين

 اس صا  التي ال يدخل لها في العهية. 

 قررال لرره     يررا  رد فرري السررنة أن أعيابيررا جرراء إلررى رمرر ل هللا  ي ررال  رربا

؟ت فقال    اقعر  أ هري فري اهرار ريتران ما صنعس، فقال له اليم ل  ت هك 

، فهربا الرن  دل باحممراء عهرى أن الحردمث ر ...نكفِِّ   ت لعمدا، فقال له اليم 

،  لكن  با البي  ق  ينره فيره يرا التكريي عهى اسعيابي يا  ق  ينهاب عهة إمي

 ك اررره  اقررر   ال يررردخل لررره فررري العهيرررة حميررراب التكريررري ي رررل ك اررره أعيابيرررا،

 ،  ك اه  اق  في اهار ريتان ين به  السنة بعينها. خص و ز جته

هرة فالميتهد مستاعد  بم اس صا  ساها ال يدخل لها في العهيرة ،  مسرتخه  ع

ال قاع عمدا في اهار ريتان،  عهى  با بيي الكررارة عهرى يرن أفطري عايردا 

في اهار ريتان باليماع خاصة،   با يرب ي الشرافعي.  أيرا الحنريرة فقرال ا  

إن ي ل اليماع كل يرطي،   بم المماثهة بره  بالتارادر فتيري الكررارة عهرى كرل 

أ  غيي را فيكر ن  ين أفطي عمدا في اهرار ريتران بيمراع أ  ب كرل أ  بشريب

عمردا، فتهربمي العهرة المناط حمياب الكرارة عنرد   بعرد بهبماره المرسرد لهصر ى 

 يما اقتين بها  يما ال يدخل له في العهية     بنقيح المناط. 

 ين  با متارين أن بنقريح المنراط غيري السراي  التقسري   سن بنقريح المنراط مكر ن 

بب  ال خال  ين اقتيان يرا ال ،  لكنه غيي يهيناط الحك  حيث دل ا  عهى

 دخل له في العهية به . 

 أيررا السرراي  التقسرري  فيك ارران حيررث ال ميرر د ارر  أصرر  عهررى ينرراط الحكرر ، 

  مياد الت صل بهما إلى يعيفة العهة ال إلى بهبماها ين غيي ا. 

 أيررا النمرري فرري امررتخياا العهررة غيرري المنصرر و عهيهررا،  ال الميمرر  عهيهررا 

قسي ، أ  ب ي يسه  ين يسال  العهة فيسمى بخريمن المنراط. ب امطة الساي  الت

فه  امرتنااط عهرة لحكر  شريعي  رد بره الرن   لر  مريد ار  بعهتره  لر  منعقرد 

 إجماع عهى عهته. 
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 أيا بحقيق المناط فه  النمي في بحقق العهة التي ب ا  بالن  أ  باحجمراع أ  

 ، كمرا إاا  رد الرن  ب ي يسه  في جزئية أ   اقعة غيي التري  رد فيهرا الرن

برر ن عهررة اعتررزال النسرراء فرري المحرريا  رري اساى فينمرري فرري بحقيررق اساى فرري 

 النراف. 

 كما إاا ثا  أن عهة بحيم  شيب الخمري احمركار فينمري فري بحقيرق احمركار 

 في اايب آخي. 

 ــــــــــــــــــ
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 الدليل الاامً

 االستحسان 

 

 عه أا ا -2    بعيمره.  -1          

 شاه ين ال محتي ن به. -4   حييته.  -3 

 

 :تعريفه

  عد الشيء حسنا،  في اصط   اسصر ليين   ر  عرد ل االمتحسان في الهوة

، أ  عن حك  كهري إلرى تتى قياف جهي إلى يقتتى قياف خريالميتهد عن يق

 ح لدمه  با العد ل. حك  امت نائي لدليل ااقد  في عقهه رج  

مرريد ارر  بحكمهررا،  لهنمرري فيهررا  جهترران يختهررران  فررإاا عيضرر   اقعررة  لرر 

إحدا ما لا ية بقتتي حكما  اسخيى خريرة بقتتري حكمرا آخري،  قراى برنرس 

لنمري المرا ية فهربا الميتهد دليل رجح  جهة النمي الخرية، فعدل عرن  جهرة ا

مسمى شيعا  االمتحسان.  كبل  إاا كان الحك  كهيا،  قاى بنرس الميتهرد دليرل 

ناء جزئية ين  با الحك  الكهي  الحك  عهيها بحك  آخي فهربا أمترا مقتتي امت 

 مسمى شيعا االمتحسان. 

 أنواعه: 

 ين بعيمف االمتحسان شيعا متاين أاه ا عان  

 أحد ما  بيجيح قياف خري عهى قياف جهي بدليل. 

  ثاايهما  امت ناء جزئية ين حك  كهي بدليل. 

 

  ين أي هة الن ع اس ل   

ال اقررف إاا  قررف أرضررا زراعيررة مرردل حررق اء الحنريررة عهررى أن ارر  فقهرر -1

المسريل  حرق الشرريب  حرق المرري ر فري ال قررف باعرا بررد ن اكي را امتحسررااا، 

 القياف أاها ال بدخل إال بالن  عهيها كالاي .   جه االمتحسران  أن المقصر د 

ين ال قرف ااترراع الم قر   عهريه ،  ال مكر ن االاترراع براسر  الزراعيرة إال 

بالشيب  المسيل  الطيمرق، فتردخل فري ال قرف برد ن اكي را سن المقصر د ال 

 متحقق إال بها كاحجارة. 

ينهمرا إخرياا يهر  يرن فالقياف الما ي إلحراق ال قرف فري  ربا الاير ، سن كر  

 يالكه.
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 القيرراف الخررري  إلحرراق ال قررف فرري  رربا باحجررارة سن كرر  ينهمررا يقصرر د برره 

ل  الشيب  الطيمق في إجارة اسطيان بد ن اكي ا االاتراع، فكما مدخل المسي

 بدخل في  قف اسطيان بد ن اكي ا.

ا  فقهاء الحنرية عهى أاه إاا اختهف الاائ   المشتيي في يقدار الر من قارل -2

قاض الماي ، فرادعى الارائ  أن الر من يائرة جنيره  ادعرى المشرتيي أاره بسرع ن 

لاررائ ، سن الاررائ  مرردعي الزمررادة ت متحالررران امتحسررااا،  القيرراف أن ال محهررف ا

تيي منكي ررا،  الاينررة عهررى يررن أدعررى،  اليمررين عهررى يررن   رري عشرريةت  المشرر

لرا يا بالنسراة  ، ف  ممين عهى الارائ .   جره االمتحسران  أن الارائ  يردعف أاكي

،  المشرتيي في بسهي  الماي  بعد دف  التسرعينإلى الزمادة  ينكي حق المشتيي 

ة التي ادعا ا الارائ    ري العشرية  يردع حرق بسرهمه الماير  ينكي لا يا الزماد

بعررد دفرر  التسررعين، فكررل  احررد ينهمررا يرردع يررن جهررة  ينكرري يررن جهررة أخرريى 

 فيتحالران. 

فالقياف الما ي  إلحاق  بم ال اقعة بكرل  اقعرة برين يردع  ينكري، فالاينرة عهرى 

 ادعى  اليمن عهى ين أاكي.ين 

ل  اقعة بين يتداعيين، كل  احد ينهمرا معتاري  القياف الخري  إلحاق ال اقعة بك

 في آن  احد يدعيا  ينكيا فيتحالران. 

ار  فقهراء الحنريرة عهررى أن مرؤر مرااع الطيرري كالنسري  الورياب  الصررقي  -3

طا ي امتحسااا ايس قياما.  جره القيراف  أاره مرؤر  دأة  العقابح الاازي  ال

مري  السرا   الربئي، حك  ائ  كالرهرد  النحي ان يحيى لحمره كسرؤر مرااع الاهر

 إن كران مؤر الحير ان براب  لحكر  لحمره.   جره االمتحسران  أن مرااع الطيري 

لحمها إال أن لعابها المت لد يرن لحمهرا ال مخرتها بسرؤر ا، ساهرا بشريب  يحييا  

طا ي،  أيا مااع الاهائ  فتشيب بهسرااها المخرتها بهعابهرا بمنقار ا     عمي  

 فههبا منيس مؤر ا. 

ل ي ال ين  بم اسي هة، بعار  في ال اقعة قيامان أحد ما جهري يتارادر فري ك

فهمة،  اآلخي خري دقيق فهمه،  قراى لهميتهرد دليرل رجرح القيراف الخرري فعردل 

عن القياف اليهي فهربا العرد ل  ر  تاالمتحسرانت  الردليل الربي بنري عهيره  ر  

  جه االمتحسان. 

  ين أي هة الن ع ال ااي   

بير  المعرد ى  التعاقرد عهرى المعرد ى،  رخر  امتحسران فري  اهى الشارع عن

السه   احجارة  المزارعة  المسراقاة  االمتصرناع   ري كههرا عقر د، المعقر د 

 عهيه فيها يعد ى  ق  التعاقد،   جه االمتحسان حاجة الناف  بعارفه . 
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سن التيهررل ارر ع يررن  ييهرر     ارر  الرقهرراء عهررى أن اسيررين متررمن بم برره

  جرره .  امررت ني امتحسررااا يرر ت اسب أ  اليررد أ  ال صرري ييهرر   التعرردي، 

  أن اسب  اليد  ال صي لكل ينه  أن منررق عهرى الصرويي  مصري االمتحسان

 يا محتاا إليه فهعل يا جههه كان قد صيفه في  جهه. 

 اص ا عهى أن اسيين ال متمن إال بالتعدي أ  التقصريي فري الحررظ،  امرت نى 

لمشتيا ، فإاه متمن إال إاا كان   ا يا عندم بق ة قرا ية  امتحسااا اسجيي ا

   ب يين المست جيمن.   جه االمتحسان

متحسررااا ،  امررت ني امحيرر ر عهيرره لهسررره ال بصررح بايعابرره اصرر ا عهررى أن ال

رسره فيره بر يين   أن  قرره عهرى ا  جره االمتحسران،  قره عهى ارسه يدة حيابره

 وي  ين الحيي عهيه. ،   با مترق  العقارابه ين التياع

،   ربا  ر  اسي هرة امرت ني  جزئيرة يرن حكر  كهري بردليلفري كل ي ال يرن  ربم 

 مسمى اصط حا االمتحسان. البي 

 حجيته: 

يررن بعيمررف االمتحسرران  بيرران ا عيررة متاررين أارره فرري الحقيقررة لرريس يصرردرا 

 لخررريبشريمعيا يسرتق ، سن أحكراى النرر ع اس ل يرن ا عيرة دليههررا  ر  القيراف ا

يرن  الميجحرات، ، بما اطمر ن لره قهري الميتهرد البي بيجح عهى القياف اليهي

  رر   جرره االمتحسرران.  أحكرراى النرر ع ال ررااي يررن ا عرره دليههررا  رر  المصررهحة، 

التري اقتترر  امررت ناء اليزئيررة يررن الحكرر  الكهرري،   رر  الرربي معارري عنهررا ب جرره 

 االمتحسان. 

حييترره  أن االمررتدالل ه  فرري فمررن احتيرر ا باالمتحسرران   رر  أك رري الحنريررة دلرريه

، برريجح عهررى قيرراف جهرري أ   رر  مررا  رر  امررتدالل بقيرراف خررريباالمتحسرران إا

برريجيح قيرراف عهررى قيرراف معارضرره، برردليل مقتترري  رربا الترريجيح، أ  امررتدالل 

بالمصررهحة الميمررهة عهررى امررت ناء جزئرري يررن حكرر  كهرري،  كررل  رربا امررتدالل 

 صحيح. 

  من ال يحتجون به: شبه

لألحكرراى الشرريعية  الميتهرردمن االمتحسرران  اعتارري م امررتنااطا  أاكرري فيمررق يررن 

نره أاره قرال  ،  عهى رأف  با الريمق احياى الشافعي، فقد اقرل عباله ى  التهبا

، أي ابتررردأ يرررن عنررردم شررريعا.  قرررير فررري رمرررالته تيرررن امتحسرررن فقرررد شررريعت

اسصرر لية أن تي ررل يررن امتحسررن حكمررا ي ررل يررن ابيرره فرري الصرر ة إلررى جهررة 

أاها الكعاة، ين غيي أن مق ى لره دليرل يرن اسدلرة التري أقايهرا الشرارع امتحسن 

إلى الكعاةت .  قير فيهرا أمترا أن تاالمتحسران بهربا،  لر  جراز  االبياملتعيين 
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اسخب باالمتحسان في الدمن جاز ال  س ل العق ل ين غيي أ رل العهر ،  ليراز 

 شيعات .  أن مشيع في الدمن في كل باب،  أن مخيا كل أحد لنرسه

 الما ي لري أن الرريمقين المختهررين فري االمتحسران لر  مترقرا فري بحدمرد يعنرام، 

،  لرر  غيرري الرربي ميمرردم يررن ال محتيرر ن برره فررالمحتي ن برره ميمررد ن ينرره يعنررى

ابرق ا عهى بحدمد يعنرام يرا اختهرر ا فري االحتيراا بره، سن االمتحسران  ر  عنرد 

لردليل اقتترى  ربا العرد ل،  عرن حكر  كهري التحقيق عرد ل عرن دليرل لرا ي أ 

 ليس يييد بشيم  باله ى.  كل قا  قد بنقد  في عقهه في ك يي ين ال قرائ  

يصهحة حقيقية، بقتتي العد ل في  بم اليزئية عما مقتي بره لرا ي القراا ن 

  يا  با إال ا ع ين االمتحسان. 

 سررن لرر  ميجرر  إلررى ييرريد  يررن امتحقررال احيرراى الشرراطاي فرري الم افقررات لهرربا 

ة فري أي رال ،  إاما رج  إلى يرا عهر  يرن قصرد الشرارع فري اليمهرا قه  بشهيه

، كالمسرائل التري مقتتري فيهرا القيراف أيريا إال أن الر  بكل اسشياء المعي ضة

 ين جهة أ  جهي يرسدة كبل . ة حاسيي مؤدي إلى بر م  يصه

 ــــــــــــــــــ
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 الدليل السادس 

 المولحة المرسلة 
 

 أدلة ين محتي ن بها.  -2   بعيمرها  -1        

 ألهي شاه ين ال محتي ن بها -4 شي ط االحتياا بها -3       

 

 : تعريفها

، فرري اصررط   اسصرر ليين  المصررهحة الترري لرر  المصررهحة الميمررهة أي المطهقررة

مشيع الشارع حكما لتحقيقها،  ل  مدل دليل شريعي عهرى اعتاار را أ  إلوائهرا. 

المصرهحة التري  هقة ساها ل  بقيد بدليل اعتاار أ  دليل إلواء.  ي الهرا ممي  يط

، أ  إبقرراء اسر  ، أ  ضرريب النقرر دع سجههررا الصررحابة ابخرراا السرري نشرري  

، أ  غيري الر  يرن أمدي أ هيها   ض  الخياا عهيهاالزراعية التي فتح  ا في 

لرر  بشرريع أ  التحسررينات  المصررالح الترري اقتتررتها الترري رات، أ  الحاجررات 

 ،  ل  مشهد شا د شيعي باعتاار ا أ  إلوائها. أحكاى لها

 ب ضرريح  رربا التعيمررف  أن بشرريم  اسحكرراى يررا قصررد برره إال بحقيررق يصررالح 

ن يصرالح النراف الناف، أي جهي ار  له  أ  دف  ضير أ  رف  حيا عنه ،  أ

ف  أاهررا بتيرردد بتيرردد أحرر ال النررا،  ال بتنررا ى أفياد ررا ال بنحصرري جزئيابهررا

 بتط ر باخت   الايئات.  بشيم  الحك  قد ميهي ارعرا فري زيرن  ضريرا فري 

ة  ميهري ضريرا فري بيئرة ئرآخي،  في الزين ال احد قد ميهي الحك  ارعا فري بي

 أخيى. 

فالمصرالح الترري شرريع الشررارع أحكايررا لتحقيقهرا،  دل عهررى اعتاار ررا عهرر  لمررا 

، ي رل تاية ين الشرارعشيعه،  بسمى في اصط   اسص ليين  المصالح المع

، شيع الشارع له إميراب القصراو يرن القابرل العايرد،  حررظ حرظ حياة الناف

قة،  حرظ عيضره  الربي شريع لره حرد البي شيع له حد السارق  السارياله  

، ة، فكررل يررن القتررل العمررد،  السرريقة،  القررب ،  الزارراالقررب  لهزاارري  الزاايرر

محقق يصهحة،   ر  يعتاري يرن   صف ينامي، أي أن بشيم  الحك  بناء عهيه

الشارع سن الشارع بني الحكر  عهيره،   ربا المنامري المعتاري يرن الشرارع إيرا 

ينامرري يررؤثي،  إيررا ينامرري ي ئرر  عهررى حسرري ارر ع اعتاررار الشررارع لرره،  ال 

 خ   في التشيم  بناء عهيه كما قدينا. 

 لر  مشريع  الر حي،  الط ارئ بعد ااقطاع أيا المصالح التي اقتتتها الايئات 

الشررارع أحكايررا لتحقيقهررا،  لرر  مقرر  دليررل ينرره عهررى اعتاار ررا أ  إلوائهررا، فهرربم 
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بسررمى المنامرري الميمررل أ  بعاررارة أخرريى المصررهحة الميمررهة. ي ررل المصررهحة 

التي اقتت  أن الز اا البي ال م ا  ب ثيقرة رمرمية ال بسرم  الردع ى بره عنرد 

ايرر  الرربي ال مسرريل ال منقررل احاكررار،  ي ررل المصررهحة الترري اقتترر  أن عقررد ال

المهكية، فهبم كهها يصالح ل  مشيع الشارع أحكايا لها،  ل  مدل دليل ينه عهرى 

 اعتاار ا أ  إلواء ا، فهي يصالح ييمهة. 

 أدلة من يحتجون بها:

ة الميمرهة حيرة شريعية مانرري حا ري جمهر ر عهمراء المسرهمين إلررى أن المصره

هرا برن  أ  إجمراع قيراف أ  ي ال حكر  فيعهيها بشيم  اسحكاى،  أن ال اقعة الت

مشرريع فيهررا الحكرر  الرربي بقتترريه المصررهحة المطهقررة،  ال مت قررف  ،امتحسرران

 الحك  بناء عهى  بم المصهحة عهى  ج د شا د ين الشيع باعتاار ا. بشيم  

  دليهه  عهى  با أييان  

متيردد أ لهما  أن يصالح الناف بتيردد  ال بتنرا ى، فهر  لر  بشريع اسحكراى لمرا 

ين يصالح الناف،  لما مقتتيه بط ر    اقتصي التشيم  عهى المصالح التي 

اعتاي ررا الشررارع فقررا، لعطهرر  ك يرري يررن يصررالح النرراف فرري يختهررف اسزينررة 

 اسيكنرة،   قرف التشريم  عرن يسرامية بطر رات النراف  يصرالحه ،   رربا ال 

 مترق  يا قصد بالتشيم  ين بحقيق يصالح الناف. 

ن ين امرتقيأ بشريم  الصرحابة  الترابعين  اسئمرة الميتهردمن  متارين  ثاايهما  أ

 أاه  شيع ا أحكايا ك يية لتحقيق يطهق المصهحة، ال لقياى شا د باعتاار ا. 

فر ب  بكري جمرر  الصرحف المريقررة التري كرران يرد اا فيهررا القريآن ،  حررارب  -

 يااعي الزكاة،  امتخهف عمي بن الخطاب. 

  مه  المؤلرة قهر به  يرن كهمة  احدة،  ين عمي أيتى الط ق ث ثا ب -

،  د ن الرد ا من،  ابخرب السري ن،   قرف بنريرب لخرياا،   ضر  االصدقات

 حد السيقة في عاى المياعة. 

، هرى يصرحف  احرد  اشريم  حريق يرا عردام ع مان جمر  المسرهمين ع -

 ث ز جة ين طهق ز جته لهريار ين إرثها.   ر  

 ض.  عهي حيق الو ة ين الشيعة الي اف -

،  الطايرري اليررا ي،  المكرراري الحنريررة حيرري ا عهررى المرترري المرراجن  -

 المرهس. 

 م ب ص  إلى إقيارم. يحاس المته   بعزم المالكية أباح ا  -

  الشافعية أ جا ا القصاو ين اليماعة إاا قته ا ال احد.  -
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 جميرر   رربم المصررالح الترري قصررد  ا بمررا شرريع م يررن اسحكرراى  رري يصررالح 

ا بنراء عهيهرا ساهرا يصرهحة،  ساهرا دليرل يرن الشرارع عهرى ييمهة،  قد شيع 

إلوائها،  يا  قر ا عن التشيم  لمصهحة حترى مشرهد شرا د شريعي باعتاار را، 

شرا د  لهبا قال القيافي  تإن الصحابة عمه ا أي را لمطهق المصرهحة ال لتقردى 

ى قريب إلر  تالسيامرة كرل فعرل بكر ن يعره النراف أباالعتاارت .  قال ابن عقيرل

ال ارزل بره  حري،  يرن ،  عه اليمر ل،  إن لر  مترالص  ،  أبعد عن الرسراد

 ا الصحابة في شيمعته ت   ال ميامة إال بما اطق به الشيع، فقد غها  غه  قال

 شروط االحتجاج بها: 

يررن محتيرر ن بالمصررهحة الميمررهة احترراط ا ل حتيرراا بهررا حتررى ال بكرر ن برراب 

ط ا فري المصرهحة الميمرهة التري مانرري لهتشريم  براله ى  التشرهي،  لهربا اشرتي

 عهيه التشيم  شي طا ث ثة  

أ لها  أن بك ن يصهحة حقيقة  ليس  يصهحة   ميرة،  المرياد بهرا أن متحقرق 

ييريد بر     ين أن بشيم  الحك  في ال اقعة ميهي ارعرا أ  مردف  ضريرا،  أيرا

بناء عهرى ن ضير فهبا ، ين غيي ي ازاة بين يا ميهاه يأن التشيم  ميهي ارعا

،  ي ال  بم المصهحة التي بتر    فري مرهي الرز ا حرق بطهيرق يصهحة   مية

 ز جته،  جعل حق التطهيق لهقاضي فقا في جمي  الحاالت. 

ياد بهرربا أن ثاايهررا  أن بكرر ن يصررهحة عايررة  ليسرر  يصررهحة شخصررية،  المرر

متحقق ين أن بشيم  الحكر  فري ال اقعرة ميهري ارعرا سكاري عردد يرن النراف، أ  

دف  ضيرا عنه   ليس لمصهحة فيد أ  أفرياد ق ئرل يرنه ، فر  مشريع الحكر  م

، بصري  النمري عرن جمهر ر النراف ه محقق يصهحة خاصة ب ييي أ  عمي سا

  يصالحه ، ف بد أن بك ن لمنرعة جمه ر الناف.

ثال هررا  أن ال معررار  التشرريم  لهرربم المصررهحة حكمررا أ  يارردأ ثارر  بررالن  أ  

اعتاررار المصررهحة الترري بقتترري يسررا اة االبررن  الانرر  فرري احجمرراع  فرر  مصررح 

احرث، سن  رربم يصررهحة يهورراة لمعارضررتها ارر  القرريآن،  لهرربا كاارر  فترر ى 

محيررى بررن محيررى الهي رري المررالكي فقيرره اسارردلس،  بهميررب احيرراى يالرر  بررن أاررس 

خاطئررة   الرر  أن أحررد يهرر ا اسارردلس أفطرري عمرردا فرري ريترران، ف فتررام احيرراى 

فتر ام عهرى  ىارة حفطرارم إال أن مصر ى شرهيمن يتترابعين،  بنركر  ال  محيى ب اه

أن المصهحة بقتتي  با إا إن المقص د ين الكرارة زجي المباي  ردعه حتى 

فهبا مسريي  ة، ف يا إعتاقه رقاااه،  ال ميدع  با المه  إال  باال مع د إلى ي ل ا

ا بعرار  اصرا، سن عهيه  ال ردع فيه، فهبم الرت ى بين  عهى يصرهحة  لكنهر

الن  صيمح في أن كرارة ين أفطي فري ريتران عمردا إعتراق رقارة، فمرن لر  
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ميد فصياى شهيمن يتتابعين، فمن ل  مستط  فإطعراى مرتين يسركينا، بر  بريمرق 

الترري اعتاي ررا المرترري حلررزاى المهرر  بررين يهرر  مرطرري  فقيرري مرطرري، فالمصررهحة 

 هة بل  ي يهواة. بالتكريي بصياى شهيمن يصهحة خاصة ليس  ييم

 ين  ربا متارين أن المصرهحة،  بعارارة أخريى ال صرف المنامري إاا دل شرا د 

شرريعي عهررى اعتاررارم بنرر ع يررن أارر اع االعتاررار، فهرر  المنامرري المعتارري يررن 

الشارع،     إيا المنامي المرؤثي أ  المنامري الم ئر ،  إاا دل شرا د شريعي 

ا لرر  مرردل شررا د شرريعي عهررى عهررى إلورراء اعتاررارم فهرر  المنامرري المهورري،  إا

اعتارررارم  ال عهرررى إلوائررره فهررر  المنامررري الميمرررل  بعارررارة أخررريى المصرررهحة 

 الميمهة. 

 أتهر شبه من ال يحتجون بها: 

ا رري بعررض عهمرراء المسررهمين إلررى أن المصررهحة الميمررهة الترري لرر  مشررهد شررا د 

 شيعي باعتاار ا  ال بإلوائها ال ماني عهيها بشيم . 

  دليهه  أييان  

راع  كل يصالح الناف بنص صها  بما أرشردت إليره يرن    أن الشيمعة لاس

القياف،  الشارع ل  متيا الناف مدى،  ل  مهمل أمة يصرهحة يرن غيري إرشراد 

إلى التشيم  لها، ف  يصهحة إال  لها شا د ين الشارع باعتاار ا،  المصرهحة 

 يرا  ري إال  ،باعتاار را ليسر  فري الحقيقرة يصرهحةالتي ال شرا د يرن الشرارع 

 يصهحة   مية  ال مصح بناء التشيم  عهيها. 

 ال ررااي  أن التشرريم  بنرراء عهررى يطهررق المصررهحة فيرره فررتح برراب س رر اء ا ي 

اس  اء، يرن الر الة  اسيرياء  رجرال احفتراء، فراعض  رؤالء قرد موهري عهريه  

اله ى  الوي  فيتخيهر ن المرامرد يصرالح،  المصرالح أير ر بقدميمرة بختهرف 

   اآلراء  الايئات فرتح باب التشيم  لمطهق المصهحة فتح باب الشي. باخت 

     بيجيح بناء التشيم  عهى المصهحة الميمهة، ساه إاا ل  مررتح  الما ي لي

 با الااب جمد التشيم  احم يي،   قف عن يسامية اسزيان  الايئرات.  يرن 

 فري أي بيئرة قرد قال  إن كل جزئية ين جزئيات يصرالح النراف، فري أي زيرن 

ه  لرراعا ا الشارع،  شيع بنص صه  ياادئه العاية يا مشهد لها  م ئمهرا، فق

ال مؤمرردم ال اقرر ، فإارره يمررا ال رمرري فيرره أن بعررض المصررالح الترري بيررد ال ممهرري 

 شا د شيعي عهى اعتاار ا اابها. 

 ين خا  ين العاث  المه   ابااع اله ى بام  المصهحة المطهقة، مدف  خ فره 

إاا ب افيت فيها الشي ط ال  ثة  يم  إال  ن المصهحة المطهقة ال ماني عهيها بشب 
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 ال    رري أن بكرر ن يصررهحة عايررة حقيقررة ال بخررالف اصررا شرريعيا   ، ررااالترري بين  

 . يادأ شيعيا  

قال ابن القي   تين المسهمين ين فيط ا في رعامة المصهحة الميمرهة، فيعهر ا 

عارراد يحتاجررة إلررى غيي ررا،  مررد ا عهررى الشرريمعة قاصررية ال بقرر ى بمصررالح ال

أارسه  طيقا صحيحة ين طيق الحق  العدل،  ينه  ين أفيط ا فسر غ ا يرن 

 عيمتات.   فسادا   ط م    منافي شيع هللا  أحدث ا شيا  

 ــــــــــــــــــ
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 الدليل السابع

 رفـالعُ  

 

 حكمه -3    أا اعه  -2   بعيمره  -1

 

 تعريفه: 

  يا بعارفه الناف  مار ا عهيه، ين ق ل، أ  فعل، أ  بريا،  مسرمى ي   الع  

 فرري لسرران الشرريعيين  ال فرريق برين العرري   العررادة، فررالعي  العمهرري   العرادة.

ف الاي  بالتعاطي ين غيي صيوة لرمية.  العي  الق لي  ي رل اي ل بعار  الن

ال مطهقر ا لررظ بعارفه  إط ق ال لد عهى البكي د ن اسا ى،  بعارفه  عهى أن 

الهح  عهى السرم .  العري  متكر ن يرن بعرار  النراف عهرى اخرت   طاقرابه  

عايته   خاصته  بخر   احجمراع فإاره متكر ن يرن ابرراق الميتهردمن خاصرة، 

  ال دخل لهعاية في بك منه. 

 : أنواعه -2

 ،  عي  فامد. عي  صحيح العي  ا عان 

مخررالف دليررل شرريعيا  ال محررل    رر  يررا بعارفرره النرراف،  ال فررالعي  الصررحيح

صررناع،  بعررارفه  بقسرري  ، كتعررار  النرراف عقررد االمت ال ماطررل  اجاررا   يحييررا  

،  بعررارفه  أن الز جررة ال بررز  إلررى ز جهررا إال إاا المهرري إلررى يقرردى  يررؤخي

قات  جزءا ين يهي ا،  بعارفه  أن يا مقديه الخاطي إلى خطياته يرن حهري 

  ثياب     دمة ال ين المهي. 

 

ا العي  الرامد     يا بعارفه الناف  لكنه مخالف الشريع أ  محرل المحريى  أي

أ  ماطل ال اجي، ي ل بعار  الناف ك ييا يرن المنكريات فري الم الرد  المروب ، 

  بعارفه  أكل اليبا  عق د المقايية. 

 حكمه:  -3

،  عهرى الميتهرد ي يياعابه في التشيم   فري القتراءأيا العي  الصحيح فيي

ن يرا بعارفره النراف س  هقتائ في بشيمعه   عهى القاضي يياعابه فييياعاة 

حاجررابه   يترقررا  يصررالحه ، فمررا داى ال مخررالف  يررن يررا مررار ا عهيرره صررار 

الشرريع  جارر  يياعابرره،  الشررارع راعرري الصررحيح يررن عرري  العرريب فرري 

،  شررريط الكرررراءة فررري الرررز اا  اعتاررري التشررريم ، فرررري  الدمرررة عهرررى العاقهرررة

 ل المة  احرث. العصاية في ا
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  العررادة شرريمعة يحكمررة،  العرري  فرري الشرريع لرره اعتاررار،  لهرربا قررال العهمرراء

 احيرراى يالرر  بنررى ك يرريا يررن أحكايرره عهررى عمررل أ ررل المدمنررة،  أبرر  حنيرررة 

 أصحابه اختهرر ا فري أحكراى بنراء عهرى اخرت   أعريافه ،  الشرافعي لمرا  راا 

يهرا   ر  فري بورداد، لتويري إلإلى يصي غيي بعض اسحكاى التري كران قرد ا ري 

 ،  لهبا له يب اان قدم   جدمد. العي 

اختهرف المترداعيان  في فقه الحنريرة أحكراى ك يرية يانيرة عهرى العري ، ينهرا إاا 

  ال بينررة سحررد ما فررالق ل لمررن مشررهد لرره العرري ،  إاا لرر  مترررق الز جرران عهررى

لحمرا ف كرل المقدى  المؤخي ين المهي فالحك   ر  العري ، زيرن حهرف ال م كرل 

ممكا ال محنث بناء عهرى العري ،  المنقر ل مصرح  قرره إاا جريى بره العري ، 

 الشيط في العقد مك ن صرحيحا إاا  رد بره الشريع أ  اقتترام العقرد أ  جريى 

 به العي . 

ابرن عابردمن رمرالة مرما ا  تاشري العري  فيمرا بنري ف الع ية الميح ى  قد أل  

عيفررا   ت المعرري   المشرره رةرات يررن اسحكرراى عهررى العرري ت ،  يررن العاررا

 ،  ال اب  بالعي  كال اب  بالن ت كالمشي ط شيطا

رضرة دليرل شريعي في يياعابره يعا أيا العي  الرامد ف  بيي يياعابه سن 

، فإاا بعار  الناف عقدا ين العق د الرامدة كعقد ربر ي، أ  إبطال حك  شيعي

في إباحة  ربا العقرد،  لهربا عقد فيه غير  خطي، ف  مك ن لهبا العي  أثي  أ 

ال معتاي فري القر ااين ال ضرعية عري  مخرالف الدمرت ر أ  النمراى العراى،  إامرا 

معررد يررن منمرري فرري ي ررل  رربا العقررد يررن جهررة أخرريى،   رري أن  رربا العقررد  ررل 

، بحيررث إاا أبطررل مختررل امرراى حيررابه  أ  منرراله  ضرري رات النرراف أ  حاجيررابه 

سن  رمابه  أ  حاجيررررابه  ماررررا حرررريا أ  ضرررريق أ ال؟ فررررإن كرررران يررررن ضرررري 

التي رات بايح المحم رات،  الحاجات بنزل ينزلتها فري  ربا،  إن لر  مكرن 

 ال ين حاجيابه  محك  باط اه  ال عاية لييمران العري  بره.   ين ضي رمابه

العرري  بتويرري بتويرريم زيااررا  يكااررا، سن الررريع متويرري  اسحكرراى المانيررة عهررى 

لرقهراء فري ي رل  ربا االخرت    إاره اخرت   عصري ،  لهربا مقر ل ابتويي أصهه

  زيان، ال اخت   حية  بي ان. 

 العي  عند التحقيق ليس دلري  شريعيا يسرتق     ر  فري الوالري يرن يياعراة 

المصررهحة الميمررهة،   رر  كمررا مياعرري فرري بشرريم  اسحكرراى مياعرري فرري برسرريي 

يراف برالعي  النص و، فيخص  بره العراى،  مقيرد بره المطهرق.  قرد متريا الق

 لهبا صح عقد االمتصناع، لييمران العري  بره  إن كران قيراف ال مصرح ساره 

 عقد عهى يعد ى. 
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 ــــــــــــــــــ

 الدليل الةامن 

 االستوحاب 

 

 حييته -2     بعيمره  -1

 

 تعريفه : 

  رر   ،  فرري اصررط   اسصرر ليين اعتاررار المصرراحاة االمتصررحاب فرري الهوررة 

حال التي كان عهيها ين قارل، حترى مقر ى دليرل عهرى بويري بال الحك  عهى الشيء

به  الحال، أ     جعل الحك  البي كان ثابتا في الماضي باقيا فري الحرال حترى 

 مق ى دليل عهى بوييم. 

فإاا مئل الميتهد عن حك  عقد أ  بصي ،  ل  ميد اصرا فري القريآن أ  السرنة 

العقررد أ  التصرري  بنرراء   ال دلري  شرريعيا مطهررق عهرى حكمرره، حكرر  بإباحررة  ربا

ا فري   ري الحرال التري خهرق هللا عهيهرا ير احباحرة، اسشرياءعهى أن اسصل فري 

 اسر  جميعه، فما ل  مق  دليل عهى بويي ا فالشيء عهى إباحته اسصهية. 

  اارات أ  أي طعراى أ  أي شرياب جماد أ  إاا مئل الميتهد عن حك  حي ان أ 

  شرريعيا عهررى حكمرره، حكرر  بإباحترره، سن عمررل يررن اسعمررال  لرر  ميررد دلرريأ  

 احباحة  ي اسصل  ل  مق  دليل عهى بوييم. 

  رر     إامررا كرران اسصررل فرري اسشررياء احباحررة، سن هللا قررال فرري كتابرره الكرريم   

يعرا   م  را ف ري اس ر    ج  ه ق  ل ك ر  ي  ي خ    فري عردة آمرات ،  صري  [29  ]الاقرية  ال ب 

سرم ات  يرا فري اسر ،  ال مكر ن يرا فري اسر  ب اه مخي لهناف يرا فري ال

له  إال إاا كان يااحا له ، ساه ل  كران يحمر را عهريه   يخه قا لهناف  يسخيا  

 يا كان له . 

 حجيته: 

االمتصحاب آخي دليرل شريعي مهير  إليره الميتهرد لمعيفرة حكر  يرا عري  لره 

يء بمرا كران  لهبا قال اسص لي ن  إاه آخي يدار الرت ى   ر  الحكر  عهرى الشر

ثابتا له ياداى ل  مق  دليل موييم.   با طيمق في االمتدالل قد فطري عهيره النراف 

حكرر   حيررا   عرري  إاسررااا   فرري جميرر  بصرريفابه   أحكررايه . فمررن  مررار ا عهيرره

،  يررن ابرره  بنرري بصرريفابه عهررى  رربم الحيرراة، حتررى مقرر ى الرردليل عهررى  فابررهبحي

. لر  مقر  لره دليرل عهرى ااتهائهرا داىعي  ف ارة ز جرة فر ن شرهد بالز جيرة يرا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 80 

  كبا كل ين عه   ج د أيي حك  ب ج دم حتى مق ى الردليل عهرى عديره،  يرن 

 عه  عدى أيي حك  بعديه حتى مق ى الدليل عهى  ج دم. 

 قد درا عهى  با القتاء، فالمه  ال اب  سي إاسران بسراي يرن أمرااب المهر  

  لهز جية بعقد الز اا معتاي قائمرا معتاي قائما حتى م ا  يا مزمهه.  الحل ال اب

برره  ةبعتاري يشررو ل التررزاىحترى م ارر  يرا مزمهرره.  البيرة المشررو لة برردمن أ  بر ي 

ة ين شوهها بردمن أ  الترزاى بعتاري بيمئرة  ا  يا مخهيها ينه.  البية الايمئحتى م

 حتى م ا  يا مشوهها.  اسصل بقاء يا كان عهى يا كان حتى م ا  يا موييم. 

يرررن الئحرررة بيبيررري المحررراك   (180لبنيررر  المرررادة ا االمتصرررحاب  عهرررى  رررب

الشيعية  اصها  تبكري الشهادة بالدمن  إن ل  مصي  باقائره فري ايرة المردمن، 

ينهرا  اصرها  تبكرري الشرهادة بال صرية  (181ل،  المرادة ينت كبا الشهادة بالع

 أ  احمصاء  إن ل  مصي  بإصيار الم صي إلى  ق  ال فاةت 

 تصحاب بني  الماادئ الشيعية اآلبية   عهى االم

 حتى م ا  يا موييم.  اسصل بقاء يا كان عهى يا كان -

 اسصل في اسشياء احباحة.  -

 يا ثا  باليقين ال مز ل بالش . -

 اسصل في احاسان الاياءة.  -

 الحق أن عد االمتصحاب ارسره دلري  عهرى الحكر  فيره بير ز، سن الردليل فري 

بي ثار  برره الحكر  السرابق،  يرا االمتصرحاب إال امررتاقاء الحقيقرة  ر  الردليل الر

 داللة  با الدليل عهى حكمه. 

، يرياد   بهربا االمتصرحاب حيرة لهردف  ال لجثارات  قد قير عهماء الحنريرة أن

أاه حية عهى بقاء يا كان عهى يا كان،  دف  يا مخالره حترى مقر ى دليرل  م ار  

يري ثابر ،  م ضرح  ربا يرا قرير م  با البي مخالره،  ليس حية حثارات أيري غ

في المرق د   ر  الوائري الربي ال مردري يكااره  ال بعهر  حيابره  ال  فابره، فهربا 

المرقرر د محكرر  ب ارره بامتصررحاب الحررال الترري عرري  بهررا حتررى مقرر ى دليررل عهررى 

ابرره حيررة برردف  بهررا دعرر ى  فابرره ،   رربا االمتصررحاب الرربي دل عهررى حي فابرره

حثارات إرثره يرن  ق ز جته،  لكنه ليس حية احرث ينه  فس  إجاربه،  ط 

 غييم سن حيابه ال ابتة باالمتصحاب حياة اعتاارمة ال حقيقة. 

 ــــــــــــــــــ
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 الدليل التاسع 

 شري من قبلنا 

 

إاا ق  القيآن أ  السنة الصحيحة حكمرا يرن اسحكراى الشريعية، التري شريعها 

 ا  عهى أاهرا يكت برة عهينرا، كمرا هللا لمن ماقنا ين اسي ، عهى ألسنة رمهه  

، اب ااعررهكاارر  يكت بررة عهرريه ، فرر  خرر   فرري أاهررا شرريع لنررا  قرراا ن  اجرري 

را بتقيمي شيعنا لها، كق له بعالى   ري اى  ك م  ه ري ك    الص   ن ر ا  ك ت ري  ع  من  آي  را ال رب  م ا أ مهه 

ه ك     ن ق ا  من  ي   . [183  ]الاقية ك ت ي  ع ه ى ال ب 

،  قراى الردليل سنة الصحيحة حكما ين  بم اسحكاى  القيآن الكيم  أ  ال إاا ق

ا، فرر  خرر   فرري أارره لرريس شرريعا لنررا بالرردليل الشرريعي عهررى اسررخة  رفعرره عن رر

ي اااره النام  ين شيعنا، ي ل يا كان في شيمعة ي مى ين أن العاصي ال مكر  

إال قط  يا أصيي ال مطيم  أصابته ايامةإال أن مقتل ارسه،  ين أن ال  ب إاا 

حمهره الربمن يرن قاهنرا  رفعره هللا  ين اسحكاى التي كاا  إصريا  ينه،  غيي ال  

 عنا. 

 ي ض  الخ      يا قصه عهينا هللا أ  رمر له يرن أحكراى الشريائ  السرابقة، 

كمررا كترري عهرريه ، أ  أارره  لرر  مرريد فرري شرريعنا يررا مرردل عهررى أارره يكترر ب عهينررا 

ائ يل  أ ا ره     لى، كق له بعاييف ع عنا  ينس خ ي  ل  ا ل    ك ت ا ن ا ع ه ى ب ن ي إ م  ن  أ ج  ي 

رررادف ف ررري اس ر    ف ك     رررسف أ    ف س  ررري  ا ر  رررن ق ت رررل  ا ر سرررا  ب و ي  يعرررا  ي  م  رررا ق ت رررل  الن ررراف  ج   ا م 

ال ع رري      ق لرره [32]المائرردة  ررا أ ن  الررن ر س  ب ررالن ر س     ه رري ه    ف يه  ك ت ا ن ررا ع  ن  ب ررال ع ي ن    

ررراو   ررري     ق ص  ال ي  رررن      رررن  ب الس   الس   اس ا ن  ب ررراس ا ن     اس ارررف  ب ررراس اف              [

 .[45 المائدة

  أن مكرر ن شرريعا  لنررا  عهينررا الحنريررة  بعررض المالكيررة  الشررافعيةفقررال جمهرر ر 

ه يرن ، ياداى قد قر  عهينرا  لر  مريد فري شريعنا يرا منسرخه، سار بطايقه اب ااعه

اسحكاى احلهية التي شيعها هللا عهى ألسنة رمهه،  قصه عهينا  لر  مردل الردليل 

ا.  لهرربا امررتدل الحنريررة عهررى قتررل اب ااعهرر، فييرري عهررى المكهرررين اسررخها عهررى

 الررن ر س  ب ررالن ر س   المسرره  بالرربيي  قتررل اليجررل بررالميأة بررإط ق ق لرره بعررالى 

 .[ 45]المائدة 

ارره ال مكرر ن شرريعا  لنررا سن شرريمعتنا اامررخة لهشرريائ  إ   قررال بعررض العهمرراء

 السابقة، إال إاا  رد في شيعنا يا مقيرم.

الشرريائ  السررابقة يررا  سن شرريمعتنا إامررا اسررخ  يررن ، الحررق  رر  المررب ي اس ل

،  سن ق  القيآن عهينا حكما  شيعيا مابقا بد ن ا  عهى اسرخه مخالرها فقا
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بهورره اليمر ل إلينررا  لر  مرردل دليرل عهررى   ر  بشرريم  لنرا ضررمنا ، ساره حكرر  إلهري

، فما ل  منسر  الت راة  احاييلآن يصدق لما بين مدمه ين رفعه عنا،  سن القي

 حكما في أحد ما فه  يقير له.

 ــــــــــــــــــ
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 الدليل العاشر 

 مذهب الوحابي 

 

ن  التشرريم  لهرر  جماعررة يررن دى حفترراء المسررهمي، بصرر بعررد  فرراة اليمرر ل 

، عيف ا بالرقه  العهر  طر ل ي زيرة اليمر ل  فهر  القريآن  أحكايره، الصحابة

 قررد صرردرت عررنه  عرردة فتررا ى فرري  قررائ  يختهرررة،  عنرري بعررض الرري اة يررن 

يرن كران مرد اها يرن التابعين  بابعي التابعين بي امتها  بد منها، حتى أن يرنه  

بالنصر و ة منن اليم ل، فهرل  ربم الرترا ى يرن المصرادر التشريمعية المهحقر

بحيث أن الميتهد ميي عهيره أن ميجر  إليهرا قارل أن مهير  إلرى القيراف؟ أ   ري 

 يييد آراء إفيادمة اجتهادمة ليس  حية عهى المسهمين؟ 

 خ صة الق ل في  با الم ض ع  أاه ال خ   في أن قر ل الصرحابي فيمرا ال 

قالره عرن  مدرا باليأي  العقد مكر ن حيرة عهرى المسرهمين، ساره البرد أن مكر ن

مماع ين اليم ل، كق ل عائشرة رضري هللا عنهرا  تال ممكرث الحمرل فري بطرن 

، فم ررل  رربا لرريس ييرراال ن مررنتين قرردر يررا متحرر ل لررل الموررزلتأيرره أك رري يرر

ل جتهاد  اليأي، فإاا صح فمصدرم السماع ين اليم ل،     يرن السرنة  إن 

 كان في لا ي اسيي ين ق ل الصحابي. 

ق ل الصحابي، البي ل  معي  له يخالف ين الصحابة   ال خ   أمتا في أن

مكرر ن حيررة عهررى المسررهمين، سن ابررراقه  عهررى حكرر   اقعررة يرر  قرريب عهررد   

باليمرر ل،  عهمهرر  ب مرريار التشرريم   اخررت فه  فرري  قررائ  ك يررية غيي ررا دليررل 

عهى امتناد   إلرى دليرل قراط ،   ربا لمرا ابرقر ا عهرى ب رمرث اليردات السردف 

 ،  ل  معي  فيه خ   بين المسهمين. اب ااعها كان حكما  اجا

 إاما الخ   في ق ل الصحابي الصرادر عرن رأمره  اجتهرادم،  لر  بتررق عهيره 

 كهمة الصحابة. 

  إاا لر  أجرد فري كتراب هللا  ال مرنة رمر له، أخربت قال أب  حنيرة  يرن  افقر مف

غيريم.   له  إلىبق ل أصحابه ين شئ   أدع ق ل ين شئ ، ث  ال أخيا عن ق

، فهره أن م خرب بريأي يرن فاحياى أب  حنيرة ال ميى رأي  احد يعرين يرنه  حيرة

، فهر  ال مسر ل فري القيراف فري كنه ال مس ل يخالرة آرائه  جميعراشاء ينه ،  ل

ال اقعة يا داى لهصحابة في حك  ال اقعة فيهرا بر ي قر ل يرن أقر اله .  لعرل يرن 

إلرى قر لين إجمراع يرنه  عهرى أاره  جهته أن اخت   الصحابة في حك  ال اقعة 

، فرالخي ا قر ال إجمراع يرنه  عهرى أاره ال رابر ال ثالث،  اخت فه  إلى ث ثرة أ

 ين أق اله  جميعا خي ا عن إجماعه . 
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 لا ي ك ى احياى الشافعي أاه ال مريى رأي  احرد يعرين يرنه  حيرة،  مسر ل 

اهرا ييم عرة آراء يخالرة آرائه  جميعا،  االجتهاد في االمرتنااط رأى آخري، س

اجتهادمررة فيدمررة لويرري يعصرر يين،  كمررا جرراز لهصررحابي أن مخررالف الصررحابي 

ال مير ز  مي ز لمن بعد ما ين الميتهردمن أن مخالرهمرا،  لهربا قرال الشرافعي ت

ا قالره أ رل ، أ  يخاي الزى،  ال  الكتاب أ  السنةالحك  أ  احفتاء إال ين جهة 

 ت.  هى بعض  با، أ  قياف عالعه  ال مختهر ن فيه

 ــــــــــــــــــ
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 الةاني الباب

 في األحكام الشرعية

 

 مباحث األحكام في علم أصول الفقه أربعة: 

       ين صدر عنه الحك . الحاكم -1

       يا صدر ين الحاك  داال عهى إرادبه في فعل المكهف. والحكم -2

       فعل المكهف البي بعهق الحك  به.  والمحكوم فيه  -3

       المكهف البي بعهق الحك  برعهه.  والمحكوم عليه   -4
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 الحاكم : -1

 

 ب  معي  حكمه؟  -2     ن    ؟ ي-1

 أفعرالال خ   بين عهماء المسرهمين، فري أن يصردر اسحكراى الشريعية ليمير  

المكهرررين  رر  هللا مرراحااه، مرر اء ألهرري حكمرره فرري فعررل المكهررف يااشررية يررن 

رم له، أى ا تدى الميتهد ن إلى حكمه في فعرل  النص و التي أ حي بها إلى

المكهررف، ب امررطة الرردالئل  اسيررارات الترري شرريعها المررتنااط أحكايرره،  لهرربا 

ابرقرر  كهمررته  عهررى بعيمررف الحكرر  الشرريعي ب ارره  خطرراب هللا المتعهررق ب فعررال 

،  اشررتهي يررن أصرر له  تال حكرر  إال هللت، المكهرررين طهاررا أ  بخييرريا أ   ضررعا

 إن الحك  إال هلل مق  الحق     خيي الراصرهين  ق له ماحااه  با يصداق 

 . [57  اىاساع]

 ،  رل ممكرنأن أحكراى هللا فري أفعرال المكهررينعهماء المسرهمين فري   إاما اختهف

لهعقل أن معيفها بنرسه ين غيي  ماطة رمل هللا  كتاه، بحيث أن ين لر  باهوره 

الره بعقهره أى ال ممكرن لهعقرل أن دع ة رم ل مستطي  أن معي  حكر  هللا فري أفع

  معي  حك  هللا في أفعال المكهرين بنرسه ين غيي  ماطة رمل هللا  كتاه؟

  إاما الخ   فيما معي  به حك  هللا.ك     هللا ، اف  خ   في أن الح

  لعهماء المسهمين في  با الخ   يبا ي ث ثة 

 مذهب األشاعرة:  -1

فري   ال ممكرن لهعقرل أن معري  حكر  هللا   أارهأبااع أبري الحسرن اسشرعيي    ر

نررا فرري أفعررال المكهرررين إال ب امررطة رمررهه  كتارره  سن العقرر ل بختهررف اخت فررا بي  

اسفعال، فاعض العق ل مستحسن بعرض اسفعرال،  بعترها مسرتقاحها، برل عقرل 

الشخ  ال احد مختهف في الرعل ال احرد،  ك يريا يرا موهري الهر ى عهرى العقرل 

، فعهرى  ربا ال ممكرن أن مقرال يرا رآم ين أ  التقايح بناء عهى اله ىتحسفيك ن ال

العقل حسنا فه  حسن عند هللا،  يطهر ب هلل فعهره،  م راب عهيره يرن هللا فاعهره، 

 ،  يطه ب هلل بيكه،  معاقي ين هللا فاعهه. يا رآم العقل قايحا فه  عند هللا 

يا دل الشارع عهرى أاره  أماف  با المب ي  أن الحسن ين أفعال المكهرين    

ح  رر  يررا دل الشررارع عهررى أارره قارريح مطهارره احسررن بإباحترره أ  طهرري فعهرره،  القرر

بيكه،  ليس الحسن يا رآم العقل حسنا  ال القايح يا رآم العقرل قايحرا، فمقيراف 

،   ربا متررق  يرا ا ري إليره في  با المب ي    الشريع ال العقرلالحسن  القاح 

يرراف الخيرري  الشرري  رر  القرراا ن، فمررا أ جارره بعررض عهمرراء اسخرر ق يررن أن يق

 القاا ن أ  أباحه فه  خيي،  يا حميم فه  شي. 
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ال مك ن احاسران يكهررا يرن هللا برعرل شريء ، أ  بريا شريء  عهى  با المب ي 

إال إاا بهوته دع ة اليم ل  يا شريعه هللا،  ال م راب أحرد عهرى فعرل شريء  ال 

طيمرق رمرل هللا يرا ميري عهيره فعهره  معاقي عهى بيا أ  فعل، إال إاا عهر  يرن

 يا ميي عهيه بيكه. فمن عرا  فري عزلرة بايرة بحيرث لر  باهوره دعر ة رمر ل 

 ال شرريعه فرره غيرري يكهررف يررن هللا بشرريء  ال مسررتحق ث ابررا  ال عقابررا.  أ ررل 

غيري يكهررين  -    ين عاش ا ين بعد ي ت رم ل  قال ياعرث رمر ل -الرتية

ا ك ن را با.  مؤمد  با المب ي ق له ماحااه  بشيء  ال مستحق ن ث ابا  ال عقا ي    

م  ال   ت ى ا ا ع ث  ر  ب ين  ح  ع ب    ت. 15تاحمياء   ي 

 مذهب المعتزلة:  -2

    ر  أاره ممكرن أن معري  حكر  هللا فري أفعرال المكهررين عطاءأبااع  اصل بن 

بنرسرره يررن غيرري  مرراطة رمررهه  كتارره، سن كررل فعررل يررن أفعررال المكهرررين فيرره 

ات  له آثار بيعهه ضارا أ  اافعا، فيستطي  العقل بناء عهى صرات الرعرل، صر

 يررا متيبرري عهيرره يررن اررر  أ  ضررير أن محكرر  ب ارره حسررن أ  قارريح،  حكرر  هللا 

ماحااه عهى اسفعال    عهى حسي يا بدركره العقر ل بمرن ارعهرا أ  ضرير ا، 

له    بتريا يرا فيره ارعهر  حسري إدراا عقر فه  ماحااه مطالي المكهرين برعل 

يررا فيرره ضررير   حسرري إدراا عقرر له ، فمررا رآم العقررل حسررنا فهرر  يطهرر ب هلل 

 م اب ين هللا فاعهه،  يا رآم العقل قايحا فه  يطه ب هلل بيكه  معاقي يرن هللا 

 فاعهه. 

 أماف  با المب ي  أن الحسن ين اسفعال يا رآم العقل حسنا لما فيه ين ار ، 

العقرل قايحرا لمرا فيره يرن ضرير،  أن أحكراى هللا فري  القايح ين اسفعال يرا رآم 

أفعال المكهرين  ي عهرى  فرق يرا بدركره عقر له  فيهرا يرن حسرن أ  قراح.   ربا 

المب ي مترق  يا ا ي إليه أك ري عهمراء اسخر ق يرن أن يقيراف الخيري  الشري 

ضير سكاي ييم عة ين النراف مصرل إلريه      يا مدرا في الرعل ين ار  أ 

 .أثي الرعل

رر ن يرن  عهى  با المب ي  فمن ل  باهوه  دع ة اليمرل  ال شريائعه  فهر  يكه

هللا برعل يا مهدمه  عقهه  إلى أاه حسرن  م راب ن يرن هللا عهرى فعهره،  بتريا يرا 

مهدمه  عقهه  إلى أاه قايح  معاقا ن ين هللا عهى فعهه.  أصرحاب  ربا المرب ي 

فعل فيه خر او  لره آثرار بيعهره مؤمد اه ب اه ال مستطي  عاقل أن منكي أن كل 

،  يررن الرربي ال مرردرا بعقهرره أن الشرريا عهررى النعمررة  الصرردق قايحررا حسررنا أ 

 ال فاء  اسيااة كل ينها حسن،  أن ضد كل ينها قايح.  ال مسرتطي  عاقرل أن 

يا فيها يرن ارر  أ   منكي أن هللا يا شيع أحكايه في أفعال المكهرين إال بناء عهى
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ين بهورته  شريائ  هللا يكهرر ن يرن هللا بمرا بقتري بره  ربم   إن ضير،  مق ل ن

الشرريائ   يررن لرر  برراهوه  شرريائ  هللا يكهررر ن يررن هللا بمررا بهرردمه  إليرره عقرر له ، 

 فعهيه  أن مرعه ا يا بستحسنه عق له ،  أن متيك ا يا بستقاحه عق له . 

 مذهب الماتريدية:  -3

عتردل ،   ر  الرياجح فري أبااع أبي ينص ر المابيمردي،   ربا المرب ي  مرا ي

رأمي   خ صته أن أفعال المكهرين فيهرا خر او  لهرا آثرار بقتتري حسرنها أ  

ن  با الرعرل قاحها،  أن العقل بناء عهى  بم الخ او  اآلثار مستطي  الحك  ب 

رآم العقرل ،  يا رآم العقل السهي  حسرنا فهر  حسرن ،  يرا حسن   با الرعل قايح

كن المهزى أن بك ن أحكاى هللا في أفعال المكهررين عهرى .  لالسهي  قايحا فه  قايح

 فررق يررا بدركرره عق لنررا فيهررا يررن حسررن أ  قرراح، سن العقرر ل يهمررا اترري  قررد 

بخطئ،  سن بعرض اسفعرال يمرا بشرتاه فيره العقر ل، فر  بر زى برين أحكراى هللا 

   يا بدركه العق ل،  عهى  با ال مايل إلى  يعيفة حك  هللا إال ب امطة رمهه.

فهؤالء  افقر ا المعتزلرة فري أن حسرن اسفعرال  قاحهرا يمرا بدركره العقر ل بنراء 

عهى يا بدركه ين ارعها أ  ضير ا،  خرالر    فري أن حكر  هللا البرد أن مكر ن 

،  يرا ا العقل حسنة فه  يطهر ب هلل فعهرهعهى  فق حك  العقل،  في أن يا أدر

 أدرا العقل قاحه فه  يطه ب هلل بيكه. 

فررري أاررره ال معررري  حكررر  هللا إال ب امرررطة رمرررهه  كتاررره،  سشررراعيةا  افقررر ا 

 خالر    في أن الحسن  القاح  لألفعال شيعيان ال عقهيران،  فري أن الرعرل ال 

مكرر ن حسررنا إال بطهرري هللا فعهرره،  ال مكرر ن قايحررا إال بطهرري هللا بيكرره. سن  رربا 

يررن اررر ،  فررإن أيهررات الرتررائل مرردرا العقررل حسررنها لمررا فيهررالررا ي الرراط ن، 

 لرر  لرر  مرريد بهرربا   أيهررات الياائررل مرردرا العقررل قاحهررا لمررا فيهررا يررن ضررير  

 شيع. 

  با الخ   ال متيبي عهيه اثي إال بالنساة لمن ل  باهوه  شيائ  اليمرل،  أيرا 

ين بهوته  شيائ  اليمل فمقياف الحسن  القاح لألفعال بالنساة له  يا  رد فري 

حسن  يطهر ب  ، فما أيي به الشارع فه البراقباشيمعته  ال يا بدركه عق له  

فعهره  م راب فاعهره،  يرا اهرى عنره الشرارع فهر  قاريح  يطهر ب بيكره  معاقرري 

 فاعهه. 

 ـــــــــــــــــ
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 الحكم -2

 

 أقساى كل ا ع -3   أا اعه  -2  بعيمره . -1  

 

 تعريفه:  -1

رع المتعهرق ب فعرال الشرا الحك  الشيعي في اصرط   اسصر ليين   ر  خطراب

 . ، أ   ضعا  أ  بخيييا   ، طهاا  المكهرين

ف رر ا  ب ررال ع ق  د     فق لره بعررالى هررق ،  ربا خطرراب يررن الشررارع يتع[1المائرردة  ] أ   

ىف    .  ق لررره بعرررالى هباحمرررراء برررالعق د طهارررا لرعهررر رررن ق ررر   ي  ق ررر ى  ي   رررخ   ال  م س 

خيمة طهاا لتيكها.  ق لره  با خطاب ين الشارع يتعهق بالس، [11الحييات  ]

ررا اف ت ررد ت  ب رره   مرراحااه   ررا ف يم  م  ه ي ه  ن ررا   ع  َ   ف رر   ج  ررد  د   ررا ح  ررت    أ ال  م ق يم  ر   ف ررإ ن  خ 

 ربا خطراب يرن الشرارع يتعهرق ب خرب الرز ا بردال يرن ز جتره ، [229الاقية  ]

ب يررن ت  رربا خطرراال يددري القاتددلفيرره.  قرر ل اليمرر ل  تاميرري بطهيقهررا بخييرريا 

 الشارع يتعهق بالقتل  ضعا له يااعا ين احرث. 

فنرس الن  الصادر ين الشارع الدال عهى طهي أ  بخييي أ   ض     الحكر  

الشيعي في اصط   اسص ليين،   با م افق اصط   القتائيين اآلن  فهر  

ميمرد ن برالحك  اررس الرن  الربي مصرردر يرن القاضري   لهربا مق لر ن  ينطررق 

 ق ل ن  أجه  القتية لهنطق بالحك .الحك  كبا م

  فهرر  اسثرري الرربي مقتترريه خطرراب الحكرر  الشرريعي فرري اصررط   الرقهرراء  أيررا

 الشارع في الرعل ، كال ج ب  الحيية  احباحة. 

ف  ا  ب ال ع ق  د     بعالىفق له   مقتتى  ج ب احمراء بالعق د. [،1]المائدة   أ   

صر ليين،   جر ب احمرراء  ر  الحكر  فالن  ارسه    الحكر  فري اصرط   اس

ا ى  في اصط   الرقهاء.  ق له بعالى   ب  ا  الز   ال  ب ق ي     [  32احمياء]  ر  ،

الحك  في اصط   اسص ليين،  حيية قيبران الزارا  ر  الحكر  فري اصرط   

 الرقهاء. 

  يرن بعيمرف الحكر  الشريعي فري اصرط   اسصر ليين، ب اره   يتر     ال مت    

الشارع المتعهق ب فعال المكهرين، ب ن الحك  الشيعي خاو بالنص و  خطاب

ساهررا  رري الخطرراب يررن الشررارع  أارره ال مشررمل اسدلررة الشرريعية اسخرريى يررن 

إجمرراع أ  قيرراف أ  غيي ررا سن مررائي اسدلررة الشرريعية غيرري النصرر و عنررد 

، فه  فري الحقيقرة خطراب يرن الشرارع  لكنره غيري النص و التحقيق بع د إلى
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شري، فكررل دليررل شريعي بعهررق برعررل يررن أفعرال المكهرررين، طهاررا أ  بخييرريا أ  ياا

  ضعا فه  حك  شيعي في اصط   اسص ليين. 

 : أنواعه  -2

يررن بعيمررف الحكرر  الشرريعي فرري اصررط   اسصرر ليين مؤخررب أارره لرريس ا عررا 

ساه إيا أن متعهق برعل المكهف عهى جهة الطهي، أ  عهى جهرة التخييري   احدا،

جهة ال ض .  قد اصطهح عهماء اسصر ل عهرى بسرمية الحكر  المتعهرق أ  عهى 

برعل المكهف عهى جهة الطهي أ  التخييي بالحك  التكهيري،  عهى بسرمية الحكر  

المتعهررق برعررل المكهررف عهررى جهررة ال ضرر  بررالحك  ال ضررعي،  لهرربا قررير ا أن 

 الحك  الشيعي منقس  إلى قسمين  حك  بكهيري، حك   ضعي. 

أ    رر  يررا اقتتررى طهرري فعررل يررن المكهررف، أ  كر رره عررن فعهرره  كهيررريفررالحك  الت

 بخيييم بين فعل  الكف عنه. 

ال ه     فم ررال يررا اقتتررى طهرري فعررل يررن المكهررف ق لرره بعررالى   رر   ررن  أ ي  ررب  ي  خ 

ررد ق ة   ررنه ال ا ي رر    ،  ق لرره   [103الت بررة  ]ص  ه ررى الن رراف  ح  م    ع     [ آل عمرريان

ف  ا  ب ال ع ق  د م ا  ق له   [97 ن  ا  أ    من  آي  ا ال ب  ،  غيي ال  يرن [1المائدة   ]  أ مهه 

 النص و التي بطهي ين المكهف أفعاال. 

ىف   ي ال يا اقتتى طهي الكف عن فعل، ق له بعرالى   رن ق ر   ي  ق ر ى  ي   رخ   ال  م س 

ا رى  ،  ق لرره   [11]الحيريات   ب رر ا  الز   ال  ب ق ي     ق لرره   [32  ]احمررياء  ، 

مرري   ن ز  رر   ال خ  ل ح  ررد ى     ال  ي ت ررة     ه رري ك    ال م  رر   ع  ي  ي   ،  غيرري الرر  يررن [3  ]المائرردة ح 

 النص و التي بطهي ين المكهف الكف عن أفعال. 

إ ا ا  ق لرره بعررالى   بخييرري المكهررف بررين فعررل  الكررف عنرره،  ي ررال يررا اقتتررى   

ررط اد  ا   ررت    ف اص  ه ه  رري  ا ف رري  ق لرره    .،[3ة المائررد ] ح  ة  ف اات ش  رر   رري    الص  ف ررإ ا ا ق ت 

ن ا    ،  ق له  [10اليمعة  ] اس  ر     ه ي ك    ج  ب ت    ف ي اس ر    ف ه ي س  ع  ي  إ ا ا ض    

رر  ة   ررن  الص  رري  ا  ي  ،  غيرري الرر  يررن النصرر و الترري [101النسرراء  ] أ ن ب ق ص 

 يء  الكف عنه.بقتتي بخييي المكهف بين فعل الش

 إاما ممي  با الن ع الحك  التكهيري ساه متتمن بكهيف المكهرف برعرل أ  كرف 

عن فعل أ  بخيييم بين فعرل  الكرف عنره.   جره التسرمية لرا ي فيمرا طهري بره 

نره ين المكهف فعل أ  الكف عنه.  أيا يرا خيري بره المكهرف برين فعرل  الكرف ع

بكهيررف فيره  لهرربا قررال ا   إن إطرر ق ، سارره ال ف جره بسررميته بكهيريررا  غيري لررا ي

 الحك  التكهيري عهيه ين باب التوهيي. 

  فه  يا اقتتى  ضر  شريء مرااا لشريء، أ  شريطا لره ،  أيا الحك  ال ضعي

 أ  يااعا ينه.
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ن ر ا  إ ا ا  فم ال يا اقتتى  ض  شيء مااا لشيء ق له بعالى    من  آي  را ال رب  م ا أ مهه 

رر  ررت    إ ل ررى الص  اف ررق  ق م  ي  م ك    إ ل ررى ال م  ررد  أ م  رر   ك       ج  رره  ا     س  ، [6المائرردة  ]  ة  فاغ 

 ـ ة مررااا فرري إميرراب ال ضرر ء.  ق لررـه    إرادة إقايررة الصررـتى  ضررـاقترر

رر ق ة  ف اق  الس ررار  ق     الس ررار  اـ   م ه م  ررد  اقتتررى  ضرر  السرريقة ، [38المائرردة  ] ط ع  ا  أ م 

  تين قترل قتري  فهره مرهاهت  ق.  ق ل اليم ل مااا في إمياب قط  مد السار

، اقتتى  ض  قتل القتيل مااا في امرتحقاق مرهاه،  غيري الر  يرن النصر و 

 لمسااات. التي اقتت   ض  أمااب 

ه رى الن راف   ى   ي ال يا اقتتى  ضر  شريء شريطا لشريء ، ق لره بعرال م    ع    

ررا   رره  م  ررت ط اع  إ ل ي  ررن  ام  ررنه ال ا ي رر   ي  ، اقتتررى أن امررتطاعة [97آل عمرريان  ] ي   ح 

ت ، ال نكددا  اال بشدداهدين  ت السررايل إلررى الايرر  شرريط حميرراب حيرره.  ق لرره 

ال مهدر أقدل   ت اقتتى أن حتر ر الشرا دمن شريط لصرحة الرز اا.  ق لره 

، اقتتى أن شيط بقدمي المهي بقردميا صرحيحا شريعا أن ال تمن عشرة دراهم

الرر  يررن النصرر و الترري دلرر  عهررى اشررتياط  مقررل عررن عشررية درا رر .  غيرري

 شي ط حمياب الرعل، أ  لصحة العقد أ  سي يشي ط.

ت لديً للقاتدل ميدراي  ت  ي ال يا اقتتى جعل شيء يااعا ين شيء، ق لره 

 اقتتى جعل قتل ال ارث ي رثه يااعا ين إرثه. 

 إاما مرمي الحكر  ال ضرعي، سن يقتترام  ضر  أمرااب لمسرااات، أ  شري ط 

  طات، أ  ي اا  ين أحكاى. لمشي

  مؤخب يما بقدى أن الريق بين الحك  التكهيري  الحك  ال ضعي ين  جهين  

أحد ما  أن الحك  التكهيري يقص د به طهي فعل ين المكهرف أ  كرره عرن فعرل، 

أ  بخيييم بين فعل شيء  الكف عنه،  أيا الحكر  ال ضرعي فهريس يقصر دا بره 

به بيان أن  با الشيء ماي لهبا المسراي، أ   ص د،  إاما المقبكهيف أ  بخيييا  

 أن  با شيط لهبا المشي ط، أ  أن  با ياا  ين  با الحك .

الكررف عنره، أ  خيرري بررين فعهرره  بيكرره بمقتتررى   ثاايهمرا  أن يررا طهرري فعهرره أ 

الحكرر  التكهيررري البررد أن مكرر ن يقررد را لهمكهررف،  فرري امررتطاعته أن مرعهرره  أن 

 بمقد ر ،  ال بخييي إال بين يقد ر  يقد ر. مكف عنه ال بكهيف إال 

هرف بحيرث في يقرد ر المك  أيا يا جعل مااا أ  شيطا أ  يااعا، فقد مك ن أييا  

لريس فري يقرد ر المكهرف بحيرث إاا  ،  قرد مكر ن أيريا  إاا باشيم بيبي عهيه أثي

  جد بيبي عهيه أثيم. 
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،  جميررر    صرريغ العقرر د  التصرريفاتفممررا جعررل مررااا    رر  يقررد ر المكهررف

هرف عقردا أ  بصريفا باشي المكالييائ  ين جنامات  جنح  يخالرات، بحيث إاا 

 ،  إاا اربكي جيممة امتحق عق بتها. بيبي عهيه حكمه

 يمررا جعررل شرريطا   رر  يقررد ر المكهررف  إحتررار شررا دمن فرري عقررد الررز اا 

 لصررحة العقررد،  إبرر ل القرردر المسررمى يهرريا إلررى عشررية درا رر  لصررحة بسررمية

 عيين ال من  اسجل في الاي  لصحة العقد.المهي،  ب

بهرر ل الحهرر  الاتهرراء ال المررة ،  يمررا جعررل شرريطا   رر  غيرري يقررد ر لهمكهررف

 اليشد لنراا عق د المرا ضات المالية النرسية،  به ل

،  ينره يرا  ر  ثره ل الر ارث ي ركقتر لهمكهرفالماا  ينه يا  ر  يقرد ر  كبل  

 .يقد ر كك ن الم صى له  ارثا  

بكهيريرة لق ااين ال ضعية كاسحكاى الشيعية في أن ينهرا يرا  ر  أحكراى  أحكاى ا

عن فعل، أ  بخيييم بين فعرل  الكرف عنره،  بقتتي بكهيف المكهف برعل أ  كره

  ينها يا    أحكاى  ضعية بقتتي جعل شيء مااا لشيء، أ  شيطا أ  يااعا. 

أ  احجرياءات  المرداي  التيراري أ  قراا ن العق برات  امية في ي اد القراا ن 

الينائية بيمنا عدة أي هة ين الن عين،   بم بعض أي هة ين القراا ن المرداي فري 

 باب احميار 

تميي عهى المست جي أن مقر ى ب فراء اسجرية فري الم اعرد المتررق  -586المادة 

 حك  بكهيري اقتتى فع . عهيهات 

 ل د ن تعهررى المررؤجي أن ممتنرر  عررن كررل يررا يررن شرر اه أن محرر  -571المررادة 

 .حك  بكهيري اقتتى كرا   ااتراع المست جي بالعين المؤجيةت.

تلهمست جي حق التنازل عن احميار أ  احميار ين الااطن،  الر   -593المادة 

 عن كل يا امت جيم أ  بعته يا ل  مقض االبراق بويي ال ت 

 .حك  بكهيري اقتتى بخيييا  

ن أك رري النصرر و القاا ايررة  يررن اليسرريي التم يررل سارر اع الحكرر  ال ضررعي، آل

ال ضررعية بقتترري  ضرر  أمررااب لمسررااات، أ  شرري ط لمشرري طات، أ  ي اارر  

 ين آثار.

 ـــــــــــــــــ
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 أقسام الحكم التكليفي

 

 منقس  الحك  التكهيري إلى خمسة أقساى          

 احمياب ،  الندب،  التحيم  ،  الكيا ة ،  احباحة.            

 

ارره إاا اقتتررى طهرري فعررل، فررإن كررل اقتترراوم لرره عهررى  جرره التحترري   الرر  س*

  احلزاى فه  احمياب،  أثي ال ج ب،  المطه ب فعهه    ال اجي.

 إن كرران اقتترراوم لرره لرريس عهررى  جرره التحترري   احلررزاى فهرر  النرردب   أثرريم *

 الندب،  المطه ب فعهه    المند ب. 

وم عهى  جه التحتي   احلرزاى  إاا اقتتى طهي كف عن فعل فإن كان اقتتا*

 ،  المطه ب الكف عن فعهه    المحيى.فه  التحيم   أثي الحيية

لرزاى فهر  الكيا رة،  أثريم التحتري   اح إن كان اقتتاوم لره لريس عهرى  جره *

 ،  المطه ب الكف عن فعهه فه  المكي م. الكيا ة

أثررريم  إاا اقتتررى بخييررري المكهررف برررين فعررل شررريء  بيكرره فهررر  احباحررة،  *

 احباحة،  الرعل البي خيي بين فعهه  بيكه    الماا . 

 فالمطه ب فعهه قسمان  ال اجي  المكي م.

  المطه ب الكف عن فعهه قسمان  المحيى  المكي م.

  المخيي بين فعهه قسمان  المحيى  المكي م.

  المخيي بين فعهه  بيكه    القس  الخايس     الماا .

 قساى الخمسة بايان. منريد كل قس  ين  بم اس

 

 الواجب -1

 : تعريفه

   يرا طهري الشرارع فعهره يرن المكهرف طهارا حتمرا بر ن اقتريان   ال اجي شيعا

طهاه بمرا مردل عهرى بحتري  فعهره، كمرا إاا كاار  صريوة الطهري ارسرها بردل عهرى 

التحتي ، أ  دل عهى بحتي  فعهه بيبيي العق بة عهى بيكه، أ  آمة قيمنة شريعية 

 أخيى . 

ك ت ري    لصياى  اجي سن الصيوة التي طهي بها دل  بحتيمه، إا قال ماحااهفا

رري اى   ه رري ك    الص   ، إا قررال [،  إمترراء الز جررات يهرر ر ن  اجرري183الاقررية  ] ع 

ررة  مرراحااه   مت  رر ر   ن  ف ي  ررن ه ن  ف رروب    ن  أ ج  ت ع ت   ب رره  ي  ررت م  ررا ام   [24  ]النسرراءف م 

ء الزكرراة  حررن الايرر ،  برري ال الرردمن،  غيرري الرر  يررن ،  إمتررا إقايررة الصرر ة
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الم ي رات التي  ردت صيوة اسيي بها يطهقة،  دل عهى بحتي  فعههرا يرا  رد 

فرري عرردة اصرر و يررن امررتحقاق المكهررف العقرراب بتيكهررا. فمتررى طهرري الشررارع 

، مر اء عهرى  جره التحتري  كران الرعرل  اجارا  الرعل  دل  القيمنة عهرى أن طهارة 

 منة صيوة الطهي ارسها أى أييا خارجيا. أكاا  القي

 : أقسامه

 منقس  ال اجي إلى أرب  بقسيمات باعتاارات يختهرة  

إيررا يؤقرر   إيررا يطهررق عررن    ال اجرري يررن جهررة  قرر  أدائرره التقسرري  اس ل

الت قيرر   فال اجرري المؤقرر   رر  يررا طهرري الشررارع فعهرره حتمررا فرري  قرر  يعررين 

بحيرث ال بيري قاهره،  يعينرا   ا  نها  قترسداء كل ص ة يكالصه ات الخمس  حدد 

ر ا عنه بويي عبر.  كص ى ريتان ال ميي قارل الشرهي   م ث  المكهف إن أخ  

  ال مؤدي بعدم.  كبل  كل  اجي عين الشارع  قتا لرعهه. 

 ال اجي المطهق عن الت قي      يا طهي الشرارع فعهره حتمرا  لر  معرين  قترا 

 حنررث، فهرريس لرعررل  رربا  قرر   هررف ممينررا  سدائرره، كالكرررارة ال اجاررة عهررى يررن ح

ي بعررد الرر  . ، فررإن شرراء الحااررث كررري بعررد الحنررث يااشررية  إن شرراء كر رريعررين

  كالحن   اجي عهى ين امتطاع،  ليس سداء  با ال اجي عاى يعين. 

ائطه مرمي فعهره ي ال اجي المؤق  إاا فعهه في  قته كاي  يست فيا أركااه  شر

ي كايل ث  أعادم في ال ق  كاي  ممي فعهره إعرادة،  إاا فعهه في  قته غيأداء، 

  ين ص ة بعد  قته كاا  ص به قتاء. 

 ال اجي المؤق  إاا كان  قته البي  قته الشرارع بره مسرعه  حردم  مسر  غيريم 

.  إن كران  قتره الربي  قتره الشرارع  ليفرا   عا  ين ا اسه ممي  با ال ق  ي م  

. فراس ل  يعيرارا   قا  ا ال قر  يتري  به مسرعه  ال مسر  غيريم يرن جنسره مرمي  رب

ك ق  ص ة المهري ير  ، فهر   قر  ي مر  مسر  أداء المهري  أداء أي صر ة 

،  لهمكهف أن مرؤدي المهري فري أي جرزء ينره،  ال رااي كشرهي ريتران خيىأ

 فه  يتيق ال مس  إال ص ى ريتان. 

 إاا كان  قته ال مس  غيريم يرن جهرة  مسرعه يرن جهرة أخريى مرمي ال قر  اا 

الشاهين كرالحن، ال مسر   قتره   ر  أشرهي الحرن غيريم يرن جهرة أن المكهرف ال 

مررؤدي فرري العرراى إال حيررا  احرردا،  مسرر  غيرريم يررن جهررة أن ينامرر  الحررن ال 

 ويق كل أشهيم. تسب

اجرري ي مرر   قترره،   اجرري  إلررى   علدد  تقسدديم الواجددب المفقددس ريوممددا يتفدد

 ،   اجي  قته ا  شاهين  يتيق  قته
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، معينه بالنية حين أدائه في  قته م   قته ميي عهى المكهف أنأن ال اجي الم 

اجرري المعررين إاا ال قرر  مسررعه سارره إاا لرر  منرر م بررالتعيين ال متعررين أارره أدى ال 

ركعررات فإارره ارر ى بهررا أداء  اجرري  أربرر ، فررإاا صررهى فرري  قرر  المهرري  غيرريم

، أداء لره  اجي المهري لر  بكرن صر بهله،  إاا ل  من  بها أداء  المهي كان أداء

 التط ع كاا  ص به بط عا.  ا ى ل  

نره بالنيرة حرين أدائره ن معي  أ أيا ال اجي المتيق  قتره فر  ميري عهرى المكهرف 

النيرة منصري  في  قته، آلن ال ق  يعيار له ال مس  غيريم يرن جنسره فاميريد 

في شهي ريتان الصياى يطهقا  لر  معرين بالنيرة  ا ىيا ا ام إلى ال اجي، فإاا 

التطر ع  ار ى،  لر  ااصي  صيايه إلى الصرياى المرري   اى المري  الصي

 ل  مكن ص يه بط عا بل كان المري  ، سن الشهي ال مس  ص يا غييم. 

 أيا ال اجي المؤق  ب ق  اي شاهين، فإاا أطهرق المكهرف النيرة ااصري  إلرى 

 ال اجي، سن الما ي ين حال المكهف أاه مادأ بمرا ميري عهيره قارل أن متطر ع،

التط ع كان بط عا ساه صي  بنية يرا مسرعه  ا ىفه  في  با كالمتيق،  إاا 

 ال ق ،  بما مخالف الما ي ين حاله     في  با كالم م . 

قر   يطهرق عرن الت قير ، أن ال اجري   يما متريع عرن بقسري  ال اجري إلرى ي

 المعين  قته م ث  المكهف بت خييم عن  قته بويي عربر سن ال اجري المؤقر  فري

الحقيقة  اجاان فعل ال اجي  فعهره فري  قتره. فمرن فعرل ال اجري بعرد  قتره فقرد 

فعل أحد ال اجاين     الرعرل المطهر ب،  بريا ال اجري اآلخري   ر  فعهره فري 

  قته، في ث  بتيا  با ال اجي بويي عبر. 

 اجرري المطهررق عررن الت قيرر  فهرريس لرره  قرر  يعررين لرعهرره،  لهمكهررف أن  أيررا ال 

 شاء  ال إث  عهيه في أي  ق .  مرعهه في أي  ق 

عينرري التقسرري  ال ررااي  منقسرر  ال اجرري يررن جهررة المطالرري ب دائرره إلررى  اجرري 

   اجي كرائي. 

فال اجي العيني     يا طهي الشارع فعهه ين كل فيد ين أفرياد المكهررين،  ال 

ميررزئ قيرراى يكهررف برره عررن آخرري كالصرر ة  الزكرراة  الحررن  ال فرراء بررالعق د 

  الميسي.   اجتناب الخمي

 ال اجي الكرائي     يا طهي الشرارع فعهره يرن ييمر ع المكهررين، ال يرن كرل 

فرريد يررنه ، بحيررث إاا قرراى برره بعررض المكهرررين فقررد أدى ال اجرري  مررقا احثرر  

أثمرر ا جميعررا قرر  برره أي فرريد يررن أفررياد المكهرررين  الحرريا عررن الارراقين  إاا لرر  م

ن المنكرري،  الصرر ة عهررى بإ مررال  رربا ال اجرري، كرراسيي بررالمعي    النهرري عرر

، ي،  الطرررت،  إاقررراا الويمرررق،  إطرررراء الحيمرررقالمررر بى،  بنررراء المستشرررريا
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،  القترراء  احفترراء،  رد السرر ى،  أداء الصررناعات الترري محترراا إليهررا النرراف 

 الشهادة.

كران يرن مرعههرا،  لريس  ا  فهبم ال اجاات يطه ب لهشارع أن ب جرد فري اسيرة أم ر

كل فريد أ  فريد يعرين برعههرا  سن المصرهحة بتحقرق  المطه ب لهشارع أن مق ى

 ب ج د ا في بعض المكهرين  ال بت قف عهى قياى كل يكهف بها. 

فال اجارررات الكرائيرررة المطالررري بهرررا ييمررر ع أفرررياد اسيرررة، بحيرررث إن اسيرررة 

، فالقرادر بنرسره الكررائي فيهرا بميم عها عهيها أن بعمل عهى أن مرؤدي ال اجري

،  غيرري القررادر عهررى أدائرره   عهيرره أن مقرر ى بررهجرري الكرررائيعهررى أداء ال ا  يالرره

مهه عهى القياى به  فإاا أدى ال اجري مرقا احثر  محبنرسه عهيه أن محث القادر  

، قردر عهرى أدائره   أث  القادر ح ماله  اجاا   إاا أ مل أثم ا جميعا   عنه  جميعا،

با ،   ر ر لره حمهره عهرى فعرل ال اجري المقرد أثر  غيريم ح مالره حيرث القرادر 

،  فيه  يرن يقتتى التتاين في أداء ال اجي، فه  رأى جماعة غيمقا مستويث

ن السررااحة  ال محسررن ن السررااحة  مقرردر ن عهررى إاقرراام،  فرريه  يررن ال محسررن 

، فال اجي عهى ين محسن ن السااحة أن مابل بعته  جهردم مقدر ن عهى إاقاام

القياى بال اجي، فعهى اآلخريمن ح ره في إاقاام،  إاا ل  ماادر ين بهقاء ارسه إلى 

 حمهرره عهررى أداء  اجارره، فررإاا أدى ال اجرري فرر  إثرر  عهررى أحررد،  إاا لرر  مررؤد 

 ال اجي أثم ا جميعا. 

، فهر  شرهد الويمرق جي الكرائي كران  اجارا عينيرا عهيرهن فيد سداء ال ا إاا بعي  

 الرربي مسررتويث شررخ   احررد محسررن السررااحة،  لرر  لرر  مرريد الحادثررة إال  احررد

 دعي لهشهادة،  ل  ل  م جد في الاهد إال طايي  احد  بعين لجمرعا   فهرؤالء 

 البمن بعين ا سداء ال اجي الكرائي، مك ن ال اجي بالنساة إليه  عينا. 

  منقس  ال اجي ين جهة المقدار المطهر ب ينره إلرى يحردد  غيري التقسي  ال الث

 يحدد. 

ارا يعه يرا، بحيرث ال باريأ ايررة فال اجري المحردد   ر  يررا عرين لره الشرارع يقررد

المكهف ين  با ال اجي إال إاا أدام عهى يرا عرين الشرارع  كالصره ات الخمرس 

 الزكاة  الدم ن المالية، فكل فيمترة يرن الصره ات الخمرس يشرو لة بهرا ايرة 

المكهف حتى بؤدي بعدد ركعابها  أركااهرا  شري طها،  زكراة كرل يرال  اجارة 

المكهف حتى بؤدي بمقردار ا فري يصريفها.  كربل  فيه الزكاة يشو لة بها اية 

ثمن المشتيى  أجي المست جي  كل  اجي ميي يقردارا يعه يرا بحرد د يعينرة، 

 ين ابر أن متايع بماهرغ يعرين لمشري ع خيريي فال اجري عهيره بالنربر  اجري 

 يحدد. 
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رم برل طهاره يرن المكهرف د   ر  يرا لر  معرين الشرارع يقردا ال اجري غيري المحرد

،  التصرردق عهررى ، كاحاررراق فرري مررايل هللا،  التعررا ن عهررى الارريبويرري بحدمررد

،  إطعرراى اليررائ   إغاثررة المههرر    غيرري الرر  يررن ا  جرري بالنرربرالرقررياء إا

،  يقردار يرا شرارع، سن المقصر د بهرا مرد الحاجرةال اجاات التي لر  محردد ا ال

 بسد به الحاجة مختهف باخت   الحاجات  المحتاجين  اسح ال. 

فري البيرة،  بير ز    أن ال اجي المحدد ميي دمنرا  يع عهى  با التقسي  يما متر

فرري البيررة  ال بيرر ز   اجرري غيرري المحرردد ال ميرري دمنررا  ،  أن الالمقاضرراة برره

 ، سن البية ال بشول غ  بمعين  المقاضاة ال بك ن إال بمعين. المقاضاة به

يمرري ال اجاررة  ارقررة الق لهربا يررن رأى أن ارقررة الز جررة ال اجاررة عهرى ز جهررا، 

عهى قيماه  اجي غيي يحدد، ساره ال معري  يقردارم، قرال   إن ايرة الرز ا أ  

القيمي غيي يشو لة به قال القتاء أ  اليضاء ،  ليس لهز جرة أ  القيمري أن 

مطالي به إال بعد القتاء أ  اليضاء،  لريس لهز جرة أ  القيمري أن مطالري بره 

 ة به. إال بعد القتاء أ  اليضاء،  صح  المطالا

المقردر بحرال الرز ا أ  بمرا مكرري لهقيمري،  ين رأى أاها ين ال اجري المحردد 

قال إاهما  اجي يحردد فري البيرة فتصرح المطالري بره عرن يردة قارل القتراء أ  

 اليضاء سن القتاء ألهي يقدار ال اجي  ل  محددم.

 ،   اجي يخيي.منقس  ال اجي إلى  اجي يعين التقسي  الياب  

 ،  ثمرن المشرتيي،اره الشرارع بعينره كالصر ة  الصرياى  يا طهينفال اجي المع

 ،  رد الموص ب،  ال بايأ اية المكهف إال ب دائه بعينه.  أجي المست جي

، ك حررد خصررال الشررارع  احرردا يررن أيرر ر يعينررة  ال اجرري المخيرري  يررا طهارره

أن مطعر  عشرية يسراكين، أ   الكرارة فإن هللا أ جي عهرى  يرن حنرث فري ممينره

يررار ، أ  معتررق رقاررة فال اجرري أي  احررد يررن  رربم اسيرر ر ال  ثررة،  الخ  مكسرر 

 ،  بايأ ايته ين ال اجي ب داء أي  احد. لهمكهف في بخصي   احد بالرعل

 ـــــــــــــــــ
 المندوب -2

 تعريفه : 

وة طهاره ، بر ن كاار  صريغيري حرت  المند ب    يا طهي فعهه ين المكهف طهارا  

، أ  اقتيا  بطهاه قيائن بدل عهى عردى التحتري ، فرإاا يمهارسها ال بدل عهى بحت

  تمسررن كرربا أ  منرردب كرربات كرران المطهرر ب بهرربم عررل بصرريوةطهرري الشررارع الر

الصيوة ينرد با،  إاا طهاره بصريوة اسيري  دلر  القيمنرة عهرى أن اسيري لهنردب 

ن ر ا  إ ا  كق لره بعرالى  ، كان المطه ب يند با   من  آي  را ال رب  ا ب رد ام نت   ب رد م نف إ ل رى م را أ مهه 
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ت ا  م   ى ف اك  س مًّ لف يه ، فإن اسيي بكتابة الدمن لهندب ال لجميراب [282  ]الاقية أ ج 

رك   ب ع ترا  ،   ي ق له بعالى   ليل القيمنة التي في اآلمة ارسهابد ن  ب ع ت  ف إ ن  أ ي 

اا ت ه   ن  أ ي  ب م  ي او  د   ال ب  ، فإاها بشيي إلى أن الدائن لره أن م رق [283  ]الاقية  ف ه ي ؤ 

رت    ،  كق له بعرالى    م بمنه ين غيي كتابة الدمن عهيهبمدمنة  ه م  راب ا       إ ن  ع  ف ك 

ي ريا   ، فمكابارة المالر  عاردم يند برة بقيمنرة أن المالر  حري [32النر ر  ] ف يه    خ 

 التصي  في يهكه. 

، فهرر  برردل عهررى أارره حررت   الزى هارره ارسررهافررالمطه ب فعهرره إن كاارر  صرريوة ط

بردل ال اجي ي ل   كتي عهيك  ،  قتى رب  ،  إن كاار  صريوة طهاره ارسرها 

،  إن كاار  صريوة لكر ، مرن اردب لكر   عهى أاه غيي حت  فهر  المنرد ب، ي رل

ن عهررى أن ، امررتدل بررالقيائا ال برردل عهررى طهرري حررت  أ  غيرري حررت طهارره ارسرره

،  قرد بكر ن يرا مؤخرب يرن قيمنرة اصراأ  يند ب.  قرد بكر ن ال المطه ب  اجي

،  قرد بكر ن بيبيري العق برة عهرى بريا الشيمعة العاية  ق اعرد ا الكهيرة ياادئ

 الرعل  عدى بيبياها. 

،  بعيمرف المنرد ب اجي ب اه يا امتحق باركه العق بة لهبا اشتهي بعيمف ال 

 ب اه يا ال مستحق باركه العق بة  قد مستحق العتاب.

 : أقسامه

  منقس  إلى ث ثة أقساىالمند ب 

،  لكرن   ر  ال مسرتحق باركره العقراب يند ب يطهر ب فعهره عهرى  جره الت كيرد

يكمهررة  مسررتحق الهرر ى  العترراب.  يررن  رربا السررنن  المنررد بات الترري بعررد شرريعا  

له اجاات كراساان  أداء الصره ات الخمرس جماعرة.  ينره كرل يرا  الري عهيره 

 يية أ  ييبين ليردل عهرى عردى بحتيمره اليم ل في شؤ اه الدمنية  ل  متيكه إال

 في ال ض ء،  قياءة م رة أ  آمة بعد الرابحة في الص ة.  كالمتمتة

  مسمى  با القس  السنة المؤكدة أ  منة الهدي   

،  يرن  باركره ال مسرتحق عقابرا  ال ل يرا    يند ب يشي ع فعهه   فاعهره م راب

أ  أك ري  بيكره.  ينره جمير   با يا ل  م الي اليم ل عهى فعهه بل فعهه يرية 

التط عررات كالتصرردمق عهررى الرقيرري أ  صررياى مرر ى الخمرريس يررن كررل أمررا ع أ  

 ص ة ركعات زمادة عن الريد  عن السنة المؤكدة.

  مسمى  با القس  السنة الزائدة أ  النافهة.

 يند ب زائد أي معد يرن الكماليرات لهمكهرف،  يرن  ربا احقترداء باليمر ل فري 

ي بصدر عنه بصرته إاسااا كر ن م كرل  مشريب  ممشري  منراى الت أي رم العادمة

، فإن االقتداء في  بم اسير ر لصرة التي كان مسيي عهيها اليم ل مهاس عهى ا
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،  معد ين يحامرن المكهرف ساره مردل عهرى حاره لهيمر ل  فريط ي الها كمالي أ

، سن  ربا بعهقه به.  لكن ين ل  متقد باليم ل في ي ل  بم اسي ر ال معد يسريئا

 . ليس  ين بشيمعه

  فتيهة.   مسمى  با القس  يستحاا  أدبا  

 ـــــــــــــــــ

م -3  الُمحرِّ

 تعريفه: 

المحيى    يا طهي الشارع الكف عن فعهه طهاا حتما ، ب ن بك ن صيوة طهري 

حيي  عهريك  الميترة  الردى  لحر  الكف ارسها دالة عهى أاه حت  كق له بعالى  

]اساعراى   قل بعال  أبل يرا حريى ربكر  عهريك [،  ق له  3لمائدة  ]ا الخنزمي

[، أ  مك ن النهري عرن الرعرل يقتيارا 19]النساء   ال محل لك [،  ق له  151

] احمرياء    ال بقيبر ا الزارى إاره كران فاحشرة بما مدل عهرى أاره حرت  ي رل  

ي  الميسررري إامرررا الخمررر[ أ  مكرررن اسيررري باالجتنررراب يقتيارررا بررربل  احررر   32

[، أ  أن 90]المائردة    اساصاب  اسزالى رجس ين عمل الشيطان فراجتنا م

 البمن ميي ن المحصرنات ثر  لر  مر ب ا ب ربعرة متيبي عهى الرعل عق بة ي ل  

[، فقررد مسررتراد التحرريم  يررن صرريوة 4]النرر ر  شررهداء فاجهررد    ثمررااين جهرردة

يرن صريوة طهايرة  ري أيري خايمة بدل عهيه، أ  ين صريوة طهايرة  ري اهري، أ 

 . يمنة بعي  ن أن الطهي لهتحيم باالجتناب، فالق

 أقسامه: 

ى قسمان    ى أصالة لبابه  أي أاه فعرل حكمره الشريعي التحريم  يرن  المحي  يحي 

االبتررداء، كالزاررا  السرريقة  الصرر ة بويرري طهررارة،  ز اا إحرردى المحررارى يرر  

حيى بحيمما اابيا لما فيه ين يرامرد العه  بالحيية،  بي  الميتة،  غيي ال  يما 

 يحيى لعار   أي أاره فعرل   يتار، فالتحيم   ارد ابتداء عهى اات الرعل. 

حكمره الشرريعي ابترداء ال جرر ب أ  النردب أ  احباحررة  لكرن اقتررين بره عررار  

جعهرره يحييررا كالصرر ة فرري ثرر ب يوصرر ب،  الايرر  الرربي فيرره غرر ،  الررز اا 

ة لمطهقهرا ث ثرا،  صر ى ال صرال،  الطر ق المقص د بره ييريد بحهيرل الز جر

الادعي،  غيي ال  لما عي  له التحيم  لعار . فهريس التحريم  لربات الرعرل 

 لكن سيي خارجي، أي أن اات الرعل ال يرسدة فيه  ال يتية،  لكرن عري  

 يمرا مانري عهرى  ربا التقسري  أن  له  اقتين به يا جعرل فيره يرسردة أ  يترية. 

يشي ع أص  ، فر  مصرهح مرااا شريعيا  ال بتيبري أحكراى  المحيى أصالة غيي

شيعية عهيه بل مك ن باط ،  لهبا كاا  الصر ة بويري طهرارة باطهرة،  ز اا 
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إحدى المحارى ي  العه  بالحيية باط ،  بي  الميتة باط ،   الااطرل شريعا ال 

 متيبي عهيه حك . 

ى لعار  فه  في اابه يشي ع فيصرهح مرااا   شريعيا   بتيبري عهيره   أيا المحي 

آثررارم، سن التحرريم  عررار  لرره  لرريس اابيررا.  لهرربا كاارر  الصرر ة فرري ثرر ب 

يوص ب صحيحة  ييزئة     آثر  لهوصري.  الاير  الربي فيره غر  صرحيح، 

 الط ق الادعي  اق ،  العهة في  ربا أن التحريم  لعرار  ال مقر  بره خهرل فري 

 ست فاة. أصل الساي ال في  صره يا داي  أركااه  شي طه ي

 أيا التحيم  البابي فهر  ميعرل الخهرل فري أصرل السراي   صرره برقرد ركرن أن 

 شيط ين أركااه  شي طه فيخيا عن ك اه يشي عا. 

 ـــــــــــــــــ

 المكرو   -4

 تعريفه: 

المكي م    يا يطهي الشارع ين المكهف الكف عن فعهه طهارا غيري حرت ، بر ن 

كمرا إاا  رد أن هللا كريم لكر  كربا، أ  كران  بك ن الصيوة ارسها دالة عهرى الر ،

م را ينهيا عنه،  اقتين النهي بما مدل عهى أن النهي لكيا رة ال لهتحريم ، ي رل  

ك     ي اء إ ن ب ا د  ل ك    ب س ؤ  ن  ا  ال  ب س   ل  ا  ع ن  أ ش  من  آي  ا ال ب  [، أ  كان 101]المائدة  أ مهه 

ا ر  ا ال ا ي    ى ال ، ي ل  ي ي را باجتنابه  دل  القيمنة عه      [9]اليمعة 

فالمطه ب الكف عن فعهه  إن كاا  صيوة طهاه ارسها بدل عهى أاه طهري حرت  

 فه  المحيى، ي ل  حيى عهيك  كبا. 

 إن كاا  الصيوة ارسها بدل عهى أن طهي غيي حت  فهر  المكري م، ي رل  كريم 

 لك  كبا . 

يا االجتنراب يطهقرا، امرتدل برالقيائن عهرى  إن كاا  الصيوة اهيا يطهقا، أ  أير

 أن طهي حت  أ  غيي حت .

 يررن القرريائن بيبيرري العق بررة عهررى الرعررل  عرردى بيبياهررا،  لهرربا عرري   بعررض 

اسص ليين المحيى ب اه يا امتحق فاعهه العق بة،  المكري م ب اره يرا ال مسرتحق 

 فاعهه العق بة،  قد مستحق اله ى. 

 ـــــــــــــــــ

 با الم -5

 تعريفه: 

ُ   برين فعهره  بيكره، فهر  مطهري الشرارع أن  الماا     يا خي ي الشارع  المكرل 

 مرعل المكهف  با الرعل   ل  مطهي أن مكف عنه. 
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 بارة ب ا  إباحة الرعل بالن  الشيعي عهرى إباحتره، كمرا ار  الشرارع عهرى 

را ف ر أاه ال إث  في الرعل، فيدل  بهبا عهى إباحته كق لره بعرالى   رت    أ ال  م ق يم  ر  إ ن  خ 

ررررا اف ت ررررد ت  ب رررره   ررررا ف يم  م  ه ي ه  ن ررررا   ع  َ   ف رررر   ج  ررررد  د   [،  كق لرررره 229]الاقررررية   ح 

ا رة  الن  س راءماحااه  ط  رن  خ  رت   ب ره  ي  ض  ا ع ي  ه ي ك    ف يم  ن ا   ع  ال  ج      [، 235]الاقرية

اسيري لجباحرة كق لره بعرالى   كما إاا أيي الشارع برعل  دل  القيائن عهى أن 

  ط اد  ا ه ه ت    ف اص  إ ا ا ح       [،  كق له مراحااه  2]المائدة   ة ر   ري    الص  ف رإ ا ا ق ت 

رري  ا ف رري اس  ر     ]الاقررية    كهرر ا  اشرريب ا[،  كق لرره  10]اليمعررة   ف اات ش 

187 .] 

يرن الشرارع اصرل عهرى  بارة ب ا  إباحة الرعل باحباحة اسصهية، فإاا ل  مريد 

حك  العقد أ  التصي  أ  أي فعل،  لر  مقر  دليرل شريعي آخري عهرى حكر  فيره  

كان  ربا العقرد أ  التصري  أ  الرعرل يااحرا برالاياءة اسصرهية سن اسصرل فري 

 اسشياء المااحة. 

  بم  ي أقساى الحك  التكهيري الخمسة عهى يا ا ي إليه جمه ر اسص ليين  

ية فقد قسم م إلى ماعة أقساى ال إلى خمسة،  الر  أاهر  قرال ا   أيا عهماء الحنر

ت إن يا طهي الشرارع فعهره طهارا حتمرا إاا كران دليرل طهاره قطعيرا بر ن كران آمرة 

،  إن كان دليل طهاه لنيرا بر ن كران حردم ا  قيآاية أ  حدم ا يت ابيا فه  الري  

 غيي يت ابيا أ  قياما فه  ال اجي. 

 ها طها  طهاا حتما بدليل قطعي    ق له بعالى  فإقاية الص ة في  سا

   رر  ة رر ا  الص  أ ق يم       [،  قررياءة الرابحررة فرري الصرر ة  اجاررة ساهررا 43]الاقررية

ت،  أيرا ال صدالة اال بفاتحدة الكتداب  تطها  طهاا حتما، بدليل لني    ق له 

ف عرن يا طهي فعهه طهاا غيي حت  فه  المند ب،  كبل  يرا طهري الشرارع الكر

فعهه طهاا حتما إن كان دليهه قطعيا كومة أ  منة يت ابية فه  المحريى،  إن كران 

 دليهه لنيا كسنة غيي يت ابية فه  المكي م بحيمما.   

 فالزاا يحيى ساه طهي الكف عنه طهاا حتما بردلي لقطعري  ر  ق لره بعرالى    

ا ى ب  ا  الز   ال  ب ق ي       الحيمري  بخرتمه  بالرب ي ؟[.  لراس اليجرال 32]احمرياء

يكي  ان بحيمما، ساه طهي الكرف عنهمرا طهارا حتمرا، بردليل لنري ،  ر  ق لره 

،  أيا يرا  "هذان حرام عل  رجال أمتي حالل لنسائهمصهى هللا عهيه  مه    ت

 طهي الكف عنه طهاا غيي حت  فه  المكي م بنزمها. 

 ،  ال اجي،  المند ب. فعند عهماء الحنرية المطه ب فعهه ث ثة أقساى  الري   

 المطهرر ب الكررف عنرره ث ثررة أقسرراى  المحرريى،  المكرري م بحيممررا،  المكرري م 

 بحيمما،  المكي م بنزمها. 
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  القس  الساب   الماا . 

 قد قدينا أن اص و القيآن كهها قطعية الر ر د  لهربا م ار  بهرا عنرد الحنريرة 

كران قطعري الر ر د ينهرا الري   التحيم   الندب  الكيا ة،  أيا السرنة  فمرا 

     المت ابي  في حكمه المشه ر، في ا  به أمتا يا م ا  بالقيآن. 

 الرعل ال احد قد بعتيمه  بم اسحكاى كهها أ  بعتها بحسي يا م بسره، فمر    

الز اا قد مك ن فيضا عهى المسه  إاا قدر عهى المهي  النرقة  مرائي  اجارات 

ه إاا لر  مترز ا زارى،  مكر ن  اجارا إاا قردر الز جية،  بيقن ين حرال ارسره أار

عهى يا اكي  خا  أاه إاا ل  متز ا زارى،  مكر ن ينرد با إاا كران قرادرا عهرى 

 اجاررات الز جيررة  كرران فرري حررال اعترردال ال مخررا  أن مزارري إاا لرر  متررز ا، 

 مك ن يحييا إاا بيقن أاره إاا برز ا ممهر  ز جتره  ال مقر ى بحقر ق الز جيرة، 

 حيمما إاا خا  لهمها.  مك ن يكي  ا ب

 ـــــــــــــــــ
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 أقسام الحكم الوضعي

 

 ينقسم الحكم الوضعي ال  خمسة أقسام: 

ساه ثا  باالمتقياء أاه إيا أن مقتتي جعل شريء مرااا لشريء، أ  شريطا  ، أ  

 يااعا ، أ  يس غا اليخصة بدل العزممة، أ  صحيحا ، أ  غيي صحيح. 

 

 

 

 الســبب -1

 

 تعريفه: 

الساي     يا جعهه الشارع ع ية عهى يسرااه  ربرا  جر د المسراي ب جر دم 

 عديه. فيهزى ين  جر د السراي  جر د المسراي،  يرن عديره عديره، فهر  أيري 

لا ي ينتاا، جعهه الشارع ع ية عهى حكر  شريعي  ر  يسرااه،  مهرزى يرن 

  ج دم  ج د المساي،  ين عديه عديه. 

ياف أن كل عهة لهحك  بسمى مرااه،  لريس كرل  قد قدينا في ياحث العهة في الق

 ماي لهحك  مسمى عهته،  بينا الريق بينهما أ  أي هتهما. 

 أنواعه: 

قد مك ن الساي مااا لحكر  بكهيرري  كال قر  جعهره الشرارع مرااا حميراب إقايرة 

س   الص ة لق له بعالى  ر  ة  ل رد ل  ا  الش رم  [،  كشره د 78]احمرياء   أ ق ر   الص 

ررنك     ترران جعهرره الشررارع مرراا حميرراب صرر يه بق لرره بعررالى  ري د  ي  رره  ررن ش  ف م 

ه   ي  ف ه ي ص م  [،  يه  النصاب النايي بمن يال  الزكاة جعرل 185]الاقية   الش ه 

مررااا حميرراب إمترراء الزكرراة،  السرريقة جعهرر  مررااا حميرراب قطرر  معررد السررارق، 

هررا،  المرري  جعررل مررااا  شرريا المشرريكة جعررل مررااا لتحرريم  ز اا المسرره  ب

 حباحة الرطي في ريتان،  أي ال ال . 

 قررد مكرر ن السرراي مررااا حثاررات يهرر  أ  حررل أ  إزالتهمررا، كررالاي  حثاررات المهرر  

 إزالترره،  العتررق  ال قررف حمررقاطه،  عقررد الررز اا حثاررات الحررل،  الطرر ق 

ويرري حزالترره،  القيابررة  المصررا ية  الرر الء المررتحقاق احرث،  إبرر   يررال ال

 المتحقاق التمان عهى المتهف،  الشيكة أ  المه  المتحقاق الشرعة. 

 قد مك ن الساي فع  لهمكهف يقد را له كقتهره العمرد مراي ل جر ب القصراو 

ينه،  عقدة الاي  أ  الز اا أ  احجرارة أ  غيي را أ  أمرااب سحكايهرا،  يهكره 
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يقررد ر لهمكهررف يقرردار النصرراب ل جرر ب الزكرراة عهيرره ،  قررد مكرر ن أيرريا غيرري 

 لريس يررن أفعالرره، كرردخ ل ال قرر  حميرراب الصرر ة  القيابررة لررجرث  ال المررة، 

  الصوي ل ا ت ال المة عهى الصويي. 

 إاا  جد الساي م اء أكان ين فعل المكهرف أى ال،  بر افيت شري طه  ااترر  

ي ااعه، بيبي عهيه يسااه حتما، م اء أكان يسااه حكما بكهيريا ، أى إثاات يهر  

  حل، أى إزالتهما، سن المساي ال متخهف عن مرااه شريعا، مر اء أقصرد يرن أ

باشي الساي بيبي المساي عهيه أى ل  مقصدم، بل متيبي  ل  قصد عدى بيباره، 

فمن مافي فري ريتران أبريح لره الرطري، مر اء أقصرد إلرى احباحرة أى لر  مقصرد 

رجعرة لري،  إليها،  يرن طهرق ز بره رجعيرا ثار  لره حرق يياجعتهرا  لر  قرال ال

 ين بز ا  جي عهيه المهي  ارقة ز جته  ل  بز جهرا عهرى أن ال يهري عهيره 

 ال ارقررة. سن الشررارع إاا  ضرر  العقررد أ  التصرري  مررااا لحكرر ، بيبرري الحكرر  

عهى العقد بحك  الشيع،  ال مت قف بيباره عهرى قصرد المكهرف   لريس لهمكهرف 

 ب ماابها.  أن محل  با االربااط البي ربا به الشارع المسااات

 ـــــــــــــــــ

 الشرط -2

 تعريفه:

الشيط     يا مت قف  ج د الحك  عهرى  جر دم  مهرزى يرن عديره عردى الحكر . 

 المياد  ج دم الشيعي البي متيبي عهيه أثيم. فالشيط أيي خارا عن حقيقرة 

 المشي ط مهزى ين عديه عدى المشي ط،  ال مهزى ين  ج دم  ج دم. 

قاع الط ق، فرإاا لر  بر د ز جيرة لر  م جرد طر ق،  ال مهرزى فالز جية شيط حم

 ين  ج د الز جية  ج د الط ق.

 ال ضرر ء شرريط لصررحة إقايررة الصرر ة، فررإاا لرر  م جررد  ضرر ء ال بصررح إقايررة 

 الص ة،  ال مهزى ين  ج د ال ض ء إقاية الص ة. 

  جرر د الررز اا الشرريعي الرربي بتيبرري عهيرره أحكايرره مت قررف عهررى حترر ر 

دمن  ق  عقدم،   ج د الاي  الشيعي البي بتيبري عهيره أحكايره مت قرف الشا 

عهررى العهرر  بالارردلين،   كرربا كررل يررا شرريط الشررارع لرره شرريطا ال متحقررق  جرر دم 

الشرريعي إال إاا   جرردت شرري طه،  معتارري شرريعا يعررد يا إاا فقرردت شرري طه 

  لكن ال مهزى ين  ج د الشيط  ج د المشي ط. 

بكمررل السرراي  بيعررل أثرريم متيبرري عهيرره، فالقتررل  الشرري ط الشرريعية  رري الترري 

مرراي حميرراب القصرراو  لكررن بشرريط أن مكرر ن قررت  عمرردا  عررد ااا،  عقررد 
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الز اا ماي لمه  المتعة،  لكن بشيط أن محتيم شا دان،   كبا كل عقد أ  

 بصي  ال متيبي عهيه أثيم إال إاا ب افيت شي طه. 

مرا مت قرف  جر د الحكر  عهرى  الريق بين ركن الشيء  شيطه، ي  أن ك  ينه

 جرر دم  أن الرريكن جررزء يررن حقيقررة الشرريء،  أيررا الشرريط فهرر  أيرري خررار عررن 

حقيقترره  لرريس يررن أجزائرره. فرراليك ع ركررن الصرر ة سارره جررزء يررن حقيقتهررا، 

 الطهارة شيط الص ة ساها أيي خارا عن حقيقتها،  صريوة العقرد  العاقردان 

حت ر الشا دمن في الز اا،  بعيرين  يحل العقد أركان العقد ساها أجزاوم،  

الادلين في الاي ،  بسهي  الم   ب في الهاة، شي ط ال أركان، ساها ليس  يرن 

أجرزاء العقررد،  يررن أجررل  رربا كرران له قرف أركرران  شرري ط،  كرربا لهايرر   مررائي 

العق د  التصيفات،  إاا حصل خهل في ركن ين اسركان كان خهر  فري اررس 

صل خهل في شيط ين الشي ط كان خه  فري  صرره العقد   التصي ،  إاا ح

 أي في أيي خارا عن حقيقته. 

  قد مك ن اشتياط الشيط بحك  الشارع،  مسمى الشيط الشيعي. 

  قد مك ن اشتياط الشيط بتصي  المكهف  مسمى الشيط اليعهي. 

فم ال اس ل  جمي  الشي ط التري اشرتيطها الشرارع فري الرز اا  الاير   الهارة 

،  التي اشتيطها حمياب الصه ات الخمس  الزكاة  الصياى  الحرن،  ال صية

  التي اشتيطها حقاية الحد د  لويي ال . 

 ي ال ال ااي  الشي ط التي مشتيطها الز ا ليق  الطر ق عهرى ز جتره،  التري 

مشررتيطها المالرر  لعتررق عارردم، فررإن بعهيررق الطرر ق أ  العتررق عهررى  جرر د شرريط 

الط ق أ  العتق عهى  ج د الشيط  مهزى يرن عديره يقتتام أاه مت قف  ج د 

 عديه، فصيوة الط ق ماي متيبي عهيه الط ق،  لكن إاا ب افي الشيط.

 ليس لهمكهف أن معهق  أي عقد أ  بصي  عهى أي شيط ميمرد ن برل البرد أن 

مك ن الشيط غيري ينرا  حكر  العقرد أ  التصري .  أيرا إاا كران الشريط ينافيرا 

 العقد، سن الشيط يكمل لهساي فإاا اافى حكمه أبطل ماايته.  حك  العقد فياطل

ي ال ال   العق د التي بريد المه  التاى أ  الحل التاى، كعقد الاي  ،  عقد الرز اا 

حكمها الشيعي أن اسثي المتيبي عهى كل  احد يهرا ال متياخرى عرن صريوته، 

أن م جد في المستقال  فإاا عقد المكهف بيعا  أ  ز اجا ،  عهق  احدا ينهما عهى

شرريط شرريطه، فررإن يقتتررى  رربا االشررتياط أن ال م جررد أثرري العقررد إال إاا  جررد 

الشيط،   با منافي يقتتى العقد،     أن حكمه ال متياخرى عنره،  لهربا بطرل 

الاي  المعهق عهى شيط،  كربل  الرز اا المعهرق عهرى شريط، فالشريط اليعهري 

  إاا اعتايم الشارع صار كالشيط الشيعي.
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 ـــــــــــــــــ

 المانع-3

 

 تعريفه:

الماا      يا مهزى ين  ج دم عدى الحك ، أ  بط ن الساي، فقد متحقق السراي 

الشيعي  بت افي جمي  شي طه  لكن م جد ياا  ممن  بيبي الحكر  عهيره، كمرا 

إاا  جدت الز جية الصحيحة أ  القيابة  لكن ينر  بيبري احرث عهرى أحرد ما 

ث يرر  المرر رث دمنررا، أ  قتررل الرر ارث ي رثرره،  كمررا إاا  جررد كرراخت   الرر ار

 القتل العمد العد ان  لكن ين  ين إمياب القصاو به أن القابل أب  المقت ل. 

فالمرراا  فرري اصررط   اسصرر ليين   رر  أيرري م جررد يرر  بحقررق السرراي  برر افي 

شي طه،  ممن  ين بيبي المساي عهرى مرااه، فقرد الشريط ال مسرمى يااعرا فري 

 حه  ،  إن كان ممن  ين بيبي المساي عهى الساي. اصط 

 قررد مكرر ن المرراا  يااعررا يررن بحقررق السرراي الشرريعي ال يررن بيبرري حكمرره عهيرره 

كالرردمن لمررن يهرر  اصررابا يررن أيرر ال الزكرراة، فررإن دمنرره يرراا  يررن بحقررق السرراي 

حمياب الزكاة عهيه ، سن يال المدمن  ك اره لريس يمه كرا لره يهكرا بايرا ، امريا 

ائنيرره،  سن بخهرري  ايترره يمررا عهيرره يررن الرردمن أ لررى يررن ي امررابه لحقرر ق د

الرقررياء  المسرراكين بالزكرراة،   رربا فرري الحقيقررة يخررل بمررا مشررتيط برر افيم فرري 

 الساي الشيعي فه  ين باب عدى ب افي الشيط، ال ين قايل  ج د الماا .

 ـــــــــــــــــ

 الرخوة والعزيمة-4

 

 تعريفهما: 

هللا ين اسحكاى بخريرا عهى المكهف في حراالت خاصرة اليخصة  ي يا شيعه  

بقتتي  با التخريف، أ   ي يا شيع لعربر شراق فري حراالت خاصرة ، أ   ري 

 امتااحة المحم ر بدليل ي  قياى دليل الحمي. 

 أيا العزممة فهي يا شيعه هللا أصالة ين اسحكاى العاية التي ال بخت  بحرال 

 د ن حال  ال بمكهف د ن يكهف. 

 نواي الرخص: أ

ين اليخ  إباحة المحم رات عند التي رات أ  الحاجات، فمن أكريم عهرى 

الررتهرظ بكهمررة الكررري أبرريح لرره بيفيهررا  عنرره أن مررتهرظ بهررا  قاهرره يطمررئن باحممرران. 

 كرربا يررن أكرريم عهررى أن مرطرري فرري ريترران أ  متهررف يررال غيرريم، أبرريح لرره 
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الير ع الشردمد أ  الممر  المحم ر البي أكيم عهيره بيفيهرا  عنره.  يرن اضرطيم 

إ ال   الشدمد إلى أكل الميتة أ  شيب الخمي أبيح له أكههرا  شريبها  قرال بعرالى  

ران   مم  ئ نٌّ ب اح  م  ط  ق ه ا ه  ي  م     ي  ن  أ ك  رل   [،  قرال مراحااه  106]النحرل   ي  ق رد  ف ص    

ب    إ ل ي ه   ر  ط ي  ا اض  ه ي ك    إ ال  ي  ى  ع  ي  ا ح   [،  قرال بعرالى  119]اساعراى        ل ك   ي 

ه ي ه   ال  ع ادف ف   إ ث    ع  ي  غ ي ي  ب الف   
ط  ن  اض   [. 173]الاقية   ف م 

 ين اليخ  إباحة بيا ال اجي إاا  جد عبر ميعل أداءم شاقا عهى المكهف، 

فمررن كرران فرري ريترران ييمتررا أ  عهررى مررري أبرريح لرره أن مرطرري ،  يررن كرران 

لرره قصرري الصررهة اليباعيررة أي أداو ررا ركعتررين برردل أربرر    قررال يسررافيا أبرريح 

رري   بعررالى   ررن  أ م رراىف أ خ  ررد ة  ي   ررر يف ف ع  ه ررى م  متررا  أ    ع  ي  ررنك   ي  رران  ي  ررن ك  ]الاقرري    ف م 

ري  ا   [،  قال بعالى  184 ن را   أ ن ب ق ص  ه ي ك    ج  ب ت    ف ي اس ر    ف ه ي س  ع  ي  إ ا ا ض    

ن  الص    [101]النساء     ة  ي 

 ين اليخ   بصحيح بعض العق د االمت نائية، التي لر  بتر افي فيهرا الشري ط 

العاية حاعقاد العقرد  صرحته،  لكرن جريت بهرا يعراي ت النراف  صرارت يرن 

حاجابه ، كعقد السه  فإاه بي  يعد ى  ق  العقد،  لكرن جريى بره عري  النراف 

نهي رسول هللا عن بيع اإلنسدان دمث  ت صار ين حاجيابه ،  لبا جاء في الح

ت،  كرربل  االمتصررناع  احجررارة  عقررد مددا لدديً عنددد  ل ورخددص فددي السددلم

ال صررية، فهرربم كههررا عقرر د إاا طاقرر  عهيهررا الشرري ط العايررة الاعقرراد العقرر د 

 صرررحتها فررري العاقرررد  المعقررر د عهيررره ال بصرررح   لكرررن الشرررارع رخررر  فيهرررا 

 ا.  أجاز ا مدا لحاجة الناف  دفعا لهحي

 ين اليخ   اس  اسحكاى التري رفعهرا هللا عنهرا  كاار  يرن التكراليف الشراقة 

ريا  عهى اسي  قاهنا    ي المشار إليها بق له ماحااه   ه ي ن را إ ص  ل  ع  م  ال  ب ح  ب ن ا    ر 

ه ن را ن ق ا  من  ي  ه ت ه  ع ه ى ال ب  م  ا ح  [، ي رل التكهيرف بقري  ي ضر  286]الاقرية   ك م 

يرررن ال ررر ب،  أداء ربررر  المرررال فررري الزكررراة،  قترررل الرررنرس ب برررة يرررن  النيامرررة

 بسرمية  ربم رخصرا  فيهرا  -المعصية،  عدى  ج از الصر ة فري غيري المسراجد

 ين  بم اسا اع متاين أن بيخي  الشارع لهتخريف عن المكهررين برارة  -ب م 

عرض بإباحة المحيى لهتري رة،  أ  بإباحرة بريا ال اجري لهعربر، أ  بامرت ناء ب

العقررر د يرررن اسحكررراى الكهيرررة لهحاجرررة ، كههرررا بيجررر  عنرررد التحقيرررق إلرررى إباحرررة 

 المحم ر لهتي رة أ  الحاجة. 

 عهماء الحنرية قسم ا اليخصة إلى قسمين  رخصرة بيفيره،  رخصرة إمرقاط، 

 فيق ا بينهما ب ن رخصة التيفيرة بكر ن حكر  العزممرة يعهرا باقيرا  دليهره قائمرا 

 بيفيها عن الكرف،  ي هر ا لهربا بمرن أكريم عهرى   لكن رخ  في بيكه بخريرا
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التهرظ بكهمة الكري، عهى إب   يال غييم، أ  عهى الرطي بييتران.  قرال ا إن 

الرن  المريخ  لر  مسرقا حييرة الرتهرظ بكهمرة الكرري عمرن أكريم عهيره،  لكررن 

رن ك ر ري   امت نى ين أكيم ين غتي هللا عهيه  امتحـقاقه العباب، قـال بعالى ي 

رن ش ري    ب رال ك ر ي  ب ام    ن ي  ل رـك  ران     مم  ئ نٌّ ب اح  م  ط  ق ه ا ه  ي  م     ي  ن  أ ك  اا ه  إ ال  ي  ن ب ع د  إمم   ي 

   َ رن   د را  ف ع ه ي ه    غ ت ي  ي   رن  [  لكرن م حرظ أن هللا قرال  106]النحرل   ص  ف م 

ث رر ف  رراا فف ح    ت ي  ررةف غ ي رري  ي  ص  م  خ  ررط ي  ف رري ي  رري   اض  ح  َ   غ ر رر ر  ر  [، 3]المائرردة  ف ررإ ن  

ه ي ه   ال  ع ادف ف   إ ث    ع  ي  غ ي ي  ب الف   
ط  ن  اض  [  فقرد امرت نى 173]الاقرية    قال  ف م 

 المتطي ين احث ، كما امت نى المكيم عهى التهرظ ين احث   امتحقاق العباب. 

َ   غ ر رر ر   بررل إن ق لرره مرراحااه   رري    ف ررإ ن   ح  [، مشررعي ب ارره فعررل 3]المائرردة  ر 

يحييررا   لكررن هللا لرر  معاقارره عهيرره رحمررة ينرره.  قررال ا كرربل   لرر  مسررقا احكرريام 

حيية إب   يال الويي  ال حيية الرطي في ريتان، بل الحييرة ير  احكريام 

ثابتة،  إاما المقص د باحباحة التيفيه عرن المكهرف.  لاقراء  ربم الحييرة قرال ا  

عمل بالعزممة أ لرى  إن يرن بمسر  بالعزممرة  احتمرل يرا كريم عهيره حترى إن ال

 يات، يات شهيدا. 

 أيرا رخصررة احمررقاط فرر  مكرر ن حكرر  العزممررة يعهررا باقيررا، بررل إن الحررال الترري 

امت جا  التيخي  أمقط  حك  العزممة،  جعهر  الحكر  المشري ع فيهرا  ر  

خمري عنرد الير ع  الممر ، اليخصة  ي ه ا لهربا بإباحرة أكرل الميترة أ  شريب ال

 قصي الص ة في السري. فالمترطي إلرى أكرل الميترة أ  شريب الخمري مرقط  

حييتهما عنه في حال اضطيارم، سن هللا ماحااه بعرد ان برين  ربم المحييرات 

رري    قررال   ح  َ   غ ر رر ر  ر  ث رر ف ف ررإ ن   رراا فف ح    ت ي  ررةف غ ي رري  ي  ص  م  خ  ررط ي  ف رري ي  ررن  اض   ف م 

[،   با مقتتي رف  التحريم   لر  لر  م كرل أ  مشريب أثر .  المسرافي 3مائدة ]ال

مقط  عنه اسرب   ل  صهى أربعرا كاار  اليكعتران اسخييبران اافهرة  بط عرا 

 ال ين المري  . 

 الحرررق أن النصررر و التررري شررريع  الررريخ  ال مررردخل لا ي رررا عهرررى  ررربا 

را ل ك ر   أ ال  التريمق، فإن هللا ماحااه قرال   ي  ق رد     ه ي ره     َ   ع  ر    ري  ام  را ا ك  م  ك ه  ا  ي 
ب ر  

ب    إ ل ي ره   ر  رط ي  را اض  ه ري ك    إ ال  ي  ى  ع  ي  ا ح  [، فكرل يحريى 119]اساعراى   ف ص ل  ل ك   ي 

 عند التي رة ماا  ب  بريمق بين يحيى  يحيى.

  فري   الق ل ب اه عند احكيام عهى إفطار ريتان مك ن حك  العزممرة،   ر

الصياى باقيا ،  عند االضطيار إلى أكل الميتة، أ  شيب الخمي، ال مكر ن حكر  

العزممة.   ر  بحيممهرا باقيرا، بريمرق ال ممهري لره  جره، سن احكريام ار ع يرن 

إ ال  االضطيار   في الحالتين أبريح المحمر ر لهتري رة،  كمرا قرال مراحااه  
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رئ نٌّ ب ا م  ط  ق ه ا ه  ي  م     ي  ن  أ ك  ران  ي  مم  رط ي  ف ري [،      قرال  106]النحرل   ح  رن  اض  ف م 

ري    ح  َ   غ ر ر ر  ر  ث  ف ف إ ن   اا فف ح    ت ي  ةف غ ي ي  ي  ص  م  خ  [،  صريمح ق لره 3]المائردة   ي 

رررن   مررراحااه   ررري  ا  ي  ن رررا   أ ن ب ق ص  ه ررري ك    ج  ب ت    ف ررري اس ر    ف ه ررري س  ع  ررري  إ ا ا ض    

ررر  ة   [، أن القصررري يارررا   يقتترررى أاررره يارررا  أن اسخرررب 101]النسررراء   الص 

بالعزممة     إبماى الص ة أربعا ياا  أمتا، فكيف مقال إن حكر  العزممرة  نرا 

 غيي قائ ،  إن اليخصة في  با رخصة إمقاط؟ 

فالرربي مؤخررب يررن النصرر و أن الرريخ  كههررا شرريع  لهتيفيرره  التخريررف عررن 

ن حكرر  الحمرري  دليهرره قائمرران. يعنى إباحررة المكهررف بإباحررة فعررل المحرريى،  أ

َ   المحم ر بيخيصا أاه ال إث  في فعهه.  إلى  بم احشارة بق له بعالى   ف رإ ن  

ي    ح  [، فههمكهف أن متا  اليخصة بخريرا عن ارسه،  له أن 3]المائدة   غ ر  ر  ر 

الره يرن احتمالهرا متا  العزممة يحتم  يا فيها ين يشقة، إال إاا كاار  المشرقة من

ال  ب ه ق ر ا   ضير، فإاه ميي عهيه ابقاء التير  إبااع اليخصة لق لره بعرالى     

ررة   ه ك  مك    إ ل ررى الت ه  ررد  ررك     [،  ق لرره  195]تالاقررية   ب   م  ال  ب ق ت ه رر ا  أ ار س       النسرراء[

 [،  هللا مرراحااه محرري أن بتارر  رخصررة، كمررا ميرري أن بررؤبى عزائمرره، سارره29

 ماحااه يا جعل عهى الناف في الدمن ين حيا. 

 يمرا قردينام فري بعيمرف اليخصرة  بيرران أا اعهرا ممهري ال جره فري عرد ا يررن 

أقساى الحك  ال ضعي ، سن الحك  المشي ع    جعل التي رة مااا في إباحة 

المحم ر أ  طي ء العبر ماا في التخريف بتيا ال اجري، أ  دفر  الحريا عرن 

حيح بعرض عقر د المعراي ت بيرنه ، فهر  فري الحقيقرة  ضر  الناف ماا في بصر

 أمااب لمسااات. 

 ـــــــــــــــــ

 الوحة والبطالن-5

 

يا طهاه الشارع ين المكهرين ين أفعال ،  يا شيعه لهر  يرن أمرااب  شري ط، 

 إاا باشي ا المكهف قد محك  الشارع بصحتها،  قد محك  بعدى صحتها. 

الشررارع  يررا شرريعه، برر ن بحققرر  أركااهررا  فررإاا  جرردت عهررى  فررق يررا طهارره

 ب افيت شيائطها الشيعية، حك  الشرارع بصرحتها،  إن لر  ب جرد عهرى  فرق 

يا طهاه الشارع  يا شيعه، ب ن اختل ركن ين أركااها أ  شيط يرن شري طها 

 حك  الشارع بعدى صحتها. 

  يعنى صحتها شيعا  بيبي آثار ا الشيعية عهيها. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 111 

لمكهررف فعرر   اجاررا عهيرره، كالصرر ة  الصررياى  الزكرراة فررإن كرران الرربي باشرريم ا

 الحررق  أداء المكهررف يسررتكم  أركاارره  شرري طه مررقا عنرره ال اجرري،  بيئرر  

 ايته ينه،  ل  مستحق بعزمزا في الدايا  امتحق الم  بة في اآلخية. 
 إن كرران الرربي باشرريم المكهررف مررااا شرريعيا كررالز اا  الطرر ق  الايرر   الهاررة  

التصرريفات،  امررت فى المكهررف أركاارره  شرريائطه الشرريعية،  مررائي العقرر د  

 بيبي عهى كل ماي أثيم الشيعي الربي رباره الشرارع عهيره يرن إثارات الحرل 

أ  إزالته، أ  باادل يه  الادلين أ  المه  بويري عر  ، أ غيري الر  يرن اآلثرار 

  الحق ق التي بتيبي عهى اسمااب الشيعية الصحيحة. 

ا كالطهررارة لهصرر ة،  امررت فى المكهررف شرري طها  إن كرران الرربي باشرريم شرريط

  أركااها، أيكن بحقيق المشي ط صحيحا. 

 عدى بيبي آثار ا الشيعية عهيها.  ومعن  عدم صحتها

  اجاا ال مسقا عنه  ال بايأ ايته ينه.  فإن كان البي باشيم

  إن كان مااا شيعيا ال متيبي عهيه حكمه. 

  إن كان شيطا ال م جد المشي ط. 

ل  سن الشرارع إامرا ربري اآلثرار عهرى أفعرال  أمرااب  شري ط بتحقرق كمرا  ا

 طهاها  شيعها، فإاا ل  بكن كبل  ف  اعتاار لها شيعا. 

 ين  با الايان مؤخب أن يا صدر عن المكهرف يرن أفعرال أ  أمرااب أ  شري ط 

 ل  مترق  يا طهاه الشارع أ  يا شيعه مك ن غيي صرحيح شريعا،  ال متيبري 

م، م اء كان عدى صحته الخت ل ركرن يرن أركااره أ  لرقرد شريط يرن عهيه أثي

شي طه،  م اء أكان عاادة أ  عقدا  أ  بصيفا .  عهرى  ربا ال فريق برين باطرل 

  فامد،  ال في العاادات  ال في المعاي ت. 

 فالص ة الااطهة ال بسقا ال اجي عن المكهف  ال بايئ ايته. 

  الز اا الااطل كالز اا الرامد ال مريد يه  المتعة  ال متيبي عهيه أثيم. 

 الاي  الااطل كالاي  الرامد ال مريد اقل المكل في الاردلين  ال متيبري عهيره حكر  

 شيعي.

 بكرر ن القسررمة ثنائيررة، أي أن الرعررل أ  العقررد أ  التصرري  إيررا صررحيح بتيبرري 

هيرره أثرري شرريعي،   رربا  رر  رأي عهيرره آثررارم،  إيررا غيرري صررحيح ال متيبرري ع

 اليمه ر.

 قال عهماء الحنريرة  إن القسرمة ثنائيرة فري العارادات ، فهري إيرا صرحيحة   إيرا 

غيي صحيحة،  ال فيق بين باطل الصياى ي     فامردم فري أاره ال متيبري عهيره 

أثيم  ال  مسقا ال اجي،  عهى المكهف قتاوم.   أيرا فري العقر د  التصريفات 
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ة، سن العقد غيي الصحيح منقس  إلى باطل  فامد  فإن كان الخهل فالقسمة ث ثي

فري أصرل العقررد أي فري ركررن يرن أركااره برر ن كران فرري الصريوة أ  العاقرردمن أ  

المعق د عهيه، كان العقد باط  ال متيبي عهيه أثي شيعي،  إن كران الخهرل فري 

ان  صف ين أ صا  العقد ب ن كان في شيط خرارا عرن يا يتره  أركااره، كر

 العقد فامدا،  بيبا  عهيه بعض آثارم. 

 عهى  با قال ا  إن بي  المين ن أ غيي المميز أ  بي  المعد ى باطل  أيا الاير  

ب من غيي يعه ى فه  فامد.  إن زا ا غيي المميرز أ  ز اا إحردى المحييرات 

ي  العه  بالحيية باطل،  أيا الز اا بويي شه د فهر د فامرد.  لر  ميبار ا عهرى 

اطل أثيا،  ربا ا عهى الرامد المهي  العدة  أثات ا النسي،  في الاير  الرامرد الا

إاا رف  مري الرسراد فري الميهرس بر ن عري ن الر من أ  اسجرل بيبار  عهرى العقرد 

 آثارم،     مريد المه  بالقاض. 

 يما قدينا بيااه يرن يعنرى الصرحة  يعنرى الراط ن  ممهري ال جره فري عرد ما 

سن الصررحة  رري بيبرري اآلثررار الشرريعية عهررى اسفعررال يررن الحكرر  ال ضررعي  

 اسمرااب أ  الشري ط التري باشري ا المكهرف،  الراط ن عردى بيبري شريء يرن 

 بكه  اآلثار ، فالحك  بصحة الاعض حك  بساايته شيعا سحكايه.

 ـــــــــــــــــ
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 المحكوم فيه -3

 

 الشارع.  المحك ى فيه     فعل المكهف البي بعهق به حك          

 

ف رر ا  ب ررال ع ق  د  فق لرره بعررالى    ن رر ا  أ    من  آي  ررا ال ررب  [، احميرراب 1]المائرردة   م ررا أ مهه 

المستراد يرن  ربا الخطراب بعهرق برعرل يرن أفعرال المكهررين  ر   احمرراد برالعق د 

 فيعهه  اجاا. 

ن رر ا  إ ا ا ب رد ام نت   ب ررد   ق لره بعررالى   من  آي  ررا ال رب  ت ا  م  م را أ مهه  ى ف رراك  س رمًّ ررلف يه  م نف إ ل رى أ ج 

[، النررردب المسرررتراد يررن  ررربا الخطررراب بعهقرر  برعرررل يرررن أفعرررال 282]الاقررية  

 المكهرين    كتاب الدمن، فيعهه يند با .

ال  ب ق ت ه رر ا  الررن ر س    ق لرره بعررالى       [،التحرريم  المسررتراد يررن  رربا 151]اساعرراى

يا .الخطاب بعه ق برعل ين أفعال ا  لمكهرين    قتل النرس، فيعهه يحي 

ال   ق لررره بعرررالى   ررره  ب نر ق ررر ن     ن  ا يرررث  ي  ررر ا  ال خ  م  [،الكيا رررة 267]الاقرررية  ب ي م 

المسررترادة يررن  رربا الخطرراب بعهقرر  برعررل يررن أفعررال المكهرررين  رر  إاررراق المررال 

 الخايث فيعهته يكي  ا . 

متا   ق له بعالى   ي  نك   ي  ن ك ان  ي  ي  ف م  ن  أ م اىف أ خ  د ة  ي   ]الاقرية   أ    ع ه ى م ر يف ف ع 

 [، الخطاب بعهق بالمي   السري فيعل ك  ينهما يايحا لهرطي.184

فكل حك  ين أحكاى الشارع فه  البد يتعهق برعل ين أفعال المكهرين عهرى جهرة 

 الطهي، أ  التخييي، أ  ال ض . 

أن حكر  الشرارع التكهيرري ال متعهرق إال   ين المقير أاه ال بكهيرف إال برعرل، أي

 برعل المكهف. 

فإاا كان حك  الشرارع إميابرا أ  اردبا فراسيي  اضرح، سن يتعهرق احميراب فعرل 

ال اجرري عهررى مررايل الحررت ،  يتعهررق النرردب فعررل المنررد ب ال عهررى مررايل الحررت  

 احلررزاى، فررالتكهيف فرري الحررالتين برعررل.  إاا كرران الشررارع بحيممررا أ  كيا ررة 

فالمكهف به في الحالتين    فعل أمتا، ساه    كف النرس عن فعل المحيى أ  

المكي م، فمعنى ق له   تال بكهيف إال برعلت، أن الرعل مشرمل الكرف، أي المنر  

لهنرس عن فعل.  بهبا بك ن جمير  اس ايري  النر ا ي يتعهقرة ب فعرال المكهررين، 

الن ا ي     الكف عن المنهري  فري اس ايي  المكهف به  فعل الم ي ر به،  في

 عنه. 

شيط صحة التكهيف بالرعل  مشرتيط فري الرعرل الربي مصرح شريعا التكهيرف بره 

 ث ثة شي ط  
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أ لها  أن مك ن يعه يا  لهمكهف عهمرا  بايرا  حترى مسرتطي  المكهرف القيراى بره كمرا 

طهي ينه،  عهى  با فنص و القيآن الميمهة  أي التي لر  مارين المرياد ينهرا، 

مصررح بكهيررف المكهررف بهررا إال بعررد أن مهحررق بهررا بيرران اليمرر ل عهيرره الصرر ة  ال

  الس ى.

أ ق يم  ا  الص   ة  فق له بعالى        [،  لر  مارين الرن  القيآاري أركران 43]الاقرية

الص ة  شي طها  كيرية أدائهرا، فكيرف مكهرف بالصر ة يرن ال معري  أركااهرا 

ليم ل عهيه الصر ة  السر ى  ربا الميمرل  شي طها  كيرية أدائها؟ لبل  بين ا

 ت. صلوا كما رأيتموني أصلي قال  ت

 كبل  الحن  الص ى  الزكاة  كل فعل بعهق بره خطراب يرن الشرارع ييمر  ال 

معه  يياد الشارع به، ال مصح التكهيف به  ال يطالاة المكهررين بايت الره إال بعرد 

ي  ل ت ا ري  ن   له  بيااه.  لهبا أعطى هللا  رم له مهطة التايين بق ك  ل ن را إ ل ي ر   الرب   أ از    

ل  إ ل ري ه     را ا رز   [،  بري ن اليمر ل بسرننه الق ليرة  الرعهيرة يرا 44]النحرل   ل هن راف  ي 

أجمررل فرري القرريآن،  ابرررق العهمرراء عهررى أارره ال مسرر ل برر خيي الايرران عررن  قرر  

 الحاجة إليه. 

در يمن له مهطان التكهيرف،  يمرن  ثاايها  أن مك ن يعه يا أن التكهيف به صا

ميي عهى المكهف ابااع أحكايه ساه بهبا العه  بتيره إرادبره إلرى ايت الره،   ربا 

   الساي في أن أ ل بحث في أي دليل شيعي    حييتره عهرى المكهررين، أي 

أن اسحكاى التري مردل عهيهرا أحكراى  اجري عهرى المكهررين بنريرب ا.   ر  السراي 

ن  ضرعي مت جري بالدمااجرة الخاصرة التري بردل عهرى أن أمتا فري أن كرل قراا 

الحرراك  أصرردر القرراا ن بنرراء عهررى عرري  ييهررس الرر زراء  ي افقررة الايلمرران، 

ليعه  المكهر ن أن القاا ن صادر يمن له  مهطان التشيم ،  يمن ميري عهريه  

 ايت ال بكاليره   فيتيه ا لهتنريب.

ان عهمره بره، ال عهمره بره فعر ،  م حظ أن المياد بعه  المكهف بما كهف به إيك

فمتررى بهررغ احاسرران عرراق  قررادرا عهررى أن معرري  اسحكرراى الشرريعية بنرسرره أ  

بسؤال أ ل البكي عنها، اعتاي عالما بما كهف بره،  ارربت عهيره اسحكراى  ألرزى 

بوثار ررا  ال مقاررل ينرره االعترربار بيهههررا.  لهرربا قررال الرقهرراء  ال مقاررل فرري دار 

بالحك  الشيعي، ساه ل  شيط لصحة التكهف عه  المكهرف احم ى عبر اليهل 

 فع  بما كهف به يا امتقاى التكهيف،  ابس  الميال ل عتبار بيهل اسحكاى.

 عهررى  رربا التقنررين الرر عي، فالنرراف معتارري ن عررالمين بالقرراا ن بتيسرريي إيكرران 

فريد  عهمه  به،  ال  بنشيم بالطيمق القاا اي بعد إصدارم.  ال اعتاار سن كل

( يررن الئحررة بيبيرري 22يررن المكهرررين عهرر  برره فعرر  أ  ال،  لرربا جرراء فرري يررادة ل
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المحاك  اس هية  تال مقال ين أحد أن مدعي بيههه القاا نت.  كبل  المياد بعه  

المكهف ب ن بكهيره بما كهف به صادر يمن ميي عهيره ايت رال أحكايره،  إيكران 

 عهمه بهبا ال عهمه به فع . 

ي ممكررن لهمكهررف أن معرري  دليهرره،  أن معرري  أن دليهرره حيررة فكررل حكرر  شرريع

شيعية، عهى المكهرين إبااع يا مسرتمد ينره، مر اء أكران  ربا بنرسره أى ب امرطة 

 مؤال أ ل البكي عنه. 

 ثال هررا  أن مكرر ن الرعررل المكهررف برره يمكنررا، أ  أن مكرر ن فرري قرردرم المكهررف أن 

   مرعهه أ  أن مكف عنه.  بريع عن  با الشيط أييان

أحد ما  أاه ال مصح شيعيا التكهيف بالمستحيل، مر اء أكران يسرتحي  لبابره أى 

يستحي  لويريم. فالمسرتحيل لبابره أي المسرتحيل عقر   ر  يرا ال متصر ر العقرل 

 ج دم، كاليم  بين التدمن، ي ل إمياب الرعل  بحيممه في  ق   احد، عهرى 

فررري  قررر   احرررد.  شرررخ   احرررد  أ  اليمررر  برررين النقيترررين كرررالن ى  اليقمرررة

 المستحيل لوييم، أ  العادي،  يا متص ر العقرل  جر دم  لكرن يرا جريت مرنن 

الكرر ن  ال العررادة المطرريدة ب جرر د، كطيرري احاسرران فرري الهرر اء بويرري طررائية 

  جرر د زرع بويرري برربرة، سن يررا ال متصرر ر  جرر دم عقرر  أ  عررادة ال ممكررن 

سها إال  مرعها،   ر  حكري  لهمكهف فعهه،     ليس في  معه،  هللا ال مكهف ار

ينزم عن العاث  عن التكهيف برعل يا ال مايل إلى فعهه.  عرن  ربا برريع قر ل 

اسصرر ليين  تالشررخ  ال احررد فرري ال قررر  ال احررد بالشرريء ال احررد ال مرررؤيي 

 منهيت ، سن  با بكهيف باليم  بين النقيتين،   مرا فعرل الشريء  بيكره فري 

  ق   احد ين يكهف  احد.

أاه ال مصح شيعا بكهيف المكهف ب ن مرعل غييم فع  أ  مكرف غيريم   ثاايهما 

عن فعل، سن فعل غييم أ  كف غييم ليس يمكنا لر   ر ،  عهرى  ربا ال مكهرف 

إاسان ب ن مزكي أب م أ  مصهي أخ م أ  مكف جارم عن السيقة.  كل يا مكهرف 

برره احاسرران يمررا مخرر  غيرريم  رر  النصررح،  اسيرري بررالمعي  ،  النهرري عررن 

 المنكي،   با ين فعهه المقد ر له. 

 كبل  ال مصح شيعا أن مكهف احاسان ب يي ين اسي ر الياهية لجاسران التري 

 رري يسررااات سمررااب طايعيررة  ال  كسرري لجاسرران فيهررا  ال اختيررار، كاالارعررال 

عنررد الوترري،  الحمررية عنررد الخيررل،  الحرري  الرراوض،  الحررزن  الررري ، 

 الهترر   التررنرس،  الطر ل  القصرري،  السرر اد  الخر   حررين  جرر د أمراابها، 

 الايا ،  غيي ال  ين الويائرز التري فطري عهيهرا النراف،   ج د را  عرديها 
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خاض  لقر ااين خهقيرة،  لريس خاضرعا حدارة المكهرف  اختيرارم، فهري خارجرة 

 عن قدربه،  ليس  ين الممكنات له . 

ا بمررا لرريس  إاا  رد فرري بعررض النصرر و يررا مرردل لررا يم عهررى أن فيرره بكهيررر

يقد را لجاسان ين  بم اسير ر، فهر  لريس عهرى لرا يم،  بتحقيرق النمري فيره 

 متاين أاه بكهيف بما    يقد ر. 

ت لا ية التكهيف بالكف عن أيي طايعي غيري كسراي ال تغضب  ت ي   ق له 

  رر  الوترري عنررد  جرر د داعيترره،  لكررن حقيقترره التكهيررف  بررالكف عمررا معقرري 

يرن ثر رة ارسره  يمرا ي ااتقايره، فرالمياد  أضراا  الوتي،  مهحرق الوتر ب

 ارس  حين الوتي  كرها عن آثارم السيئة. 

ت لررا ية كددن عبدددهللا المقتددولل وال تكددن عبدددهللا القاتددل ق لرره عهيرره السرر ى  ت

التكهيف ب ن مقتهره غيريم،  لكرن حقيقتره التكهيرف بر ن ال ممهر   ال ماردأ بعرد ان، 

 فالمياد  ال بمه . 

ت لرا يم التكهيرف أحبدوا هللا لمدا أسددي علديكم مدن نعمدهالسر ى  ت ق له عهيره 

بالحرري،  لكررن حقيقترره التكهيررف بررالنمي فرري الررنع  الترري أمرردا ا هللا إليرر  حتررى 

 بك ا ا دائما ااكيمن شاكيمن.

رره م  ن    ق لرره بعررالى   س  أ اررت   يه رر ب ن  إ ال     ال  ب م       [، لررا ية 102]آل عمرريان

مك ا ا مسيي ا في طيمق م ار  إممرااه   مقر ي عقائرد   حترى  بكهيره  اآلن ب ن

 مؤدي به   با إلى أن مم ب ا عهى دمنه . 

را آب راك     ق له بعالى   ر ا ب م  ح  ال  ب ر ي  ا ف اب ك       ا ع ه ى ي  م   
[ 23]الحدمرد   ل ك ي    ب   

أبرام، لا يم التكهيف ب ن ال محزن احاسان عهرى شريء فابره ،  ال مرري  بشريء 

  رربا غيرري يقررد ر لرره لكررن حقيقترره التكهيررف بررالكف عمررا معقرري االمتيمررال فرري 

 الحزن ين السخا،  يا معقي االمتيمال في الري  ين الاطي  الز  .

  كبا كرل يرا  رد يرن أي رال  ربم النصر و فهر  يرؤ ل بر ن التكهيرف فيره إيرا 

ا مساقه يرن  رد عهى يا مهحق اسيي الطايعي  متيبي عهيه ين آثار، أ  عهى ي

 ب اعث  د اف ،   بم اله احق  الس ابق أي ر كساية لجاسان  في يقد رم. 

 ال متاررادر إلررى الررب ن يررن اشررتياط أن مكرر ن الرعررل يقررد را لهمكهررف لصررحة 

التكهيف به شيعا أن  با مسرتهزى أن بكر ن فري الرعرل أمرة يشرقة عهرى المكهرف، 

اقا.  كرل يرا مكهرف بره احاسران ساه ال ينافاة بين ك ن الرعل يقد را أ  ك اه شر

 ال مخه ا ين ا ع يشقة، سن التكهيف    احلزاى بما فيه كهرة  ا ع يشقة. 

  ير أن المشقة نوعان: 
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النر ع اس ل  يشررقة جرريت عررادة النرراف أن محتمه  را   رري فرري حررد د طرراقته ، 

 ل  دا ي ا عهى احتمالها ال مهحقه  أاى  ال ضير ال في ارس  ال في يرال  ال 

فرري أي شرر ن يررن شررؤ اه ، كالمشررقات الترري محتمههررا النرراف فرري المدا يررة عهررى 

طررريق السرررعي لهررريزق يرررن زرع  حررريث  ابيرررار  غيي رررا،  المشرررقات التررري 

 محتمهها الم لر ن في أداء  اجاابه ،  كل عايل في أداء عمهه. 

 التكرراليف الشرريعية ال بخهرر  يررن يشررقات يررن  رربا النرر ع فيهررا صررع بة  لكنهررا 

المدا ية عهيها ال بهحق بمرن د اى عهيهرا ضريرا   ال أاى .  الشرارع يحتمهة،  

يا قصد بالتكاليف  بم المشقات التي ب بسها  إاما قصد بها المصالح المتيبارة 

عهيها،  إلزاى المكهف أن محتمل يشقة في حد د طاقته فري مرايل يرا متيبري لره 

لمرري لمررا متيبرري يرن يصررالح  كالطايرري الرربي لررزى المرريمض أن متنررا ل الررد اء ا

عهرري بنا لرره يررن شرررائه، فهرر  محمهرره يياربرره فرري مررايل السرر ية يررن أيياضرره. 

فالص ة  الزكاة  الصياى  مائي يا أيري بره المكهرف  يرا اهرى عنره  فري القيراى 

بهررا ارر ع  يشررقة  صررع بة عهررى ارررس المكهررف،  لكنهررا صررع بة يحتمهررة  فرري 

اسرران ينهررا المررتقاية حررد د الطاقررة،   رري  مرريهة إلررى غامررة  يصررالح البررد لج

حيابه.  الشرارع يرا أراد إمر ى المكهرف  بحميهره المشرقات،  إامرا أراد إصر   

 حاله ، كما أن الطايي يا أراد إم ى الميمض بميارة الد اء  إاما أرد شراءم. 

النرر ع ال ررااي  يشررقة خارجررة عرررن يعترراد النرراف  ال ممكررن أن مرردا ي ا عهرررى 

عهيهرا اااتر ا  ااقطعر ا  اراله  الترير  اساى فري احتمالها ، ساهر  إاا دا ير ا 

أارسه  قياى الهيل،  التي ي ،  الصياى قائما  في الشمس،  الحن ياشيا،  التزاى 

العزممة في حال التيخي  بتيكها يهما لحق ين ضير. فهبم المشرقة ال مكهرف 

فر  الشارع بتكاليف ب بسها،  ال مهزى المكهرف باحتمالهرا، سن المقصرد اس ل ر

التير عن النراف،  فري التكهيرف بمرا فيره يرن  ربا النر ع يرن المشرقة إضريار 

بالناف  بكهيره  بما ليس في  معه ،  قد شعي هللا أحاك  الريخ  عنرد طري ء 

اسعبار دفعا لهبا الن ع ين المشقة، فما أبا  هللا الرطري فري ريتران لمرن كران 

أ  حرال المري ،  يرا  ييمتا أ  عهى مري،  يرا أبرا  التريم  عنرد عردى المراء،

أبررا  المحمرر رات عنررد الترري رات أ  الحيررات، إال لرردف   رربم المشررق ات، فررال 

 مصح أن مكهف المكهف ب حكاى فيها يشقات قد قصد الشارع دفعها.

فالمشقة التي ين  با الن ع إاا كان ميهاها ارس العمل المكهف بره فقرد دفعهرا هللا 

عهى ارسره بإرادبره فقرد اهرام هللا عرن بتشيم  اليخ ،  إاا كان ميهاها المكهف 

عن ص ى ال صرال،  عرن قيراى الهيرل  ال   حييه عهيه،  لهبا اهى اليم ل 

أمدا وهللا اندي ألخشداكم ر وأتقداكمك ولكندي أصدوم كهه  عن التي يي،  قرال  ت
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ت. وأفطرل وأصلي وأرقدل وأتزوج النساول فمن ر دب عدن سدنتي فلديً مندي

ت . أتم صوم  وال تقم في الشدمًا في الشمس  ت قال لمن ابر أن مص ى قائم

هلدد  ت ، تالقوددد القوددد تبلغددوات،   تخددذوا مددن األعمددال مددا تطيقددون قررال ت

ان هذا الدين متين فأو ل فيه برفق ولن يشداد الددين أحددا اال ت ، تالمتنطعون

ت .  حكرر  بررإث  يررن برريا ان المنبددس ال أرضددا  قطددع وال تهددرا أبقدد ت ، ت لبدده

لديً مدن البدر بالعزممة يحتم  يا فيها ين ضير  قرال   ت اليخ   امتمس 

ان هللا يحب أن تدفت  رخوده كمدا يحدب أن تدفت  ت،  قال  تالويام في السفر

 ت. عزائمه

 ـــــــــــــــــ
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 المحكوم عليه -4

 

 المحك ى عهيه     المكهف البي بعهق حك  الشارع برعهه.          

 

 لوحة تكليفه شرعا شرطان: ويشترط في المكلف 

أحد ما  أن مك ن قرادرا عهرى فهر  دليرل التكهيرف، بر ن مكر ن فري امرتطاعته أن 

مره  النص و القاا اية التي مكهف بها ين القيآن  السرنة بنرسره أ  بال امرطة، 

سن ين ل  مستطي  فهر  دليرل التكهيرف ال ممكنره أن ممت رل يرا كهرف بره  ال متيره 

ى فه  أدلة التكهيف إاما بتحقرق بالعقرل  بكر ن النصر و قصدم إليه  القدرة عه

الترري مكهررف بهررا العقرر ء فرري يتنررا ل عقرر له  فهمهررا، سن العقررل  رر  أداة الرهرر  

 احدراا،  به بت جه احرادة إلى االيت ال.  لما كان العقل أيريا خريرا ال مردرا 

 بررالحس المررا ي، ربررا الشررارع التكهيررف برر يي لررا ي مرردرا بررالحس  رر  يمنررة

لهعقل     الاه ل، فمن بهغ الحه  ين غيري أن بمهري عهيره أعريا  خهرل بقر ام 

 العقهية فقد ب افيت فيه القدرة عهى أن مكهف. 

 عهى  با ال مكهف المين ن  ال الصاي لعدى  ج د العقل البي  ر   مريهة فهر  

ى دليل التكهيف،  ال مكهف الوافل  النائ   السكيان ساه  في حال الورهرة أ  النر 

رفدع القلدم عدن ت أ  السكي ليس في امتطاعته  الرهر .  لهربا قرال رمر ل هللا 

ثالثددة: النددائم حتدد  يسددتيققل وعددن الوددبي حتدد  يحددتلمل وعددن المجنددون حتدد  

ت،  قال عهيه الس ى  تين ااى عن ص ة أ  اسيها فهيصهها إاا اكي ا فرإن يعقل

 ال   قتهات. 

الصاي  المين ن فهريس بكهيررا لهمرا،   أيا إمياب الزكاة  النرقة  التمان عهى

 إاما    بكهيف ال لي عهيهمرا بر داء الحرق المرالي المسرتحق فري يالهمرا، كر داء 

 ضيماة أطيااهما  أي كهما.

ت رى    أيا ق لره بعرالى   ى ح  ارت    م رك ار 
أ  ر  ة     ب ر ا  الص  ن ر ا  ال  ب ق ي  من  آي  را ال رب  م را أ مهه 

ا ب ق   ه م  ا  ي  [، فهريس بكهيررا لهسركارى حترى مركي   بر ن ال 43]النساء    ل  ن  ب ع 

مقيب ا الص ة،  إاما    بكهيرا لهسكارى حرين مركي   بر ن ال مقيبر ا الصر ة، 

 إاما    بكهيف لهمسهمين في حال صرح    أن ال مشريب ا الخمري إاا دارا  قر  

إاا دارا  قر  الص ة حتى ال مقيب ا الص ة   ر  مركارى، فك اره مراحااه قرال  

الص ة ف  بشيب ا الخمي،  أيا إمقاع ط ق السكيان عهرى يرب ي الحنريرة  ر  

عقاب له عهى مكيم،  لهبا شيط ا أن مكر ن جاايرا  بسركيم بر ن شريب يحييرا 

 طائعا. 
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 أيا ين ال معيف ن الهوة العيبية  ال مستطيع ن فه  أدلة التكهيف الشيعية يرن 

لهن د  اليا مين  غيي   فهؤالء ال مصرح بكهريره  القيآن  السنة، كالياباايين  ا

شيعا  إال إاا بعهم ا الهوة العيبية  امتطاع ا أن مرهمر ا اص صرا، أ  بيجمر  

أدلة التكهيف الشيعية إلى لوته ، بحيث مستطيع ن أن ميد ا كتابا دمنيرا بهورته  

التري ال ماين له  يا مكهرهر  بره احمر ى، أ  قاير  طائررة برتعه  لورات  ربم اسير  

بعي  الهوة العيبية  اشيت بينه  بعالي  احمر ى  أدلتره التكهيريرة يخاطارة لهر  

فري خطاتره  بهوته ،   ربا الطيمرق ال الرث  ر  الطيمرق القر م   سن اليمر ل 

م ى حية ال داع أشهد هللا أاه بهغ رمالته،  أيي المسهمين أن ماهرغ يرنه  الشرا د 

إلرى احمر ى  عري  أحكايره،  الوائري  الوائي   الشا د مشمل كل يرن ا تردى

 مشمل كل ين ل  معي  لوة القيآن  ل  مستط  فه  آمابه.

ف يا إاا بيا  با الوائي عهرى حالرة ال معري  لورة القريآن  ال مسرتطي  أن مرهر  

دالئهه،  ال بيجم  آمابه إلى لوته،  ال قراى أحرد معري  لورة القريآن بتعهيمره يرا 

فه  شيعا غيي يكهف، سن هللا ال مكهرف ارسرها إال  مكهف به بالهوة التي مرهمها 

م رر لف إ ال   مرعها،  لهربا قررال هللا بعرالى فرري مر رة إبرريا ي    رن ر  رره ن ا ي  م  را أ ر  ي    

ه  ل ي ا ي  ن  ل ه     ي   [4]إبيا ي    ب ه س ان  ق   

  ثاايهما  أن مك ن أ   لما كهف به. 

مقرال فر ن أ رل لهنمري عهرى ال قرف أي  اس هية يعنا  ا في الهوة  الصر حية، 

 صالح له. 

 أيا في اصط   اسص ليين فاس هية بنقس  إلى قسمين  أ هية  ج ب،  أ هيرة 

 أداء. 

ف  هيرررة ال جررر ب   ررري صررر حية احاسررران سن ب اررر  لررره حقررر ق  بيررري عهيررره 

 اجاات،  أمامها الخاصة التي خهق هللا عهيهرا احاسران  اختصره بهرا يرن برين 

لحيرر ان،  بهررا صررهح سن ب ارر  لرره حقرر ق  بيرري عهيرره  اجاررات،   رربم أارر اع ا

الخاصة  ي التري مرما ا الرقهراء البيرة، فالبيرة  ري الصررة الرطيمرة احاسرااية 

 التي به ثات  لجاسان حق ق قال غييم،   جا  عهيه  اجاات لوييم. 

  أيررا أ هيررة اسداء  فهرري صرر حية المكهررف سن بعتارري شرريعا أق الرره  أفعالرره،

بحيث إاا صدر ينه عقد أ  بصي  كان يعتايا شيعا  بيبار  عهيره أحكايره، 

 إاا صهى أ  صاى أ  حن أ  فعل أي  اجري كران يعتاريا شريعا  يسرقطا عنره 

ال اجررري ،  إاا جنرررى عهرررى غيررريم فررري اررررس أ  يرررال أ  عررري  أخرررب بينامتررره 

اسران  ع قي عهيهرا بردايا  ياليرا  ف  هيرة اسداء  ري المسرئ لية  أمامرها فري اح

 التمييز بالعقل. 
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 حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية الوجوب: 

 احاسان بالنساة س هية ال ج ب له حالتان اثنتان فقا  

فقد بك ن له أ هيرة  جر ب ااقصرة إاا صرهح سن ب ار  لره حقر ق، ال سن بيري 

عهيرره  اجاررات، أ  العكررس،  ي هرر ا لررأل ل بررالينين فرري بطررن أيرره فإارره ب ارر  لرره 

ه مرريث  م صررى لرره  مسررتحق فرري ربرر  ال قررف  لكررن ال بيرري عهيرره حقرر ق سارر

لويرريم  اجاررات، ف  هيررة ال جرر ب ال ابتررة لرره ااقصررة،  ي هرر ا له ررااي بالميرر ، إاا 

يات يدايا فإاه باقى عهيه حق ق دائنيه، بل إن بعض الرقهراء اعتاري لهمير  بعرد 

ى يدمنيره، ي به أ هية  ج ب كايهة، إاا يات دائنرا  يردايا فتكر ن لره حقر ق عهر

 عهيرره حقرر ق لدائنيرره،   رربا كرر ى ال  جرره لرره ،  الحررق أن المرر ت قتررى عهررى 

خاصة احاسان، فهيس  له اية أ  أ هية  ج ب كايهة  ال ااقصة،  أيا يطالارة 

يدمنيه بما عهيه  ين الدم ن فألاها صارت حقا له رثة،  ال رثة خهر ا ير رثه  

بيكره،  بعارارة أخريى  رثر ا يالره فيما كان له،  فيما كان عهيره فري حرد د يرا 

 ين دم ن عهى  غييم ن  آل  إليه  بيكته يشو لة بدم ن لوييم. 

 قررد بكرر ن لرره أ هيررة  جرر ب كايهررة إاا صررهح سن ب ارر  لرره حقرر ق  بيرري عهيرره 

 اجاات،   ربم ب ار  لكرل إاسران يرن حرين  الدبره، فهر  فري طر لتره  فري مرن 

ط ر يرن أطر ار حيابره لره أ هيرة  بمييزم  بعد به غه، عهى أمة حال كان في أي

  ج ب كايهة.  كما قدينا ال م جد إاسان عدم  أ هية ال ج ب.

 

 حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلية األداو:

 احاسان بالنساة س هية اسداء له حاالت ث ث  

قد مك ن عدم  اس هية لرألداء أصر ، أ  فاقرد ا أصر .   ربا  ر  الطررل  -1

ن في أي مرن كران. فكرل ينهمرا لكر ن ال عقرل لره ال في زين طر لته ،  المين 

أ هيررة أداء لرره،  لرر  ينهمررا ال بتيبرري عهيرره آثررار شرريعية عهررى أق الرره  ال عهررى 

أفعاله، فعق دم  بصيفابه باطهة، غامة اسيي إاا جنى أحد ما عهى ارس أ  يال 

ة مؤاخب ياليا  ال بدايا، فإن قتل الطرل أ  المين ن أ  أبهف يال غيريم ضرمن دمر

القتيل أ  يا أبهره،  لكنه ال مقت  ينه،   ربا يعنرى قر ل الرقهراء  تعمرد الطررل 

 أ  المين ن خط ت، ساه ياداى ال م جد العقل ال م جد القصد ف  م جد العمد.

 قد مك ن ااق  اس هية لألداء      المميز الربي لر  ماهرغ الحهر ،   ربا  -2

مصردق عهرى المعتر م، فرإن مصدق عهى الصاي فري د ر التمييرز قارل الاهر ل،  

المعت م ليس يختل العقرل  ال فاقردم  لكنره ضرعيف العقرل ااقصرة، فحكمره حكر  

 الصاي المميز.
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 كل ينهما ل ج د  ث ب أصل أ هية اسداء له بالتمييز بصرح بصريفابه النافعرة 

 له ارعا يحتا، كقا له الهاات  الصدقات بد ن إان  ليه.

ا، كتايعابرره،  إمررقاطابه، فرر  بصررح  أيررا بصرريفابه التررارة لرره ضرريرا يحترر

أص   ل  أجار ا  ليه، فهاته،   صيته   قره  ط قه  إعتاقه كل  ربم باطهرة 

 ال بهحقها إجازة  ليه.  أيا بصيفابه الدائية بين النر  له  التير بره، فتصرح 

ينه  لكنها بك ن ي ق فة عهى إان  ليه بها، فرإن جراز  ليره العقرد أ  التصري  

 ميزم بطل.  ارب،  إن ل 

فصحة أصل  بم العق د  التصيفات يرن المميرز أ  المعتر م ياينرة عهرى ثار ت 

أصررل أ هيررة اسداء لرره،  عههررا ي ق فررة عهررى إان أ لرري يانررى عهررى اقرر   رربم 

اس هية، فإاا اات  إان ال لي أ  إجازبه إلى التصي  جاي  با الرنق  فراعتاي 

 العقد أ  التصي  ين اي أ هية كايهة. 

ن كايل اس هية لألداء      ين بهرغ الحهر  عراق . ف  هيرة اسداء  قد مك  -3

 الكايهة بتحقق باه ل احاسان عقاال. 

 اسصل أن أ هية اسداء بالعقل  لكنها ربط  بالاه ل سن الاه ل يمنرة العقرل، 

 اسحكرراى برريبا بعهررل لررا ية ينترراطة، فالاررالغ مرر اء كرران به غرره بالسررن أ  

 أ رر  لررألداء كايررل اس هيررة يررا لرر  م جررد يررا مرردل عهررى  بالع يررات معتارري عرراق 

 اخت ل عقهه أ  أاقصه. 

 عوارض األهلية: 

قد ينا أن أ هية ال ج ب ب ا  لجاسان،  أاه   ر  جنرين فري بطرن أيره ب ار  لره 

أ هية  ج ب ااقصة،  بعد  الدبه ب ا  له أ هية  ج ب كايهة في طر لته  فري 

 مقمترره  فرري جن ارره  إفاقترره،  فرري رشرردم  مررن بمييررزم  بعررد به غرره  فرري ا يرره

  مرهه،  يا داى حيا ال معي  لهبم اس هية يا مزمهها أ  منقصان.

 أيا أ هية اسداء فقد قردينا أاهرا ال ب ار  لجاسران   ر  جنرين قارل أن م لرد،  ال 

   طرل ل  ماهغ السابعة،  أاه ين من التمييز أي بعرد السرابعة إلرى مرن الاهر ل 

منة ب ا  له أ هية أداء ااقصة ،  لهبا بصرح بعرض بصريفابه أي خمس عشية 

 ال مصح بعتها،  مت قرف بعترها عهرى إان الر لي أ  إجازبره.  إاره يرن مرن 

به غرره الحهرر  ب ارر  لرره أ هيررة أداء كايهررة غيرري أن  رربم اس هيررة قررد بعرري  لهررا 

عرر ار ، ينهررا يررا  رر  عررار  مررما ي ال كسرري لجاسرران فيرره  ال اختيررار، 

عته  النسيان،  ينهرا يرا  ر ن عرار  كسراي مقر  بكسري احاسران كالين ن  ال

  اختيارم كالسكي  السره  الدمن. 

 وهذ  العوارض التي تعرض ألهلية األداو:
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*ينهررا يررا معررري  لجاسرران فيزمرررل أ هيترره لررألداء أصررر  كررالين ن  النررر ى    

صر ،  احغماء، فالمين ن  النائ   المومي عهيه ليس ل احرد يرنه  أ هيرة أداء أ

 ال بتيبي عهى بصيفابه آثار ا الشيعية،  يا  جري عهرى المينر ن بمقتترى 

أ هيترره له جرر ب يررن  اجاررات ياليررة مؤدمهررا عنرره  ليرره ،  يررا  جرري عهررى النررائ  

 المومى عهيره بمقتترى أ هيتهمرا له جر ب يرن  اجارات بدايرة أ  ياليرة مؤدمهرا 

 كل ينهما بعد مقمته أ  إفاقته.

اسرران فرريقض أ هيترره لررألداء  ال مزمههررا كالعترره،  لهرربا * ينهرا يررا معرري  لج   

 صح  بعض بصيفات المعت م د ن بعتها كالصاي المميز.

* ينهررا يررا معرري  لجاسرران فرر  مررؤث ي فرري أ هيترره ال بإزالتهررا  ال بنقصررها،    

 لكررن مويرري بعررض أحكايرره العتاررارات  يصررالح قترر  بهرربا التوييرري، ال لرقررد 

لورهة،  الدمن، فكل ين السريه  اي الورهة بالغ عاقل أ هية أ  اقصها كالسره،  ا

له أ هية أداء كايهة،  لكن يحافمة عهى يال كل ينهما ين الترياع،  ينعرا يرن 

أن مك ن كرل ينهمرا عالرة عهرى غيريم حيري عهيهمرا فري التصريفات الماليرة فر  

بصح يعا ضة ياليرة ينهمرا،  ال بايعرات ياليرة، ال لرقرد أ هيتهمرا، أ  اقصرها، 

  لكن يحافمة عهى يالهما. 

* كبل  المدمن برالغ عاقرل لره أ هيرة أداء كايهرة،  لكرن يحافمرة عهرى دائنيره    

 حيي عهيه أن متصي  في ياله بما متي بحق ق الدائنين كالتايعات. 

*ف  هية اسداء أمامها التمييز بالعقل،  أيرارة العقرل الاهر ل، فمرن بهرغ عراق     

 ف  هيته لألداء كايهة. 

* إاا طرريأ عهيرره طررارئ ا رري بعقهرره كررالين ن، أ  أضررعره كالعترره، أ  حررال    

د ن فهمرره كررالن ى  احغمرراء، فهرربا الطررارئ عررار  لرره برر ثيي فرري أ هيررة اسداء 

 بإزالتها أ  بنقصها. 

* إاا طيأ عهى احاسران طرارئ لر  مرب ي بعقهره  لر  مترعره  لر  محرل د ن    

هيرة اسداء ال بإزالرة  ال برنق ،  إن كران فهمه، فهبا الطارئ ال ب ثيي له فري أ 

مقترري بتويرري بعررض اسحكرراى لمصررالح اقتترر   رربا التويرري، كالسررره  الورهررة 

 الدمن.  لهبا ال ميى احياى أبر  حنيررة الحيري ب احرد يرن  ربم ال  ثرة، ساره ال 

برر ثيي ل احررد ينهررا فرري أ هيررة احاسرران،  مرريى أن المصررالح الترري بتيبرري عهررى 

 ازن بالترير الربي مهحرق احاسران يرن الحيري عهيره  اعتارارم الحيي بها ال بر

 غيي أ ل. 
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 الةالث الباب

 في القواعد األصولية اللغوية

 

 تمهيد: 

اصرر و القرريآن  السررنة بالهوررة العيبيررة،  فهرر  اسحكرراى ينهررا إامررا مكرر ن فهمررا 

 طيق الداللة فيهرا، صحيحا إاا ر عي فيه يقتتى اسماليي في الهوة العيبية 

 يرررا بررردل عهيرررة ألرالهرررا يرررريدة  ييكارررة.  لهررربا عنررري عهمررراء أصررر ل الرقررره 

احم يي، بامتقياء اسماليي العيبية  عاارابها  يريدابها،  امتمد ا ين  ربا 

االمتقيار  يما قيرم عهماء  بم الهوة ق اعد  ض ابا، مت صل بمياعابها إلى 

مررا صررحيحا ، مطررابق يررا مرهمرره ينهررا فهرر  اسحكرراى يررن النصرر و الشرريعية فه

العيبي الربي  ردت يرن النصر و الشريعية فهمرا صرحيحا، مطرابق يرا مرهمره 

ينها العيبي البي  ردت  بم النص و بهوته،  مت صل بها أمتا إلرى إمترا  

يا فيه خراء ين النص و،  رف  يا قد ممهي بينها ين بعرار ،  ب  مرل عهرى 

 رادة اسحكاى ين اص صها. ب  مهه،  غيي  با يما متعهق بامت

  رربم الق اعررد  الترر ابا لو مررة يسررتمدة يررن امررتقياء اسمرراليي العيبيررة  يمررا 

قيرم أئمة الهوة العيبية،  ليس  لهرا صراوة دمنيرة، فهري ق اعرد لرهر  العارارات 

فهما صحيحا،  لهربا مت صرل بهرا أمترا إلرى فهر  ير اد أي قراا ن  ضر  بالهورة 

ال ضرررعية المصرر غة بالهورررة العيبيرررة،  ررري ي رررل  العيبيررة، سن يررر اد القررر ااين

النص و الشيعية في أاها جميعها عاارات عيبية يك اة ين يرريدات عيبيرة 

 يص غة في اسمه ب العيبي، فره  المعااي اسحكاى ينها ميري أن مسره  فيره 

 السايل العيبي في فه  العاارات  المريدات  اسماليي. 

أن مسررن الشررارع قاا اررا يررن القرر ااين بهوررة،   لرريس يررن السررائغ قاا اررا  ال عقرر  

 متطهرري يررن اسيررة أن برهرر  ألرررال يرر ادم  عاارابهررا، عهررى يقتتررى أمرراليي 

 أ ضاع لوة أخيى، سن شيط صحة التكهيف بالقاا ن قدرة المكهررين بره عهرى 

فهمه.  لهبا م ض  القراا ن فري اسيرة بهسرااها،  بهورة جمهر ر أفياد را، ليكر ن 

  اسحكرراى ينرره ب مرراليي الرهرر  فرري لوررته .  ال مكرر ن القرراا ن فرري امررتطاعته  فهرر

حية عهى اسية إاا  ض  بويي لوتها أ  كان طيمق فهمه غيي طيمق فه  الهوة 

ر    التي  ض  بها ، قال بعالى   ه  ل ي ا ري  ن  ل ه  ي  م  لف إ ال  ب ه س ان  ق    ن ر  ه ن ا ي  م  ا أ ر  ي    

   [.  4]إبيا ي 

لق اعد  الت ابا التري قير را عهمراء أصر ل الرقره احمر يي فري  عهى  با فا

طريق داللررة اسلرررال عهرى المعررااي،  فيمررا مريرد العمرر ى يررن الصريغ،  فيمررا مرردل 
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عهى العاى  المطهق  المشتيا، فيما محتمل الت  مل  يا ال محتمل الت  مل  فري 

مورامية أن الواية بعم ى الهرظ ال بخص و الساي،  فري أن العطرف مقتتري ال

،  أن اسيي المطهق مقتتي احمياب،  غيي الر  يرن ضر ابا فهر  النصر و 

 امت مار اسحكاى ينها  كما بياعري فري فهر  النصر و الشريعية، بياعري فري 

فه  اص و القاا ن المداي  التياري  قاا ن الميافعرات  العق برات  غيي را 

( يرن الدمرت ر 149ين ق ااين الد لة الم ضر عة بالهورة العيبيرة طاقرا لهمرادة ل

 تاحم ى دمن الد لة  الهوة العيبية لوتها اليمميةت . 

 ال مقررال إن بعررض  رربم القرر ااين يعيبررة عررن أصررل فياسرري ن   اضرر   رربا 

اسصل يا عي  أماليي الهوة العيبية في الره ،  ال قصد أن برهر  ير ادم عهرى 

يبية  اعتاري صرادرا  فقها، ساها اق ل إن القاا ن البي كهرنا به صيغ بالهوة الع

عمررن مرهرر  اسمرراليي العيبيررة،  ال مسررتقي  التكهيررف برره إال إاا قصررد فهمرره عهررى 

 فرق أمراليي الهورة التري صريغ بهرا،  ال عارية ب مراليي الهورة التري اقرل عنهررا ، 

 عهررى  رربا إاا بعررار  الررن  العيبرري  اصررهه الرياسرري،  لرر  ممكررن الت فيررق 

الناف ال مكهر ن إال بما مرهمر ن   ر   بينهما معمل بمقتتى الن  العيبي، سن

 يا اشي بينه . 

اع  إاا كان الن  العيبي محتمل ن مره  عهى  جهرين،  ألرالره بحتمرل الداللرة 

عهررى يعنيررين، مررال االمررتدالل باسصررل الرياسرري عهررى برريجيح أحررد المعنيررين 

 اختيار أحد ال جهين، كمرا مسرتدل عهرى  ربا ب مرة قيمنرة.  إاا كران فري أصر ل 

اا ن ال ضرررعي أ  فررري العررري  التيررراري اصرررط   خررراو بداللرررة بعرررض القررر

اسماليي عهى أحكاى أ  بداللة بعض اسلرال عهى يعان، أ  بإزالة بعض أا اع 

الخررراء بطرريق خاصررة، متارر  فرري فهرر  يرر اد القرراا ن يررا مقترري برره االصررط   

  العي  القاا ايان، ال يا بقتي به اس ضاع الهو مة. 

صرر ل الرقرره أن اسلرررال الترري امررتعمه  فرري يعرران عيفيررة  لهرربا قررير عهمرراء أ

شرريعية، كالصرر ة  الزكرراة  الطرر ق برهرر  فرري النصرر و بمعاايهررا العيفيررة ال 

بمعاايها الهو مة، سن المقنن مياعي في بعاييم عيفره الخراو، فرإاا لر  مكرن لره 

 عي  خاو مياعي العي  الهو ي العاى. 

 ـــــــــــــــــ
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 القاعدة األول 

 في طريق داللة النص 

 

ميرري العمررل بمررا مرهرر  يررن عااربرره ، أ   –أ  القرراا اي  -تالررن  الشرريعي     

إشرراربه أ  داللترره، أ  اقتتررائه، سن كررل يررا مرهرر  يررن الررن  بطيمررق يررن  رربم 

 الطيق اسربعة    ين يدل الت الن ،  الن  حية عهيهت. 

عنرى آخري يرهر ى ت إاا بعار  يعنى يرهر ى بطيمرق يرن  ربم الطريق،  ي     

بطيمق آخي ينها رجح المره ى ين العاارة عهرى المرهر ى يرن احشرارة،  رجرح 

 المره ى ين أحد ما عهى المره ى ين الداللةت. 

 

المعنى احجمالي لهبم القاعدة  أن الرن  الشريعي  ، أ  القراا اي قرد مردل عهرى 

عهرى يرا يعان يتعددة بطيق يتعددة يرن طريق الداللرة،  ليسر  داللتره قاصرية 

مره  ين عااربه  حي فه ، برل  ر  قرد مردل أمترا عهرى يعران برهر  يرن إشراربه 

 ين داللته  ين اقتتائه،  كل يا مرهر  ينره يرن المعرااي بر ي طيمرق يرن  ربم 

الطرريق مكرر ن يررن يرردل الت الررن   مكرر ن الررن  دلرري   حيررة عهيرره،  ميرري 

عهيره  ربا  العمل بره، سن المكهرف برن  قراا اي يكهرف بر ن معمرل بكرل يرا مردل

الن ، ب ي طيمق ين طيق الداللة المقيرة لوة.  إاا عمل بمدل ل الرن  يرن 

بعض ال ج م.  لهبا قال اسص لي ن  ميي العمل بمرا بردل عهيره عارارة الرن  

 يا بدل عهيره ر حره  يعق لرة،   ربم الطريق بعترها أقر ى داللرة يرن بعرض، 

  ممهي أثي  با الترا ت عند التعار . 

 

فهرر  بيرران المررياد بكررل طيمررق يررن  رربم  تفودديلي لهددذ  القاعدددة:أمددا الشددر  ال

 الطيق اسرب  لهداللة،  أي هته ين اص و الق ااين الشيعية  ال ضعية. 

 عبارة النص:  -1

المياد بعاارة الن  صيوته المك اة ين يريدابه  جمهة.  المرياد بمرا مرهر  يرن 

 ر  المقصر د يرن  عاارة الن  المعنى البي متارادر فهمره يرن صريوته،  مكر ن

مياقه، فمتى كان المعنى لرا يا فهمره يرن صريوة الرن ،  الرن  مريق لايااره 

 بقيميم، كران يردل ل عارارة الرن  ت  مطهرق عهيره المعنرى الحيفري لهرن ت . 

فداللة العاارة   ي داللرة الصريوة عهرى المعنرى المتارادر فهمره ينهرا، المقصر د 

 الة أ  يقص دا باعا. ين مياقها. م اء أكان يقص دا ين مياقها أص
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 أي هة  ربا ال بحصرى، سن كرل ار  قراا اي إامرا مراقه الشرارع لحكر  خراو، 

قصد بشيمعه به  صال ألراله  عاارابه لتردل داللرة  اضرحة عهيره. فكرل ار  

في أي قاا ن شعيي أ   ضعي له يعنى بدل عهيه عاارابره،  قرد مكر ن لره ير  

االقتترراء ،  ربمررا ال مكرر ن، فرر    رربا يعنررى مرردل عهيرره باحشررارة أ  الداللررة أ 

حاجة إلى اكي أي هة يمرا مردل عهيره الرن  بعااربره،  إامرا اقتصري عهرى بعرض 

 أي هة متاين ينها الريق بين المقص د ين السياق أصالة  المقص د ينه باعا. 

ب رراقررال بعررالى   ى  الي   رري  ح  رر      َ   ال ا ي  ررل   أ ح       [ ،  رربا الررن  برردل 275]الاقررية

صرريوته داللررة لررا ية عهررى يعنيررين كررل ينهررا يقصرر د يررن مررياقه، أحررد ما  أن 

الاي  لريس ي رل اليبرا،  ثاايهمرا  أن حكر  الاير  اححر ل،  حكر  اليبرا التحريم . 

فهما يعنيان يره يان ين عارارة الرن ،  يقصر دان يرن مرياقه   لكرن اس ل  

قرال ا  إامرا الاير  يقص د ين السياق أص ة، سن اآلمرة مريق  لهريد عهرى الربمن 

ي ل اليبا،  ال ااي  يقص د ين السياق باعا، سن اري المماثهة امتتا  بيان حكر  

كل ينهما حتى مؤخب ين اخت   الحكمين أاهما ليسا ي هين،  ل   اقتصري عهرى 

 المعنى المقص د ين السياق أصالة، لقال   ليس الاي  ي ل اليبا. 

ر ت    أ ال   قال بعالى   إ ن  خ  ن  الن  س راء     ا ط اب  ل ك   ي   ح  ا  ي  ى ف ااك  ط  ا  ف ي ال ي ت اي  ب ق س 

د ة   اح  ل  ا  ف    ر ت    أ ال  ب ع د  ب اع  ف إ ن  خ  ر  ث   ث      [. 3]النساء   ي   ن ى   

مرهرر  يررن عاررارة  رربا الررن  ثرر ث يعرران  إباحررة ز اا يررا طرراب يررن النسرراء، 

  ،  إمياب االقتصار عهرى  احردة إاا خيرف  بحدمد أقصى عدد لهز جات ب رب

الير ر  كههرا يقصر دة يرن مرياقه،  لكرن المعنرى اس ل يقصر د باعرا،  ال رااي 

 ال الررث يقصرر دان أصررالة، سن اآلمررة مرريق  لمنامرراة اس صررياء عهررى القصرري 

البمن بحيج ا ين قا ل ال صامة خ   الي ر في أي ال اليترايى. فراهلل مراحااه 

الي ر ميي أن مح ل أمتا بينك   بين عدد الز جرات إلرى  ااهه  إلى أن خ  

غيرري حررد،  بويرري قيررد، فاقتصرري ا عهررى اثنتررين أ  ثرر ث أ  أربرر ،  إن خرررت  أال 

بعدل ا حين التعدد فاقتصي ا عهى  احدة، فهبا االقتصرار عهرى اثنترين أ  ثر ث 

أ  أرب  أ   احدة    ال اجري عهرى يرن مخرا  الير ر،   ر  المقصر د أصرالة 

ن مياق اآلمة.   با امتتا  بيان إباحة الز اا، فإباحة الز اا يقص د باعرا ال ي

أصررالة،  المقصرر د أصررالة  قصرري عرردد الز جررات عهررى أربرر ، أ   احرردة.  لرر  

اقتصري عهررى الداللرة عهررى المعنرى المقصرر د يرن السررياق لقرال   إن خرررت  أن ال 

هررى أربرر ، فررإن بقسررط ا فرري اليتررايى فاقتصرري ا عهررى عرردد الز جررات ال مزمررد ع

 خرت  أال بعدل ا بين العدد ينه  فاقتصي ا عهى  احدة. 

 اشارة النص:   -2
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المياد بما مرهر  يرن إشرارة الرن  المعنرى الربي ال متارادر فهمره يرن ألرالره  ال 

مقصرد يررن مررياقه  لكنره يعنررى الزى لهمعنررى الزى لهمعنرى المتاررادر يررن ألرالرره، 

كنرره يعنررى إلتزاييررا   غيرري يقصرر د يررن فهرر  يرردل ل الهرررظ بطيمررق االلتررزاى.  ل

السياق كاا  داللرة الرن  عهيره باحشرارة ال بالعارارة.  قرد مكر ن  جره الرت زى 

لا يا،  قد مك ن خريا ،  لهبا قال ا  إن يا مشريي غهيره الرن  قرد محتراا فهمره 

إلرى دقرة امري  يزمرد بركيري،  قرد مرهر  بر داى ب يرل. فداللرة احشرارة  ري داللررة 

ى الزى لمررا مرهرر  يررن عااربرره غيرري يقصرر د يررن مررياقه  محترراا الررن  عررن يعنرر

 فهمه إلى فتل ب يل أ  أداام، حسي له ر  جه الت زى  خرائه. 

ع ي     ي ررال  رربا ق لرره بعررالى   ب ه ن  ب ررال م  رر   س  ك  ررن     ق ه  ز  ل رر د  ل رره  ر  عه ررى ال م       

ال الردات يررن  [، مرهر  يرن عارارة يرن عاررارة  ربا النصرل أن ارقرة233]الاقرية  

رزق  كس ة،  اجاة عهى اآلبراء، سن  ربا  ر  المتارادر يرن ألرالره، المقصر د 

ين مياقه.  مره  يرن إشراربه أن اسب ال مشراركه أحرد فري  جر ب النرقرة ل لردم 

عهيرره ،سن أ الدم لرره ال لويرريم،  اسب لرر  كرران قيشرريا  اسى غيرري قيشررية مكرر ن 

يم،  اسب ل  كان قيشيا  اسى غيري قيشرية ال لد سبيه قيشيا سن  لدم له ال لوي

مك ن ال لد سبيه قيشيا سن  لدم له لويريم.  أن اسب لره عنرد احتيراا أن متمهر  

بويي ع   ين يال ابنه يا مسد بره حاجتره سن  لردم لره، فمرال  لردم لره،  إامرا 

فهم   بم اسحكاى ين إشارة الن ، سن فري ألررال الرن  اسراة الم لر د سبيره 

ت،  يررن لرر ازى  رربا أنددس ومالدد  ألبيدد الرر ى الرربي مريررد االختصرراو ت بحرري 

االختصاو ثا ت  بم اسحكراى ، فهري أحكراى الزيرة لمعنرى يرهر ى يرن عارارة 

 النصل  غيي يقص دة ين مياقه،  لبا كان فهمها ين إشاربه ال ين عااربه. 

ا ي ال آخي  ق له بعالى في بيان ين له  اصيي في الريء   ه ر ق ي  من  ل  ي  راج  ه  ء ال م 

ااا   ض    ر       َ ن   ال ه    م ا ت و  ن  ف ت    ي   أ ي    مار         ن د  ج  ا ي  ي  من  أ خ  ]الحشري   ال ب 

[، مره  ين عاارة  با الن  امرتحقاق  رؤالء الرقرياء المهراجيمن اصرياا يرن 8

الترري الررريء ،  مرهرر  إشرراربه أن  ررؤالء المهرراجيمن زال يهكهرر  عررن أيرر اله  

بيك  ررا حرررين أخيجررر ا يرررن دمرررار   ، سن الررن  عا ررري عرررنه  بهررررظ الرقرررياء، 

  صره  ب اه  فقياء مستهزى أن ال مك ن أير اله  باقيرة عهرى يهكهر . فهربا حكر  

 الزى لمعن لرظ في الن ،  موي يقص د ين مياق الن . 

ش را   ي ال ثالث  ق له بعالى   ت و ر ي  ل ه       ام  ري  ف اع ف  ع ن ه       ]آل   ر      ف ري اس ي 

[، مرهررر  ينررره بطيمرررق احشرررارة إميررراد طائررررة يرررن اسيرررة بم ههرررا 159عمررريان  

  بستشار في أيي ا سن بنريب اسيي  يشا رة اسية مستهزى ال . 
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رل  ي ال راب   ق له بعالى   ر  ل  ا  أ    ي إ ل ري ه    ف ام  راال  اهر ح  ج  ه ر   إ ال  ر  ه ن ا ق ا  م  ا أ ر  ي     

ك ي  إ ن ك نت    ال  ب ع ه م  ن   [، مره  ينه بطيمق احشرارة إميراب أ رل 7]اسااياء   الب  

 البكي في اسية. 

(  تالمريأة المتز جرة التري ثار  زاا را 274ي ال ين قاا ن العق بات . المرادة ل

محك  عهيها بالحاس يدة ال بزمد عن منتين،  لكن لز جها أن مقف بنريرب الحكر  

 اشيبهات بيضائه يع

 بم المادة بدل بعااربها عهى عق بة الز جة التي ثا  زاا ا،  عهرى أن لهرز ا 

الحق فري  قرف بنريرب  ربم العق برة،  بردل بإشراربها عهرى أن زارا الز جرة لريس 

جنامة عهى الميتم  في امي الشارع المصيي،  إامرا  ر  جنامرة عهرى الرز ا، 

لر  كران جنامرة عهرى الميتمر    با الزى حثاات حرق إمرقاط عق بتره لهرز ا، إا 

 كالسيقة يا ثا  سحد حق إمقاط عق بته. 

(  تميررري عهرررى الرررري ع 155يرررادةل –المهوررري –ي رررال يرررن القررراا ن المرررداي 

  أز اجه  ياداي  الز جية قائمة أن منرق ا عهى اسص ل  أز اجه ت 

(  كبل  ميي عهى اسص ل القيراى بالنرقرة عهرى فري عه ،  أز اا 156 يادة ل

  ع ،  اسز اا أمتا يهزي ن بالنرقة عهى بعته ت الري

(  بقدمي النرقات مكر ن بمياعراة لر ازى يرن برري  لهر   مسري يرن 157 يادة ل

 بري  عهيه ،  عهى كل حال مهزى دف  النرقات شهيا بشيم يقديات 

مره  ين عاارة كل يادة ين  بم الم اد حك  ي ضعي ين أحكاى النرقات،  مره  

ختصراو المحراك  اس هيرة بالقتراء بهرا، ساره مهرزى يرن الرن  ينها باحشرارة ا

عهيها في قاا اها  ج ب بطايقها، فهبا االختصاو يعنى باحشرارة اختصراو 

المحاك  اس هيرة بالقتراء بهرا، ساره مهرزى يرن الرن  عهيهرا فري قاا اهرا  جر ب 

بطايقها، فهربا االختصراو يعنرى الزى لر ر د  ربم المر اد فري القراا ن،  غيري 

 قص د ين مياق الم اد فه  يره ى بطيمق احشارة. ي

 ك يي ين النص و القاا اية ال ضعية بدل عااربهرا عهرى أحكراى،  بشريي إلرى 

أحكاى،   با يا معاي عنه رجال القاا ن بق له   الن  صيمح في كربا،  مؤخرب 

 ينه بطيمق احشارة كبا. 

يرا مكر ن الزيرا   ميي االحتياط فري االمرتدالل بطيمرق احشرارة  قصريم عهرى

لمعنى ين يعااي الن  لز يا ال ااركاا له، سن  با    البي مك ن الن  داال 

عهيه،  إا الدال عهى المهز ى دال عهى الزيره. أيرا بحميرل الرن  يعرااي بعيردة 

ال بررر زى بينهمرررا  برررين يعنرررى فيررره برررزع  أاهرررا إشرررارمة فهررربا شرررطا فررري فهررر  

 لن . النص و،  ليس    المياد بداللة إشارة ا
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 داللة النص:  -3 

المياد بما مره  ين داللة الن  المعنى البي مره  ين ر حه  يعق له، فإاا كان 

الررن  برردل عااربرره عهررى حكرر  فرري  اقعرره لعهرره بنرري عهيهررا  رربا الحرر ،   جرردت 

 اقعررة أخرريى، بسررا ي  رربم ال اقعررة فرري عهررة الحكرر  أ   رري أ لررى ينهررا،   رربم 

الرهرر  بميرريد فهرر  الهوررة يررن غيرري حاجررة إلررى  المسررا اة أ  اس ل مررة بتاررادر إلررى

اجتهاد أ  قيراف، فإاره مرهر  لورة أن الرن  متنرا ل الر اقعين،  أن حكمره ال ابر  

 لمنط قه م ا  لمره يه الم افق له في العهة، م اء كان يسا ما أى أ لى. 

ف ي ال  با ق له بعالى فري شر ن ال الردمن   را أ    [، 23]احمرياء   ف ر   ب ق رل ل ه م 

ف ت   العهرة فري  ربا  بدل عاارة  با الن  عهى اهي ال لد أن مق ل ل الدمره ت أ   

النهي يا في  با النهي يرا فري  ربا القر ل لهمرا يرن إمربائهما  إم يهمرا.  ب جرد 

أا اع أخيى أشد إمباء  إم يا ين الت فف كالتريب  الشرت ، فيارادر إلرى الرهر  

الن  البي حريى بالتر فف، سن المتارادر أاهما متنا لهما النهي،  بك ن يحيية ب

لوررة يررن النهرري عررن الترر فف النهرري عمررا  رر  أك رري إمررباء له الرردمن برراس لى، فهنررا 

 المره ى الم افق المسك ت عنه أ لى بالحك  ين المنط ق. 

را م ر  ك ه  ي ال آخي  ق له بعالى   ى ل ه مرا  إ ا م  ال  ال ي ت راي  ك ه  ن  أ ي   
من  م     ن  ف ري إ ن  ال ب 

[ مرهر  يرن عارارة  ربا الرن  بحريم  أكرل اس صرياء 10ب ط  ا ه    ا رارا  ]النسراء  

أيرر ال  اليتررايى لهمررا،  مرهرر  يررن داللترره بحرريم  أن مؤكه  ررا غيرري  ،  بحرريم  

إحياقهررا  بادمررد ا  إب فهررا برر ي ارر ع يررن أارر اع احبرر  ، سن  رربم اسشررياء 

ء عهرى يرال القاصري العراجز عرن دفر  بسا ى أكهها لهما في أن ك  ينها اعتردا

االعتررداء، فيكرر ن الررن  المحرريى بعااربرره أكررل أيرر ال اليتررايى لهمررا  يحييررا 

إحياقها  بادمد ا بطيمق الداللرة،   نرا المرهر ى الم افرق المسرك ت عنره يسرا  

 لهمنط ق.

فالريق بين داللة الرن   برين القيراف أن يسرا اة المرهر ى الم افرق الرن  برهر  

الهوة ين غيري ب قرف عهرى اجتهراد  امرتنااط،  أيرا يسرا اة المقريس بمييد فه  

لهمقيس عهيه، ف  بره  بمييد فه  الهوة، بل البد يرن اجتهراد فري امرتنااط العهرة 

 في حك   المقيس عهيه،  في يعيفة بحققها في المقيس. 

( عهررى أارره تال مكهررف 370ي ررال يررن القرراا ن المررداي المهورري  اصرر  المررادةل

ل أي ييية كاا  إال إاا اشتيط في العقرد إلزايره الر ت ، مرهر  يرن المؤجي معم

داللة  ربا الرن  أاره ال مكهرف المرؤجي بإاشراء حيرية ير  ، سن  ربا أ لرى يرن 

عمل الميية في بحقق عهة المن  ين التكهيف به،   ي التياضي عهرى المعقر د 

 عهيه بحالة  ق  العقد. 
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( عهى أن تالميأة المتز جة التي 274ي ال ين قاا ن العق بات  اص  المادة ل

ثا  زاا ا محك  عهيها بالحسي يدة ال بزمد عن منتين،  لكن لز جهرا أن مقرف 

بنريب  با الحك  بيضائه يعاشيبها لره كمرا كاار ت . مرهر  يرن داللرة  ربا الرن  

أن لهز ا أن مطهي  قف السيي في دعر ة الزارا قارل الحكر  فيهرا، سن يرن يهر  

 بعد صد رم يه  باس لى  قف إجياءات الدع ة بش اه.  قف بنريب الحك  

( ت عهى أن ين فاج  ز جته حرال بهاسرها بالزارا  قتههرا فري 237 اص  المادةل

(ت 236(، ل234الحال معاقي بالحاس بدال ين العق بات المقيرة في المرادبين ل

مره  ين داللة  با الن  أاه ل  ضيبها  ي  ين مزاي بها ضيبا أحردث عا رة 

 تدممة بعتاي جيممة جنحة ال جنامة، الن  با أ لى بالقتل ين التخريف. يس

 1922دمسرماي مرنة  9 جاء في حك  يحكمة بني م مف االبتدائية الصادر في 

ييهررة المحايرراة(   تإن الترري أدت بالشررارع  إلررى  4، و  243و  213لرقرر  

غهرر  مررن قرراا ن بشرركيل الهيرران لتخررريض إميررار اسطيرران الزراعيررة إامررا  رر  

المرررؤجيمن فررري بقررردمي احميرررار امررريا الربرررراع أمرررعار القطرررن  أمرررعار مرررائي 

الحاصرر ت يررن حارر ب  غيي ررا،  يررا دايرر   رربم  رري العهررة الترري اقتترر  

التخريض في السنة التي زرع  فيها اسطيان قطنا ساها بقتي يرن براب أ لرى 

 التخريض أمتا في السنة التي بزرع فيها اسطيان قطنا  زرع  حا بات 

  با الطيمق، أي طيمق الداللة، كما مسمى داللرة الرن  مسرمى القيراف اليهري 

لمه ر فه  المسا اة أ  اس ل مرة برين المنطر ق  المرهر ى الم افرق لره،  مسرمى 

حكمرره يرهرر ى الم افقررة أي المرهرر ى الرربي  افررق المنطرر ق فرري حكمرره بنرراء عهررى 

مى فحر ى الخطراب أي ي افقته له في عهته ي افقة بره  بمييد فهر  الهورة.  مسر

ر حه  يرا معقرل ينره، سن كرل ار  دل عهرى حكر  فري يحرل العهرة، مردل عهرى 

ثا ت  با الحك  في كل يحل بتحقق فيه العهة بتاادر الرهر ، أ بكر ن العهرة أك ري 

 ب افيا  فيه.

 اقتضاو النص:  -4

المياد بما مرهر  يرن اقتتراء الرن  المعنري الربي ال مسرتقي  الكر ى إال بتقردميم، 

فصيوة الن  ليس فيها لرظ مدل عهيه  لكن صحتها  امتقاية يعنا را بقتتريه، 

 أ  صدقها  يطابقتها له اق  بقتتيه. 

ت . رفدع عدن أمتدي الاطدأ والنسديان ومدا اسدتكرهوا عليده  تي ال  با ق لره 

 بم العاارة مدل  لا ي ا عهرى رفر  الرعرل إاا  قر  خطر  أ  اسريااها أ  يكي را 

يي يطابق له اق  سن الرعل إاا  ق  ال ميف ، فصرحة يعنرى عهيه،   با يعنى غ

 بم العاارة بقتتي بقدمي يا بصرح بره، فيقردر  نرا  رفر  عرن أيتري إثر  الخطر   
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فاحث  يحب   اقتتى بقدميم صحة يعنى الن ، فيعتاري يرن يردل الت الرن  

 اقتتاء. 

ب ن رر ي ررال ق لرره بعررالى   رراب ك       ه  ه رري ك    أ ي  رر   ع  ي  ي   ...ح  [، أي 23]النسرراء   اب ك   

مري   ز اجهن،  ق له   ن ز  ر   ال خ  ل ح  ال رد ى     ي ت رة     ه ري ك    ال م  ر   ع  ي  ي   [، 3]المائردة   ح 

أي أكهها  االاتراع بره، سن الربات ال متعهرق بهرا التحريم ،  إامرا متعهرق التحريم  

 برعل المكهف فيقدر المقتتى في كل ا  بما مناماه. 

 با  يرن عارارات الر اقرين قر ل الر اقرين  جعهر  الشري ط العشرية لمرن  ي ال 

مك ن االيا عهى  قري، فإن  با مدل  اقتتاء عهى جعهها لنرسه، ساره ال ممهر  

أن ميعهها لوييم إال إاا كاار  لره، ف ار ت الشري ط العشرية لنرالي  قرره بعارارة 

 اصه  ثا بها لنرسه باقتتائه . 

ممه  عادا  تاعتق عادا عني ب لفت، فرإن  ربا مردل  ين  با ق ل إاسان آلخي 

بمقتتام عهى شياء عادم ينره  ساره ال منر ب عنره فري عتقره إال بعرد أن متمهكره 

 ينه بشيائه ، فالشياء ثاب  بن   بم الصيوة اقتتاء. 

 يررن  رربا الترصرريل م ارر  يررا قدينرره فرري احجمررال،   رر  أن كررل يعنررى فهرر  يررن 

رب  مك ن ين يدل الت الن ،  مك ن الرن  الن  بطيمق ين  بم الطيق اس

حية عهيره، سن المعنرى المر خ ا يرن عاارابره  ر  المعنرى المتارادر يرن ألرالره 

المقص د يرن مرياقه،  المعنرى المر خ ا يرن إشراربه  ر  المعنرى الر زى لمعنرى 

عااربرره لز يررا ال منررر  ، فهرر  يدل لرره بطرريق االلتررزاى،  المعنررى المرر خ ا يررن 

ى البي بدل عهيه ر حه  يعق لره،  المرهر ى اقتتراء  ر  يعنرى داللته    المعن

 ضي ري اقتتى بقدميم صدق عاارة الن  أ  امتقاية يعنام. 

 طيمررق العاررارة أقرر ى داللررة يررن طيمررق احشررارة سن اس ل مرردل عهررى يعنررى 

يتاررادر فهمرره يقصرر د بالسررياق،  ال ررااي مرردل عهررى يعنررى الزى غيرري يقصرر د 

ى يرن طيمرق الداللرة، سن كر  ينهمرا ينطر ق الرن  بالسياق،  كرل ينهمرا أقر 

 يدل له بصيوته  ألراله،  لكرن طيمرق الداللرة يرهر ى الرن   يدل لره بي حره 

 يعق له.  لهبا الترا ت ميجح عند التعار  المره ى ين العاارة عهى المرهر ى 

 ين احشارة،  ميجح المره ى ين أحد ما عهى المره ى ين الداللة. 

بددين المفهددوم بالعبددارة والمفهددوم باإلشددارة مددن النوددوص مةددال التعددارض 

 الشرعية: 

رراو  ف رري ال ق ت ه ررى ق لرره بعررالى    ه رري ك    ال ق ص  [، يرر  ق لرره 178]الاقررية   ك ت رري  ع 

اماحااه   ال دا  ف يه  ن    خ  ه  م  ج  آو  ز  دا  ف ي  ت ع م   نا  يه ي  ؤ  ن م ق ت ل  ي  ي      [، بردل 93]النساء

لررى بعااربهررا عهررى  جرر ب القصرراو يررن القابررل،  برردل اآلمررة ال اايررة اآلمررة اس 
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بإشرراربها عهررى أن القابررل العايررد ال مقررت  ينرره، سن فرري اقتصررار ا عهررى أن 

جزاءم جهن  إشارة إلى  ربا، إا مهرزى يرن  ربا االقتصرار فري يقراى الايران أاره ال 

ة بيرري عهيرره عق بررة أخرريى،  لكررن رجررح يرردل ل العاررارة عهررى يرردل ل احشررار

   جي القصاو. 

فرري بعهيررل  ت يرر   ق لرره أقددل الحدديض ثالثددة أيددام وأكةددر  عشددرة  ت  ق لرره 

ت، فرإن الحردمث تقعد احداهن شطر عمرها ال تودلياقصان الدمن في النساء  ت

اس ل مدل بعااربه عهى أن أك ي يدة الحيض عشية أمراى،  الحردمث ال رااي مردل 

ة م يررا، سارره ارر  عهررى أن بإشرراربه عهررى أن أك رري يرردة الحرريض خمسررة عشرري

إحدا ن بقعرد اصرف عمي را ال بصرهي،  مهرزى يرن  ربا أن بكر ن يردة الحريض 

خمسرة عشري م يرا ساره ار  عهررى أن إحردا ن بقعرد اصرف عمي را ال بصررهي، 

 مهزى ين  با أن بك ن يردة الحريض اصرف شريم حترى متحقرق أاهرا فري اصرف 

 ل،  المرهر ى يرن عمي ا ال بصهي، فهما بعار  المره ى ين عاارة الرن  اس

إشارة الن  ال رااي، رجرح المرهر ى يرن العارارة   ر  بقردمي أك ري يردة الحريض 

 بعشية أماى. 

، 155 ي ال  با ين القاا ن المداي المهوري ير اد النرقرات الر اردة فري المر اد ل

157 ،158 ) 

بدل بطيمق احشارة عهى اختصراو المحراك  اس هيرة بالرصرل فري قتراما  ربم 

( يررن الئحررة 16ن  رربا مهرزى يررن الرن  عهيهررا فري قاا اهررا،  المرادةلالنرقرات، س

بيبيي المحاك  اس هية المهواة التي جاء فيها أن ليس لهبم المحاك  أن بنمي فري 

اساكحة  يا متعهق بها ين قتاما المهي  النرقة، بدل بطيمق العارارة عهرى عردى 

مره ى بطيمرق إشرارة اختصاو المحاك  ال طنية بقتاما النرقة. فهما بعار  ال

اس لررى،  المرهرر ى بطيمررق عاررارة ال اايررة، رجررح المرهرر ى بطيمررق العاررارة، فرر  

 اختصاو لهمحاك  ال طنية بم اد النرقات. 

ومةددال التعددارض بددين المفهددوم باإلشددارة والمفهددوم بالداللددة مددن النوددوص 

 الشرعية: 

مي  ر  ق له بعالى   ي  ط ئا  ف ت ح  نا  خ  ي  ؤ  ن ق ت ل  ي  ي  ن ةف    ي  ؤ  [، مؤخرب 92]النساء   ق ا ةف يه

ينرره بطيمررق الداللررة يررن قتررل يؤينررا يتعمرردا عهيرره  أن محررير رقاررة يؤينررة، سارره 

أ لى ين القابل خط  بهبا التكريي عن جيممته، سن بحيمي اليقارة كررارة لهقابرل 

رن عن اااه،  العايد أ لرى أن مكرري عرن اااره يرن الخراطئ،  ق لره بعرالى   ي    

ام ق ت   ال دا  ف يه  ن    خ  ه  م  ج  آو  ز  دا  ف ي  ت ع م   نا  يه ي  ؤ  [، مؤخرب ينره بطيمرق 93]النسراء   ل  ي 

احشارة أاه ال ميي عهيه بحيمري رقارة سن اآلمرة بشريي إلرى أاره ال كررارة لبااره 
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فرري الرردايا، إاا جعهرر  جررزاوم خهرر دم فرري جهررن  ال غيرري، فهمررا بعارضررا رجحرر  

   ميي عهى القابل عمدا بحيمي رقاة.احشارة عهى الداللة، ف

 ــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة الةانية 

 في مفهوم الماالفة 

  

 تالنص الشرعي ال داللة له عل  حكم في مفهوم الماالفةت

 

إا دل الن  الشيعي عهى حك  في يحل يقيدا بقيد، ب ن كان ي ص فا ب صرف 

بعدد، مكر ن حكر  الرن  فري المحرل  أ  يشي طا بشيط أ  يوي ا  بوامة أ  يحددا

البي بحقق فيه القيد    ينط ق الن ،  أيا حك  المحل الربي ااتررى عنره القيرد 

 فه  يره يه المخالف. 

 

 المعنى احجمالي لهبم القاعردة  أن  الرن  الشريعي ال داللرة لره عهرى حكر  يرا 

لداللرة في المره ى المخالف لمنط قه، ساه ليس ين يدل البه بطيمق ين طيق ا

اسرب  ، بل معري  حكر  المرهر ى المخرالف المسرك ت عنره بر ي دليرل آخري يرن 

 اسدلة الشيعية التي ينها احباحة اسصهية. 

ره  إ ال  أ ن  فق له بعالى   ع م  يرا  ع ه رى ط راع  ف م ط  ي  ح  ري  إ ل ري  ي  ح    
را أ  د  ف ي ي  ق ل ال  أ ج 

ررر  حا   س  ي ت ررة  أ    د يررا  ي  [، ينط قررة بحرريم  الرردى المسررر  ، 145]اساعراى   م ك ر ن  ي 

 أيا بحهيل الدى غيي المسر   فه  يره ى يخالف لمنط قه  ال داللة لهربم اآلمرة 

عهيه، بل معري  باحباحرة اسصرهية أ  بر ي دليرل شريعي، ي رل قر ل اليمر ل   

انل أما الميتتان فالسم  والجدرادل وأمدا الددمان فالكبدت د أحلس لكم ميتتان ودمِّ

 ت .والطحال
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را  ن ي   ن ات  ف م  ي  ؤ  ن ات  ال م  ص  ح  ح  ال م  ال  أ ن م نك  نك    ط    ت ط    ي  ن ل    م س  ي   ق له بعالى    

ن رات   ي  ؤ  ن ف ت ي اب ك    ال م  اا ك   ي   ه ك    أ م م  [ ينط قرة أن يرن لر  مسرتط  25]النسراء   ي 

 أيررا يررن امررتطاع ز اا ز اا الحررائي ماررا  لرره أن متررز ا احيرراى المؤينررات، 

الحيائي ف  داللة لهبم اآلمة عهى حكمه،  كبل  احياء غيي المؤينرات ال داللرة 

 لهبم اآلمة عهى حك  فيهن. 

أيا الشي  الترصيهي لهبم القاعدة فيقتتى بيان أا اع يره ى المخالرة، سن  ربا 

  المره ى متن ع بحسي القيد البي قيد به ينط ق الن  إلى خمسة أا اع

 ح ئرل أبنرائك  الربمن يره ى ال صف  كق له بعالى في بيان المحييرات   -1

[، يرهر ى المخالررة ح ئرل اسبنراء الربمن ليسر ا يرن 23]النسراء   ين أصر بك 

ت يرهر ى فدي السدائمة زكداةاسص ب كرابن االبرن رضراعا،  كقر ل اليمر ل  ت

ة مدفبِّرة فةمرتهدا من بداي نالدالمخالرة المعه فة التي ليس  مائمة،  كق له   ت

 ت للبائع

ح   يره ى الوامة  كق له بعالى   -2 ت رى  ب رنك  رن ب ع رد  ح  رله ل ره  ي  را ف ر   ب ح  ق ه 
ه  ف رإ ن ط 

م   جا  غ ي ي  [، يره ى المخالرة إاا بز جر  المطهقرة ث ثرا ز جرا 230]الاقية   ز   

ت ى م ت ا  غيي يطهقها،  ق له بعالى   ب  ا  ح  ي  اش  ك ه  ا     رن     ي ا  اس ب ري ض  ي  ي ن  ل ك    ال خ 

ي   ن  ال ر ي  د  ي  ي ا  اس م    [، يره ى المخالرة إاا باين اسبيض يرن 187]الاقية   ال خ 

 اسم د ين الريي. 

ن  يرهررر ى الشررريط  كق لررره بعرررالى   -3 ه ررري ه  رررلف ف ررر  ار ق  ا ع  م  ت  ح  إ ن ك رررن  أ  ال     

لسرن أ الت حمرل،  كق لره بعرالى  ]فرإن  [، يره ى المخالررة إن كرن6]الط ق  

[، يرهر ى المخالررة إاا 4طان لك  عن شيء ينه ارسا فكه م  نيئا ييمئا ]النساء  

 ل  بطي ارس الز جة عن شيء ين يهي ا. 

ه د ة   يره ى العدد  كق له بعالى   -4 اا ين  ج  ه د       ث م  [، يرهر ى 4]النر ر    ف اج 

ري اى  ث  ث رة   ااين،  كق له بعالى  المخالرة اسقل  اسك ي ين ثم رد  ف ص  رن ل ر   م ي  ف م 

 [ ، يره ى المخالرة اسقل  اسك ي ين ث ثة. 196]الاقية   أ م اىف 

َ    يرهرر ى الهقرري  كق لررره بعررالى   -5 م ررر ل   ررد  ر  م  ح  [ يرهررر ى 29]الرررتح   يه

المخالررة غيري  ت  يره ىفي البر صدقةالمخالرة غيي يحمد،  كق ل اليم ل   ت

راب ك    الاي،  كق له بعالى    ه  ه ي ك    أ ي  ي    ع  ي   [، يرهر ى المخالررة 23]النسراء   ح 

 غيي اسيهات. 

 قررد ابرررق اسصرر لي ن عهررى عرردى االحتيرراا بررالن  عهررى يرهرر ى المخالرررة فرري 

 ص رة،  عهى االحتياا به في ص رة،  اختهر ا في االحتياا به في ص رة. 
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ابرقرر ا عهررى عرردى االحتيرراا بررالن  عهررى يرهرر ى المخالرررة فيرره فهرر   ف يررا يررا -1

يرهر ى الهقري،  المرياد بالهقري الهررظ اليايرد الربي  رد فري الرن  أمرما  عهمرا 

ت لررظ في البدر صددقةعهى البات المسند إليها الحك  المبك ر فيه. فري حدمث  ت

ال شريعا   ال الاي ام  لهحي المعي   البي أ جار  فيره زكراة.  ال مرهر  لورة   

عيفا  أن اكي الاي احتريازا  عمرا عردام يرن الحار ب،  ال أن  اكري الورن  احترياز 

عما عدا ا ين الس ائ ،  ال أن إمياب صدقة في الاي مره  ينه أن ال صدقة في 

الشعيي  البرة  غيي ا ين الحا ب،  ال أن إمياب زكاة في الون  مرهر  ينره أن 

ما. فههبا ابرق اسصر ليين عهرى عردى االحتيراا ال زكاة في احبل  الاقي  غيي 

بمرهرر ى المخالرررة فرري الهقرري، سارره ال مقصررد برربكيم بقييررد   ال بخصرري   ال 

 احتياز عما عدام. 

 ال فيق في  با بين النص و الشيعية  اص و الق ااين ال ضعية،  عقر د 

 النرراف  بصرريفابه   مررائي أقرر اله . فمحمررد رمرر ل هللا ال مرهرر  ينهررا أن غيرري

يحمد ليس رم ل هللا،  دمن المت في مؤدي ين بيكته ال مره  ينه أن غيي دمنره 

كنرقة بيهيزم   صاما النافبة ال بؤدي إلرى بيكتره،  الاير  منقرل المهكيرة ال مرهر  

ينه أن غيري الاير  ال منقهره،  أن بير  الحقر ق فري بيكرة إاسران عهرى قيرد الحيراة  

ي  ت القائررل بمرهرر ى المخالرررة فرري  لرر  بيضررام غيرري باطررل.  لهرربا قررال الشرر كاا

الهقي ال ميد حية لو مة  ال عقهيرة  ال شريعية،  يعهر ى يرن لسران العريب أن 

ين قال  رأم  زمدا ال مره  ين ق له أاه ل  مي غييم.  أيا إاا دل  القيمنة عهرى 

 العمل في جزئية خاصة فما ال  إال لهقيمنةت . 

ل صررف، أ  الشرري ط، أ  العرردد، أ   أيررا يررا ابرقرر ا عهررى االحتيرراا بمرهرر ى ا-2

الوامرة ، فرري غيرري النصرر و الشرريعية، أي فرري عقرر د المتعاقرردمن  بصرريفابه ، 

 أق ال الناف  عاارات المؤلرين،  يصطهحات الرقهراء. فقر ل ال اقرف  جعهر  

ربرر   قررري يررن بعرردي سقرراربي الرقررياء، ينط قررة ثارر ت االمررتحقاق سقاربرره 

ي امرتحقاق أقاربره غيري الرقرياء،  اصره حيرة الرقياء،  يره ى المخالررة لره ارر

عهى الحكمين.  ق ل ال اقف  جعه  ثمن رم   قرري يرن بعردي سريهتري إاا لر  

بتز ا، ينط قة ثا ت االمرتحقاق سريهتره إاا لر  بترز ا،  يرهر ى المخالررة لره 

اري امتحقاقها إاا بز ج ،  اصه حية عهرى الحكمرين.   كربا كرل عارارة يرن 

  أ  يؤلررف أ  أي قائررل، إاا قيرردت ب صررف أ  شرريط أ  أي عاقررد أ  يتصرري

حددت بعدد أ  غامة، بك ن حية عهى ثار ت الحكر  الر ارد بهرا حيرث م جرد يرا 

قيدت به،  عهى اريه حيث منترري، سن عري  النراف  اصرط حابه  فري الرنرس 
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 التعايي عهى  با   ل  ل  مره  النري  احثاات كان التقييد فري عريفه  عا را ، إال 

 ا قيمنة عهى أن القيد ليس لهتخصي . إا

 أيا الص رة التي اختهف اسصر لي ن فري االحتيراا بمرهر ى المخالررة فيهرا  -3

فهي يره ى المخالرة في ال صف، أ  الشيط، أ  الوامة، أ  العدد في النص و 

الشيعية خاصة. فب ي جمه ر اسص ليين إلى أن الن  الشريعي الردال عهرى 

يرد ب صرف أ  شريط بشريط أ  حردد بوامرة أ  عردد، مكر ن حك  في  اقعرة  إاا ق

حيررة عهررى ثارر ت حكمرره فرري ال اقعررة الترري  ردت فيرره بال صررف أ  الشرريط أ  

الوامة أ  العدد البي اكي فيه،  مك ن حية عهى ثا ت اقيض حكمه في ال اقعة 

التي  ردت فيه إاا كاا  عهى خ   ال صف، أ  الشريط، أ  الوامرة، أ  العردد 

فيرره.  مسررمى حكمرره اس ل ينط قررة،  مسررمى حكمرره ال ررااي يره يرره الرربي اكرري 

المخررالف. فررالتحيم  لهرردى المسررر    التحهيررل لهرردى غيرري المسررر  ، كررل ينهمررا 

ر  حا  يدل له ق له بعالى                  س   [، 145]اساعاى   أ    د يا  ي 

كر  فري  ا ي اسص لي ن يرن الحنريرة   إلرى أن الرن  الشريعي الردال عهرى ح

 اقعة، إاا قيد ب صف أ  شريط بشريط، أ  حردد بوامرة أ  عردد، ال مكر ن حيرة 

إال عهرى حكمرره فرري  اقعترره، الترري اكريت فيرره بال صررف أ  الشرريط أ  الوامررة أ  

العدد البي اكي فيه،  أيرا ال اقعرة التري ااتقرى عنهرا يرا  ر د فيره يرن قيرد ، فر  

ن بيان حكمها، فياحث عرن مك ن حية عهى حك  فيها، بل مك ن الن  ماكتا ع

 حكمها ب ي دليل ين اسدلة الشيعية التي ينها أن اسصل في اسشياء احباحة. 

 امتدل اليمه ر عهى يا ا ا ا إليه بعدم أدلة ، ألهي ا اثنان   

اس ل  أن المتارررادر إلرررى الرهررر  يرررن أمررراليي العررريب  عررريفه  فررري امرررتعمال 

أ  بحدمدم بوامة أ  عدد، مردل عهرى  عاارابه   أن بقييد الحك  ب صف أ  شيط،

إثاات الحك  حيث م جد القيرد،  عهرى اريره حيرث منترري. فمرن قرال  يطرل الونرى 

له ، مره  ين ق له أن الرقيي ليس كبل ،  ين قال    اي ابن  مراعة إاا ايرح، 

 مره  ينه ال بهاه إاا ل  منيح. 

يرن يرن فتنرة   لهبا لما رأى عمي أاه  مقصري ن الصر ة فري السرري  ال خر  

الكرار له ، بعيي ين  با  م ل اليمر ل  يرا بالنرا اقصري الصر ة فري اسيرن؟ 

ت،  ينشرر   ررربا صدددقة تودددق هللا بهددا علدديم فدداقبلوا صدددقتهفقررال اليمرر ل ت

ه ري ك     التعيي أن عمي فه  ين ق له بعرالى   ب ت    ف ري اس ر    ف ه ري س  ع  ري  إ ا ا ض    

ن ا   أ ن ب ق ص ي  ا  ي   من  ك ر ري  ا  ج  ر ت    أ ن م ر ت ن ك    ال ب  [، 101]النسراء  ن  الص   ة  إ ن  خ 

أاه  إن ل  مخاف ا الرتنه ال مقصي ن،   با  ر  يرهر ى المخالررة،  اليمر ل فري 
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ج ابه ل  مخطئه في فهمه،  إاما دل عهرى أن هللا  مر  عهريه   رخر  لهر  فري 

 حال اسين أمتا. 

تي بيد في النص و، البرد أن بكر ن لحكمرة، سن الشرارع  ال ااي  أن القي د ال

ال مقيد ب صف أ  شيط أ  غامة أ  عردد عا را.  ألهري يرا متارادر إلرى الرهر  أن 

بكر ن  ربم الحكمرة بخصري  الحكر  بمرا  جرد فيره القيرد.  التخصري  مقتترري 

اري الحك  عما ل  م جد فيه القيد.  ال فيق في  با بين الرن  الشريعي  غيريم 

ارات الناف، إال إاا دل  قيمنة عهى أن ال صف أ  الشيط أ  الشيط أ  ين عا

غيي ما، لريس لهقيرد برل لوري  آخري ي رل الترخري  أ  المرد  أ  الربى أ  اليريي 

 عهى الوالي، ف  محتن بمره ى المخالرة له. 

  امتدل اسص ليين ين الحنرية عهى يب اه  بعدة أدلة، ألهي ا اثنان 

دا في اسمراليي العيبيرة أن بقييرد الحكر  ب صرف أ  شريط اس ل  إاه ليس يطي

أ  بحدمد، بوامرة أ  عردد، مردل عهرى إثارات الحكر  حيرث م جرد القيرد  عهرى اريره 

حيث منتري.  ك ييا يا بيد العاارة يقيدة،  متريدد السراي  فري فهر  حكر  يرا فري 

ل  إاا ااترررى فيرره القيررد ،  مسرر ل المررتكه  عنرره  ال مسررتنكي عهيرره السررؤال. فمررن قررا

م ل  صااحا فاقض حاجته، ال منكي عهى مايعه إاا امرتره  عمرن مر له يسراء. 

 إاا كاا  الداللة عهى اري الحك  حيث منتري القيد غيي يقط ع بهرا، فر  مكر ن 

الرررن  الشررريعي حيرررة عهيررره سن النصررر و الشررريعية ميررري االحتيررراط فررري 

 االحتياا بها،  ال بك ن حية بمييد االحتمال. 

ن ك ييا ين النص و الشيعية التي دل  عهى أحكراى  قيردت بقير د،  ال ااي  أ

ل  منتف حكمها حيث ااترى القيد، بل ثار  حكر  الرن  له اقعرة التري فيهرا القيرد، 

 له اقعة التي ااتقى عنها. فالص ة في السري بقصري عرن خرا  المصره ن فتنرة 

ر ت       البمن كري ا  إن ل  مخاف ا، ي  أن الن  شيط القصي بهبا الشيط إ ن  خ 

من  ك ر رري  ا   [.  اليبياررة بحرريى عهررى ز ا أيهررا إاا 101]النسرراء   أ ن م ر ت ررن ك    ال ررب 

كاارر  فرري حيرريم،  إاا لرر  بكررن فرري حيرريم، يرر  أن الررن  قيررد التحرريم  بهرربا 

ك  ال صف   ر ر  ي  ب ائ ا ك    ال  ب ي ف ري ح  ر        [. فاالحتيراط فري فهر  23]النسراء

عي م جري أن ال محرتن بره عهرى ارري الحكر  إاا ااتررى القيرد.  ك يري الن  الشي

ين النص و، بعد أن اكريت الحكر  المقيرد، اصر  عهرى يرهر ى المخالررة لره ، 

رن  ف ر   ي ل ق له بعالى   رت   ب ه  ه  رن  ف رإ ن ل ر   ب ك  ا ر ا  د خ  ه ت   ب ه  ن ا  س وئ ك    ال  ب ي د خ  ي  

ه ي ك     ن ا   ع  ن  [،  ق له  23لنساء  ]ا ج  ري  ن  ف رإ ا ا ب ط ه  ري  ه  ت رى  م ط  ب    ن  ح  ال  ب ق ي    

   َ ك     ي  ي ث  أ ي  ن  ح  [،   ربا دليرل عهرى أاره غيري يرهر ى 222]الاقية   ف   ب    ن  ي 

 قطعا ين الن  السابق ،  إال يا اكيم ثاايا. 
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ف رإ ن ث بنرات المتر في   ممهي أثي  با الخ   في ي ل ق لره بعرالى فري ب رمر

ا   ا ب ي  ق  اث ن ت ي ن  ف ه ه ن  ث ه   ا ي  [، ي  ق ل اليمر ل سخري 11]النساء   ك ن  ا س اء ف   

ت، أعط ابنتي سدعد الةلةدين وزوجدة الدةمن ومدا بقد  فهدو لد معد بن اليبي   ت

فعهررى يررب ي اليمهرر ر م جررد بعررار  بررين يرهرر ى المخالرررة لآلمررة ،   رر  أن 

 االثنتين ال ميثن ال ه ين،  بين ينط ق  با الحدمث البي  رث الانترين ال احدة 

ال ه ين،  مريجح المنطر ق.  عهرى يرب ي اسصر ليين يرن الحنريرة ال بعرار ، 

 سن الحدمث بين حك   اقعة يسك ت عنها في آمة ب رمث الانات. 

رت    أ ن م ر ت ر في ي ل ق له بعرالى فري قصري الصر ة فري السرري   ر  من  إ ن  خ  ن ك    ال رب 

[.  يرر  قصرري اليمرر ل الصرر ة فرري السررري حررال اآليررن 101]النسرراء   ك ر رري  ا  

 عدى خ   فتنة البمن كري ا، فعهى يب ي اليمه ر م جد بعار  بين يرهر ى 

 المخالرة  ينط ق الحدمث،  عهى يب ي اسص ليين ين الحنرية ال بعار . 

أدلرة الطريفين  أن الرن  الشريعي   البي استخهصه ين المقاراة  المقابهة برين

حيررة عهررى يرهرر   المخالرررة له صررف أ  الشرريط أ  الوامررة أ  العرردد،  لكررن بعررد 

الاحرررث  إيعررران النمررري  التحقرررق يرررن أن القيرررد الررر ارد فررري الرررن ، إامرررا  رد 

لهتخصي   االحتياز به عما عدام،  ل  ميد لحكمة أخريى،  لر  معرار   ربا 

 المره ى بمنط ق ا  آخي. 

اا دلرر  القيمنررة عهررى أن القيررد لرريس لهتخصرري   ال ل حتررياز، بررل  رد  أيررا إ

[ أ  23]النسرراء    ربررائاك  ال برري فرري حيرر رك جيمررا عهررى الوالرري ي ررل 

ال يحددل المددرأة تددفمن بددار واليددوم لميرريد برخرري  اسيرري ي ررل قرر ل اليمرر ل  ت

ت، أ  آلمررة حكمرره أخرريى مرردل عهيهررا اآلخددر أن تحددد فددوق ثددالي اال علدد  زوج

 مياق الن  أ  حكمه التشيم ، ف  مك ن الن  حية عهى يره ى المخالرة فيه. 

 رربا االحتيرراط كمررا بيرري يياعرراة فرري النصرر و الشرريعية، بيرري يياعرراة فرري 

يررام  مررنة  30اصرر و القرر ااين ال ضررعية.  لهرربا قرريرت يحكمررة الررنقض فرري 

  ( يررن القرراا ن المررداي ليسرر229أن  مررائل احثاررات الرر اردة فرري يررادةل 1935

 اردة عهررى مررايل الحصرري، فرر  بكرر ن حيررة عهررى أن يررا عرردا ا ليسرر   مرريهة 

لجثاات.  عهى  با إاا قدي   رقة في قتية  بنا لتها الميافعة باليهسة، فهربا 

 كا  في إثاات بارم  ال رقة المقدية في اليهسة. 

 أمةلة ألنواي المفاهيم من النووص الشرعية ونووص القوانين الوضعية: 

  وصف :مفهوم ال
ه ره  ق له بعالى   ة  إ ل ى أ    ه م  س  م ة  يه د  ن ةف    ي  ؤ  ق ا ةف يه مي  ر  ي  ط ئا  ف ت ح  نا  خ  ي  ؤ  ن ق ت ل  ي  ي     

 [ 92]النساء  
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ق ى  تإاا برراع شررخ  شرريئا يعينررا بالرربات   رر  ال ممهكرره جرراز  466 المررادة 

  ."لهمشتيي أن مطهي إبطال الاي 

 مفهوم الشرط:

مئا   ق له بعالى  ي  ن ه  ا ر سا  ف ك ه  م    ن يئا  ي  ءف ي   ا ن  ل ك    ع ن ش ي   [4]النساء  ف إ ن ط 

ق ى  تإاا حك  المشتيي إبطال الاي   كران ميهرل أن الماير  غيري  486 المادة 

 يمه ا لهاائ ، فهه أن مطالي بتع مض  ل  كان الاائ  حسن النيةت 

 مفهوم العدد: 

لعقرد إاا لر  متمسر  بره صراحاه خر ل ثر ث مرن اتت تمسقا الحق فري إبطرال ا

 ين الدمت ر المهوي  تيدة عت مة النائي خمس من اتت  76 المادة 

 مفهوم الغاية: 

م  ق له بعالى   جا  غ ي ري  ح  ز    ت ى  ب نك  ن ب ع د  ح  له ل ه  ي  ا ف    ب ح  ق ه 
ه  ]الاقرية     ف إ ن ط 

ن    معمل بهبا القاا ن إلرى أن مصردر يرا [  في ك يي ين الق ااين  با ال230

 مخالره. 
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 القاعدة الةالةة 

 في الواضح الداللة ومراتبه 

 

ال اضح الداللة ين النصر و   ر  يرا دل  عهرى المرياد ينره برنرس صريوته يرن 

غيي ب قف عهى أيي خرارجي. فرإن كران محتمرل الت  مرل  المرياد ينره لريس  ر  

ى المقص د أصالة ين مياق    إن كان محتمل الت  مل  المياد ينره الظاهره، مم 

ي     إن كان ال محتمل الت  مرل  مقارل النص   المقص د أص ة ين مياقه، مم 

ي  ي المفسرحكمه النس ، مم     إن كان ال محتمل الت  مرل  ال مقارل حكمره، مرم 

 . المحكم

ال مصرح  كل ا    اضح الداللرة ميري العمرل بمرا  ر   اضرح الداللرة عهيره،  

 ب  مل يا محتمل الت  مل ينه إال بدليل. 

 ررربا القاعررردة  القاعررردة اليابعرررة اآلبيرررة، خاصرررتان بايررران ال اضرررح الداللرررة يرررن 

النصرر و الشررريعية،  غيررري ال اضررح الداللرررة ينهرررا،  بيرران ييابررري  ضررر   

 ال اضح،  ييابي خراء غيي ال اضح،  يا مزال به  با الخراء.

يرري  ال اضررح  رر   داللررة الررن  بنرسرره عهررى  أمرراف التريمررق بررين ال اضررح  غ

المياد ينه ين غيي ب قف عهى أيي خرارجي أ  ب قرره عهرى أيري خرارجي، فمرا 

فه  المياد ينه بنرس صيوته يرن غيري ب قرف عهرى أيري خرارجي فهر  ال اضرح 

 الداللة،  يا ل  مره  المياد ينه إال ب يي خارجي فه  غيي ال اضح الداللة. 

بي ال ض    ر   احتمرال الت  مرل  عردى احتمالره، فمرا  أماف الترا ت في ييا

فه  يعنام ين ارس صيوته  ال محتمرل أن مرهر  ينره يعنرى غيريم، أ ضرح داللرة 

 يما فه  يعنى ينه  محتمل أن مره  ينه يعنى غييم. 

 أماف الترا ت في ييابي الخراء  ر  القردرة عهرى إزالرة الخرراء  عرديها، فمرا 

إلررى إزالررة خرائرره إال برراليج ع إلررى يصرردرم   رر  فرري داللترره خررراء،  ال مررايل 

الشررارع، أخرررى يمررا فرري داللترره خررراء،  الطيمررق يمهرردة حزالررة خرائرره بالاحررث 

  االجتهاد. 

 وقد قسم علماو األصول الواضح الداللة ال  أربعة أقسام: 

المررا ي،  الررن ،  المرسرري،  المحكرر     رري فرري  ضرر   داللتهررا عهررى  رربا 

حها داللة،  مهيه المرسي، ث  الن ، ث  الما ي،  بمهري التيبيي. فالمحك  أ ض

 ثمية  با الترا ت عند التعار . 

 الظاهر: -1
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الما ي في اصط   اسص ليين    يا دل عهى المياد ينه برنرس صريوته يرن  

غيي ب قف فه  المياد ينه عهى أيي خارجي،  ل  مكن المياد ينه    المقص د 

  مل. أصالة ين السياق،  محتمل الت 

فمتى كان المياد مره  ين الك ى ين غيي حاجة إلى قيمنرة،  لر  مكرن المقصر د 

 اسصهي ين مياقه، معتاي الك ى لا يا فيه. 

ب رافق له بعالى   ى  الي   ي  ح  َ   ال ا ي       ل   أ ح       [، لرا ي فري إحر ل 275]الاقرية

ىت كل بين  بحيم  كل ربا  سن  با يعنرى متارادر فهمره ير ن لرمري تأحرل   حري 

ين غيي حاجة إلى قيمنة،     غيي يقص د أصالة ين مرياق اآلمرة، سن اآلمرة 

كما قدينا يس قة أصالة لنري المماثهرة برين الاير   اليبرا ردا عهرى الربمن قرال ا   

ب ا ا ال ا ي    ي   ل  الي    [ ال بيان حكميهما. 275]الاقية   إ ا م 

ح  ا   ق له بعالى   رت     ف ااك  ر  ب راع  ف رإ ن  خ  ر  ث ر  ث     ن  الن  س راء ي   ن رى    ا ط اب  ل ك   ي   ي 

د ة   اح  ل  ا  ف    [، لا ي في إباحرة اكرا  يرا حرل يرن النسراء سن 4]النساء   أ ال  ب ع د 

 با يعنى متارادر فهمره يرن لررظ، فرااكح ا يرا طراب لكر  يرنهن يرن غيري ب قرف 

ة ين مياق اآلمة  سن المقص د أصالة يرن عهى قيمنة،     غيي يقص د أصال

 مياقها    قصيي العدد عهى أرب  أ   احدة كما قدينا. 

راك    ع ن ره  ف راات ه  ا ق له بعالى    ا ا ه  ي  ب  م     م  ل  ف خ  ا آب اك    الي  ي      [ 7]الحشري

لا ي في  جر ب طاعرة اليمر ل فري كرل يرا أيري بره  كرل يرا اهرى عنره  ساره 

مرره يررن اآلمررة،  لرريس  رر  المقصرر د أصررالة يررن مررياقه، سن المقصرر د متاررادر فه

أصررالة يررن مررياقه  رر   يررا آبرراك  اليمرر ل يررن الررريء حررين قسررمته فخررب م،  يررا 

 اهاك  عنه فااته ا. 

ت، لررا ي فرري حكرر  ييتررة هددو الطهددور مددال  الحددل ميتتددهفرري الاحرري  ت  ق لرره 

 خاو بماء الاحي. الاحي، سن ليس المقص د أصالة ين السياق، إا السؤال 

 حك  الما ي  أاه ميي العمل بما لهي ينه يا ل  مق  دليل مقتتي العمرل بويري 

 لا يم، سن اسصل عدى صي  الهرظ عن لا يم إال إاا اقتتى ال  دليل. 

 حك  الما ي  أاه ميي العمل بما لهي ينه يا ل  مق  دليل مقتتي العمل بويري 

 ن لا يم إال إاا اقتتى ال  دليل.لا يم، سن اسصل عدى صي  الهرظ ع

 أاه محتمرل الت  مرل أي صريفه عرن لرا يم  إرادة يعنرى آخري ينره، فرإن كران 

المررا ي عايررا  محتمررل أن مخصرر ،  إن كرران يطهقررا  أن مقيررد،  إن كرران حقيقررة 

 محتمل أن مياد به يعنى ييازي،  غيي ال  ين  ج م الت  مل.
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مصرح فري عهرد اليمرالة  فري زيرن   أاه مقال النس ، أي أن حكمه الما ي ينه

التشيم ،  أن منس   مشيع حك  بدله يترى كران يرن اسحكراى الريعيرة اليزئيرة 

 التي بتويي بتويي المصالح  بقال النس .

  النص:-2

الرررن  فررري اصرررط   اسصررر ليين   ررر  يرررا دل برررنرس صررريوته عهرررى المعنرررى  

يتارادرا  فهمره  المقص د أصالة يرن مرياقه،  محتمرل الت  مرل. فمترى كران المرياد

ين الهرظ،  ال مت قف فهمه عهى أيي خارجي،  كران  ر  المقصر د أصرالة يرن 

 السياق، معتاي الهرظ اصا  عهيه.

بَددا  ﴿فق لرره بعررالى  َم الرِِّ ددَع َوَحددرَّ ُ ال بَي  ُِّ [ ارر  عهررى اررري 275﴾ ]الاقررية َوأََحددلَّ 

يقصر د أصرالة المماثهة بين الاي   اليبرا، ساره يعنرى يتارادر فهمره يرن الهررظ  

 ين مياقه.

دددَن النَِِّسددداو َمة نَددد  َوثُدددالََي َوُربَدددايَ  ﴿ ق لررره بعرررالى  ﴾  فَدددانِكُحوا  َمدددا َطددداَب لَُكدددم مِِّ

[ ارر  عهررى قصرري أقصررى عرردد الز جررات عهررى أربرر ، سارره يعنررى 4]النسرراء 

 يتاادر فهمه ين الهرظ  يقص د أصالة ين مياقه .

ُسوُل فَ :﴿  ق له بعالى  [7﴾ ]الحشي ُاذُو ُ َوَما نََهاُكم  َعن هُ فَانتَُهوا َوَما آتَاُكُم الرَّ

ا  عهى  ج ب طاعة اليم ل فري قسرمة الررئ إعطراء   ينعرا  ساره المقصر د 

 ين مياقه.

 حكمه حك  المرا ي، فييري العمرل بمرا  ر  ار  عهيره،  محتمرل أن مرؤ ل أي 

 مياد ينعه غيي يا    ا  عهيه،  مقال النس  عهى يا بينا فى الما ي.

[، إباحررة 4...﴾ ]النسرراء فَددانِكُحوا  َمددا َطدداَب لَُكددم  لهرربا أخررب يررن ق لرره بعررالى ﴿ 

 الز اا  قصي العدد عهى أرب  أ   احدة.

فكل ين الما ي  الرن   اضرح ألداللره عهرى يعنرام، أي ال مت قرف فهر  المرياد 

ين كل ينهما عهى أيي خارجي،  ميي العمرل بمرا  ضرح  داللره عهيره إاا يرا 

  با الت  مل.  جد يا مقتي

ذَِلدَ  َخي دٌر  ﴿ الت  مل يعنرام فري الهورة  بيران يرا مرؤ ل إليره المري ،  قرال بعرالى  

َسُن تَأ ِويال    [،  ينه المال.59﴾ ]النساء  َوأَح 

 يعنام في اصط   اسص ليين  صي  الهرظ عن لا يم بدليل،  ين المقرير 

ن لرا يم،  ال أن اسصل عدى صي  الهرظ لرا يم،  أن ب  مهره أي صريفه عر

مكرر ن صرررحيحا  إال إاا بنرري عهرررى دليررل شررريعي يررن اررر  أ  قيررراف، أ  ر   

التشيم  أ  ياادئره العايرة،  إاا لر  مران الت  مرل عهرى دليرل شريعي صرحيح برل 

بنرري عهررى اس رر اء  اسغرريا   االاتصررار لرراعض اآلراء، كرران برر  م   غيرري 
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ت  مررل اصررا  صررحيح،  كرران عا ررا  بالقرراا ن  اص صرره،  كرربل  إاا عررار  ال

 صيمحا ، أ  كان ب  م   إلى يا ال محتمهه الهرظ.

ُ ﴿ ين أي هة الت  مل الصحيح  بخصي  عمر ى الاير  فري ق لره بعرالى  ُِّ َوأََحدلَّ 

[، باسحادمث التي اه  عن بي  الوير،  عن بير  احاسران 275﴾ ]الاقية  ال بَي عَ 

با يرن ب  مرل المرا ي، يا ليس عندم،  عن بي  ال مي قال أن مارد  صر حه،   ر

سن اآلمررة كمررا قرردينا، ارر  لررا ي فرري إحرر ل كررل بيرر   ارر  فرري المماثهررة. 

َمدداِل أََجلُُهددنَّ أَن  ﴿ بخصرري  عمرر ى المطهقررات فرري ق لرره بعررالى  َح  اَلُت األ  َوأُو 

لَُهددنِّ  َمددس   ﴿[.  بقييررد الرردى المطهررق فرري ق لرره بعررالى 4﴾]الطرر ق يََضددع َن َحم  ُحرِِّ

ددددددَّمُ َعلَدددددي ُكُم ال َمي تَددددد دددددفُوحا   ﴿[، بق لررررره بعرررررالى 3﴾]المائررررردة  ةُ َوال  س   أَو  َدمدددددا  مَّ

[.   كرربا يررن كررل بخصرري  أ  بقييررد، قتررى برره الت فيررق بررين 145﴾]اساعرراى 

 اص و القيآن  السنة.

((،  الصراع يرن  فدي كدل أربعدين شداة شداة  لل كبل  ب  مل الشاة في ق لره 

فهددو بالايددار بددين أن مددن اشددترة شدداة موددراة بمرري فرري حرردمث المصررية  لل

((، فرإن لرا ي الحردمث اس ل أاره ال يمسكها وبين أن يردهدا وصداعا مدن تمدر

ميررزئ فرري زكرراة اسربعررين شرراة إال  احرردة ينهررا،  ال بيررزئ قيمتهررا،  لررا ي 

الحدمث ال ااي أاه إاا رد المشتيي الشاة المصياة ال ميزئ في بعر مض الارائ  

 عما احتهي ين لانها إال صاع ين بمي.

  ربا المررا ي، بقتترري حكمرة التشرريم   اسصرر ل العايرة فرري التتررمين ب  مهرره 

 صيفه عن لا يم،  إرادة يعنى آخي متررق يعهمرا، سن الوري  يرن إميراب 

الشاة زكاة لألربعين دف  حاجة الرقياء،  قد بك ن دف  حاجة الرقيي بقيمة الشاة 

ال يتقر ى،  سن الوري  أك ي ب افيا ، فيياد بالشاة شاة، أ  يا معادلها ين كل ي

يررن إميرراب صرراع يررن بمرري  رر  بعرر مض الاررائ  عمررا أبهررره يررن لرران شررابه.  قررد 

متياضيان عهى التع مض بقيمرة الهران، أ  بر ي بعر مض آخري غيري الصراع يرن 

التمي،  المقص د    ي ل يا أبهف أ  قيمته،   با    اسصرل العراى شريعا  فري 

ب هررث يررا بقرري بعررد فرري  أحررد ضررمان المتهرررات.  كرربل  ب  مررل ال هررث لررألى 

الز جين في إحدى المس لتين الويا من، ينعا  ين زمادة اصياها في احرث عرن 

 اصيي اسب.

 ين أي هة ال  في القراا ن الينرائي  لررظ الهيرل فري جعهره جيممرة السريقة  فري 

جيممة إب   المزر عرات ليفرا  يشرددا ، فرإاا أخرب بمرا ي الرن  أرمرد بالهيرل 

إلى شي قها،  لكن  با ربما ال متررق  حكمرة الشرارع فري  ين غي ب الشمس،

جعررل الهيررل ليفررا  يشررددا ، سن الورري  بشرردمد العق بررة عهررى يررن موتررن  المرر ى 
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فيصة الربكاب جيممته، فيياد بالهيل إاا خي  الم ى،  ربما ال مك ن الر  أثري 

 غي ب الشمس يااشية.

عَداُم َعَشدَرِة  ﴿  ين الت  مل البي    ي ض  امي  ب  مل ق له بعالى فََكفَّاَرتُدهُ اِط 

 [، بإرادة عشية يساكين أ  يسكينا   احد عشي ييات.89﴾ ]المائدة  َمَساِكينَ 

دِكينا   ﴿ ق له بعرالى  عَداُم ِسدتِِّيَن ِمس  (، برإرادة مرتين يسركينا  أ  4﴾لالميادلرة فَِإط 

 يسكينا   احد متين يية.

َسدَن ِمن َهدا أَو  ُردُّوَهدا َواِذَا ُحيِِّي تُم بِتَِحيَّ  ﴿ ق له بعالى  [ 86﴾]النسراء ٍة فََحيُّوا  بِأَح 

 بإرادة الهاة، أي إاا   ي أحدك   اة فهيع   ال ا ي خييا  ينها أ  ي هها.

 إغ ق باب الت  مل كهه  اسخب بالما ي دائما ، كمرا  ر  يرب ي الما يمرة، قرد 

ة،  إلهررار مررؤدي إلررى الاعررد عررن ر   التشرريم   الخرري ا عررن أصرر له العايرر

 النص و يتخالرة.

 فتح باب الت  مرل عهرى يصرياعيه برد ن حربر  احتيراط، قرد مرؤدي إلرى الزلرل 

 العاث بالنص و  يتابعة اس  اء،  الحق  ر  فري احتمرال الت  مرل الصرحيح 

    يا دل عهيه دليرل يرن ار  أ  قيراف أ  أصر ل عايرة،  ال م برام الهررظ برل 

 أ  المياز،  ل  معار  اصا  صيمحا . محتمل الداللة عهيه بطيمق الحقيقة

  المفسر في اصطال  األصوليين:  -4

   يا دل بنرسه عهى يعنام المرصل برصي   ال ماقى يعه احتمرال لهت  مرل. فمرن 

ال ، أن بك ن الصيوة دالة بنرسها داللة  اضحة عهى يعنى يرصرل،  فيهرا يرا 

 ﴿المحصرررنات  منرررري احتمرررال إرادة غيررري يعنا رررا، كق لررره بعرررالى فررري قررراافي 

ددَدة   ِلددُدوُهم  ثََمددانِيَن َجل  [، فررإن العرردد المعررين ال محتمررل زمررادة  ال 4﴾]النرر ر  فَاج 

دِرِكيَن َكَّفَّدة   ﴿اقصا ،  ق لره بعرالى  [، فرإن كهمرة كافرة 36﴾]الت برة  َوقَداتِلُوا  ال ُمش 

بنري احتمال التخصي ،  ك يي ين ي اد العق بات التي حددت العق برات عهرى 

ينررة،  يرر اد القرراا ن المررداي الترري حصرريت أا اعررا  يررن الرردم ن أ  جرريائ  يع

 الحق ق أ  فصه  أحكايا  برصي   ال احتمال يعه لهت  مل.

 يررن الرر  أن بكرر ن الصرريوة قررد  ردت ييمهررة،  ألحقرر  يررن الشررارع بيرران 

برسييي قطعي أزال إجمالها،  فصهها حيى صارت يرسية ال بحتمرل الت  مرل، 

َكاةَ َوأَقِ  ﴿كق له بعالى  ِ َعلَد   ﴿[،  كق لره43﴾]الاقرية يُموا  الوَّالَةَ َوآتُوا  الزَّ َولِِلِّ

َم  ﴿[،  كق لرره بعرالى 97﴾]آل عمريان  النَّداِس ِحد ُّ ال بَي دسِ  ُ ال بَي دَع َوَحددرَّ ُِّ َوأََحدلَّ 

بَا [، فالص ة  الزكاة  الحن  اليبا، كل  بم ألررال ييمهرة لهرا 275﴾]الاقية الرِِّ

يعاايهررا  لرر  برصررل بررنرس صرريوة اآلمررة.  قررد فصررل اليمرر ل يعرران شرريعية 

((،  حررن  قررال   صددلي كمدا رأيتمددوني أصددليب فعالره  أق الرره، فصررهى  قررال لل
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((،  حصررل الزكرراة  فصررل اليبررا المحرريى.   كرربا كررل خددذوا عنددي مناسددككملل

ييمررل فرري القرريآن، يكمررل  لرره يرراداى قطعيررا ،   رربا يررا مسررمى فرري االصررط   

التشرريمعي، أي الرربي يصرردرم الشررارع ارسرره، فررإن اليمرر ل  الحرردمث  الترسرريي

َر ِلتُبَديَِِّن  ﴿أعطام هللا مهطة الترسيي  الترصريل بق لره مراحااه  ك  َوأَنَزل نَدا اِلَي دَ  الدذِِّ

َل اِلَي ِهم    [ 44نحل ]ال﴾ِللنَّاِس َما نُزِِّ

 حكرر  المرسرري  أارره ميرري العمررل برره كمررا فصررل،  ال محتمررل أن مصرري  عررن 

قال حكمه النس  إاا كان يما بينام في الما ي، أي حكما  فيعيا  مقارل لا يم،  م

 التادمل.

فالترسيي البي منري احتمال الت  مل    الترسريي المسرتراد يرن اررس الصريوة، أ  

المستراد ين بيران برسرييي قطعري يهحرق بالصريوة صرادر يرن المشريع ارسره، 

الميتهردمن، فر  معتاري جرزءا  سن  با الايان ين القاا ن.  أيا برسريي الشريا    

يكمرر   لهقرراا ن  ال منررري احتمررال الت  مررل،  لرريس سحررد غيرري الشررارع ارسرره أن 

 مق ل فيما محتمل الت  مل المياد ينه    كبا ال غيي.

 ممهري يرن يقاراررة الترسريي بالت  مررل، أن كر   ينهمررا بايرين لهمررياد يرن الررن ، 

الشرارع ارسره،  لهربا ليحتمرل أن  لكن الترسريي بايرين لهمرياد بردليل قطعري يرن 

 مياد غييم.

  المحكم:  -4

لمحك  في إص   اسص ليين     يرا دل عهرى يعنرام الربي ال مقارل إبطراال   ال 

بادم   بنرسه دالله  اضحة ال ماقى يعها احتمال لهت  مل، فه  ال محتمل الت  مرل 

ال ييررال  أ  إرادة يعنرى آخري غيري يرا لهري ينره، ساره يرصرل  يرسري برسرييا  

يعره لهت  مرل،  ال مقاررل النسر  فرري عهرد اليمرالة  فتررية التنزمرل  ال بعررد ا،سن 

الحك  المستراد ينه، إيا حك  أمامري يرن ق اعرد الردمن ال مقارل التاردمل  كعارادة 

هللا  حرردم،  احممرران بيمررهه  كتارره، أ  يررن أيهررات الرتررائل الترري ال بختهررف 

ل، أ  حكرر  فيعرري جزئرري،  لكررن دل  العرردبرراخت   اسحرر ال  كارري ال الرردمن، 

َواَل تَق بَلُددوا  ﴿الشررارع عهررى ب ميررد بشرريمعه كق لرره بعررالى فرري قرراافي المحصررنات  

الجهددداد مدداض الدد  يدددوم لل [،  قرر ل اليمرر ل4﴾]النررر ر  لَُهددم  َشددَهاَدة  أَبَدددا  

 ((.القيامة

 حكمه أاره ميري قطعرا  العمرل بره،  ال محتمرل صريفه عرن لرا يم  ال اسرخه، 

هنررا ال مقاررل النسرر ، سارره بعررد عهررد اليمرر ل  ااقطرراع الرر حي  التنزمررل،  إامررا ق

صارت اسحكاى الشيعية التي جراءت فري القريآن  السرنة كههرا يحكمرة ال بقارل 
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اسررخا ،  ال إبطرراال ، إا ال ب جررد بعررد اليمرر ل مررهطة بشرريمعية، بمهرر  إبطررال يررا 

 جاء به أ  بادمهه،  مي بي ب ضيح  با في ياحث النس .

سا اع اسربعة له اضح الداللة، يترا بة في  ض   داللتها عهرى المرياد   بم ا

 ينها كما قهنا،  ممهي اثي  با الترا ت عند التعار .

فإاا بعرار  لرا ي  ار  مريجح الرن ، ساره أ ضرح داللرة يرن المرا ي يرن 

جهة أن يعنى الن  يقص د أصالة ين السياق،  يعنى المرا ي غيري يقصر د 

 الش  في أن المقص د أصالة متاادر إلى الره  قارل غيريم. أصالة ين السياق، 

فههبا كاا  داللة الن  أ ضح يرن داللرة المرا ي،  لهربا مريجح الخراو عهرى 

العرراى عنررد التعررار ، سن الخرراو يقصرر د أصررالة بررالحك ، فررالهرظ ارر  فيرره، 

     في العاى غيي يقص د أصالة بل في ضمن أفياد.

ددا َوَراو  ﴿المحييررات يررن النسرراء  ي ررال  رربا ق لرره بعررالى بعررد عررد  َوأُِحددلَّ لَُكددم مَّ

دَن النَِِّسداو َمة نَد   ﴿ ، ي  ق له بعرالى [24النساء ]﴾ذَِلُكم   فَدانِكُحوا  َمدا َطداَب لَُكدم مِِّ

[. فاآلمررة اس لررى لررا ية فرري إحرر ل ز اا خايسررة 3﴾]النسرراء  َوثُددالََي َوُربَددايَ 

صري إباحرة الرز اا عهرى أربر ، ساها يما  راء الك ،  اآلمة ال اايرة ار  فري ق

فهما بعارضا رجح الن  لق به فري  ضر   داللتره،  حريى ز اا يرا زاد عهرى 

 أرب .

 إاا بعررار  ارر   يرسرري مرريجح المرسرري، سارره أ ضررح داللررة يررن الررن  يررن 

 جهة أن برسييم جعهه غيي يحتمل لهت  مل  جعل المياد ينه يتعينا .

((، يررر  ق لررره  لل ل صدددالةالمستحاضدددة تتوضدددأ لكددد  لل  ي رررال  ررربا ق لررره

((، فاس ل  ار  فري إميراب ال ضر ء لكرل المستحاضة تتوضأ وقس كل صالة

صرر ة، سارره مرهرر  يررن لرمرره  يقصرر د يررن مررياقه،  ال ررااي يرسرري ال محتمررل 

ب  م  ، سن اس ل محتمل إمياب ال ضر ء لكرل صر ة  لر  فري  قر   احرد، أ  

 لكررن ال ررااي قطرر   رربا ل قرر  كررل صرر ة،  لرر  أدى فرري ال قرر  عرردة صرره ات، 

االحتمال، فييجح،  صار الحك  الشيعي    إمياب ال ضر ء له قر   بصرهي 

 فيه يا شاءت ين الريائض  الن افل.

 ــــــــــــــــ
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  القاعدة الرابعة

 في  ير الواضح الداللة ومراتبه 

 

 

س يررن النصرر و   رر  يررا مرردل عهررى المررياد ينرره بررنر يددر الواضددح الداللددة لل

صرريوته، بررل مت قررف فهرر  المررياد ينرره عهررى أيرري خررارجي، إن كرران مررزال خررراوم 

،  إن كررران ال مرررزال خرررراوم إال الافدددي أو المشدددكلبالاحرررث   االجتهررراد فهررر  

،  إن كران ال مرايل إلرى إزالرة خرائره المجمل باالمترسار ين الشارع ارسه فه 

 (المتشابهأص   فه  

ل اضح الداللة بترا ت في  ضر حها،  بينرا قدينا في القاعدة ال ال ة أن ييابي ا

في به  القاعدة أقساى ال اضرح الداللرة،  اارين فري  ربم القاعردة أقسراى ال اضرح 

 الداللة  ييابي خرائه  يا مزال به الخراء.

 قررد قسرر  اسصرر لي ن غيرري ال اضررح الداللررة إلررى أربعررة أقسرراى أمتررا  الخررري 

  المشكل،  الميمل،  المتشابه.

  الافي: -1

اد بالخري في اصط   اسصر ليين  الهررظ الربي مردل يعنرام داللرة لرا ية، المي

 لكن في ااطااق يعنام عهى بعض اسفرياد ار ع غمر    خرراء بحتراا إزالتره 

إلى امي  ب يل، فيعتاي الهرظ خريا  بالنساة إلى الاعض يرن اسفرياد.  ينشر   ربا 

ق  عنهرا صررة، أ  الوم   أن الريد فيه صرة زائدة عهى مائي اسفياد أ  مرن

مك ن له ام  خاو، فهبم الزمادة أ  النق  أ  التسمية الخاصة بيعهره ي ضر  

اشتاام، فيك ن الهرظ خريا  بالنساة إلى الريد، سن بنا له له مره  يرن اررس الهررظ، 

 بل البد له ين أيي خارجي.

ي ال ال   لررظ السرارق يعنرام لرا ي،   ر  آخرب المرال المتقر ى الممهر ا لهويري 

خرية يرن حريز ي هره.  لكرن فري ااطاراق  ربا المعنرى عهرى بعرض اسفرياد ار ع 

ار( فإاه آخب المال في حاضي مقمان بن ع ين المهرارة  غم  ، كالنشاللالطي 

 خرررة اليررد  يسررارق اسعررين، فهرر  موررامي السررارق ب صررف زائررد فيرره جرريأة 

، المسارقة،  لبا ممي بام  خاو. فهرل مصردق عهيره لررظ السرارق فتقطر  مردم

أ ال مصدق عهيه فيعاقري بعزمرزا ؟  قرد ثار  باالجتهراد ابراقرا   جر ب قطر  مردم 

ين طيمق داللة الن ، ساه أ لى بالحك  ين جهرة أن عهرة القطر  أك ري بر افيا  

 فيه.
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 كالناا ، فإاه أخرب يرال غيري ييغر ب فيره عرادة يرن قار ر المر بى، ك كررااه  

خب يمه كرا  يرن حريز،  لربا مرمي  ثيابه ، فه  موامي السارق ين جهة أاه ال م 

بام  خاو به، فهل مصدق عهيه لرظ السارق فتقط  مردم،أ  ال مصردق فيعاقري 

 بعزمزا  ؟!

 قد ثا  لهشافعي  أبي م مف أاه مارق فتقط  مدم،  ثا  لسائي أئمرة الحنريرة 

أاه غيي مارق فيعاقي بعزمرزا  بمرا ميدعره  ال بقطر  مردم، سن أخربم يراال  غيري 

  ال يمه ا سحد،  ين غيي حيز، شاهة مسقا الحد.ييغ ب فيه 

((،  ررل متنررا ل القابررل خطرر  أ  ال يددري القاتددل كرربا لرررظ القابررل فرري حرردمثلل

بالتساي أ  ال متنا له ؟  الاائ  إاا أخب ين المشرتيي اقر دا  عهرى أن م خرب ينهرا 

ثمن الاي   ميد الااقي فراخترى،  رل مصردق عهيره أاره مرارق أ  خرائن اسياارة؟ 

كبا كل لرظ دل داللة لا ية عهى يعنام  لكن  جد خرراء  اشرتاام فري ااطاراق  

 يعنام عهى بعض اسفياد معتاي الهرظ خريا  بالنساة إلى اسفياد.

 أي هررة  رربا فرري القرر ااين الشرريعية  ال ضررعية ك يررية،  يررن ألهي ررا بعررض 

 ن عهيها.الييائ  التي مشتاه في أاها جنامة أ  جنحة، أي في ااطااق أحد الهرمي

 الطيمق حزالة  با الخرراء  ر  بحرث الميتهرد  ب يهره. فرإن رأى الهررظ متنرا ل 

 با الريد  ل  بطيمق الداللة جعهه ين يدل البه ف خب حكمه،  إن رأى الهرظ ال 

متنا لررره بررر ي طيمرررق يرررن طررريق الداللرررة لررر  ميعهررره يرررن يدل البررره فررر  م خرررب 

لرربل  جعررل بعترره  الناررا  حكمه،  رربا يمررا بختهررف فيرره أامررار الميتهرردمن.  

مارقا   ل  ميعهه آخي ن،  ييجعه  في اجتهراد   حزالرة  ربا الخرراء  ر  عهرة 

الحك ،  حكمته،  يا  رد في  با الش ن يرن النصر و، فقرد بكر ن العهرة أك ري 

ب افيا  في  با الرريد،  ربمرا ال بكر ن يتحققرة فيره،  قرد مردل عهرى حكمره ار  

 آخي متنا له ب ض  .

  المشكل: -2

مررياد بالمشرركل فرري اصررط   اسصرر ليين  الهرررظ الرربي ال مرردل بصرريوته عهررى ال

المياد ينره، برل البرد يرن قيمنرة خارجيرة بارين يرا مرياد ينره،   ربم القيمنرة فري 

 يتنا ل الاحث.

فساي الخراء في الخري ليس ين ارس الهرظ،  لكن ين اشتاام في ااطااق يعنرام 

الخرراء فري المشركل فمرن اررس  عهى بعض اسفياد لع ايل خارجية،  أيا مراي

الهرظ لك اه ي ض عا  لوة سك ي ين يعنى،  ال مره  المعنرى المرياد ينره بنرسره 

 أ  لتعار  يا مره  ين ا  ي  يا مره  ين ا  آخي.
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 قد منش  احشكال في الن  ين لرظ يشتيا فيه، فإن الهرظ المشتيا ي ضر ع 

ى يعنرى يعرين يمرا  ضر  لوة سك ي ين يعنى  احد، ليس في صيوته داللة عه

َوال ُمَطلَّقَداُت  ﴿له، ف بد ين قيمنرة خارجيرة بعينره، كهررظ القريء فري ق لره بعرالى 

َن بِأَنفُِسِهنَّ ثاَلَثَةَ قُُرَووٍ  [، فإاه ي ض ع فري الهورة لهطهري 228﴾]الاقية  يَتََربَّو 

 لهحيض، ف ي المعينين    المياد في اآلمة؟   ل بنقتي عدة المطهقرة بر  ث 

 حيتات أ  ب  ث أطهار؟

ا ي الشافعي  بعرض الميتهردمن إلرى أن القريء فري اآلمرة المرياد ينره الطهري، 

 القيمنررة  رري ب ايررث امرر  العرردد سارره مرردل لوررة عهررى أن المعررد د يرربكي   رر  

 اسطهار  ال الحيتات.

 ا ا  الحنرية  فيمق آخي ين الميتهدمن حلى أن القيء في اآلمة    الحريض 

  القيمنة 

ال   حكمة بشريم  العردة، فرإن الحكمرة فري إميراب العردة عهرى المطهقرة معري  أ 

 بياءة رحمها ين الحمل،  البي معي   با    الحيض ال الطهي.

ددتُم   ﴿ ثاايررا   ق لرره بعررالى   تَب  ددَن ِمددَن ال َمِحدديِض ِمددن نَِِّسددائُِكم  اِِن ار  ئِددي يَئِس  َوالالَّ

ُهٍر َوالالَّ  َن فَِعدَّتُُهنَّ ثاََلثَةُ أَش  [، فإاه جعل يناط االعتداد 4الط ق ]﴾ئِي لَم  يَِحض 

 باسشهي عدى الحيض، فدل عهى أن اسصل    االعتداد بالحيض.

((، فالتصريمح طدالق األمدة ثنتدان وعددتها حيضدتانلل  ثال ا   ق ل اليمر ل 

ب ن عدة اسية بالحيض بيران لهمرياد برالقيء فري اعترداد الحرية، أيرا ب ايرث امر  

 فهمياعاة ببكيي لرظ المعد د     القيء.العدد 

 قررد منسرر  احشرركال فرري النصرر و بعتررها برراعض، أي مكرر ن كررل ارر  حدبرره 

لررا ي الداللررة عهررى يعنررام  ال إشرركال فرري داللترره،  لكررن احشرركال فرري الت فيررق 

ِ  ﴿ اليم  بين  بم النص و.  ي ال ق له بعالى  ُِّ ا أََصابََ  ِمن  َحَسدنٍَة فَِمدَن  مَّ

دن   ﴿، ي  ق له ماحااه [79النشاء ]﴾َصابََ  ِمن َسيِِّئٍَة فَِمن نَّف ِسَ  َوَما أَ  قُل  ُكدل  مِِّ

 ِ ُِّ َشددددددداو  ﴿،  ق لررررررره بعرررررررالى [78النسررررررراء ]﴾ِعندددددددِد  َ الَ يَدددددددأ ُمُر بِال فَح  ُِّ اِنَّ 

نَدا ُمت رَ ﴿ [، ي  ق له ماحااه 28]اسعيا  ﴾ يَدة  أََمر  ِلدَ  قَر  نَدا أَن نُّه  فِيَهدا َواِذَا أََرد 

ِميرا   نَاَها تَددد  ر  ُل فَددَدمَّ [،  مررائي 16﴾]احمررياء فَفََسددقُوا  فِيَهددا فََحددقَّ َعلَي َهددا ال قَددو 

 النص و لا ي ا التعار .

 الطيمررق حزالررة إشرركال المشرركل  رر  االجتهرراد. فعهررى الميتهررد، إاا  رد فرري 

زالرة الن  لرظ يشتيا أن مت اصل بالقيائن  اسدلة التي اصاها الشارع إلرى إ

إشكاله  بعيين المياد ينه، كما باين يرن اجتهراد الميتهردمن بعيرين المرياد بهررظ 

القيء في لآلمة  اخت    جهة امي   فري  ربا التعيرين.  إاا  ردت اصر و 
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لا ي ا التخالف  التعرار ، فعهرى الميتهرد أن مؤ لهرا بر  م   صرحيحا  م فرق 

ي  با الدليل  إيرا اصر و بينها،  مزمل يا في لا ي ا ين اخت  ،   ادمه ف

 أخيى، أ  ق اعد الشيع أ  حكمة التشيم .

  المجمل:  -3

لمررياد بالميمررل فرري اصررط   اسصرر ليين  الهرررظ الرربي ال مرردل بصرريوته عهررى 

المياد ينه،  ال م جد قيائن لرمية أ  حاليرة باينره، فسراي الخرراء فيره لرمري ال 

 عار .

يهررا الهو مررة   ضررعها لمعرران فمررن ييمررل اسلرررال الترري اقههررا الشررارع عررن يعاا

اصط حية شريعية خاصرة، ك لررال الصر ة  الزكراة  الصرياى  الحرن  اليبرا، 

  غيي  با ين كل لرظ أراد به الشارع يعنى شيعيا  خاصا  ال يعنام الهو ي.

فإاا  رد لرظ ينها في ا  شيعي كان ييم   حتى مرسيم الشارع ارسره.  لربا 

ترسررريي الصررر ة  بيررران أركااهرررا  شررري طها جررراءت السرررنة العمهيرررة  الق ليرررة ب

((،  كربل  فسري الزكراة صلوا كمدا رأيتمدوني أصدلي  يئابها،  قال اليم ل لل

  الصياى  الحن  اليبا  كل يا جاء ييم   في اص و القيآن.

 يررن الميمررل الهرررظ الويمرري الرربي فسرريم الررن  ارسرره بمعنررى خرراو، كهرررظ 

َراَف َمدددا 2{ َمدددا ال قَاِرَعدددةُ 1ال قَاِرَعدددةُ  ﴿القارعرررة فررري ق لررره بعرررالى   { َوَمدددا أَد 

َم يَُكوُن النَّاُس َكدال فََراِش ال َمب ةُدوِي 3ال قَاِرَعةُ  [،  لررظ 4 1﴾]القارعرة  {4{ يَو 

نَسددداَن ُخِلدددَق َهلُوعدددا   ﴿الههررر ع فررري ق لررره بعرررالى   ِ { اِذَا َمسَّدددهُ الشَّدددرُّ 19اِنَّ اإل 

 [.21 19﴾]المعارا  {21َمنُوعا  { َواِذَا َمسَّهُ ال َاي ُر 20َجُزوعا  

 ين الميمل في اصر و القر ااين ال ضرعية كهمةللأصرل اس قرا (( الر اردة 

( يرن الئحرة بيبيري المحراك  اس هيرة، فرإن الشرارع أراد بهرا يعنرى 16بالمرادة ل

أجمهه  ل  مرصهه،  لبا لل السنين العدمدة ي ار الخ   بين الهيئرات القترائية 

يررن  2لشررارع المصرريي بعررض التراصرريل فرري الرقررية فرري يصرري حتررى فصررهها ا

يررن الئحررة التنمرري  القتررائي لهمحرراك  المختهطررة الصررادرة فرري مررنة  28المررادة 

 اصرررها  للكررربل  ال بخررر  المحررراك  المختهطرررة بالمنازعرررات المتعهقرررة  1927

يااشررية أ  بال امررطة ب صررل ال قررف أ  بصررحته أ  بترسرريي أ  بطايررق بعررض 

  عزله ((.شي طه أ  بتعيين النمار 

 كهمرررة اسحررر ال الشخصرررية الررر اردة فررري عارررارة  لل  غيررري الررر  يمرررا متعهرررق 

يرن الئحرة بيبيري المحراك  اس هيرة((، فرإن  16باسح ال الشخصرية فري المرادة 

يرن القراا ن رقر   2المياد ينها ييمل فسيم الشارع المصيي أخييا  في المادة 

 ة.ى لتي بين  المياد ين اسح ال الشخصي1938منة  91
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 363 كهمرات ضرراا احشررهادات  كتابرة مررندابها  بسررييهها الر اردة فرري المررادة 

 ين الئحة بيبيي المحاك  الشيعية،  لهبا فسي الشارع كل كهمة ينها بمادة.

*فكررل لرررظ ال مرهرر  المررياد ينرره بنرسرره بسرراي  ضررعه لوررة سك رري يررن يعنررى إاا 

 فه  المشكل. حر  به قيائن ممكن أن مت صل بها إلى بعيين المياد ينه

*  كل لرظ ال مره  ينه المياد بنرسه إاا ل  بحف به قيائن مت صل بها إلرى فهر  

 المياد ينه فه  الميمل.

فساي إجمال الهررظ إارا ك اره يرن المشرتيا الربي ال بحرف بره قيمنرة بعرين أحرد 

يعاايه، أ  إرادة الشارع ينه يعنى خاصا  غيي يعنرام الهور ي، أ  غيابرة الهررظ 

 مياد ينه. غم   ال

 الميمل ب ي ماي ين  بم اسمااب ال  ثرة ال مرايل إلرى بيااره  إزالرة إجمالره 

 برسيي المياد ينه إل باليج ع إلرى الشرارع الربي أجمهره، ساره  ر  الربي أبهر  

ييادم  ل  مدل عهيه ال بصيوة لرمية  ال بقيائن خارجية، فإليه ميج  فري بيران 

 يا أبهمه.

لهميمررل  لكنرره بيرران غيرري  ا  بإزالررة احجمررال   إاا صرردر يررن الشررارع بيرران

صار به الميمل ين المشكل،  فتح الطيمرق لهاحرث  االجتهراد حزالرة إشركاله، 

 لرر  مت قررف بياارره عهررى اليجرر ع إلررى الشررارع، سن الشررارع لمررا بررين يررا أجمهرره 

بعض التايين فتح الاراب لهايران بالت يرل  االجتهراد.  ي رال الر  اليبرا،  رد فري 

ييم    بينه اليم ل بحردمث اسير ال اليب مرة السرتة،  لكرن  ربا الايران القيآن 

ليس  افيا  ساه ل  محتي اليبا فيها،  بهبا فتح الااب لايان ي  مك ن فيره اليبرا 

قياما عهى يرا  رد فري الحردمث. لرظ أصرل ال قر    رد فري القراا ن ييمر  ، 

ح الطيمرررق لايااررره المشررركل،  فرررت 28يرررن المرررادة  2 بينررره الشرررارع فررري الرقرررية 

 باالجتهاد.

  المتشابه: -4

المياد بالمتشابه فري اصرط   اسصر ليين  الهررظ الربي ال بردل صريوته بنرسرها 

عهى المياد ينره،  ال ب جرد قريائن خارجيرة باينره،  امرت ثي الشرارع بعهمره فهر  

 مرسيم.

 المتشابه بهبا المعنى ليس في النص و ينه شئ، ف  م جد في آمات اسحكراى 

أحادمث اسحكاى لرظ يتشابه ال مرايل إلرى عهر  المرياد ينره،  إامرا م جرد فري أ  

ي اض  أخيى ين النص و ي ل الحي   المقطعة فري أ ائرل بعرض السر ر  

[،  ي رررل اآلمرررات التررري 1﴾]غرررافي حدددم﴿[، 1﴾]و ص  ﴿[، 1﴾]الاقرررية الدددم  ﴿

ِ  ﴿الى لا ي ا أن هللا مشاه خهقه في أن له مدا   عينا   يكااا ، ي ل ق له بعر َُّ يَدُد 
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َق أَي ِديِهم   يِنَدا  ﴿[،  ق له 10﴾]الرتح  فَو  يُنِنَا َوَوح  نَعِ ال فُل َ  بِأَع  [، 37] ر د ﴾َواص 

َسدٍة اِالَّ ُهدَو َساِدُسدُهم   ﴿ ق له   َوة ثاََلثٍَة اِالَّ ُهَو َرابِعُُهم  َواَل َخم  َما يَُكوُن ِمن نَّج 

نَددد  ِمدددن ذَِلدددَ  َواَل أَ  دددَن َمدددا َكدددانُوا َواَل أَد  ةَدددَر اِالَّ ُهدددَو َمعَُهدددم  أَي  [، 7﴾]الميادلرررة ك 

فالحي   الهيائية المقطعة في أ ائل بعض الس ر ال بدل بنرسرها عهرى المرياد 

ينهررا،  لرر  مرسرري هللا يررا أرادم ينهررا فهرر  أعهرر  بمرريادم.  كرربل  اآلمررات المرر    

رالهرا الهو مرة، سن لا ي ا بشايه الخالق بخهقه ال ممكن أن مره  ينهرا يعنرى أل

هللا ماحااه ينزم عن اليد  العين  المكان  كل يا مشاه خهقه، فهريس كم هره شرئ 

    السمي  الاصيي،  ل  ماين الشارع يا أراد ينها فه  أعهر  بمريادم.  ربا  ر  

رأي السهف في يعنى المتشرابه، فهر  مر ضر ن إلرى هللا عهمره  مؤينر ن بره  ال 

لخهف في أن  بم اآلمرات لا ي را يسرتحيل، سن هللا ماح  ن ب  مهه.  أيا رأي ا

ال مد له  ال عين  ال يكان،  مياد به يعنى محتمهه الهررظ  لر  بطيمرق الميراز، 

َق أَي ِديِهم   ﴿ ليس فيه بشايه الخالق بخهقه. فق له بعالى   ِ فَو  َُّ [، 10﴾]الرتح  يَُد 

دددنَعِ  ﴿ب  مهررره  قررردرة هللا فررر ق قررردربه ،  ق لررره   يِنَدددا َواص  يُنِنَدددا َوَوح  دددَ  بِأَع  ال فُل 

َمددا يَُكددوُن ِمددن  ﴿[،  اصررن  الرهرر  بيعامتنررا  إحاطتنررا،        ق لرره 37﴾] رر د 

َوة ثاََلثٍَة  ،  ب  مهره  أاره مراحااه ير  كرل يرن متنراج ن بعهمره [7الميادلرة ]﴾نَّج 

  إحاطته   كبا.

َوَمدا يَع لَدُم  ﴿ت  ينش   با الخ   اخت فه  في ق لره بعرالى فري شر ن المتشرابها

دن  ِعندِد َربِِّنَدا  دِم يَقُولُدوَن آَمنَّدا بِدِه ُكدْل مِِّ اِسُاوَن فِدي ال ِعل  ُ َوالرَّ ُِّ آل ] ﴾تَأ ِويلَهُ اِالَّ 

، فمن جعل ال قف عهى لرظ الي لة قرال ال معهر  ب  مرل المتشرابه إال [7عميان 

جعررل ال قررف هللا، فنررؤين برره  اررر   عهمرره لرره  ال ااحررث فرري ب  مهرره،  يررن 

اِسُاوَن فِي ال ِعل ِم ﴿عهى  ُ  :، قرال[7آل عمريان  ]﴾َوالرَّ ُِّ َوَمدا يَع لَدُم تَأ ِويلَدهُ اِالَّ 

اِسُاوَن فِي ال ِعل مِ  ، فه  معهم ن ب  مهه برإرادة يعنرى محتمهره الهررظ،  متررق َوالرَّ

  بنزمه الخالق عن يشابهة خهقه.

تشرابهات فري القريآن بالمتشرابهات أي  البي ممهي لي أاه الحق     برسريي الم

المحررتم ت الترري مكرر ن احتمالهررا ييرراال  ل خررت   فرري ب  مههررا،   رري بقابررل 

المحكمات التي أحكم  عاارابها  حرم  ين االشتاام  احتمال الت  مرل. فعهرى 

 با ليس في القيآن يا ال مايل إلى عه  المياد ينه،  إامرا فيره ألررال بردل عهرى 

رسها ين غيي اشتاام  ال احتمال لهت  مل  االخرت  ،  فيره ألررال المياد ينها بن

برردل عهررى يعنررى  محتمررل أن مررياد ينهررا غيرريم،   رربم ييررال الاحررث  االجتهرراد 

حزالررة االحتمررال  بعيررين المررياد،  فيرره ألرررال ال برردل عهررى المررياد ينهررا بنرسررها 

، سن هللا اارزل  لكن أحاطها الشارع بقيائن أ  ألحقها بايان مرسي يا أراد ينهرا
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القرريآن لهترردبي  الرربكي فكيررف مكرر ن فرري آمابرره يررا ال مررايل إلررى فهمرره يطهقررا ؟! 

 المقطعات في أ ائل بعض الس ر اكيت لهداللة عهرى أن القريآن الربي أعيرز 

الناف    يكر ن يرن حري فه   لريس يرن حري   أخريى غيمارة عرنه ،  لهربا 

اكري الكتراب بعرد مريد  ربم  ميى أن أك ي الس ر الماد ءة بهبم المقطعرات فيهرا

 الحي  .

 ــــــــــــــــ
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 القاعدة الاامسة:

 في المشترف وداللته 

 

للإاا  رد في الن  الشيعي لرظ المشتيا، فإن كان يشتيكا  بين يعنى لور ى 

 يعنررى اصررط حي شرريعي،  جرري حمهرره عهررى المعنررى الشرريعي،  إن كرران 

لهو مة  جي حمهره عهرى يعنرى  احرد يشتيكا  بين يعنيين أ  أك ي ين المعااي ا

 ينها بدليل معينه،  ال مصهح أن مياد بالمشتيا يهنيام أ  يعاايه يعا ((

 رربم القاعرردة الخايسررة  القاعرردبان السادمررة  السررابعة اآلبيترران خاصررة بايرران 

اسلرررال ال  ثررة الترري برريد ك يرريا  فرري النصرر و الشرريعية  القرر ااين ال ضررعية، 

لهررظ العراى،  الهررظ الخراو،  بيران يرا مردل عهيره كرل   ي الهرظ المشرتيا،  ا

  احد ينهما إاا  رد في الن .

  الريق الي  يي بين  بم اسلرال ال  ثة ين حيث المونى 

أن المشررتيا لرررظ  ضرر  لمعرران يتعررددة ب  ضرراع يتعررددة  كهرررظ السررنة  ضرر  

هيمرات لههييمة  لهمي دمة،  لرظ اليد اليمنى  اليسيى،  لررظ القري  لهعشرية ي

  الخمسة.

 إن العرراى لرررظ  ضرر  لمعنررى  احررد،   رربا المعنررى ال احررد متحقررق فرري أفررياد 

ك ييمن غيي يحصر رمن فري الهررظ  إن كراا ا فري ال اقر  يحصر رمن، أي أاره 

بحسي  ضعه الهو ي ال مدل عهى عدد يحصر ر يرن  ربم اسفرياد،  إامرا مردل 

ى متحقرق فري أفرياد عهى شم ل جمي   ربم اسفرياد كهررظ الطهارة مردل عهرى يعنر

 غيي يحص رمن  مشمهه  جميعا .

 إن الخاو لرظ لمعنى متحقق في فيد  احد أ  أفياد يحصر رمن كهررظ يحمرد 

 أ  الطالي، أ  الط ب العسية، أ  يائة أ  ألف.

فاالشرررتياا متحقرررق بتعررردد المعرررااي التررري  ضررر  لهرررا الهررررظ ب  ضررراع يتعرررددة. 

مير  اسفرياد التري مصردق عهيهرا يرن  العم ى متحقق بداللة الهرظ عهى شرم ل ج

غيرررري حصرررري.  الخصرررر و متحقررررق بداللررررة الهرررررظ عهررررى الررررريد أ  اسفررررياد 

 المحص رمن التي مصدق عهيها ين غيي شم ل.

فالهرظ المشتيا،     يا  ض  لمعنيين أ  أك ي ب  ضاع يتعددة، مدل عهرى يرا 

لعررين  ضرر  لرره عهررى مررايل الارردل، أي مرردل عهررى  رربا المعنررى أ  ااا ، كهرررظ ا

 ض  في الهوة لهااصية،  لعين الماء الناب ،  لهيه ف.  لرظ القيء  ضر  فري 

 الهوة لهطهي،  لهحيض.  لرظ السنة،  لرظ اليد.
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 أمااب  ج د اسلرال المشتيكة في الهورة ك يرية،  أ مهرا اخرت   القاائرل فري 

كهره، امتعمال اسلرال لهداللة عهى يعان، فاعض القاائل بطهق اليد عهى الربراع 

 أخيى بطهق اليرد عهرى السراعد  الكرف،  أخريى بطهقهرا عهرى الكرف خاصرة، 

فنقهة الهوة مقير ن أن اليد في الهوة العيبية لررظ يشرتيا برين المعرااي ال  ثرة. 

 ينها أن م ض  الهرظ عهى مايل الحقيقة لمعنى، ث  مستعمل في غيي يا  ضر  

ى الميرازي حترى متنامرى أاره له ييازا ، ث  مشتهي امتعمال  با الهرظ في المعنر

ييازي، فيقير عهماء الهوة أن الهرظ ي ض ع لهبا  لهبا  كهرظ السيارة،  لررظ 

الدراجررة،  لرررظ المسررية.  ينهررا أن م ضرر  الهرررظ لمعنررى ثرر  م ضررح اصررط   

 شيعي أ  قاا اي لمعنى آخي، كهرظ الص ة أ  لرظ الدف .

اسلرررال المشررتيكة بررين   أمررا كرران مرراي  قرر ع االشررتياا فرري اسلرررال لرررة فررإن

يعينين أ  أك ي ليس  قهيهة في الهورة،   اردة فري النصر و الشريعية يرن آي 

القريآن  أحادمررث اليمرر ل،   رري كمررا قرردينا يررن برراب المشرركل يررا دايرر  ب جررد 

قيائن مت صل بها إلى بريجيح أحرد المعرااي،  عهرى الميتهرد أن مزمرل إشركالها 

 في ا  شيعي. اا  رد‘ معين المياد ين كل لرظ ينها 

 المشتيا قد مك ن امما  كمرا ي هنرا، أ  فعر   كصريوة اسيري لجميراب  لهنردب، 

 أ  حيفا ي ل ال ا  لهعطف  لهحال.

فإاا كان الهرظ المشتيا الر ارد فري الرن  الشريعي يشرتيكا  برين يعنرى لور ي 

 يعنررى اصررط حي شرريعي. فهرررظ الصرر ة  ضرر  لوررة لهرردعاء،   ضرر  شرريعا  

ددالةَ  ﴿صررة، فررري ق لرره بعررالى لهعاررادة المخص  [، مررياد 72﴾]اساعرراى  أَقِيُمددوا  الوَّ

ينرره يعنررام الشرريعي   رر  العاررادة المخص صررة ال يعنررام الهورر ي   رر  الرردعاء. 

 لرررظ الطررر ق  ضررر  لورررة لحرررل أي قيرررد،   ضررر  شررريعا  لحرررل قيرررد الز جيرررة 

ب ران   ﴿الصحيحة، فري ق له بعرالى  ي  نره يعنرام [، مرياد ي229﴾]الاقرية  الط ر  ق  ي 

 الشيعي ال الهو ي.

  كرربا كررل لرررظ يشررتيا بررين يعنررى لورر ي  يعنررى شرريعي إاا  رد فرري ارر  

شيعي، فمياد الشارع ينه يعنام البي  ضعه له، ساه لمرا اقرل  ربا الهررظ عرن 

يعنررام الهورر ي إلررى المعنررى الخرراو الرربي امررتعمهه فيرره، كرران الهرررظ فرري لسرران 

 .الشارع الداللة عهى يا  ضعه الشارع له

 كرربل  فرري اصرر و القرر ااين ال ضررعية إاا كرران الهرررظ الرر ارد فرري الررن  لرره 

 يعنيان  يعنى في الهوة  يعنى في االصط   القاا اي،  جي
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أن مياد به يعنام القاا اي ال الهو ي لساي البي بينام، فهرظ الدف   لررظ الحهر ل 

التراا، لرظ  غيي ما، مياد بها المعنى القاا اي ال المعنى الهو ي،  كبا لررظ 

 التسييل.

 إاا كرران الهرررظ المشررتيا الرر ارد فرري الررن  الشرريعي يشررتيكا  بررين عرردة يعرران 

لو مة،  جي االجتهاد لتعيين المعنى المرياد ينهرا، سن الشرارع يرا أراد برالهرظ 

إال أحررد يعاايرره،  عهررى الميتهررد أن مسررتدل بررالقيائن  اسيررارات  اسدلررة عهررى 

 بعيين  با المياد.

ددَن بِأَنفُِسددِهنَّ ثاَلَثَددةَ قُددُرَوٍو  ﴿فرري ق لرره بعررالى  فهرررظ القرريء  ﴾َوال ُمَطلَّقَدداُت يَتََربَّو 

[، يشتيا بين الطهي  الحيض،  قد بينا في الكر ى عهرى المشركل 228]الاقية 

يا امتدل به بعض الميتهدمن عهى أن المياد به الطهي،  يا امتدل به آخري ن 

 عهى أن المياد به الحيض.

ددددِديَُهَما  ﴿فرررري ق لرررره بعررررالى   لرررررظ اليررررد  َوالسَّدددداِرُق َوالسَّدددداِرقَةُ فَدددداق َطعُوا  أَي 

[، يشتيا بين الزراع لين رو ف اسصاب  إلى المناكي(،  برين 38﴾]النساء 

الكف  الساعد لين رو ف اسصراب  إلرى الميافرق(،  برين الكرف ليرن رو ف 

مه ر الميتهردمن اسصاب  إلى اليموين(،  بين اليمنى  اليسيى،  قد امتدل ج

بالسنة العهمية عهى بعيرين المرياد ينهرا فري اآلمرة،   ر  المعنرى اسخيري أي يرن 

 رو ف اسصاب  إلى اليموين في اليمنى.

َواِن َكددددداَن َرُجدددددٌل يُدددددوَرُي َكالَلَدددددة  أَو  ﴿ لررررررظ الك لرررررة فررررري ق لررررره بعرررررالى  

َرأَةٌ  ،  عهرى يرن [، مطهق لورة عهرى يرن لر  مخهرف  لردا   ال  الردا  12﴾]النساء ام 

ليس ب لد  ال ب الد يرن المخهررين،  عهرى القيابرة يرن جهرة غيري ال لرد  ال الرد. 

 قد امتدل جمه ر الميتهردمن بامرتقيار آمرات الت رمرث عهرى بعيرين أن المرياد 

 في اآلمة    المعنى اس ل.

ِ عَ  ﴿ لرررظ الرر ا  فرري ق لرره بعررالى   ُِّ ددُم  ددا لَددم  يُددذ َكِر اس  ددِه َواِنَّددهُ َوالَ تَددأ ُكلُوا  ِممَّ لَي 

[،  يشتيا، مستعمل لهعطرف  مسرتعمل لهحرال، فرإن أرمرد 121﴾]اساعاى لَِفس قٌ 

به  نا الحال كان النهي  اردا  عهى يا ل  مبكي ام  هللا عهيه،  الحال أاه فسرق، 

أي اكي عهيه حين ابحه امر  غيري هللا،  إن أرمرد بره العطرف كران النهري  اردا  

عهيه يطهقا ، م اء اكي عهيره حرين الرببح امر  غيري هللا  عهى يا ل  مبكي ام  هللا

 أى ل  مبكي.

  الميتهد ن ااقسم ا في بعيين المياد ينها في اآلمة إلى رأمين،  لكل  جهة.

 ال مصح أن مياد بالهرظ يعنيران أ  أك ري يرن يعاايره يعرا، بحيرث مكر ن الحكر  

لهررظ يرا أراد بره البي  رد في الن  يتعهق   ق   احد بر ك ي يرن يعنرى، سن ا
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الشارع إال يعنى  احد ين يعاايه،   ضعه لمعان يتعددة إامرا  ر  عهرى مرايل 

الادل، أي أاه إيا أن مدل عهى  با أ  ااا. ف يا داللته عهى  با  ااا فري  قر  

 احد، فه  بحميل الهرظ يا ال مدل عهيه ال بطيمق الحقيقرة  ال بطيمرق الميراز، 

آلمة الطهي  الحريض يعرا ، بحيرث أن المطهقرة إن ف  مصح أن مياد بالقيء في ا

شاءت بيبص  ث ثة أطهار،  إن شراءت بيبصر  ث ثرة حيترات، سن الهررظ 

 ال مدل عهى  با ب ي طيمق ين طيق الداللة.

 كرربل  الحررال فرري اصرر و القرر ااين ال ضررعية إاا  رد فيهررا لرررظ يشررتيا بررين 

دم ينه،  جي االجتهراد فري عدة يعان لو مة،  ل  ماين الشارع المعنى البي أرا

بعيين المعنرى، إيرا ب امرطة اصر و أخريى فري القراا ن،  إيرا براليج ع إلرى 

ق اعد التشيم ،  ال مصح أن مرياد يرن لررظ يشرتيا فري ار  أك ري يرن يعنرى 

 احد، سن الهرظ المشتيا يرا  ضر  إال لمعنرى  احرد  لكنره دائري برين اثنرين أ  

 أك ي.

 ــــــــــــــــ
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 لسادسةالقاعدةا

 في العام وداللته

 

إاا  رد في الن  الشيعي لرظ عاى  ل  مق  دليل عهى بخصيصه،  جي حمهره 

عهى عم يه  إثاات الحك  ليمي  أفيادم قطعرا ، فرإن قراى دليرل عهرى بخصيصره 

 جي حمهه عهى يا بقي ين أفيادم بعد التخصي .  إثاات الحك  لهبم اسفرياد 

برردليل مسررا مه أ  ميجحرره فرري القطعيررة أ  لنررا ال قطعررا . ال مخصرر  عرراى إال 

 المنية.

 تعريف العام:

العاى     الهرظ البي مدل بحسي  ضعه الهو ي عهى شم له  امتوياقه ليمير  

اسفياد، التي مصدق عهيها يعنام ين غيي حصي في كمية يعينة ينهرا، فهررظ لل 

، لررظ عراى كل عقد(( في ق ل الرقهاء  كل عقرد مشرتيط الاعقرادم أ هيرة العاقردمن

مدل عهى شم ل كل يا مصدق عهيه أاه ين غيي عقد يرن غيري حصري فري عقرد 

مدن ألقد  سدالحه فهدو يعين أ  عق د يعينة.  لرظ للين ألقرى(( فري حردمث  لل

((، لرظ عاى مدل عهى امتوياق كل فريد يرن غيري مر حه يرن غيري حصري آمن

 في فيد يعين أ  أفياد يعينين.

رات اسلررال ساره داللرة الهررظ عهرى امرتوياقه  ين  با مؤخب أن العم ى يرن صر

ليمي  أفيادم.  أن الهرظ إاا دل عهرى فريد  احرد كيجرل، أ  اثنرين كريجهين، أ  

كميررة يحصرر رة يررن اسفررياد كيجررال  ر ررا  يائررة  ألررف، فهرريس يررن ألرررال 

العم ى .  أن الريق بين العاى  المطهق،    أن العاى مدل عهرى شرم ل كرل فريد 

ا المطهرق فيردل عهرى فريد شرائ  أ  أفرياد شرائعة ال عهرى جمير  ين أفيادم،  أير

اسفياد. فالعاى متنا ل دفعة  احدة كل يا مصدق عهيه يرن اسفرياد،  المطهرق ال 

متنرررا ل دفعرررة  احررردة إال فررريدا  شرررائعا  يرررن اسفرررياد.   ررربا  ررر  المرررياد بقررر ل 

 اسص ليين  للعم ى العاى شم لي،  عم يي المطهق بدلي((.

 موم:ألفات الع

بامتقيار المريدات  العاارات في الهوة العيبية دل عهى أن اسلررال التري بردل  

 ب ضعها الهو ي عهى العم ى  االمتوياق ليمي  أفياد ا  ي 

دا فِدي  ﴿لرظ كل،  لرظ جمي   لل كل راع يسئ ل عرن رعيتره((، -1 َخلَدَق لَُكدم مَّ

ِض َجِميعددا   بررالويي مهررزى فاعهرره  [، للكررل خطرر  محرردث ضرريرا  29﴾]الاقررية  األَر 

 بالتع مض((.
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[، 2﴾]النررر ر الزانيدددة والزاندددي﴿المرررريد المعررري  بررر ل بعيمرررف اليرررنس   -2

واحدددددددددل هللا البيدددددددددع وحدددددددددرم ﴿[، 38﴾]المائررررررررردة السدددددددددارق والسدددددددددارقة﴿

[، للالاي  منقل المهكية((، سن الينس متحقق في كل فيد ين 275﴾]الاقية الربا

 .أفيادم ال في فيد خاو أ  أفياد يخص صين

﴾ 000والمطلقددددات يتربوددددن﴿اليمرررر  المعرررري  برررر ل بعيمررررف اليررررنس   -3

[،  اليمررر  المعررري  24﴾]النسررراء والمحودددنات مدددن النسددداو﴿[، 228]الاقرررية 

حرمددددس علدددديكم ﴿[، 103﴾]الت بررررة خددددذ مددددن أمددددوالهم صدددددقة﴿باحضررررافة  

 [.23﴾]النساء أمهاتكم

ئددي والأل﴿[، 4﴾]النرر ر والددذين يرمددون المحوددنات﴿اسمررماء الم صرر لة   -4

ن وأوالت األحمددددال أجلهددددن أن يضددددع﴿[, 4﴾]الطرررر ق يئسددددن مددددن المحدددديض

ا َوَراو ذَِلُكم   ﴿[، 4الط ق ]﴾حملهن  [.24﴾]النساء َوأُِحلَّ لَُكم مَّ

ِمنَددددةٍ  ﴿أمررررماء الشرررريط   -5 ف  ِريددددُر َرقَبَددددٍة مُّ ِمنددددا  َخَطئددددا  فَتَح   َوَمددددن قَتَددددَل ُمف 

َ ﴿[، 92]النساء  ُِّ ن ذَا الَِّذي يُق ِرُض  ضا  َحَسنا  مَّ  [.245]الاقية ﴾ قَر 

ال ((، للال ضددرر وال ضددرارالنكررية فرري مررياق النررري أي النكررية المنريررة  لل -6

 [.233﴾]الاقية  فَالَ ُجنَاَ  َعلَي ُكم   ﴿((، هجرة بعد الفتح

فهكررل لرررظ يررن  رربم اسلرررال ي ضرر ع فرري الهوررة  ضررعا  حقيقيررا  لهداللررة عهررى 

امررتعمل فرري غيرري  رربا االمررتوياق كرران امررتعماال   امررتوياق جميرر  أفرريادم،  إاا

 ييازما ، البد له ين قيمنة بدل عهيه  بصيفه عن المعنى الحقيقي.

 داللة العام:

ل  مختهف اسص ليين في أن كل لرظ ين ألرال العم ى التي بينا ا ي ضر ع لورة 

المتوياق جمي  يا مصدق عهيه ين اسفياد،  ال أاه إاا  رد فري ار  شريعي 

عهى ثا ت الحك  المنص و عهيه لكل يا مصدق عهيه يرن اسفرياد، إال إاا دل 

قراى دليرل بخصري  عهرى الحكر  باعتررها.  إامرا اختهرر ا فري صررة داللرة العرراى 

البي ل  مخص  عهى امتوياقه ليمير  أفرياد،  رل  ري داللرة قطعيرة أ  داللرة 

 لنية.

صر  لرا ي العمر ى فب ي فيمق ينه   فيه  الشافعية إلى أن العاى البي ل  مخ

ال قطعرري فيرره، فهرر  لنرري الداللررة عهررى امررتوياقه ليميرر  أفرريادم،  إاا خصرر  

كرران لنرري الداللررة أمتررا  عهررى يررا بقرري يررن أفرريادم بعررد التخصرري ، فهرر  لنرري 

 الداللة قال التخصي   بعدم.

 متيبي عهى  با أاه مصرح بخصري  العراى بالردليل المنري يطهقرا ، مر اء كران 

خصررري ، سن المنررري مخصررر  برررالمني،  ااررره ال أ ل بخصررري  أ  ثرررااي ب
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متحقق التعار  بين الردليهين أن مك ارا قطعيرين أ  لنيرين، برل معمرل بالخراو 

فيما دل عهيه،  معمل بالعاى فيما عدام.  حيته  عهى يا ا ا ا إليه أن امرتقيار 

النص و الشيعية التي  ردت فيها ألرال العم ى دل عهرى أاره يرا يرن عراى إال 

 عهى أن العاى البي بقي عهى عم يه ارادر جردا ،  يرا امرتريد بقراوم  خ ص   ، 

عهى عم يه إال ين قيمنة صاحاته.  إاا كان  با الش ن  الك يي فه  بنراء عهرى 

عرراى الك يرري الوالرري يحتمررل لهتخصرري ،  عهررى  رربا فالعرراى المطهررق عررن دليررل 

 مخصصه لا ي في العم ى ال قطعي فيه.

يررة إلررى أن العرراى الرربي لرر  مخصرر  قطعرري فرري  ا رري فيمررق يررنه   فرريه  الحنر

العم ى، فه  قطعي الداللرة عهرى امرتوياقه ليمير  أفريادم،  إاا خصر  صرار 

لا يا  في داللته عهى يا بقي بعد التخصي ، أي لني الداللة عهيره. فرري  ربا 

المب ي  العاى البي ل  مخص  قطعري الداللرة عهرى امرتوياقه جمير  اسفرياد، 

 الداللة عهى يا بقي ين أفيادم بعد التخصي . إاا خص  صار لني 

 متيبي عهى  با أاه أن مصح العاى أ ل بخصي  بردليل لنري، سن المنري ال 

مخص  القطعي،  أاره مصرح أن مخصر  ثاايرا   ثال را  بردليل لنري، ساره بعرد 

التخصي  اس ل صار لنيا ،  المني مخص  المني،  أاه متحقق التعرار  

صر ،  برين الخراو القطعري ساهمرا قطعيران.  حيرته  بين العاى الربي لر  مخ

عهى يا ا ا ا إليه للأن الهرظ العاى ي ض ع حقيقة المتوياق جمي  يرا مصردق 

عهيه يعنام ين اسفياد((.  الهرظ حرين إط قره مردل عهرى يعنرام الحقيقري قطعرا ، 

فالعاى المطهق عن قيمنرة بخصصره مردل عهرى العمر ى قطعرا ،  ال مصري  عرن 

حقيقي إال بدليل،  لهبا امتدل الصحابة  التابع ن  اسئمة  الميتهرد ن يعنام ال

بعمرر ى اسلرررال العايررة الترري  ردت فرري النصرر و يطهقررة عررن التخصرري ، 

 امتنكي ا بخصيصها ين غيري دليرل، فرإاا خصر  العراى بردليل دل  ربا عهرى 

صررريفه عرررن يتنرررام الحقيقررري   ررر  العمررر ى،  امرررتعماله يعنرررى ييرررازي   ررر  

صررار يحررتم   لتخصرري  ثرران قيامرريا  عهررى التخصرري  اس ل، الخصرر و،  

سن عهة التخصي  اس ل قد بتحقق في أفياد أخريى.  لهربا صرار العراى الربي 

 خص  لني الداللة عهى يا بقي بعد التخصي .

 البي ممهي لي بعد المقاراة بين أدلة الريمقين  أي هتهما  شر ا د ما أاره لريس 

ن الناحية العهمية، ساه ال خر   بينهمرا فري أن بين رأميهما اخت   ج  يي ي

العاى ميي العمل بعم يه حتى مق ى عهى بخصيصه دليل،  ال في العاى محتمرل 

أن مخصرر  برردليل،  أن بخصيصرره بويرري دليررل ب  مررل غيرري يقارر ل.  القررائه ن 

برر ن العرراى الرربي لرر  مقرر  دليررل عهررى بخصيصرره قطعرري الداللررة عهررى العمرر ى، يررا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 164 

طعي الداللة أاه ال محتمل التخصي  يطهقا ،  إاما أراد ا أاره ل أراد ا بك اه ق

مخصرر  إال برردليل  القررائه ن ب ارره لنرري الداللررة عهررى العمرر ى يررا أراد ا أارره 

 مخص  يطهقا ،  إاما أراد ا أاه مخص  بالدليل.

 أنواي العام:

  قد ثا  بامتقياء النص و أن العاى ث ثة أقساى 

ى،   رر  العرراى الرربي صررحاته قيمنررة بنررري احتمررال عرراى مررياد برره قطعررا  العمرر  -1

ِ  ﴿بخصيصرره، كالعرراى فرري ق لرره بعررالى   ُِّ ِض اِالَّ َعلَدد   َوَمددا ِمددن َدآبَّددٍة فِددي األَر 

قَُهددددا ٍو  ﴿[،  فرررري ق لرررره بعررررالى  6﴾] رررر د ِرز  َوَجعَل نَددددا ِمددددَن ال َمدددداو ُكددددلَّ َشددددي 

 ٍ مي منة إلهية عاية ال [، فري كل  احدة ين  ابين اآلمتين، بقي30﴾]اسااياء َحيِّ

بتخص   ال بتاردل، فالعراى فيهمرا قطعري الداللرة عهرى العمر ى،  ال محتمرل أن 

 مياد به الخص و.

 عاى مياد به قطعا  الخص و،     العاى الربي صرحاته قيمنرة بنرري بقراءم  -2

ِ َعلَد   ﴿عهى عم يه  باين أن المرياد ينره بعرض أفرياد، ي رل ق لره بعرالى   َولِِلِّ

[، فالنرراف فرري  رربا الررن  عرراى،  يررياد برره 97﴾]آل عمرريان  ِحدد ُّ ال بَي ددسِ النَّدداِس 

خص و المكهررين سن العقرل مقتري بخري ا الصرايان  الميرااين، ي رل ق لره 

ددَراِب أَن يَتََالَّفُددوا  َعددن  ﴿بعررالى   ددَن األَع  لَُهم مِِّ ددِل ال َمِدينَددِة َوَمددن  َحددو  َمددا َكدداَن أِلَه 

 ِ ُِّ ُسددوِل  ، ف  ررل المدمنررة  اسعررياب فرري  رربا الررن  لرمرران [120﴾]الت بررة  رَّ

عايرران يررياد بكررل ينهمررا خصرر و القررادرمن، سن العقررل ال مقترري بخرري ا 

 العيزة، فهبا عاى يياد به الخص و،  ال محتمل أن مياد به العم ى.

عاى يخصر و،   ر  العراى المطهرق الربي لر  بصرحاه قيمنرة بنرري احتمرال  -3

عهررى العمرر ى، ي ررل أك رري النصرر و الترري  بخصيصرره،  ال قيمنررة بنررري داللترره

 ردت فيهررا صرريغ العمرر ى، يطهقرره عررن قرريائن لرميررة أ  عقهيررة أ  عيفيررة بعررين 

العمررر ى أ  الخصررر و،   ررربا لرررا ي فررري العمررر ى حترررى مقررر ى الررردليل عهرررى 

نَ  ﴿بخصيصه، ي ل    [.228﴾]الاقية  َوال ُمَطلَّقَاُت يَتََربَّو 

بي مرررياد بررره الخصررر و،  العررراى قرررال الشررر كااي فررري التريمرررق برررين العررراى الررر

المخصرر و  العرراى الرربي مررياد برره الخصرر و  رر  العرراى الرربي صرراحاته حررين 

النطرق برره قيمنرة دالررة عهرى اارره يرياد برره الخصر و ال العمرر ى، ي رل خطابررات 

التكهيف العايرة، فرالمياد بالعراى فيهرا خصر و يرن  ر  أ رل لهتكهيرف القتتراء 

ِر َربَِِّهاتَُدمِِّ  ﴿العقل إخياا ين ليس ا يكهرين،  ٍو بِأَم  [، 25﴾] اسحقرا   ُر ُكلَّ َشي 

فالمياد كل شئ يما مقال التدييي.  أيا العاى المخص و فه  البي لر  بصرحاه 
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قيمنة دالة عهى أاه يياد به بعض أفيادم،   با لرا ي فري داللتره عهرى العمر ى 

 حتى مق ى دليل عهى بخصيصه.

 تاويص العام:

يين     بايين أن يياد الشرارع يرن العراى بخصي  العاى في اصط   اسص ل

ابتداء بعض أفريادم ال جميعهرا، أ   ر  بايرين أن الحكر  المتعهرق بالعراى  ر  يرن 

((، ال قطع في اقل من ربع ديندارابتداء بشيمعه حك  لاعض أفيادم. فحدمث  لل

دددِديَ  ﴿بخصررري  لهعررراى فررري ق لررره بعرررالى   ُهَما َوالسَّددداِرُق َوالسَّددداِرقَةُ فَددداق َطعُوا  أَي 

[، سارره بايررين سن حكرر  القطرر  يررا شرريع لكررل مررارق  مررارقة، 38﴾]المائرردة 

(( بخصرررري  لعمرررر ى الرررر ارث فرررري آمررررات لدددديً للقاتددددل ميددددراي حرررردمث  لل

 الم ارمث، ساه بايين سن حك  احرث يا شيع لكل قيمي.

أيا إاا شيع الحك  ابترداء يتعهقرا  بكرل أفرياد العراى، ثر  قتر  المصرهحة بقصري 

ى بعررض أفرريادم،  قرراى الرردليل عهررى  رربا القصرري فرر  مسررمى  رربا فرري الحكرر  عهرر

اصط   اسص ليين بخصيصا ،  إاما مسمى اسرخا  جزئيرا ، ساره إبطرال العمرل 

َواَجُهدم  َولَدم   ﴿بحك  العاى بالنساة لاعض أفيادم. فق له بعالى   ُمدوَن أَز  َوالَِّذيَن يَر 

ِ اِنَّددهُ لَِمددَن يَُكددن لَُّهددم  ُشددَهَداو اِالَّ أَنفُُسددُهم   بَددُع َشددَهاَداٍت بِددالِلَّ فََشددَهاَدةُ أََحددِدِهم  أَر 

اِدقِينَ  ُمدوَن  ﴿[،    اس  جزئي لهعاى في ق له بعالى  6﴾]الن راالوَّ َوالَّدِذيَن يَر 

ِلُدوُهم  ثََمانِيَن َجل َدة   بَعَِة ُشَهَداو فَاج  َونَاِت ثُمَّ لَم  يَأ تُوا بِأَر  ن ، س[4الن ر ]﴾ال ُمح 

 بم اآلمة ال ااية بعم يها بشمل كرل قراا  مر اء قرب  ز جتره أ  غيي را،  قرد 

ث  قاى الدليل     آمات الهعان عهرى قصري اليهرد عهرى شيع الحك  ابتداء عايا ، 

القاا  الربي مقرب  غيري ز جتره.  دل عهرى  ربا حردمث ابرن يسرع د قرال  كنرا 

مرر ل هللا، أرأمررت  جهر ف فرري المسرريد ليهرة اليمعررة إا دخررل أاصرراري فقرال مررا ر

اليجل ميد ين ز جته رج  ، فإن قتهه قتهتم م،  إن بكهر  جهردبم م،  إن مرك  

((، فنزلر  آمرة الهعران فري مر رة النر ر  اللهدم افدتحمك  عهى غيظ؟ ث  قال لل

 [، اآلمات.6﴾]الن ر 000والذين يرمون أزواجهم﴿

برردليل  يررن  رربا منررتن أن التخصرري  فرري اصررط   اسصرر ليين البررد أن مكرر ن 

يقارن لهتشيم  العاى، ساه بهبا المقاراة متاين أن المياد ابتداء ين العراى بعرض 

 أفيادم،  أيا إاا كان يت خيا  عنه فه  اس  جزئي له.

 دليل التاويص:

 دليل التخصي  قد مك ن غيي يستقل لرما  عن ا  العراى بر ن مكر ن يتصر   

  ينرص   عنه. به كاليزء ينه.  قد مك ن يستق   عن ا  العاى،
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 يررن ألهرري اسدلررة المتصررهة غيرري المسررتقهة  االمررت ناء،  الشرريط،  ال صررف، 

  الوامة.

اِالَّ  ﴿فاالمت ناء كق له بعالى في آمة المدامنة، بعد أن أيي بكتابرة الردمن المؤجرل  

ًَ َعلَدددددي ُكم  ُجنَددددداٌ  أَ  دددددنَُكم  فَلَدددددي  الَّ أَن تَُكدددددوَن تَِجددددداَرة  َحاِضدددددَرة  تُدددددِديُرونََها بَي 

تُبُوَها  [282]الاقية ﴾تَك 

ًَ َعلَدددي ُكم  ُجنَددداٌ  أَن  ﴿ الشررريط كق لررره بعرررالى   ِض فَلَدددي  َواِذَا َضدددَرب تُم  فِدددي األَر 

 [.101﴾]النساء  تَق ُوُروا  ِمَن الوَّالَِة اِن  ِخف تُم  أَن يَف تِنَُكُم الَِّذيَن َكفَُروا  

ن نَِِّسَّئُِكُم الالَّ ﴿  ال صف كق له بعالى    [23﴾]النساء  تِي َدَخل تُم بِِهنَّ مِِّ

 [.6﴾]المائدة  َوأَي ِديَُكم  اِلَ  ال َمَرافِقِ  ﴿ الوامة كق له بعالى  

 يررن ألهرري أدلررة التخصرري  المسررتقهة المنرصررهة  العقررل،  العرري ،  الررن ، 

  حكمة التشيم .

فمرررررن التخصررررري  بالعقرررررل، يرررررا بينرررررام يرررررن قارررررل يرررررن بخصررررري  النررررراف                    

ِ َعلَدد  النَّدداِس ِحدد ُّ ال بَي ددسِ  ﴿فرري ق لرره بعررالى  [، بمررن عرردا 97﴾]آل عمرريان  َولِِلِّ

فاقدي اس هية ين الصايان  الميااين،  بخصي  العاى في كل خطاب بكهيرري 

بمررن  رر  أ ررل لهتكهيررف،  بخصرري  أ ررل المدمنررة  يررن حرر له  يررن اسعررياب 

م جره الخطراب إلرى  القادرمن عهى اليهاد ير  اليمر ل، سن العقرل مقتري بر ن

ين    أ رل لره،  أن مخر  الربي مقتتريه العقرل،  عهرى  ربا أصر ل القر ااين 

 ال ضعية.

َوال َواِلددَداُت  ﴿ يررن التخصرري  بررالعي ، بخصرري  ال الرردات فرري ق لرره بعررالى  

لَي ِن َكدداِملَي ِن  الََدُهددنَّ َحددو  ِضددع َن أَو  [، بمررن عرردا ال الرردة اليفيعررة 233]الاقررية ﴾يُر 

ي ليس يرن عرادة ي ههرا أن بهرزى بإرضراع  لرد ا، كمرا ا ري إلرى  ربا القدر، الت

احيرراى يالرر .  بخصرري  الطعرراى فرري حرردمث اهرري رمرر ل هللا عررن بيرر  الطعرراى 

بينسرره يتراضرر   بالطعرراى الرربي كرران يتعارفررا  إطرر ق لرررظ الطعرراى عهيرره  قرر  

ٍو بِددأَم   ﴿التشرريم .  بخصرري  كررل شررئ فرري ق لرره بعررالى   ُر ُكددلَّ َشددي   ِر َربَِِّهدداتُددَدمِِّ

[، بكرررل شرررئ قابرررل لهتررردييي.  بعرررض اسصررر ليين معتاررري دليرررل 25﴾]اسحقرررا  

التخصي  في الم ال اسخيي الحس،  بعتره  معتاريم العقرل  النتييرة  احردة، 

 عهى  با أص ل الق ااين ال ضعية، فك ييا  يا مخص  العي  بعض اسلررال 

يررراري بعرررض العايرررة فررري يررر اد القررراا ن،  ك يررريا  يرررا مخصررر  العررري  الت

 النص و العاية في صيغ العق د.

 يررن التخصرري  بررالن ، يررا أشررياا إليرره يررن قاررل فرري ي اضرر  ك يررية، كق لرره 

ٍة تَع تَددددُّونََها  ﴿بعرررالى فررري المطهقرررات قارررل الررردخ ل   فََمدددا لَُكدددم  َعلَدددي ِهنَّ ِمدددن  ِعددددَّ
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ددَن َوال ُمَطلَّقَدداُت يَتََربَّ  ﴿[، الرربي خصر  عمرر ى ق لرره مراحااه  49﴾]اسحرزاب  و 

 [.228]الاقية ﴾بِأَنفُِسِهنَّ ثاَلَثَةَ قُُرَووٍ 

 ال خرر   بررين اسصرر ليين، فرري أارره ميرر ز بخصرري  عرراى القرريآن بررالقيآن 

 بالسررنة المترر ابية، سن اصرر و القرريآن  السررنة المترر ابية قطعيررة ال ارر ت، 

فيخص  اسص ليين عهى بعتها بعتا ،  أيا بخصري  القريآن بالسرنة غيري 

 ي جمه ر اسص ليين إلى أاه مائغ،  احتي ا ب ق عره  االبرراق المت ابية، فب

((، خص  عم ى ق لره هو الطهور مال  الحل ميتتهعهى العمل به، فحدمث لل

َمس  َعلَي ُكُم ال َمي تَةُ  ﴿بعالى   (( ليً للقاتدل ميدراي[،  حدمث  لل3﴾]المائدةا ُحرِِّ

عمرر ى خصرر  عمرر ى الرر ارث فرري آمررات الم ارمررث،  حرردمث الرريج  خصرر  

(( خصر  عمر ى ال قطدع فدي أقدل مدن ربدع ديندارالزااي  الزاايرة،  حردمث لل

(( يحددرم مددن الرضدداي مددا يحددرم مددن النسددبالسررارق  السررارقة،  حرردمث لل

ا َوَراو ذَِلُكم   ﴿خص  عم ى  [.  دع ى بر ابي بعرض 24﴾]النساء  َوأُِحلَّ لَُكم مَّ

ب ي    السدمد،  الربمن  بم اسحادمث أ  شهيبها ال مق ى عهيها دليل،   با الم

ينعرررر ا بخصرررري  عرررراى الكترررراب بالسررررنة غيرررري المترررر ابية مصررررطدي ن بعرررردة 

بخصيصات اا مة، ال مايل له  إلرى إاكار را،  ال إلرى ب  مههرا،  ال إلرى إثارات 

 ب ابي ا.

 بخصرري  اصرر و فرري القرر ااين ال ضررعية لنصرر و فيهررا ك يرري. فمررن الرر  

التمييز يناط المسؤ لية عرن العمرل ين القاا ن المداي، التي بيعل  164المادة 

غيي المشي ع  بع مض يا مني  عنه ين ضير،  قد خص  برقيبها ال اايرة إا 

بقير ااه إاا  ق  التير ين شخ  عدم  التمييز  ل  مكرن يرن مسرال عنره، أ  

بعبر الحص ل عهى بع مض ين المسئ ل، فونه مي ز لهقاضري إلرزاى يرن  قر  

 ينه التير بتع مض عادل.

 رة بعموم اللفق ال باووص السبب:العب

إاا  رد الررن  الشرريعي بصرريوة عايررة  جرري العمررل بعم يرره الرربي دلرر  عهيرره 

صيوته،  ال اعتاار لخص و الساي الربي  رد الحكر  بنراء عهيره، مر اء كران 

الساي مؤاال  أى  اقعة حدث . سن ال اجي عهى النراف إبااعره،  ر  يرا  رد بره 

بصيوة العم ى فييي العمرل بعم يره،  ال  ا  الشارع،  قد  رد ا  الشارع

أ  ال اقعة التي  رد الرن  بنراء عهيهرا، سن عرد ل معتاي خص صيات السؤال 

الشررارع فرري ارر  ج ابرره أ  فترر ام عررن الخص صرريات، إلررى التعايرري بصرريوة 

 العم ى قيمنة عهى عدى اعتاارم به  الخص صيات.
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 لر  ب ضر اا بمرا يعنرا يرن  ر ي أن ق يا  قال ا  ما رم ل هللا إاا ايكري الاحري،

هدو الطهدور مدال  الماء خشينا العط ، أات ض  بماء الاحي؟ فقرال اليمر ل  لل

((، فهبم الصيوة العاية ـ    الطه ر ياوم ـ بردل بعم يهرا عهرى أن الحل ميتته

يرراء الاحرري يطهرري كررل أارر اع الطهرر ر فرري حررال الترري رة  االختيررار. فييرري 

سرؤال  رد خاصرا  عرن الت ضرؤ،  ال بكر ن العمل بعم يها،  ال عارية بكر ن ال

 السائهين م ل ا عن حال ضي ربه  ين الماء خشية العط .

 ر ى أن ايرريأة مررعد بررن اليبيرر  قالرر   مررا رمرر ل هللا،  ابرران ابنتررا مررعد بررن 

اليبيرر ، قتررل أب  مررا يعرر  فرري أحررد،  قررد أخررب عمهمررا يالهمررا،  ال بنكحرران إال  

أعط البنتين الةلةين وللزوجدة الدةمنل   لل  لهما يال، فقال اليم ل لع  الانتين

((، فهرربا الحرردمث مرردل عهررى أن لانترري المترر فى ال ه ررين،  ال ومددا بقددي فهددو لدد 

 اعتاار لك اهما ال يال لهما أ  لك ن أبيهما قتل في احد.

((، أيمدا اهداب دبد  فقدد طهدريي بشاة ييم اة   ي ييتة فقال  لل  ر ى ااه 

  اعتاار لخص و جهد الشاة.فكل جهد دبغ  صار طا يا   ال

قررال اآليرردي فرري اححكرراى  أك رري العم ييررات  ردت عهررى أمررااب خاصررة. فومررة 

السيقة ازل  في ميقة الميرن أ  رداء صرر ان،  آمرة المهرار ازلر  فري حرق 

يسهمة بن صخي،  آمرة الهعران ازلر  فري حرق  ر ل برن أييرة، إلرى غيري الر . 

اكيري، فردل الر  عهرى أن السراي   الصحابة عمم ا أحكاى  بم اآلمات يرن غيري

 غيي يسقا لهعم ى.

اع  إاا  رد ج ابا  غيي يستقل بنرسه عن السؤال ب ن كران الير اب اعر ، أ ال ، 

أ  يا فري يعنرى أحرد ما، فم رال يرا ر ي أن رمر ل هللا مرئل عرن بير  اليطري 

((،  أيرا فدال اذا(( قال ا  اع ، قرال  للأينقص الرطب اذا يبً؟بالتمي، فقال  لل

في خص صه فم اله ق ل اليم ل سبي بيدة  قرد مر له عرن اسضرحية بيزعرة 

((، فمرا داى الير اب الشريعي عرن تجزئد  وال تجدزأ أحددا بعددفين المعز  لل

السررؤال  رد بابعررا  لهسررؤال فرري عم يرره  خص صرره،  كرران السررؤال يعرراد فرري 

 الي اب.

ت مررااه،  أيررا اليرر اب المسررتقل إاا  رد عايررا  فهرر  عرراى  ال عاررية بخص صرريا

 عهى  با أص ل الق ااين ال ضعية، فمادة بحدمد من الز اا عاية،  ال عارية 

بخص صيات ال اقعة، أ  ال قائ  التي كاا  مراي قري بشريمعها.  المر اد التري 

ينع  مماع دع ى الز اا أ  الط ق أ  النرقة في بعرض الحراالت عايرة،  ال 

يررن  115معها.  المررادة عاررية بخص صرريات ال قررائ  الترري كاارر  مررااا  فرري بشرري

الدمررت ر الترري كاارر  التيدمررد النصررري كررل خمررس مررن ات عايررة،  ال عاررية 
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بخص صيات الساي البي بني عهيه بشيمعها، سن الساي كمرا قرال الشرافعي ال 

 مصن  شيئا ، إاما بصن  اسلرال.

 م حررظ الررريق بررين حكمررة بشرريم  الررن   بررين يررا  رد الررن  بنرراء عهيرره يررن 

، فإن حكمة بشيم  العاى قد بخصصه ب  خر  ،  أيرا يرا  رد مؤال أ   اقعة

الررن  بنرراء عهيرره فهرر  المررياد بقرر له   ال عاررية بخصرر و السرراي يرر  عمرر ى 

 الهرظ.

 ــــــــــــــــ
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 القاعدة السابعة

 في الااص وداللته 

 

 إاا  رد في الن  خاو ثا  الحك  لمدل له قطعا ، يا ل  مقر  دليرل عهرى ب  مهره

 إرادة يعنى آخي ينه، فإن  رد يطهقرا  أفراد ثار ت الحكر  عهرى احطر ق يرا لر  

م جد دليل مقيردم،  إن  رد عهرى صريوة اسيري أفراد حميراب المر ي ر بره يرا لر  

م جررد دليررل مصرريفه عررن احميرراب،  إن  رد عهررى صرريوة النهرري أفرراد بحرريم  

 المنهي عنه يا ل  م جد دليل مصيفه عن التحيم 

 ص:اللفق الاا

   لرظ  ض  لهداللة عهرى فريد  احرد بالشرخ  ي رل يحمرد، أ   احرد برالن ع  

ي ررل رجررل، أ  عهررى أفررياد يتعررددة يحصرر رة ي ررل ث ثررة  عشررية  يائررة  قرر ى 

 ر ا  جم   فيمق،  غيي ال  يرن اسلررال التري بردل عهرى عردد يرن اسفرياد 

  ال بدل عهى امتوياق جمي  اسفياد.

ين أي قيد،  قرد مريد يقيردا  بقيرد،  قرد مكر ن عهرى    قد ميد الهرظ الخاو يطهقا  

صيوة طهي الرعل، ي ل  للابق هللا((،  قد مك ن عهى صيوة النهي عن الرعرل، 

 ي ل  لل ال بيسس ا((، فيندرا في الخاو المطهق،  المقيد  اسيي  النهي.

  وحكم الااص عل  وجه اإلجمال

م الخراو الربي  ضر  لره أاه إاا  رد ا  شيعي دل داللة قطعيرة عهرى يعنرا 

 حقيقة،  ثا  الحك  لمدل له عهى مايل القط  ال المن.

عَددددددداُم َعَشدددددددَرِة  ﴿فرررررررالحك  المسرررررررتراد يرررررررن ق لررررررره بعرررررررالى   فََكفَّاَرتُدددددددهُ اِط 

[،     ج ب إطعراى عشرية يسراكين،  ال بحتمرل العشرية 89﴾]المائدة َمَساِكينَ 

((  ر  أربعين شداة شداةفي كل اقصا   ال زمادة.  الحك  المستراد ين حدمث  لل

بقدمي النصاب البي بيي الزكاة فيه يرن الورن  بر ربعين،  بقردمي ال اجري بشراة 

 ب  احتمال زمادة أ  اق  في  با أ  ااا.

 لكن إاا قاى دليل مقتي ب  مل  با الخراو، أي إرادة يعنرى آخري ينره محتمرل 

حنريرة الشراة فري عهى يا اقتتام الدليل.  ي ال  با يا قدينام في ب  مرل عهمراء ال

الحدمث السابق بما مع  الشاة  قيمتهرا،  بر  مهه  الصراع يرن بمري أ  شرعيي فري 

صرردقة الرطرري بمررا معرر  الصرراع  قيمترره،  برر  مهه  الصرراع يررن بمرري فرري حرردمث 

 المصياة بما مشمهه  مشمل أي ع   مماثل المتهف.

 قييدم.فإاا  رد الخاو يطهقا  حمل عهى إط قه،  إاا  رد يقيدا  حمل عهى ب
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 الريق بين الهرظ المطهق  الهرظ المقيرد  أن المطهرق  ر  يرا دل عهرى فريد غيري 

يقيد لرما  ب ي قيد، ي ل  يصيي،  رجل،  طائي،  المقي د    يا دل عهى فريد 

 يقيد لرما  ب ي قيد، ي ل  يصيي يسه ،  رجل رشيد،  طائي أبيض.

م، فررإن قرراى الرردليل عهررى فررالمطهق مرهرر  عهررى إط قرره إال إاا قرراى دليررل عهررى بقييررد

 بقييدم كان  با الدليل صارفا  له عن إط قه  ياينا  المياد ينه.

دِد َوِصديٍَّة يُوِصدي بَِهدا أَو  َدي دنٍ  ﴿فري ق له بعالى   [، ال صرية 11﴾]النسراء ِمن بَع 

يطهقررة قيرردت بالحرردمث، الرربي دل عهررى اارره ال  صررية برر ك ي يررن ال هررث، فصررار 

 التي في حد د ثهث التيكة.المياد في اآلمة ال صية 

 إاا  رد الهرظ يطهقا  في ا  شيعي،   رد    ارسه يقيدا  في ا  آخري، إن 

كان ي ض ع النصين  احدا  ب ن كان الحك  ال ارد فيهما يتحدا ،  الساي الربي 

بني عهيه الحك  يتحدا ، حمل المطهق عهى المقيد، أي  كران المرياد يرن المطهرق 

اد الحكرر   السرراي، ال متصرر ر االخررت   برراحط ق  رر  المقيررد سارره يرر  ابحرر

  التقييد، فيك ن المطهق يقيدا  بقيد المقيد.

دُم  ﴿ي ال  با  ق لره بعرالى فري مر رة المائردة   ُم َولَح  َمدس  َعلَدي ُكُم ال َمي تَدةُ َوال ددَّ ُحرِِّ

 [الدى  نا يطهق القيد.3﴾]المائدة 000ال ِان ِزيِر 

مددا  َعلَدد   ﴿   ق لره بعررالى فرري مر رة اساعرراى ِحدَي اِلَدديَّ ُمَحرَّ قُددل الَّ أَِجدُد فِددي َمددا أُو 

دددددَم ِخنِزيدددددرٍ  دددددفُوحا  أَو  لَح  س  عَُمدددددهُ اِالَّ أَن يَُكدددددوَن َمي تَدددددة  أَو  َدمدددددا  مَّ  َطددددداِعٍم يَط 

[، الرردى  نررا يقيررد بالمسررر  ، فررالمياد بالرردى فرري آمررة المائرردة الرردى 145﴾]اساعرراى 

آمة اساعاى، سن الحك  في اآلمترين  احرد  المسر   المنص و عهى بحيممه في

    التحيم ،  الساي البي بني عهيره الحكر  فيهمرا  احرد   ر  ك اره ديرا ، فهر  

 كان الدى يحيى يطهق الدى خ  القيد     لليسر حا (( ين الرائدة.

أيررا إاا اختهررف النصرراب فرري الحكرر ،أ  فرري السرراي، أ  فيهمررا يعررا ، فرر  محتمررل 

د بل معمل بالمطهق عهى إط قه في ي ضرعه،  بالمقيرد عهرى المطهق عهى المقي

قيدم في ي ضعه، سن اخرت   الحكر  أ  السراي أ  أحرد ما قرد مكر ن  ر  عهرة 

االخت   إط قا   بقييدا .   با يرب ي الحنريرة  أك ري المالكيرة،  أيرا إاا اختهررا 

 في الساي  ابحد في الحك  فيحمل المطهق عهى المقيد.

يَددا أَيَُّهددا الَّددِذيَن  ﴿المختهرررين حكمررا  يرر  ابحرراد السرراي ق لرره بعررالى  ي ررال النصررين 

دددددددِديَُكم  اِلَددددددد   ِسدددددددلُوا  ُوُجدددددددوَهُكم  َوأَي  دددددددالِة فا   دددددددتُم  اِلَددددددد  الوَّ آَمنُدددددددوا  اِذَا قُم 

َسُحوا  بُِوُجوِهُكم   ﴿[،  ق له بعالى  6]اساعاى ﴾ال َمَرافِقِ  ُموا  َصِعيدا  َطيِِّبا  فَام  فَتَيَمَّ

ددهُ وَ  ن  ددِديُكم مِِّ [،  السرراي فرري اآلمتررين  احررد   رر  التطهيرري حقايررة 6﴾]المائرردة  أَي 

الص ة،  الحكر  فري اس ل  جر ب الوسرل  فري ال اايرة  جر ب المسرح،  ي هره 
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َهاُت نَِسَّئُِكم   ﴿ق له   َوَربَدائِبُُكُم الالَّتِدي فِدي ُحُجدوِرُكم  ﴿[،  ق له23﴾]النساء  َوأُمَّ

ن نَِِّسَّئُِكُم الالَّ   [.23﴾]النساء تِي َدَخل تُم بِِهنَّ مِِّ

 ي ررال النصررين المتحرردمن حكمررا المختهرررين مررااا ، ق لرره بعررالى فرري كرررارة القتررل   

َسدددلََّمةٌ اِلَددد   ﴿خطررر   ِمنَدددٍة َوِديَدددةٌ مُّ ف  ِريدددُر َرقَبَدددٍة مُّ ِمندددا  َخَطئدددا  فَتَح  َوَمدددن قَتَدددَل ُمف 

ِلددهِ  َوالَّددِذيَن يَُظدداِهُروَن ِمددن  ﴿ر [،  ق لرره بعررالى فرري كرررارة المهررا92النسرراء ]﴾أَه 

دن قَب دِل أَن يَتََماسَّدا ِريُر َرقَبَدٍة مِِّ [. 3]الميادلرة ﴾نَِِّسائِِهم  ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَح 

َجداِلُكم   ﴿ ق له في شه د المدامنة   دِهُدوا  َشدِهيَدي ِن مدن رِِّ تَش  [. 282﴾]الاقرية َواس 

دد ﴿ ق لرره فرري شرره د المياجعررة   ددنُكم  َوأَش  ٍل مِِّ [. فررري 2﴾]الطرر ق ِهُدوا ذََوي  َعددد 

اآلمتين الحك   احد   ر   جر ب بحيمري رقارة،  السراي فري ال جر ب يختهرف 

 ساه في إحدا ما المدامنة،  ال ااية المياجعة.

ف  معتاي المقيد بيااا    محمل المطهق عهيه إال فري صر رة  احردة،   ري يرا إاا 

 أيا إاا اختهف حكما ، أ  مااا ، أ  اختهرا حكمرا   ابحد  ي ض عهما حكما   مااا .

 مررااا ، فرر  محمررل المطهررق عهررى المقيررد بررل مرهرر  المطهررق فرري ي ضررعه عهررى 

إط قه،  مره  المقيد في ي ضعه عهى قيدم، سن اخت   الحك  قرد مكر ن مرااا  

فرري االخررت   برراحط ق  التقييررد، أي أارره لمررا كرران الحكرر  فرري آمررة ال ضرر ء 

ل اسمرردي، أطهقهررا  لرر  مقيررد ا بك اهررا إلررى الميافررق، سن الترريم   جرر ب غسرر

رخصرة شرريع  لهتخريررف عنررد عرردى  جر د المرراء، فينامرراه التخريررف أمتررا  فرري 

إط ق اليد فييزئ كل يا مصدق عهيه لرظ مد،  كبل  الحال إاا اختهرف السراي 

إرادة فقررد مكرر ن القتررل خطرر  اقتتررى بقييررد اليقاررة باحممرران بشرردمدا  لهعق بررة،  

 المما ي الع دة ل  مقتض  با التشدمد فييزئ بحيمي أمة رقاة.

 صيغة األمر:

 إاا  رد الهرظ الخاو في الن  الشيعي عهى صيوة اسيري أ  صريوة الخاري 

البي في يعنى اسيي أفاد احمياب، أي طهي الرعل الم ي ر بره أ  المخاري عنره 

دِديَُهَمافَداق َطعُوا   ﴿عهى  جه احلزاى. فق له بعالى   [، أفراد إميراب 38﴾]المائردة أَي 

نَ  ﴿قط  مد السارق  السارقة،  ق له   [، أفراد 228﴾]الاقرية  َوال ُمَطلَّقَاُت يَتََربَّو 

إمياب بيب  المطهقة ث ث قي ء.  الهرظ عند إط قه مدل عهى يعنام الحقيقي 

ة الرربي  ضرر  لرره،  ال مصرري  يعنررام الحقيقرري  غرر  بقيمنررة، فررإن  جرردت قيمنرر

بصرري  صرريوة اسيرري عررن احميرراب إلررى يعنررى آخرري فهرر  ينهررا يررا دلرر  عهيرره 

 ﴿[،  النردب فري ق لره  187﴾]الاقرية كلوا واشربوا﴿القيمنة كاحباحة في ق له  

تُبُو ُ  ....﴿﴾عهرررى ق لررره  0000اِذَا تَدددَدايَنتُم بِدددَدي ٍن  َسدددم   فَددداك  [، 282﴾]الاقرررية  مُّ

َملُددوا َمددا ِشدد ﴿ التهدمررد فرري ق لرره    ﴿[،  التعييررز فرري ق لرره  40﴾]فصرره  ئ تُم  اع 
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ة ِلهِ  ن مِِّ [،  غيري الر  يمرا بردل عهيره صريوة اسيري 23﴾]الاقرية  فَأ تُوا  بُِسوَرٍة مِِّ

بالقيائن.  إاا ل  ب جد قيمنة اقتتى اسيي احميراب. بعض اسصر ليين ا ار ا 

اايره إلى أن صيوة اسيي يشتيا بين عدة يعان  البد ين قيمنة لتعيرين احرد يع

 ش ن كل يشتيا، فه  ي ض ع لمعان يتعددة.

 صيوة اسيي ال بدل لوة عهى أك ي ين طهي إمياد الرعل الم ي ر به،  ال بردل 

عهى طهي بكيمي الرعل الم ي ر به،  ال عهرى  جر ب فعهره فر را ، فرالتكيمي أ  

الماادرة بالرعل ال بدل الصريوة عنرد إط قهرا عهرى  احرد ينهمرا، سن المقصر د 

يرري  رر  حصرر ل المرر ي ر برره،   رربا المقصرر د متحقررق ب ق عرره يررية فرري أي اآل

 ق ، فإن  جدت قيمنة بدل عهى التكيمي كان  با التكيمي يسترادا  ين القيمنرة 

 ﴿ال ين الصيوة.  كبل  إن  جدت قيمنة بدل عهى الماادرة، فرري ق لره بعرالى  

هُ  َر فَل يَُودم  [، امرتريد بكيمري طهري الصرياى 185﴾]الاقرية  فََمن َشِهَد ِمدنُكُم الشَّده 

يرن بعهيرق اسيري بره بشريط يتكرير   ر  شره د الشرهي، ك اره قرال  فكهمرا شررهد 

دالَةَ  ﴿أحدك  الشهي أحدك  الشهي  جي عهيره الصرياى،  كربا فري ق لره   أَقِدِم الوَّ

 ًِ  [.78مياء اح]﴾ِلُدلُوِف الشَّم 

 قرر  له اجرري  فرري ال اجاررات المحررددة ب  قررات امررتريدت الماررادرة يررن بحدمررد 

 مر ت بااتهائه.

َوَسدداِرُعوا  اِلَدد   ﴿ فرري اس ايرري بررالخييات امررتريدت الماررادرة يررن ق لرره بعررالى  

بُِِّكدددددددددم   دددددددددن رَّ ِفدددددددددَرٍة مِِّ دددددددددتَبِقُوا   ﴿،  ق لررررررررره  [123آل عمررررررررريان ]﴾َمغ  فَاس 

 .[148الاقية ]﴾ال َاي َراتِ 

 صيغة النهي :

هري أ  صريوة الخاري  إاا  رد الهرظ الخاو في الن  الشيعي عهى صيوة الن

التي في يعنى النهي أفاد التحيم ، أي طهي الكف عرن المنهري عنره عهرى  جره 

دددددددِرَكاِت َحتَّددددددد   ﴿احلرررررررزاى  الخرررررررت . فق لررررررره بعرررررررالى   َوالَ تَنِكُحدددددددوا  ال ُمش 

ِمنَّ   ﴿[، أفرراد بحرريم  ز اا المسرره  بالمشرريكات،  ق لرره بعررالى  221﴾]الاقررية يُددف 

دا آتَي تُُمدوُهنَّ َشدي ئا  َوالَ يَِحلُّ لَُكم  أَن تَأ   [، أفراد بحريم  أخرب 229﴾ ]الاقرية ُخذُوا  ِممَّ

ع   ين المطهقرات، سن صريوة النهري عهرى الريأي الرياجح، ي ضر عة لورة 

لهداللة عهى التحيم  فيره  ينها عند احط ق.  إاا  جردت قيمنرة بصريفها عرن 

منة، كالدعاء فري المعنى الحقيقي إلى يعنى ييازي، فه  ينها يا دل  عهيه القي

أَلُوا  َعدن   ﴿[،  الكيا ة في ق له  8﴾]آل عميان َربَّنَا الَ تُِزغ  قُلُوبَنَا ﴿ق له  الَ تَس 

ُكم   ددَد لَُكددم  تَُسددف  دديَاو اِن تُب  [. بعررض اسصرر ليين ا ارر ا إلررى أن 101﴾]الاقررية أَش 

 صيوة النهي ين باب المشتيا  ي كاسيي  الخ   فيهما  احد.
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طهي الكف دائمرا   فر را ، ساره ال متحقرق المطهر ب   ر  الكرف   النهي مقتتي

أال إاا كرران دائمررا ، بمعنررى اارره كهمررا دعرر  المكهررف ارسرره إلررى فعررل المنهرري عنرره 

كرها، فالتكيمي ضي ري لتحقق االيت ال في النهي،  كبل  الماادرة سن النهري 

الحرال,  عن الرعل إاما    بحيممه لت قي يا فيره يرن يترار،   ربا  اجري فري

سن يررن اهرري عررن شررئ إاا فعهرره  لرر  يررية فرري أي  قرر  ال متحقررق أارره ايت ررل، 

فتكيمي الكف  ك اه عهى الرر ر يرن يقتتريات النهري، فصريوة النهري المطهرق 

 بقتتي الر ر  التكيمي،  صيوة اسيي المطهق ال بقتتي ف را   ال بكيميا .

 ــــــــــــــــ
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 الباب الرابع

 ة التشريعيةفي القواعد األصولي

 

 رربم الق اعررد التشرريمعية امررتمد ا عهمرراء أصرر ل الرقرره احمرر يي يررن امررتقياء 

اسحكرراى الشرريعية،  يررن امررتقياء عهههررا  حكمهررا التشرريمعية،  يررن النصرر و 

التررري قررريرت يارررادئ بشررريمعية عايرررة  أصررر ل  بشررريمعية كهيرررة،  كمرررا بيررري 

امررتنااط  يياعابهررا فرري امررتنااط اسحكرراى يررن النصرر و بيرري يياعابهررا فرري

اسحكاى فيما ال ا  فيه، ليك ن التشيم  يحققا  يا قصد به ي صر   إلرى بحقيرق 

 يصالح الناف  العدل بينه  

 القاعدة األول 

 في المقود العام من التشريع 

 

لل المقصد العاى لهشارع ين بشيمعه اسحكاى    بحقيرق يصرالح النراف بكرالرة 

 ه .ضي رمابه ،  ب فيي حاجيابه   بحسينياب

فكل حك  شيعي يا قصد به إال  احد ين  بم ال  ثة التي بتك ن ينهرا يصرالح 

 الناف.

 ال مياعررى بحسرريني إاا كرران فرري يياعابرره إخرر ل بحرراجي،  ال مياعررى حرراجي 

 . بحسيني إاا كان في يياعاة أحد ما إخ ل بتي ري((

الشريعية،  بم القاعدة اس لى بي ن  المقصد العراى لهشرارع يرن بشريم  اسحكراى 

مرر اء أكاارر  بكهيريررة أى  ضررعية،  بينرر  ييابرري اسحكرراى باعتاررار يقاصررد ا، 

 يعيفة المقصرد العراى لهشرارع يرن التشريم  يرن أ ر  يرا مسرتعان بره عهرى فهر  

 اص صه حق فهمها،  بطايقها عهى ال قائ   امتنااط الحك  فيما ال ا  فيه.

مل عدة  ج م،  البي مريجح سن داللة اسلرال  العاارات عهى المعااي، قد بحت

 احدا  ين  بم ال ج م    ال ق   عهى يقصد الشرارع، سن بعرض النصر و 

قررد بتعررار  ل ا ي ررا،  الرربي ميفرر   رربا التعررار   م فررق بينهررا أ  مرريجح 

أحد ا    ال ق   عهى يقصد الشارع. سن ك ييا  ين ال قائ  التي بحدث ربمرا 

ة إلرى يعيفرة أحكايهرا بر ي دليرل ال بتنا لها عاارات النصر و،  بمرس الحاجر

 ين اسدلة الشيعية بنص صه  ر حه  يعق له.

 كبل  اص و اسحكاى التشيمعية ال بره  عهى  جهها الصرحيح إال إاا عري  

المقصد العاى لهشارع يرن بشريم  اسحكراى،  عيفر  ال قرائ  اليزئيرة التري يرن 

 الرعهية. أجهها ازل  اسحكاى القيآاية، أ   ردت السنة الق لية أ 
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فالمقصد العاى لهشارع ين التشيم     الماين في  بم القاعدة اسص لية اس لى 

 أيررا ال قررائ  اليزئيررة الترري شرريع  لهررا اسحكرراى فهرري ياينررة فرري كترري الترسرريي 

  أمااب النز ل  صحا  السنة.

 ومنطوق هذ  القاعدة:

ناف في  ربم أن المقصد العاى لهشارع ين بشيم  اسحكاى    بحقيق يصالح ال 

الحياة، بيهي النر  له   دف  التير عنه ، سن يصالح النراف فري  ربم الحيراة 

بتك ن ين أي ر ضي رمة لهر ،  أير ر حاجيرة  أير ر بحسرينية، فرإاا بر افيت 

لهرر  ضررري رمابه   حاجيرررابه   بحسرررينابه  فقررد بحققررر  يصرررالحه .  الشرررارع 

ن لتحقيررق أيهررات احمرر يي شرريع أحكايررا  فرري يختهررف أبرر اب أعمررال احاسررا

الترررري رمات  الحاجيررررات  التحسررررينات لألفررررياد  اليماعررررات،  يررررا أ مررررل 

ضي رما  ال حاجيا  ال بحسينيا ين غيي أن مشيع حكما  لتحقيقه  حرمه،  يرا 

شرريع حكمررا  إال حميرراد  حرررظ  احررد يررن  رربم ال  ثررة، فهرر  يررا شرريع حكمررا  إال 

النراف لر  مشريع لهرا  لتحقيق يصرالح النراف  يرا أ مرل يصرهحة اقتترا ا حرال

 حكما .

أيا الاي ران عهرى أن يصرالح النراف ال بعرد   ربم اسار اع ال  ثرة  فهر  الحرس 

 المشا دة، سن كل فيد أ  ييتم  بتك ن يصهحته ين أي ر ضي رمة  أير ر 

حاجية  أي ر كمالية، ي     التي ري لسكنى احاسان ي  ى مقيه حي الشرمس 

ال،  الحاجي أن مك ن المسكن يما بسهل فيره  زيهيمي الايد  ل  يوارة في ج

السكنى ب ن بكر ن لره ا افرب بررتح  بوهرق حسري الحاجرة،  التحسريني أن ميمرل 

 مؤثث  ب في فيه  مائل الياحة، فإاا بر افي لره الر  فقرد بحققر  يصرهحته فري 

مرركنام،   كرربا طعرراى احاسرران  لاامرره  كررل شرر ن يررن شررئ ن حيابرره، بتحقررق 

م اسا اع ال  ثة له.  ي رل الرريد  الميتمر ، فرإاا بر افي يصهحته فيه بت افي  ب

سفيادم يرا مكررل إميراد  حررظ ضري رمابه   حراجيته   بحسرينابه ، فقرد بحقرق 

 له  يا مكرل يصالحه .

أيررا الاي رران عهررى أن كررل حكرر  فرري احمرر ى إامررا شرريع حميرراد  احررد يررن  رربم 

الكهيررة  اليزئيررة فرري  اسيرر ر ال  ثررة  حرمرره فهرر   امررتقياء اسحكرراى الشرريعية

يختهررف ال قررائ   اسبرر اب،  امررتقياء العهررل  الحكرر  التشرريمعية الترري قياهررا 

 الشارع بك يي ين اسحكاى.

 قاررل أن اعرري  أي هررة يررن  رربا االمررتقياء ااررين المررياد شرريعا  بالترري ري 

  الحاجي  التحسيني.

 فأما الضروري:
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يصرالحه ،  إاا فقرد اخترل فه  يا بق ى عهيره حيراة النراف  البرد ينره المرتقاية  

 اماى حيابه ،  ل  بستق  يصالحه ،  عم  فيه  الر ضى،  المرامد.

  اسي ر التي رمة لهناف بهبا المعنى بيج  إلى حرظ خمسة أشياء 

الرردمن  الررنرس،  العقررل،  العرري ،  المررال، فحررظ كررل  احررد ينهمررا ضرري ري 

 لهناف.

 وأما األمر الحاجي:

لهيسري  السرعة،  احتمررال يشرتاق التكهيرف،  أعارراء فهر  يرا بحتراا إليرره النراف  

الحيرراة،  إاا فقررد ال مختررل امرراى حيررابه   ال بعرر  فرريه  الر ضررى، كمررا إاا فقررد 

 التي ري،  لكن مناله  الحيا  التيق.

 اسي ر الحاجية لهناف بهبا المعنى بيجر  إلرى رفر  الحريا عرنه ،  التخريرف 

طرريق التعايررل  التاررادل  مررال عهرريه  ليحتمهرر ا يشرراق التكهيررف،  بيسرري لهرر  

 العي .

 وأما التحسيني:

فه  يا بقتتيه المي ءة  اآلداب  ميي اسي ر عهرى أقرداى ينهراا،  إاا فقرد ال  

بختل حياة الناف كما إاا فقرد اسيري التري ري،  ال منراله  حريا، كمرا إاا فقرد 

ة  با اسيري الحراجي،  لكرن بكر ن حيرابه  يسرتنكية فري بقردمي العقر ل الياجحر

  الرطي السهيمة.

 اسيرر ر التحسررينية لهنرراف بهرربا المعنررى بيجرر  إلررى يكررارى اسخرر ق  يحامررن 

 العادات  كل يا مقصد به ميي الناف في حيابه  عهى أحسن ينهاا.

 ما الذي شرعه اإلسالم لألمور الضرورية للناس؟

اسي ر التي رمة لهنراف كمرا قردينا بيجر  إلرى خمسرة أشراء  الردمن،  الرنرس، 

لعقررل،  العي ، المررال،  قررد شرريع احمرر ى لكررل  احررد يررن  رربم الخمسررة  ا

أحكايا  بكرل إميادم  بك منه،  أحكايا  بكرل حرمره  صريااته،  بهربمن النر عين 

 ين اسحكاى حقق لهناف ضي رمابه .

فالررردمن  ررر  ييررر ع العقائرررد  العارررادات  اسحكررراى  القررر ااين التررري شررريعها هللا 

ف برريبه ،  ع قررابه  بعترره  برراعض.  قررد شرريع مرراحااه لتنمرري  ع قررة النررا

احمرر ى حميررادم  إقايترره  إميرراب احممرران  أحكرراى الق اعررد الخمررس الترري بنرري 

عهيهررا احمرر ى،   رري  شررهادة أن ال الرره إال هللا،  أن يحمرردا  رمرر ل هللا،  إمقرراى 

الص ة،  إمتاء الزكاة،  ص ى ريتان،  حن الاي ،  مائي العقائرد،  أصر ل 

ات، التي قصد الشارع بتشيمعها، إقاية الدمن    ب ايته في القه ب بابااع العااد
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اسحكاى التي ال مصهح الناف إال بها،  أ جي الدع ة إليه،  بر يين الردع ة إليره 

 ين االعتداء عهيها  عهى القائمين بها،  ين  ض  عقاات في مايهها.

كاى اليهراد، لمحاربرة  شيع لحرمه  كرالة بقائه  حمامته ين العد ان عهيه  أح

يررن مقررف عقاررة فرري مررايل الرردع ة غهيرره،  يررن مرررتن يترردمنا  لييجرر  عررن دمنرره، 

 عق بة ين ميبد عن دمنه،  عق بة ين ماتدع   محدث في الردمن يرا لريس ينره، 

أ  محرري  أحكايرره عررن ي اضررعها،  الحيرري عهررى المرترري المرراجن الرربي محررل 

 المحيى.

 النفً:

لهت الد  التنامل،  بقاء الن ع عهى أكمرل  جر م  شيع احم ى حمياد ا الز اا

 الاقاء.

 شيع لحرمها  كرالرة حيابهرا، إميراب بنرا ل يرا مقيمهرا يرن ضري ري الطعراى 

 الشياب  الهااف  السكن،  إمياب القصاو  الدمة  الكرارة عهى ين معتدي 

 عهيها،  بحيم  احلقاء بها إلى التههكة،  إمياب دف  التير عنها.

العقل بحيم  الخمي  كرل يسركي،  عقراب يرن مشرتيمها أ  متنرا ل   شيع لحرظ

 أي يخدر.

  شيع لحرظ العي  حد الزااي  الزااية  حد القاا .

شرريع احمرر ى لتحصرريهه  كسرراه  إميرراب السررعي لهرريزق  إباحررة المعرراي ت 

  الماادالت  التيارة  المتاربة.

قة،  بحيم  الو   شيع لحرمه  حمامته  بحيم  السيقة،  حد السارق  السار

 الخيااة  أكل أي ال الناف بالااطرل،  إبر   يرال الويري،  بترمين يرن متهرف 

 يال غييم،  الحيي عهى السريه  اي الورهة،  دف  التير  بحيم  اليبا.

  كرل حرظ التي رمات كهها ب ن أبا  المحم رات لهتي رات.

عارررادات فمرررن  ررربا متارررين أن احمررر ى شررريع أحكايرررا  فررري يختهرررف أبررر اب ال

 المعرراي ت  العق بررات بقصررد إلررى كرالررة يررا  رر  ضرري ري لهنرراف بإميررادم 

  بحرمه  حمامته.

 قررد دل عهررى  رربا القصررد بمررا قيارره برراعض  رربم اسحكرراى يررن العهررل  الحكرر  

َوقَدداتِلُوُهم  َحتَّدد  الَ تَُكددوَن فِت نَددةٌ  ﴿التشرريمعية، كق لرره بعررالى فرري إميرراب اليهرراد  

 ِ يُن لِِلِّ َولَُكددم  فِددي  [،  ق لرره فرري إميرراب القصرراو  ﴿193﴾]الاقررية َويَُكددوَن الدددِِّ

ددَواِل  ﴿،  ق لرره مرراحااه  [179الاقررية ]﴾ال ِقَودداِص َحيَدداةٌ  ددن  أَم  ِلتَددأ ُكلُوا  فَِريقددا  مِِّ

في بعهيرل النهري عرن بير  التمري  ،  ق ل اليم ل [188الاقية ]﴾النَّاِس بِاإِلث مِ 

((،  الةمر بدم يأخدذ أحددكم مدال أخيدهأرأيس اذا منع هللاقال أن ماد  ص حه  لل
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إلررى غيرري الرر  يررن العهررل الترري برردل عهررى قصررد الشررارع حمامررة الرردمن  اسارررس 

  اسي ال  كل يا    ضي ري لهناف.

 ما الذي شرعه اإلسالم لألمور الحاجية للناس؟

اسي ر الحاجية لهناف، كمرا قردينا بيجر  إلرى يرا ميفر  الحريا عرنه ،  مخررف 

تكهيررف،  ميسرري لهرر  طرريق المعرراي ت  الماررادالت،  قررد شرريع عهرريه  أعارراء ال

احمرر ى فرري يختهررف أبرر اب العاررادات  المعرراي ت  العق بررات جمهررة أحكرراى 

 المقص د بها رف  الحيا،  اليسي بالناف.

فري العاادات، شيع اليخ  بيفيها   بخريرا  عن المكهرين إاا كان فري العزممرة 

ن لمن كان ييمتا  أ  عهرى مرري،  قصري يشقة عهيه ، ف با  الرطي في ريتا

الص ة اليباعية لهمسافي،  لصر ة قاعردا  لمرن عيرز عرن القيراى،  أبرا  التريم  

لمن ل  ميد الماء،  الص ة في السرينة  ل  كان االبيام لويي القاهة،  غيي الر  

 ين اليخ  التي شيع  ليف  الحيا عن الناف في عاادابه .

يررن أارر اع العقرر د  التصرريفات الترري بقتترريها   فرري المعرراي ت، شرريع ك يرريا  

حاجات الناف، ك ا اع الاي ع  احميارات  الشريكات  المتراربات  رخر  

في عق د ال بنطاق عهى القياف،  عهى الق اعد العاية في العق د، كالسره   بير  

ال فاء  االمتصناع،  المزارعة،  المساقاة،  غيي ال  يما جيى عهيه عري  

يه حاجته .  شيع الط ق لهخ و ين الز جية عنرد الحاجرة، الناف  دع  إل

 أحرررل الصررريد  ييترررة الاحررري  الطيارررات يرررن الررريزق،  جعرررل الحاجرررات ي رررل 

 التي رمات في إباحة المحم رات.

 في العق بات جعل الدمة عهى العاقهرة بخريترا  عرن القابرل خطر ،  درأ الحرد د 

 او ين القابل.بالشاهات،  جعل ل لي المقت ل حق العر  عن القص

 قررد دل عهررى يررا قصرردم بهرربم اسحكرراى يررن التخريررف  رفرر  الحرريا بمررا قيارره 

عَددَل  ﴿باعتررها يررن العهررل  الحكرر  التشرريمعية،  كق لرره بعررالى   ُ ِليَج  ُِّ َمددا يُِريددُد 

ن  َحَرجٍ  يِن ِمدن   ﴿ ق له ماحااه  ، [6المائدة ]﴾َعلَي ُكم مِِّ َوَما َجعَدَل َعلَدي ُكم  فِدي الددِِّ

ددددَر َوالَ يُِريددددُد بُِكددددُم  ﴿ ق لرررره بعررررالى  [، 78﴾]الحررررن َحدددَرجٍ  ُ بُِكددددُم ال يُس  ُِّ يُِريددددُد 

ددرَ  ُ أَن يَُافِِّددَف َعددنُكم  َوُخِلددَق اإِلنَسدداُن  ﴿ ق لرره   ،[185الاقررية ]﴾ال عُس  ُِّ يُِريددُد 

 ((.بعةس بالحنيفة السمحة  لل [،  ق ل اليم ل 28﴾]النساء َضِعيفا  

 لألمور التحسينية للناس؟ما الذي شرعه اإلسالم 

اسي ر التحسينية لهناف ـ كما قدينا ـ بيجر  إلرى كرل يرا محمرل حراله   ميعههرا 

عهى  فاق يا بقتتيه المي ءة  يكارى اسخ ق.  قد شيع احم ى في يختهف 
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أبررر اب العارررادات  المعررراي ت  العق برررات أحكايرررا  بقصرررد إلرررى  ررربا التحسرررين 

 عادات،  بيشد   إلى أحسن المنا ن  أق يها. التيميل  بع د الناف أحسن ال

فرررري العارررادات شررريع الطهرررارة لهاررردن،  ال ررر ب،  المكررران،  مرررتي العررر رة، 

 االحتياز عن النيامات،  االمتنزام ين الا ل.  ادب إلى أخب الزمنة عند كل 

يسيد،  إلرى التطر ع بالصردقة  الصر ة  الصرياى،  فري كرل عارادة شريع ير  

 با  لها، بيج  إلى بع مد الناف أحسن العادات.أركااها  شي طها آدا

 فرري المعرراي ت حرريى الورر   الترردليس  التويمرري  احمرريا   التقتيرري،  حرريى 

التعايل فري كرل ايرس  ضرار،  اهرى عرن بير  احاسران عهرى بير  أخيره،  عرن 

بهقرري اليكارران،  عررن التسررعيي،  غيرري الرر  يمررا ميعررل يعرراي ت النرراف عهررى 

 أحسن ينهاا.

ات، محيى في اليهراد قترل الي اران  الصرايان  النسراء،  اهرى عرن  في العق ب

 الم هة  الودر،  قتل اسعزل،  إحياق يي  أ  حي.

 في أب اب اسخ ق  أيهات الرتائل، قير احم ى يا مهبب الرريد  الميتمر  

 مسرريي بالنرراف فرري أقرر ى السررال.  قررد دل مرراحااه عهررى قصرردم  رربا التحسررين 

لَددـِكن  ﴿  الترري قياهررا برراعض أحكايرره، كق لرره بعررالى   التيميررل بالعهررل  الحكرر ََ
ددَرُكم  َوِليُددتِمَّ نِع َمتَددهُ َعلَددي ُكم   وانمددا   لل[،  قرر ل ليمرر ل 6﴾]المائرردة يُِريددُد ِليَُطهَّ

ان هللا طيدب ال ((،  ق لره عهيره الصر ة  السر ى  للبعةس ألتمم مكارم األخالق

 ((.قبل اال طيبا

العهررل  الحكرر  الشرريعية فرري يختهررف اسبرر اب فامررتقياء اسحكرراى الشرريعية  

 ال قررائ  منررتن أن الشررارع احمرر يي يررا قصررد يررن بشرريمعه اسحكرراى إال حرررظ 

 ضي رمات الناف  حاجيته   بحسينيابه ،   بم  ي يصالحه .

 قررررد أفررررا  احيرررراى أبرررر  إمررررحاق الشرررراطاي فرررري أ ل اليررررزء ال ررررااي يررررن 

عهيه،  بعد أن أبى ب ي هرة عدمردة  كتابللالم افقات(( في إثاات  با بما ال يزمد

ين أحكاى الشيمعة  حكر  بشريمعها بردل عهرى أن كرل حكر  شريعي، إامرا قصرد 

بتشيمعه حرظ  احد يرن  ربم ال  ثرة التري بتكر ن ينهرا يصرالح النراف، قرال يرا 

اصررره  للإن المرررر ا ي،  العم يررررات،  المطهقررررات،  المقيرررردات،  اليزئيررررات 

ختهرة في كل باب ين كل أب اب الرقه  كرل الخاصة في أعيان يختهرة   قائ  ي

ا ع ين أا اعه،  مؤخب ينها أن التشيم  دائي ح ل حرظ  بم ال  ث التري  ري 

 أمس يصالح الناف((.
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 قد اقتت  حكمة الشارع احمر يي  يرا أرادم يرن حررظ  ربم اسار اع ال  ثرة 

عتاري عهى أبر   جره، أن شريع ير  اسحكراى التري بحررظ كرل ار ع ينهرا أحكايرا  ب

 يكمهة لها في بحقيق  بم المقاصد.

فري التي رمات لما شيع إميراب الصر ة لحررظ الردمن، شريع أداء را جماعرة 

 إع اها براساان، لتكر ن إقايرة الردمن  حرمره أبر  بإلهرار شرعائيم  االجتمراع 

 عهيها.

 لما أ جي القصاو لحرظ النر ف، شيع التماثل فيه ليؤدي إلى الوي  ينره 

يي العدا ة  الاوتاء، سن قتل القابل بص رة أفم  يما قد مرؤدي ين غيي أن م 

 عهى مر  الدياء  إلى اقيض المقص د ين القصاو.

  لما حيى الزاا لحرظ العي  حيى الخه ة باسجناية مدا  لهبرمعة.

  لما حيى الخمي حرما  لهعقل حيى القهيل ينه  ل  ل  مسكي.

،  كررل يررا مررؤدي إلررى المحمرر ر  جعررل كررل يررا ال مررت  ال اجرري إال برره  اجاررا  

 يحم را ،  حبر ين ك يي ين المااحات  قيد ك ييا  ين المطهقرات،  خصر  

ك ييا  ين المطهقات،  خص  ك يري يرن العم يرات مردا  لهربرائ  .  لمرا شريع 

الز اا لهت الد  التنامرل، اشرتيط الكرراءة برين الرز جين بكمري   له فراق  حسرن 

ها لحرررظ الترري رمات كمههررا بتشرريم  أحكرراى المعاشررية، فاسحكرراى الترري شرريع

 بحقق  با المقصد عهى أكمل  ج  ه.

 فرري الحاجيررات لمررا شرريع أارر اع المعرراي ت يررن بيرر ع  إميررارات  شرريكات 

 يتاربات، كمهها بالنهي عن الوير  اليهالة  بي  المعرد ى،  بيران يرا مصرح 

أن بكر ن اقتيان العقد به ين شي ط   يرا ال مصرح،  غيري الر  يمرا مقصرد بره 

 المعاي ت فيها مي حاجة الناف ين غيي أن ب يي الخص يات  اسحقاد.

 في التحسينيات لما شيط ادب فيها عدة أشياء بكهمها،  لما اردب إلرى التطر ع 

جعل الشي ع فيه ي جاا  له، حيى ال معتاد المكهف إبطال عمهه الربي شريع فيره 

 احاراق ين طيي الكسي. قال أن متمه،  لما ادب إلى احاراق ادب أن مك ن

فمن حقق النمي في أحكاى الشيمعة احم يية، متاين أن المقص د ين كرل حكر  

شيع فيهرا  حررظ ضري ري لهنراف، أ  حراجي لهر ، أ  بحسريني، أ  يكمرل لمرا 

 محرظ  احدا  ينها.

 ترتيب األحكام الشرعية بحسب المقوود منها:

ي  التحسرريني متاررين أن يمررا قرردينا فرري بيرران المررياد يررن الترري ري  الحرراج

التي رمات أ    بم المقاصد ساها عهرى فقرد ا اخرت ل امراى الحيراة،  شري ع 

الر ضى برين النراف   ضرياع يصرالحه .  بهيهرا الحاجيرات، ساره متيبري عهرى 
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فقد ا  ق ع الناف في الحريا  العسري،  احتمرال المشرقات التري قرد بنر ء بهر ، 

هرى فقرد ا اخرت ل امراى الحيراة  ال  قر ع  بهيها التحسرينيات، ساره ال متيبري ع

الناف في الحيا،  لكن متيبي عهى فقد ا خي ا الناف عهرى يقتترى الكمرال 

 احاسااي  المي ءة  يا بستحسنه العق ل السهيمة.

 عهى  ربا  فاسحكراى الشريعية التري شريع  لحررظ التري رمات أ ر  اسحكراى 

تر فيي الحاجيرات، ثر  اسحكراى  أحقها بالمياعاة،  بهيها اسحكراى التري شريع  ل

الترري شرريع  لهتحسررين  التيميررل،  بعتارري اسحكرراى الترري شرريع  لهتحسررينيات 

كالمكمهررة الترري شرريع  لهحاجيررات.  بعتارري اسحكرراى الترري شرريع  لهحاجيررات 

 كالمكمهة لهتي شيع  لحرظ التي رمات.

فرر  مياعررى حكرر  بحسرريني إاا كرران فرري يياعابرره إخرر ل بحكرر  ضرري ري أ  

خر ل بمرا  ر  يكمرل لره، ‘ن المكمل ال مياعى إاا كران فري يياعابره حاجي، س

 لرربا أبرريح كشررف العرر رة إاا اقتتررى  رربا عرر ا أ  عمهيررة جياحيررة، سن مررتي 

العرر رة بحسرريني،  العرر ا ضرري ري.  أبرريح بنررا ل الررنيس إاا كرران د اء أ  

اضررررطي إليرررره، سن االحتررررياز عررررن النيامررررات بحسرررريني،  المرررردا اة  دفرررر  

ت ضرري ري.  كرربل  أبرريح بيرر  المعررد ى فرري السرره   االمتصررناع، الترري رما

 اغتررريت اليهالررة فرري المزرعررة  المسرراقاة  بيرر  الوائرري، سن حاجررة النرراف 

 قت  ب ن بياعى  بم التحسينات.

 ال مياعررى حكرر  حرراجي إاا كرران فرري يياعابرره إخرر ل بحكرر  ضرري ري،  لهرربا 

فري حرال باريح اليخصرة بيي الريائض  ال اجاات عهى المكهررين الربمن ليسر ا 

 إن شق عهيه  يا كهر ا به،  إا كل بكهيف فيه إلزاى بمرا فيره كهررة  يشرقة، فهر  

ر عي أن ال بنال المكهف أمة يشقة س مهر  عردة يرن اسحكراى التري رمة يرن 

عاررادات  عق بررات  غيي ررا، لررن كررل يررا أيرري برره المكهررف أ  اهررى عنرره لحرررظ 

يره،  لكرن  احتمهر   ربم المشرقة فري التي رمات ال مخه  ايت اله يرن يشرقة عه

 مايل حرظ التي رمات لهمكهرين.

 أيا اسحكاى التي رمة فتيي يياعابها،  ال مي ز احخ ل بحك  ينهرا إال إاا 

كاا  يياعاة ضي ري بؤدي إلى احخر ل بتري ري أ ر  ينره.  لهربا أ جري 

يرن حررظ اليهاد حرما  لهدمن  إن كان فيه بتحية النرس، سن حررظ الردمن أ ر  

النرس،  أبيح شيب الخمي إاا أكيم عهى شيبها بإب   ارسه أ  عتر  ينره أ  

اضطي إليهرا فري لمر  شردمد، سن حررظ الرنرس أ ر  يرن حررظ العقرل.  إاا أكريم 

عهى إب   يال غييم، أبيح له أن مقري ارسره الهر ا برإب   يرال غيريم. فهربم 

 أ   ينه. اسحكاى فيها إ مال حك  ضي ري يياعاة لحك  ضي ري
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فقد ثار  بالاي ران أن يقاصرد الشرارع يمرا شريعه يرن اسحكراى، ال بعرد  حررظ 

 احرد يررن ال  ثررة أ  يرا مكمهرره،  أن  رربم المقاصررد ييبارة فرري يياعابهررا حسرري 

 أ ميتها،  عهى بيبياها ربا  اسحكاى التي شيع  لتحقيقها.

لشرريعية  عهررى  رربم القاعرردة اسصرر لية التشرريمعية اس لررى،  ضررع  الماررادئ ا

الخاصررة برردف  التررير،  الماررادئ الشرريعية الخاصررة بيفرر  الحرريا،  عررن كررل 

 يادأ ين  بم الماادئ بريغ  عدة في ع  امتناط  جمهة أحكاى.

وهددذ  بيددان المبددادأ الااصددة بدددفع الضددررل وأمةلددة ممددا تفددري عددن كددل مبدددأ 

 منها:

التي مرزال شريعا  يرن في عره  ثار ت حرق  الشررعة لهشريم  أ  اليرار،  -1

ا ت الخيار لهمشتيي في رد الماي  بالعيي  مائي أا اع الخيرارات،  الياري  ث

عهى القسمة إاا ايتن  الشيم ،   ج ب ال قامة  التدا ي ين اسييا ،  قترل 

التررار يررن الحيرر ان،  بشرريم  العق بررات عهررى اليرريائ  يررن حررد د  بعررازمي 

  كرارات.

أن مردف  الوريق التير ال مزال بالتير  ين في عه  ال مير ز لجاسران  -2

عررن أرضرره بررإغياق أر  غيرريم،  ال أن محرررظ يالرره بررإب   يررال غيرريم،  ال 

 مي ز لهمتطي أن متنا ل طعاى يتطي آخي.

متحمل التير الخاو لدف  التير العاى ين في عه  مقتل القابل لتر يين  -3

النرراف عهررى ار مرره ،  بقطرر  مررد السررارق لترر يين النرراف عهررى أيرر اله ،  مهرردى 

لهسق ط في الطيمق العاى،  محيي عهى المرتي الماجن،  الطايري  اليدار اآلمل

اليا ررل،  المكرراري المرهررس، مارراع يررال المرردمن جارريا  عنرره إاا ايتنرر  عررن بيعرره 

 أداء دمنه، بسرعيي أثمران الحاجيرات إاا غر  أربابهرا فري أثمااهرا، ماراع الطعراى 

عره، ممنر  ابخراا جايا  عهى يالكره إاا احتكري  احتراا النراف إليره  ايتنر  عرن بي

 حاا ت حداد بين بيار اسقمشة.

ميبكي أخف التيرمن ابقراء سرشرد ما  يرن في عره  محراس الرز ا إاا  -4

ياطررل فرري القيرراى بنرقررة ز جترره،  محرراس القيمرري إاا ايتنرر  عررن احاررراق عهررى 

قيمارره، بطهررق الز جررة لهتررير  لجعسررار، إاا اضررطي المرريمض إلررى بنررا ل 

، إاا عيررز ييمررد الصرر ة عررن التطهيرري أ  امررتقاال الميتررة أ  يررال الويرري بنا لرره

 القاهة صهى كما قدر، سن بيا  بم الشي ط أخف ين بيا الص ة.

مدا نهيدتكم دف  المتار يقدى عهى جهي المناف ،  لبا جاء في الحردمث  لل -5

((،  ين في عه  ممن  أن عنه فاجتنبو ل وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
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كه إاا كان بصيفه متي بوييم،  مكيم لهصرائ  أن مارالغ متصي  المال  في يه

 في المتمتة أ  االمتنشاق.

الترري رات بارريح المحمرر رات  يررن في عرره  يررن اضررطي إلررى يخمصررة  -6

إلى ييتة أ  دى أ  أي يحيى ف  إث  عهيه في بنا له، ين ل  مسرتطي  الردفاع عرن 

يتنر  يرن أداء دمنره ارسه إال باحضيار بوييم ف  إث  عهيره فري الردفاع بره، يرن ا

 مؤخب الدمن ين ياله بويي إااه.

الترري رات بقرردر بقرردر ا  يررن في عرره  لرريس لهمتررطي أن متنررا ل يررن  -7

المحيى إال قدر يا مسد الييق،  ال معررى يرن النيامرة إال القردر الربي ال ممكرن 

االحتياز ينه،  أحكاى اليخ  باطل إاا زال  أماابها، فالتيم  ماطل إاا بيسري 

بالماء،  الرطي محيى في ريتان إاا أقاى المسرافي الصرحيح،  كرل يرا التطهيي 

 جاز لعبر ماطل ز اله.

 وهذا بيان المبادأ الااصة برفع الحرج وأمةلة مما يتفري عنها:

المشقة بيهي التيسيي  ين في عها  جمي  اليخ  التي شريعها هللا بيفيهرا   -1

 ي  با التخريف. بخريرا  عنة المكهف لساي ين اسمااب التي بقتت

   بم اسمااب باالمتقياء ماعة 

السري   ين أجهه أبيح الرطي في ريتران،  قصري الصر ة اليباعيرة،  مرق ط 

 اليمعة،  اليماعة،  التيم .

المي    ين أجهه أبيح الرطي فري ريتران، التريم ،  الصر ة قاعردا ،  بنرا ل 

 المحيى لهع ا.

بكهمرة الكرري،  بريا ال اجري،  إبر    احكيام   ين أجهه أبريح لهمكريم الرتهرظ

 يال الويي،  أكل الميتة،  شيب الخمي.

النسيان   ين أجهه رف  احث  عمن اربكي يعصية ااميا ،  ل  ماطرل صر ى يرن 

أكل في اهار ريتان أ  شيب ااما ،  ل  بحيى ابيحة ين بريا التسرمية عهيهرا 

 عند ابحها ااميا .

لعيرري لمررن اشررتيام جررا    بعيارره،   مررال اليهررل   يررن أجهرره مررال رد المايرر  با

فس  الز اا بالعيي لمن بز ا جا    به،  اغتري التنراقض فري دعر ى النسري 

 لهيهل،  كبل  اغتري التناقض له راث  ال صي  االي ال قف لهيهل.

عم ى الاه ى   ين أجهه عري عن رشا  النيامات ين طين الش ارع  غيريم 

 ي عن الوان اليسيي في المعا ضات.يما ال ممكن االحتياز عنه،  عر
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النق    ين في عه  رف  التكهيف عن فاقد اس هية كالطررل  المينر ن،  رفر  

بعررض ال اجاررات عررن اسرقرراء  عررن النسرراء،  لرربا ال بيرري عهرريهن اليمعررة  ال 

 اليماعة،  ال اليهاد.

الحرريا شرريعا  ييفرر ع  يررن في عرره  فارر ل شررهادة النسرراء  حررد ن فيمررا ال  -2

هيره اليجرال يررن عير ب النسراء  شررؤ اهن،  االكترراء بوهارة المررن د ن مطهر  ع

التررزاى اليررزى  القطرر  فرري امررتقاال القاهررة  طهررارة المكرران  المرراء  القترراء 

  الشهادة،  ين في عه  يا قير م ين ااه إاا ضاق اسيي ابس .

الحاجات بنرزل ينزلره التري رات فري إباحرة المحمر رات   يرن في عره   -3

السرره ،  بيرر  ال فرراء،  االمتصررناع،  ضررمان الرردرا،  جرر از  الترريخي  فرري

االمررتقيا  برراليبح لهمحترراا،  غيرري الرر  يمررا فيرره العقررد أ  التصرري  عهررى 

 ييه ل أ  يعد ى،  لكن قت  به حاجة الناف.

 يمرررا مترررريع عهرررى  ررربا الماررردأ حكررر  ك يررري يرررن عقررر د المعررراي ت  ضررري ب 

ه ، فإارره إاا قرراى الاي رران الشرريكات الترري بحرردث بررين النرراف  بقتترريها بيررارب

الصحيح،  دل االمتقياء التاى عهى أن ا عا  ين  بم العق د  التصيفات صرار 

حاجيررا  لهنرراف بحيررث منرراله  الحرريا  الترريق إاا حرريى عهرريه   رربا النرر ع يررن 

التعايل، أبيح له  قدر يا ميف  الحيا ينه  ل  كان يحم را  لمرا فيره يرن اليبرا 

حاجيررات بارريح المحمرر رات كالترري رات،  بقرردر أ  شرراهته، بنرراء عهررى أن ال

 بقدر ا كالتي رات.

قال صاحي اسشاام  النمائي  لل ين ال  احفتاء بصحة بير  ال فراء حرين ك ري 

 فري القنيرة  000الدمن عهى أ ل بخارى،   كبا يصي،  قد مم م بي  اسيااة  

  الاوية  مي ز لهمحتاا االمتقيا  باليبح((.

 ـــــــــــــــــ
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 القاعدة الةانية

 فيما هو حق هللال وما هو حق المكلف

 

للأفعررال المكهرررين الترري بعهقرر  بهررا اسحكرراى الشرريعية، إن كرران المقصرر د بهررا 

يصررهحة الميتمرر  عايررة فحكمهررا حررق خررال  هلل  لرريس لهمكهررف فيرره خيررار، 

 بنريبم ل لي اسيي.  إن كران المقصر د بهرا يصرهحة المكهرف خاصرة، فحكمهرا 

  لهمكهررف  لرره فرري بنريرربم الخيررار.  إن كرران المقصرر د بهررا يصررهحة حررق خررال

الميتم   المكهف يعا ،  يصرهحة الميتمر  فيهرا ألهري، فحرق هللا فيهرا الوالري، 

 حكمها كحك  يا    حق خال  هلل،  إن كاار  يصرهحة المكهرف فيهرا ألهري، 

 فحق المكهف فيها الوالي،  حكمها كحك  يا    خال  لهمكهف((.

التشيمعية اس لى بتمن  أن أحكاى احمر ى ب جره عراى إامرا قصرد بهرا القاعدة 

بحقيررق يصررالح النرراف،   رربم القاعرردة التشرريمعية ال اايررة بتررمن  أن المصررهحة 

التي قصد بتشيم  الحك  بحقيقها قد بكر ن يصرهحة عايرة لهميتمر ،  قرد بكر ن 

 يصهحة خاصة لهريد،  قد بك ن يصهحة لهما يعا .

هللا يرا  ر  حرق الميتمر   شريع حكمره لهمصرهحة العايرة ال  المياد بما    حرق

لمصرررهحة فررريد خررراو، فهك اررره يرررن النمررراى العررراى،  لررر  مقصرررد بررره ارررر  فررريد 

 بخص صه اسي إلى رب الناف جميعه ،  ممي حق هللا.

المياد بما    حق المكهف يا    حق الرريد،  شريع حكمره لمصرهحته خاصرة، 

ن التي بعهق  بها اسحكراى الشريعية، ينهرا  قد ثا  باالمتقياء أن أفعال المكهري

يا    حق خال  هلل،  ينها يا    حق خال  لهمكهرف،  ينهرا يرا اجتمر  فيره 

 الحقان، حق هللا غالي،  ينها يا اجتم  فيه الحق ان،  حق المكهف غالي.

 فأما ما هو حق خالص ر فهو منحور باالستقراو فيما يأتي:

لصياى  الزكراة  الحرن،  يرا بنير  عهيره  ربم العاادات المحتة كالص ة  ا -1

العاادات ين احممان  احمر ى، فر ن  ربم العارادات  أمسرها يقصر د بهرا إقايرة 

الدمن     ضي ري لنماى الميتم ،  حكمة بشيم  كرل عارادة ينهرا عهرى أاهرا 

 لمصهحة عاية ى لمصهحة المكهف  حدم.

فإاها عارادة يرن جهرة أاهرا  العاادات التي فيها يعنى المؤ اة كصدقة الرطي، -2

بقيب إلى هللا بالصدقة لهرقياء  المساكين،  لكنها ليس  عاادة يحتة بل فيهرا 

يعنررى الترريماة عهررى الررنرس، لاقائهررا  حرمهررا،   رربا يررياد   برر ن فيهررا يعنررى 

المؤ اة،  لهبا ال بيي عهى احاسان عن ارسه فقرا، برل بيري عهيره عرن ارسره 

تره، كابنره الصرويي  خاديره.  لر  كاار  عارادة  عمن معر له  يرنن  ر  فري  الم
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يحتة يا  جا  عهى احاسان إال عهى ارسه،  كران مناوري أن بعرد الزكراة يرن 

 رربا النرر ع يررن اس ل   رر  العاررادات المحتررة، سن الزكرراة عاررادة فيهررا يعنررى 

التيماة عهى المال لاقائه  حرمه،  لهربا بيري عهرى رأي جمهر ر الميتهردمن 

هية كالصاي،  المين ن،  لر  كاار  عارادة يحترة يرا  جار  في يال فاقد اس 

 إال عهى الاالغ العاقل.

الترريائي الترري فيضرر  عهررى اسر  الزراعيررة، مرر اء أكاارر  عشرريمة أى  -3

خياجيررة،  مرر اء أكرران المررري   عهررى اسر  العشرريمة العشرري أى اصررف 

العشي،  المري   عهرى اسر  الخياجيرة خرياا  ليررة أى خرياا يقامرمة، 

ن المقصر د يرن  ربم التريائي صريفها فري المصرالح العايرة التري مقتتريها فإ

بقرراء اسر  فرري مررد أربابهررا  امررت مار ا كإصرر   طرريق الرريي  الصرري ، 

 إقاية اليس ر،  بمهيد الطيق  حمامتها ين العد ان عهيها،  يع ارة الرقرياء، 

 عي. المساكين،  غيي ال  يما بست جاه المصهحة العاية  الت يين االجتما

 قررد أطهررق اسصرر ليين عهررى ضرريماة اسر  العشرريمة أاهررا يؤ اررة فيهررا يعنررى 

العاادة،  عهى ضريماة اسر  الخياجيرة أاهرا يؤ ارة فيهرا يعنرى العق برة. أيرا 

العهرة فرري أن كرر   ينهمررا يؤ اررة فمررا ية، لررن يؤ اررة الشررئ يررا برره بقرراوم،   رربم 

عهيهرا.  أيرا العهرة التيماة بها اسر  في أمردي أ ههرا يسرت مية غيري يعتردى 

فري أن ضريماة اسر  العشريمة فيهرا يعنررى العارادة فمرا ية أمترا ، سن زكرراة 

الخررارا يررن اسر  بصرري  يصررار  الزكرراة.  أيررا العهررة فرري أن ضرريماة 

اسر  الخياجيرررة فيهرررا يعنرررى العق برررة فويررري لرررا ية، سن الخرررياا ضررريماة 

فري أمردي غيري   ضعها عمي بن الخطاب عهى اسر  الزراعية التي امتاقي 

المسهمين ليصيفها في المصالح العايرة اميري التريماة التري فيضرها هللا عهرى 

اسر  التري فري أمردي المسرهمين لصريفها فري المصرالح العايرة.  اآلراء التري 

با دلر  برين عمري  كارار الصرحابة فري  ضر   ربم التريماة ال مؤخرب ينهررا أن 

 فيها يعنى العق بة.

مورن  باليهراد،  فيمرا م جرد فري براطن اسر   التيائي التي فيض  فيمرا -4

يررن الكنرر ز  المعررادن، فررإن الشررارع جعررل أربعررة أخمرراف الونيمررة لهورراامين 

دن  ﴿ خمسها لمصالح عاية بينها هللا في القريآن بق لره   دتُم مِِّ لَُمدوا  أَنََّمدا َ نِم  َواع 

بَدد  وَ  ُسددوِل َوِلددِذي ال قُر  ِ ُخُمَسددهُ َوِللرَّ ٍو فَددأَنَّ لِِلِّ ددِن َشددي  ال يَتَدداَم  َوال َمَسدداِكيِن َواب 

[،  جعررل أربعررة أخمرراف يررا م جررد يررن المعررادن  الكنرر ز 41﴾]اسارررال السَّددبِيلِ 

 له اجد،  خمسة لمصالح عاية بينها.
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أا اع ين العق بات الكايهة   ي، حد الزاا،  حد السيقة،  حد الاواة الربمن  -5

 هي لمصهحة الميتم  كهه.محارب ن هللا  رم له،  مسع ن في اسر  فسادا  ف

ارر ع يررن العق بررات القاصررية،   رر  حييرران القابررل يررن احرث فهرر  عق بررة  -6

قاصية، ساه عق بة مهاية ل  مهحق القابل بها بعبمي بداي، أ  غيى يالي،   ر  

 حق هللا ساه ليس فيه ار  لهمقت ل.

رة لمرن  عق بات فيها يعنى العاادة، كالكررارة لمرن حنرث فري ممينره،  الكررا -7

أفطي في ريتان عمدا ،  الكرارة لمن قتل خط  أ  لا ي ز جته، فهي عق برة 

ساها  جا  جزاء عهى يعصية،  لهربا مرمي  كررارة، أي مرتارة لجثر ،  فيهرا 

 يعنى العاادة ساها بؤدي بما    عاادة ين ص ى، أ  صدقة، أ  بحيمي رقاة.

يصررالح النرراف العايررة،  فهرربم اسارر اع كههررا حررق خررال  هلل،  بشرريمعها لتحقيررق

 ليس لهمكهف الخيية فيها،  لريس لره إمرقاطها، سن المكهرف ال ممهر  أن مسرقا 

إال حق ارسه،  ال ممهر  أن مسرقا صر ة أ  صر يا  أ  حيرا  أ  زكراة أ  صردقة 

  اجاة، أ  ضيماة يري ضة، أ  عق بة ين  بم العق بات ساها ليس  حقه.

 وأما ما هو حق خالص للمكلف فمةاله:

بتمين ين أبهف المرال بم هره أ  قيمتره،  ر  حرق خرال  لصراحي المرال عرن  

شرراء ضررمن  إن شرراء برريا،  حرراس العررين المي  اررة حررق خررال  لهمرريبهن، 

 اقتتاء الدمن حق خال  لهدائن. فالشرارع أثار   ربم الحقر ق سربابهرا،   ر  

، لهرر  الخيررية إن شرراء ا امررت ف ا حقرر قه ،  إن شرراء ا أمررقط  ا،  ازلرر ا عنهررا

سن لكل يكهف الحق في أن متصي  في حق ارسه،   بم ليسر  يرن المصرالح 

 العاية.

 وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق هللا فيه  الب:

فه  حد القب ، ساه ين جهة أاه صيااة سغريا  النراف،  ينر  يرن التعرادي  

 التقابل محقق يصهحة عاية، فيك ن ين حق هللا،  ين جهة أاه دف  لهعرار عرن 

حصررنة الترري قرربف   إعرر ن لشرريفها  حصررااتها محقررق يصررهحة خاصررة بهررا الم

فيك ن ين حق الريد،  لكرن اليهرة اس لرى ألهري فري العق برة، فههربا كران حرق 

هللا غالاا  فيها، فهريس لهمقب فرة أن بسرقا الحرد عرن قاافهرا ساهرا ال بمهر  إمرقاط 

د د التري  ري حرق حد غهي حق هللا فيه،  ليس لها أن بقي  الحد بنرسها سن الحر

خال  هلل أ  موهي فيها حق هللا ال مقيمها إال الحك ية،  لريس لهمينري عهيره أن 

 مقيمها بنرسه.

 وأما ما اجتمع فيه الحقانل وحق المكلف فيه  الب:
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فه  القصاو ين القابرل العايرد، فرإن القصراو يرن جهرة أن فيره حيراة النراف  

جهررة أن فيرره شررراء صررد ر بترر يينه  عهررى أارسرره  محقررق يصررهحة عايررة،  يررن 

أ ليرراء المقترر ل،  إطررراء اررار غترراه   حقررد   عهررى القابررل محقررق يصررهحة 

خاصة،  لكن اليهة ال ااية غها ،  لهبا كان حق المكهف غالاا  يعه،  ل  جراز 

ل لي المقت ل أن معر  ف  مقت  ينه،  ال مقت  ين القابل أال بنراء عهرى طهري 

  لي المقت ل.

عق بات المقدرة في القيآن   ي الحد د الشيعية الخمسة،  ين  با مؤخب أن ال

ينهررا يررا  رر  حررق خررال  هلل،   رري حررد الزاررا،  حررد السرريقة،  حررد السررعي فرري 

اسر  فسادا  بالخي ا عهى اليماعرة،  ينهرا يرا اجتمر  فيره الحقران  حرق هللا 

غالي فيه،     حد قب  المحصنات.  فري  ربمن ال ممهر  المينري عهيره العرر  

ااي،  ال ممه  أن متر لى عقابره بنرسره، سن حرق هللا خالصرا  أ  غالارا  ال عن الي

ممه  المكهف إمرقاطه،  المنر ط بامرتيرائه احيراى العاىللالحك يرة((.  ينهرا يرا 

اجتم  فيه الحقان  حق المكهف غالي فيره،   ر  القصراو، فههمينري عهيره أن 

ه أن مترر لى بنريررب معررر ا عررن القابررل،  إاا حكرر  عهررى القابررل بالقصرراو كرران لرر

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ُكتَِب َعلَي ُكُم ال ِقَواُص فِي ال قَت لَد  ال ُحدرُّ  ﴿الحك ، قال بعالى  

ٌو فَاتِِّبَدداٌي  ددِد َواألُنةَدد  بِدداألُنةَ  فََمددن  ُعِفددَي لَددهُ ِمددن  أَِخيددِه َشددي  ددُد بِال عَب  بِددال ُحرِِّ َوال عَب 

َسانٍ بِال َمع ُروِف َوأََداو اِ   .[178الاقية ]﴾لَي ِه بِِإح 

 ومما تقدم يتبين أمران: 

أ لهما  أن كل حرد  يرن الحرد د الشريعية فيره حرق هلل، أي لهميتمر ،  لكرن  ربا 

 الحق قد مك ن خالصا ،  قد مك ن يعه حق لهريد، إيا راجحا   أيا ييج حا .

ايننا ال ضرعية  ثاايهما  أن الشيمعة احم يية برتيق  النميمة الينائية في ق ا

 في عق بة القصاو ين القابل العايد،  في عق بة الز جة التي ثا  زاا ا.

 ففي عقوبة القواص من القاتل العامد:

الشرريمعة احمرر يية جعهرر   رربم العق بررة فيهررا حررق لهمينرري عهيرره   رر   لرري 

المقت ل،  فيها حق هللا أي الميتم ،  جعه  حق الميني عهيه أرجرح،  ربار  

ها حقا  راجحرا  لهمينري عهيره أاهرا جعهر  الحرق لره فري رفر  الردع ى عهى أن في

بطهي الحكر  بالقصراو،  جعهر  لره الحرق إاا حكر  بالقصراو أن معرر ،  أن 

مت لى التنريب.  ربا  عهى أن فيها حقا  هلل  أن لهحك يرة فري حرال عرر  المينري 

احاي عهيرره أن بعاقرري اليررااي بمررا برريام رادعررا  لرره  لويرريم، سن اررز ل أحررد صرر

 الحق عن حقه ال مسقا حق اآلخي.
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 أيا الق ااين ال ضعية فقد جعهر   ربم العق برة حقرا  خالصرا  لهميتمر ،  جعهر  

رفرر  الرردع ى عهررى القابررل يررن اختصرراو النيابررة العم ييررة،  ال ممهرر  المينرري 

 عهيه عر ا   ال يااشية بنريب،  حق العر   يااشية التنريب    ل لي اسيي العاى.

 الزوجة التي ثبس زناها: وفي عقوبة

الشرريمعة احمرر يية جعهرر   رربم العق بررة حقررا  خالصررا  هلل أي لهميتمرر ،  جعهرر  

رف  الدع ى عهرى الزاايرة يرن اختصراو النيابرة العم ييرة،  بنريرب الحكر  يرن 

اختصررراو السرررهطة التنريبمرررة،  ال ممهررر  ز جهرررا  ال أي فررريد غيررريم  قرررف 

 الحك  عهيها بعد صد رم.إجياءات الدع ى عهيها،  ال  قف بنريب 

 أيا في الق ااين ال ضعية، ف  بيف  الدع ى إال بشرك ى يرن ز جهرا،  لره أن 

م قررف إجررياءات الرردع ى عهيهررا،  إاا حكرر  عهيهررا، فهرره أن م قررف بنريررب الحكرر  

 بيضام بمعاشيبها.

 ـــــــــــــــــ
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 القاعدة الةالةة

 فيما يسوغ االجتهاد فيه 

 د فيما فيه ا  صيمح قطعي((للال يسال  ل جتها 

 

 االجتهاد في اصطال  األصوليين:

 رر  برربل اليهررد له صرر ل إلررى الحكرر  الشرريعي يررن دليررل برصرريهي يررن اسدلررة  

 الشيعية.

فرإن كاار  ال اقعرة التري مرياد يعيفررة حكمهرا قرد دل عهرى الحكر  الشريعي فيهررا 

جرري سن دليرل صريمح قطعرري الر ر د  الداللررة فر  ييرال ل جتهرراد فيهرا،  ال ا

منرب فيها يا دل عهيه الن ، ساره يرا داى قطعري الر ر د فهريس ثا بره  صرد رم 

عررن هللا أ  رمرر له ي ضرر  بحررث  برربل جهررد.  يررا داى قطعرري الداللررة فهيسرر  

داللته عهى يعنام  امترادة الحك  ينه ي ض  بحث  اجتهراد.  عهرى  ربا فومرات 

اضررحة،  بحتمررل برر  م   اسحكرراى المرسررية الترري برردل عهررى المررياد ينهررا داللررة  

ميرري بطايقهررا،  ال ييررال ل جتهرراد فرري ال قررائ  الترري بطاررق فيهررا، فررري ق لرره 

ددَدةٍ  ﴿بعرالى   ن ُهَمددا ِمئَددةَ َجل  ِلددُدوا ُكددلَّ َواِحددٍد مِِّ انِددي فَاج  انِيَددةُ َوالزَّ [، ال 2﴾]النرر ر الزَّ

 ييال ل جتهاد في عدد اليهدات.  كبل  في كرل عق برة أ  كررارة يقردرة.  فري

َكاةَ  ﴿ق له بعالى   [، بعد أن فسيت السرنة 43﴾]الاقية َوأَقِيُموا  الوَّالَةَ َوآتُوا  الزَّ

العهمية المياد ين الص ة أ  الزكاة، ال ييرال ل جتهراد فري بعري  المرياد يرن 

أحررد ما. فمررا داى الررن  صرريمحا  يرسرريا  بصرريوة أ  بمررا ألحقرره الشررارع برره يررن 

اد فيمررا  رد فيرره.  ي ررل  رربم اآلمررات القيآايررة برسرريي  بيرران، فرر  يسررال ل جتهرر

المرسية السنن المت ابية المرسية، كحدمث اسي ال ال اجاة فيها الزكاة  يقردار 

 النصاب ين كل يال ينها  يقدار ال اجي فيه.

أيا إاا كاا  ال اقعة التي مرياد يعيفرة حكمهرا قرد  رد فيهرا ار  لنري الر ر د 

همررا ل جتهرراد ييررال، سن الميتهررد عهيرره أن  الداللررة أ  أحررد ما لنرري فقررا فري

ماحررث فرري الرردليل المنرري الرر ر د يررن حيررث مررندم،  طيمررق  صرر له إلينررا عررن 

اليم ل،  درجة ر ابه ين العدالة  التاا  ال قة  الصدق،  في  ربا مختهرف 

بقدمي الميتهدمن لهدليل. فمنه  ين مطمئن إلى ر امتره  م خرب بره،  يرنه  يرن ال 

 ال م خب به.   با باب يرن اسبر اب التري اختهرف يرن أجههرا  مطمئن إلى ر امته

 الميتهد ن في ك يي ين اسحكاى العهمية.

فإن أداة اجتهادم في مند الدليل إلى االطمئنان لي امته،  صدق ر ابه،  اجتهرد 

فرري يعيفررة يررا مرردل عهيرره الرردليل يررن اسحكرراى  يررا مطاررق فيرره يررن ال قررائ ، سن 
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يعنى،  لكنه ليس    المياد.  قرد مكر ن عايرا ،  قرد  الدليل قد مدل لا يم عهى

مك ن يطهقا ،  قرد مكر ن عهرى صريوة اسيري  النهري، فالميتهرد مصرل باجتهرادم 

إلى يعيفة أن الما ي عهى لا يم أ     يرؤ ل،  أن العراى براق عهرى عم يره 

أ     يخص ،  كبل  المطهق عهى إط قه أ     يقيد،  اسيري لجميراب أ  

لنهررري لهتحررريم  أ  لويررريم.   ادمررره فررري اجتهرررادم الق اعرررد اسصررر لية لويررريم،  ا

الهو مة،  يقاصد الشارع  ياادئه العاية،  مائي اص صه التي بينر  أحكايرا ، 

  بهبا مصل إلى أن الن  مطاق في  بم ال اقعة أ  ال مطاق.

 كررربل  إاا كااررر  ال اقعرررة ال اررر  عهرررى حكمهرررا أصررر   فريهرررا ييرررال يتسررر  

الميتهررد ماحررث ليصررل إلررى يعيفررة حكمهررا ب امررطة القيرراف، أ   ل جتهرراد، سن

 االمتحسان أ  االمتصحاب أ  يياعاة العي  أ  المصالح الميمهة.

فالخ صة  أن ييال االجتهاد أييان  يا ال ا  فيه أص  ،  يا فيه ار  غيري 

 قطعي،  ال ييال ل جتهاد فيما فيه ا  قطعي.

جراء كتراب أصر ل القر ااين  اسصرل،   عهى  با أص ل التيقين ال ضرعي، فقرد

أاه يا داى القراا ن صريمحا  فر  مير ز ب  مهره  بوييري اص صره، لانراء عهرى أن 

ر   القرراا ن برردع  لرربل  التوييرري، حتررى لرر  كرران رأي القاضرري الشخصرري أن 

الررن  غيرري عررادل، سن ييجرر  الرر  إلررى المشرريع ارسرره،  ي ي رمررة القاضرري 

 ال الحك  عهى القاا ن.قاصية عهى الحك  بمقتتى القاا ن 

ين الئحة بيبيي المحاك  اس هية أاره  للإن لر  م جرد ار   29 جاء في المادة 

صرريمح بالقرراا ن محكرر  بمقتتررى ق اعررد العرردل((. فمرراداى فرري القرراا ن ارر  

 صيمح، فه   حدم البي مقتي به.

 األهلية لالجتهاد:

يرن مكر ن أ ر    بعد أن بينرا يرا فيره ييرال ل جتهراد،  يرا لريس فيره ييرال اارين

 ل جتهاد.

 يشترط لتحقيق األهلية لالجتهاد شروط أربعة:

 طرريق داللررة عاارابهررا  األول: أن يكددون اإلنسددان علدد  علددم باللغددة العربيددة

 يريدابها،  لره ا ق فري فهر  أمرالياها كسراه يرن الحربق فري عه يهرا  فن اهرا، 

مرا، سن أ ل  معة االط ع عهى آلدابها  آثار فصاحتها يرن شرعي  ا ري غيي 

 جهة لهميتهد  ي النص و فري القريآن  السرنة  فهمهرا العيبري الربي  ردت 

 بم النص و بهوته،  بطايرق الق اعرد اسصر لية الهو مرة فري امرترادة المعرااي 

 ين العاارات  المريدات.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 193 

 المياد أن مك ن عهيما  باسحكاى الشريعية  الةاني: أن يكون عل  علم بالقرآنل

قيآن،  باآلمات التي اص  عهى  بم اسحكاى،  بطيق امرت مار التي جاء بها ال

 رربم اسحكرراى يررن آمابهررا، بحيررث إاا عيضرر  لرره  اقعررة كرران ييسرر را  لرره أن 

مستحتي كل يا  رد في ي ض ع  بم ال اقعرة يرن آمرات اسحكراى فري القريآن، 

 يا صح ين أمرااب ارز ل كرل آمرة ينهرا،  يرا  رد فري برسريي ا  ب  مههرا يرن 

 عهى ض ء  با مستناا حك  ال اقعة.آثار،  

 آمات اسحكاى في القريآن ليسر  ك يرية،  قرد خصرها بعرض المرسريمن بترسريي 

خراو.  يررن الممكررن أن بيمرر  اآلمررات الميباطررة بم ضرر ع  احررد بعتررها يرر  

بعررض، بحيررث متيسرري لجاسرران أن ميجرر  فرري ييم عررة  احرردة إلررى كررل اآلمررات 

ق،  كرل اآلمرات التري بترمن  أحكايرا  القيآاية التي بتمن  أحكايرا  فري الطر 

في الز اا،  في احرث،  في العق بات،  في المعاي ت،  فري غيري الر  يرن 

 أا اع أحكاى القيآن.

 ين الميس ر أن مبكي ي  كل آمة يا  رد في الصحا  يرن مراي از لهرا،  يرا 

 رد ين اسحادمث التي فيها بايين لميمهها،  يرا  رد يرن اآلثرار فري برسريي ا، 

 بهبا بك ن الميم عة القاا اية في القيآن ييس را  اليج ع إليها عنرد الحاجرة، 

 ييس را  يقاراة ي اد الم ض ع ال احرد بعترها براعض،  فهر  كرل يرادة عهرى 

ض ء مائي ي اد ي ضر عها سن القريآن مرسري بعتره بعترا ،  يرن الخطر  أن 

 بره  آمة ينه عهى أاها  حدة يستقهة.

، بر ن مكر ن عهيمرا  باسحكراى الشريعية علم بالسدنة كدذل الةالث: أن يكون عل  

التي  ردت بها السنة بحيث مستطي  في كل باب ين أب اب أعمال المكهررين أن 

مستحترري يررا  رد فرري السررنة يررن أحكرراى  رربا الارراب،  معرري  درجررة مررند  رربم 

السررنة يررن الصررحة أ  التررعف فرري الي امررة.  لقررد أدى العهمرراء لهسررنة النا مررة 

يهة،  عن ا برح  أماايد ا  ر اة كرل حردمث ينهرا، حيرى كرر ا يرن خديات جه

جرراء بعررد   يؤ اررة الاحررث فرري اسمرراايد،  صررار يعي فررا  فرري كررل حرردمث أارره 

 يت ابي، أ  يشه ر، أ  صحيح، أ  حسن، أ  ضعيف.

 كرربل  عنرري العهمرراء بيمرر  أحادمررث اسحكرراى،  بيبياهررا حسرري أبرر اب الرقرره 

لجاسرران أن ميجرر  إلررى يررا  رد فرري السررنة  أعمررال المكهرررين، بحيررث متيسرري 

الصرررحيحة يرررن أعمرررال الايررر  أ  الطررر ق أ  الرررز اا أ  العق برررات أ  غيي رررا، 

 مستطي  أن ميج  إلى اآلمات  اسحادمث التي  ردت فري ي ضر ع  احرد يرن 

ي ضرر عات اسحكرراى،  عهررى ضرر ئها مرهرر  الحكرر  الشرريعي.  يررن خيرري الكترري 

 ايل اس طار(( لجياى الش كااي.التي ميج  إليها في  با للكتاب 
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،  الر  بر ن معري  العهرل  الحكر  التشريمعية الرابع: أن يعدرف وجدو  القيداس

التي شيع  ين أجهها اسحكاى،  معي  المسال  التري يهرد ا الشرارع لمعيفرة 

عهل أحكايه،  مك ن خاييا  ب قائ  أحر ال النراف  يعراي به ، حترى معري  يرا 

ل قررائ  الترري ال ارر  فيهررا،  مكرر ن خايرريا  أمتررا  بتحقررق فيرره عهررة الحكرر  يررن ا

بمصالح الناف  عيفه ،  يا مك ن ارمعة إلى الخيي  الشري فريه ، حترى إاا لر  

ميد في القياف ماي   إلرى يعيفرة حكر  ال اقعرة، مره  مراي   أخريى يرن السرال 

 التي يهدبها الشيمعة له ص ل إلى امتنااط الحك  فيما ال ا  فيه.

 نبيه اليه أمور ثالثة:ومما ينبغي الت

 أحدهما: أن االجتهاد ال يتجزأ:

أي ااه ال متص ر أن مك ن العال  ييتهدا  في أحكاى الطر ق  غيري ييتهرد فري  

أحكاى الاي ، أ  ييتهد في أحكاى العق بات،  غيي ييتهرد فري أحكراى العارادات، 

عهرى فهرر  سن االجتهراد كمرا مؤخرب يمرا قردينام أ هيررة  يهكرة مقتردر بهرا الميتهرد 

النص و  امت مار اسحكاى الشيعية ينها،  امتنااط الحكر  فيمرا ال ار  فيره. 

فمن ب افيت فيه شي ط االجتهاد  بك ار  لره  ربم المهكرة ال متصر ر المردمنات 

د ن العق بات أ  في العق بات د ن المدايات،  لكن ال متص ر أن مك ن قرادرا  

 ن  با.  سن عماد الميتهد فري عهى االجتهاد في  با الم ض ع ين اسحكاى د

اجتهررادم فهرر  الماررادئ العايررة  ر   التشرريم  الترري ب هررا الشررارع فرري يختهررف 

أحكايه  بني عهيه بشيمعه.   بم الي   التشريمعية  المارادئ العايرة ال بخر  

بابررا  د ن برراب يررن أبرر اب اسحكرراى،  فهمهررا حررق فهمهررا ال مررت  غرر  ب قصررى يررا 

ى الشيعية  حكمها في يختهف اسب اب.  قد مكر ن مستطاع ين امتقياء اسحكا

 ادي الميتهد في أحكاى الز اا يادأ أ  بعهي   بقير في أحكاى الاي . فر  مكر ن 

ييتهدا  إال إاا كان عهى عه  باى ب حكاى القريآن  السرنة حترى مصرل يرن يقارارة 

 بعتها باعض،  ين ياادئها العاية إلى االمتنااط الصحيح.

 لمجتهد مأجورل ان أصاب فله أجران: وثانيها: أن ا

أجي عهى اجتهادم  أجي عهى إصابته الص اب،  إن أخط  فهه أجي  احرد عهرى 

اجتهادم، سانا قدينا أن هللا ماحااه يا بيا الناف مدى، بل شيع لكل فعرل يرن 

أفعال المكهرين حكما ،  اصي لكل حك  دليل مدل عهيه،  طهي يرن أ رل النمري 

منمي ا فيها ليهتد ا إلى حكمه، فمن ب افيت فيه أ هية النمري  في  بم اسدلة أن

فيها،  اجتهد حتى  صل إلى الحك  البي أدام إليه اجتهادم، ساه حك  هللا حسي 

لنرره الررياجح،  المررن الررياجح كمررا قرردينا، كررا  فرري  جرر ب العمررل.  ال ميرري 

سران بعرد عهى غييم أن مقهدم في العمل بما  صل إليره اجتهرادم، سن قر ل أي إا
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اليم ل المعص ى ليس حية  اجاا  أبااعه عهرى أي يسره ،  إامرا مير ز لهعايرة 

الرربمن ليسرر  لهرر  يهكررة االجتهرراد  امررت مار اسحكرراى يررن اص صررها، أن متاعرر ا 

ِر اِن ُكنددتُم  الَ  ﴿الميتهرردمن  مقهررد   يصررداق ق لرره بعررالى   ك  ددَل الددذِِّ ددأَلُوا  أَه  فَاس 

 [7﴾]اسااياء تَع لَُمونَ 

 :ها: أن االجتهاد ال ينقض بمةلهثالة

فه  ييتهرد فري  اقعرة  حكر  فيهرا برالحك  الربي أدام إليره اجتهرادم، ثر  عيضر  

عهيره صرر رة يررن  ربم ال اقعررة فرر دام اجتهرادم إلررى حكرر  آخري، فإارره ال ميرر ز لرره 

اقض حكمه السرابق، كمرا ال مير ز لميتهرد آخري خرالف فري اجتهرادم أن مرنقض 

ل ااي ب رجح ين اس ل،  ال اجتهراد أحرد الميتهردمن حكمه، ساه ليس االجتهاد ا

أحق أن متا  ين اجتهاد اآلخي، سن اقض االجتهراد باالجتهراد مرؤدي إلرى أن ال 

 مستقي حك   إلى أن ال بك ن لهشئ المحك ى به ق ة،  في  با يشقة  حيا.

 قد  رد أن عمي بن الخطراب قترى فري حادثرة بقتراء، ثر  بويري اجتهرادم فهر  

قتى به أ ال ، بل قتى في ي ل  بم الحادثة بالحك  اآلخي الربي أدام  منقض يا

غهيرره اجتهررادم ال ررااي،  قررال  الرر  عهررى يررا قتررينا   رربا عهررى يررا اقترري.  قررد 

قتى أب  بكي في يسائل  خالره بعدم عمي فيها  لر  مرنقض حكمره،  عهرى  ربا 

عيي المعنى مناوي أن مره  ق ل عمري برن الخطراب فري عهردم لاري ي مرى اسشر

حين  الم القتاء  للال ممنع  قتاء قتيته الي ى فياجع  فيه ارس ،   ردم  

فيرره ليشرردا أن بيجرر  إلررى الحررق، فررإن يياجعررة الحررق خيرري يررن التمررادي فرري 

 الااطل((.

 ـــــــــــــــــ
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 القاعدة الرابعة

 في نسخ الحكم 

 

.  أيررا فرري  اليمرر ل  للال اسرر  لحكرر  شرريعي فرري القرريآن أ  السررنة بعررد  فرراة

حيابرره، فقررد اقتترر  مررنة الترردرا بالتشرريم ،  يسرراميبه المصررالح اسرر  بعررض 

 اسحكاى التي  ردت فيهما باعض اص صها اسخا  كهيا، أ  اسخا  جزئيا((.

 

 النسخ في اصطال  األصوليين:

   إبطال العمل بالحك  الشيعي بدليل يتياخ عنه، مدل عهى إبطالره صرياحة  

بطاال  كهيا  أ  إبطاال  جزئيا  لمصهحة اقتتيته، أ  إلهار دليرل الحرق أ  ضمنا ، إ

 اس  ضمنا  العمل بدليل مابق.

 حكمته:

  رربا النسرر   قرر  فرري التشرريم  احلهرري،  مقرر  فرري كررل بشرريم   ضررعي، سن 

المقصرر د يررن كررل بشرريم  مرر اء أكرران إلهيررا أى  ضررعيا بحقيررق يصررالح النرراف. 

 اله .  الحكرر  قررد مشرريع لتحقيررق يصررالح  يصررالح النرراف قررد بتويرري بتويرري أحرر

اقتتتها أمااب، فإاا زال   بم اسمااب ف  يصهحة في بقراء الحكر . كمرا  رد 

أن  فرر دا  يررن المسررهمين  فررد ا عهررى المدمنررة فرري أمرراى عيررد اسضررحى، فرر راد 

اليمرر ل أن مقيمرر ا بررين أخرر ااه  فرري مررعة، فنهررى المسررهمين عررن ادخررار لحرر ى 

 د فيهررا ب مررعة عهرريه ، فهمررا رحهرر ا أبررا  لهمسررهمين اسضرراحي حتررى بيررد ال فرر

انمدا نهيدتكم عدن ادخدار لحدوم األضداحي ألجدل االدخار،  قال عهيره السر ى  لل

((،  سن عدالرة التشريم  بقتتري التردرا  عردى يراجر ة يرن الدافة أال فدادخروا

مشيع له  بما مشق عهيه  فعهه، أ  يا مشق عهيه  بيكه،   ربا التردرا مقتتري 

 دمل  التادمل.التع

كما  ق  في حك  الخمي، فإن هللا ماحااه  بعالى لر  مشريع بحيممهرا فري ابترداء 

التشيم ،  لكن بين ماحااه أن فيها إثما  كاييا ،  ينراف  لهنراف،  أن أثمهرا أكاري 

ين ارعها،  كان  ربا بهيئرة  بمهيردا  إلرى بحيممهرا، لرن الربي ضريرم أكاري يرن 

ثرر  أيرري المسررهمين أن ال مقيبرر ا الصرر ة   رر   ارعرره ميرردر بالعقررل أن ميتنارره،

مكارى، فكان  با بمهيدا  ثاايا  لتحيممها  اجتنابها، سن أ قرات الصر ة يتعرددة 

 يتريقة، ف  مر ين المسرهم ن إاا شريب  ا أن مردخل عهريه   قر  الصر ة   ر  

مكارى. ث  بعد ال  جاء الن  الصيمح عهى أاهرا رجرس يرن عمرل الشريطان، 

 تنابها. اسيي باج
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 كبل  اماى الت رمث، بقي فتية في بدء احم ى عهى يا كان عهيه عنرد العريب 

في جا هيته ، ث  أخب احمر ى فري بعدمهره بالتردرمن، فنسر  أ ال  احرث برالتاني، 

ث  اس  احرث بالتحالف  التوخي، ث  شيع  لهت رمرث أحكراى يرصرهة،  ردي  

 ية في اماى ب رم ه .اسمس اليائزة التي كان عهيها أ ل اليا ه

 أنواعه:

 قد يكون النسخ صريحا ل وقد يكون ضمنيا .

فالنسرر  الصرريمح أن مررن  الشررارع صررياحة فرري بشرريمعه ال حررق عهررى إبطررال 

ِمنِيَن َعلَد   ﴿بشيمعه السابق،  ي ال ال  ق له بعالى   ِض ال ُمدف  يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحرِِّ

رُ  نُكم  ِعش  ئَةٌ يَغ ِلبُدوا  ال ِقتَاِل اِن يَُكن مِِّ نُكم مِِّ وَن َصابُِروَن يَغ ِلبُوا  ِمئَتَي ِن َواِن يَُكن مِِّ

ٌم الَّ يَف قَُهدوَن  دَن الَّدِذيَن َكفَدُروا  بِدأَنَُّهم  قَدو  ُ َعدنُكم  َوَعِلدَم أَنَّ  *أَل فا  مِِّ ُِّ اآلَن َخفَّدَف 

ئَةٌ َصابَِرةٌ يَغ ِلبُ  نُكم مِِّ نُكم  أَل دٌف يَغ ِلبُدوا  فِيُكم  َضع فا  فَِإن يَُكن مِِّ وا  ِمئَتَي ِن َواِن يَُكن مِِّ

دددابِِرينَ  ُ َمدددَع الوَّ ُِّ ِ َو ُِّ   [.  قررر ل اليمررر ل 66،65اساررررال ]﴾أَل فَدددي ِن بِدددِإذ ِن 

((، كنس نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإنهدا تدذكركم الحيداة اآلخدرةلل

حدوم األضداحي لجدل الدفدة أال انمدا نهيدتكم عدن ادخدار ل ق له عهيره السر ى  لل

 ((.فادخروا

  رربا النسرر  الصرريمح  رر  الك يرري فرري التشرريم  ال ضررعي فررإن القرر ااين  الترري 

بصدر يعدلة لقر ااين مرابقة، مرن  فيهرا صرياحة عهرى النصر و المهوراة فري 

به  الق ااين السابقة أ  عهى إلوراء كرل حكر  فري قراا ن مرابق يخرالف يرا ار  

صررياحة  1930ارر  اسيرري المهكرري بدمررت ر مررنة  عهيرره فرري  رربا القرراا ن، كمررا

،  كما ا  قاا ن التسرييل صرياحة عهرى إلوراء 1923عهى إلواء دمت ر منة 

 اص و القاا ن المداي.

 أيا النس  التمني فه  أن ال من  الشارع صياحة في بشيمعه ال حق عهى 

 إبطال بشيمعه السابق،  لكن مشريع حكمرا  يعارضرا  حكمره السرابق،  ال ممكرن

 الت فيق بين الحكمين غ  بإلواء أحد ما، فيعتاي ال حق اامخا  لهسابق ضمنا .

ُكتَِب َعلَدي ُكم   ﴿  با النس  التمني    الك يي في التشيم  احلهي، فق له بعالى  

ددددَربِيَن  ددددرا  ال َوِصدددديَّةُ ِلل َواِلددددَدي ِن َواألق  ُت اِن تَددددَرَف َخي  اِذَا َحَضددددَر أََحددددَدُكُم ال َمددددو 

ن أ، مدل عهى ال  أن المال  إاا حتيبه ال فاة عهيره [180الاقية ]﴾َمع ُروفِ بِال  

 ق لره بعرالى فري آمرة الت رمرث  م صي ل الدمه  أقاربه ين بيكتره برالمعي  . 

الَِدُكددم  ِللددذََّكِر ِمة ددُل َحددقِِّ األُنةَيَددي ِن ﴿ ُ فِددي أَو  ُِّ [، مرردل 11﴾]النسرراء 000يُوِصدديُكُم 

كرل يالر  برين  رثتره حسراما اقتتر  حكمتره،  لر  معرد  عهى أن هللا قسر  بيكرة

التقسري  حقررا  لهمرر رث ارسررهن   رربا الحكر  معررار  اس ل، فهرر  اامرر  لرره عهررى 
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ان هللا بعررد يررا ازلرر  آمررة الم ارمررث  لل رأي اليمهرر ر،  لرربا قررال اليمرر ل 

 ((.أعط  لكل ذي حق حقهل فال وصية لواري

فإاره  1923الصرادر بدمرت ر مرنة  ي اله في التشيم  ال ضعي  اسيي المهكري 

بتررمن أحكايرررا  ك يرررية بخررالف الحكررراى الدمرررت رمة السررابقة عهيررره،  لررر  مرررن  

صررياحة عهررى إلوائهررا فرراعتاي اامررخا  لهررا ضررمنا ،  قرراا ن العق بررات اليدمررد لرر  

مررن  صررياحة عهررى إلورراء يررا خررالف أحكايرره يررن قرر ااين العق بررات السررابقة، 

 فاعتاي اامخا  لها ضمنا .

ض رجررال التشرريم  االكتررراء بهرربا النسرر  التررمني،  االمررتوناء عررن  مرريى بعرر

التصيمح بالنس ، ساره ب كيرد فري يقراى ال مقتتري الت كيرد، فرإن بشريم  الشرارع 

حكمررا  يعارضررا  لحكرر  شرريعه يررن قاررل  ال ممكررن اليمرر  بينهمررا  رر  عررد ل يررن 

 الشارع عن حكمه السابق،  إبطال له ين غيي حاجرة إلرى التصريمح ب اره عردل

 عنه أ  أبطهه,

 وقد يكون النسخ كليال وقد يكون جزئيا:

فالنس  الكهي أن ماطل الشارع حكما  شيعه ين قال إبطاال  كهيا  بالنساة إلى كل 

فيد ين أفياد المكهرين، كما أبطل إميراب ال صرية له الردمن  اسقريبين بتشريم  

عنهررا  أحكرراى الت رمررث  ينرر  ال صررية لهرر ارث،  كمررا أبطررل اعتررداد المترر فى

َن  ﴿ز جها ح ال  باعتداد ا أربعة أشهي  عشيا ، فقد قال بعالى   َوالَّدِذيَن يُتََوفَّدو 

دددددَر  ِل َ ي  تَاعدددددا  اِلَددددد  ال َحدددددو  َواِجِهدددددم مَّ َز  َواجدددددا  َوِصددددديَّة  ألِِّ ِمدددددنُكم  َويَدددددذَُروَن أَز 

َراجٍ  َن ِمنُكم  وَ  ﴿[، ث  قال ماحااه  240]الاقية ﴾اِخ  َواجا  َوالَِّذيَن يُتََوفَّو  يَذَُروَن أَز 

را   ُهٍر َوَعش  بَعَةَ أَش  َن بِأَنفُِسِهنَّ أَر   .[234الاقية ]﴾يَتََربَّو 

 النس  اليزئي أن مشيع الحكر  عايرا  شراي   كرل فريد يرن أفرياد المكهررين، ثر  

مهوى  با الحك  بالنساة لاعض اسفياد، أ  مشيع الحك  يطهقا  ثر  مهورى بالنسراة 

ن  النامرر  ال ماطررل العمررل بررالحك  اس ل أصرر  ،  لكررن لرراعض الحرراالت. فررال

 ماطهه بالنساة لاعض اسفياد أ  بعض الحاالت.

بَعَدِة ُشدَهَداو  ﴿ي ال ال  ق له بعالى   َونَاِت ثُمَّ لَم  يَدأ تُوا بِأَر  ُموَن ال ُمح  َوالَِّذيَن يَر 

ِلُدوُهم  ثََمانِيَن َجل َدة   المحصرنة الربي لر  مقر  [، مدل عهرى أن قراا  4﴾]الن ر فَاج 

بينرة عهررى يررا قررب  برره ميهررد ثمرااين جهرردة، مرر اء كرران ز جهررا أى غيرريم.  ق لرره 

َواَجُهددم  َولَددم  يَُكددن لَُّهددم  ُشددَهَداو اِالَّ أَنفُُسددُهم  فََشددَهاَدةُ ﴿بعررالى   ُمددوَن أَز  َوالَّددِذيَن يَر 

دادِ  ِ اِنَّهُ لَِمدَن الوَّ بَُع َشَهاَداٍت بِالِلَّ [،مردل عهرى أن 6﴾]النر ر 000*قِيَن أََحِدِهم  أَر 

القب  إاا كران الرز ا ال ميهرد برل مرت عن  ز جتره. فرالن  ال رااي اسر  حكر  

 جهد القب  بالنساة عهى اسز اا فقا.
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 إاما مك ن اسخا  جزئيا  إاا شيع أ ال  حك  العاى عهى عم يه، أ  المطهق عهرى 

.  أيرا إاا  رد العراى فري إط قه، ث  بعد ال  برتية حكر  لراعض أفريادم، أ  بقيرد

القرراا ن   رد فرري القرراا ن ارسرره بخصرري  بعررض أفرريادم بحكرر  مكرر ن  رربا 

التخصي  بيااا  لهمياد ين العاى ال اسخا ،  كبل  مك ن التقييد بياارا  لهمرياد يرن 

 المطهق ال اسخا .

  رربا يعنررى قرر ل اسصرر ليين إخررياا بعررض أفررياد العرراى يررن حكمرره، أ  بقييررد 

ا كران بردليل يقرارن بشريم  حكر  العراى أ  المطهرق،  معتاري بياارا  المطهق بقيد إا

 لهمياد العاى أ  المطهق بمنزلة االمت ناء  ال معتاي اسخا .

 الحكررراى الشررريعية  غرررن كااررر  شررريع  بررردرمييا  فررري اثنرررين  عشررريمن مرررنة 

 شررره ر،  لكرررن بعرررد  فررراة اليمررر ل  امرررتقيار التشررريم ، صرررارت فررري حرررق 

فالخاو ينه بيان لهعاى،  المقيد بيان لهمطهق، ين غيي  المسهمين قاا اا   احدا ،

امي إلى أن  بم اآلمة بعد  بم اآلمة في الت  ة، أ  في م رة بعد السر رة التري 

 فيها اآلمة، إال يا ا  عهيه ين اام   ينس خ.

 وقد يكون النسخ بتشريع حكم بدل حكم

ث،  كمررا اسرر  كمررا اسرر  إميرراب ال صررية له الرردمن  اسقرريبين، بتقسرري  احر 

االبيام عهى بي  المقردف فري الصر ة باالبيرام إلرى الكعارة،  كمرا اسر  اعترداد 

المترر فى عنهررا ز جهررا بررالتيب  حرر ال ، باعتررداد ا بررالتيب  أربعررة شرره ر 

  عشية أماى،  قد مك ن النس  بمييد إلواء الحك  كنس  ز اا المتعة.

لبي اسر ، أ  أخرف ينره  كما مي ز أن مك ن الحك  البي شيع يسا ما  الحك  ا

عهى المكهرين،  مي ز أن مك ن اشق ينه عهيه ، سن  با احلواء  التاردمل إامرا 

قترر  برره يصررالح المكهرررين،  قررد بقترري يصررهحته  حكمررا  اشررق عهرريه  يررن 

المنسرر خ، فتحرريم  الخمرري  الميسرري اشررق عهرريه  يررن إباحتهمررا،  لكررن قصررد برره 

ن َهدا أَو  ِمة ِلَهدا  َما نَنَسخ  ِمن  ﴿المصهحة،  ق له بعالى   آيٍَة أَو  نُنِسَها نَأ ِت بَِاي دٍر مِِّ

[، المياد بالخيي يا مك ن أصهح لهمكهرين، م اء كان أشق عهريه  106﴾]الاقية 

مدا ننسدخ ﴿أى يسا ما  أى أخف،  با إاا كان المياد آمات القيآن في ق له بعرالى  

 [.106﴾]الاقية من آية

 ما يقبل النسخ وما ال يقبله:

يس كل ا   رد في القيآن أ  السنة، مقال في عهد اليمر ل أن منسرخه ار  ل

 الحق، بل ين النص و اص و يحكمات ال بقال النس  أص     ي 

أ ال   النص و التي بتمن  أحكايا  أمامية ال بختهف باخت   أح ال النراف 

 ال بختهررف حسررنا   قاحررا  برراخت   التقرردمي، كالنصرر و الترري بتررمن  إميرراب 
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ممان براهلل،  رمرهه  كتاره  الير ى اآلخري،  مرائي أصر ل العقائرد  العارادات، اح

كالنص و التي قيرت أيهات الرتائل يرن بري ال الردمن،  الصردق،  العردل، 

 أداء اسيااات إلرى أ ههرا،  غيري الر  يمرا ال متصر ر أن مكر ن قايحرا  فري أمرة 

ن الشريا حال  عهى أي بقردمي، كالنصر و التري دلر  عهرى أمرس الياائرل ير

باهلل،  قتل النرس بويي حق،  عق ق ال الدمن،  الكبب  المه ،  غيي الر  يمرا 

 ال متص ر أن مك ن حسنا  في أي حال.

يرن الدمرت ر،  158،156 ين أي هة  با الن ع في الق ااين ال ضعية  المادبان 

 فهما ال بقا ن النس .

ب مرررد ا، سن  ثاايررا   النصرر و الترري بتررمن  أحكايررا ،  دلرر  بصرريوتها عهررى

 ﴿ب ميد ا مقتتي عدى اسرخها، كق لره بعرالى فري بيران حكر  قراافي المحصرنات  

[، فإن لرظ أبدا  مدل عهى أن  ربا حكر  دائر  4﴾]الن ر َواَل تَق بَلُوا لَُهم  َشَهاَدة  أَبَدا  

((، فإاره ك اره الجهداد مداض الد  يدوم القيامدةلل ال مز ل،  كق لره اليمر ل 

 ياية مدل عهى أاه باق يا بقي  الدايا.ياضيا  إلى م ى الق

 ثال ا   النص و التري دلر  عهرى  قرائ   قعر   أخاريت عرن حادثرات كاار ، 

ِلُكوا بِدددِريحٍ  ﴿كق لررره بعرررالى   دددا َعددداٌد فَدددأُه  ِلُكوا بِالطَّاِ يَدددِة * َوأَمَّ دددا ثَُمدددوُد فَدددأُه  فَأَمَّ

َصددٍر َعاتِيَددةٍ  عددب مسدديرة نوددرت بالر[،  كقرر ل اليمرر ل  لل6،5﴾]الحاقررة َصر 

((، سن اسرر  الررن  الخارريي بكرربمي لمررن أخارري برره  الكرربب يحررال عهررى شددهر

 الشارع.

فهبم اسا اع ال  ثة يرن النصر و التري ال بقارل النسر ،  يرا عادا را مقاهره فري 

 بدء التشيم ، أي في حياة اليم ل ال فيما بعدم.

 ما يكون به نسخ:

 أق ى ينه. اسصل العاى أن الن  ال منسخه إال ا  في ق به أ 

 عهى  با فنص و القيآن قد منس  بعتها بعتا ،  قد بنس  بالسنة المت ابية 

 ساها كهها قطعية  في ق ة  احدة.

 اص و السنة غيي المت ابية قرد منسر  بعترها بعترا  ساهرا فري قر ة  احردة، 

  قد بنس  بنص و القيآن  السنة المت ابية ساها أق ى ينها.

عهى اعتداد الت في عنها ز جهرا بحر ل، اسر  برالن  فالن  القيآاي البي دل 

 القيآاي البي دل عهى اعتداد ا ب ربعة أشهي  عشية أماى.

 الرررن  القيآاررري الررربي دل عهرررى بحررريم  كرررل ييترررة، خصررر  بالسرررنة العهميرررة 

هدو المت ابية التي دل  عهى إباحة ييترة الاحري  التري أكرد ا اليمر ل بق لره  لل

 ((.الطهور مال ل الحل ميتته
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 الن  القيآاي البي دل عهى  ج ب بنريب أمة  صية، قيد بالسرنة العهميرة التري 

ينعر  ارراا ال صرية بر ك ي يرن ال هرث  أكرد ا اليمر ل بق لره فري حردمث يعرراا  

 ((.الةلث والةلث كةيرلل

 فرري السررنة النهرري عررن زمررارة القارر ر ثرر  إباحتهررا،  النهرري عررن ادخررار لحرر ى 

 اسضاحي ث  إباحته،  غيي ال .

هى  با ال منس  ا  قيآاي أ  مرنة يتر ابية بسرنة غيري يتر ابية أ  بقيراف،  ع

لن اسق ى ال منس  بما    أقل ينه ق ة،  ين أجل  با بقرير ااره ال اسر  لحكر  

شيعي في القريآن أ  السرنة بعرد  فراة اليمر ل، ساره بعرد  فراة اليمر ل ااقطر  

بقيررراف أ    ر د النصررر و  امرررتقياء اسحكررراى، فررر  ممكرررن أن منسررر  الرررن 

 اجتهاد.

 يررا مكرر ن برره النسرر  فرري القرر ااين ال ضررعية  رر  عهررى  رربا اسصررل، فرر  منسرر  

 الن  القاا اي إال ا  قاا اي في ق به أ  أق ى ينه.

 فنص و القاا ن الدمت ري ال منسخها إال اص و قاا ن دمت ري.

 اصرر و القرر ااين التشرريمعية اليئيسررية بنسررخها قرر ااين السررهطة التشرريمعية 

ئيسية، ساها فري ق بهرا،  بنسرخها اصر و القراا ن الدمرت ري ساهرا أقر ى الي

 ينها.

 اصرر و القرر ااين التشرريمعية الريعيررة بنسررخها قرر ااين السررهطات التشرريمعية 

 اليئيسية،  اص و القاا ن الدمت ري.

،  أن الررن  ال متصرر ر أن الددنص ال ينسدداه اال نددص مؤخررب يمررا قرردينام أن 

إاا كرران قطعيررا  ال ممكررن أن منعقررد إجمرراع عهررى منسررخه احجمرراع، سن الررن  

خ فة أص  ،  إن كان لنيرا  ال ممكرن أن منعقرد إجمراع عهرى خ فتره إال يسرتندا  

 إلى ا ، فيك ن الن  البي امتند إليه احجماع    النام .

 الحك  ال اب  بالقياف ال منس  بم هه، سن الميتهد إاا امتناا حكمرا  فري  اقعرة 

ث  امتناا بالقياف    أ  ييتهد آخي في ي ل  بم ال اقعة حكمرا   بطيمق القياف

مخالف اس ل، فإن  با ليس اسخا  لهحك  اس ل،  إاما    إلهار لاط ن الدليل 

 اس ل أي لخط  القياف السابق.

 القيررراف ال منسررر  حكمرررا  شررريعيا  ثابترررا  برررالن  أ  احجمررراع، ساررره لررريس فررري 

 مه  ال منس  حكما .ييباتهما، فالقياف ال منس  حك

 ـــــــــــــــــ

 القاعدة الاامسة

 في التعارض والترجيح 
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للإاا بعررار  النصرران لررا يا   جرري الاحررث  االجتهرراد فرري اليمرر   الت فيررق 

بينهما بطيمق صحيح ين طريق اليمر   الت فيرق، فرإن لر  ممكرن  جري الاحرث 

ممكرن  ربا  ال   االجتهاد في بيجيح أحد ما بطيمق ين طيق التيجيح، فإن ل 

ااا  عهرر  بررارم   ر د مررا كرران ال حررق ينهمررا اامررخا  لهسررابق،  إن لرر  معهرر  

 بارم   ر د ما ب قف عن العمل بهما.

 إاا بعار  قيامان أ  دلي ن ين غيي النص و  لر  ممكرن بريجيح احرد ما، 

 عدل عن االمتدالل بهما((.

 التعارض بين األمرين معنا  في اللغة العربية:

 كل  احد ينها اآلخي. اعتيا  

 التعار  بين الدليهين الشيعيين يعنام في اصط   اسص ليين  اقتتاء كرل 

 احد ينهما في  ق   احد حكمرا  فري ال اقعرة مخرالف يرا مقتتريه الردليل اآلخري 

 فيها.

دَن  ﴿ي     ق له بعالى   َواجدا  يَتََربَّو  َن ِمنُكم  َويَدذَُروَن أَز  بِأَنفُِسدِهنَّ َوالَِّذيَن يُتََوفَّو 

درا   ُهٍر َوَعش  بَعَةَ أَش  [،  ربا الرن  مقتتري بعم يره، أن كرل يرن 234﴾]الاقرية أَر 

برر فى عنهررا ز جهررا بنقترري عرردبها ب ربعررة أشررهي  عشررية أمرراى، مرر اء أكاارر  

 حاي   أى غيي حايل.

لَُهدنَّ  ﴿ ق له بعالى   َماِل أََجلُُهنَّ أَن يََضدع َن َحم  َح  اَلُت األ  [،  ربا 4 ق ]الطر ﴾َوأُو 

الن  مقتتي بعم يه أن كل حايل بنقتي عدبها ب ض  حمههرا، مر اء كاار  

 يت فى عنها ز جها أى يطهقة.

فمن بر فى عنهرا ز جهرا   ري حايرل،  اقعرة مقتتري الرن  اس ل أن بنقتري 

عردبها بتريب  أربعرة أشرهي  عشررية أمراى،  مقتتري الرن  ال رااي أن بنقترري 

 ارضان في  بم ال اقعة.عدبها ب ض  حمهها، فالنصان يتع

 ال متحقررق التعررار  بررين دليهررين شرريعيين إال إاا كااررا فرري قرر ة  احرردة، أيررا إاا 

كان احد الدليهين أق ى ين اآلخي، فإاه متا  الحك  البي مقتتريه الردليل اسقر ى 

 ال متهف لخ فه البي مقتتيه الدليل اآلخي.  عهرى  ربا متحقرق التعرار  برين 

،  ال متحقرق التعرار  برين ار   برين إجمراع أ  ا  قطعي  بين ا   لني

قيرراف،  ال بررين إجمرراع  بررين قيرراف.  ممكررن بررين آمتررين أ  حرردثين يترر ابيمن أ  

 بين آمة  حدمث يت ابي، أ  حدثين غيي يت ابيمن أ  بين قيامين.

 يما مناوي التنايره لره  ااره ال م جرد بعرار  حقيقري برين آمترين أ  برين حردم ين 

 حردمث صرحيح،  إاا بردا بعرار  برين اصرين يرن  ربم  صحيحين أ  برين آمرة
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النصرر و فإامررا  رر  بعررار  لررا يي فقررا بحسرري يررا ماررد  لعق لنررا،  لرريس 

بتعار  حقيقي، سن الشارع ال احد الحكي  ال ممكن أن مصدر عنه ارسه دليرل 

 آخي مقتتي في ال اقعة ارسها حكما  خ فة في ال ق  ال احد.

 جرري االجتهرراد فرري صرريفهما عررن  رربا  فررإن  جررد اصرران لا ي مررا التعررار 

الما ي،  ال ق   عهى حقيقة المرياد ينهمرا بنزمهرا  لهشرارع العهري  الحكري  عرن 

التناقض في بشيمعه، فإن أيكن إزالة التعار  الما يي بين النصين براليم  

 الت فيق بينهما، جم  بينهما  عمل بهما،  كران  ربا بياارا  ساره ال بعرار  فري 

 .الحقيقة بينهما

ُت اِن  ﴿  ق له بعالى في م رة الاقية  1ي ال ُكتَِب َعلَي ُكم  اِذَا َحَضدَر أََحدَدُكُم ال َمدو 

 [.180﴾ ]الاقية تََرَف َخي را  ال َوِصيَّةُ ِلل َواِلَدي ِن َواألق َربِيَن بِال َمع ُروفِ 

الَِدُكددم  ِللددذَّكَ  ﴿ ق لرره بعررالى فرري مرر رة النسرراء   ُ فِددي أَو  ُِّ ِر ِمة ددُل َحددقِِّ يُوِصدديُكُم 

 [، عهى آخي آمة الم ارمث.11﴾]النساء 000األُنةَيَي ِن 

اآلمررة اس لررى ب جرري عهررى المرر رث إاا قررارب المرر ت أن م صرري يررن بيكترره 

ل الدمرره  أقاربرره بررالمعي  ،  اآلمررة ال اايررة ب جرري لكررل  احررد يررن ال الرردمن 

رث. فهمرررا  اس الد  اسقررريبين حقرررا  يرررن التيكرررة ب صرررية هللا ال ب صرررية المررر 

 يتعارضان لا يا .

 ممكن الت فيق بينهما ب ن مياد في آمة مر رة الاقرية ال الردان  اسقيبر ن الربمن 

 ين  ين إرثه  ياا  كاخت   الدمن.

دددَن  ﴿  ق لررره بعرررالى  2ي رررال  َواجدددا  يَتََربَّو  َن ِمدددنُكم  َويَدددذَُروَن أَز  َوالَّدددِذيَن يُتََوفَّدددو 

بَعَةَ أَش   را  بِأَنفُِسِهنَّ أَر   [.234﴾]الاقية  ُهٍر َوَعش 

لَُهنَّ  ﴿ ق له بعالى   َماِل أََجلُُهنَّ أَن يََضع َن َحم  َح  اَلُت األ   [.4﴾]الط ق  َوأُو 

 ممكن الت فيق بينهمرا بران الحايرل المتر فى عنهرا ز جهرا بعترد ب بعرد اسجهرين، 

فإن  ضع  حمهها قال أربعرة أشرهي  عشرية أمراى يرن برارم  ال فراة، بيبصر  

تى بت  أربعة أشهي  عشية أماى،  إن أيت  أربعرة أشرهي  عشرية أمراى قارل ح

 أن بت  حمهها بيبص  حتى بت  حمهها.

 ين طيق اليم   الت فيق  ب  مل أحد النصين أي صيفه عرن لرا يم،  بهربا 

 ال معار  الن  اآلخي.

 ين طيق اليم   الت فيرق  اعتارار أحرد النصرين يخصصرا  لعمر ى اآلخري، أ  

حط قه، فيعمل بالخاو في ي ضعه  بالعراى فيمرا عردام،  معمرل بالمقيرد  يقيدا  

 في ي ضعه  بالمطهق فيما عدام.
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 أن لرر  ممكررن اليمرر   الت فيررق بررين النصررين المتعارضررين، امرري فرري برريجيح 

أحررد ما عهررى اآلخرري بطيمررق يررن طرريق الترريجيح، فررإاا ألهرري الاحررث رجحرران 

اسرجررح،  كرران  رربا بايينررا ، سن  أحررد ما عهررى اآلخرري عمررل بمررا اقتتررام الرردليل

النصين غيي يتسا مين في الميباة.  قد مك ن التيجيح ين جهة الداللة فيريجح 

المدل ل عهيه بعاارة الن  عهى المدل ل عهيره بإشرارة الرن .  مريجح المرسري 

 عهى الما ي أ  الن ،  بقدي  عدة أي هة لهبا التعار   التيجيح.

بررين النصررين،  لرر  ممكررن برريجيح أحررد ما عهررى  إن لرر  ممكررن اليمرر   الت فيررق 

اآلخي بطيمق التيجيح، امي في برارم  صرد ر ما عرن الشرارع، فرإاا عهر  أن 

أحد ما مابق كان الت خي ينهما اام  لهسابق فيعمل به،  معه   با ين اليج ع 

عهى أمااب از ل اآلمات،   ر د اسحادمرث،  جمر  اسي هرة التري قردينا ا فري 

سحكاى بعض آمات أخيى، ثابر  فيهرا أن النامر  الحرق فري  اس  بعض اآلمات

  ر دم لهمنس خ.

 إن ل  ممكن اليم   الت فيق بين النصين  ال بيجيح أحد ما عهى اآلخري،  لر  

معهرر  بررارم   ر د ررا، ا قررف عررن االمررتدالل بهمررا،  امرري فرري االمررتدالل عهررى 

ال ا  فيهرا.   ربم حك  ال اقعة التي فيها التعار  بدليل غيي ما ك اها  اقعة 

 ص رة فيضية ال  ج د لها.

 إن كان التعار  بين دليهين شيعيين ليسرا اصرين، كالتعرار  برين قيامرين، 

فهرربا قررد مكرر ن بعارضررا  حقيقيررا ، سارره قررد مكرر ن أحررد القيامررين خطرر ، فررإن أيكررن 

 بيجيح أحد القيامين عهى اآلخي عمل به.

 ن عهرة أحرد ما ينص صرا   ين طيق بيجيح أحد القيامين عهرى اآلخري أن بكر

عهيها،  عهرة اآلخري يسرتناطة، أ  بكر ن عهرة أحرد ما يسرتناطة بطيمرق إشرارة 

 الن ،  عهة اآلخي يستناطة بطيمق المناماة.

 ييررال اسصرر ليين فرري طرريق الت فيررق أ  الترريجيح بررين النصرر و  اسقسررية 

المتعارضة ا  معة،  ين طيق التيجيح طيق ي ض عية قير ا فيهرا يارادئ 

جيحيررة عايررة، ي ررل قرر له   إاا بعررار  المحرريى  المارريح، رجررح المحرريى. بي

  ق له   إاا بعار  الماا   المقتتى، قدى الماا .

  هللا م فق ين ميمد الحق،  مهدي ين مشاء إلى طيمق يستقي .
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