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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اللهم سهل ويسر وسدد ووفق

 

الحمددد ا الدده  لدده الحمددد شلدده  وال دد ر ا الدده  لدده ال دد ر شلدده  

وأشددهد أإ هلدده هإ هللا الدده  لدده الملدده شلدده  وأشددهد أ   حمدددا    ددد  

 لى وحيه  ال  دير الندهير والسدرال المنيدر صدلى ورسوله وأ ينه 

هللا  ليه و لى آله وأصحابه وسلم تسليما  شثيرا  ثم أ ا بعد: فإنه قد 

طلددم  نددي بعدد  طل ددأ العلددم أ  أشددرأل  لنددا  فددي ا صددول ي ددو  

سهال   يسرا  يسلطيع غالم الطل أ أ  يقرؤ  بفهدم  فو ددتهم ريدرا  

 لدددو  أصدددول الفقددده  ول دددن طدددال بدددي الوقدددة فدددي المقارندددأ بدددين

الموجددود   أ ه هدده  الملددو  أحسددن   فهددداني هللا جددل و ددال هلددى 

ال لابددأ فددي أصددول الفقدده بطريقددأ أرددر  أشثددر سددهولأ وأيسددر فددي 

الفهدددم وأقدددرب هلدددى الق دددول  دددن غيرهدددا  وهدددي طريقدددأ السدددؤال 

والجددواب  فإنهددا طريقددأ  ح  ددأ هلددى النفددوف وي ددلر  فددي فهمهددا 

أهل اإرلصاص  و   فيها يفصل الفن الجميع ولو لم ي ونوا  ن 

 سألأ  سألأ  شل  سدألأ لهدا سدؤاإ  رداص وجدواب رداص  وهدها 

أد ى هلى تمحيص المسائل و عرفأ أولها  ن آررها  وأقرب هلدى 

ال حدددددس واإسدددددلفاد   وأبعدددددد  دددددن الملدددددل وأيسدددددر لل دددددارحين 

والمسل رحين  وقد شنة ق ل ذلده قدد شل دة فدي اللوحيدد والعقيدد  

الطريقأ فرأية  ن النداف ق دوإ  واسدعا  حسدنا  لهدا  و    لى هه  

هه  الطريقدأ  دن جملدأ الطدرت اللدي قدد سدل ها ال داري فدي تلقدين 

العلم وتفهيمده وهيصداله للقلدوب والعقدول  فهدي  دن طدرت ال لداب 

والسنأ  و   المؤلفدا  فدي أصدول الفقده  لدى هده  الطريقدأ قليلدأ 

يدف بدالضرا المطلدوب و    جدا   وهها القليدل الموجدود  نهدا لدم

المقصود  ندنا فدي شلابندا هدو هيصدال الحدق  قروندا  بدليلده بأيسدر 

الطرت وأسهل الس ل وه  رالفة المعهود  دن المعلمدد فدي قدوانين 

اللددأليف  فلددهله شلدده ارلرنددا شلابددأ  سددائل ا صددول  لددى طريقددأ 

السؤال والجواب وأسمية هه  ال لابأ بد)تتعريف الطدالب بأصدول 
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في سؤال وجواب(وهللا أسأل باسمه ا  ظم أ  ينفع بده النفدع  الفقه

العددداا وال ددداص والعاجدددل واشجدددل وأ  ي دددرأل لددده صددددور أهدددل 

اإلسالا وأ  يوفقني فيه لقدول الحدق الموافدق لل لداب والسدنأ  وأ  

يعيننددي  لددى هتما دده شمددا أ ددانني  لددى ال ددد  فيدده وأ  يرفددع ندد ل 

ا بهم في جندا  النعديم هنده العلما  في الفردوف ا  لى وأ  يجمعن

رير  سئول وإ حدول وإ قدو  هإ بداا العلدي العظديم وهدو حسد نا 

ونعم الوشيدل فدإلى المقصدود وهللا المسدلعا  و ليده الدل ال  فدأقول 

 -وباا اللوفيق و نه أسلمد الفضل والعو :
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 / عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه ؟ 1سـ
م رحمهم هللا تعالى في تعريف لقد جر   اد  أهل العل -أقول:جـ/ 

ا لفاظ المرش أ شل لفظ  لى حد  ق ل تعريف اللفظلدين  جمو دأ  

ونحن هنا نجر   لى  ا جروا  ليه رحمهم هللا تعدالى ت د ها  بهدم 

من   » سى هللا تعالى أ  ينظمندا فدي سدل هم ويح درنا  عهدم فدإ  

 أصننولفجريددا   لددى هدده  القا ددد  نقددول: ت «تشننبه بقننوهو منننو منن ن 

( فأ دا ا صدول لضدأ مقنه ( و تأصنول(  رشدم  دن شلملدين: تالفقه

فهو جمع  فرد  أصل  وهو في اللضأ ا ساف  و نه أسداف ال يدة 

أ  أصددله  ويطلددق ا صددل أيضددا   لددى الدددليل  فيقددال: أصددل هدده  

المسألأ ال لاب والسنأ أ  دليلهدا  ولده هطالقدا  أردر   ل دن هدها 

( أ  أصنول الفقنه  فدإذا قيدل تاإلطالت هو المراد في أصول الفقده

 (. أدلة الفقهت

: فهو الفهم و نه قوله تعالى ﴿ فََما ِلَهُؤإ  اْلقَْوِا مي اللغة الفقهوأ ا 

إَ يََ ددادُوَ  يَْفقَُهددوَ  َحددِديث اه وقولدده تعددالى ﴿قَددالُواْ يَددا ُشددعَْيُم َ ددا نَْفقَددهُ 

ددا تَقُددوُله ويطلددق أيضددا   لددى العلددم ويطلددق  م  ا  مِ أيضددا   لددى َشثِيددر 

: فهو  عرفأ ا ح داا ال در يأ العمليدأ تعريفه شرعا  الفطنأ  وأ ا 

( جنس فدي اللعريدف معرمةالم لسم  ن ا دلأ اللفصيليأ  فقوله ت

األحكنناه يدددرل تحلهددا المعرفددأ الظنيددأ والمعرفددأ اليقينيددأ  وقولدده ت

( قيد ي رل العلم بضيرها شأح داا الطدم والنحدو ونحوهدا الشرعية

( قيددد ي ددرل العلددم العمليننةإ يسددمى فقيهددا   وقولدده ت فددإ  العددار 

با ح اا العقديأ  فإ  العار  بمسائل العقيدد  فقدال إ يسدمى فقيهدا  

( صدفأ لهده  المعرفدأ المكتسن  لى اصطالأل أهدل الفقده  وقولده ت

أ  أ  هه  المعرفأ شاندة  عدو دأ ثدم اشلسد ة  ف اندة بعدد أ  لدم 

قيددد يلضدد  بدده الفددرت بددين ( منن  أدلتنننا التفةننيليةت ددن  وقولدده ت

باألدلنة ا صولي والفقيه  شمدا سديأتي ه  شدا  هللا تعدالى  والمدراد 

أ  يقال: ه  القرآ    و   ن سور والسور   وندأ  دن  التفةيلية

آيا   والسنأ   ونأ  ن أحاديس  فالفقيه ي لسم ا ح اا ال ر يأ 

 بالنظر في شدل آيدأ  دن آيدا  ا ح داا  لدى حدد   فينظدر فدي قولده
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تعالى ﴿َوأَقِيُمواْ الص الَ َه فيسلفيد وجوب الصدال   وينظدر فدي قولده 

َشدا َه فيسدلفيد وجدوب ال شدا  وه دها فالفقيده ينظدر  تعالى ﴿َوآتُدواْ ال  

في شل دليل  ن القرآ   لى حد   وينظر فدي شدل دليدل  دن السدنأ 

 لى حد   وينظر في شل هجماي  لى حد   وينظدر فدي شدل قيداف 

ا المراد بقولهم ت دن أدللهدا اللفصديليأ( فهدها بالنسد أ  لى حد   فهه

 للعريف أصول الفقه با ل ار  فرديه وهللا أ لم.

**** 

/ عننرف أصننول الفقننه باعتبننارع علمننا  علنن  عنن ا الفنن  ؟ منن  2سننـ

 شرح التعريف وت زيل موضوعات أصول الفقه عليه ؟

لئنل معرمة دالأقول: اللعريف الم لار  صول الفقه أ  يقال: ت جـ/ 

( وبالنظر في  الفقه إجماال  وكيفية االستفادة م نا وحال المستفيد

 هها اللعريف وجدنا أنه يلرشم  ن ثالثأ أشيا  وهي شما يلي :

( ويدددرل تحلدده دراسددأ ا دلددأ معرمننة داللئننل الفقننه إجمنناال  ت -:األول

الملفدددق  ليهدددا والم للدددف فيهدددا  فيددددرل تحلددده ال لددداب والسدددنأ 

ول الصدحابي والعدر  والمصدال  المرسدلأ واإلجماي والقياف وقد

واإسلحسا  وشري  ن ق لنا  وال حس فدي هده  ا دلدأ ي دو   لدى 

وجده اإلجمددال أ  ن حدس فددي حجيدأ القددرآ  وحجيدأ السددنأ وحجيددأ 

اإلجماي وحجيدأ القيداف وحجيدأ قدول الصدحابي وه دها وهدها هدو 

نمدا المراد بقولهم تهجمداإ ( أ  إ ي حثدو  فدي أفدراد هده  ا دلدأ وه

 بحس ا صولي  لى بحس حجيأ ا دلأ.

( أ  هذا  رفنا أ  القدرآ  حجدأ  وكيفية االستفادة م نات  -:الثاني

وأ  السدددنأ حجدددأ وأ  اإلجمددداي حجدددأ وأ  القيددداف حجدددأ ف يدددف 

نسددلطيع اإسددلفاد   ددن هدده  ا دلددأ فددي اسددلن اط ا ح دداا ال ددر يأ 

هي ودإلدأ ويدرل تحة هها ال حس في دإلأ ا وا در ودإلدأ الندوا

العددداا وال ددداص والمطلدددق والمقيدددد والمجمدددل والم دددين والناسددد  

 توالمنسدددوا واللعدددارا واللدددرجي  والظددداهر والدددنص والمنطدددو

والمفهددوا وترتيددم ا دلددأ  ودإلددأ الواجددم والمندددوب والمحددرا 
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والم ددرو  والم دداأل  ودإلددأ السدد م وال ددرط والمددانع والررصددأ 

 والع يمأ و ا يلعلق بهله  ن تفاصيل.

( أ  ن حس في حدال المسدلفيد  دن هده   وحال المستفيدت  -:الثالث

ا دلددأ ويدددرل تحلدده ال حددس فددي اإجلهدداد واللقليددد والفلددو   وهدده  

اللعريف الم لدار جدا ع  اهي غالم  وضو ا  أصول الفقه  فهه

ل ددل  سددائل أصددول الفقدده  و ددا أجملنددا  هنددا سددو  يأتيدده  فصددال  

هللا تعدالى  فهدها بالنسد أ للعريدف بأدلله وقوا د  وفرو ه ه  شدا  

 أصول الفقه با ل ار   لما   لى هها الفن وهللا أ لم.

**** 

 / أذكر حك  تعل  أصول الفقه م  بيان شيء م  أعميته ؟  3سـ
أقول: ا صل في تعلمه أنه فرا شفايأ بالنس أ لعمدوا ا  دأ   جـ/

ا أ  بددالنظر اإلجمددالي لف ددأ فددإ  ح مدده ي ددو  فددرا شفايددأ وأ دد

بالنظر هلى ا فراد في للف بارلال  هها الفرد و ا ينويه فإ  شدا  

يريد أ  ي و   جلهدا  فإ  تعلمه في حقه فرا  ين  نه أ  تعلدم 

ا صددول  ددن شددروط المجلهددد باإتفددات فددال يم ددن  حددد  أ  ي لدد  

درجددأ اإجلهدداد هإ بأصددول الفقدده فددإذا شددا  الطالددم ينددو  بلددو  

ه وجوب  ين أ  يلعلم ا صول  أ ا هذا درجأ اإجلهاد فيجم  لي

شا  هها الفرد طال ا  للعلم بصدور   ا دأ في دو  تعلدم أصدول الفقده 

في حقده  دن المسدلح ا  المنددوبا  إ  دن الواج دا  الملحلمدا   

ه ها نص  ليه  لما  ا صول وأرلار  شدي  اإلسدالا ابدن تيميدأ  

 وأ ا أهميله فل رز في جوانم:

فنو  ال ريعأ اللي تسدلمد أصدولها  دن شلداب أنه  ن جملأ : األول

 . هللا جل و ال وسنأ رسوله 

أنه يناف   ن  صادر ال ريعأ ويهب  نها ويث ة حجيلها  : الثاني

ويجيدم  دن شد ه الضدالين الدهين يريددو  نسدف اإحلجدال بهدا أو 

 الل  يه فيها.

أندده يطلددع المسددلم  لددى  لددل ا ح دداا وغاياتهددا وح مهددا : الثالننث

 الطرت اللي بها يسلن ال هها الح م. ويعرفه
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أنه الطريق ا ول إسلن اط ا ح داا ال در يأ  دن ا دلدأ  : الراب 

فددإ  الح ددم فددي ا  ددم ا غلددم إ يسددلن ال  ددن الدددليل هإ وي ددو  

طريقأ اسلن اطه باسلعمال قا د  أصوليأ  وهها يعرفه  ن لده  لدم 

 في قوا د ا صول.

إتفات فال يم ن للمجلهد أ  ي م أنه شرط في المجلهد با :الخامس

رائحددأ اإجلهدداد بأنفدده ويوصددف بأندده  جلهددد هإ هذا شددا  ذا درايددأ 

 تا أ بأصول الفقه.

أ  دراسددله تحقددق للطالددم اللرتيددم فددي هرددرال الحجدد   :السنناد 

وطرأل المسائل والمقارنأ بين الدإئل واللرتيم  طلم ل ل طالدم 

  لم.

حفظة بها ال ريعأ فدإ  حفدظ أنه س م  ن ا س اب اللي : الساب 

ال ريعأ ي و  بحفظ  صادرها  وأصول الفقده قدد تدولى ذلده ب دل 

 اهلماا ور ايأ.

أنه يعر  الطالم ا سس والقوا د والمناه  اللي يلعا دل : الثام 

 في ضوئها  ع أدلأ ال ريعأ.

أ  الطالم يلعر  بدراسله  لى  آره  دهاهم أهدل العلدم : التاس 

اإرليدارا  الفقهيدأ  فدإ  اإردلال  بدين أهدل  فيما ذه وا هليده  دن

العلم في  سائل الفقه غال ا   ا يعود هلى ال ال  في تأسديس قا دد  

 أصوليأ.

أ  دراسأ ا صدول تفيدد الطالدم الجد ا اليقيندي  دن  لدم : العاشر

ودرايأ أ  اإلسالا صال  ل ل ز ا  و  ا   وتعطيه القدر  اللا أ 

أح م دراسأ هه  ا سس اللي ت حس   لى هقناي الضير بهله  لى  ا

 في أصول الفقه.

أ  دراسددله توصددل الطالددم لمرت ددأ اللددرجي  فددي : الحننادع عشننر

 سدددائل ال دددال  و عرفدددأ الصدددواب  دددن ال طدددأ والدددراج   دددن 

 المرجوأل.

أ  دراسله توصل الطالدم هلدى هتقدا  ت دري  الفدري : الثاني عشر

  لى أصولها ورد الج ئيا  هلى شلياتها.
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أندده  لددم يحلاجدده أهددل الفنددو  ال ددر يأ  فطالددم : شننرالثالننث ع

الحديس يحلال هلى ا صول وطالدم اللفسدير يحلدال هلدى ا صدول 

وطالدم الفقده يحلدال هلدى ا صددول وه دها وهدها يفيدد  أهميدأ هددها 

العلم العظيم  فهه  ن ه فدي أهميدأ اقلضداها المقداا وسدم  بهدا ال دال 

 لم.وهللا والمسلعا  و ليه الل ال  وهللا أ 

**** 

/ تسم  كثير م  كتن  األصنول علن  العقيندة بعلن  الكن ه ممنا 4سـ

 الحك  مي ع ع التسمية وما أساسنا ؟ 

أقول: هه  اللسميأ رطأ  ح  وبد أ وضاللأ  ل ن  ن نقلة جـ/ 

 نه ووجد   ند  إ يقصد بها هإ ال يدر ه  شدا  هللا تعدالى وهنمدا 

وهإ فسدال أ القصدد إ  قلد في نقلها  وهدها  دن بداب اإ لدهار فقدال

تسو  الوقوي في الم الفأ وبنا   ليده فهدي شلمدأ   لد دأ وتسدميأ 

 حدثأ والواجم هن ارها وهفرادها باللعليق  دن الدهين تولدوا شدرأل 

ال لددم ا صددوليأ اللددي ذشرتهددا  والحددهر واللحددهير  نهددا  وأسدداف 

 هه  ال لمأ يرجع   رين:

يهددا ال ددال  بددين أهددل أ   ددن أش ددر المسددائل اللددي وقددع ف أحنندعما:

الق لددأ هدددي  سدددألأ ال دددالا أ  هث دددا  شدددالا هللا جدددل و دددال فل ثدددر  

ال ددال  فيهددا شثددر ال ددالا وا ردده والددرد فددي هدده  المسددألأ حلددى 

صار   لما   لى اللوحيد فصاروا يسمو  اللوحيدد والعقيدد  بعلدم 

ال الا نس أ هلى شثر  ال ال  في هه  المسألأ  وهدها رطدأ  حد  

  رددال  الطوائددف الضددالأ ال ائضددأ  ددن الصددراط وسددو  فهددم  

المسلقيم والنه  السليم إ ا لدداد بده إ   در  بده ال لدأ  ولدهله فدإ  

رالفهم هها إ أثر له في انعقاد اإلجماي شمدا هدو  لقدرر  ندد أهدل 

السنأ فإذا سمينا  لم العقيد  بعلم ال الا نظرا  هلى هها ال ال  فإننا 

هدم  دن ال دال  المعل در وهدها إ يجدوز  ن و  بهله قد جعلنا رالف

أنه لو جاز تسميأ  لم العقيد  بعلم ال دالا نظدرا  هلدى  -ويقال أيضا :

شثر  ال ال  فدي هده  المسدألأ لسدا  أيضدا  أ  يسدمى  لدم العقيدد  

بعلم العلو     سألأ العلو فيها رال  طويل وشالا شثير  بل أشاد 
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ندده فددي  سددألأ ال ددالا أجدد ا أ  ال ددال  فددي  سددألأ العلددو أشثددر  

ولسا  أيضا  أ  نسمي  لم اللوحيد بعلم الرؤيأ     سدألأ الرؤيدأ 

 دن المسددائل اللدي شثددر ال دال  حولهددا  وهدها إ يقولدده أحدد  اقددل 

يعلم  ا يقول ف هله تسدميلهم هده  إ أصدل لهدا فالواجدم اطراحهدا 

 وتن يه شلم الهدايأ  نها.

  يسلمد أصوله وأسسده  دن أ  قائل ذله ظن أ   لم العقيدالثاني: 

 لم ال الا وهها ظن فاسد صادر  ن  قل  اطل وقلدم فدار   دن 

اإ لقدداد الصددحي   و ددا هددو  لددم ال ددالا حلددى نأردده  ندده أصددوإ  

وأسسدددا    ه  هدددو هإ نلدددال  قدددول ال هدددائم السدددائمأ فدددي بدددرار  

الضدداللأ  وقددي  تقيحلدده ا فهدداا الضارقددأ فددي  سددلنقعا  الضوايددأ 

فسددد  لددى شثيددر  ددن أهددل العلددم  لددو هم هإ  لددم وال دد هأ وهددل أ

ال ددالا  فهددو  لددم إ ريددر فيدده هإ ندد را  يسدديرا  إ يددهشر فددي جانددم 

سدديئاته اللددي غطددة بقدداي ا را  وإ أ لددم أ  فنددا   ددن الفندددو  

ال دددر يأ يحلدددال فدددي  عرفلددده هلدددى  لدددم ال دددالا  بدددل شدددل العلدددوا 

 أد الم الفدال ر يأ  سلضنيأ  نده  فدإ  غال ده  رت د   لدى القوا د

للمنقول والمناقضأ للمعقول ولدهله فإنده إ يجدوز للطالدم أ  يقدرأ 

في شل ه ق ل اللضلع  ن  لوا ال لداب والسدنأ  وهذا نظدر فيهدا فدال 

ينظر فيها بقصد الهدايأ وهنما ينظر فيها بقصد الرد وش ف  دوار 

المل لمين وهإ فليلرشها والسال أ إ يعددلها شدي   فعلدم العقيدد  إ 

لمد شيئا   ن  لم ال الا  بل ه   لم العقيد  قد أ دد  دتده ودردل يس

فددي حددروب شثيددر  ش يددر   ددع هددها العلددم الفاسددد حلددى أردا  قلدديال  

 ضرجا  بد ائه  ف يف نقول هنه يسلمد  نه  هها إ يقوله هإ جاهل 

 إ يدر  حقيقأ  ا يقول   فا هللا  نه و ا له بمضفرته وهللا أ لم.

 

 الفقه يحتاج مي منمنا لعل  الم طق ؟  / عل أصول 5سـ
بددالط ع إ  هإ  نددد  ددن تربددى  لددى  وائددد الفالسددفأ  :الجددوابجننـ/ 

الملهوشين فإنهم يعظمو   لم المنطق تعظيما  بالضدا  وإ   در  بهدم 

وإ بلعظيمهم  وإ نعدر  أحددا   دن الملقدد ين أدردل المنطدق فدي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال وجواب    
9 

أ نددي  -   العلمددا أصددول الفقدده ق ددل أبددي حا ددد الض الددي  وقددد انلقددد

ش ددي  اإلسددالا ابددن تيميددأ وغيددر   قددال أبددو  - لمددا  أهددل السددنأ 

الع دداف: توأول  ددن رلددال  ددنطقهم بأصددول المسددلمين أبددو حا ددد 

الض الي وت لم فيه  لما  المسلمين بمدا يطدول ذشدر ( وقدال أيضدا : 

أدردل  قد ددأ  ددن المنطدق اليوندداني فددي أول  -أ  الض الددي  -تفإنده 

ى وز دددم أنددده إ يثدددق بعلمددده هإ  دددن  دددر  هدددها شلابددده المسلصدددف

المنطددق ( وقددد جدد ا أبددو الع دداف بددن تيميددأ رحمدده هللا تعددالى أ  

أصددول الفقدده إ يفلقددر بددل وإ يحلدددال أدنددى حاجددأ هلددى المنطدددق 

اليوناني  وقال أبدو الع داف توقدد صدنف فدي اإلسدالا  لدوا النحدو 

فدي  واللضأ والعدروا والفقده وأصدوله وال دالا وغيدر ذلده ولديس

أئمأ هه  الفنو   ن شا  يللفة هلى المنطق بدل  دا لهم شدانوا ق دل 

ب هها المنطق اليوناني  وأ ا العلوا الموروثأ  ن ا ن يدا   أ  يُعر 

صرفا  وه  شا  الفقه وأصوله  لصال  بهله فهدي أجدل وأ ظدم  دن 

أ  يظن أ   هلها اللفا  هلدى المنطدق هذ لديس فدي القدرو  الثالثدأ 

أ اللي هي رير أ أ أررجدة للنداف وأفضدلها القدرو   ن هه  ا  

الثالثددأ  ددن شددا  يللفددة هلددى المنطددق أو يعددرل  ليدده  ددع أنهددم فددي 

تحقيق العلوا وشمال بالضايأ اللي إ يدر  أحد شاؤها شدانوا أ مدق 

الناف  لما  وأقلهم ت لفا  وأبرهم قلوبا  وإ يوجدد لضيدرهم شدالا فيمدا 

 ين  ن الفرت أ ظم  ما بدين القددا ت لموا فيه هإ وجد  بين ال ال

ه  ال ليدأ  دا درلدة  :والفرت( ا.ه). شال ه رحمه هللا تعالى  وأقول

 لدى أصدول الفقده هإ لمدا درلده  لدم المنطدق اليونداني فدإ  درددول 

المنطق فيه أوجم ت ثيدر ال دالا وت دقيقه  دع قلدأ العلدم واللحقيدق  

 لدم ا صدول  ودرلة القوا دد الم الفدأ لمدنه  السدلف بسد  ه فدي 

ولهله فإ  نظار المسلمين وأئملهم بعد أ  دردل المنطدق هلدى ديدار 

المسلمين و رفو  إ زالوا يعي ونده وإ يللفلدو  هليده وإ هلدى أهلده 

في  وازينهم العقليأ وإ يأبهو  بهم في أ  واد  هل وا وال الصأ: 

 أ   لم ا صول غني الضنى اللاا  ن المنطق اليوناني الفاسد. وهللا

 تعالى أ لى وأ لم.
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**** 

 / تكل  ع  شيء م  نشأة ع ا الف  ؟ 6سـ

أقول: لقدد شاندة قوا دد أصدول الفقده  عروفدأ  ندد سدلف هده  جـ/ 

ا  أ  ن الصحابأ واللابعين وشانوا يعلمدو   ليهدا فدي أقدوالهم و 

وأح ددا هم فقددد ندد ل القددرآ   لدديهم بلضددلهم وشددانوا أ ددر   مفلدداويه

ن ي صلى هللا  ليده وسدلم وأ در  بمقاصدد  بال الا الصادر  ن ال

 ن غيرهم وهم أئمأ اللضدأ وسداد  العقدل والفهدم بدال  ندازي ف يدف 

يجهلددو  تلدده القوا ددد  ولهددها قددال أبددو الع دداف تال ددالا فددي أصددول 

الفقددده وتقسددديمها هلدددى ال لددداب والسدددنأ واإلجمددداي واجلهددداد الدددرأ  

 عدرو   دن وال الا في دإلأ ا دلدأ ال در يأ  لدى ا ح داا أ در 

واللابعين لهم بإحسا  و ن بعدهم  ن أئمأ  ز ن أصحاب الن ي 

المسلمين وهم شانوا أقعد بهها الفدن وغيدر   دن فندو  العلدم الدينيدأ 

هلى شري : تاقد  بمدا   من بعدهم وقد شلم  مر بن ال طاب 

فدإ  لدم ي دن ف مدا  في شلاب هللا فإ  لم ي ن ف ما سنه رسدول هللا 

اف( وفدي لفدظ: تف مدا قضدى بده الصدالحو  فدإ  لدم أجلمع  ليه الن

تجددد فددإ  شددئة أ  تجلهددد رأيدده( وشددهله قددال ابددن  سددعود وابددن 

  اف  وحديس  عاذ  دن أشدهر ا حاديدس  ندد ا صدوليين( ا.هد). 

و مدا يددل  لدى  عرفدأ الصدحابأ با صدول  دا يلدي: حدديس : قلة

منن  سنعل عنن  شنيء مليفنن  بمنا منني «قدال  بدن  سددعود    ددهللا

ب هللا مإن ل  يك  مبما س ه رسول هللا  مإن ل  يك  مبما اجتم  كتا

و ما يدل  لى ذله حديس شعم بن  جر  لمدا سدئل  »عليه ال ا 

 »نزلن  مني صاصنة وعني لكن  عامنة« ن آيدأ الفديدأ فقدال للسدائل 

وهي قا دد  الع در  بعمدوا اللفدظ إ ب صدوص السد م  و مدا يددل 

م  مات وعو يشرك باهلل « لى ذله أيضا  قول ابن  سعود يرفعه 

وم  مات ال يشنرك بناهلل شنيعا  «قال ابن  سعود  »شيعا  دصل ال ار

وهها بعينه  ا يسميه أهل ا صدول بمفهدوا الم الفدأ   »دصل الج ة

و ما يدل  لى ذله أيضدا   ملهدم بعمو دا  القدرآ  وشدهله  ملهدم 

بالملأرر  ن ال لاب والسنأ وهدو تط يدق لقا دد  النسد  فالصدحابأ 
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 هم سدادا  ا صدول وأول  دن قدرر قوا دد  بلربيدأ رسدول هللا 

لهددم  فلمددا ذهددم  صددر الصددحابأ واللددابعين وجددا   صددر ا ئمددأ 

المجلهدين شماله وأبي حنيفأ وا وزا ي وغيرهم واحلدال النداف 

هلدددى اللدددأليف والجمدددع ظهدددر    احدددس  لفرقدددأ لددد ع   سدددائل 

جمدددع تلددده ا صدددول  حلدددى هذا جدددا  ال دددافعي رحمددده هللا تعدددالى ف

هو أول  دن جمدع  الم احس في  صنف واحد ورت ها  فهها بعد 

أصددول الفقدده شعلددم  سددلقل لدده  صددنف ردداص  وذلدده فددي شلابدده 

الرسالأ  قال ابن تيميأ ت فمن المعلوا أ  أول  ن  در  أنده جدرد 

ال الا فدي أصدول الفقده هدو ال دافعي ( ا.هد). ثدم تلدابع النداف بعدد  

ى صار  لما   سدلقال  شدا ال  لده أسسده  لى اللأليف في هها الفن حل

 و ناهجه وطريقله وهللا أ لى وأ لم.

**** 

 لحك  الشرعي، وما أركانه إجماال  ؟ ا/ ما 7سـ

الح ددم ال ددر ي فيدده اصددطالحا  شددهيرا  فددي بيددا  حقيقلدده  جننـ/ 

اصددطالأل ا صددوليين واصددطالأل الفقهددا   فقددد  رفدده ا صددوليين 

ال العبننناد باالات ننناء أو : صطننناب الشنننارع المتعلنننق بأمعنننبقدددولهم

  وي دددين  دددن هدددها أ  الح دددم ال دددر ي  ندددد التخيينننر أو الوضننن 

ا صدددوليين هدددو نفدددس ال طددداب إ  قلضدددا   أ  أ  قولددده تعدددالى 

دددالَ َ ه هدددو  دددين الح دددم ال دددر ي وقولددده ﴿َوأَقِيُمدددواْ  ﴿َوأَقِيُمدددواْ الص 

ِ َ لَددى الن دداِف  ددالَ َه هددو  يندده الح ددم ال ددر ي  وقولدده ﴿َوِلم ِحدد ه  الص 

اْل َْيددِةههو بعيندده الح ددم وهددها فددالح م  نددد ا صددوليين هددو نفددس 

عننو مقت نن  صطنناب ال طدداب. وأ ددا  نددد الفقهددا  فعرفددو  بقددولهم: 

 الشارع المتعلق بأعمنال العبناد باالات ناء أو التخيينر أو الوضن 
وي ددين  ددن هددها أ  الح ددم ال ددر ي  نددد الفقهددا  لدديس هددو نفددس 

ا   وأ ددا ال طدداب فهددو دليددل الح ددم ال طدداب وهنمددا دإللدده و قلضدد

ال ر ي  أ  أ  قوله تعالى ﴿َوأَقِيُمواْ الص الَ َه ليس هو الح م  ندد 

الفقهددا  وهنمددا هددو دليددل الح ددم وأ ددا الح ددم فهددو وجددوب الصددال   

َشا َه ليس هو الح م وهنمدا دليدل الح دم وأ دا  وقوله تعالى ﴿َوآتُواْ ال  
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ِ َ لَى الن داِف ِحد ه الح م فهو وجوب هيلا  ال شا   وقو له تعالى ﴿َوِلم

اْل َْيددِةه لدديس هددو الح ددم وهنمددا هددو دليددل الح ددم  وأ ددا الح ددم فهددو 

 قلضددى هددها ال طدداب الدده  هددو وجددوب الحدد  وفريضددله وه ددها  

فا صوليو  يرو  أ  الح م هو نفس ال طاب  والفقها  يرو  أ  

 الح ددم هددو  قلضددى ال طدداب ودإللدده  وهددها رددال  فددي   ددار 

والصحي  أ  الح م ال ر ي يصدت  لى هها و لى هها  وارلدار 

شي  اإلسالا ابن تيميأ رحمه هللا تعالى فإنه نص في الفلاو   لى 

أ  الح ددم ال ددر ي يصدددت  لددى  ددا قالدده الفقهددا   و لددى  ددا قالدده 

دار بني  اللفيني  ال ت نامي ا صوليو   وقد تقدرر فدي القوا دد أ  

ها بالنس أ للعريف الح دم وأ دا أرشانده فإنه يحمل  ليهما فه بي نما

فثالثددأ أرشددا   حدداشم و ح ددوا  ليدده و ح ددوا بدده  وسددو  يددأتي 

 تفصيل ذله في ا سئلأ اشتيأ ه  شا  هللا تعالى. وهللا أ لم.

**** 

/ منن  عننو الحنناك  ؟ ومننا القاعنندة الشننرعية منني إ بننات الحكنن  8سننـ

 الشرعي ؟ م  بياننا باألدلة واألمثلة ؟     

ول: الحاشم شر ا  وشونا  هو هللا وحد  إ شريه له جل و ال أق جـ/

فددي ح مدده وإ فددي ت ددريعه  فلوحيددد  بددالح م ال ددر ي هددو  ددن 

 قلضدديا  هفددراد  بالع دداد  وتوحيددد  بددالح م ال ددوني القدددر   ددن 

 قلضدديا  هفددراد  بلوحيددد الربوبيددأ  وشددل ذلدده يدددرل تحددة قولدده 

ِه وهد ها أسدلوب حصدر ف أنده قدال: إ حداشم تعالى ﴿هِِ  اْلُحْ دُم هِإ  ِلم

هإ هددو جددل و ددال  والحصددر  عنددا : هث ددا  الح ددم للمددهشور ونفيدده 

فإنه  ن الد ال   دن   ما  دا   وأ ا الل ريع الصادر  ن الن ي 

( هِْ  ُهدَو هِإ  َوْحدي  3هللا تعالى  قال تعالى ﴿َوَ ا يَنِطُق َ ِن اْلَهدَو  ت

ُ َ لَْيَه اْلِ لَداَب َواْلِحْ َمدأَ َوَ ل َمدَه َ دا يُوَحىه وقال تعالى ﴿َوأَنَ َل  ّللام

 ِ لَْم تَُ ْن تَْعلَُمه وقال تعالى ﴿َواْذُشْرَ  َ ا يُلْلَى فِي بُيُوتُِ ن  ِ ْن آيَاِ  ّللا 

اه وقدد تقدرر فدي  لدم اللفسدير أ   َ َشداَ  لَِطيف دا َر ِيدر  َواْلِحْ َمِأ هِ   ّللا 

أو اشيدا  فدإ  المدراد بهدا السدنأ  وقدال الح مأ هذا قرنة بال لداب 

(( وسيأتي ه   أال وإني أوتي  ومثله معه ليه الصال  والسالا تت 
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شا  هللا تعالى طر  ش ير  ن هه  ا دلأ في اإسلدإل  لى قا د  

تالسنأ حجأ(. فالحاشم هو هللا وحد  إ شدريه لده فدي ح مده  ف مدا 

ه وألوهيلدده وأسددمائه أندده إ شددريه لدده فددي  ل دده وسددلطانه وربوبيلدد

وصددفاته ف ددهله إ شددريه لدده فددي ح مدده جددل و ددال  فهددو  صدددر 

ا ح اا جل و ال سوا   شا  ذله فدي شلابده أو  لدى لسدا  رسدوله 

   فهها بالنس أ لقولندا ت دن الحداشم(   وأ دا القا دد  المعلمدد  فدي

األحكناه الشنرعية تفتقنر مني هث ا  ا ح اا ال ر يأ فإنها تقدول: ت

( وقددد شددرحناها فددي رسددالأ ألدلننة الةننحيحة الةننريحة بوتنننا ل

 سددلقلأ ورالصددلها أ  نقددول: ه  الح ددم ال ددر ي هنمددا يللقددى  ددن 

ال دداري فا ح دداا ال ددر يأ  ددن اإليجدداب واإسددلح اب واللحددريم 

فدال واجدم  والندب شلها إ تؤره هإ  ن ق ل هللا تعالى ورسوله 

حلدده هللا ورسددوله وإ هإ  ددا أوج دده هللا ورسددوله وإ حددالل هإ  ددا أ

  فأ  تع دد قدولي أو فعلدي لديس حراا هإ  ا حر ه هللا ورسوله 

له دليل صحي  صري  فإنه تع دد إ  باطدل إ يجدوز اللع دد بده ا 

جددل و ددال  وإ  دددرل للعقددول وإ المددهاهم الم الفددأ للدددليل وإ 

لفهدددوا  وإ للعدددادا  واللقاليددددد وسدددلوا الق ائدددل وإ للم اشددددفا  

حدددددالا وإ للنقدددددول الضدددددعيفأ الواهيدددددأ وا ر دددددار ال اطلدددددأ وا 

الموضدددو أ وإ للقياسدددا  الفاسدددد  وإ لالسلحسدددا   ددددرل فدددي 

ت ددريع شددي   ددن ا ح دداا ال ددر يأ وهنمددا الح ددم ال ددر ي وقددف 

 لددى الدددليل الصددحي  الصددري   فالع ددادا    ناهددا  لددى ال ددري 

ولهددا هلددى واإت دداي إ  لددى الهددو  واإبلددداي وال ددريعأ شلهددا  ددن أ

 آررها   نيأ  لى أصلين:

:  أ  إ نع د  هإ بما شر ه الثاني: أ  إ نع د هإ هللا تعالى  األول 

  قال ابن تيميدأ رحمده هللا تعدالى: توشدل  لنا  لى لسا  رسوله 

  ا شا   ن الع دادا  واج دا  أو  سدلح ا  فالبدد أ  ي در ه الن دي 

واج ا  وإ  سلح ا ( وقدال فدي   له فإذا لم ي ري هها   له لم ي ن 

 وضع آرر: ت اإسلح اب ح م شر ي فال يث ة هإ بدليل شر ي 

و ن أر ر  ن هللا تعالى هنه يجم  مال   ن ا  مال  ن غير دليل 
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شر ي فقد شري  ن الدين  ا لم يأذ  به هللا شما لو أث ة اإليجداب 

هللا أ   -أو اللحددريم ( وقددال فددي  وضددع آرددر: تالحددالل  ددا حللدده 

والحددراا  ددا حر دده والدددين  ددا شددر ه فلدديس  حددد  ددن  -ورسددوله 

الم اي  والملو  ررول  ن ذله وشل  ن أ ر بأ ر شائنا   ن شا  

 ددرا  لددى ال لدداب والسددنأ فددإ  وافددق ذلدده ق ددل وهإ رد(ا.هدد). 

وا دلددأ  لددى ذلدده شثيددر  جدددا  قددد ذشرنددا طرفددا   نهددا فددي غيددر هددها 

يِن َ ا  : قوله تعالى ﴿أَاْ م ناالموضع  َن الدمِ لَُهْم ُشَرَشا  َشَرُ وا لَُهم  مِ

ُه وقولده تعدالى ﴿ثُدم  َجعَْلنَداَ  َ لَدى َشدِريعَأ  ِ دَن اْ َْ دِر  لَْم يَأْذَ  بِدِه ّللا 

( هِن ُهدْم لَدْن يُْضنُدوا َ ْندَه 18فَات  ِْعَها َوإ تَل  ِْع أَْهَواَ  ال ِهيَن إ يَْعلَُموَ  ت

ِ َشيْ  ئا ه قال ابن تيميأ رحمده هللا تفلديس  حدد أ  يع دد هللا هإ ِ َن ّللا 

 دن واجدم أو  سلحم(ا.هد). وقدال تعدالى  بما شدر ه ورسدوله 

ُ لَُ ْم ِ ْن ِرْزت  فََجعَْللُْم ِ ْنهُ َحَرا ا  َوَحالإ  قُْل  ﴿قُْل أََرأَْيلُْم َ ا أَْنَ َل ّللا 

ِ تَ  ُ أَِذَ  لَُ ْم أَْا َ لَى ّللا  ْفلَُروَ ه وقال تعالى ﴿َوإ تَقُولُوا ِلَما تَِصُف آل 

ِ اْلَ دِهَب هِ    أَْلِسنَلُُ ُم اْلَ دِهَب َهدهَا َحدالل  َوَهدهَا َحدَراا  ِللَْفلَدُروا َ لَدى ّللا 

 ُ ِ اْلَ ِهَب إ يُْفِلُحوَ ه وقال تعالى ﴿َ ا َجعَدَل ّللا  ال ِهيَن يَْفلَُروَ  َ لَى ّللا 

َوإ َسدددائِ َأ  َوإ َوِصددديلَأ  َوإ َحددداا  َولَِ دددن  ال دددِهيَن َشفَدددُروا ِ دددْن بَِحيدددَر   

ِ اْلَ ددِهَب َوأَْشثَددُرُهْم إ يَْعِقلُددوَ ه واشيددا  فددي هددها  يَْفلَددُروَ  َ لَددى ّللا 

م  أحدث مي أمرننا  «المعنى شثير  " وقال  ليه الصال  والسالا 

من  «مسدلم " لفدق  ليده" وفدي روايدأ ل»ع ا ما ليس م ه مننو رد

وقال  ليه الصدال  والسدالا  »عمل عم   ليس عليه أمرنا منو رد

وهه  قا دد   لفدق  »إياك  ومحد ات األمور مإن كل بدعة ض لة«

 ليها بدين أهدل العلدم رحمهدم هللا تعدالى وهنمدا ال دال  فدي بعد  

تط يقاتها فقال  ف ل ح م شر ي ليس  ليه أثار   ن  لم فإنه ليس 

 دا نددين هللا تعدالى بده وأ دا الفدروي  لدى هده    ن ال ريعأ  وهدها

القا د  فهي شثير  وأذشر لده سدلأ فدروي فقدال  دن بداب اللوضدي  

  -فأقول:

: شراهددأ اسددلق ال النيددرين فإندده  ددع شددهرته فددي شلددم بعدد  م نننا

الفقهددا  هإ أندده لدديس  ددن ال ددريعأ فددي شددي     ال راهددأ ح ددم 
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الصحي  الصدري  شر ي  والح م ال ر ي يفلقر في ث وته للدليل 

 وحيس إ دليل. فا صل  دا ال راهأ.

: هث ددا  قسددم الطدداهر فددي الميددا  وترتيددم بعدد  ا ح دداا وم نننا

ال ر يأ  ليه فإنه إ دليل  ليه وإ ذشر لده فدي ا دلدأ أبددا  فحيدس 

إ دليل فا صل  د ه    الح م ال در ي يفلقدر فدي ث وتده لفدلدأ 

 الصحيحأ الصريحأ.

أح داا  للم لددأ  وهدي اللدي يند ل بهدا الحدي   : هث ا  بعد وم نا

أول  ر  فإ  هه  ا ح اا إ دليل  ليها  ن ال لداب وإ  دن السدنأ 

وإ  ن اإلجماي وإ  ن القياف الصحي  فضال   ن شونها   الفدأ 

للصدددحي   دددن ا دلدددأ  فدددالحق هطدددراأل هددده  ا ح ددداا    الح دددم 

 ال ر ي يفلقر في هث اته للدليل الصحي  الصري .

: اد ا    طل  ن   طال  الصال  إ دليل  ليه فإ  ا صل وم نا

أ  الع ددادا  المنعقددد  بالدددليل إ ت طددل هإ بالدددليل وا صددل  دددا 

الم طل و لى  ث له الددليل    الح دم ال در ي وقدف  لدى الددليل 

 الصحي  الصري .

: جميددددع ال ددددي القوليددددأ أو العمليددددأ المنل دددر  فددددي العددددالم وم ننننا

والعربي شلها تددرل تحدة هده  القا دد     ال د دأ هدي اإلسال ي 

هحددداف فددي الدددين قددوإ  أو فعددال  إ دليددل  ليدده فاد ددا  وجوبهددا أو 

اسلح ابها  ن جملأ ا ح اا ال ر يأ وا ح اا ال ر يأ تفلقر فدي 

 ث وتها لفدلأ الصحيحأ الصريحأ.

: اسلح اب طوا  للقدوا للململدع بعدد المجدي   دن  رفدا  وم نا

نه إ دليل  ليه واإسلح اب  ن أح اا ال ريعأ اللي إ تفلقر في فإ

ث وتها للدليل الصحي  الصري  فهه  سلأ فدروي  لدى هده  القا دد  

و ن أراد اإسل اد   نها فليرجع هلى شلابنا في ذله فإننا قد ذشرندا 

 فيه رمسين فر ا   لى هه  القا د . وهللا ربنا أ لى وا لم.

**** 

ه الحكن  الشنرعي وكينف تسنت به عن ع األاسناه من  / ما أاسنا9سـ

 تعريف العلماء للحك  الشرعي ؟ وما الفرق بي  ع ع األاساه ؟ 
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لقددد قسددم أهددل العلددم رحمهددم هللا تعددالى الح ددم ال ددر ي هلددى جننـ/ 

 قسمين:

: الح ددم الوضددعي  و رفددوا الح ددم الثنناني: الح ددم الل ليفددي  األول

ق بأعمال العبناد باالات ناء صطاب الشارع المتعلالل ليفي بقولهم: 

  فيدددرل تحددة ذلدده ا ح دداا الل ليفيددأ ال مسددأ وهددي أو التخييننر

والم دداأل ووجدده ذلدده أ    الواجددم والمحددرا والمندددوب والم ددرو

( أ  الطلم  والطلم قسما : طلم فعل  وطلم باالات اءقولهم ت

تر   وطلم الفعل قسما  طلم فعل جازا وهو الوجدوب  وطلدم 

هو المنددوب  وطلدم اللدر  قسدما : طلدم تدر  فعل غير جازا و

جازا وهدو المحدرا وطلدم تدر  غيدر جدازا وهدو الم درو   فهده  

( فيراد به الم األ فهده  رمسدأ التخيير أوأربعأ أقساا  وأ ا قولهم ت

أقساا  وسيأتي بعد قليل ه  شا  هللا تعالى سدؤال رداص  دن ح دم 

 م الوضدعي فعرفده تسميأ هه  ا ح اا با ح اا الل ليفيأ  وأ ا الح

صطنناب الشننارع بجعننل شننيء شننببا  لشننيء أو أهددل العلددم بقددولهم: 

  ويددرل شرطا  له أو مانعا  م ه أو كون الفعنل رصةنة أو عزيمنة

تحله ال حس في ا س اب وال روط والموانع والررصدأ والع يمدأ 

وس م تسميله ب طاب الوضع أ  ال داري وضدع أ  شدري أ دورا  

 وانع يعدر   ندد وجودهدا وجدود الح دم سمية أس ابا  وشروطا  و

ال ددر ي أو انلفدداؤ   وذلدده    ا ح دداا توجددد بوجددود ا سدد اب 

وال ددروط وتنلفددي بوجددود الموانددع أو انلفددا  ا سدد اب وال ددروط  

ويلض  ذله بمعرفأ الفروت بين الح م الل ليفي والح دم الوضدعي 

 وهي شما يلي: 

  الم لدف أصدال  : أ  الح دم الوضدعي قدد إ يددرل تحدة قددراألول

ش وال ال مس لوجوب الظهر وغروبها لوجوب المضدرب وحلدول 

شهر ر ضا  لوجدوب الصدوا وحلدول ز دن الحد  لوجدوب الحد  

وحددوإ  الحددول لوجددوب ال شددا  ونحددو ذلدده  فددإ  هدده  ا شدديا  إ 

تدرل تحة قدر  الم لف أصال  وأ ا الح دم الل ليفدي فإنده إ ي دو  

ددا هِإ  لقولدده تعددالى ﴿ أبدددا  هإ بمددا هددو  قدددور  ليدده ُ نَْفس  ددُف ّللام إَ يَُ لمِ
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ُ نَْفسددا  هِإ  َ ددا آتَاَهدداه وهددها فددرت ُوْسددعََها ددُف ّللا  ه وقددال تعددالى ﴿إ يَُ لمِ

 جوهر  بين الح م الوضعي والح م الل ليفي.

: أ  الح م الوضعي قد يدرل تحة القدر  هإ أ  الم لدف لدم الثاني

ب لوجدوب ال شدا   فدإ  ال شدا  إ يؤ ر بلحصيله شلحصيل النصدا

تجم هإ هذا بل  المال ال شو  نصابا  ل ن ال اري لم يأ ر الم لدف 

بلحصدديل النصدداب للجددم  ليدده ال شددا   وأ ددا الح ددم الل ليفددي فإندده 

إبد أ  ي و   طلوبا   ه ا  طلوب الفعل وه ا  طلوب اللر  وبنا  

ة المكلنف كنل حكن  ال يندصل تحن  اندر لى هدهين الفدرقين فدأقول: 

منو حك  وضعي وكل حك  ل  ينممر المكلنف بفعلنه أو تركنه مننو 

 .حك  وضعي

: أ  ال طدداب فددي الح ددم الوضددعي هنمددا هددو رطدداب هر ددار الثالننث

وه الا فقال  وأ ا ال طاب في الح م الل ليفدي فهدو رطداب طلدم  

طلددم فعددل وه ددا طلددم تددر  وه ددا بددالل يير بينهمددا  فحقيقددأ  اه دد

  مين.ال طاب ت للف بين الح

: أ  الح ددم الوضددعي  طلددوب لضيددر   وأ ددا الح ددم الل ليفددي الرابنن 

فهددو  طلددوب لهاتدده  فددالح م الوضددعي وسدديلأ تعريفيددأ با ح دداا 

الل ليفيأ  ذله    هللا جل و ال قد ربال ا ح اا الل ليفيأ با ح اا 

الوضددعيأ فجعددل الح ددم الوضددعي  ال ددأ  لددى  طال لدده بددالح م 

 مس فهه   ال أ أنه يريد  نا صال  الظهدر الل ليفي  فإذا زالة ال

وهذا غربة فهو  ال أ أنه يريد  نا صال  المضرب وهذا درل شهر 

ر ضا  بالرؤيأ أو باإلتماا فهو  ال أ أنه يريد  ندا صديا ه  وهذا 

ن ل الحي   لى المرأ  فهو  ال أ  لى تحريم الصدال  والصدوا 

سددلح اب والددوط  والطددوا  وهذا حصددل سددفر فهددو  ال ددأ  لددى ا

القصر وغير ذله  ن أح اا السفر وه ها  وفائد  ذله أ  ال ريعأ 

 مر  قصدير وسديمو  ف يدف   سلمر  هلى قياا السا أ والن ي 

يعر  الم لفو  ا وقدا  اللدي يدؤدو  فيهدا الع داد  أو يلرشونهدا   

فحدددرص ال ددداري  لدددى ربدددال ا ح ددداا الل ليفيدددأ بعال دددا  شونيدددأ 

ا غلددم فهدده  العال ددا  هددي ا ح دداا وغيرهددا يعرفهددا الجميددع أو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                        

  وجواب

 

18 

الوضعيأ  وبه تعر  أ  الح م الوضعي ليس  طلوبدا  لهاتده وهنمدا 

هددو  طلددوب  ندده وسدديلأ للعريددف الم لددف بددالح م الل ليفددي وهللا 

 أ لم.

: أ  الح م الل ليفي   لص بالعاقل ال دال  الم لدار و ليده الخامس

منا اسنتكرعوا إن هللا تجاوز ع  أمتي الخطنأ وال سنيان و«حديس 

رم  القلن  عن     نة عن  ال نالئ  حتن  يسنتيق  «وحديس  »عليه

فدال ت ليدف  » وع  المج ون حت  يفيق وع  الةغير حت  يحتل 

هإ بعقل وبلو  وفهم رطاب وارليار شما سيأتي ه  شا  هللا تعالى 

وأ ا الح م الوضعي فإنده إ ي دلص بهدؤإ  بدل يددرل تحلده غيدر 

ضمين المجنو   ا أتلفه هو  ن بداب الح دم العاقل شالمجنو  فإ  ت

الوضعي  وشهله  ا أتلفله ال هيمأ  فدإ  ضدمانه هنمدا هدو  دن بداب 

الح م الوضعي ل ن ضدما  تلفهدا يقدع  لدى صداح ها  نهدا ليسدة 

 حال  صالحا  للضما   ويدرل تحله فعل النائم فدإ   دا يللفده الندائم 

ضدمانه  دن بداب حال نو ه هذا تعلق به حق للضيدر فإنده يضدمنه  و

الح م الوضعي إ الل ليفي  ويدرل تحله أيضا  وجدوب ال شدا  فدي 

 ددال الصدد ي والمجنددو  فددإ  القددول الصددحي  وجددوب ال شددا  فددي 

 اليهمددا    ذلدده  ددن بدداب الح ددم الوضددعي فهددو  ددن بدداب ربددال 

ا ح اا بأس ابها  بدل ويددرل تحلده تضدمين أشد اص إ ذندم لهدم 

لعاقلأ ديأ ال طأ وشد ه العمدد  بس م جنايأ ش ص آرر  شلحميل ا

فإ  العاقلأ وهم أقارب الرجل  دن ق دل أبيده لدم يلجدانفوا اإلثدم ولدم 

ي اشروا الجنايأ اللي حصدلة ولدم يلسد  وا فيهدا و دع ذلده يلد  هم 

دفددع الديددأ  ددن قددري هم الجدداني  فلحميددل العاقلددأ لديددأ ال طددأ وشدد ه 

ه  دا أتلفده العمد  ن باب الح م الوضدعي إ الل ليفدي  ويددرل تحلد

الص ي الصضير فإنه يضدمنه  دن  الده ه  شدا  لده  دال أو يضدمنه 

وليه فلضمين الصضير  ا أتلفه هو  ن باب الح م الوضعي  وذشر 

غير واحد  ن العلما  أ  ذله  ن باب هقا أ العدل بين الع اد و ن 

بدداب حفددظ ا  ددوال حلددى إ تددههم سددد  والمقصددود: أ  الح ددم 

هإ العاقدددل ال دددال  الم لدددار  وأ دددا الح دددم  الل ليفدددي إ يددددرل تحلددده
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الوضددعي فإندده يدددرل فيدده غيددر هددؤإ   فهدده   جمددل الفددروت بددين 

 الح مين وهللا تعالى أ لى وأ لم.

**** 

/ كيننف دصلنن  اةباحننة تحنن  التكليننف منن  أنننه ال كلفننة مينننا 10سننـ

 ألننا ال يتعلق بنا أمر وال نني وال  واب وال عقاب ؟ 

 أ يعر  جوابها هذا فهمة ثالثأ أ ور: أقول: هه  المسألجـ/ 

: أ  اإلباحأ  نها  ا هو  سلفاد  ن ق ل ال اري و نها  ا هو األول

جدددار   لدددى ح دددم اسلصدددحاب الحدددل أ  اإلباحدددأ العقليدددأ فاإلباحدددأ 

ال ر يأ لحل الجماي في ليلأ الصياا في قوله تعالى ﴿أُِحل  لَُ ْم لَْيلَأَ 

فَُس هِلَى نِسَ  يَاِا الر  ائُِ ْمه وشحليدأ صديد ال حدر للمحدرا فدي قولده الصمِ

تعالى ﴿أُِحل  لَُ ْم َصْيدُ اْل َْحِر َوَطعَاُ هُ َ لَا ا  لَُ ْم َوِللس دي اَر ِه وشحليدأ 

سائر النسا  هإ  ا نص  لى تحريمه شمدا فدي قولده تعدالى ﴿َوأُِحدل  

ْل أُِحدل  لَُ دُم لَُ ْم َ ا َوَراَ  ذَِلُ ْمه وشحليأ الطي ا  فدي قولده تعدالى ﴿قُد

يمِ َداِ ه وشحليدأ طعداا أهدل ال لداب  يمِ َاُ ه وقوله ﴿َويُِحدله لَُهدُم الط  الط 

في قوله تعالى ﴿َوَطعَاُا ال ِهيَن أُوتُدوا اْلِ لَداَب ِحدَل لَُ دْمه وغيدر ذلده  

فهدده  اإلباحددأ أ نددي اإلباحددأ المنصددوص  ليهددا فددي القددرآ   ددن 

اد حليلها وهباحيلها  بحيس لو أن ر الل ليف    الع د الم لف با لق

حليلها فإ  ي فر ال فر ا ش در  نده   دهب ل  در القدرآ   والقا دد  

  فحيدس شدا   دن م  ك ب صبرا  م  أصبار القرآن مإنه يكفرتقول: 

الم احا   ا هو شر ي و نها  ا هو  قلدي غلدم  لدى أهدل العلدم 

جعلوهددا جانددم ال ددري  لددى العقددل وألحقددوا الم احددا  بالل ددريع و

قسما   ن أح اا الل ليف تضلي دا   لجاندم اإلباحدأ المنصدوص  ليهدا 

 في ال ري.

: أ  هه  الم احا  قد ت و  في غالم أحيانها وسدائل ل دي  الثاني

 ن أح اا الل ليف ا ربعأ  فهدي لصديقأ بهدا جددا   نهدا فدي ا  دم 

ا غلدددم  دددا ت دددو  وسدددائل وأندددة تعلدددم أ  الوسدددائل لهدددا أح ددداا 

فالم دداأل هذا شددا  وسدديلأ لواجددم فإندده ي ددو  واج ددا   وهذا  المقاصددد 

شا  وسيلأ لمندوب فإنه ي و   ندوبا   وهذا شا  وسيلأ للحراا فإنه 
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ي و  حرا ا   وهذا شا  وسديلأ لم درو  فإنده ي دو    روهدا   فدف  

الم دداأل تجددر   ليدده ا ح دداا الل ليفيددأ ا ربعددأ  جعلددو   نهددا  ندده 

أح دداا المقاصددد والمقاصددد هنددا أح دداا  وسدديلأ لهددا والوسددائل لهددا

ت ليفيأ فالوسيلأ لها شهله أيضا  تعطى ح مها في و  الم داأل ح مدا  

 ت ليفيا   نه وسيلأ للح م الل ليفي.

: أ  القسددمأ فددي الح ددم الل ليفددي إ بددد أ  ت ددو  شا لددأ  وإ الثالننث

 -ت مل قسمله العقليدأ هإ بإدردال الم داأل فيده  وبيدا  ذلده أ  يقدال:

  الح م الل ليفدي   ندا   لدى الطلدم  والطلدم قسدما  طلدم فعدل ه

وطلم تر   وطلم الفعل قسما : إزا وهو الواجدم وغيدر إزا 

وهددو المندددوب  وطلددم اللددر  قسددما : إزا وهددو الحددراا وغيددر 

إزا وهو الم رو   وبقي في هها اللقسيم  دا لديس بمطلدوب الفعدل 

ييددر  وهددها هددو الم دداأل وإ بمطلددوب اللددر  أ  أ    نددا   لددى الل 

فددأدرلو  تحددة أقسدداا الح ددم الل ليفددي  ددن بدداب ت ميددل القسددمأ شمددا 

 تر  وهللا أ لم.

**** 

 / عرف الواج  ؟ وما  مرته ؟ م  التمثيل ؟ 11سـ

: هو الالزا والساقال  فمدن هطالقاتده  لدى الدالزا لغةالواجم: جـ/ 

وتقددول  »غسننل يننوه الجمعننة واجنن  علنن  كننل محننتل « قولدده 

ه: حقده  لدي واجدم أ  إزا  لأشدد  و دن هطالقاتده  لدى لصاح 

الساقال قوله تعالى ﴿فَإِذَا َوَج َْة ُجنُوبَُهاه أ  سقطة  لدى ا را  

يةننلي الينننر  كننان ال بنني «و ندده قددول جددابر فددي الصددحيحين 

أ  هذا  »بالننناجرة والعةننر والشننمس نقيننة والمغننرب إذا وجبنن 

قويأ أ  سقطة سقطة وغربة  و نه قول العرب: سمعة وج أ 

قويأ  و ن قولنا: وجدم الجددار  ووجدم الميدة أ  سدقال وه دها  

فالواجم في اللضأ العربيأ يطلق  لى السداقال ويطلدق  لدى الدالزا 

: فهو  ا طلم ال اري فعله  لى جهدأ شرعا  والثابة  وأ ا تعريفه 

الجدد ا واإللدد اا  وهددها أقددرب اللعدداريف هلددى حقيقددأ الواجددم  ددن 

( ي ددرل بدده مننا طلنن  الشننارع معلننهفقولنددا تاللعدداريف ا رددر   
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المحرا والم رو     ال اري لم يطلم فعلهدا وهنمدا طلدم ترشهدا  

علن  وي رل الم داأل أيضدا   نده إ يلعلدق بده طلدم لهاتده  وقولندا ت

( ي رل المندوب فإ  ال اري طل ه ول ن ليس جنة الجزه واةلزاه

في الفعل فقال   لى جهأ الج ا واإلل اا وهنما  لى جهأ اللرغيم 

: فهددي الثددواب  لددى الفعددل ا لثدداإ  واسددلحقات العقدداب وأمننا  مرتننه

 لى اللر   وإبد  دن شلمدأ ا لثداإ     الواجدم إ يثداب فا لهدا  

بدددل إ تصددد  هإ بالنيدددأ  أ  نيدددأ اإ لثدددال و ثدددال ذلددده الصدددال  

المفروضددأ وصددياا شددهر ر ضددا  وحدد  بيددة هللا الحددراا وهيلددا  

دين وغير ذله  ن الواج ا  ال ر يأ وهي شثيدر  ال شا  وبر الوال

جدا   فهه  الواج ا  هذا فعلها الع د ا لثاإ    ر هللا تعالى ورسدوله 

   فإندده يثدداب وهذا ترشهددا فإندده يسددلحق العقوبددأ وإ بددد  ددن زيدداد

شلمدأ تويسدلحق العقداب تارشدده(     دههم أهدل السدنأ والجما ددأ 

أنده تحدة الم ديئأ ه  شدا  هللا رحمهم هللا تعالى في تار  الواجدم 

تعددالى غفددر لدده وأدرلدده الجنددأ ابلدددا   وه  شددا   هبدده فددي النددار ثددم 

ي رجدده  نهددا هلددى الجنددأ انلقدداإ   فددال نجدد ا للددار  الواجددم بأندده 

يعاقددم وهنمددا نقددول: هندده يسددلحق العقدداب  لددى هددها اللددر  رالفددا  

  لل وارل والمعل لأ الهين يوج و   قاب تار  الواجم ويعلقددو

أ   رت م ال  ير  ه   ا  وهو  صر  ليها فإنه يعدهب فدي الندار 

رالدا    لدا  فيها أبدا   وأ ا أهل السنأ رفع هللا ن لهم فدي الفدردوف 

ا  لددى فددإنهم إ يج  ددو   حددد  ددن أهددل الق لددأ بجنددأ  وإ نددار بددل 

يرجو  للمحسن الثواب وي افو   لى المسي  العقداب وأ  فا دل 

ا  ؤ ن بما بقي  عده  دن اإليمدا  وفاسدق بقددر  دا ال  ير  في الدني

 عددده  دددن الدددهنم والعصددديا   فددداجلمع فدددي حقددده  وجدددم الثدددواب 

و وجم العقاب فال نج ا له بهها وإ بهها بل ي و  تحدة الم ديئأ 

شمددا ذشرنددا ذلدده بلفاصدديله وأدللدده فيمددا شل نددا  فددي اإ لقدداد  فهددها 

 ليده وهللا تعدالى  بالنس أ للعريف الواجم وبيا  ثمرته  ع اللمثيدل

 أ لى وأ لم.

**** 
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/ ما الةيغ التي يعرف بنا الواج  م  غيرع ؟ من  بياناعنا 12سـ

 باألمثلة ؟

أقول: لقد ذشر ا صوليو  أ  هنا  صيضا  يعر  بهدا أ  هدها جـ/  

 القول أو هها الفعل واجم ودونه أهمها: 

أ : فعل ا  ر اله  لم يصدر  هلدى النددب بالقريندأ الصدارفاألول 

َشدا َ ه وقولده تعدالى ﴿َوآتُدوا  دال َ َوآتُدوا ال   شقوله تعالى ﴿َوأَقِيُموا الص 

َحق ددهُ يَددْوَا َحَصدداِدِ ه وقولدده تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا اْصدد ُِروا 

َ لَعَل ُ ْم تُْفِلُحوَ ه وشقوله  يا غن ه « َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َوات قُوا ّللا 

إذا امنن  إلنن  « وشقولدده  »بيمي ننو وكننل ممننا يليننو سنن  هللا وكننل

الة ة مأسبغ الوضوء    استقبل القبلة  ن  اانرأ منا يتيسنر معنو 

م  القرآن    أرك  حت  تطمع  راكعا     أرمن  حتن  تعتندل االئمنا  

   أسجد حت  تطمع  ساجدا     أرم  حت  تطمع  جالسا     أسجد 

السنا   ن  أمعنل ذلنو مني حت  تطمع  ساجدا     أرم  حت  تطمع  ج

" لفددق  ليدده" فهدده  ا وا ددر الددوارد  فددي اشيددا  »صنن تو كلنننا

وا حاديس شلها تفيد الوجوب  نها ورد  بصيضأ ا  ر ولدم يدأ  

 صار  لها  ن بابها.

: الفعل المضاري المقرو  بالا ا  ر  فدإذا وجددنا فعدال  الثانية

يددد الوجددوب  ضددار ا  وقددد درلددة  ليدده إا ا  ددر  لمنددا أندده يف

فُددوا بِاْل َْيددِة اْلعَلِيددِقه وقولدده تعددالى  وذلدده شقولدده تعددالى ﴿َوْليَط و 

دا آتَدا ُ  ﴿ِليُْنِفْق ذُو َسعَأ  ِ ْن َسعَلِِه َوَ ْن قُِدَر َ لَْيِه ِرْزقُدهُ فَْليُْنِفدْق ِ م 

ُه فقوله تلينفدق( فدي الموضدعين يفيدد الوجدوب فأصدل الفعدل  ّللا 

لمدا درلدة  ليده إا ا  در وصدارت تينفق( وهو  ضداري ل دن 

لينفق ( أفاد الوجوب بسد م هده  الدالا  وشقولده تعدالى ﴿َوْلدلَُ ْن 

ددأ  يَددْدُ وَ  هِلَددى اْلَ ْيددِره وشقولدده تعددالى ﴿َوإ يَأْتَددِل أُولُددو  ِ ددْنُ ْم أُ  

ددددعَِأ أَْ  يُْؤتُددددوا أُوِلددددي اْلقُْربَددددى َواْلَمَسدددداِشيَن  اْلفَْضددددِل ِ ددددْنُ ْم َوالس 

ِ َوْليَْعفُدوا َوْليَْصدفَُحواه فهدها  الفعدال  َواْلمُ  َهاِجِريَن فِي َسد ِيِل ّللا 

 ضار ا  ول ن صارا فعال أ ر لمدا درلدة  ليهمدا إا ا  در 

 فأفاد حينئه  الوجوب. وا  ثلأ  ليها شثير .
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: لفددظ تشلددم  لددي م( فإنهددا تفيددد الوجددوب  شقولدده تعددالى الثالثننة

فِي اْلقَلْلَىه وشقولده تعدالى ﴿ُشلِدَم َ لَدْيُ ُم ﴿ُشلَِم َ لَْيُ ُم اْلِقَصاُص 

دديَاُا َشَمددا ُشلِددَم َ لَددى ال ددِهيَن ِ ددْن قَددْ ِلُ ْم لَعَل ُ ددْم تَل قُددوَ ه وقولدده  الصمِ

تعالى﴿َوَرْه َانِي ددأ  اْبلَدددَُ وَها َ ددا َشلَْ نَاَهددا َ لَددْيِهْمه أ   ددا أوج ناهددا 

نَددا َ لَددْيِهْم فِيَهددا أَ   وإ فرضددناها  لدديهم  وشقولدده تعددالى ﴿َوَشلَ ْ 

إن هللا كت  « الن ْفَس بِالن ْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَْين.....اشيأه وشقوله 

إن هللا كتن  اةحسنان علن  « وشقولده  »عليك  الحج محجوا

كننل شننيء مننإذا اتلننت  مأحسنن وا القتلننة وإذا ذبحننت  مأحسنن وا 

سددلم" "روا   »ال بحننة، وليحنند أحنندك  شننفرته وليننرح ذبيحتننه

 وغير ذله  ن ا  ثلأ.

: اسددم فعددل ا  ددر  شقولدده تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا الرابعننة

َ لَْيُ ْم أَْنفَُسُ ْمه   أ  أل  وا راصأ أنفس م بفعل  دا ي شيهدا  دن 

فددي حددديس  مددر  فعددل المددأ ور وتددر  المحظددور وشقولدده 

ه الطويددل فددي فضددل القددول شمددا يقددول المددؤذ  شلمددأ شلمددأ وفيدد

  اننال: ال حننول وال اننوة إال بنناهلل  منإذا اننال حنني علنن  الةن ة«

وإذا اننننال: حنننني علنننن  الفنننن ح اننننال: ال حننننول وال اننننوة إال 

"روا   سلم" فقوله تحدي(  عندا  أق لدوا  ل دن ».....الحديسباهلل

لم يع ر بفعل ا  ر وهنما   در باسدمه وهدو قولده تحدي(. و نده 

العرب ت ه( شما  قوله لمن أردته أ  يس ة تصه( وشهله قول

في حديس  ائ أ رضي هللا  نها لما درل  ليها و ندها فالندأ 

مه يا عالئشة عليك  من  األعمنال بمنا «تهشر  ن صالتها فقال 

تطيقون موهللا ال يمل هللا حت  تملوا وكان أح  الدي  إلينه منا 

 "وهو  ند ال  ار " .»داوه عليه صاحبه

   فإ  شل فعدل رتدم : ترتيم العقاب والها  لى اللرالخامسة

 لى ترشده العقداب أو الدها فإنده واجدم  شقولده تعدالى ﴿فَْليَْحدهَِر 

ال ددِهيَن يَُ دداِلفُوَ  َ ددْن أَْ ددِرِ  أَْ  تُِصددي َُهْم فِلْنَددأ  أَْو يُِصددي َُهْم َ ددهَاب  

ِ َ لَى الن اِف ِح ه اْل َْيِة َ ِن اْسلََطاَي هِلَْيِه  أَِليم ه وشقوله تعالى ﴿َوِل 
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َ َغنِدَي َ دِن اْلعَدالَِميَنه واشيدا  فدي هده   َس ِيال  َوَ ْن َشفََر فَدإِ   ّللا 

 المعنى شثير  جدا .

َ يَددأُْ ُر السادسننة : اللصددري  بلفددظ ا  ددر شقولدده تعددالى ﴿هِ   ّللا 

 َ ْحَسدداِ  َوهِيلَدداِ  ِذ  اْلقُْربَددىه وشقولدده تعددالى ﴿ هِ   ّللا  بِاْلعَددْدِل َواْ ِ

و أنننا «  ُشْم أَْ  تُددَؤدهوا اْ ََ انَدداِ  هِلَددى أَْهِلَهدداه وشقولدده يَددأُْ رُ 

 آمرك  بخمس ، هللا أمرني بن  : السم  و الطاعة 

" حدديس صدحي  روا  اللر ده  »والجناد والنجرة والجماعة

 وغير " . 

: صدديضأ تفددرا( و ددا تصددر   نهددا  شقولدده تعددالى السننابعة

َهاه أ  أوج ندددا العمدددل بهدددا  وفدددي ﴿ُسدددوَر   أَْنَ ْلنَاَهدددا َوفََرْضدددنَا

الحديس  ن   دهللا بن   داف رضدي هللا  نهمدا أ  رسدول هللا 

  إننو تنأتي اومنا  أعنل كتناب  «لما بعس  عاذا  هلى اليمن قال

مليك  أول منا تندعوع  إلينه شننادة أال إلنه إال هللا منإذا عرمنوا 

ذلو مأصبرع  أن هللا مرض علنين  صمنس صنلوات مني ينومن  

مإذا معلوا ذلو مأصبرع  أن هللا اد منرض علنين  زكناة  وليلتن 

 .»...الحديستمص  م  أغ يالئن  مترد عل  مقرالئن 

: المصدر النائم  ن فعل ا  ر شقوله تعالى ﴿فَإِذَا لَِقيدلُُم الثام ة

قَاِبه أ  فاضربوا رقدابهم  و دن أبدي  ال ِهيَن َشفَُروا فََضْرَب الرمِ

لننن  ي جننني أحننند مننن ك  « قدددال قدددال رسدددول هللا  هريدددر  

" لفدق  ليده"  »والقةد القةد تبلغوا«وفيه  »...الحديسعمله

فهه  بع  الصي  اللي يعر  بها الواجم وا  ثلدأ  لدى ذلده 

شثيددر  وهنمددا المقصددود اإلشددار  لدد ع  شددواهدها وهللا تعددالى 

 أ لى وأ لم.

/ مننا أاسنناه الواجنن  باعتبننار الفاعننل ؟ منن  بيننان الفننرق 13سننـ

  اح ذلو بالتمثيل ؟ وأينما أم ل ؟ بي نما ؟ وإي

أقدددول: للواجدددم تقسددديما   لعددددد   ول دددن السدددؤال هندددا جنننـ/ 

 حصور في تقسيم الواجم با ل ار الفا ل  وقد قسم أهل العلم 

رحمهم هللا تعالى الواجم با ل دار الفا دل هلدى قسدمين: واجدم 
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: بأنده  دا يلحدلم الواجن  العي ني يني وواجم شفائي  و رفوا 

: بأنده  دا يلحدلم الواج  الكفالئيى شل   لف  و رفوا أداؤ   ل

أداؤ   لى بع  الم لفين  إ  ن شل فرد بحيس هذا قاا بده  دن 

ي في سقال اإلثم  ن ال اقين وسدمي الواجدم العيندي  ينيدا   نده 

نظدر فيدده هلدى  ددين الم لددف وذاتده  أ  نظددر فيده هلددى ذا  شددل 

نه نظر فيده   لف ب صوصه  وسمي الواجم ال فائي شفائيا   

هلى حصول ال فايأ أ  أ  بع  الم لفين اشلفى بفعل ال ع   

ف ياندده أ  يقدال: ه  الواجددم العينددي يطلددم  وأمنا الفننرق بي نمننا

 ن شل   لف   فال ت رأ ذ أ الم لف هإ هذا فعلده هدو بعينده فلدو 

فعلله الدنيا شلها هإ هو  لم ت درأ ذ لده    هدها الواجدم  لعلدق 

به   لف  ن   لف  بل إبدد أ  يقدوا بده شدل  بالعين  فال يقوا

  لف  بعينه  وذله شالصال  المفروضأ فإنها فرا  ين  لى 

شل أحد بعينه وشصوا ر ضا  فإنه فرا  ين  لى شل أحد  

فال يج ئ صوا أحدد   دن أحدد  وشصدلأ ا رحداا فإنده إبدد أ  

يقوا بها شل أحد له رحم بعينه فال يقوا بها أحد  ن أحد وه ها 

إذا شا  الوجوب  نص ا   لدى شدل أحدد  بعينده فدإ  هدها يعدر  ف

بالواجم العيني أ  أ  النظدر فدي الواجدم العيندي ي دو  لدها  

الفا ددل  وأ ددا الواجددم ال فددائي فددإ  النظددر فيدده ي ددو  للحقددق 

الفعددل  إ لددها  الفددا لين  فددإذا تحقددق الفعددل بددال ع  سددقطة 

به شل أحد بعينده المطال أ  ن  ن لم يقم به  فال يطلم أ  يقوا 

شالجهاد هذا لم ي ن النفير  ا ا   فإنه هذا قاا بده  دن ي فدي سدقال 

اإلثددم  ددن ال دداقين وشالصددال   لددى الميددة فإندده هذا قدداا بهددا  ددن 

ي فددي سددقال اإلثددم  ددن ال دداقين  وشددرد السددالا فددإ  رد  واجددم 

شفائي فإذا قاا به  ن ي فدي سدقال اإلثدم  دن ال داقين  وشل دمية 

م شفائي  لى القول الصحي  فإذا قاا بده  دن العاطس فإنه واج

ي في سقال اإلثم  ن ال اقين وشلضسيل المية وت فينه ودفنه فإنه 

واجددم شفددائي فددإذا قدداا بدده  ددن ي فددي سددقال اإلثددم  ددن ال دداقين  

وشإنقدداذ الضريددق فإندده واجددم شفددائي هذا قدداا بدده  ددن ي فددي سددقال 
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ر اإلثددم  ددن ال دداقين  وشددا  ر بددالمعرو  والنهددي  ددن المن دد

والد و  هلى هللا تعالى وتعليم العلم ال ر ي  هدي  دن فدروا 

ال فايا  هذا قاا به  ن ي في سقال اإلثدم  دن ال داقين  وشدا ذا  

واإلقا أ فقد نص أهل العلم  لى أنهما  ن فروا ال فايا  هذا 

قاا  دن ي فدي سدقال اإلثدم  دن ال داقين وشدلعلم الصدنا ا  اللدي 

هذا قاا به  ن ي في سقال اإلثدم  تحلاجها ا  أ فإنها فرا شفايأ

 ن ال اقين وا  ثلدأ  لدى ذلده شثيدر   فدالمطلوب فدي الواجدم 

ال فائي وجدود الفعدل وتحققده فملدى  دا وجدد وتحقدق شفدى ذلده 

المقدار  ويدرل تحة ذله  سألأ تعلم العلم ال ر ي  فإ  تعلدم 

العلم اله  تلوقف  ليه صحأ العقيد  والع اد  فرا  ين  لى 

   تصدددحي  العقيدددد  والع ددداد  واجدددم  وإ يدددلم هإ شدددل أحدددد  

بطلم ذله النوي  ن العلدم وقدد تقدرر أ   دا إ يدلم الواجدم هإ 

بدده فهددو واجددم  و ددا زاد  لددى هددها المقدددار فإندده فددرا شفايددأ 

بالنظر هلى  موا ا  أ وسنأ بدالنظر هلدى ا فدراد فطلدم العلدم 

نه  ا هو  نه  ا هو فريضأ  ينيأ و نه  ا هو فرا شفائي و 

سددنأ فهددها بالنسدد أ لفقسدداا وهيضدداأل الفددرت با  ثلددأ وأ ددا قولدده 

( فالجواب أ  يقدال: ارللدف أهدل العلدم فدي ذلده وأينما أم لت

والقول الصحي  ه  شا  هللا تعالى أ  فرا العدين أفضدل  دن 

فرا ال فايأ  وذله    ال اري لدم ي لدف فيده بفعدل الد ع   

فضليله وأهميله  وأ ا فرا بل طل ه  ن ال ل وهها يدل  لى أ

ال فايأ فإنده لدم يطلدم  دن ال دل وهنمدا طلدم  دن الد ع  فقدال  

فف  فرا العين طلم  دن ال دل في دو  بدهله أفضدل  وهندا  

 لددأ أرددر  أيضددا  وهددي أ  يقددال ه  الم ددقأ الحاصددلأ بفددرا 

العين أش ر  ن الم قأ الحاصلأ بفرا ال فايدأ  ففدرا العدين 

ر فيه أش ر وأشثر ويدل  لدى ذلده أشق  ن فرا ال فايأ فا ج

أيضا  أ  شثيدرا   دن أهدل العلدم ذشدروا أنده هذا تعدارا واج دا  

وشا  أحدهما  ن واج ا  العين واشردر  دن واج دا  ال فايدأ  

فإ  واجدم العدين  قددا  لدى واجدم ال فايدأ     حسدنله أش در 
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وارلار هها القول شي  اإلسالا ابن تيميأ رحمه هللا تعدالى وهللا 

 لم.أ 

**** 

/ عننل يمكنن  أن يكننون الواجنن  الكفننالئي واجبننا  عي يننا ؟ 14سننـ

 وضح ذلو باألمثلة ؟

أقول: نعدم  يم دن ذلده  وذلده أنندا قدد نا أ  المقصدود  دن جـ/ 

الواجددم ال فددائي وقددوي الفعددل دو  النظددر هلددى فا لدده  فددإذا لددم 

يوجد  ن يقوا به غير  فال  سدلطيع لده هإ ذلده ال د ص فإنده 

 ينيدا  فدي حقده  وي فدي فدي ذلده غل دأ الظدن فمدن ي و  واج دا  

غلم  لى ظنه أ  غير  إ يقوا بفرا ال فايأ فإنه يلعين  ليه 

 هو أ  يقوا به  و لى ذله أ ثلأ: 

: هذا لم ي ن في ال لد أحدد يعدر  السدنأ فدي تضسديل الميدة م نا

هإ هددها الرجددل فقددال فددإ  تضسدديل الميددة ي ددو  فددي حقدده فددرا 

شفايأ ل ن طرأ  ليه  دا يجعلده فدرا   ين   ع أنه شا  فرا

 ددين وهددو غل ددأ ظندده أندده إ يقددوا أحددد باللضسدديل هإ هددو  فهدده  

 الضل أ قل ة فرا ال فايأ هلى فرا العين وهللا أ لم.

: هذا  لمددة أو غلددم  لددى ظندده فددي هددها المن ددر أندده إ وم نننا

ين ر  أحد وشانة  ند  القدر  إلن دار  فدإ  هن دار هدها المن در 

 هه  الحالأ ي و  فرا  ين في حقه. المعين في

: لو غرت ش ص في نهر وحوله ال لق  جلمعو  ول ن وم نا

إ يعر  الس احأ  نهم أحد هإ واحد فقال  في و  هنقاذ الضريدق 

في هه  الحالأ فدي حدق هدها ال د ص فدرا  دين   نده غلدم 

 لى ظنه أ  غير  إ يقوا به  وأنه إ قدر   حد فدي هنقداذ  هإ 

جل فينقلم فدرا ال فايدأ فدي حقده في دو  فدرا  دين هها الر

 وهللا أ لم. 

: لددو درددل العدددو ديددار المسددلمين ولددم يددلم ن الجنددد  ددن وم نننا

صدهم فإنه يلعين  لى شل  سلم قدادر فدي هده  ال لدد أ  يجاهدد 

هلى ذلده  يبدفع العدو  ن حر ا  المسلمين وأ والهم  ا سلطا
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ى فدرا  دين لعددا س يال   فانقلدم الجهداد  دن فدرا شفايدأ هلد

 شفايأ الجند لهله.

: لو  ا  رجل في   ا  ولدم يوجدد بده  دن يصدلي  ليده وم نا

هإ هها الرجل فإ  صدال  الجنداز  ت دو  فدرا  دين فدي حقده 

 نه يعلم أو يضلم  لى ظنه أنه لن يقوا بالصال  هإ هو فل و  

 فرا  ين في حقه. 

الدددفن هإ : لددو لددم يوجددد فددي ال لددد أحددد يعددر  السددنأ فددي وم نننا

 واحد في و  دفن المية في حقه  ن فروا ا  يا . 

: ا  ددر بددالمعرو  النهددي  ددن المن ددر  لددى  ددوظفي وم نننا

الهيئا   دن فدروا ا  يدا  إ  دن فدروا ال فايدأ    ولدي 

ا  ددر  يددنهم لددهله وأ ددرهم بدده بأ يددانهم فيجددم  لدديهم وجددوب 

ي حدق  ين أ  يأ روا بالمعرو  وينهوا  ن المن ر   ع أنه فد

غيرهم إ ي ال باقيا   لى أصدل ح مده ا ول الده  هدو فدرا 

شفايأ وبالجملأ فإنه هذا غلم  لى ظن الم لف أ  غيدر  لدم يقدم 

بالواجم ال فائي وهو قادر  لى القياا به  أصد   هدها الواجدم 

فددي حقدده  ددن واج ددا  ا  يددا  و لددى ذلدده فقددس  وه  أرد  

ر فأقول: نص القا د  القا د  في هه  المسألأ ليسهل  ليه ا  

( الكفايننات تتعنني  علنن  منن  لنن  يقنن  بنننا غيننرع مننروضيقددول: ت

 وهللا ربنا أ لى وأ لم.

/ منن  المخاطنن  بفننرض الكفايننة ؟ وعننل يلننزه بمجننرد 15سننـ

 الشروع ميه ؟ 

أقول: هاتا   سأللا  رالفيلدا  والصدحي  ه  شدا  هللا تعدالى  جـ/ 

أ  فدرا ال فايدأ  أ  الم اطم بفرا ال فايأ جميع الم لفين  أ 

 وجه لجميع ا  أ أ  الم لف  دنهم  وفعدل بعضدهم لهدها الواجدم 

 سقال للطلم  نهم  وهها  ههم جماهير أهل ا صول رحمهم هللا 

تعالى  ودليل ذله أ  العلما  اتفقوا  لى ترتيم اإلثم  لى الجميدع 

هذا لددم يقددم بدده أحددد فلددأثيم الجميددع  وجددم لل لدديفهم جميعددا    ندده إ 

أ  يؤاردده اإلنسددا   لددى شددي  لددم ي لددف بدده  فدددل  لددى أ   يم ددن
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وجوبه وال طاب بده شدا   لوجهدا  ل دل   لدف فهدها بالنسد أ لل دق 

ا ول  ن السؤال  وأ ا بالنس أ لل ق الثاني فالصدحي  ه  شدا  هللا 

 تعالى أ  فرا ال فايأ إ يل ا بال روي فيه هإ في حاللين: 

عددالى  ذلدده  ندده هذا شددري فددي : فددي الجهدداد فددي سدد يل هللا تاألولنن 

الجهاد ثم تر  الصف فدإ  فدي ذلده شسدر لقلدوب الجندد وهضدعا  

ل ددوشأ المسددلمين وفيدده ت ددهيل لهددم  ددن  واصددلأ القلددال  و ندده 

بمجرد حضور  لصف القلال ي و  الجهاد قد وجدم  ليده وجدوب 

ذلده قولده تعدالى ﴿يَدا أَيهَهدا  د ين فال يجوز له الرجوي بحال  ويؤيد

َ َشثِيدرا  لَعَل ُ دْم تُْفِلُحدوَ ه ال ِهي َن آَ نُوا هِذَا لَِقيلُْم فِئَأ  فَداثْ ُلُوا َواْذُشدُروا ّللا 

وقددال تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا هِذَا لَِقيددلُُم ال ددِهيَن َشفَددُروا َزْحفددا  فَددال 

فدا  ِلِقلَدال  أَْو ( َوَ ْن يُدَولمِِهْم يَْوَ ئِده  دُبُد16تَُولهوُهُم اْ َْدبَاَر ت َر ُ هِإ  ُ لََحرمِ

ِ َوَ ددأَْوا ُ َجَهددن ُم َوبِددئَْس  ُ لََحيمِدد ا  هِلَددى فِئَددأ  فَقَددْد بَدداَ  بِضََضددم  ِ ددَن ّللا 

 اْلَمِصيُره

: صدال  الجنداز   فإنده هذا شدري فيهدا تعيندة  ليده ذلده    الثانية

يَدا أَيهَهدا اإنسحاب  نها فيه هله حر أ المية  ولعموا قوله تعالى﴿

ُسوَل َوإ تُْ ِطلُوا أَْ َمدالَُ ْمه وهللا  َ َوأَِطيعُوا الر  ال ِهيَن آَ نُوا أَِطيعُوا ّللا 

 أ لم.

**** 

/ ما أاساه الواج  باعتبار واته ؟ م  بينان ذلنو بنالتعريف 16سـ

 والتمثيل ؟

أقول: ينقسم الواجدم با ل دار وقلده هلدى قسدمين واجدم  وسدع جـ/ 

فإذا شا  الوقة يسع فعل الواجم  وفعل غير   ن وواجم  ضيق 

جنسه  عه شالصلوا  ال مس فهها واجم  وسع وهذا شا  إ يلسع 

وقلدده لفعددل غيددر   ددن جنسدده  عدده شصددوا ر ضددا  فهددو واجددم 

 الواجن  الموسن  ضيق  نه وقله  قدار فعله  وبنا    ليه فأقول: 

هدو  يقوالواجن  الم نهو  ا يلسع لفعله ولفعل غير   ن جنسده  

 ددا إ يلسددع هإ لفعلدده هددو فقددال  فإندده هذا نظددر  هلددى وقددة الظهددر 

 ثال  وجد  أنه يملد  ن زوال ال مس هلدى  صدير ظدل شدل شدي  
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 ثله  والواجم في هدها الوقدة هنمدا هدو صدال  أربدع رشعدا  فقدال 

فوقلها يسير  فلو صلى ق ل صال  الظهر  ا شا   ن النوافل  ولدو 

 دن النوافدل إتسدع وقدة الظهدر صلى بعدد صدال  الظهدر  دا شدا  

لهله   نه وقة واسع  ولو نظر  هلدى وقدة قضدا  الصدوا  دثال  

لوجدتدده واسددعا  فددإ  وقددة القضددا   ملددد  ددن انلهددا  يددوا العيددد هلددى 

ر ضا  اشرر  فهو وقة واسع جدا  يسع أياا القضا  ويسع صياا 

أيدداا أرددر  فهددها يسددميه ا صددوليو  بالواجددم الموسددع  ول ددن لددو 

هلى صياا ر ضا  لوجد  شهر ر ضا  شله بسائر أيا ده  نظر 

إ يصل  أ  يوقع فيه صياا آرر غير ر ضا   فدال يجدوز فيده هإ 

صو ه فرضا  فقال  فال يلم ن اإلنسدا   دن أ  يصدوا فيده تطو دا  

أو شفدددار  أو ندددهرا  ونحدددو ذلددده    ال ددداري ضددديق وقلددده وجعلددده 

هلدى آردر    حصورا  لصوا الفرا فقال  فمدن حدين حلدول ال دهر

والع ددد يصددوا الفددرا فقددال  فوقددة الصددوا وقددة  ضدديق  ندده إ 

يلسع لضير   ن جنسه أ  إ يلسدع لصدياا آردر هإ صدياا ر ضدا  

فقال  فالموسع  ا اتسع لضير   ن جنسه والمضيق  ال يلسع لضيدر  

 ن جنسه وهها واض  ه  شا  هللا فإذا شا  وقة الفعدل أوسدع  دن 

شدا  وقدة الفعدل  سداو  للواجدم فهدو الواجم فيه فهدو  وسدع وهذا 

  ضيق وهللا أ لم.

**** 

/ منا ألم نل مني الواجن  الموسن  ؟ ومتن  يكنون م نيقا  ؟ 17سـ

وما شروط تأصيرع ع  أول واته ؟ وما الحكن  لنو أصنرع عن  أول 

 واته ممات ؟ م  بيان ذلو باألدلة ؟ واألمثلة ؟ 

لوضدي  أقدول : هدها السدؤال جمدع  دد   سدائل  و  دن بداب الجـ / 

 -نأرهها  سألأ  سألأ فأقول :

: قولدده: ا ا فضددل فددي الواجددم الموسددع   أقددول المسننألة األولنن 

ا فضل في الواجم الموسع الم ادر  هلدى أدائده فدي أول وقلده   دا 

لدددم يدددأ  دليدددل يفيدددد اسدددلح اب تدددأرير  والددددليل  لدددى ذلددده أثدددر  

َر   ِ ْن َربمُِ دْم ونظر : فأ ا ا ثر  فقوله تعالى ﴿َوَساِرُ وا هِلَى َ ْضفِ 
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َوَجن دأ  َ ْرُضدَها الس دَماَواُ  َواْ َْرُا أُِ ددد ْ  ِلْلُمل ِقديَنه وقولده تعددالى 

ددَماِ   ﴿َسددابِقُوا هِلَددى َ ْضِفددَر   ِ ددْن َربمُِ ددْم َوَجن ددأ  َ ْرُضددَها َشعَددْرِا الس 

وَ ه وقولدده َواْ َْرِاه وقددال تعددالى ﴿َوفِددي ذَِلددَه فَْليَلَنَددافَِس اْلُملَنَافُِسدد

تعالى ﴿هِن ُهْم َشانُوا يَُساِرُ وَ  فِي اْلَ ْيَراِ  َويَْدُ ونَنَا َرَغ ا  َوَرَه دا  ه 

ه فددا  ر فَاْسددلَ ِقُوا الَ ْيددَراِ  هِلَددى هللا َ ددْرِجعُُ ْم َجِميع دداوقددال تعددالى ﴿

بالمسار أ والمسابقأ بدال يرا  و ددأل اللندافس فيهدا والثندا   لدى 

ر ين فيها دليل  لى اسلح اب هيقاي الواجم في الملنافسين والمسا

أول وقله    هها هو حقيقأ المسدار أ والمنافسدأ واللسدابق  وفدي 

أ   قددال: سددألة الن ددي  الصددحيحين  ددن حددديس ابددن  سددعود 

وفددي روايددأ  »الةنن ة لواتنننا«ا  مددال أحددم هلددى هللا تعددالى فقددال

المسدألأ  وهها الحديس نص فدي »الة ة مي أول واتنا«لللر ه  

أ   فإ  الصال  المفروضأ  ن الواجم الموسدع وقدد بدين الن دي 

فعلها في أول وقلها هدو ا حدم هلدى هللا تعدالى وهدها أ  اسدلح اب 

المسار أ بالصال  في أول وقلها قدد ث دة بقولده وفعلده  فإ دا قولده 

فمنه  ا  ضى في الحديس السابق  وأ ا فعله ف مدا فدي حدديس أبدي 

يةنننلي النجينننر التننني  كنننان ال بننني «قدددال:  بدددرز  ا سدددلمي 

تدعوننا األول  حي  تندح  الشنمس ويةنلي العةنر  ن  يرجن  

قددال:  و ددن أنددس  »...الحددديسأحنندنا إلنن  رحلننه والشننمس حيننة

يةلي العةر والشمس مرتفعة حينة مين ع   كان رسول هللا «

ال اع  إل  العنوالي مينأتين  والشنمس مرتفعنة، وبعن  العنوالي 

" لفدق  ليهمدا" وفدي الصدحيحين »  أربعنة أمينالم  المدي نة علن

تلننو صنن ة « قددال قددال رسددول هللا  أيضددا   ددن حددديس أنددس 

الم امق يجلس يرا  الشمس حت  إذا اصفرت وكان  بني  ارنني 

وفدي  »شيطان اناه م قرعنا أربعنا  ال ين كر هللا تعنال  ميننا إال الني   

سنول كنان ر«الصحيحين  ن حديس  ائ أ رضي هللا  نهدا قالدة 

يةننلي الفجننر ميشننند معننه نسنناء منن  الممم ننات متلفعننات  هللا 

 »بمروطن   ن  ينرجع  إلن  بينوتن  منا يعنرمن  أحند من  الغلنس

مأانناه الفجننر حنني  انشننق الفجننر «ولمسددلم  ددن حددديس أبددي  وسددى 
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وفي الصحيحين  ن حدديس  »وال ا  ال يكاد يعرف بع ن  بع ا  

 ول هللا ك ننا نةننلي المغننرب منن  رسنن«قددال  رافددع بددن ردددي  

وفدي الصدحيحين  دن  »مي ةرف أحندنا وإننه ليبةنر مواان  نبلنه

يةننلي الينننر بالننناجرة  كننان ال بنني «قددال:  حددديس جددابر 

والعةنننر والشنننمس نقينننة والمغنننرب إذا وجبننن  والعشننناء أحياننننا  

وأحيانا  إذا رآع  اجتمعوا عجل وإذا رآع  أبطعوا أصنر والةنحيح 

 دليل النظر  فمن وجو : . وأ ا ال»يةلينا بغلس كان ال بي 

: أندده   ددعر بلعظدديم شددعائر هللا تعددالى  وتعظدديم شددعائر هللا م نننا

دْم َشدعَائَِر  تعالى دليل  لى تقو  القلوب  قال تعالى ﴿ذَِلَه َوَ ْن يُعَظمِ

ِ فَإِن َها ِ ْن تَْقَو  اْلقُلُوِبه    ّللا 

 : أنه ا سري في هبرا  اله أ.وم نا

يعرا له في وقله  فلعل الصوار  ت ثدر : أنه إ يدر   ا وم نا

 والم اغل ت يد وإ يلم ن  ن الفعل  أو يمرا ونحو ذله.

: أنددده  دددن اللندددافس فدددي ال يدددرا  والمسدددار أ فيهدددا وهدددها وم ننننا

  ح وب ا تعالى و ا شا   ح وبا  ا تعالى فهو المطلوب.

 : أنه أغيظ لل يطا  وأدحر له . وم نا

 اد   لى النفس   وأقو  للع يمدأ  لدى : أنه أد ى ل فأ الع وم نا

 فعلها . 

 : أنه أره بالع ائم    وم نا

 : أ  فيه تعويدا  للنفس  لى الم ادر  لل ير .وم نا 

: أنه دليل  لى حرص المسلم  لى الطا أ . وغير ذله  ن  وم نا

الح م والمصال  الملرت أ  لى لم دادر  بالواجدم الموسدع فدي أول 

لم يأ  دليل يفيد اسلح اب اللأرير  شاسلح اب  وقله  وهه  فيما هذا

قدال:  تأرير الظهر  ند اشلداد الحر شما في حديس أبي هريدر  

إذا أشتد الحر مابردوا بالة ة مإن شدة الحر « قال رسول هللا 

" لفددق  ليدده" ولل  ددار   ددن أبددي سددعيد نحددو  »منن  مننيح جننن  

ن لحددديس وشاسددلح اب تددأرير الع ددا   ددا لددم ي ددق  لددى المددأ و ي

ذا  ليلأ بالع ا  حلدى   ائ أ رضي هللا  نها قالة أ لم الن ي 
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إننه لواتننا لنوال أن أشنق «ذهم  ا أ الليل ثم ررل فصلى وقال 

"روا   سلم" وله  ن حدديس   ددهللا ابدن  مدر رضدي »عل  أمتي

صدال  الع دا   هللا  نهما قال:   ثنا ذا  ليلأ ننلظر رسدول هللا 

حدين ذهدم ثلدس الليدل أو بعدد    فدال نددر     اشرر    ف رل هلينا

إنكننن  «أشددي  شدددضله فدددي أهلددده أو غيدددر ذلددده   فقدددال حدددين ردددرل 

لت تيرون ص ة ما ي تيرعا أعل دي  غيرك  ولوال أن يثقنل علن  

ثددم أ ددر المددؤذ  فأقدداا الصددال   »أمتنني لةننلي  بننن  عنن ع السنناعة

كننان «قدال  وصدلى  ولمسدلم أيضدا   دن حدديس جدابر بدن سدمر  

يةننلي الةننلوات نحننوا  منن  صنن تك ، وكننان يننمصر  هللا  رسننول

وفدي الصدحيحين  »العتمة بعد ص تك  شيعا  وكنان يخفنف الةن ة

 ن حديس ابن   داف رضدي هللا  نهمدا نحدوا   دن هده  ا حاديدس  

و جل ذله فقد قرر أهل العلم رحمهدم هللا تعدالى هدها الضدابال فدي 

أول واتنا أم نل إال  معل الة ة ميشلاب الصال  واله  يقول: ت 

( وأرددلم هدده  المسددألأ بحددديس فددي اسددلح اب  مننا اسننتث اع الشننارع

قال  الم ادر  بالصال  في أول وقلها وهو حديس رافع بن ردي  

 ن  ت حنر الجنزور، متقسن   ك ا نةنلي العةنر من  رسنول هللا «

 عشنر اسن ،  نن  تطنبأ، م أكننل لحمننا ن نيجا  ابننل مغين  الشننمس
 بالنس أ للمسألأ ا ولى  ن السؤال. وهللا أ لم." لفق  ليه" فهها »

: وأ ددا قولدده تو لددى ي ددو   ضدديقا ( فددأقول: ي ددو  المسننألة الثانيننة

: هذا لم ي ق  ن وقلده هإ أحدعماالواجم الموسع  ضيقا  بطريقين: 

 ا يسع فعله فقال  شأ  إ ي قى  ن وقة صال  الظهر هإ  ا يسعها 

 ا يسعها وإ ي قى  دن صدال  وإ ي قى  ن وقة صال  العصر هإ 

الع ا  هإ  ا يسعها وه ها وشأ  إ ي قى  دن وقدة قضدا  الصدوا 

هإ  ددا يسددعه فقددال  فددإذا لددم ي ددق  ددن وقددة الواجددم الموسددع هإ  ددا 

يسعه فقال فإ  الواجم الموسع ينقلم  ن شونده واج دا   وسدعا  هلدى 

واجم  ضيق  وبرها  ذله أنده لدو لدم يوقدع الواجدم الموسدع فدي 

الوقة بعينه فإ  ذله سيؤد  هلى فوا  وقدة الع داد   وي دو   هها
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بهله آثما   علديا   اصيا   نه أررل الع داد   دن وقلهدا المحددد لهدا 

 بال  هر وهها  حرا إ يجوز. وهها واض .

: أ  يضلم  لى ظنه  ددا ال قدا  هلدى آردر الوقدة  والطريق الثاني

ندا  الوقدة فإنده فإذا غلم  لدى ظنده طدرو   دانع  دن الفعدل فدي أث

يل  دده فعددل الواجددم الموسددع اش  أ  فددي أول وقلدده  وذلدده  ندده 

 أ ور بهها الواجم وقد غلم  لى ظنه وجود المانع  نه في أثنا  

الوقة فوجم  ليه الم ادر  بدإبرا  ذ لده وفعدل الواجدم فدي وقدة 

اإل  ا  وغل ة الظن في ذله شافيأ    غل دأ الظدن  ن لدأ  ن لدأ 

  و لى أن غلبة الي  كامية مي العملرر في القوا د اليقين وقد تق

 ذله  د  أ ور: 

:  ن ح م  ليه بالقلل في أثنا  وقة الصال   فإنه يجم  ليه األول

أ  يؤد  هه  الصال  ق دل حلدول ذلده الوقدة أ  ق دل حلدول وقدة 

اللنفيدده ولددو رددالف وأرددر الصددال  وقلددل ولددم يصددل فإندده يمددو  

  اصيا .

مرأ  أو غلم  لى ظنها أ  الحي  سيأتيها في : لو  لمة الالثاني

أثنا  وقة هه  الصال  المعنيأ فإنده يجدم  ليهدا الم دادر  بالصدال  

فددي أول وقلهددا وإ يجددوز لهددا حينئدده  اللددأرير والحالددأ هدده      

الم لف هذا غلم ظنه وجود المدانع وجدم  ليده الم دادر  بالواجدم 

 في وقة السعأ واإل  ا .

لدده  سدديجر   مليددأ فددي أثنددا  الوقددة ويعلددم أو : الط يددم االثالننث

يضلم  لدى ظنده أنده لدن يفدر   نهدا هإ ب درول الوقدة فإنده يجدم 

 ليه الم ادر  هلى أدا  الصال  في أول وقلها  نه يضلم  لدى ظنده 

 وجود المانع  فل و  هه  الصال  في حقه  ن الواجم المضيق. 

  ويعلم أو يضلدم : هذا أفات المضمى  ليه في أول وقة الصالالراب 

 لددى ظندده أندده سدديعاود  اإلغمددا  فددي الوقددة ولددن يم ندده  ددن أدا  

الصددال  فإندده يجددم  ليدده وجددوب  ددين أ  يصددلي بعددد هفاقلدده  ددن 

اإلغما   ا ولى  نه غلم  لى ظنه وجود المانع  في و  الواجم 

 الموسع في حقه في هه  الحالأ واج ا   ضيقا .
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غلم  لى ظنده أ   دد  تضسديل : هذا  لم  ري  ال لى أو الخامس

ال لى سو  يملد ز نه هلى ررول الوقة  وأراد الضسيل وقد درل 

وقة الصال  فإنه يجم  ليده وجدوب  دين أ  يدؤد  الصدال  اش  

في أول وقلها  نه يضلدم  لدى ظنده وجدود المدانع فينقلدم الواجدم 

 الموسع في حقه  ضيقا .

رل  ليه الوقدة : المري  اله  سلجر  له  مليأ  وقد دالساد 

فإنه يجم  ليه وجوب  ين أ  يدؤد  صدال  ذلده الوقدة فدي أول 

وقلها  أ ني هذا شا  وقة العمليأ سيسلضرت الوقة أو  لم أنده لدن 

يفيق  ن الل دير هإ بعد فوا  الوقة فإنه يجم  ليه الصدال  اش  

في أول الوقة  فوقدة هده  الصدال  يلضدايق فدي حدق هدها الرجدل 

 وهللا أ لم.

:  ددن وجددم  ليدده حضددور المعرشددأ للجهدداد  ويعلددم أندده ه  اب السنن

درل في صف القلال فإنه لدن يسدلطيع ال درول  نده للصدال   وقدد 

درل  ليه وقة الصال  ق دل حضدور الصدف فإنده فدي هده  الحالدأ 

يجم  ليه وجوب  ين أ  يؤد  هه  الصدال  فدي أول وقلهدا  نده 

ظندده وجددود  إ يدد ال فددي سددعأ  ددن أ ددر   وقددد  لددم أو غلددم  لددى

المانع لده  دن ا دا  لدو أردر الصدال   دن أول وقلهدا  فلنقلدم هده  

الصددال  فددي حددق هددها الرجددل  ددن الواجددم الموسددع هلددى الواجددم 

 المضيق. 

: لقد قرر الفقها  رحمهم هللا تعالى أ  وقة طوا  اإلفاضأ الثام 

وقددة  وسددع في دددأ  ددن  نلصددف ليلددأ العيددد هلددى  ددد  حياتدده  ه ددها 

شا  في النفس  نه شي  ل ن أقول:  لى قولهم هها فإ  قالوا  وه  

هها الوقة ينقلم  ن شونه  وسعا  هلى شونه  ضيقا  في حالأ  ا هذا 

 لمة المرأ  أ  الحي  سين ل  ليها في أيداا الل دريق  دثال  وهذا 

سافر  فإنه يضلم  لى ظنها أنها لن تسلطيع العدود  ويضلدم  لدى 

قددا  هلدى أ  تطهددر ففددي هدده  الحالددأ ظنهدا أيضددا أنهددا إ تسددلطيع ال 

يجددم  ليهددا أ  تطددو  طددوا  اإلفاضددأ ق ددل حلددول الوقددة الدده  

غلم  لى ظنها أنها سلحي  فيه   نها لو لم تطف اش  وحصدل 
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المانع فإنها لن تلم ن  ن الطوا  وهو  ن فروا الح  وأرشانه 

وإ يلم الح  هإ به فأ  س م يؤد  هلى تضييعه فإنه يحدرا  و دن 

اب تضييعه تأرير  في هه  الحالدأ  فيجدم  ليهدا الطدوا   دن أس 

حين حلول وقله فصار الواجم الموسع في حقها  ضيقا   نه  لى 

يضلم  لى ظنها وجود المانع  ن الطوا  باللأرير وهللا أ لم فهه  

بعددد  ا  ثلدددأ للوضدددي  هددده  المسدددألأ  وال الصدددأ: أ  الواجدددم 

 الموسع ينقلم  ضيقا  في حاللين: 

 : ه  لم ي ق  ن وقله هإ بمقدار فعله فقال.ألول ا

: أ  يضلم  لى ظنه وجود المانع في أثنا  الوقة وهللا ربندا الثانية

 أ لى وأ لم. 

 : وأ ا قوله:  ا شروط تأرير   ن أول وقله   المسألة الثالثة

فددأقول: اشددلرط ا صددوليو  لجددواز تددأرير الواجددم الموسددع  ددد  

 شروط: 

و يضلددم  لددى ظندده  دددا وجددود المددانع فددي آرددر : أ  يعلددم أاألول

الوقة شما  ثلنا سدابقا   فدإ   لدم أو غلدم  لدى ظنده وجدود المدانع 

فإندده يجددم  ليدده فعددل الواجددم الموسددع أول الوقددة ولعددل ا  ثلددأ 

 السابقأ شافيأ في فهم هها ال رط أ  شا  هللا تعالى.

ال درط  : أ  يعقد الع ا ال اطني  لى فعلها في وقلهدا  وهدهاالثاني

فيه رال  وي  ه أ  ي دو   دن ال دال  اللفظدي     ال دل اتفقدوا 

 لددى وجددوب الفعددل فددي الوقددة ول ددن الم ددلرطو  قددالوا: ي ددلرط 

الع ا  لى الفعل  واشردرو  قدالوا: إ ي دلرط وهدها إ يضدر  دع 

 اتفاقهم  لى وجوب الفعل أثنا  الوقة.

أول وقلدده  : أ  إ يددرت ال الواجددم الموسددع بمددا يوج دده فددي الثالننث

وهها ال رط  ع أهميله لم أر  في شلم ا صول  دن ندص  ليده  

ول ندده  هددم  ويمثددل  ليدده بصددال  الجما ددأ فإننددا قررنددا سددابقا  أ  

الصدال  المفروضدأ  دن الواجددم الموسدع ل دن هذا أقيمدة الجما ددأ 

في أول الوقة فإ  هيقاي الصال   عهم واج أ  لى القول الصدحي  

ن تيميددأ وغيددر  رحددم هللا الجميددع رحمددأ وأرلددار  أبددو الع دداف ابدد

This file was downloaded from QuranicThought.com



  تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال وجواب    
37 

واسدددعأ  فالواجدددم الموسدددع اش  قدددد ارتددد ال بمدددا يوج ددده فدددي أول 

الوقدة  وهدو أندده يجدم  لددى الم لدف وجدوب  ددين أ  يصدلي  ددع 

اِشِعينَ  الجما ددأ قددال تعددالى ﴿ والنن ع « ه وقددال َواْرَشعُددواْ َ ددَع الددر 

ة نفسي بيدع لقند عممن  أن آمنر بحطن  ميحتطن   ن  آمنر بالةن 

ميمذن لنا    آمنر رجن   ميةنلي بال نا   ن  أصنالف إلن  رجنال ال 

يشنندون الةنن ة مننأحرق علننين  بيننوتن ، والنن ع نفسنني بينندع لننو 

يعلنن  أحنندع  أنننه يجنند عراننا  سننمي ا  أو مرمنناتي  حسنن تي  لشننند 

قدال أتدى  " لفق  ليه" ولمسلم  ن حدديس أبدي هريدر  »العشاء

هنده لديس لدي قائدد يقدودني رجل أ مى فقال يا رسدول هللا  الن ي 

أ  يدررص لده  فدررص لده فلمدا  هلى المسجد فسأل رسدول هللا 

فقدددال: نعدددم   »  عنننل تسنننم  ال نننداء بالةننن ة«ولدددى د دددا  فقدددال

من  سنم  ال نداء ملن  ينأت من  «وفي الحديس الحسن  »مأج «قال

وا دلددأ  لددى وجوبهددا شثيددر   فددال يجددوز  »صنن ة لننه إال منن  عنن ر

  الجما دددأ بحجدددأ أنهددا  دددن الواجدددم  حددد أ  يل لدددف  دددن صددال

الموسددع الدده  يجددوز تددأرير      الواجددم الموسددع هذا ارتدد ال بمددا 

يوج دده فددي أول وقلدده وجددم فعلدده فددي أول وقلدده  وقددد ارت طددة 

فروا الصال  ال مسدأ بالجما دأ  وغال دا   دا تفعدل الجما دأ فدي 

أول الوقة  فيجم شهود صال  الجما أ وإ يجوز الل لف  نهدا  

لهدها ولهدها جعلندا ال درط الثالدس  دن جملدأ ال دروط لجدواز  فانل ه

تأرير الواجم الموسع  ن أول وقله. فهدها بالنسد أ للمسدألأ الثالثدأ 

 وهللا أ لم.

: وأ ا لدو أردر   دن أول وقلده فمدا    فدأقول فدي المسالة الرابعة

جوابه هنه هذا تحققة ال روط الثالثأ السابقأ فأرر  الم لدف فمدا  

إنه إ يمو   اصيا   وقدد ندص أبدو الع داف ابدن تيميدأ ف ل الفعل ف

رحمه هللا تعالى  لى أنده هذا  دا   دن لده تدأرير الواجدم الموسدع 

ق ددل فعلدده فإندده إ ي ددو   اصدديا  وذلدده أندده فعددل  ددا يجددوز لدده فعلدده 

حيس أبي  له اللأرير  وهدها فيمدا هذا تحققدة ال دروط السدابقأ شمدا 

ه  ال دروط الثالثدأ السدابقأ ذشرته له  وأ ا هذا ت لف شدي   دن هد
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و ا  فإنه يمو   اصيا   سلحقا  للعقاب ول نه تحة الم ديئأ شمدا 

هو  ههم أهل السنأ رفدع هللا ند لهم فدي الددنيا واشردر   قدال ابدن 

تيميددأ رحمدده هللا تعددالى  ددن تددأرير الصددال  وشددرط ذلدده تيجددوز 

اللأرير  دن أول الوقدة هلدى آردر  هذا لدم يضلدم  لدى ظنده الفدوا  

اللأرير فأ ا ه  غلدم  لدى ظنده الفدوا  باللدأرير أو حددوف أ در ب

يمنددع  نهددا  أو  ددن بعدد  فروضددها ق ددل رددرول الوقددة  شمددرا 

يضلددم  لددى ظندده المددو   ندده  أو  ددن يقدددا للقلددل أو ا ددرأ   ادتهددا 

تحي  في أثنا  الوقة أو غير ذله  لم يج  له اللأرير هلى الوقة 

هليدده   ندده يقضددي هلددى  الدده  يضلددم  لددى ظندده فددو  ذلدده باللددأرير

تفوية واجم فإنه هذا أررها في هه  المواضع فما   ا   اصديا  

(ا.هدد).شال ه. والدده  يدددل  لددى أندده غيددر آثددم ه  أرددر   ددع تحقددق 

ال روط السابقأ  ا قرر  أهل العلم  ن أ  الجواز يندافي الضدما   

ونحددن أج نددا لدده اللددأرير الم ددروط بهدده  ال ددروط الثالثددأ وحيددس 

ذله شر ا  فإنه إ ضما   ليه  واإلثم  ن الضدما   فدال  أج نا له

هثم  ليه وأ ا هذا أرر   ع ت لدف شدرط  دن ال دروط السدابقأ فإنده 

ي ددو  أرددر  فددي حالددأ إ يجددوز لدده اللددأرير فيهددا  فلددو  ددا   فددإ  

يمو   اصيا  فهها  ا يلعلق بالمائدل الدوارد  فدي هدها السدؤال وهللا 

 ربنا أ لى وأ لم.

**** 

ما أاساه الواج  باعتبار التعني  والتخيينر ؟ من  شنرحنا / 18سـ

 بالتعريف والتمثيل ؟ م  بيان حك  كل اس  ؟ 

أقددول: ينقسددم الواجددم بهددها اإ ل ددار هلددى قسددمين هلددى واجددم جننـ/ 

فهددو  ددا طل دده ال دداري  مأمننا الواجنن  المعني   يدر وواجددم  عددين 

وذلده بعينه دو  ت يير بينه وبين غير  أ  أنه رصلأ واحدد  فقدال 

شالصددلوا  ال مددس وصددياا ر ضددا  وال شددا  ونحددو ذلدده  وهددها 

النوي أشثر الواج ا   وح مه: أ  ذ أ الم لف به إ ت رأ هإ بفعلده 

فهو  ا طل ده ال داري إ  وأما الواج  المخير أو المبن هو بعينه  

بعيندده بددل ريددر ال دداري فددي فعلدده بددين أفددراد  المعينددأ المحصددور  
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يفه ت المأ ور الم يدر هدو الده  ي دو  أ در وقال ابن تيميأ في تعر

ب صلأ    عينأ (ا.ه). وذله ش فار  اليمين  وجد ا  الصديد  وفديدأ 

 ُ ا ذ   فأ ددا شفددار  اليمددين ف مددا فددي قولدده تعددالى ﴿إ يَُؤاِرددهُُشُم ّللا 

ف اَرتُدهُ هِْطعَداُا بِالل ْضِو فِي أَْيَمانُِ ْم َولَِ ْن يَُؤاِرهُُشْم بَِما َ ق ْدتُُم اْ َْيَماَ  فَ َ 

َ َ َر ِ َ َساِشيَن ِ ْن أَْوَساِل َ ا تُْطِعُموَ  أَْهِليُ ْم أَْو ِشْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر 

....اشيأه وأ ا جد ا  الصديد ف مدا فدي قولده تعدالى ﴿َوَ دْن قَلَلَدهُ  َرقَ َأ 

دا  فََجَ ا   ِ ثُْل َ ا قَلََل ِ َن الدن عَِم يَحْ  ُ دُم بِدِه ذََوا َ دْدل  ِ دْنُ ْم ِ ْنُ ْم ُ لَعَممِ

َهددْديا  بَدداِلَ  اْلَ ْع َددِأ أَْو َشف دداَر   َطعَدداُا َ َسدداِشيَن أَْو َ ددْدُل ذَِلددَه ِصدديَا ا  

ِليَهُوَت َوبَداَل أَْ ِرِ ....اشيدأه وأ دا فديدأ ا ذ  ف مدا فدي قولده تعدالى 

فَِفْديَدأ  ِ دْن ِصديَاا  أَْو  ﴿فََمْن َشاَ  ِ دْنُ ْم َ ِريضدا  أَْو بِدِه أَذ   ِ دْن َرأِْسدهِ 

ه وفي الصحي   ن حديس شعم بن  جدر  أنده قدال  َصدَقَأ  أَْو نُُسه 

في آيأ الفديأ: ن لة في  راصأ وهي ل م  ا أ  حملة هلى رسول 

ما ك   أرى الجند بلغ بو «والقمل يلناثر  لى وجهي فقال هللا 

أطعن  سنتة  مةن     نة أيناه أو«قال: إ  قدال »أتجد شاة  ما أرى

ولهها الحديس ألفاظ أرر  في  »مساكي  لك  مسكي  نةف صاع

الصدددحي . فهدددها يسدددميه أهدددل العلدددم رحمهدددم هللا تعدددالى بالواجدددم 

الم ير  أ  أ  الواجم ليس هو شل هه  ال صدال  وهنمدا الواجدم 

 نهددا واحددد  فقددال  وتددر  ال دداري حريددأ اإرليددار للم لددف فددأ  

ف فقددد برئددة ذ لدده  وهددها رصددلأ  ددن هدده  ال صددال فعلهددا الم لدد

أ   -باتفدددات المسدددلمين  قدددال ابدددن تيميدددأ رحمددده هللا تعدددالى تفهدددها 

اتفددق المسددلمو   لددى أندده هذا فعددل واحدددا   نهددا  -الواجددم الم يددر 

برئددة ذ لدده  وأندده هذا تددر  الجميددع لددم يعاقددم  لددى تددر  الثالثددأ 

(ا.هدد). وقددد ارللددف أهددل العلددم رحمهددم هللا تعددالى فددي هث ددا  هددها 

م  ول ن إ شأ  لندا بهدها ال دال  وهنمدا المهدم  نددنا القدول الواج

الراج   فالقول الصحي  هو أ  الواجم الم ير ثابة في ال ريعأ 

ودليله الوقوي شما  ثلنا له سابقا   بل والعقل إ يمنع  ن ذلده فدإ  

السيد لو قال لع دد  ابدن هدها الحدائال أو ردال هدها الثدوب  أ  هدهين 

أوجم  ليه الجميع  فهها القول إ يعارا  فعلة فقد ا لثلة  وإ
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فيدده  اقددل  بددل هددو قددول صددحي  إ غ ددار  ليدده  وبالجملددأ فدددليل 

الوقوي في ال ري شا   في هث اته وإ شأ  لنا ب ال  المعل لأ فيه 

 وهللا أ لى وأ لم.

**** 

 / ع ا ضرب  ل ا أمثلة توضح لنا مسألة الواج  المخير ؟ 19سـ

 لرحم والسعأ وهي شما يلي: أقول: نعم و لى اجـ/ 

: شفدار  اليمدين شمدا قدد نا ذلده  فدإ  الحاندس فيهدا   يدر بدين م نا

اإل لات واإلطعاا وال سو   أ  واحد   ن هه  الثالف فعل فقد قاا 

 بالواجم وبرئة ذ له.

ج ا  الصيد شما قد نا له ذله  فإ   ن قلل الصيد  لعمدا   وم نا:

اثلده  دن الدنعم والده  يقدرر هدها   ير في ج ائه بين هررال  دا يم

المثدددل  ددددإ   ارفدددا  بمثدددل هددده  ا  دددور وه  شدددا  يقددديم المثدددل 

وي دددرل بقيملددده شفدددار  طعددداا  سددداشين وه  شدددا  فليعدددر  قددددر 

ا صواي في اإلطعاا وليصم   ا  شل صداي يو دا   أ  ذلده فعدل 

 فقد برئة ذ له وقاا بالواجم  ليه.

ه ذله فمدن حلدق رأسده وهدو : شفار  فديأ ا ذ  شما قد نا لوم نا

 حرا أو غطا  أو ل س الم يال أو تطيم أو قلدم أظفدار  فدإ   ليده 

فديأ أذ  وهدو فيهدا   يدر بدين ثدالف رصدال  أ  يدهب  د دا   وه  

شا  فليصم ثالثأ أياا وه  شدا  فلديطعم سدلأ  سداشين ل دل  سد ين 

نصددف صدداي  أ  ذلدده فعددل فقددد برئددة ذ لدده وقدداا بمددا أوجددم هللا 

  ليه.

: قوله تعالى في أسر  الحرب ﴿َحل دى هِذَا أَثَْ ْنلُُمدوُهْم فَُ ددهوا ناوم 

ا فِدَا   َحل ى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَهاه فاإل داا  ا َ نما  بَْعدُ َوهِ   اْلَوثَاَت فَإِ  

  يددر فددي أسددر  الحددرب  ددن ال فددار بددين أ  يمددن  لدديهم بددالعفو 

ع  ا سر   دن المسدلمين ويردهم هلى ديارهم أو يجعلهم فدا  ل 

 نددد ال فددار  أو أ  يضددرب رقددابهم أو يجعلهددم  ددن جملددأ الضنيمددأ 

فيسددلرقهم ويددوز هم قسددمأ  دددل  لددى أهددل الوقعددأ  فهدده  أ ددور 
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أربعددأ واإرليددار فيهددا يعددود إجلهدداد اإل دداا  لددى  ددا يددرا   ناسدد ا  

  حققا  للمصلحأ.

هرا  أو : لدو ندهر اإلنسدا  ه  شدفى هللا  ريضده أ  يصدوا شدوم نا

يلصدت بألف لاير أو يعلق رق دأ  فهدها يسدميه العلمدا  رحمهدم هللا 

تعالى بالنهر الم ير  والل يير هنا حاصل بدين ثدالف رصدال فدإذا 

شفي  ريضه فإنه يجم  ليه الوفا  بواحد   ن هه  ال صال فقال  

فال يجم  ليه الجميع  وإ يعاقدم  دل الجميدع  بدل إ يجدم  ليده 

شها ولم يفي فإنه إ يعاقم هإ  لدى تدر  واحدد   هإ واحد  ولو تر

 فأ  هه  ال صال فعل فقد برئة ذ له وتحقق  نه الوفا  بالنهر. 

: لو تقدا رجال  قد اسلويا في ال فا   ل ط أ ا رأ   سدلحقه وم نا

للن األ وشالهما  دن ذو  الددين وال لدق وا  اندأ وال فدا   اللا دأ  

ههين ال فؤين ال داط ين وهدها  دن فإنها في هه  الحالأ   ير  بين 

 الواجم الم ير.   

: لددو تقدددا لة ا ددأ ال  ددر  رجددال  يحمددال  شا ددل الصددفا  وم نننا

الم لرطأ في اإل ا أ ال  ر  وإ   يأ  حدهما  لى اشرر  فإنه 

يجم  لى أهل الحل والعقد أ  يعقدوها  حدهما فهم   يرو  بين 

دهما وأندة ر يدر بأنده إ ههين الرجلين  ل ن إبدد  دن  قددها  حد

 يجوز  قدها  ثنين    اإل اا إبد أ  ي و  واحدا .

: لو تقدا إل ا أ هها المسجد رجال  يحمال  شا ل ال دروط وم نا

المعل ر  في ه ا أ الصال  وإ   يأ  حدهما  لدى اشردر ترجحده 

 لددى صدداح ه  فددإ  جما ددأ هددها المسددجد   يددرو  بينهمددا  ووإ  

ينهمدا     شليهمدا يصدلحا  ل دن توليلهمدا جميعدا  ا  ر   يرو  ب

إل ا أ المسدجد أ در  لعدهر  فالبدد  دن توليدأ أحددهما فهدها هدو  دا 

 نعنيه بالواجم الم ير.

: لددو تقدددا لددفذا  فددي هددها المسددجد رجددال  يحمددال  شا ددل وم نننا

ال روط المعل ر  في المؤذ   فن لدار بينهمدا ولدو بالقر دأ  المهدم 

 أحدهما  وهها هو الواجم الم ير. أنه إبد  ن توظيف

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                        

  وجواب

 

42 

: لو أ طدى ا ب أحدد أبنائده هديدأ أو نحلده نحلدأ  فدا ب فدي وم نا

هدده  الحالددأ  ليدده واج ددا  إبددد لدده  ددن أحدددهما لددو ترشهمددا  ثددم  

ا ول: أ  يعطي سائر أوإد   ثل  ا أ طى هها اإبن  الثداني: أ  

لواج ين  ه دا يسلرد هه  العطيأ  ن اإبن وا ب   ير بين ههين ا

ا ول  وه ا الثاني وهها الفري لم أر  فدي شلدم ا صدول فهدو فدل  

 ن هللا تعالى فالحمد ا  لى هه  النعمأ العظيمأ وأسأله جل و ال 

الم يد  ن فضله. و ليه حديس النعما  بن ب ير رضي هللا  نهما 

فقال: أني نحلة أبني هها غال دا    أ  أبا  أتى به هلى رسول هللا 

وفددي  »مأرجعننه«قددال: إ  قددال  »  أكننل ولنندك نحلنن  مثلننه«فقددال

فدددل ذلدده  لددى أندده لددو  »  أعطينن  سننالئر ولنندك مثننل عنن ا«روايددأ 

أ طى سائر ولد   ثل  ا أ طى ا ول ل رل  دن العهدد   ل دن لدو 

لم يرد القياا بهله فيجم  ليه أ  يلراجع في هه  اله دأ ويسدلردها 

  ن الولد ا ول.

يلحلل  ن النسه حجا  شا  أو  مر  فدإ   ليده  :  ن أراد أ وم نا

أحد واج ين هو   ير بينهما  ه ا أ  يلحلل بالحلق وه دا أ  يلحلدل 

باللقصددير  أ  هددهين الددواج ين فعددل فقددد برئددة ذ لدده وحصددل لدده 

اللحلل وه  ترشهما فإنه آثم. وهها الفري أيضا  لم أر  في شي   ن 

 نله و ظيم فضدله فلده شلم ا صول ل نه فل  هللا وتوفيقه وحسن 

 الحمد شله وله ال  ر شله وله الفضل والمنأ شلها. وهللا أ لم. 

: اله  آإ  ن ا رأته  واإليال  هو الحلف  لى تر  الوط   وم نا

فإذا  ضة  د  اللدربص وهدي أربعدأ أشدهر فإنده يجدم  ليده أحدد 

أ رين إبدد لده  دن أحددهما  ه دا أ  يفدي  أ  يطدأ وه دا أ  يطلدق  

واج ددا   ل ددن إ  لددى وجدده الجمددع وهنمددا هددو  لددى وجدده فهمددا 

الل يير  فإ  ارلار الرجوي فلده ذلده وه  ارلدار الطدالت فلده ذلده 

ل ددن إبددد لدده  ددن أحدددهما لقولدده تعددالى ﴿ِلل ددِهيَن يُْؤلُددوَ  ِ ددْن نَِسددائِِهْم 

َ َغفُدور  َرِحديم  وَ  هِْ  َ َ ُ دوا تََربهُص أَْربَعَدِأ أَْشدُهر  فَدإِْ  فَداُ وا فَدإِ   ّللا 

َ َسِميع  َ ِليم    ﴾الط الَت فَإِ   ّللا 
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: هذا بال اإلنسا  أو تضوط فإنه بين واج ين هو   ير بينهمدا وم نا

ه ا ي يل أثدر ال دارل با حجدار وه دا ي يلده بالمدا   فهمدا واج دا  

إبد له  ن أحدهما وهدها  دن ا  ثلدأ الصدحيحأ اللدي لدم نرهدا فدي 

 شلم ا صول.

صددددفا  ا ذا  الددددوارد  أ نددددي أذا  بددددالل أو أذا  أبددددي  :وم نننننا

 حهور  فإذا درل وقة الصال  فإ   لينا أحد هدهين الدواج ين ه دا 

نددؤذ  بهددها ا ذا  أو بهددها ا ذا  والواجددم  نهمددا واحددد إ بعيندده 

ويلددر  اإرليددار فيدده هلددى المددؤذ  وهللا أ لددم. فهدده  بعدد  ا  ثلددأ 

 أ لم. لى  سألأ الواجم الم ير وهللا 

**** 

/ ما القاعدة مي العبادات المماتنة بوان  من  بيانننا بالندليل 20سـ

 والتفري  ؟ 

العبنادات المماتنة بوان  تفنوت أقول: القا د  فدي ذلده تقدول تجـ/ 

( وقددد شددرحنا هدده  القا ددد  فددي تلقددي  بفننوات واتنننا إال منن  عنن ر

 أ  يقدال: ه  الع دادا  با ل دار اللوقيدة  دن  د ده وبياننناا فهاا 

قسددما :   ددادا   ؤقلددأ و  ددادا   طلقددأ  ددن الوقددة  أ  غيددر 

 ؤقلددأ  وال ددالا فددي هدده  القا ددد  لدديس  ددن الع ددادا  المطلقددأ  ددن 

الوقة وهنما هو راص في الع ادا  المؤقلأ بوقة  وهه  الع ادا  

المؤقلأ بوقة با ل ار وقلها إ ت لو  ن ثالف حاإ : ه ا أ  تفعل 

ا  وقلها وأ ا أ  تفعدل بعدد وقلهدا  فأ دا ق ل وقلها وه ا أ  تفعل أثن

فعلها ق ل وقلها فال يجوز وإ ت رأ به اله أ  شمن صدلى الفريضدأ 

ق ل وقلها بال  سو  شر ي شجمع اللقدديم هذا تدوفر سد م الجمدع  

وشمددن ذبدد  الهددد  ق ددل يددوا العيددد  وشمددن حلددق رأسدده فددي  رفددأ 

 وشمددن ذبدد  أضددحيله ق ددل الصددال  أ  صددال  العيددد وشمددن وقددف

بعرفأ في اليوا الثا ن ونحو ذله  ف ل ذله إ يقع  ن المأ ور بده 

وإ ت ددرأ بدده اله ددأ  ويجددم  ليدده أ  يعيددد الواجددم هذا درددل وقلدده  

وأ ا فعلها في أثنا  وقلها فهها هدو الواجدم  ليده وإ شدالا لندا فدي 

هه  الحالأ  نهدا  علو دأ للم لدف بالضدرور   وأ دا هذا فعلدة بعدد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                        

  وجواب

 

44 

 ن حاللين: ه ا أ  ي و  أررجها  ن وقلها بالعهر وقلها فال ي لو 

ال ر ي وه ا أ  ي و  بال  هر شر ي  فإ  شا  بالعهر ال ر ي 

فإنه يسو  له قضاؤها وأ ا هذا شا  بال  هر شر ي فال يسدو  لده 

قضاؤها  ولو فعلة بعدد وقلهدا ألدف  در  فإنهدا إ تجد ئ  نده وإ 

سدلجمعأ ل دروطها وأ  ت رأ بها ذ له بل  ليده اللوبدأ النصدوأل الم

ي ثددر  ددن اللطددوي بجنسددها  سددى أ  يسددد هددها ال لددل الدده  حصددل 

وهددها القددول وه  شددا  القائددل بدده هددم القلددأ هإ أ  الحددق إ يعددر  

ب ثر  وإ بقلأ وهنما يعر  بالحق بموافقأ ال لاب والسنأ  ن  ددا 

الموافقددأ  فددالحق الحقيددق بددالق ول فددي هدده  المسددألأ هددو أ  الع دداد  

 لى هه  القا دد   والدليلأ تفو  بفوا  وقلها هإ  ن  هر  المؤقل

  د  أ ور: 

: أ  ا دلأ في هث ا  حدق القضدا  هنمدا ورد  فدي حدق مم  األدلة

م  نناه عن  صن ة أو « المعهور فقال دو  غير   شما في قوله 

وشمددا فددي قولدده  »نسننينا مليةننلنا إذا ذكرعننا ال كفننارة لنننا إال ذلننو

ِ ْنُ ْم َ ِريضا  أَْو َ لَى َسفَر  فَِعد    ِ ْن أَي اا  أَُرَره وإ  تعالى ﴿فََمْن َشا َ 

يص  هلحات الملعمد به  نه ي و  قياسا    الفا  للنص و نه قيداف 

 ع الفارت فالمعهور يسدلحق الرحمدأ والل فيدف ب دال  الملعمدد  

فإ  المعهور لم يلجانف اإلثم فلم تحر ده ال دريعأ  دن تددار  هده  

أ الفائلدأ وأ دا الملعمدد فإنده آثدم  داص  قدد فدو  المصدلحأ المصلح

بارليار  وشا ل هرادته رغ أ  نها واشلضاإ  بضيرهدا فهدو  لجدانف 

إلثم  ف يف يقاف اشثم  لى غير اشثم   وشيف يقاف المجرا  لى 

 .الملقي   ﴿أَفَنَْجعَُل اْلُمْسِلِميَن َشاْلُمْجِرِ يَن َ ا لَُ ْم َشْيَف تَْحُ ُموَ ه

:  ا في الصحي   ن حديس ابن  مر رضي هللا  نهما وم  األدلة

النن ع تفوتننه صنن ة العةننر مكأنمننا وتننر « قددال: قددال رسددول هللا 

من  تنرك «وفي الصحي   دن حدديس بريدد   رفو دا   »أعله وماله

ووجه اإسل هاد أنه لو شدا  يم نده  »ص ة العةر مقد حبه عمله

لددم ي ددن  وتددورا  فددي أهلدده اإسددلدرا  بفعددل الصددال  رددارل وقلهددا 

 و اله ولم ي ن  مله حابطا .
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من  « قدال: قدال رسدول هللا  : حديس أبدي هريدر  وم  األدلة

 »أدرك ركعة م  العةر ابل أن تغرب الشنمس مقند أدرك العةنر

ووجدده اإسل ددهاد أندده لددو شددا  فعلهددا بعددد غددروب ال ددمس وحلددول 

أدر  رشعدأ  وقة المضرب صدحيحا   طلقدا  ل دا   ددرشا  لهدا سدوا   

هنمددا رددص  ددن أدر   ق ددل الضددروب أو لددم يدددر   و   الن ددي 

رشعأ ق ل الضدروب في درل بدهله  دن  ددا   و   ا ل دار   ددرشا  

للعصر ولو بعد الضدروب ي طدل قيددا  ا ل در  ال داري وهدو هدراشده 

برشعأ  و    فهوا الحديس قاا  بدأ   دن لدم يددر   دن العصدر 

ا وقددد تقددرر فددي ا صددول أ   فهددوا رشعددأ فإندده إ يعددد  دددرشا  لهدد

 الم الفأ حجأ.

: أ  فعل الع اد  في غير وقلها  غير   روي و ا شدا  وم  األدلة

غير   روي فهو  ردود  لى فا له    هه  الصال  اللدي أوقعهدا 

بعددد هرراجهددا  مدددا   ددن وقلهددا لددم يوقعهددا فددي الوقددة الدده  أ ددر  

فعل لديس  ليده أ در ال اري أ  يوقعها فيه  فصالته رارل الوقة 

م  عمل عم   ليس علينه «ال اري وقد قال  ليه الصال  والسالا 

 "روا   سلم" .» أمرنا منو رد

: أ  ال اري أوجم الفعل بصفأ   عينأ وهي: شونه فدي وم  األدلة

وقة  عين وهه  الصفأ  ن آشد صفا  الفعدل ووج اتده  حلدى هنده 

فددإذا فعددل الفعددل  يلددر   ددن أجلدده شثيددرا   ددن واج ددا  هددها الفعددل 

الواجم رارل وقله فإنه لم يأ  بالفعل الواجدم  لدى الصدفأ اللدي 

أوج ها ال اري  ليه  فلم يفعل  ا وجم  ليه  لى الوجه ال ر ي 

اله  وجم  ليه  و ن لم يأ  بالع اد   لى وجهها ال ر ي فإنهدا 

 إ تق ل  نه.

هإ هذا  : أندده قددد تقددرر فددي القوا ددد أ  الع دداد  إ تق ددلومنن  األدلننة

توفر  شروطها وانلفة  وانعها  و ن المعلوا أ  الوقة هدو آشدد 

ال رائال  فإذا فعلة الع اد  رارل وقلها فإنها ت و  بهله قد فقدد  

شرطا   ن شروط صحلها وقد قررنا أ  الع اد  إ تق ل هإ ب روط 

صحلها فحيس ت لف شرط الوقة قال تق دل هده  الع داد  وإ تصد  
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 بعددهر(    الدددليل دل  لددى جددواز فعددل الع دداد  بعددد وهنمددا قلنددا تهإ

وقلها بس م طرو  العهر المانع  ن فعلها في وقلها  فدإ  قيدل لندا: 

ولمداذا ت طلدو  هده  الع داد  اللددي فعلدة بعدد وقلهدا   فنقدول:  نهددا 

 فقد  شرطا   ن شروط صحلها وهو الوقة وهها واض .

ل الق لأ ف مدا أنده : قياف شرط الوقة  لى شرط اسلق اوم  األدلة

إ يجددوز اإلرددالل ب ددرط اسددلق ال الق لددأ ف ددهله إ يجددوز اإلرددالل 

ب دددرط الوقدددة بجدددا ع أ  شدددال  نهمدددا شدددرط  دددن شدددروط صدددحأ 

الصددال   وشمددا أندده لددو صددلى هلددى غيددر جهددأ الق لددأ بطلددة صددالته 

 ف هله لو صلى رارل الوقة بطلة صالته.

فدإ   الم داني  : قيداف اللوقيدة ال  داني  لدى اللوقيدةوم  األدلنة

 ن الع ادا   ا هو  حددد بم دا   عدين شدالوقو  بعرفدأ والم يدة 

بم دلفددأ وبمنددى والطددوا  بال يددة والسددعي بددين الصددفا والمددرو  

ونحو ذله  فهه  الع ادا  قد حدد لهدا   دا   عدين فلدو أ  الم لدف 

أررجها  ن   انها وفعلها في غير  لما صحة  نه فلو أنده طدا  

لمدا صد  طوافده ولدو أنده سدعى بدين ج لدين  دن  بضير ال ية العليق

ج ددال الدددنيا غيددر الصددفا والمددرو  لمددا صدد  سددعيه ولددو أندده وقددف 

رارل حدود  رفأ لما ص  وقوفه وه ها فإذا شا  اللحديد الم اني 

إ يجوز اإلرالل به  ف هله اللحديد ال  اني إ يجوز اإلرالل به  

 وهها قياف صحي .

 ؤقلأ بوقة لو أررجدة  دن وقلهدا  : أ  هنا    ادا وم  األدلة

لما صحة شالوقو  بعرفأ والم ية بم دلفأ والم ية بمندى ليدالي 

أياا الل ريق  فإذا فعلة بعد أوقاتها الم رو أ لما صدحة وسد م 

 دا الصحأ فوا  الوقة  فصار فوا  الوقة  ؤثرا  في اإلبطال  

و  ف ددهله يقددال فددي سددائر الع ددادا  المؤقلددأ  نهددا بدداب واحددد في دد

القول فيها قوإ  واحدا  و ن فرت القدول فدي ال داب الواحدد فقدد وقدع 

 في اللناق .

: أنه لو فعل هها الواجم ق ل وقله لما صد   نده  نددنا وم  األدلة

و ند الم الفين ف هله لو فعل بعد وقله  وإ فرت بينهما    ال دل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال وجواب    
47 

هدا  هتيا  بالواجم في غير وقله فيعلل في ا ول: أنه لدم يددرل وقل

 ويعلل في الثاني: أنه ررل وقلها. وهللا أ لم.

: أ  ال دداري ح دديم فددال يقددرر  ددن ا ح دداا هإ  ددا فيدده ومنن  األدلننة

الح مدأ والمصددلحأ ال ا لدأ  و ددن أح ا دده ت صيصده هدده  الع دداد  

بهها الوقدة المعدين  فال داري لدم ي لدر هدها الوقدة بعينده  دن بدين 

   هدها الوقدة لده   يدأ  سائر ا وقا  ويربال هده  الع داد  بده هإ

 لددى سددائر ا وقددا   وأ  سددائر ا وقددا  ليسددة فيهددا هدده  الم يددأ 

اللي ارلص بهدا هدها الوقدة  فليسدة ا وقدا  سدوا  بالنسد أ لهده  

الع اد   وهإ جاز فعلها في شل وقة  ن غير حصدر للنداف بد  ن 

 عين  وهها ي ين له أ  ال اري لم ي صدص هدها الوقدة بعينده هإ 

غايدأ و صدلحأ فلجدوي  فعلهدا فدي غيدر  وتصدحيحها فيده لح مأ و

 هررال لها  ن هه  الح مأ والضايأ والمصلحأ.

: ه  القدول بجدواز قضدا   دا تدر   دن الع دادا  وم  األدلة أي نا  

المؤقلأ بعد ررول الوقة فيمدا لدو ترشدة  مددا  وصدحلها وق ولهدا 

شدأنها   ن الفا ل يؤد  هلى اإسلهانأ بللده الع دادا  واللقليدل  دن

و دددا المحافظددأ  ليهددا ب ددال  القددول بعدددا صددحلها وق ولهددا لددو 

فعلة فإ  هها يد و  ن في قل ه أدنى هيمدا  هلدى المحافظدأ  ليهدا. 

فهه  ا دلأ وا وجه تفيد  أ  القول الصحي  في هده  المسدألأ هدو 

أ  الع دداد  المؤقلددأ تفددو  بفددوا  وقلهددا هإ  ددن  ددهر. وهللا أ لددم. 

لصلوا  المفروضأ هذا فاتة بدال  دهر أ  فدا  ا ويفرع عل  ذلو

وقلها فإنه إ يسو  له قضاؤها  والنوافل الق ليدأ وال عديدأ هذا فدا  

وقلها بال  هر فإنه إ يسو  قضاؤها  ووقة زشا  الفطدر هذا فدا  

 مدا  فإنه إ يسو  له قضاؤها ووقة ذبد  الهدد  أو ا ضدحيأ هذا 

لوتر هذا فا  وقله  مدا  فإنه فا   مدا  فإ  إ يسو  له قضاؤ   وا

 إ يسو  له قضاؤ  شفعا  بالنهار و لى ذله فقس وهللا أ لم. 

**** 

/ مننا لقاعنندة ميمننا ال يننت  الوجننوب والواجنن  إال بننه ؟ منن  21سننـ

 التفةيل والتمثيل؟ 
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أقول: هنه إبد  ن اللميي  بين قا ددتين أصدوليلين حلدى يل دين جـ/ 

 ا  ر وهما : 

 ( ت  الوجوب إال به مليس بواج ما ال ي: تاألول 

 ( ما ال يت  الواج  إال به منو واج : تالثانية

ف يانهددا أ  يقددال: ه  ال ددريعأ اإلسددال يأ قددد أمننا القاعنندة األولنن  

رت ددة  لددى وجددوب الع دداد  فددي اله ددأ بعدد  ال ددروط  فددال تجددم 

الع اد  في ذ أ الم لف أصال  هإ بوجود هده  ا شديا   فهدي أشديا  

وب الع دداد  فددي اله دأ هإ بهددا  فهدده  ا شدديا  إ توصددف إ يدلم وجدد

بأنها واج أ  و ال لها أ  ت و  رارجأ  ن قدر  الم لدف أصدال   

أو ت دددو   مدددا لدددم يطالدددم بددده الع دددد  فمثدددال ا ول دردددول الوقدددة 

لوجوب الصال   فإ  درول الوقة إ يوصف بأنده واجدم وشدهله 

ه إ يوصدف درول وقة الصوا لوجوب الصدياا  فدإ  دردول وقلد

بأنه واجم  وذله    درول الوقة قدد  لدق  ليده الوجدوب  و دا 

 لددق  ليدده الوجددوب فلدديس بواجددم  فددال يقددال ه  زوال ال ددمس 

واجم وإ يقال ه  غروب ال مس واجم لصال  المضرب وه دها  

هها تع ير راطئ    زوال ال مس وغروبها إ يدرل تحة دائر  

ل ذله  دن قددر  الم لدف  الل ليف حلى يوصف بأنه واجم ل رو

( أ  ا شدديا  اللددي  لددق  ليهددا مننا ال يننت  الوجننوب إال بننهفقولدده ت

( أ  إ يوصددف ملننيس بواجنن وجددوب الع دداد  فددي اله ددأ  وقولدده ت

بأنه  ن الواج ا  ال ر يأ اللي يؤ ر الم لف بها  وشدهله يعدر  

بعدا طل ه  ن الع د شالنصاب لوجوب ال شدا  فدإ  ال شدا  إ تجدم 

أ هإ بالنصدداب  فالنصدداب لدديس بواجددم    النصدداب قددد فددي اله دد

 لق  ليه وجوب ال شا  في اله أ  و ا  لق  ليده الوجدوب فلديس 

بواجددم  وشددهله اإلقا ددأ لوجددوب الصددوا فددإ  الصددوا إ يلرتددم 

وجوبددده فدددي اله دددأ أصدددال  هإ باإلقا دددأ فاإلقا دددأ إ توصدددف بأنهدددا 

 دا  لدق  ليده واج أ     اإلقا أ قد  لق  ليهدا وجدوب الصدوا و

الوجددوب فلدديس بواجددم  وهدده  قا ددد   طددرد  إ تن ددرا أبدددا   فددإذا 

أرد  أ  تعددر  ذلددده فاسددأل نفسددده سددؤاإ : هدددل هذا ت لددف هدددها 
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ال رط يل لف الوجوب  دن اله دأ  أا أ  الوجدوب ثابدة حلدى لدو 

ت لدددف ال دددرط   فدددإ  شدددا  الوجدددوب إ يث دددة هإ بهدددها ال دددرط  

ندده واجددم فيدددرل فددي هدده  فددا ر  أ  ال ددرط هددها إ يوصددف بأ

القا د  جميدع ا شديا  اللدي يلد ا  دن ت لفهدا ت لدف الوجدوب  دن 

 اله أ وزياد  في اللوضي  أضرب له بع  ا  ثلأ: 

: إ شه أنه تعدر  أ  الل ليدف  ربدوط بدال لو   فدال ت ليدف م نا

رمنننن  القلنننن  عنننن     ننننة عنننن  ال ننننالئ  حتنننن  «هإ ب لددددو  لحددددديس 

  إ يلرتم وجوبهدا فدي اله دأ أصدال  فالع ادا »...الحديس يستيقظ

هإ بال لو  فإذا انعدا ال لو  انعدا الل ليف فال لو  إ يوصدف بأنده 

واجم    الوجوب في اله أ قد  لق  ليه و ا إ يلم الوجوب في 

 اله أ هإ به فليس بواجم.

: اإسلطا أ لوجوب الصوا  فإ  الصدوا إ يلرتدم وجوبده وم نا

ا أ  فال صدوا هإ باسدلطا أ فالصدوا إ يدلم في اله أ هإ باإسلط

وجوبدده فددي اله ددأ هإ باإسددلطا أ فددال توصددف اإسددلطا أ بأنهددا 

واج دددأ     الوجدددوب  علدددق  ليهدددا وإ يدددلم هإ بهدددا  و دددا إ يدددلم 

 الوجوب في اله أ هإ به فليس بواجم.

: اشددلرط ا صددحاب لوجددوب الجمعددأ فددي اله ددأ حضددور وم نننا

أ هإ بأربعين  فالجمعأ إ يدلم وجوبهدا فدي أربعين رجال   فال جمع

اله دأ هإ بددا ربعين  فدا ربعو  هنددا إ يوصدف بأندده واجددم     

الوجوب في اله أ  علق به  و دا إ يدلم الوجدوب فدي اله دأ هإ بده 

 فليس بواجم.

: العقل لث و  الل ليدف  فدإ  الل ليدف إ يث دة فدي اله دأ هإ وم نا

فإذا فقد العقدل فقدد الل ليدف  فالعقدل هذا   بالعقل فال ت ليف هإ بعقل 

إ يوصددف بأندده واجددم  ندده  مددا  لددق  ليدده الوجددوب  فددال يددلم 

وجدددوب الل ليدددف هإ بالعقدددل  و دددا إ يدددلم الوجدددوب هإ بددده فلددديس 

 بواجم.

: المحدددرا للحددد  بالنسددد أ للمدددرأ   فدددإ  القدددول الصدددحي  أ  وم ننننا

المحددرا المحدرا شدرط للرتدم وجددوب الحد  فدي اله ددأ  فدإذا وجدد 
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وجددم الحدد  وه  انعدددا المحددرا انعدددا الوجددوب  فددال وجددوب هإ 

بمحرا  فالمحرا هذا  إ يوصدف بأنده واجدم   نده  مدا  لدق  ليده 

الوجوب في اله أ  و ا إ يلم الوجوب هإ به فليس بواجم  ولعدل 

مننا ال يننت  ا  در أتضدد  ه  شدا  هللا تعددالى  أ ندي وضددوأل قا دد  ت

 (. الوجوب إال به مليس بواج

مننا ال يننت  الواجنن  إال بننه منننو وهددي قددولهم توأمنا القاعنندة الثانيننة 

( ف يا  هه  القا د  أ  يقدال: ه  هندا  أشديا  إ يلحقدق فعدل واج 

 ا وجم في اله أ هإ بلحصيلها أ  أ  الم لف إ يسلطيع أ  يقوا 

بما أوجم هللا  ليه تجا  هه  الواج دا  هإ بلحصديل هده  ا  دور  

اللي  لدق  ليهدا حصدول الواجدم هدي اللدي توصدف فهه  ا  ور 

بأنهددا واج ددأ  فال ددريعأ اإلسددال يأ  لقددة صددحأ بعدد  الع ددادا  

 لددى بعدد  ال ددروط فددال تصدد  الع دداد  هإ بهدده  ال ددروط  فهدده  

واج أ  فال ريعأ هذا أوج دة شديئا   بأنهاال روط هي اللي توصف 

فإنهددا توجددم جميددع  ددا يلوقددف حصددول ذلدده الواجددم  ليدده  ف ددل 

وسيلأ إ يلحقق الواجم هإ بها فهي واج أ  شالطهار  للصال  فإ  

الصال  إ تلم صحلها هإ بالطهار   فالطهار  توصف بأنها واج أ 

وسيأتي   يدد  دن ا  ثلدأ  لدى ذلده بعدد قليدل ه  شدا  هللا تعدالى  

و ال ددأ هدده  ا شدديا  أنهددا إ ت ددو  هإ دارلددأ تحددة قدددر  الم لددف 

بها فجمعة بين أ رين: درولها تحة قدرته  وهي  ما أ ر الم لف

وأ ر  بها  ول ن إ تعلق لهدا بوجدوب الع داد  فدي اله دأ  شمدا فدي 

القا د  ا ولى  فالع اد  هنا واج دأ واج دأ سدوا   ت لدف ال درط أو 

توفر  أ  أ  الصال  تجم  دن حدين دردول الوقدة  بضد  النظدر 

إ تضديف  ن حالأ الم لف هل هدو  حددف أا  لطهدر  فالطهدار  

وجوبا  جديدا  للصدال  ول دن إ تدلم هده  الصدال  أ  إ تدلم صدحلها 

هإ بالطهار  ف ا  بدهله أ  ت لدف هدها ال درط إ يلد ا  نده ت لدف 

وهنما هو  لعلدق بالصدحأ إ بدالوجوب   اله أ وجوب الصال  في 

فهدددها هدددو الددده  يوصدددف بأنددده واجدددم  فالبدددد  دددن اللفريدددق بدددين 
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 ر أشثدر نضدرب فرو دا   لدى القا دد  القا دتين: وحلى يلض  ا 

 الثانيأ فأقول: 

: لقد ث ة في الدليل الصدحي  وجدوب صدال  الجما دأ  ول دن م نا

هإ أ  صدددال  الجما دددأ إ تدددلم هإ بالم دددي هليهدددا   نهدددا تقددداا فدددي 

المساجد فالبد  ن الم ي هليها  فلمدا توقدف تحقيدق هيقداي الجما دأ 

ج دا      دا إ يدلم الواجدم  لى الم ي هليها صار الم دي هليهدا وا

هإ به فهو واجم  فالم ي إ تعلق له بوجوب الجما أ فدي اله دأ  

   صدددال  الجما دددأ واج دددأ ولدددو لدددم يمدددي هليهدددا  ول دددن الم دددي 

للجما أ له تعلق بلماا هقا أ صدال  الجما دأ فلديس هدو  مدا إ يدلم 

الوجوب في اله أ هإ بده  بدل هدو  مدا إ يدلم الواجدم ويلحقدق هإ 

بدده  فددإذا تحقددق وجددوب صددال  الجما ددأ فددي اله ددأ فاسددأل نفسدده: 

وشيف تلحقق الجما دأ   والجدواب: بالم دي هليهدا  في دو  الم دي 

 واج ا      ا إ يلحقق الواجم هإ به فهو واجم  وهللا أ لم.

: هذا تحقق وجوب الح  في اله أ  أ  هذا اسلقر وجوبده فدي وم نا

يقله هإ بقطدع المسدافا  للوصدول اله أ  فإنه إ يم ن أ  توجد حق

هلى تله ال قداي  فقطدع المسدافأ يوصدف بأنده واجدم  نده قدد  لدق 

 ليه تماا الواجم و ا إ يلم الواجم هإ به فهو واجم  ل دن قطدع 

هه  المسافا  إ تعلدق لده بدالوجوب فدي اله دأ  فدالح  هذا تدوفر  

 شددروط وجوبدده وجددم فددي اله ددأ سددوا   قطددع هدده  المسددافا  أو لددم

يقطع  فال تعلق له بدالوجوب وهنمدا لده تعلدق بالواجدم  ففدرت بدين 

أ  بالنسدد أ  -ا  ددرين  فددالح  إ يلحقددق هإ بقطددع هدده  المسددافا  

 في و  قطع المسافأ واج ا . -لل عيد 

: سلر العور  للصدال   فإنده هذا دردل الوقدة وج دة الصدال  وم نا

تده  فهدها في ذ دأ شدل   لدف  سدوا   سدلر  ورتده أو لدم يسدلر  ور

ال رط إ تعلق له بوجدوب الع داد  فدي اله دأ  ول دن إ تدلم صدحأ 

الصددال  هإ بسددلر العددور   فحيددس شددا  هددها ال ددرط إ تعلددق لدده 

بالوجوب وهنما تعلقه بلماا الصال  فإنه يوصف بأنه واجم     ا 

إ يلم الواجم هإ به فهدو واجدم  أ  أ  الصدال  بعدد وجوبهدا فدي 
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لم وجودا  وصحأ  هإ بأشيا   فهده  ا شديا  هدي اله أ إ يم ن أ  ت

اللي توصدف بأنهدا واج دأ  فهده  ا شديا  لهدا تعلدق بلمداا الواجدم 

ووجود  إ بل بأصل وجوبه فدي اله دأ. ولعلده فهمدة الفدرت بدين 

القا دددتين ه  شددا  هللا تعددالى. ورالصددأ ذلدده أ  يقددال: الفددرت بددين 

 هاتين القا دتين  ن وجو : 

تل لم  ن ال روط اللي لها تعلق بوجوب الع اد   ل األو: أ  أحدعا

فإنهدا تدل لم  دن ا شديا  اللدي يلوقدف  ليهدا  الثانيةفي اله أ وأ ا 

حصول هها الواجم اله  اسلقر وجوبه في اله دأ  فملعلدق هداتين 

القا دددتين ي للددف فددا ولى تددل لم  ددن شددي  وا رددر  تددل لم  ددن 

 شي  آرر.

هددا هإ ا شدديا  اللددي إ يقدددر  ليهددا إ يدددرل في األولنن أ   : انينننا

الم لف ش وال ال مس وغروبها وحلول شهر ر ضا  ونحو ذله 

أو ا شدديا  اللددي لددم يددؤ ر الم لددف بلحصدديلها شالنصدداب ال شددو . 

واإلقا أ لوجوب الصوا ونحو ذله  فيدرل فيها غير المقدور و دا 

ا شدا  فإنده إ يددرل فيهدا هإ  د القاعندة الثانينةليس بمأ ور  وأ دا 

دارددال  تحددة القدددر  وي ددو   مددا أ ددر الع ددد بدده  شالطهددار  وسددلر 

العددور  وهزالددأ النجاسددأ واسددلق ال الق لددأ والنيددأ وغيددر ذلدده  فهدده  

 ا شيا  تدرل تحة قدر  الم لف وهي  ما أ ر الم لف بها.

تدددل لم  دددن ا شددديا  اللدددي ي دددو  فدددي  القاعننندة األولننن : أ   الثننننا

فإنده إ تعلددق لهددا  الثانيننةاله ددأ وأ دا  انعددا ها انعددداا الوجدوب فددي

بددالوجوب فددي اله ددأ  فهددي ت حددس فددي ا شدديا  اللددي يلوقددف  ليهددا 

حصول الواجم  فا ولى ي دلص نظرهدا بدالوجوب فدي اله دأ أ  

أنها تنظر هلى ذ أ الم لف  أ ا الثانيأ فإنها تنظر هلى ذا  الع داد  

 وشيف الطريق للصحيحها وت ميلها وهللا أ لم.

ت حس في ا ح اا الوضعيأ أ  فدي  القاعدة مي األول : أ  ارابعن

فإنهدا ت حدس فدي  القاعدة الثانيةا س اب وال روط والموانع. وأ ا 

الح م الل ليفي  وهللا أ لدم. فهده  بعد  الفدروت بينهمدا  ورالصدأ 

ا  ر أ  يقال: ه  ا شيا  اللي يلوقف  ليها الوجوب في اله دأ إ 
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 شيا  اللي يلوقف  ليها حصول الواجدم توصف بأنها واج أ  وا

وتحقيقه في ال ارل هي اللي توصف بأنها واج أ. وهللا ربنا أ لى 

 وأ لم.

**** 

/ عننل اشننتراط اةسنن ه منني العبننادات ينندصل تحنن  القاعنندة 22سننـ

 األول  أه القاعدة الثانية ؟ م  بيان ذلو بالدليل والتعليل ؟ 

الل ليدف  ول دن لمدا ناسدم أقول: هه  المسألأ  حدل بحثهدا فدي جـ/ 

ال دالا  ليهددا هنددا قددد ة سددؤالها    هدده  المسددألأ  رت طددأ بهدداتين 

القا دتين فأقول في جوابها وباا اللوفيق و نه وحد  أسلمد العو  

وحسن اللحقيق: لقد قد ة له سابقا  أنه هذا أش ل  ليه شدرط  دن 

ؤاإ  ال روط اللي يدهشرها الفقهدا  فدي الع دادا  أ  تسدأل نفسده سد

وهو:  ا الح م لو انعدا هها ال درط  فهدل إ يد ال وجدوب الع داد  

باقيا  في اله أ أا أ  الوجوب  ن اله أ قد ارتفع   وي للف الح دم 

بارلال  اإلجابأ  فإ  شا  الوجوب في اله أ  رت طا  بهها ال درط 

أ  يوجد الوجوب بوجود  وينعدا بانعدا ه  فإ  هها ال رط يددرل 

 ددا إ يددلم الوجددوب فددي اله ددأ هإ بدده فلدديس بواجددم( تحددة قا ددد  ت

وقلة لده سدابقا  أ   ال دأ هده  ال دروط  ددا درولهدا تحدة قددر  

أصددال  أو أ  الم لددف غيددر  طالددم بهددا أ  غيددر  طالددم  الم لف

بلحصددديلها حلدددى وه  شاندددة دارلدددأ تحدددة قدرتددده  وأ دددا هذا شدددا  

أ الوجددوب فددي اله ددأ إ يلعلددق بهددها ال ددرط فددالوجوب فددي اله دد

 وجددود  وجددود سددوا   وجددد هددها ال ددرط أو ت لددف فددا لم أ  هددها 

ال رط يدرل تحة قا د  ت ا إ يلم تحقق الواجدم وصدحله هإ بده 

فهدددو واجدددم( و ال دددأ هددده  ال دددروط دردددول تحدددة قددددر  الع دددد 

و طال له بها فإذا  لمة ذله وفهملده فهمدا  جيددا  فدانظر فدي شدرط 

جددوب الع دداد  فددي اله ددأ اإلسددالا  هددل هذا انعدددا اإلسددالا انعدددا و

أصال   أ  أ  الصال  إ تجم في ذ أ ال افر وال شا  إ تجدم فدي 

ذ أ ال دافر والحد  إ يجدم فدي ذ دأ ال دافر والصدياا إ يجدم فدي 

ذ أ ال افر  أا أ  هه  ا شيا  تجم فدي ذ دأ ال دافر ول دن تلوقدف 
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صحلها  لدى اإلسدالا   فدإ  شدا  الجدواب هدو ا ول فدإ  اإلسدالا 

تحدة قا دد  ت دا إ يدلم الوجدوب هإ بده فلديس بواجدم( وه  يدرل 

شا  الجواب هو الثاني  فإنه يدرل تحة قا د  ت ا إ يدلم الواجدم 

هإ به فهو واجم( والجواب الصحي  هدو أ  اإلسدالا يددرل تحدة 

 القا د  الثانيأ إ ا ولى وبيا  ذله  ن وجو : 

يلعلق بهدا الوجدوب  : أننا قد نا له ق ل قليل أ  ال روط اللياألول

تعددر  بعدددا درولهددا قدددر  الم لددف  واإلسددالا باتفددات العقددال   ددن 

ا  ور اللي تددرل تحدة قددر  الم لدف  وتعدر  أيضدا  بأنهدا وه  

درلدددة تحدددة قدرتددده فدددإ  الع دددد غيدددر  دددأ ور بهدددا وإ  طالدددم 

بلحصددديلها  واإلسدددالا شدددي   دددأ ور بددده باتفدددات المسدددلمين وذلددده 

ِ لآليدددا  وا حاديدددس الملدددوا يَن ِ ْنددددَ ّللا  تر   قدددال تعدددالى ﴿هِ   الددددمِ

اإْلْسالُاه وقال تعالى ﴿َوَ دْن يَْ لَد ِ َغْيدَر اإْلْسدالِا ِديندا  فَلَدْن يُْق َدَل ِ ْندهُ 

َوُهددَو فِددي اْشِردددَر ِ ِ ددَن اْلَ اِسددِريَنه وقدددال  ليدده الصددال  والسدددالا 

محمدا  أمرت أن أااتل ال ا  حت  يشندوا أن ال إله إال هللا وأن «

" لفدق  ليده" وا دلدأ  لدى ا  در باإلسدالا »...الحدديسرسول هللا

شثير  إ ت اد تحصر فاإلسالا شرط يدرل تحة القددر   وقدد أ در 

الم لف به  فال يم ن أبدا  أ  يقدال تفلديس بواجدم( ولدهله قلندا هنده 

 يدرل تحة القا د  الثانيأ. 

تددر  بعدد  : أ  ا دلددأ ورد  بددأ  ال فددار  عددهبو   لددى الثنناني

الع ادا  ب صوصها  شما في قوله تعالى ﴿َ ا َسلََ ُ ْم فِي َسقََر قَالُوا 

لَددْم نَددُه ِ ددَن اْلُمَصددلمِيَن َولَددْم نَددُه نُْطِعددُم اْلِمْسددِ يَن َوُشن ددا نَُ ددوُا َ ددَع 

يِن َحل ددى أَتَانَددا اْليَِقدديُنه فهددم شفددروا  ُب بِيَددْوِا الدددمِ اْلَ ائِِضدديَن َوُشن ددا نَُ ددهمِ

 ر ا رير وهو الل هيم بيوا الدين و ع ذله  هبوا  لدى تدر  با 

الصال  وتر  هطعاا المس ين وال وا  ع ال ائضدين وهدها يددل 

 لى أنهم شانوا  طال ين بها هذ لو لم ي ونوا  طال ين بها لما  هبوا 

 لى ترشها فدل ذله  لى أ  اإلسدالا إ تعلدق بده بوجدوب الع داد  

 أ في اله أ سوا  وجد اإلسالا أو لم يوجد في اله أ   فالع اد  واج

  و ثدددل ذلددده قولددده تعدددالى ﴿َوَوْيدددل  ِلْلُمْ دددِرِشيَن ال دددِهيَن إ يُْؤتُدددوَ  
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َشا َ...اشيأه و ن جملأ  ا فسدر  بده ال شدا  الماليدأ المفروضدأ  ال  

في أ والهم  فلما تو دهم بالويدل  لدى تدر  ال شدا  أفداد ذلده أنهدم 

 ورين بها وب ل  ا تلوقدف صدحلها  ليده  شانوا   اط ين بها و أ

فلو شا  اإلسالا شرطا  في وجوب ال شا  إنعدا وجوبهدا بانعدا ده 

ولددو انعدددا وجوبهددا أصددال  لمددا  ددهبوا  ليدده ولمددا تو دددهم هللا هددها 

الو يد ال دديد  فددل ذلده  لدى أ  ال شدا  شاندة واج دأ  لديهم فدي 

هها شأ  ال فار  دع  اله أ سوا   وجد اإلسالا أو لم يوجد  فإذا شا 

الصال  وال شا  وحفظ اللسا  وهطعاا المس ين فال شده أ  غيرهدا 

يدددرل  عهددا  ددن بدداب أولددى  فددالقول الصددحي  الدده  إ ن دده فيدده 

طرفأ  ين هو اإلسالا يدرل تحة قا د  ت ا إ يلم الواجم هإ به 

فهددو واجددم( أ  أ  اإلسددالا شددرط لصددحأ الع دداد  ولدديس شددرطا  

أ  أ  الع دادا  تجدم فدي ذ دأ ال دافر  ول نهدا إ  لوجوب الع اد  

تص   نه هإ هذا قدا شرط صحلها و ن شروط صدحلها اإلسدالا  

فاإلسالا شرط صحأ إ شرط وجوب. وأضدرب لده  ثداإ  يلضد  

  -له به ا  ر فأقول:

أرأية الطهار  فإنها شرط للصال   ل ن هل هدي شدرط وجدوب أا 

ب فمعندى هدها أ  الصدال  شرط صحأ   فإذا قلة هنها شدرط وجدو

إ تجم  لى المحدف  فلو بقي  حدثا  طيلأ الوقة لما  لى ترشهدا 

 نها لم تجم  ليه  وإ أظن أحدا  يقول ذله وبه تعلدم أ  الطهدار  

شددرط صددحأ أ  أ  الصددال  تجددم  لددى الم لددف هذا درددل وقلهددا 

سددوا  تطهددر أو لددم يلطهددر  ول نهددا إ تصدد   ندده هإ بعددد اإلتيددا  

لطهار   وشهله اإلسالا  فإ  الصال  تجم  لى ال دافر هذا ب رط ا

دردددل وقلهدددا ول نهدددا إ تصددد   نددده هإ بلقدددديم اإلسدددالا  فاإلسدددالا 

للصال  شالطهدار  للصدال  شالهمدا شدرط صدحأ  وال فدر شالحددف 

ف مددا أ  الحدددف إ يمنددع وجددوب الصددال  فددي ذ ددأ الم لددف ف ددهله 

لصددال  إ تصدد   ددع ال فددر إ يمنددع وجوبهددا فددي ذ لدده  وشمددا أ  ا

الحدف ف هله الصال  إ تص   ع ال فر وشما أ  الصال  إ تصد  

هإ بالطهار  ف دهله الصدال  إ تصد  هإ باإلسدالا  فهدها شهدها وإ 
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فرت بينهما ف ا  بهله أ  اإلسالا هنما يدرل تحة قا د  ت ا إ يلم 

ب الواجم هإ به فهو واجم( وإ تعلق له بقا د  ت ا إ يدلم الوجدو

هإ بدده فلدديس بواجددم( وبنددا    لددى ذلدده فددالقول الصددحي  المعلمددد 

 ندنا أ  ال فار   اط و  بسائر شرائع اإلسالا و  اط و  أيضا  

ب ل  ا تلوقف  ليه صدحأ هده  ال دعائر وهدو اإلسدالا وهللا تعدالى 

 أ لى وأ لم.

**** 

/ عنل االاتةنار علن  معنل الواجن  كنافو مني دصنول الج نة، 23سـ

 دليل؟ وضح ذلو بال

 أقول: نعم  شا   في درول الجنأ ول ن ب رطين:  جـ/

 : أ  يأتي به  لى الوجه المأ ور به شر ا .األول

 : أ  يلق ل هللا  نه ذله. الثاني

فإذا اقلصر الع د  لى فعل الواج ا  فقال  ع هها  ال درطا  فإنده 

يدرل به الجنأ فإ  قلدة: ولمداذا إ ت دلرط تدر  الحدراا   فدأقول: 

  الحراا  ن جملأ الواج ا  فلرشها يددرل ضدمنا  فدي قولندا ه  تر

تفعددل الواج ددا ( فددال دا ددي لددهشر  ب صوصدده والدددليل  لددى ذلدده 

 دن  قال جا  رجل هلدى رسدول هللا  حديس طلحأ بن   يدهللا 

أهل نجد ثائر الرأف نسمع دو   صوته وإ نفقه  ا يقول حلى دندا 

صمس صلوات مي «  فإذا هو يسأل  ن اإلسالا فقال رسول هللا

 »ال إال أن تطنوع«فقدال: هدل  لدي غيرهدا   قدال:  »اليوه والليلنة

فقدال: هدل  لدي غيدر    فقدال  » وصوه رم ان«: قال رسول 

ال شدا  فقدال: هدل  لدي  وذشر لده رسدول هللا  »ال إال أن تطوع«

فدأدبر الرجدل وهدو يقدول وهللا إ  »ال إال أن تطنوع«غيرها   قدال 

دصننل «أو  »أملننح إن صنندق« ا وإ أنقددص  فقددال أزيددد  لددى هدده

" لفق  ليه" وهو واضد  الدإلدأ فدي هجابدأ هدها »الج ة إن صدق

قددال: أتددى  السددؤال ويدددل  لددى ذلدده أيضددا  حددديس أبددي هريددر  

فقال: دلني  لى  مل هذا  ملله درلة الجنأ قال  أ رابي الن ي 

ة وتننمدع تعبنند هللا وال تشننرك بننه شننيعا  وتقنني  الةنن ة المكتوبنن«
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فقددال الرجددل والدده  نفسددي  »الزكنناة المفروضننة وتةننوه رم ننان

 بيد  إ أزيد  لى هها شيئا  وإ أنقص  نه  فلما ولدى قدال الن دي 

مننن  سنننرع أن ي ينننر إلننن  رجنننل مننن  أعنننل الج نننة ملي ينننر إلننن  «

" لفق  ليه" وهو واض  الدإلدأ فدي المقصدود أيضدا   ويددل »ع ا

ليده أيضدا  واللفدظ لمسدلم قدال  ليه أيضا  حدديس أندس فدي الملفدق  

 ددن شددي  ف ددا  يعج نددا أ  يجددي   نهينددا أ  نسددأل رسددول هللا 

الرجل  ن أهل ال اديأ العاقل فيسأله ونحدن نسدمع فجدا  رجدل  دن 

أهل ال اديأ فقال: يا  حمد  أتانا رسوله ف  م أ  هللا أرسله  قال: 

قددال: فمددن رلددق  »هللا«قددال: فمددن رلددق السددما    قددال:  »صنندق«

قال: فمن نصم هه  الج ال وجعدل فيهدا  دا  »هللا«را   قال: ا 

قال: ف اله  رلق السما  ورلق ا را ونصم  »هللا«جعل  قال: 

  قددال: وز ددم رسددوله أ   لينددا »نعنن «الج ددال آا أرسددله  قددال: 

قددال: ف الدده   »صنندق«رمددس صددلوا  فددي يو نددا وليللنددا   قددال: 

: وز م رسدوله أ   ليندا قال »نع «أرسله آا أ ر  بهها   قال: 

قال ف اله  أرسله آا أ ر  بهها    »صدق«زشا  في أ والنا  قال 

قال: وز م رسوله أ   لينا صدوا شدهر ر ضدا  فدي  »نع «قال 

قددال: ف الدده  أرسددله آا أ ددر  بهددها   قددال:  »صنندق«سددنلنا قددال: 

قال: وز م رسدوله أ   ليندا حد  ال يدة  دن اسدلطاي هليده  »نع «

قدال: ف الده  أرسدله آا أ در  بهدها   قدال:  »صندق«ال: س يال   ق

فقال الرجل: واله  بعثه بالحق إ أزيد  لديهن وإ أنقدص  »نع «

أن صندق « نهن  ثم ولى  فقدال رسدول هللا صدلى هللا  ليده وسدلم 

وهو واض  الدإلأ أيضا   بل هو ندص فدي جدواب  »ليدصل  الج ة

قال: جا  رجل  أيوب هها السؤال  ويدل  ليه أيضا  حديس أبي 

فقال: يا رسول هللا دلني  لدى  مدل يددنيني  دن  هلى رسول هللا 

تعبد هللا وال تشرك به شيعا  وتقي  «الجنأ وي ا دني  ن النار قال: 

فلمدا أدبدر قدال رسدول هللا  »الة ة تمتي الزكاة وتةنل ذا رحمنو

 »لفدق  ليده" ويددل  ليده »إن تمسو بما أمنر ليندصل  الج نة "

ا  حددديس جددابر بددن   ددد هللا رضددي هللا  نهمددا أ  رجددال  سددأل أيضدد
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فقددال: يددا رسددول هللا: أرأيددة هذا صددلية الصددلوا   رسددول هللا 

الم لوبا  وصمة ر ضا  وأحللة الحالل وحر دة الحدراا ولدم 

فقدال الرجدل: فدوهللا  »نع «أزد  لى ذله شيئا  أأدرل الجنأ   قال: 

ي صدحيحه" فهده  ا دلدأ تفيدد إ أزيد  لى ذله شيئا  "روا   سلم ف

هفاد  قطعيأ أ   ن اقلصر  لى  ا وجم  ليه فدإ  ذلده شدا   فدي 

درول الجنأ ل ن بال رطين المهشورين سابقا  في أول اإلجابأ وهللا 

 أ لم.

**** 

/ أذكر أمثلة عل  ما ال يت  الواج  إال به ؟ يزداد بنا األمنر 24سـ

 وضوحا ؟ 

 أذشر له  نها  ا تيسر فأقول: أقول: ا  ثلأ شثير  ول ن جـ/ 

: أ  الحائ  والنفسا  هذا ر يلا نسيا  القدرآ  وجدم  ليهمدا م نا

قرا ته  ن غير  س    اسدلدا أ حفدظ القدرآ  واجدم و دا إ يدلم 

 الواجم هإ به فهو واجم. 

: ه  فهم ال لاب والسنأ فرا شفايأ  و ن لم يم نه ذلده هإ وم نا

ه ذلده     دا إ يدلم الواجدم هإ بده بلعلم اللضأ العربيدأ وجدم  ليد

 فهو واجم.

: ه  الطهددار  شددرط فددي الصددال  فددإذا لددم يجدددها الع ددد هإ وم نننا

بال را  بثمن المثل  اد  أو ب يداد  يسدير  إ تجحدف بمالده وجدم 

 ليدده ال ددرا  فددي هدده  الحالددأ     ددا إ يددلم الواجددم هإ بدده فهددو 

 واجم.

توفيله هإ بالسعي في وفائه :  ن  ليه دين حال وإ يسلطيع وم نا

 وجم  ليه السعي     ا إ يلم الواجم هإ به فهو واجم.

: هذا لدددم يسدددلطع ه ددداا المسدددلمين ج ايدددأ ال شدددا   دددن أهدددل وم ننننا

ا  صار والقر  والهجر ال عيد  هإ ب عس السعا  لهدم وجدم  ليده 

 ذله     ا إ يلم الواجم هإ به فهو واجم.

الفاتحأ واجدم  نهدا رشدن إ تصد  الصدال  : ه  تعلم قرا   وم نا

فإذا لم يم ن  »ال ص ة لم  ل  يقرأ بفاتحة الكتاب«هإ بها لحديس 
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تعلمهددا هإ ب ددرا  المصددحف وجددم  ليدده شددراؤ      ددا إ يددلم 

 الواجم هإ به فهو واجم.

: هذا نسي الع د أحد  صالتين قد فاتله وإ يعلم  ينها وجم وم نا

   قضا  الفرا الفائدة واجدم وإ يدلم ذلده  ليه صالتهما  عا  

هإ بصالتهما لي رل  ن العهد  بيقين فيجم  ليه صالتهما     ا 

 إ يلم الواجم هإ به فهو واجم .

: هذا وقددع  لددى ثوبدده نجاسددأ وإ يدددر   ددن وقو هددا وأراد وم نننا

الصال  فيه وجم  ليه غسله شله أو غسل سائر ال قعأ اللدي يضلدم 

لنجاسأ  ليها    تطهير الثوب  ن النجاسدأ واجدم  لى ظنه أ  ا

 للصال  وإ يلم هإ بهله و ا إ يلم الواجم هإ به فهو واجم.

: تعلدددم العلدددم ال دددر ي الددده  تلوقدددف  ليددده صدددحأ العقيدددد  وم ننننا

والع اد  فإ  تصحي  العقيد  والع اد  واجم وإ يلم ذله هإ باللعلم 

يددلم الواجددم هإ بدده فهددو  بددالقرا   واإسل ددراأل والسددؤال و ددا إ

 واجم.

: هذا شا  الع د  حلاجا  لل وال ل وفه  ن العنة وشا  قدادرا  وم نا

 ليه بالمال وجم  ليه ال وال    حفظ النفس  دن العندة واجدم 

 و ا إ يلم الواجم هإ به فهو واجم.

: أ  ا شل  ن الميلأ واجم  لى المضطر اله  به بلضة به وم نا

الهدال  فدإ  اضدطر هلدى ا شدل  دن الميلدأ ولدم الضرور  هلى حدد 

ذلدده    هحيددا  الددنفس  يأشددل و ددا  فقددد  صددى هللا ورسددوله 

واجم وإ يلم ذله الواجدم هإ بهدها ا شدل و دا إ يدلم الواجدم هإ 

 به فهو واجم.

: هذا قدر  لى الهد  ولم يجد  ا يهبحه به وجم  ليه شدرا  وم نا

لهد  واجم وإ يلم هدها الواجدم الس ين اللي يهبحه بها    ذب  ا

 هإ بهها ال را  و ا إ يلم الواجم هإ به فهو واجم. 

: هذا لم يحفظ العلم ولم ينل در هإ ب ل ده واللدأليف فيده وجدم وم نا

ذلدده    حفظدده واجددم و ددا إ يددلم الواجددم هإ بدده فهددو واجددم. 

 وا  ثلأ شثير  وهنما المقصود  جرد اللوضي  فقال وهللا أ لم.
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**** 

مي الواج  بال  ر م  بيانننا بالشنرح والتمثينل  ة/ ما لقاعد25سـ

 ؟ 

أقول: الملقرر  ند الفقها  رحمهم هللا تعالى أ  الواجم بالنهر جـ/ 

شالواجم بال ري  هها هو نص القا د  فما يوج ه الع د  لى نفسه 

بالنددهر يجددر   جددر  الواجددم بال ددري وهدده  المماثلددأ  ددن  ددد  

 أوجه: 

اله أ شما أ  الواجم بال ري يعمرها بوجوب فعلده فدال  : أ األول

ت رأ اله أ هإ بفعدل الواجدم بال دري ف دهله الواجدم بالندهر يعمدر 

اله ددأ بوجوبدده فددال ت ددرأ اله ددأ هإ بفعلدده  ف الهمددا يعمددرا  اله ددأ 

 بوجوبهما. 

: أ  الواجم بال ري يجم  لى الم لف القياا بده وإ يجدوز الثاني

شده  دا داا قدادرا   ف دهله الواجدم بالندهر يجدم له الل لف  نه وتر

الوفا  به وإ يجوز الل لف  نده وترشده  دا داا النداذر قدادرا   هدها 

هذا شا  نهر طا أ لحديس  ائ أ رضي هللا  نها قالة قال رسول 

م  ن ر أن يطي  هللا مليطعه وم  ن ر أن يعةني هللا من  « هللا 

 "روا  ال  ار ".»يعةه

ا أ   دن ا لثدل الواجدم بال دري يمددأل ويثندى  ليده : أنه شمدالثالث

ويسدلحق الثددواب ف دهله  ددن ا لثدل الواجددم بالندهر ووفددى بده فإندده 

يمدأل ويثنى  ليه ويسلحق الثواب قال تعالى ﴿َوَ دا أَْنفَْقدلُْم ِ دْن نَفَقَدأ  

َ يَْعلَُمددهُه وقددال تعددالى  ادحددا  أهددل الجندد أ أَْو نَددهَْرتُْم ِ ددْن نَددْهر  فَددإِ   ّللا 

و  ينا  ل ي    ن صفاتهم ﴿يُوفُوَ  بِالن ْهِر َويََ دافُوَ  يَْو دا  َشداَ  َشدره ُ 

 ُ ْسلَِطيرا ه.

: المماثلددأ فددي الصددفأ  أ  أ  صددفأ المنددهور  ددن الع ددادا  الرابنن 

إبددد أ  ي ددو   مدداثال  لصددفأ الع دداد  الم ددرو أ  فمددن نددهر صددال  

وأرشانهددا  وج دة  ليدده الصدال  ال ددر يأ المعروفدأ ب ددل شدروطها

وواج اتهددا ويسددلحم لدده المحافظددأ  لددى سددننها  و ددن نددهر صددو ا  

وجددم  ليدده الصددياا ال ددر ي المعهددود ب ددل شددروطه وواج اتدده 
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ويسددلحم لدده المحافظددأ  لددى سددننه  و ددن نددهر  مددر  وجددم  ليدده 

 مر  شالعمر  ال ر يأ المعروفأ  ن طوا  ثم سدعي ثدم حلدق أو 

 يأ ب دددل أرشانهدددا تقصدددير  و دددن ندددهر حجدددا  فعليددده الحجدددأ ال دددر

وواج اتهددا ويسددلحم لدده المحافظددأ  لددى سددننها  و ددن نددهر بيعددا  أو 

شددرا   وجددم  ليدده جميددع  ددا يجددم فددي ال يددع شددر ا  ويجددم  ليدده 

جميع  ا يجم في ال را  شر ا   أ  إبد  ن تحقق جميدع شدروط 

صحأ ال يع  و ن نهر ن احا  وجدم  ليده أ  يملثدل جميدع الملقدرر 

 ددن ال ددروط والواج ددا  ونحوهددا  وه ددها  شددر ا  فددي بدداب الن دداأل

فالواجددم بالنددهر شالواجددم فددي ال ددري  ددن ناحيددأ ل و دده و مددار 

 اله أ به و دأل الملمثلين له وصفله  وهللا أ لم.

/ ما لقاعدة مي نفي المسم  الشرعي م  بياننا بالتوضنيح 26سـ

 والتفري  ؟ 

ه األصنل وجنوب منا علقن  علينأقول: القا د  في ذله تقدول ت جـ/ 

( ونعندددي بالمسدددميا  ال دددر يأ أ  شاسدددم  المسنننميات الشنننرعية

الصددال  والطهدددار  والصدددياا والصدددقأ وال شدددا  والعمدددر  والحددد  

ونحوها  دن المسدميا  ال در يأ  فدإذا  لدق ال داري هدها المسدمى 

وجوب هدها الفعدل  هذ إ يم دن  ال ر ي  لى فعل فإننا نعلم ج  ا  

سدما   لدى فعدل  سدلحم  أبدا  أ  ينفى المسمى ال در ي ويعلدق  

هها إ ي و  أبدا   فإننا باسلقرا  ا دلأ الوارد  بهه  الصيضأ وجدنا 

أ  ال دداري إ يعلددق المسددمى ال ددر ي  لددى فعددل  هإ وهددها الفعددل 

واجم  وهها  ن جملأ الطرت اللي يعر  بهدا وجدوب الفعدل فدإذا 

نفى هللا ورسوله  سمى شي   دل ذلده  لدى وجدوب  دا نفدي ذلده 

إ ينفيا   سمى شدي  أ درا بده  ى  جله فإ  هللا ورسوله المسم

هإ هذا تر  بع  واج اتده ال در يأ وهدها هدو ا صدل  فدال ينلقدل 

 ددن هددها ا صددل هإ هذا دل  لددى ذلدده دليددل شددر ي ودليددل ذلدده 

اإسددلقرا   فإندده قددد اطددرد فددي ال لدداب والسددنأ أ  ال دداري إ ينفددي 

إ إنلفدا   سدلحم  وهدها  المسمى ال ر ي هإ إنلفا  واجم فيه 

ا صل قد اسلقر فدي ال لداب والسدنأ فدال يجدوز نقضده أو اإنلقدال 
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 نه هإ هذا دل دليل صحي  صري   لى رالفه  ف ل نفي ورد في 

ال لدداب والسددنأ فددإ  ا صددل فيدده وجددوب  ددا  لددق  ليدده هإ ه  دل 

الدليل ال ر ي  لى ردال  ذلده  والمقصدود أ  القا دد  فدي ذلده 

صل وجوب  ا  لقة  ليه المسميا  ال ر يأ( ول يداد  تقول تا 

 اللوضي  اضرب له بع  الفروي فأقول: 

 »ارجن  مةنل مإننو لن  تةنل«للمسي  في صدالته  : قوله م نا

 سددمى الصددال   ددن هددها الرجددل  ندده أرددل  فهنددا قددد نفددى الن ددي 

بالطمأنينددأ   وهددها دليددل قددداطع  لددى أ  الطمأنينددأ  ددن واج دددا  

نها فالصال   لقة حقيقلهدا  لدى الطمأنيندأ وا صدل الصال  وأرشا

 وجوب  ا  لقة  ليه المسميا  ال ر يأ. 

ال «:  ن ا وجه الدالأ  لى وجوب الطهار  للصدال  حدديس وم نا

ال يقبنل هللا صن ة من  أحندث «وحدديس  »تقبل ص ة بغينر طننور

فالصددال  ال ددر يأ  لقددة حقيقلهددا  لددى الطهددار   »حتنن  يتوضننأ

ل ذله  لى أ  الطهار   ن شدروط الصدال  وواج اتهدا ال ر يأ فد

    ا صل وجوب  ا  لقة  ليه المسميا  ال ر يأ.

:  ن ا وجه الدالدأ  لدى وجدوب قدرا   الفاتحدأ فدي الصدال  وم نا

 »ال صنن ة لمنن  لنن  يقننرأ بفاتحننة الكتنناب«حددديس   دداد   رفو ددا  

 - كننل صنن ة ال يقننرأ مينننا بفاتحننة الكتنناب مننني صننداج «وحددديس 

فالصدال  ال در يأ الصدحيحأ  لقدة  »...الحديس غير تماه -ثالثا  

 دددن أرشانهدددا  ا لدددى قدددرا   الفاتحدددأ فددددل ذلددده  لدددى أ  قرا تهددد

وواج اتها     سمى الصال  ال ر يأ  لقدة  لدى قدرا   الفاتحدأ 

 وا صل وجوب  ا  لقة  ليه المسميا  ال ر يأ.

صددف  ددع : القددول الصددحي  أ   ددن صددلى  نفددردا  رلددف الوم نننا

ال صن ة «القدر   لى المصافأ فإ  صالته إ تص  وذله لحدديس 

" فهندا نفدى  سدمى الصدال  صدحي "حدديس  »لم فردو صلف الةف

ال ر يأ و لق  لى المصافأ فدل ذله  لى وجوب المصافأ هذ إ 

يم ن أبدا  أ  يقال ذله لل لف  سلحم  فدإ  ت لدف المسدلح ا  إ 
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لصددحي  وجددوب المصددافأ  ددع يوجددم ت لددف الحقيقددأ ال ددر يأ  فا

 القدر  و ن شا  قادرا   ليها وترشها فصالته باطلأ وهللا أ لم.

م  لن  «:  ن ا وجه الدالأ  لى وجوب النيأ للصوا حديس وم نا

ال صنياه لمن  لن  «وفي لفظ  »يجم  الةياه م  الليل م  صياه له

"حديس صحي " فلما  لق الصوا  لدى ت ييدة  »يفرضه م  الليل

 لمنا أنده  دن الواج دا     ا صدل وجدوب  دا  لقدة  ليده النيأ 

 المسميا  ال ر يأ وهللا أ لم.

القول الصحي  ه  شا  هللا تعالى هو أ   ن شروط صدحأ  وم نا:

الصال  بالنس أ للمرأ  ال الضأ أ  تضطي رأسدها ب دي   ودليلندا فدي 

ال « ذلدده حددديس  ائ ددأ رضددي هللا  نهددا قالددة قددال رسددول هللا 

"حديس صحي " فعلقة صالتها » ص ة حالئ و إال بخماريقبل هللا

ال ر يأ و لق ق ولها  لى ل س ال مار  أ  تضطيأ رأسدها ب دي  

فدل ذله  لى وجوبه وشرطيله    ا صل وجوب  ا  لقة  ليه 

 المسميا  ال ر يأ.

فددإ  ال دداري هنددا قددد  لددق  »ال نكنناح إال بننولي« : قولدده وم نننا

فدل ذله  لدى اشدلراط الدولي وأنده  دن  سمى الن األ  لى الولي  

جملددأ واج ددا   قددد الن دداأل وأ  الن دداأل إ ينعقددد هإ بدده  وهددها هددو 

الحق في هه  المسدألأ وإ ا لدداد بمدا ذهدم هليده بعد  أهدل العلدم 

 فا هللا  نه  ن أ  المرأ  يجوز لها أ  ت ول نفسها بال هذ  الولي 

  در  بده  فدالحق  وإ   اشرته للعقد فإ  هدها القدول قدول سداقال إ

الحقيق بالق ول في هه  المسألأ هو أ  الولي شرط في  قدد الن داأل 

وواجم  ن واج اته    ا صل وجوب  ا  لقة  ليده المسدميا  

 ال ر يأ.

قدالوا:  ددن يددا رسددول  » -ثالثددا   - وهللا ال يننمم « : قولدده وم ننا

وهددو فددي الصددحي . فدددل  »منن  ال يننأم  جننارع بوالئقننه«هللا   فقددال 

لدده  لددى أندده يجددم أ  يددأ ن جددار   ددن بوائقدده فددإذا شددا  جددار  ذ

يل ونه وإ يأ نه  لى  رضه وإ  لى  اله وإ  لى نفسه فهدها 

دليل  لى أنه لم تحقق اإليما  الواجم اله  إ تحصل النجا  يدوا 
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القيا أ هإ به  فيجم أ  تجعل جار  في أ دا  شا دل  دن بوائقده  

 ليدده  فقددد  لددق  ليدده المسددمى  وقلنددا بوجوبدده    اإليمددا   علددق

 ال ر ي  وا صل وجوب  ا  لقة  ليه المسميا  ال ر يأ.

ال يننمم  أحنندك  حتنن  يحنن  ألصيننه مننا يحنن  « : قولدده وم نننا

" لفق  ليه" وهها دليل  لى أ   ن الواج دا  الملحلمدا  »ل فسه

والمطلوبا  الملأشدا  أ  يحم الع د  ريه  ا يحدم لنفسده  وقلندا 

  هددها شددي  قددد  لددق بدده شمددال اإليمددا  الواجددم بوجددوب ذلدده  

والدده  إ تحصددل النجددا  يددوا القيا ددأ هإ بدده  وا صددل وجددوب  ددا 

  لقة  ليه المسميا  ال ر يأ.

: شدل آيدأ رلمدة بقولده ﴿هِْ  ُشْندلُْم ُ دْؤِ نِيَنه أو افللحدة بقولده وم نا

ُم اْلُمْؤِ نُوَ  َحقمدا ه ﴿هِن َما اْلُمْؤِ نُوَ ه أو ذشر في أثنائها قوله ﴿أُولَئَِه هُ 

فإ  هه  ا ساليم تفيدد وجدوب جميدع الصدفا  المدهشور  فدي هده  

اشيا      اإليما   لدق  ليهدا وا صدل وجدوب  دا  لقدة  ليده 

 ُ المسدددميا  ال دددر يأ  شقولددده ﴿هِن َمدددا اْلُمْؤِ نُدددوَ  ال دددِهيَن هِذَا ذُِشدددَر ّللا 

لَددْيِهْم آيَاتُددهُ َزادَتُْهددْم هِيَمانددا  َوَ لَددى َربمِِهددْم َوِجلَددْة قُلُددوبُُهْم َوهِذَا تُِليَددْة  َ 

ددا َرَزْقنَدداُهْم يُْنِفقُددوَ  أُولَئِددَه ُهددُم  ددال َ َوِ م  يَلََوش لُددوَ  ال ددِهيَن يُِقيُمددوَ  الص 

ِ فَلََوش لُوا هِْ  ُشْنلُْم ُ دْؤِ نِيَنه  اْلُمْؤِ نُوَ  َحقما ه وشقوله تعالى ﴿َوَ لَى ّللا 

ِ َوَرُسوِلِه ثُم  لَْم يَْرتَابُوا وقوله تع الى ﴿هِن َما اْلُمْؤِ نُوَ  ال ِهيَن آَ نُوا بِال 

دداِدقُوَ ه  ِ أُولَئِددَه ُهددُم الص  َوَجاَهدددُوا بِددأَْ َواِلِهْم َوأَْنفُِسددِهْم فِددي َسدد ِيِل ّللا 

ِ َوَرُسد وِلِه َوهِذَا َشدانُوا وشقوله تعالى ﴿هِن َما اْلُمْؤِ نُوَ  ال ِهيَن آَ نُوا بِدال 

َ عَددهُ َ لَددى أَْ ددر  َجدداِ ع  لَددْم يَددْهَه ُوا َحل ددى يَْسددلَأِْذنُو ُه وشقولدده تعددالى 

ِ َوال دددِهيَن آَوْوا  ﴿َوال دددِهيَن آَ نُدددوا َوَهددداَجُروا َوَجاَهددددُوا فِدددي َسددد ِيِل ّللا 

ِرْزت  َشدددِريم ه َونََصدددُروا أُولَئِدددَه ُهدددُم اْلُمْؤِ نُدددوَ  َحقمدددا  لَُهدددْم َ ْضِفدددَر   وَ 

واشيددا  فددي هددها المعنددى شثيددر  ولددهله فالقا ددد   ندددنا فددي هدده  

كل معل نفن  الشنارع اةيمنان عن  تاركنه ملوجوبنه المسألأ تقول ت

( وقدد شدرحناها فدي وكل معل نف  هللا اةيمان ع  ماعله ملحرمتنه

 القوا د المها أ وهللا أ لم.
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مننا  مرتنه ؟ ومثننل / عنرف المحننره ؟ واشنرح التعرينف ؟ و27سنـ

 عليه ؟  

هددو  ددا طلددم ال دداري ترشدده  لددى جهددأ الجدد ا  المحننرهأقددول: جننـ/ 

( ي ددرل بددهله الواجددم مننا طلنن  الشننارع تركننهواإللدد اا  فقولدده ت

والمندوب  نهما  ما طلم ال اري فعله وي رل الم األ أيضا   نده 

علن  جننة الجنزه إ يلعلق به طلم فعل وإ طلدم تدر . وقولده ت 

( ي رل الم رو   نه قد طلم ال اري ترشه إ  لى وجه  واةلزاه

  فيثداب تارشده ا لثداإ   مرتنهاإلل اا وهنما  لى وجه اللن يه. وأ ا 

ويسددلحق العقدداب فا لدده  وهنددا شلملددا  إ بددد  نهمددا وهمددا قولدده 

أ  يقدال: ه  المقدرر  وبينان أعميتنمنا( ويسنتحق( وقوله تامتثاال  ت

 يثدداب هإ هذا نددو  اللع ددد ا جددل فددي القوا ددد أ  تددار  الحددراا إ

و ال بهها اللر   وأ ا ه  تر  الحراا ترشدا  إ تع دد فيده فإنده وه  

لددم يعاقددم ل ندده إ يثدداب  وقددد شددرحنا ذلدده فددي قوا ددد النيددأ  وأ ددا 

الثانيأ فهي جاريأ  لى  ههم أهل السنأ رحمهدم هللا تعدالى  وهدو 

اشردر  وهنمددا  أ  فا دل الحدراا غيددر ال در  إ نجدد ا بعقوبلده فددي

نقول: هو  سلحق للعقاب وأ ا الج ا بعقوبلده فهدها إ شدأ  لندا بده 

 نده  ددن أ ددور الضيددم اللدي إ يعلمهددا هإ هللا تعددالى ففا ددل الحددراا 

تحة الم يئأ ه  شا  هللا تعدالى غفدر لده وأدرلده الجندأ ابلددا   وه  

 شددا   هبدده فددي النددار بقدددر ذلدده وي رجدده  نهددا هلددى الجنددأ انلقدداإ  

فمدددههم أهدددل السدددنأ أنندددا نرجدددو للمحسدددن الثدددواب ون  دددى  لدددى 

المسي  العقاب  فلار  الحراا بال نيأ اإ لثال واللع د إ ثواب له 

فالبد  ن شلمأ تا لثاإ ( وفا ل الحراا إ نج ا بعقوبله في اشرر  

شما هو  ههم الو يديأ  ن ال وارل والمعل لأ وهنما هو  سدلحق 

ف ثير   فمنهدا ال ندا  أمثلتهأ تويسلحق( وأ ا للعقوبأ فالبد  ن شلم

والسددددرقأ والضي ددددأ والنميمددددأ وال ددددهب وقطددددع الطريددددق والظلددددم 

والفدددواحي وال ضدددي بضيدددر الحدددق وال دددر  وغيدددر ذلددده  مدددا هدددو 

  عرو  وهللا تعالى أ لى وأ لم.
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/ مننا الةننيغ التنني يعننرف بنننا تحننري  الفعننل أو القننول ؟ منن  28سننـ

 بياننا باألمثلة ؟ 

 أقول: الصي  شثير  وأذشر له أهمها فأقول: جـ/ 

َا َربمِددَي م نننا : اللصددري  بلفددظ اللحددريم شقولدده تعددالى ﴿قُددْل هِن َمددا َحددر 

ِ َوأَْ   اْلفََواِحَي َ ا َظَهدَر ِ ْنَهدا َوَ دا بََطدَن َواإْلثْدَم َواْل َْضدَي بِضَْيدِر اْلَحدقم

ْل بِددِه ُسددْلَطا ِ َ ددا لَددْم يُنَدد مِ ِ َ ددا إ تُْ ددِرُشوا بِددال  نا  َوأَْ  تَقُولُددوا َ لَددى ّللا 

َ دْة َ لَدْيُ ُم اْلَمْيلَدأُ َوالدد ُا َولَْحدُم اْلِ ْنِ يدِر  تَْعلَُموَ ه وقوله تعالى ﴿ُحرمِ

يَأُ َوالن ِطيَحأُ َوَ ا  ِ بِِه َواْلُمْنَ نِقَأُ َواْلَمْوقُوذَ ُ َواْلُملََردمِ َوَ ا أُِهل  ِلضَْيِر ّللا 

دد ْيددلُْم َوَ ددا ذُبِددَ  َ لَددى النهُصددِم َوأَْ  تَْسلَْقِسددُموا أََشددَل الس   ُُع هِإ  َ ددا ذَش 

َهداتُُ ْم َوبَنَداتُُ ْم  َ دْة َ لَدْيُ ْم أُ   ه وقوله تعدالى ﴿ُحرمِ بِاْ َْزإِا ذَِلُ ْم فِْسق 

اتُُ ْم َوَراإتُُ ْم َوبَنَاُ  اْ َاِ َوبَنَداُ  اْ ُْردِة  َهداتُُ ُم َوأََرَواتُُ ْم َوَ م  َوأُ  

َهدددداُ  نَِسددددائُِ ْم  َضدددداَ ِأ َوأُ   تِددددي أَْرَضددددْعنَُ ْم َوأََرددددَواتُُ ْم ِ ددددَن الر  الال 

تِي دََرْللُْم بِِهن  فَإِْ  لَدْم  تِي فِي ُحُجوِرُشْم ِ ْن نَِسائُِ ُم الال  َوَربَائِ ُُ ُم الال 

َحالئِددُل أَْبنَددائُِ ُم ال ددِهيَن ِ ددْن تَُ ونُددوا دََرْلددلُْم بِِهددن  فَددال ُجنَدداأَل َ لَددْيُ ْم وَ 

َ َشدداَ   أَْصددالبُِ ْم َوأَْ  تَْجَمعُددوا بَددْيَن اْ ُْرلَددْيِن هِإ  َ ددا قَددْد َسددلََف هِ   ّللا 

َا َربهُ دْم َ لَدْيُ ْم  َغفُورا  َرِحيما ه وشقوله تعالى ﴿قُْل تَعَالَْوا أَتْدُل َ دا َحدر 

اْلَواِلدَْيِن هِْحَسانا ...اشيا  ه وفدي الصدحيحين أَإ  تُْ ِرُشوا بِِه َشْيئا  َوبِ 

أن هللا ورسوله حره عليك  بي  الخمنر « ن حديس جابر  رفو ا  

قدال  و دن أبدي ثعل دأ  »... الحدديسوالخ زير والميتة واألص اه

" لفددق  ليدده" وهدده  »لحننوه الحمننر األعليننة حننره رسننول هللا «

 الصيضأ نص في اللحريم. 

( و ا تصر   نها فإنها يسلفاد ال تفعل: صيضأ توم  الةيغ أي ا  

 نها اللحريم  لى القول الصحي  وسيأتي ال حس في ذله في بداب 

نَدى ه وقولده  النهي ه  شدا  هللا تعدالى شقولده تعدالى ﴿َوإ تَْقَربُدوا ال مِ

ه وقولدده تعدد ِ ُ هِإ  بِدداْلَحقم َا ّللا  الى تعددالى ﴿ َوإ تَْقلُلُددوا الددن ْفَس ال لِددي َحددر 

﴿َوإ تَْقَربُددوا َ دداَل اْليَلِدديِم هِإ  بِددال لِي ِهددَي أَْحَسددُنه وقولدده تعددالى ﴿َوإ 

با أَْضعَافا  ُ َضاَ فَأ ه وقوله تعالى ﴿َوإ تَْقدُف َ دا لَدْيَس لَدَه  تَأُْشلُوا الرمِ

بِِه ِ ْلم ه وغير ذله  ن اشيا  وهي أشثر الصي  وجودا  في ال لاب 
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ال يغتسنل « قدال: قدال رسدول هللا    والسنأ  و ن أبي هريدر

"روا   سدددلم" وفدددي لفدددظ »أحننندك  مننني المننناء الننندالئ  وعنننو ج ننن 

ال يبننول  أحنندك  منني المنناء النندالئ  النن ع ال يجننرع  نن  «ال  ددار  

ال  « قددال: قددال رسددول هللا  و ددن أبددي هريددر   »يغتسننل ميننه

تلقوا الركبان، وال يب  بع نك  علن  بين  بعن  وال ت اجشنوا وال 

" لفدق  ليده" »... الحديساضر لبادو وال تةروا اةبل والغ  يب  ح

هذا أ در  و ن سدليما  بدن بريدد   دن أبيده قدال شدا  رسدول هللا 

أ يرا   لى جديي أوصدا  فدي راصدأ نفسده بلقدو  هللا تعدالى و دن 

أغنزوا باسن  هللا، مني سنبيل هللا « عه  ن المسلمين ريدرا  ثدم قدال 

تغلنوا وال تغندروا وال تمثلنوا وال  ااتلوا م  كفنر بناهلل، أغنزوا وال

... الحديستقتلوا وليدا  "روا   سلم".  »ً 

( و دا تصدر   نهدا فدإ  هده  اللفظدأ ننن : اللصري  بلفظ توم نا

( وإ فرت بينهما وذله شقولده تعدالى ﴿هِن َمدا حرههي بعينها شلفظأ ت

يِن َوأَ  ُ َ ددِن ال ددِهيَن قَدداتَلُوُشْم فِددي الدددمِ ْرَرُجددوُشْم ِ ددْن ِديَدداِرُشْم يَْنَهدداُشُم ّللا 

َوَظددداَهُروا َ لَدددى هِْردددَراِجُ ْم أَْ  تََول دددْوُهْم َوَ دددْن يَلَدددَول ُهْم فَأُولَئِدددَه ُهدددُم 

الظ اِلُموَ ه وشقوله تعالى ﴿أَلَْم أَْنَهُ َما َ ْن تِْلُ َما ال  دَجَر ِ َوأَقُدْل لَُ َمدا 

ه وش قدول تعدالى ﴿َويَْنَهدى َ دِن اْلفَْحَ داِ  هِ   ال  ْيَطاَ  لَُ َما َ دَُو ُ  ِدين 

َواْلُمْنَ ددِر َواْل َْضدديِه وقولدده تعددالى ﴿َوَ ددا نََهدداُشْم َ ْنددهُ فَدداْنلَُهواه وشقددول 

بسننب    أمرنننا رسننول هللا«ال ددرا  بددن  ددازب رضددي هللا  نهمددا 

إن هللا ورسنوله ي نيننانك  «وحددديس  »...الحدديسونناننا عن  سننب 

 " لفق  ليه" . »ا رجسع  لحوه الحمر األعلية مإنن

: ترتيددم اللعددن  لددى الفعددل  فدأ  فعددل رتددم ال دداري اللعنددأ وم ننا

 لددى فعلدده فهددو حددراا  بددل هددو  ددن أشددد أنددواي الحددراا     اللعددن 

 عنا  الطرد واإلبعاد  ن الرحمأ وإ نعلم في هه  الصيضأ رالفدا   

ِ َن اْل َيمِنَاِ  َواْلُهددَ   وذله شقوله تعالى ﴿هِ   ال ِهيَن يَْ لُُموَ  َ ا أَْنَ ْلنَا

ُ َويَْلعَددنُُهُم  ِ ددْن بَْعددِد َ ددا بَي ن ددا ُ ِللن دداِف فِددي اْلِ لَدداِب أُولَئِددَه يَْلعَددنُُهُم ّللا 

ِ نُددوَ ه وشقولدده تعددالى ﴿ فََهددْل َ َسددْيلُْم هِْ  تَددَول ْيلُْم أَْ  تُْفِسدددُوا فِددي  الال 

عُوا أَْرَحاَ ُ ْم أُ  ُهْم َوأَْ َمدى اْ َْرِا َوتُقَطمِ ُ فَأََصدم  ولَئَِه ال ِهيَن لَعَنَُهُم ّللا 
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أَْبَصاَرُهْمه وشقوله تعالى ﴿لُِعَن ال ِهيَن َشفَُروا ِ ْن بَنِي هِْسدرائيَل َ لَدى 

ِلَساِ  دَاُودَ َوِ يَسى اْبِن َ ْريََم ذَِلَه بَِما َ َصْوا َوَشانُوا يَْعلَدُوَ  َشدانُوا 

لع  «ُ ْنَ ر  فَعَلُو ُ لَ ِئَْس َ ا َشانُوا يَْفعَلُوَ ه وشحديس  إ يَلَنَاَهْوَ  َ نْ 

 لعنن  رسننول هللا «وحددديس  »المحلننل والحلننل لننه رسننول هللا 

وحددديس  »آكننل الربننا وموكلننه وكاتبننه وشنناعديه واننال: عنن  سننواء

لعنننننننن  رسننننننننول هللا صننننننننل  هللا عليننننننننه وسننننننننل  الراشنننننننني «

ق يسننرق لعنن  هللا السننار«"حددديس صددحي " وحددديس »والمرتشنني

لعن  هللا «وحدديس  »البي ة متقط  يدع ويسرق الحبل متقط  يندع

لعن  «وحدديس  »الينود وال ةارى اتخ وا ابور أنبينالئن  مسناجد

وحدددديس  »هللا الواصنننلة والمستوصنننلة والواشنننمة والمستوشنننمة

لعن  هللا من    لع  هللا م  ذبح لغير هللا لع  هللا م  لعن  والدينه«

لعنن  هللا «وحددديس  »يننر م ننار األرضآوى محنند ا  لعنن  هللا منن  غ

الينود إن هللا لما حره علنين  شنحومنا جملنوع  ن  بناعوع منأكلوا 

 . » م ه

: نفي اإليما   ن فا ل ذلده الفعدل  فدأ  فعدل نفدى ال داري وم نا

اإليمددا   لددى فا لدده فلحر لدده  أ  أ  الفعددل الدده  نفددي  ددن فا لدده 

و منمم  وال ال يزنني الزانني وعن« اإليما  حراا  وذله شقولده 

يسرق السارق حني  يسنرق وعنو منمم  وال يشنرب الخمنر حني  

يشننربنا وعننو مننمم  وال يغننل حنني  يغننل وعننو مننمم  وال ي تننن  

وشقولدده تعددالى ﴿  »ننبننة ذات شننرف حنني  ي تنبنننا وعننو مننمم 

ُسوِل َوأََطْعنَا ثُم  يَلََول ى فَِريق  ِ دْنُهْم ِ دنْ  ِ َوبِالر  بَْعدِد  َويَقُولُوَ  آَ ن ا بِال 

لننيس المننمم  باللعننان وال «ذَِلددَه َوَ ددا أُولَئِددَه بِدداْلُمْؤِ نِيَن ه وحددديس 

ليس الممم  ال ع يشب  وجنارع  «وحديس  »الطعان وال الفاحش

 .» جالئ 

: الو يد بالعقوبأ  لى الفعل  فإذا تو د ال داري  لدى  مدل وم نا

ه  ددا بعقوبددأ شالنددار  ددثال  دل ذلدده  لددى تحددريم ذلدده العمددل  وذلدد

شلحريم ال دي شلها    ال دي  ن المحدثا  في الدين والمحدف في 

أمنا بعند منإن أصندق «الدين  لو د بالنار شما فدي حدديس  رفو دا  
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وشننر األمننور  الحننديث كتنناب هللا وصيننر الننندع عنندع محمنند 

 أو شما قدال  »محد اتنا وكل بدعة ض لة وكل ض لة مي ال ار

م  جر  وبنه صني ء لن  ي ينر « وشاسلفاد  تحريم جر الثوب بقوله

 »مما أسفل م  الكعبي  مفي ال نار«وحديس  »هللا إليه يوه القيامة

   ننة ال ي يننر هللا إلننين  وال يكلمننن  وال يننزكين  ولننن  «وحددديس 

 »والم فنق سنلعته بنالحلف الكناذب  والم نان  المسبل  ع اب ألي 

ن  وال    ننة ال يكلمننن  هللا يننوه القيامننة وال ي يننر إلنني«وحددديس 

رجل كان له م ل مناءو بنالطريق مم عنه   يزكين  ولن  ع اب ألي 

منن  ابنن  السننبيل ورجننل بنناي  إمامننه ال يبايعننه إال لنندنيا إن أعطنناع 

م نننا رضنني وإن لنن  يعطننه م نننا سننخه ورجننل أانناه سننلعته بعنند 

وحدديس  »العةر مقال وهللا لقد أعطي  بنا كن ا وكن ا وعنو كناذب

 »نما يجرجر مي بط نه ننار جنن  ال ع يشرب مي آنية الف ة مإ«

م  تحل  بحل  ل  ينرع كلنف أن يعقند بني  شنعرتي  ولن  «وحديس 

يفعنل، ومن  اسننتم  إلن  حننديث انوهو وعن  لننه كنارعون أو يفننرون 

ص  مي أذنيه اآلنو ينوه القيامنة ومن  صنور صنورة عن ب   م ه

  كل مةور مي ال ار«وحديس  »وكلف أن ي فأ مينا وليس ب امأ

وحددديس  »رة صننورعا نفسننا  ميع بننه منني جننن  يجعننل لننه بكننل صننو

 »أشننند ال نننا  عننن ابا  ينننوه القيامنننة الننن ي  ي ننناعون بخلنننق هللا«

م  أص  شبرا  م  األرض بغير حنق طوانه ينوه القيامنة «وحديس 

منن  اتننل معاعنندا  لنن  يننرح رالئحننة «وحددديس  »منن  سننب  أرضنني 

منن  اتننل نفسننه بشننيء منني النندنيا عنن ب بننه يننوه «وحددديس »الج ننة

  حاديس في هها المعنى شثير  جدا .وا »القيامة

: الددها  لددى الفعددل وتصددوير فا لدده بصددور   ه و ددأ ق يحددأ وم نننا

 ِ فهها يدل  لى تحدريم ذلده الفعدل شقولده تعدالى ﴿ َوَ دْن يُْ دِرْ  بِدال 

يُ  فِدي َ َ دا    فََ أَن َما َرر  ِ َن الس َماِ  فَلَْ َطفُهُ الط ْيُر أَْو تَْهِو  بِِه الدرمِ

من  لعن  بنال رد شنير «قدال  أ  الن دي  ِحيق  ه و ن بريدد  سَ 

"روا   سدلم" وقدال تعدالى »مكأنما صبغ يدع مي لح  ص زير ودمنه

لُددوا الل ددْوَرا َ ثُددم  لَددْم يَْحِملُوَهددا َشَمثَددِل اْلِحَمدداِر يَْحِمددُل  ﴿َ ثَددُل ال ددِهيَن ُحممِ
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ُ إ يَْهدِد  اْلقَدْوَا أَْسفَارا  بِئَْس َ ثَدُل اْلقَدْوِا ال دِهيَن َشده بُ  ِ َوّللا  وا بِآيداِ  ّللا 

فِدي َ ْ ديَِه َواْغُضدْ  ِ دْن َصدْوتَِه َواْقِصْد الظ اِلِميَنه وقال تعالى ﴿

منن  آوى ضننالة «هِ   أَْنَ ددَر اْ َْصددَواِ  لََصددْوُ  اْلَحِميددِره وشحددديس 

العالئد مي عبته كالكل  يقي  ن  «وحديس  »منو ضال ما ل  يعرمنا

فهددها دليددل  لددى تحددريم الرجددوي فددي اله ددأ بعددد  »منني ايعننهيعننود 

من  منات ولن  يغنزو ولن  «ل و ها هإ  ا اسلثنا  ال اري وشحديس 

وحدددديس  »يحننندث نفسنننه بنننالغزو منننات علننن  شنننعبة مننن  ال فننناق

مثنل الم نامق «وحدديس  »الم شب  بما ل  يعه ك بس  وبي زور«

 »إل  ع ا منرةمثل الشاة العالئرة بي  الغ مي  تعير إل  ع ا مرة و

م  نكح امرأة وعو ال يريد أن يمدع صنداانا مننو زان «وحديس 

وحدديس  »وم  أص  أموال ال ا  وعو ال يريد أداءعا منو سنارق

م  حندث ع ني «وحديس  »إياك  والي  مإن الي  أك ب الحديث«

من  أحتكنر «وحدديس  »بحديث ينرى أننه كن ب مننو أحند الكناذبي 

 وغير ذله. »ل مطل الغ ي ظ«وحديس  »منو صاطئ

( فهدها يددل  لدى لنيس م نا: الفعل اله  وصف فا لده بأنده توم نا

منن  «وحددديس  »منن  غننش ملننيس م ننا«تحدريم هددها الفعددل شحددديس 

لننيس م ننا منن  ضننرب «وحددديس  »حمننل علي ننا السنن ح ملننيس م ننا

لنيس «وحدديس  »الخدود وشنق الجينوب ودعنا بندعوى الجاعلينة

فهددها يدددل  لددى أ  "روا  ال  ددار " »م ننا منن  لنن  يننتغ  بننالقرآن

اللضنددي بدده  ددن الواج ددا  وأ  تددر  اللضنددي بدده  ددن المحر ددا   

"روا  »م  عل  الرمي    تركه مليس م ا أو اد عة «وشحديس 

م  ادع  ما لنيس لنه ملنيس م نا وليتبنوأ مقعندع « سلم" وحديس 

 »لننيس م ننا منن  تشننبه بغيرنننا«"روا   سددلم" وحددديس »منن  ال ننار

طير له أو تكنن  أو تكنن  لنه أو ليس م ا م  تطير أو ت«وحديس 

 »لنننيس م نننا مننن  حلنننف باألماننننة«وحدددديس  »سنننحر أو سنننحر لنننه

وحدديس  »ليس م ا م  ل  يرح  صنغيرنا وينوار كبيرننا«وحديس 

ومن  أمسند امنرأة علن    م  صب  صادما  علن  أعلننا ملنيس م نا«
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وغيدر  »م  رماننا باللينل ملنيس م نا«وحديس  »زوجنا مليس م ا

 ذله  ن ا حاديس.

:  اللصري  بعدا الحدل شقولده تعدالى ﴿إ يَِحدله لَُ دْم أَْ  تَِرثُدوا  ناوم

النمَِسدداَ  َشْرهددا  َوإ تَْعُضددلُوُهن  ِللَددْهَه ُوا بِدد َْعِ  َ ددا آتَْيلُُمددوُهن  هِإ  أَْ  

يَأْتِيَن بِفَاِحَ أ  ُ  َيمِنَدأه وقولده تعدالى ﴿يَدا أَيهَهدا ال دِهيَن آَ نُدوا هِذَا َجداَ ُشُم 

ُ أَْ لَُم بِإِيَمانِِهن  فَدإِْ  َ ِلْملُُمدوُهن   اْلُمْؤِ نَاُ  ُ َهاِجَرا   فَاْ لَِحنُوُهن  ّللا 

ُ ْؤِ نَا   فاَل تَْرِجعُوُهن  هِلَى اْلُ ف داِر إ ُهدن  ِحدَل لَُهدْم َوإ ُهدْم يَِحلهدوَ  

ه وشقوله تعالى فدي حدق ن يده  ُ  ِ دْن بَْعددُ ﴿إ يَِحدله لَدَه النمَِسدا لَُهن 

َوإ أَْ  تَ َددد َل بِِهددن  ِ ددْن أَْزَوال  َولَددْو أَْ َج َددَه ُحْسددنُُهن  هِإ  َ ددا َ لََ ددْة 

ال يحننل ده امننرسو مسننل  يشننند أن ال إلننه إال « يَِمينُددَه ه وشقولدده 

وال فس   الثي  الزاني  هللا وأن محمد رسول هللا إال بإحدى   ث

ال يحننل «وشحددديس  »ارق للجماعننةبننال فس والتننارك لدي ننه المفنن

ال يحنل المنرأة تنمم  «وحدديس  »ألحدك  أن يحمنل السن ح بمكنة

بنناهلل واليننوه اآلصننر أن تحنند علنن  مينن  مننوق  نن ث إال علنن  زوج 

ال يحل المرأة تمم  بناهلل والينوه «وحديس  »أربعة أشنر وعشرا  

ال «وحديس  »اآلصر أن تسامر مسيرة يوه وليلة إال م  ذع محره

لرجنل أن ينجنر أصناع منوق  ن ث لينال يلتقينان ميعنرض عن ا يحل 

ال يحننل «وحددديس  »ويعننرض عنن ا وصيرعمننا النن ع يبنندأ بالسنن ه

ال يحنل لنه «وحدديس  »للمرأة أن تةوه وزوجننا شناعد إال بإذننه

وحديس  »أن يبي  حت  يمذن شريكه مإن شاء أص  وإن شاء ترك

وحدديس  »غنيال يحل  م  الكل  وال حلنوان الكناع  وال مننر الب«

ال يحل سلف وبي  وال شنرطان مني بين  وال ربنح منا لن  ي نم  «

ال يحنل المنرسو «"حديس صحي " وحديس »وال بي  ما ليس ع دنا

يعندي هتيدا   - يمم  باهلل واليوه اآلصر أن يسقي ماءع زرع غيرع

ال يحننل المننرس يننمم  بنناهلل واليننوه اآلصننر أن يقنن  علنن   -الح ددالى

رلئنا وال يحننل المننرس يننمم  بنناهلل امننرأة منن  السننبي حتنن  يسننتب

"حدديس حسدن" وحدديس »واليوه اآلصر أن يبي  مغ ما  حت  يقسن 

ال يحل لرجل أن يعطي عطية أو ين  عبة ميرج  مينا إال الوالد «
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ال يحنل لرجنل أن يفنرق «وشحدديس  »... الحدديسميما يعطي لولدع

ال يحنل لرجنل «"حديس صدحي " وشحدديس »بي  ا  ي  إال بإذننما

باهلل والينوه اآلصنر أن يةنلي وعنو حقن  حتن  يتخفنف وال  يمم 

 »يحننل لرجننل يننمم  بنناهلل واليننوه اآلصننر أن يننمه اومننا  إال بننإذنن 

فهه  ا فعال شلها حراا  »ال يحل لمسل  أن يروع مسلما  «وحديس 

 نهددا ورد  بلفددظ تإ يحددل( وهددو لفددظ صددري  فددي اللحددريم وهللا 

 أ لم.

هدا العقوبدأ فددي الددنيا سدوا   شانددة : ا فعدال اللدي رت ددة  ليوم ننا

العقوبأ الحديأ أو غيرها  ن العقوبدا   فدإ  هده  ا فعدال  حر دأ 

 نه إ يعاقم هإ  لى فعدل الحدراا وذلده شقولده تعدالى ﴿َوالس داِرُت 

انِدي فَاْجِلددُوا  انِيَدأُ َوال   َوالس اِرقَأُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَماه وقوله تعالى ﴿ال  

ِحدددد  ِ ْنُهَمدددا ِ ائَدددأَ َجْلددددَ  ه وقولددده تعدددالى ﴿هِن َمدددا َجدددَ اُ  ال دددِهيَن ُشدددل  َوا

َ َوَرُسددولَهُ َويَْسددعَْوَ  فِددي اْ َْرِا فََسددادا  أَْ  يُقَل لُددوا أَْو  يَُحدداِربُوَ  ّللا 

ِا يَُصل  ُوا أَْو تُقَط َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِ دْن ِردال   أَْو يُْنفَدْوا ِ دَن اْ َرْ 

ذَِلَه لَُهْم ِرْ    فِي الدهْنيَا َولَُهْم فِدي اْشِردَر ِ َ دهَاب  َ ِظديم ه وشحدديس 

إنمننا أعلننو منن  كننان اننبلك  أنننن  كننانوا إذا سننرق مننين  الشننريف «

أن «وحدديس  »تركوع وإذا سرق مين  ال عيف أااموا عليه الحند

إذا «وحدديس  »كان ي نرب مني الخمنر بالجريند وال عنال ال بي 

من  أتناك  وأمنرك  «وحديس  »لخليفتي  مااتلوا اآلصر م نما بوي 

جمي  عل  رجل واحد يريد أن يشنق عةناك  أو يفنرق جمناعتك  

وحددديس  »لنن  يفلننح اننوه ولننوا أمننرع  امننرأة«وحددديس  »مننااتلوع

م  سم  رج   ي شر ضالة مني «وحديس  »م  بدل دي ه مااتلوع«

 »لنن  تننب  لننن االمسننجد مليقننل ال ردعننا هللا عليننو مننإن المسنناجد 

من  رأيتمنوع يبين  أو يبتناع مني المسنجد مقولنوا لنه: ال «وحديس 

م  أت  عرامنا  مسنأله عن  شنيء لن  «وحديس  »أربح هللا تجارتو

م  اات   كلبنا  غينر كلن  «وحديس  »تقبل له الة ة أربعي  يوما  

م  ترك «وحديس  »ماشية أو صيد نقص م  أجرع كل يوه ايراط
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م  حلف علن  ملنة غينر «وحديس  »ملهص ة العةر مقد حبه ع

 .»اةس ه منو كما اال

: هيجاب ال فار   لدى الفعدل فدأ  فعدل أوج دة فيده ال دريعأ وم نا

ال فار  فهو دليل  لى أنها تمنع  نه شوجوب ال فار   لدى   الفدأ 

 قلضدددى اليمدددين ووجدددوب ال فدددار  الملرت دددأ  لدددى لفدددظ الظهدددار 

 حظددورا  اإلحددراا  وال فددار  الملرت ددأ  لددى ارت دداب شددي   ددن

وال فار  الملرت أ  لى القلل ونحو ذلده وا  ثلدأ  لدى ذلده شثيدر  

جدددا . فهدده  بعدد  الصددي  اللددي يسددلفاد  نهددا اللحددريم سددقناها هليدده 

 بأ ثللها وهللا يلوإنا وهيا  وهو أ لى وأ لم. 

**** 

/ ما القاعدة ميما ال يت  الحراه إال به م  توضيحنا باألمثلة 29سـ

 ؟ 

مننا ال يننت  الحننراه إال بننه منننو أقددول: القا ددد  فددي ذلدده تقددول ت جننـ /

ما ال يت  ترك الحراه ( وهنا  قا د  أرر  قري أ  نها تقول تحراه

أ  يقددال: ه  الملقددرر فددي العقددول  وبياننننا( إال بننه متركننه واجنن 

والقلوب با دلأ الملواتر  أ  ال ريعأ شا لأ  وه   ن أوجه شمالها 

فإنهدا تمندع جميدع الوسدائل والطدرت المفضديأ  أنها هذا حر ة شيئا  

هليدده  أ  أ  ال ددريعأ هذا حر ددة شدديئا  فإنهددا تحميدده بحمددى   وهددو 

 ًَ تحريم شل ا شيا  اللي تؤد  هليه فدال يم دن أبددا  أ  تحدرا شديئا 

ثم تجي  سلو  الطريدق المؤديدأ هليده  هدها  دا إ ي دو  أبددا   و دن 

لدم العلدم اليقيندي صدحأ هده  اسلقرأ أدلأ ال ريعأ في هه  المسألأ  

ا شيا  اللي يؤد  سدلوشها  عالقا د   فوسائل الحراا حراا  وجمي

هلددى الوقددوي فددي الحددراا فهددي حددراا حلددى وه  لددم تددهشر بدداللحريم 

بعينها  في في في تحريمها أنهدا تفضدي هلدى الممندوي شدر ا   و دا 

أفضى بصاح ه هلى الممنوي فهدو  مندوي و دا أفضدى هلدى الحدراا 

حراا  وهها  ا نعلقد  وندين هللا تعالى به  وأضرب لده  ثداإ  فهو 

واحدددا  ق ددل الدددرول فددي اإسددلدإل  لددى هدده  القا ددد   فددأقول: ه  

ا دلأ الواضحا  والنصوص الملواترا  دلة  لى تحدريم ال ندا  
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ف ا  ذلده يقلضدي أ  تسدد ال دريعأ جميدع الطدرت المفضديأ هليده  

ائل اللددي تددؤد  هليدده فحر ددة فجددا   ا دلددأ بلحددريم جميددع الوسدد

النظر للمرأ  ا جن يأ وحر ة ال لو  بها وحر ة سفر المرأ  بال 

 حرا وحر ة اإردلالط وأوج دة الم ا دد  بدين الرجدال والنسدا  

وجعلة صفو  النسا   لأرر   ن صفو  الرجدال  بدل وجعلدة 

ريددر صددفو  النسددا  آررهددا هذا صددلوا  ددع الرجددال فددي  وضددع 

  أ  إ يددرفعن رؤوسددهن  ددن السددجود ق ددل واحددد  وأ ددر  النسددا

الرجددال وأ ددر  الرجددال أ  ي قددوا فددي المسددجد قلدديال  حلددى ي ددرل 

النسددا  هلددى بيددوتهن  وحر ددة  صددافحأ ا جن يددأ وحر ددة  لددى 

المددرأ  أ  ت ضددع بددالقول حلددى إ يطمددع الدده  فددي قل دده  ددرا  

وحر ددة هفضددا  المددرأ  هلددى المددرأ  فددي الثددوب الواحددد  وهفضددا  

جددل فددي الثددوب الواحددد وحر ددة  لددى ال وجددأ وصددف الرجددل للر

ا رأ  أرر  ل وجهدا وحر دة الل درل والسدفور وأوج دة العقوبدأ 

 لى المرأ  ال اسديأ العاريدأ المائلدأ المميلدأ اللدي تلد س  دا يوجدم 

اإفللا  بها وتسرأل شعرها بما يوجم اإفللا  بها  وأوج ة سدلر 

لمرأ  في ال دري العور   لى الجنسين وغلظة في  ور  المرأ  فا

شلها  ور  أ  في باب النظر  وذ ة شثر  ررول المرأ   ن بيلها 

وهددي الموصددوفأ بأنهددا ال راجددأ الوإجددأ  وغيددر ذلدده  شددل هدده  

الطددرت سددد  وأح ددم هغالقهددا  نهددا سدد ل تفضددي هلددى الوقددوي فددي 

الفاح ددأ وهددها  ددن شمددال ال ددريعأ  فهددها هددو  ددا نعنيدده بقولنددا ت ددا 

حددراا( وهددو  ددا نعنيدده بقولنددا ت ددا إ يددلم  أفضددى هلددى الحددراا فهددو

الحددراا هإ بدده فهددو حددراا( ولعددل القا ددد  بهددها المثددال قددد اتضددحة 

 وأ ا ا دلأ  ليها شثير  جدا  وأذشر له طرفا  صالحا   نها فأقول: 

: قولدده تعددالى ﴿َوإ يَْضددِرْبَن بِددأَْرُجِلِهن  ِلدديُْعلََم َ ددا يُْ ِفدديَن ِ ددْن م نننا

ه وو جه اإسل هاد بهله أ  هللا تعالى حدرا  لدى المدرأ  أ  ِزينَلِِهن 

تضددرب برجلهددا ا را ضددربا  زائدددا   ددن العدداد  والعلددأ فددي هددها 

اللحددريم حلددى إ يعلددم الرجددال ا جانددم  ددا ت فيدده فددي رجلهددا  ددن 

ال يندددأ  دددن جمدددال القددددا وبيددداا السدددات و دددا  ليددده  دددن الحلدددي 
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بهددا  فيقددع شال ل ددال ونحددو   وشددل ذلدده حلددى إ يفلددلن الرجددال 

المحظور  فلما شا  افللا  الرجل با جن يأ  حرا وشا   ن طرت 

هها اإفللا  ضرب المرأ  برجلها ا را حلى ي ين  ا ت فيه فدي 

رجلها  ن ال ينأ سد  ال ريعأ هده  الطدرت بداللحريم ا شيدد  دن 

هها الضرب فصار الضرب حرا ا   نه يفضي للحراا و ا أفضى 

وي ووسائل الحراا حدراا و دا إ يدلم الحدراا هلى الممنوي فهو  من

 أ لم.هإ به فهو حراا وهللا 

ِ فَيَُسد هوا وم نا : قولده تعدالى ﴿َوإ تَُسد هوا ال دِهيَن يَدْدُ وَ  ِ دْن دُوِ  ّللا 

ه ووجده اإسل دهاد بهدا أ  سدم هللا تعدالى  دن  َ َ ْدوا  بِضَْيدِر ِ ْلدم  ّللا 

 ظدم العظدائم وإ شده ف دل أ ظم المحر دا  وأش در المن درا  وأ

طريق يفضي هليه فهو حراا بال شه  و ن هه  الطدرت سدم آلهدأ 

الم ددرشين فددإ  المسددلم هذا سددم آلهددأ الم ددرشين اللددي يعظمونهددا 

ويع دونها وقد ن لة  ن قلوبهم المن لأ العاليأ فإنهم سينلقمو  لها 

بالج ا  بالمثل فيس وا هللا جل و ال فسد  ال ريعأ هدها الطريدق  

إ    سم آلهأ الم رشين حراا في ذاته وهنما سد م اللحدريم هدو 

   سم آلهلهم طريق لسدم هلهندا جدل و دال فسدم هللا جدل و دال 

 حرا و ا إ يلم هها الحراا هإ به فهو حراا و ن طرقه المفضديأ 

هليه سم آلهأ الم رشين فيجم تر  سدم آلهدلهم    سد ها طريدق 

 أ لم. ووسيلأ لسم ربنا جل و ال وهللا

:  دن المعلدوا الملقدرر أ  هللا تعدالى حدرا ال در  ف دا   دن وم نا

 قلضى ذله سد جميع الطرت المفضيأ هليه وه ها شا   فحدرا هللا 

تعالى طا أ ال ديطا  وات داي رطواتده وحدرا ات داذ ال فدار بطاندأ 

ا   فاَل وأوليا  قال تعالى ﴿َودهوا لَْو تَْ فُُروَ  َشَما َشفَُروا فَلَُ ونُوَ  َسوَ 

تَل ِ ددهُوا ِ ددْنُهْم أَْوِليَدداَ ه وقددال تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا إ تَل ِ ددهُوا 

بَِطانَأ  ِ ْن دُونُِ دْم إ يَدأْلُونَُ ْم َر َداإ  َودهوا َ دا َ نِدلهْمه وقدال تعدالى ﴿يَدا 

أُوتُدوا اْلِ لَداَب يَدُردهوُشْم  أَيهَها ال ِهيَن آَ نُوا هِْ  تُِطيعُوا فَِريقدا  ِ دَن ال دِهينَ 

بَْعدددَ هِيَمددانُِ ْم َشددافِِريَنه وقددال تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا إ تَل  ِعُددوا 

ُرُطَواِ  ال  ْيَطاِ  َوَ ْن يَل  ِْع ُرُطَواِ  ال  ْيَطاِ  فَإِن هُ يَدأُْ ُر بِاْلفَْحَ داِ  
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ل ذلده حدراا  نده يفضدي هلدى َواْلُمْنَ ِره وغير ذله  دن اشيدا  ف د

 ال فر وال فر حراا و ا إ يلم الحراا هإ به فهو حراا.

: قولدده تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا إ تَقُولُددوا َراِ نَددا َوقُولُددوا وم نننا

اْنُظْرنَا َواْسَمعُواه فنهاهم هللا تعالى  ن قدول ترا ندا(  دع أنهدا فدي 

لدى أ  اليهدود يندالو  بضيدلهم  دن ا صل جائ      قولها يفضدي ه

   ترا ندددا(  ندددد اليهدددود  دددن الر وندددأ والجفدددا   سدددم الن دددي 

 والضلظددأ و ندده قولدده تأر ددن( أ  غلدديظ وجددا  وسددم الن ددي 

 حرا و وبقأ ورد  فلما شا  قولها  ف  هلى ذلده سددته ال دريعأ 

حراا و دا إ يدلم الحدراا هإ بده فهدو حدراا  فلمدا شدا      س ه 

ود إ يلم هإ بهله قطعة ال ريعأ هه  المداد  وسدد  هدها سم اليه

ال دداب بلحددريم هدده  ال لمددأ  لددى المددؤ نين واسددل دالها بلفددظ يحمددل 

المقصددود  نهددا وهددو تأنظرنددا( ل ددن لدديس فيهددا  دددرل لليهددود وهللا 

 أ لم. 

دال ِ ِ دْن يَدوم نا ْوِا : قوله تعالى ﴿يَا أَيهَها ال دِهيَن آَ نُدوا هِذَا نُدوِدَ  ِللص 

ِ َوذَُروا اْل َْيَعه فا صل جواز ال يع ل نه  اْلُجُمعَِأ فَاَسعَْوا هِلَى ِذْشِر ّللا 

حرا في هه  الحالأ  نه يفضي هلى تر  الصدال  و دا أفضدى هلدى 

الحددراا فهددو حددراا و ددا إ يددلم الحددراا هإ بدده فهددو حددراا وترشدده 

 واجم.

مس وال ال صنن ة بعنند الفجننر حتنن  ترتفنن  الشنن« : قولدده وم نننا

" لفق  ليه"  ع أ  ا صل »ص ة بعد العةر حت  تغي  الشمس

  رو يأ النفل هإ أنده فدي هدهين الدوقلين حدراا وباطدل هإ  دا لده 

س م و لأ ذله سد ذريعأ الوقوي في   ابهأ ال فدار فدي صدالتهم 

لل مس وسجودهم لها  والل  ه بال فار حراا فيما هو  ن   اداتهم 

صور شثير  و ن صور  الصدال  فدي هدهين  و اداتهم  والل  ه له

 -أ  الل دد ه بهددم  -الددوقلين فددأح م سددد  لسددد بدداب الل دد ه بهددم  ندده 

حراا و ا أفضى هلدى الحدراا فهدو حدراا و دا إ يدلم الحدراا هإ بده 

 فهو حراا وترشه واجم.
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: أ  ال ددريعأ أ ددر  بصددلأ ا رحدداا وحر ددة شددل سدد م وم نننا

الجمددع بددين ال نددة  يفضددي هلددى قطعهددا و ددن صددور ذلدده تحددريم

ال يجمنن  بنني  المننرأة «وراللهددا وال نددة و ملهددا شمددا فددي حددديس 

" لفق  ليه" و حمد واللر ده  »وعمتنا وال بي  المرأة وصالتنا

فلمدا شدا  قطدع  »مإنك  إذا معلت  ذلو اطعت  أرحنامك «وابن ح ا  

ا رحاا  حرا فإ  ال ريعأ سد  شل ا بواب المفضديأ هليده و دن 

هها الن األ فحر لده ال دريعأ  نده  فد  هلدى الحدراا  هه  ا بواب

و ددا أفضددى هلددى الحددراا فهددو حددراا و ددا إ يددلم الحددراا هإ بدده فهددو 

حددراا وترشدده واجددم. فهدده  بعدد  ا دلددأ الدالددأ  لددى صددحأ هدده  

القا ددد   أ ددا فرو هددا فهددي شثيددر  وسددأذشرها بأدللهددا حلددى ت ددو  

ندده أسددلمد الفضددل فرو ددا  وأدلددأ أيضددا  فددأقول وبدداا واللوفيددق و 

 والعو  وحسن اللحقيق: 

: حديس   د هللا بن  مرو رضي هللا  نهما قدال: قدال مم  الفروع

قددالوا يددا  »منن  أكبننر الكبننالئر شننت  الرجننل والديننه« رسددول هللا 

يس  الرجل أبا الرجل «رسول هللا وشيف ي لم الرجل والديه  قال 

معلدوا أ  " لفق  ليده" و دن ال»ميس  أباع ويس  أمه ميس  أمه

سم الوالدين  حرا   اشدر  وتسد  ا  و دن أسد ابه وطرقده أ  يلعدن 

الرجل والد  رجدل آردر فيقدوا هدها الرجدل بج ائده بالمثدل فيسدم 

والد  الساب ا ول فحر ة ال ريعأ اإبلدا  بالسدم  نده يفضدي 

هلى الج ا  بالسم و ا إ يلم الحراا هإ به فهو حراا فسم غيدر  

 بس ه لوالديهم فحر له ال ريعأ لهله. لوالديه إ يلم هإ

: الملقرر شر ا  وجوب صيانأ القرآ  والمحافظأ  ليده  دن وم نا

شل  ا  ن شأنه أ  ي و  فيه ههانله  و ن صدور ههانلده السدفر بده 

 را العدددو فددال يجددوز السددفر بددالقرآ   را العدددو   افددأ أ  

    تنالددده أيدددديهم فيملهندددو  فسدددفر  بدددالقرآ  لهددده  ا را حدددراا

 ههانلهم له إ تلم هإ بهله و ا إ يلم الحراا هإ به فهو حراا.

: أ  ال ددريعأ حر ددة ال لددو  با جن يددأ ولددو للعلدديم العلددم وم نننا

ال ر ي    ال لو  بها تفضي هلى  دا إ تحمدد  ق دا   دن الوقدوي 
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فددي الفاح ددأ والعيدداذ بدداا تعددالى  فلمددا شددا  الوقددوي فددي الفاح ددأ 

 بال لو  با جن يأ صار  ال لدو  بهدا حرا دا      حرا وإ يلم هإ

 ا إ يلم الحراا هإ به فهو حراا وترشه واجم و لدى ذلده حدديس 

انطلنق محنج «وحديس  »ال يخلون رجل بامرأة إال م  ذع حرمة«

 . »م  امرأتو

: أ  تجصيص الق ور حراا  ورفع بنائها فوت ال  ر حراا  وم نا

ل لابأ  ليهدا حدراا  وهطالدأ الع دو  وبنا  الساجد  ليها حراا  وا

 ندددها حددراا  وهقدداد المصددابي   ليهددا حددراا وتسددجيلها بددالحرير 

والدي ال حراا والصال  هليها و نددها حدراا وات اذهدا  يددا  حدراا 

وشد الرحدال هليهدا حدراا  و لدأ ذلده أ  هده  ا فعدال تفضدي هلدى 

ندا  تع دد تعظيمها واللعظيم اله  نفضدي هلدى   ادتهدا وات اذهدا أوثا

 ن دو  هللا تعالى  وهو  ن أ ظم المحر ا  وأش ر ال  دائر  لدى 

اإلطالت فلما شا  هها المحرا ال  ير والجرا ال نيع إ يلم هإ بهه  

ا فعال صار  هده  ا فعدال  حر دأ     دا إ يدلم الحدراا هإ بده 

ال «فهددو حددراا  ففددي الصددحيحين  ددن حددديس أبددي هريددر   رفو ددا  

ال إل     ة مساجد المسجد الحراه ومسجد الرسول تشد الرحال إ

  لعن  «و ن  ائ دأ رضدي هللا  نهدا قالدة  »والمسجد األاة

" لفق  ليه" وزاد  سلم »هللا الينود اتخ وا ابور أنبيالئن  مساجد

قال سمعة الن ي  و ن جندب بن   دهللا ال جلي  »وال ةارى«

 أال وإن م  «يه ق ل أ  يمو  ب مس  يقول... وذشر الحديس وف

كان ابلك  كانوا يتخ ون ابور أنبيالئن  وصالحين  مسناجد أال من  

"روا   سدلم" و دن »تتخ وا القبور مساجد مإني أننناك  عن  ذلنو

أا ح ي ددأ وأا سددلمأ رضددي هللا  نهمددا أنهمددا ذشرتددا شنيسددأ رأينهددا 

بدددأرا الح  دددأ يقدددال بهدددا  اريدددأ وذشرتدددا  دددا فيهدددا  دددن الحسدددن 

أولعنو إذا كننان مننين  الرجنل الةننالح ممننات « واللصداوير فقددال 

ب ننوا علنن  ابننرع مسننجدا  وصننوروا ميننه تلننو الةننور أولعننو شننرار 

 " لفق  ليه" و ن أبي  رثد الضنو  »الخلق ع د هللا عز وجل

 »ال تةلوا إل  القبور وال تجلسوا علينا« قال: قال رسول هللا 
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ال األرض كلنننا مسننجد إ«وفددي حددديس أبددي سددعيد ال دددر  يرفعدده 

وفدي حدديس ابدن   داف رضدي هللا  نهمدا قدال  »المقبرة والحمناه

زوارات القبننور والمتخن ي  علينننا المسنناجد  لعن  رسننول هللا «

ال تتخنن وا بيننوتك  ابننورا  وال تتخنن وا «وفددي الحددديس  »والسننرج

أو شمدا  »ابرع عيدا  وصلوا علي حيث ك نت  منإن صن تك  تبلغ ني

قددال لدده: أإ أبعثدده  يددا  و ددن أبددي الهيددال ا سددد  أ   ل قددال 

أن ال تدع صورة إال طمسنتنا «  لى  ا بعثني  ليه رسول هللا 

ننن  رسنول هللا «قدال   دن جدابر  »وال ابرا  مشرما  إال سنويته

 روا  »أن يجةننص القبننر وأن يب نن  علننين  وأن يقعنند عليننه"

  سلم" وهللا أ لم.

وز  وبيدع : القدول الصدحي  أ  بيدع السدالأل فدي الفلندأ إ يجدوم نا

العصير لمن يل ه  رمدرا  إ يجدوز وذلده    قلدل الدنفس وشدرب 

ال مر حراا وإ يلم ذله هإ بهها ال يع في و  حرا ا      دا إ يدلم 

 الحراا هإ به فهو حراا. وهللا أ لم.

: القددول الصددحي  تحددريم العينددأ لحددديس ابددن  مددر  رفو ددا  وم نننا

وهدو حدديس  »...الحدديسبقنرإذا تبايعت  بالعي ة وأصن ت  أذنناب ال«

صحي  بمجموي طرقه  وصورتها أ  ت يع سلعأ بثمن  ؤجل زائد 

ثم تعود فل لريها بثمن حال  ناقص  و لدأ تحريمهدا أنهدا بداب  دن 

أبواب الربا  وإ يلم الربا في هدها العقدد هإ بال درا  الثداني فصدار 

  وهللا ال را  الثاني حرا ا      ا إ يدلم الحدراا هإ بده فهدو حدراا

 أ لم. 

: أ  اإلطرا  ال ائد  ن الحد حدراا  نده يفضدي هلدى تعظديم وم نا

الممدوأل اللعظيم ال ائد  ن الحدد وقدد يصدل بصداح ه هلدى  راتدم 

 ن ال ر  ا ش ر  ففنه يفضي هلى ذله في و  حرا ا     تعظديم 

الضير اللعظديم المفضدي هلدى   ادتده هنمدا ي دو  بداإلطرا  ال دارل 

في و  حرا ا      ا إ يلم الحراا هإ به فهدو حدراا   ن الم روي

ال تطروننني كمننا أطننرت ال ةننارى ابنن  مننري  «و لددى ذلدده حددديس 

 وقدددد أ دددر الن دددي  »مإنمنننا أننننا عبننند مقولنننوا عبننند هللا ورسنننوله
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احثنوا «الممدوأل أ  يحثو اللراب في وجه  ادحه  شما فدي حدديس 

 أ لى وأ لم. وهللا  أو شما قال  »مي وجوع المادحي  التراب

: أ  تر  ا شل  دن الميلدأ فدي حالدأ اإضدطرار هليده حدراا وم نا

 نه يفضي هلى تلف النفس واللس م في هتالفها حراا وإ يدلم هدها 

الحراا اله  هدو تلدف الدنفس هإ بلدر  ا شدل في دو  ترشده حرا دا  

     ا إ يلم الحراا هإ به فهو حراا وهللا أ لم.

ائدد  دن الحدد  والده  يفضدي بصداح ه  لددى : أ  السدهر ال وم ننا

تفوية صال  الفجر حدراا وترشده واجدم  ذلده    تفويدة صدال  

الفجددر حددراا وإ يددلم ذلدده هإ بهددها السددهر ال ائددد  ددن الحددد في ددو  

 حرا ا      ا إ يلم الحراا هإ به فهو حراا وهللا أ لم.

ا  :  ن المعلوا أ   ن  قاصد ال ريعأ حفظ النسل والعدروم نا

وشل طريق فيه انلها  لحر أ هها المقصد العظيم فال بد  ن سد   

و ددن هدده  الطددرت ارددلالط ا نسدداب بعضددها بدد ع   و ددن صددور 

ارددلالط ا نسدداب أ  يدددد ي اإلنسددا  لضيددر أبيددده وهددو يعلددم ذلددده 

فارلالط ا نساب  حرا وإ يلم ذله هإ بهها اإد ا  الفداجر اشثدم 

لحددراا هإ بدده فهددو حددراا   لددى ذلدده في ددو  حرا ددا      ددا إ يددلم ا

حديس سعد بن أبي وقاص وأبدي ب در  رضدي هللا  نهمدا قداإ قدال 

م  أدع  إل  غير أبينه وعنو يعلن  أننه غينر أبينه « رسول هللا 

قدال قدال  " لفدق  ليده" و دن أبدي هريدر  »مالج ة علينه حنراه

ال ترغبننوا عنن  آبننالئك  ممنن  رغنن  عنن  أبيننه مقنند « رسددول هللا 

فق  ليه" فهه    در  فدروي  دن بداب اللمثيدل فقدال وهللا " ل »كفر

 أ لى وأ لم.

**** 

/ ما م ع  أعل الس ة مي المحنره المخينر ؟ ومنا دلينل عن ا 30سـ

الم ع  ؟ وم  القالئلون بخ ف ذلو ؟ م  بيان م ع  أعل الس ة 

 بالتفري  عليه ؟

أقول: هده  المسدألأ تسدمى بمسدألأ الحدراا الم يدر  وبيانهدا أ  جـ/ 

قدال: ه  المحر دا  با ل دار اللعيدين والل ييدر قسدما    حر دا  ي
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 عينددأ  أ  هددي حددراا بعينهددا دائمددا  سددوا   ضددمة  ددع غيرهددا أو 

أفرد   نه  فهي حراا  لى اللأبيد شالميلأ والسرقأ وال نا وتدر  

الصال  وقطع الطريدق وشدرب ال مدر ونحدو ذلده فهده   حر دا  

ا القسم الثاني فهدي  حر دا  بأ يانها ونسميها الحراا المعين  وأ 

إ بعينها وهنما اشلسد ة اللحدريم بانضدما ها هلدى غيرهدا  أ  أنهدا 

في ذاتها جائ   ل نها صار  حرا ا  إقلرانها بأ ور أرر   فهدي 

حددراا  لددى جهددأ اإجلمدداي إ أنهددا حددراا بددالعين  هذا  لمددة هددها 

م فا لم أ   ههم أهل السنأ هو هث ا  الحراا الم يدر  وهدو  دهه

جماهير ا صوليين وليسة هه  المسألأ  دن أ هدا  المسدائل اللدي 

ي رل  ن دائر  أهل السنأ  ن رالف فيها وهنمدا هدي  دن المسدائل 

اليسير  اللي لديس ال دال  فيهدا بدها   ول دن المعدرو   دن أهدل 

السنأ هث ا  المحرا الم يدر  وقدد رالفندا فدي ذلده المعل لدأ  فدإنهم 

ريعأ شدي  اسدمه حدراا  لدى الل ييدر  ذه وا هلى أنه ليس فدي ال د

وهددها رطددأ  ددنهم وإ شدده  والمهددم  ندددنا هددو القددول الحددق بدليلدده 

والحق هو  ا قد نا  له  ن أ  المحرا إ بعينه أو المحرا الم يدر 

ثابة في ال ري وهو  ههم أهل السنأ شما قد له له والدليل  لى 

قدال: ه  السديد ذله العقل والقياف والوقوي  فإ دا العقدل ف يانده أ  ي

لو قال لع د : هني أ نعه  دن رد دأ زيدد أو  مدرو وإ أ نعده  دن 

رد ددأ أحدددهما ول ددن هذا رددد ة أحدددهما فددإني أ نعدده  ددن رد ددأ 

اشرر  ولم يعين له الممنوي  ن رد له وهنما تر  تعيين الممندوي 

إرليار الع د  فإ  هها ال الا الصادر  ن السديد إ نظدن أحددا   دن 

ر   و دا هن دار   دن ق دل العقدال  دليدل  لدى أنده شدالا العقال  ين 

سائ  إ يلعارا  ع العقل  فالعقل إ يمنع  ن ذله  فدال يقدال هنده 

حرا  ليه رد أ الرجلين  نده صدرأل بد)تأو( المفيدد  للل ييدر  وإ 

يقال: هنه  نعه  ن رد دأ الدرجلين  نده أ در  ب د دأ أحددهما  وإ 

ينه  نه قال: زيد أو  مدرو فلدم ي دق يقال: هنه أ ر  ب د أ واحد بع

هإ أ  يقال: هنه  نعه  دن رد دأ واحدد  إ بعينده فهدها هدو  دا نعنيده 

بقولنددا تالمحددرا الم يددر( فهددها وجدده الجددواز العقلددي  وأ ددا القيدداف 
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ف يانه أ  يقال: هننا قررنا سدابقا  جدواز الواجدم الم يدر أ  هيجداب 

 ا  وضدربنا لده أ ثلدأ واحد  إ بعينده  وذشرندا هندا  أنده واقدع شدر

شثير   لى ذله ف ما أنه جاز شر ا  هيجاب واحد إ بعينده  ف دهله 

يجوز تحريم واحد إ بعينه وإ فرت بينهمدا  فهندا  ريدر فدي فعدل 

أحدددهما  وهنددا  ي يددر فددي تددر  أحدددهما  وهددها قيدداف صددحي  

القينا  الةنحيح  سلو   ل ل أرشانه وقدد تقدرر فدي ا صدول أ  

 أ لدليل القياف  وأ ا الوقوي ال ر ي فهدو أصدل   فهها بالنسحجة

ا دلددأ فددي هث ددا  المحددرا الم يددر وهددو  ددا سدديأتي  ددن الفددروي  

وليسة فروي هده  المسدألأ بدال ثير  وقدد نق دة بعضدها بالمنقدا  

ولم تسعفنا شلم ا صول ب ثير  ن الفروي في هده  المسدألأ وهنمدا 

 اللوفيددق و ندده هددو فضددل هللا تعددالى وتوفيقدده وفلحدده فددأقول وبدداا

 أسلمد الفضل والعو :

: تحريم هحد  ا رلين إ بعينها  فإ  اإلنسا  هذا أراد مم  الفروع

أ  ين    دن بيدة فيده  دد  أردوا   فإنده إ يحدل  دنهن هإ واحدد  

وال واقي حراا  ليه  ل دن أيدن المحر دا  بأ يدانهن  إ شده أنهدا 

ذا ن د  واحدد  غير  علو دأ وهنمدا هدو  لدرو  إرليدار الم لدف فدإ

 نهن فإنه ارلار تحريم ال واقي  لى نفسه وهه  اللي ن حها لو أنه 

ترشها ون   أرلها ل انة هي الحدراا  ليده  قدال تعدالى فدي سديات 

المحر ا   ن النسا  ﴿َوأَْ  تَْجَمعُوا بَدْيَن اْ ُْرلَدْيِن هِإ  َ دا قَدْد َسدلََفه 

 دنهن  فإحدداهن حدراا فاللحريم غير  علوا لنا هإ لما ن د  واحدد  

إ بعينها ل نه  ين المحر أ بن األ أرلها وهها واضد  ه  شدا  هللا 

 تعالى. 

:  ن المعلوا الملقرر شر ا  أ  الجمع بين ال نة و ملهدا أو وم نا

راللها حدراا  لدى اإلنسدا   فدإذا ريدر اإلنسدا  بدين ن داأل بندة  أو 

هإ أ  هده    ملها  أو بنة أو راللها فإحداهن حراا  ليده بدال شده

 لرو  لده فدإ  ن د  ال ندة  مالمحر أ لم تل ين  ينها بعد  واللحري

فإنه ارلار تحريم  ملها وراللها  وه  ن   العمأ أو ال الأ فإنه قد 

ارلار تحريم ال نة وهدها هدو الحدراا الم يدر  فلديس شلهدن حدراا  
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وليسددة هحددداهن حددراا بعينهددا هإ لمددا ن دد  واحددد   ددنهن  ف ن احدده 

ال تنن كح المننرأة «ن ت ينددة لنددا  ددن المحر ددأ وفددي الحددديس إلحددداه

 وقد تقدا ق ل قليل. »عل  عمتنا وال عل  صالتنا

: هذا أسددلم رجددل ونسدداؤ  وشددا  تحلدده أشثددر  ددن أربددع نسددو  وم نننا

ولنقل  ثال  تحله ثما  نسو   فإنه يحرا  ليه  نهن أربع بدال شده  

ا وهها  لرو  ول ن أين أ يا  هه  المحر ا    بالط ع غير  علو

إرليار  هو فإذا ارلار  نهن أربعدا صدار ال دواقي  ليده حدراا أ  

أنه بارليار   ربع  نهن قد ارلار لنفسه تحريم ال واقي  وهدها هدو 

 -الحراا الم ير و لى ذله حديس فيدروز قدال أبدو داود فدي سدننه:

حدثنا يحيدى بدن  عدين قدال حددثنا وهدم بدن جريدر  دن أبيده  قدال 

ى بن أيوب يحدف  ن ي يد بن أبي ح يم  دن أبدي سمعة بن يحي

وهددم الجي دداني  ددن الضددحا  بددن فيددروز  ددن أبيدده قددال: قلددة يددا 

 »طلنق أيتنمنا شنع «رسول هللا هندي أسدلمة وتحلدي أرلدا  فقدال 

"حددديس حسددن" وقددال أيضددا  حدددثنا  سدددد قددال حدددثنا ه دديم ت أل ( 

 وحددثنا وهددم ابدن بقيددأ قدال أر رنددا ه ديم  ددن أبدن أبددي ليلدى  ددن

ابددن  -حميضددأ بددن ال ددمردل  ددن الحددارف ابددن قدديس قددال  سدددد:

أسدلمة و ندد  ثمدا  نسدو   -ا سدد  قدال: - مير   وقدال وهدم:

اصتننر منن ن  «فقددال  ليدده الصددال  والسددالا  فددهشر  ذلدده للن ددي 

 "حديس صحي " ووجه الدإلأ  نه واضحأ وهللا أ لم. »أربعا  

وشا   ند   يللا   : هذا اضطر اإلنسا  هلى ا شل  ن الميلأوم نا

ي لفي بإحداهما  فإ  واحد   نهن حراا إ بعينها واللحريم  لرو  

إرليار   فإ  أشل  ن هه  صار  الثانيأ  ليه حراا وه  أشل  ن 

الثانيأ صار  ا ولدى  ليده حدراا فلحدريم هحدداهما  لدرو   شلده 

  ن هحداهما وهها هو الحراا الم ير وهللا أ لم.

عينأ ي لمل  لى بيعلين  ال يعأ ا ولى وهي بيدع ه   قد ال :وم نا

السلعأ بثمن  ؤجدل زائدد  وال يعدأ الثانيدأ وهدي بيدع السدلعأ نفسدها 

بددثمن حددال ندداقص  فإحددد  ال يعلددين حددراا إ بعينهددا  فددال يجددوز 

 حدددهما بالنسدد أ لآلرددر هإ بيعددأ واحددد  فقددال فددإ  با هددا اللدداجر 
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يعددأ الثانيددأ ذا  الددثمن ال يعددأ ا ولددى ذا  الددثمن المؤجددل فددإ  ال 

الحال حراا  ليه  وه  شا  اللاجر يريد اشلرائها بالثمن الحال أ  

ال يعأ الثانيأ فإ  ال يعأ ا ولى  ليه حراا فإحد  ال يعلين حراا إ 

بعينها  فإ  بائعها ا ول إ يجوز أ  ي و  هو بعينه الم لر  لهدا 

عينده بائعهدا ا ول  ثانيا   و  لريها الثاني إ يجوز أ  ي دو  هدو ب

فال يعأ ا ولى تحرا الثانيأ  وال يعأ الثانيدأ تحدرا ا ولدى  فإحدد  

ال يعلين حراا إ بعينها وتحديدها  لدرو  لللداجر  فدإ  تحقدق  نده 

ال يع ا ول فقد ارلار لنفسه تحريم ال يع الثاني  وه  ارلار شرائها 

ول وهدها هدو  ن   لريها ا ول فقدد ارلدار لنفسده تحدريم ال يدع ا 

 حقيقأ اللحريم الم ير وهللا أ لم.

: الملقرر شر ا  في قوا د ال ريعأ أ  شدل قدرا جدر نفعدا  وم نا

فهو ربا   فدال يجدوز الجمدع بدين  قدد القدرا وطلدم اإنلفداي  دن 

المقلددرا  هددها إ يجددوز أبدددا   فهنددا قددرا وهنددا طلددم اإنلفدداي  

 لدى نفسده تحدريم فأحدهما حراا إ بعينه  فإ  أقرضه فقدد ارلدار 

طلم اإنلفاي  نه  وه  طلم اإنلفاي  نه فقد ارلار لنفسده تحدريم 

هقراضه  بس م هها اإنلفداي وهدها هدو الحدراا الم يدر ولدو تأ للده 

لوجدته صحيحا     المحرا هو الجمع بينهما  فالقرا جدائ  فدي 

ذاته بال انلفاي واإنلفاي جائ  في ذاته بال هقدراا  أ دا اإلقدراا 

اإنلفدداي فهددو المحددرا  ف فعلدده  حدددهما يحددرا اشرددر وهددها   ددع

المحرا ليس  حدد العين هإ بعد فعل واحد  نهما  وهها واض  ه  

 شا  هللا تعالى وهللا أ لم 

تحدددريم هحدددد   قدددد  اإل ا دددأ ال  دددر   حدددد ال فدددؤين : وم ننننا

الصالحين لها  وقد  ثلنا بهدها فدي الواجدم الم يدر  ويصدل   ثداإ  

للحراا الم ير وبيا  صدالحيله لللمثيدل بده هندا أ  يقدال: هذا أيضا  

تقدددا لة ا ددأ رجددال  يحمددال  شددل صددفاتها الم ددروطأ فيهددا  فددإ  

 قدها  حدهما حراا إ بعينه  ويلر  ارليار هها اللحريم وتعيينه 

 هددل الحددل والعقددد فددإ  ارلدداروا ا ول و قدددوها لدده فددإ   قدددها 

ثداني و قددوها لده فدإ   قددها لدفول للثاني حدراا  وه  ارلداروا ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



  تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال وجواب    
85 

حراا  فأحد العقدين حدراا إ بعينده وهدها هدو الحدراا الم يدر وهللا 

 أ لم.

حدثنا زهير بن حدرب قدال: حددثنا  -: قال أبو داود في سننه:وم نا

هسما يل  ن أيوب قال: حدثني  مرو بن شعيم قدال حددثني أبدي 

همدا قدال: قدال  ن أبيه حلى ذشر   د هللا بدن  مدرو رضدي هللا  ن

ال يحل سلف وبين  وال شنرطان مني بين  وال ربنح « رسول هللا 

"حددديس حسددن صددحي " »مننا لنن  ت ننم  وال بينن  مننا لننيس ع نندك

والمقصددود  ندددنا هددو قولدده ت إ يحددل سددلف وبيددع ( وبيددا  تفريعدده 

ه  المدددراد بالسدددلف هندددا هدددو القدددرا   - لدددى قا ددددتنا أ  يقدددال:

شيئا  ولم ي لرط  ليده بيعدا   فالقرا  قد  وال يع  قد  فلو أقرضه

لجاز  ولو با ه شيئا  ولم ي لرط  ليه هقراضا  جاز  ل ن لدو جمدع 

بينهما فإنده يحدرا  فأحدد العقددين حدراا إ بعينده  وتعيينده  لدرو  

إرليار   فإ  أجر  بينهما  قد القرا وأقرضه فإ  هدرال  قدد 

حرا  ولدو ال يع  ليه حراا  أ  أ  شل بيع س  ه هها القرا فإنه ي

با دده شدديئا  ثددم أدرددل  ليدده  قددد القددرا فددإ  القددرا يحددرا  فددأ  

قددرا سدد  ه هددها ال يددع فإندده حددراا  ففعلدده  حدددهما يحددرا اشرددر 

فأحدهما حدراا إ بعينده  فدال يجدوز لده أ  يقرضده وي دلرط  ليده 

بيعا  بس م هها القرا  وإ يجوز أ  ي يعه شديئا  ثدم ي دلرط  ليده 

فدال يع والقدرا  جلمعدين حدراا شلحدريم قرضا  بس م هها ال يدع  

الجمددع بددين ا رلددين  ف مددا أ  أحددد ا رلددين حددراا إ بعينهددا فأحددد 

العقدددين حددراا إ بعيندده وشمددا أ  المحر ددأ تلعددين بن دداأل هحددداهما 

ف هله المحرا  ن ههين العقدين يل ين بعقد   حدهما وهها واض  

 وهللا أ لم.

الملدي  هدو أ  وط  هحدد  : القول الصحي  والرأ  الدراج  وم نا

ا  لين بمله اليمين يحرا  لى ا رر  هذا شانة هي أرلها وذله 

لعمددوا قولدده تعددالى ﴿َوأَْ  تَْجَمعُددوا بَددْيَن اْ ُْرلَددْيِنه فيدددرل فددي ذلدده 

ا رلا  الحرائدر واإل دا   وا صدل هدو ال قدا   لدى العمدوا حلدى 

 دن المحققدين يرد الناقل وارلدار  شدي  اإلسدالا ابدن تيميدأ وغيدر  
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رحم هللا الجميع رحمأ واسعأ  فدإذا شدا  تحدة  ل ده أرلدا   فإنده 

بن احه إلحداهما بمقلضى  له اليمين تحرا  ليه أرلها   اشر   

فال يجوز له ال لأ أ  تطدأ ا رلدين جميعدا   فدوط  هحدداهما  حدرا 

 لى الل يير  أ  ه  شا  السيد أ  يحرا ا ولى فليطأ الثانيأ  وه  

يحددرا الثانيددأ فليطددأ ا ولددى  وهددها هددو  ددا نعنيدده بددالمحرا  شددا  أ 

الم يدددر وهدددها واضددد  ه  شدددا  هللا تعدددالى  فهددده  بعددد  الفدددروي 

المندرجأ تحة هها ا صدل  وال الصدأ أ  الحدق الحقيدق بدالق ول 

هو هث ا  اللحريم الم ير لما ذشرنا   ن ا دلأ وإ   در  بمدا قالده 

أ  يددرلوا  عندا فدي شثيدر نقدا  المعل لأ ا وبا  فإنه إ حق لهم 

 وهللا أ لى أ لم.

**** 

/ عل الحراه يتفاوت ؟ ومي أع شيء يتفاوت ؟ ومنا الندليل 31سـ

 عل  ما ت كر ؟ 

 ههم أهل السدنأ رحمهدم هللا تعدالى فدي هده  المسدألأ  -أقول :جـ/ 

أ  الحراا يلفاو   أ  أ  درجدا  اللحدريم  لفاوتدأ   فالمحر دا  

  فدي اللحدريم بدل تحدريم بعضدها أشدد  دن ليسة  لى درجأ واحدد

تحريم بع    هها هو  ههم أهل السنأ  وهها اللفاو  ي دو  فدي 

  -شيئين :

فددي العقوبددأ الملرت ددأ  ليدده   -:الثننانيفددي نفددس اللحددريم  -:أحنندعما

وهها أ ر يعرفه  ن نظر في أدلأ ال لاب والسنأ وا دلأ  لى ذلده 

  -شثير  ول ن نهشر له طرفا   نها فأقول:

ددْر  -:منن  األدلننة قولدده تعددالى ﴿هِْ  تَْجلَنِ ُددوا َش َددائَِر َ ددا تُْنَهددْوَ  َ ْنددهُ نَُ فمِ

َ ْنُ ْم َسيمِئَاتُِ ْم َونُْدِرْلُ ْم ُ دْدَرال  َشِريمدا ه فأوضد  هللا تعدالى فدي هده  

اشيددأ أ  هنددا  ش ددائر  وو ددد  ددن اجلن هددا أ  ي فددر  ندده سدديئاته 

أ  الصددضائر ويوضدد  هددها قولدده والمددراد بالسدديئا  فددي هدده  اشيددأ 

تعالى في اشيدأ الثانيدأ ﴿ال دِهيَن يَْجلَنِ ُدوَ  َش َدائَِر اإْلثْدِم َواْلفَدَواِحَي هِإ  

الل َمددَم هِ   َرب ددَه َواِسددُع اْلَمْضِفددَر ِه وهددو  ددن أدلددأ أهددل السددنأ  لددى أ  

الهنوب والمحر ا  فيها  ا هو ش ير  وفيها  ا هدو صدضير   وهدو 
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أ  اللحددريم فددي ال  ددائر أشددد  ندده فددي الصددضائر  وأ   دليددل  لددى

 العقوبأ  لى فعل ال  ير  أشد  نها في فعل الصضير . 

قوله تعالى  ن ال فار يوا القيا دأ ﴿َ داِل َهدهَا اْلِ لَداِب  -وم  األدلة:

إ يُضَاِدُر َصِضيَر   َوإ َش ِيَر   هِإ  أَْحَصاَهاه هها ندص صدري  فدي أ  

نسدا   دن  مدل فيده  دا هدو صدضير وفيده  دا هدو  ا يددو   لدى اإل

 ش ير.

ِ هِلَها  آَردَر  -:وم  األدلة أي ا   قوله تعالى ﴿َوال ِهيَن إ يَْدُ وَ  َ َع ّللا 

ِ َوإ يَْ نُدوَ  َوَ دْن يَْفعَدْل  ُ هِإ  بِداْلَحقم َا ّللا  َوإ يَْقلُلُوَ  الدن ْفَس ال لِدي َحدر 

َ ْف لَدهُ اْلعَدهَاُب يَدْوَا اْلِقيَاَ دِأ َويَْ لُدْد فِيدِه ُ َهاندا ه ذَِلَه يَْلدَق أَثَا دا  يَُضدا

فالنص بلضعيف العدهاب  لدى  دن ارت دم شديئا   دن هده  الدهنوب 

دليل  لى أنها ليسدة فدي  دهابها شضيرهدا  دن سدائر الدهنوب هذ لدو 

شددا  اللضددعيف أو اللعددهيم فددي غيرهددا شاللضددعيف فيهددا لمددا شددا  

لمدا رصصدة بالدهشر وندص  لدى أ  لهشرها بالل صيص فائد   ف

 هابها يضعف يدوا القيا دأ  لدى  رت  يهدا هذا لدم يلوبدوا أفداد ذلده 

أنها ليسة شضيرها وهها دليدل  لدى أ  العقوبدأ ليسدة  لدى درجدأ  

واحد  وهها يفيدد أنده شلمدا  ظدم اللحدريم ضدو فة العقوبدأ وشلمدا 

 رف اللحريم رفة العقوبأ.

 دن حدديس   ددهللا بدن  سدعود في الصدحيحين  -:وم  األدلة أي ا  

  قددال: سددألة الن ددي  :أن «أ  الددهنم أ ظددم  نددد هللا   فقددال

أن تقتنل ولندك  «فقلدة ثدم أ    فقدال: »تجعنل هلل نندا  وعنو صلقنو

 »أن تزني بحليلة جارك«قلة: ثم أ   قال  »مخامة أن يطع  معو

 ِ  هِلَهدا  آَردَر فأن ل هللا    وجل تصدديقها ﴿َوال دِهيَن إ يَدْدُ وَ  َ دَع ّللا 

...اشيأه فقوله تأ ظم( فيه دليل صدري   لدى أ  الدهنوب درجدا  

  لفاوتأ في اللحريم والعقوبأ.

  ا فدي الصدحيحين  دن حدديس أبدي هريدر   -:وم  األدلة أي ا  

قددالوا: يددا  »اجت بننوا السننب  الموبقننات« قددال: قددال رسددول هللا 

واتنل الن فس   الشنرك بناهلل والسنحر«رسول هللا و دا هدن   فقدال 

وأكنل منال اليتني ، والتنولي   وأكنل الربنا  التي حره هللا إال بنالحق
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فوصددف  »وانن ف المحةنن ات الغننام ت الممم ننات  يننوه الزحننف

هه  الهنوب بأنهدا  وبقدا  يفيدد أ  تحريمهدا أ ظدم وأشدد  الن ي 

وآشد  ن تحريم غيرها وأ  العقوبأ  ليهدا أ ظدم واشدد وآشدد  فلدو 

ا   لدى درجدأ واحدد  ل اندة شدل المحر دا  شا  تحدريم المحر د

  وبقا  ولما شا  لل صيص هه  الس ع بالهشر فائد  وهها واض .

أ    ا في الصحيحين  ن حديس أبدي ب در   -:وم  األدلة أي ا  

قددالوا:  –ثالثددا   - »  أال أنبننعك  بننأكبر الكبننالئر«قددال  رسددول هللا 

والندي  وشننادة الشنرك بناهلل وعقنوق ال«بلى يا رسول هللا  فقدال 

أال وانننول النننزور وشننننادة «وشدددا   ل ئدددا  فجلدددس فقدددال  »النننزور

 فما زال ي ررها حلدى قلندا ليلده سد ة  فوصدف الن دي  »الزور

هددده  الدددهنوب بأنهدددا أش دددر ال  دددائر دليدددل  لدددى أ   دددن الدددهنوب 

والمحر ا   ا هو صدضير وأش در وأش در  نده  وهدها هدو  دا نعنيده 

هدو  دههم أهدل السدنأ وإ   در  باللفاو  في نفدس اللحدريم  شمدا 

بمن تأثر بمهاهم المل لمين الهين أوغلوا بآرائهم في  لم ا صول 

 حلى صار   مد   ند بع   ن جا  بعدهم  وهللا المسلعا  .

 ا في الصحيحين  ن حديس   دهللا بن  مدرو  -:وم  األدلة أي ا  

 إن من  أكبنر الكبنالئر« -:رضي هللا  نهما قال: قدال رسدول هللا 

قددالوا يددا رسددول هللا وشيددف ي ددلم الرجددل  »أن يلعنن  الرجننل والديننه

يس  الرجُل أبا الرجل ميس  أباع ويس  أمه ميسن  «والديه فقال 

 ووجه الدإلأ  نه شاله  ق له سوا   بسوا . »أمه

حديس أنس فدي الصدحيحين قدال: سدئل رسدول  -:وم  األدلة أي ا  

قننوق الوالنندي  واتننل اةشننراك بنناهلل وع« ددن ال  ددائر فقددال  هللا 

 .»ال فس وشنادة الزور

اإسددلقرار الفطددر   فددإ  النفددوف قددد فطددر   -:ومنن  األدلننة أي ننا  

 لى  عرفأ ذله  ن غير س ق تعليم  أ  المحر ا  بعضها أ ظم 

 ددن بعدد   فلددو سددألنا أ رابيددا  فددي باديلدده أيهمددا أشددد ق حددا  وأ ظددم 

ل ددادر بددالجواب تحريمددا   جددرد النظددر  للمددرأ  ا جن يددأ أا ال نددا   

  اشر  بأ  ال نا أ ظم ق حا  وأشد تحريما  وإ أظن  اقال  ذا فطر  
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سددليمأ ولدديس بمعانددد  وإ بم ددابر ي ددالف فددي ذلدده  ولددو سددألنا أ  

رجل في الدنيا وقلنا: أيهمدا أشدد ق حدا  وأ ظدم تحريمدا  القدرا  بدين 

اب اللمرتين أا قلدل الدنفس اللدي حدرا هللا هإ بدالحق   ل دادر بدالجو

  اشر  أ  القلدل أ ظدم تحريمدا  وأشدد ق حدا  وأش در  قوبدأ وه دها  

فدددالعقول والفطدددر تث دددة اإلث دددا  القطعدددي الددده  إ ريدددم فيددده أ  

المحر ا  ليسة  لى درجأ واحد  في اللحريم  شما أ  الواج ا  

أيضا  ليسة  لى درجأ واحدد  فدي اإليجداب وهدها يعرفده شدل أحدد 

الواج دددا  وتفدداو  المحر دددا   وبالجملددأ فهمددا  سدددأللا : تفدداو 

و ههم أهل السدنأ رحمهدم هللا تعدالى فيهمدا أ  الواج دا  تلفداو  

فدددي اإليجددداب والثدددواب  وأ  المحر دددا  تلفددداو  فدددي اللحدددريم 

 والعقاب وهللا أ لى وأ لم.

 

/ عل ترد الكراعة مي ال ةوص وك ه بع  العلماء ويراد 32سـ

 مثلة ؟بنا التحري  ؟ وضح ذلو م  ذكر األدلة واأل

نعم   وهها شثير   ويعرفه  دن نظدر فدي شلدم السدلف  -أقول :جـ/ 

ا وائل شما سنهشر له طرفا  ش يرا   ن ا  ثلأ  ليه   فال راهأ في 

القرآ  والسنأ أشثر ورودها هنمدا يدراد  نده اللحدريم صدراحأ   أ  

أ  القرآ  والسدنأ يدهشرا  أشديا   حر دأ ثدم يع درا   دن اللحدريم 

في و  المراد  ن ال راهأ المهشور  اللحدريم   هدها فدي بال راهأ   

الضالم ال ثير   بدل فدي ا غلدم ا شثدر   شقولده تعدالى ﴿َوإ تَْقلُلُدوا 

نَدى...ه ثدم  ...ه ثدم قدال بعددها ﴿َوإ تَْقَربُدوا ال مِ أَْوإدَُشْم َرْ ديَأَ هِْ دالت 

 ُ َا ّللا  ...ه ثددم قددال قددال بعدددها ﴿َوإ تَْقلُلُددوا الددن ْفَس ال لِددي َحددر  ِ  هِإ  بِدداْلَحقم

بعددددها ﴿َوإ تَْقَربُدددوا َ ددداَل اْليَلِددديِم هِإ  بِدددال لِي ِهدددَي أَْحَسدددُن َحل دددى يَْ لُدددَ  

أَُشدد  ُ...ه ثددم قددال بعدددها ﴿َوإ تَْقددُف َ ددا لَدْيَس لَددَه بِددِه ِ ْلددم ...ه ثددم قددال 

ه شلده ﴿ُشدله بعدها ﴿َوإ تَْمِي فِي اْ َْرِا َ َرحدا ...ه ثدم قدال بعدد ذلد

ذَِلَه َشاَ  َسديمِئُهُ ِ ْنددَ َربمِدَه َ ْ ُروهدا ه فدإني إ أرالده تلوقدف  دن أ  

المددراد بقولدده ت  روهددا ( أ   حر ددا  فددإ  جميددع ا شدديا  المددهشور  

 دددن جملدددأ المحر دددا  الملفدددق  لدددى تحريمهدددا  و دددع ذلددده قدددال 
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ت  روها (  ما يدل  لى أ  ال راهأ في نص ال داري فدي ا غلدم 

شثددر هنمددا يددراد بهددا حقيقددأ اللحددريم  قددال أبددو الع دداف ابددن تيميددأ ا 

رحمه هللا تعالى: تال راهيأ في شالا السلف شثيرا  وغال ا  يدراد بهدا 

إن هللا «قدال  اللحريم( وفدي صدحي  ال  دار  و سدلم أ  الن دي 

وقدد ن ده  »تعال  كرع لك  ايل واال وكثرة السمال وإضناعة المنال

تعالى هلى أ   ن ا غالط أ  تفهم ال راهأ  ند  ابن القيم رحمه هللا

الملقد ين  لى رال   رادهم  وأ  تفسر بال راهأ المعروفأ  ندد 

الملددددأررين  ددددن الفقهددددا  وا صددددوليين  فقددددال: توالسددددلف شددددانوا 

يسددلعملو  ال راهددأ فددي  عناهددا الدده  اسددلعملة فيدده فددي شددالا هللا 

راهدأ بمدا ورسوله ول ن الملأررو  اصطلحوا  لى ت صديص ال 

ليس بمحرا وترشه أرج   ن فعلده ثدم حمدل  دن حمدل  دنهم شدالا 

ا ئمأ  لى اإصدطالأل الحدادف فضلدال فدي ذلده  وأقد   غلطدا   نده 

 ددن حمددل لفددظ ال راهددأ أو لفددظ تإ ين ضددي( فددي شددالا هللا ورسددوله 

 لى المعنى الحادف(ا.ه). شال ه  فيسلفاد  ن هها أ  ال راهأ  ندد 

  المحرا وهها في ا  م ا غلم  وقدد بدين السلف الملقد ين تراد

اإل اا  اله رحمه هللا تعالى العلدأ فدي ذلده وأ  الددافع للسدلف فدي 

اللع ير بلفظ ال راهأ  دن لفدظ اللحدريم هنمدا هدو الدوري  فقدال ابدن 

وهم تسمعة  ال ا  يقول: لدم ي دن  دن أ در النداف وإ  دن  ضدى 

: ن سلفنا وإ أدرشة أحدا  أقلدد  بده يقدول فدي  هدها حدالل  -شدي  

وهها حراا  ا شانوا يجلرؤ   لى ذله وهنمدا شدانوا يقولدو : ن در  

شها  ونر  هها حسنا  ونلقي هها وإ ندر  هها(ا.هد). شال ده  و مدا 

يؤيددد هددها  ددا نقلدده ابددن القدديم  ددن نصددوص شثيددر  لدد ع  السددلف 

رحمهم هللا تعالى صرحوا فيها بلفظ ال راهأ وهم هنما يريدو  بهدا 

وأنددا أسددوقها لدده  ندده  ددع شددي   ددن ال يدداد  اللوضدديحيأ اللحددريم 

  -فأقول:

: أ  اإل اا أحمد رحمه هللا تعالى قال في الجمع م  ع ع ال ةوص

بددين ا رلددين بملدده اليمددين تأشرهدده وإ أقددول هددو حددراا( و هه دده 

تحريمه  ن غيدر شده واشيدأ صدريحأ فدي ذلده ول نده تدوري  دن 
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لدده  أررجدده  الدده فددي هطددالت لفددظ اللحددريم  جددل قددول  ثمددا  ا

الموطأ وال دافعي فدي ا  در وال يهقدي فدي السدنن  دن أبدي شدهاب 

 ن ق يصأ ابن ذؤيم أ  رجال  سأل  ثما  بن  فا   ن ا رلدين 

 ن  له اليمين فقال  ثما : أحللهدا آيدأ وحر لهدا آيدأ فأ دا أندا فدال 

أحم أ  أصنع ذله  وسند  صحي  فالمههم المعرو   ن اإل اا 

 تعدالى اللحدريم ل نده تدوري  دن اللصدري  بده هندا أحمد رحمده هللا

   فال راهأ يراد بها اللحريم.  جل هها القول  ن  ثما  

:  ا قاله أبو القاسم ال رقي فدي   لصدر  رحمده هللا تعدالى: وم نا

توي دددر  أ  يلوضدددأ فدددي آنيدددأ الدددههم والفضدددأ( والمعدددرو   دددن 

 د اللحريم.المههم اللحريم ا شيد  فأطلق لفظ ال راهأ وأرا

:  ا روا    ددهللا بدن اإل داا أحمدد  نده أنده قدال تإ يعج ندي وم نا

أشل  ا ذب  لل هر  وإ ال واشم وإ ال نيسأ وشل شي  ذب  لضيدر 

َ ْة َ لَدْيُ ُم اْلَمْيلَدأُ َوالدد ُا َولَْحدُم اْلِ ْنِ يدِر َوَ دا  هللا قال هللا تعالى ﴿ُحرمِ

ِ بِدِهه قدا ل ابدن القديم: فلأ دل شيدف قدال إ يعج ندي فيمدا أُِهل  ِلضَْيِر ّللا 

نص هللا تعالى  لدى تحريمده وأحدل  هدو أيضدا  بلحدريم هللا بده فدي 

 شلابه(ا.ه).

:  ا روا  ا ثرا  نه أنه قال: تأشر  لحدوا الجاللدأ وأل انهدا( وم نا

والمدددراد بهددده  ال راهدددأ اللحدددريم وقدددد صدددرأل رحمددده هللا تعدددالى 

    فهه  ال راهأ يراد بها اللحريم.باللحريم في روايأ حن ل وغير

:  ا روا   نه ابنه   دهللا أنه قال تأشر  لحم الحيأ والعقرب وم نا

   الحيأ لها نداب والعقدرب لده حمدأ( قدال ابدن القديم: وإ ي للدف 

  هه ه في تحريمه  فهه  ال راهأ يراد بها شراهأ اللحريم.

شرهده( و هه ده إ : سئل اإل اا أحمد  ن أل ا  ا تن فقال تأوم نا

 ي للف في تحريمه فأطلق ال راهأ وأراد بها اللحريم.

: سئل اإل اا أحمد  ن بيع المدا  فقدال: تأشرهده( و هه ده إ وم نا

 ي للف في أ  بيع الما  حراا  فأطلق ال راهأ وأراد بها اللحريم.

: قال  حمد بن الحسن في الجا ع ال  ير تي ر  ال دراب فدي وم نا

الفضدددأ للرجدددال والنسدددا ( و دددراد  بهددده  ال راهدددأ آنيدددأ الدددههم و
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اللحددريم وإ شدده  وقددد نقددل أبددو الع دداف وغيددر  اتفددات أهددل العلددم 

رحمهم هللا تعالى  لى تحريم ذله  وبه تعلم أ  ال راهأ المدهشور  

 هنما يراد بها شراهأ اللحريم.

: قال أبو يوسف و حمد صاح ا أبي حنيفأ تي ر  النوا  لى وم نا

ر واللوسددد  لددى وسددائد ( قددال ابددن القدديم: و رادهددا فددر  الحريدد

اللحريم  وقد صرأل ا صحاب أنه حدراا  فال راهدأ هندا يدراد بهدا 

 اللحريم.

: أنهم قالوا: توي ر   نديل الحرير اله  يلم ال فيه ويلمس  وم نا

  ن الوضو ( قال ابن القيم تو رادهم اللحريم(.

ل ابدن القديم تو درادهم : أنهدم قدالوا: توي در  بيدع العدهر ( قداوم نا

 اللحريم(.

: أنهم قالوا: تي ر  اإحل ار في أقوا  اشد يين وال هدائم هذا وم نا

 أضر بهم وضيق  ليهم( قال ابن القيم تو رادهم اللحريم(.

: أنهم قالوا: توي ر  بيع السالا في أياا الفلنأ( قال ابدن القديم وم نا

 تو رادهم اللحريم(.

ي دددر  بيدددع أرا   دددأ( قدددال ابدددن القددديم : أنهدددم قدددالوا: تووم ننننا

 تو رادهم اللحريم(.

: أنهم قالوا: توي ر  اللعم بال طرن ( قدال ابدن القديم توهدو وم نا

 حراا  ندهم(.

:  ددا بوبدده أبددو داود فددي سددننه  لددى حددديس لعددن الراشددي وم نننا

 «والمرت ي فإنه قال تبداب فدي شراهيدأ الرشدو ( ثدم سدات حدديس 

وهده  ال راهدأ يدراد بهدا  »المرتشنيالراشني و لع  رسنول هللا 

اللحريم وإ شه  بل اللحريم ا شيد والنهي القاطع وأنها  ن ش ائر 

 الهنوب فقد   ر بال راهأ  ن اللحريم.

 :  ا بوبه بقوله تباب شراهيأ المسألأ( ويريد بها اللحريم.وم نا

:  ا بوبه بقوله تباب شراهيدأ المسدألأ بوجده هللا( ويريدد بهدا وم نا

 حريم.الل
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:  ا بوبه بقوله تبداب  دا ي در  أ  يجمدع بيدنهن  دن النسدا ( وم نا

ال «ويريد بهه  ال راهأ اللحريم  نه رو  تحة هها ال اب حدديس 

تنن كح المننرأة علنن  عمتنننا وال العمننة علنن  ب نن  أصينننا وال المننرأة 

وهدها يدراد بهدا اللحدريم  »عل  صالتنا وال الخالة عل  ب ن  أصتننا

 ين العلما  في ذله ش ير رال .قطعا  وإ نعلم ب

:  ددا بوبده بقولدده تبداب فددي شراهيدأ أ  ي طددم الرجدل  لددى وم ننا

 رط أ أريه( ويريد بهه  ال راهأ اللحريم.

:  ا بوبه بقوله تباب  ا ي ر   ن ذشر الرجدل  دا ي دو   دن وم نا

 هصابأ أهله( ويريد بها اللحريم بال شه.

لضدد و( ويريددد بهدده  :  ددا بوبدده بقولدده تبدداب شراهيددأ تددر  اوم نننا

من  «ال راهأ اللحريم ودليل ذله أنه رو  تحة هها ال اب حدديس 

مننات ولنن  يغننزو ولنن  يحنندث نفسننه بننالغزو مننات علنن  شننعبة منن  

م  ل  يغزو أو يجنز غازيا  أو يخلف غازينا  مني «وحديس  »نفاق

و ثل هها إ ي و  في أ ر   درو   »أعله بخير أصابه هللا بقارعة

يفيد أ  ال راهدأ  ندد السدلف ا وائدل هنمدا يدراد  شراهأ تن يه وهها

 بها اللحريم وهها في ا غلم.

:  ددا بوبدده بقولدده تبدداب شراهيددأ حددرت العدددو بالنددار( وهددي وم نننا

 شراهأ اللحريم إ شراهأ اللن يه.

:  ا بوبده بقولده تبداب شراهيدأ الدهب   ندد الق دور( وإ أظدن وم نا

أ اللحريم وهها أ در  جمدع  الما  يلوقف في أ  المراد بهه  ال راه

  ليه بين  لما  المسلمين  فأطلق ال راهأ وأراد بها اللحريم.

:  ا بوبه بقوله تباب في شراهيدأ القعدود  لدى الق در( ويريدد وم نا

ألن يجلس أحدك  عل  جمرة «بها اللحريم فإنه رو  تحله حديس 

متحرق  يابه حت  تخلص إل  جلندع صينر لنه من  أن يجلنس علن  

ديس صدحي " و ثدل هدها ال دالا إ يقدال فدي ارت داب أ در  "ح»ابر

  رو  شراهأ تن يده  فدالمراد بهده  ال راهدأ اللحدريم وإ شده فدي 

 ذله.
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:  ا بوبه بقوله تباب في شراهيأ الحلدف باشبدا ( وشدهله  دا وم نا

بوبدده بقولدده تبدداب فددي شراهيددأ الحلددف با  انددأ( وشددل ذلدده  لددى 

لقا د  الملقرر   ندهم أنه إ يحلف اللحريم باتفات أهل السنأ    ا

هإ باا أو صفأ  ن صفاته فقال وأ  الحلدف بالم لوقدا  إ يجدوز 

وأنه  ن ال در  ا صدضر ه  لدم يصداح ه تعظديم وأ دا ه  صداح ه 

 تعظيم فإنه  ن ال ر  ا ش ر.

:  ددا بوبدده بقولدده تبدداب فددي شراهيددأ اليمددين فددي ال يددع( وهدده  وم نننا

 م  وا  ثلأ  لى ذله في سننه شثير .ال راهأ يراد بها اللحري

:  ا بوبه ال  ار  في صحيحه بقوله تباب شراهيدأ اللعدر  وم نا

في الصدال  وغيرهدا( وهدو يريدد بدهله شراهدأ اللحدريم    ش دف 

العور  في الصال   حرا  وقد نقل ابن تيميأ اتفات أهدل العلدم  لدأ 

ندا   دع وجوب السدلر فدي الصدال   فقدال: توإ تجدوز الصدال   ريا

قدرته  لى الل اف باتفات العلما (ا.ه). شال ه  وهها يدله  لدى أ  

ال راهأ في هها الل ويم يراد بها شراهأ اللحريم إ  جرد ال راهأ 

 اللن يهيأ.

:  ددا بوبدده ال  ددار  أيضددا  بقولدده تبدداب شراهيددأ الصددال  فددي وم نننا

ًَ وقدددد اتفدددق  المقدددابر( وهددده  ال راهدددأ يدددراد بهدددا اللحدددريم أيضدددا 

مسلمو   لى أنه إ يجوز قصد الق ر للصال   ند  قال ابن تيميأ ال

رحمه هللا تعالى توإ رال  بين المسلمين أنده إ ي دري أ  يقصدد 

الصددال  هلددى الق ر(ا.هدد). وهددها يفيددد   لددى أ  ال راهددأ فددي هددها 

 الل ويم هنما يراد بها شراهأ اللحريم إ شراهأ اللن يه.

ه تباب  ا ي ر   دن النياحدأ  لدى :  ا بوبه في صحيحه بقولوم نا

المية( وهه  ال راهأ يراد بهدا اللحدريم وإ شده  نده رو  تحلهدا 

المينن  «وحددديس  »منن  نننيح عليننه يعنن ب بمننا نننيح عليننه«حددديس 

قال الحافظ في الفل  نقال   ن ال ين  »بع ب مي ابرع بما نيح عليه

ة ونحدن بن المنير قوله: والمراد بال راهأ شراهأ اللحريم ا.ه). قل

ال الئحة إذا مات  ول  تتن  « نقطع بهله بال تردد شيف وقد قال 

مإننننا تقنناه يننوه القيامننة وعلينننا سننربال منن  اطننران ودرع منن  
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 ن رصال الجاهليأ  و ثل هها إ يقال  وقد  دها الن ي  »جرب

 في شراهأ اللن يه وهنما يقال في شراهأ اللحريم فقال.

بقوله تباب  ا ي ر   ن الصال  :  ا بوبه في صحيحه أيضا  وم نا

 لى المنافقين واإسلضفار للم رشين( والمقصود شراهدأ اللحدريم  

قال تعالى ﴿َوإ تَُصلمِ َ لَى أََحد  ِ ْنُهْم َ اَ  أَبَددا  َوإ تَقُدْم َ لَدى قَْ دِر ه 

ِ َوال دِهيَن آَ نُدوا أَْ  يَْسدلَْضِفُروا ِللْ  ُمْ دِرِشيَن وقال تعدالى ﴿َ دا َشداَ  ِللن  ِديم

 َولَْو َشانُوا أُوِلي قُْربَى ِ ْن بَْعِد َ ا تَ َي َن لَُهْم أَن ُهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيِمه.

:  ا بوبه في صحيحه أيضا  بقوله تباب  ا ي ر   دن الحلدف وم نا

 في ال يع( وهه  ال راهأ لللحريم بال شه.

( وهدي :  ا بوبه بقولده تبداب  دا ي در   دن الل لدل وال صدا وم نا

 شراهأ تحريم .

:  ا بوبه بقوله تباب  ا ي ر   دن النميمدأ( وإ ن ده فدي أ  وم نا

 هه  ال راهأ شراهأ تحريم إ  جرد تن يه.

:  ا بوبه بقوله تباب شراهيأ ال فا أ فدي الحدد هذا رفدع هلدى وم نا

إ يضضدم  لدى ح ده وابدن  السلطا ( وهي شراهأ تحدريم  نده 

  نهمددا شددل هددها الضضددم لمجددرد ح دده أسددا أ بددن زيددد رضددي هللا

ارت دداب شددي    ددرو  شراهددأ تن يدده  وهددها واضدد  فهدده  بعدد  

ا  ثلأ  لى  ا ذشرنا  سابقا   ن أ  السلف ا وائل هذا أطلقدوا لفدظ 

ال راهأ أو قال أحدهم تإ يعج ني أو إ ين ضدي ( فإنده فدي ا غلدم 

ا شثدددر هنمدددا يريددددو  بددده اللحدددريم حقيقدددأ ول دددن ل دددد  ور هدددم 

حلددرازهم واحليدداطهم رحمهددم هللا تعددالى لددم ي ونددوا يصددرحو  وا

باللحريم  فدافهم هده  المسدألأ فدإ  بعد  الملدأررين قدد حمدل لفدظ 

ال راهأ الوارد  في شال هم  لى ال راهأ اللن يهيأ فضلدال فدي ذلده 

 غلطا  فاح ا  وهللا أ لى وأ لم.

**** 

ريف / عرف الم دوب لغة وشرعا  ؟ م  بيان محترزات التع33سـ

وما  مرته ؟ واضرب علينه أمثلنة ؟ واذكنر بعن  منا يرادمنه من  

 األلفاظ؟
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 أروذ  ن الندب وهدو الدد ا  و نده قدول  لغةأقول : المندوب جـ/ 

 ال ا ر : 

إ يسألو  أراهم حين يندبهم        وفي النائ ا   لدى  دا قدال      

 برهانا

غيددر فهددو  ددا طلددم ال دداري فعلدده طل ددا   اصننط حا  وأ ددا المندددوب 

( قيددد ي ددرل بدده الحددراا مننا طلنن  الشننارع معلننهجددازا  فقددولهم ت

والم رو     ال داري طلدم تدرشهن إ فعلهدن  وي درل بده أيضدا  

الم دداأل    ال دداري لددم يعلددق بالم دداأل طلددم فعددل وإ طلددم تددر   

( ي ددرل الواجددم    الواجددم  طلددوب طلبننا  غيننر جننازهوقددولهم ت

يثدداب فا لدده ا لثدداإ  وإ ف  مرتننه لددى وجدده الجدد ا واإللدد اا  وأ ددا 

يعاقم تارشه  وأ ا أ ثلله ف ثيدر   فمنهدا السدنن الرواتدم والنوافدل 

المطلقدددأ  ورشعلدددا الضدددحى والدددوتر وقيددداا الليدددل وصدددوا اإلثندددين 

وال ميس ويوا  رفأ و اشورا   ع يوا ق له أو يوا بعدد  وتجديدد 

الوضددو  واللثليددس فيدده والل ددهد  ق دده والجمددع بددين المضمضدددأ 

ن ددات بضرفددأ واحددد   والم يددة بمنددى ليلددأ اللاسددع ورشعلددا واإسل

الطوا  وقرا   سورتي اإلرالص فيهما وأذشار الص األ والمسا  

 دن  منا يرادمنهوغير ذله شثير  ما يعسر اإلتيدا   ليده شلده  وأ دا 

ا لفددداظ فدددإ  المنددددوب يع دددر  نددده بالسدددنأ والنافلدددأ والمسدددلحم 

 واللطوي والمرغم فيه  وهللا أ لم.

 / عل الم دوب مأمور به حقيقة ؟ م  بيان الراجح بالدليل ؟ 34سـ

أقددول: هدده  المسددألأ رالفيددأ والحددق الحقيددق بددالق ول فيهددا أ   جننـ/

المندوب  أ ور به حقيقأ وارلار  شدي  اإلسدالا ابدن تيميدأ رحمده 

هللا تعدددالى  وهدددو  دددههم جمهدددور أهدددل العلدددم رحمهدددم هللا رحمدددأ 

غفر هللا  ولهم وآررهم ولديس واسعأ  وقد رالف في ذله الحنفيأ 

لل ال  في هه  المسألأ ش ير ثمر  في فدروي الفقده  والددليل  لدى 

  -ذله  د  أ ور:

: أ  هللا سدد حانه وتعددالى قددد أطلددق ا  ددر  لددى المندددوب فددي م نننا

ال لاب وا صل في اإلطدالت الحقيقدأ في دو  المنددوب  دأ ورا  بده 
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 َ ْحَسداِ  َوهِيلَداِ   حقيقأ  وذلده شقولده تعدالى ﴿هِ   ّللا  يَدأُْ ُر بِاْلعَدْدِل َواْ ِ

ِذ  اْلقُْربَىه فالعدل شله واجم وأ دا اإلحسدا  فمنده  دا هدو واجدم 

و نده  دا هددو  نددوب وشددهله هيلدا  ذ  القربددى  نده  ددا هدو واجددم 

و نه  ا هو  ندوب فلما ررل ذله شله بصيضأ ا  ر أفادنا ذله أ  

  وشقولدده تعددالى ﴿َوأُْ ددْر المندددوب  ددن جملددأ  ددا أ رنددا بدده حقيقددأ

بِاْلَمْعُرو ه والمعرو  اسم  اا ل ل  ا ث ة في ال دري ا  در بده 

والمنددددوب  دددن جملدددأ المعدددرو     المعدددرو  اسدددم يددددرل فيددده 

الطا ا  الواج أ والطا ا  المسلح أ  فدل ذله  لى أ  المندوب 

 أ ور به حقيقأ وشهله ورد هطالت ا  ر في السنأ  لدى  دا لديس 

شما فدي الصدحيحين  دن حدديس أا  طيدأ رضدي هللا  نهدا  بواجم

مني العيندي  أن نخنرج العواتنق والحني   أمرننا ال بني «قالة 

و عدددرو  أ  هردددراجهن لددديس  دددن الواج دددا   »وذوات الخننندور

الملحلمددا  بددل هددو  ددن المندددوبا  المسددلح ا  وقددد ورد بصدديضأ 

 دا  تا  ر( فدل ذله  لى أ  المندوب  أ ور به حقيقأ  و دن ذلده

أررجده ال  دار  و سددلم  دن حددديس ال درا  بددن  دازب رضددي هللا 

بسب  وننانا ع  سب  أمرنا  أمرنا رسول هللا « نهما  ن قوله 

بعيادة المري  واتباع الج الئز وتشمي  العاطس وإبرار المقسن  

وهدده  ال صددال  نهددا  ددا هددو  »ونةننرة الميلننوه وإمشنناء السنن ه

د ررل بصيضأ ا  در  مدا واجم و نها  ا هو  ندوب و ع ذله فق

يفيد أ  المندوب  أ ور به حقيقأ و ن ذله  ا روا  اإل اا النسائي 

في سننه قال: أر رنا  حمد بن   د الع يد  قدال: أن أندا الفضدل بدن 

ابدن وسداا  دن  وسدى بدن طلحدأ  دن   وسى  ن فطر   ن يحيدى

أن نةوه م  الشنر    نة أيناهو  أمرنا رسول هللا «أبي ذر  قال 

"حددديس »ي ،  نن ث عشننرة وأربنن  عشننرة وصمننس عشننرةالبنن

حسن" وصيا ها سنأ وليس بواجم وقد ورد  هه  السنأ بصديضأ 

تأ رنددا( وهددي  ندوبددأ  مددا يدددل  لددى أ  الندددب  ددأ ور بدده حقيقددأ  

و ن ذله  ا روا  النسائي أيضدا  فدي سدننه قدال: أر رندا  حمدد بدن 

ح يم  ن   سلمأ قال حدثنا ابن وهم  ن الليس  ن حنين ابن أبي
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 أمرني رسنول هللا «قال:   لي بن رباأل  ن  ق أ بن  ا ر 

"حديس صحي " وقرا تها ليسة »أن أارأ المعوذات دبر كل ص ة

با  ر الحلم وهنما هي  ن جملأ المندوبا  الملأشدا  وقد أررجها 

بصدديضأ ا  ددر  مددا يفيددد أ  المندددوب  ددأ ور بدده حقيقددأ و ن ذلدده 

أر رنا زشريا بن يحيدى قدال  -ي سننه قال:أيضا  ا روا  النسائي ف

حددثنا أبدو شا دل قدال حددثنا أبدو  واندأ  دن  اصدم بدن بهدلدأ  ددن 

أمرني رسول هللا «رجل   ن ا سود بن هالل  ن أبي هرير  قال 

   بركعتي ال ح  وأن ال أناه إال عل  وتر وصياه    ة أياه م

"حددديس صددحي " وهددو فددي الصددحيحين ول ددن بلفددظ »كننل شنننر

وصاني( وال اهد  نده روايدأ النسدائي وهده  ال صدال اللدي أ در تأ

شلهددا  ددن اللطو ددا  المندددوبا  وليسددة  ددن  بهددا أبددو هريددر  

الواج ا  الملحلما   ما يدل  لى أ  المنددوب  دأ ور بده حقيقدأ  

و ن ذله أيضا   ا روا  النسدائي فدي سدننه قدال: أر رندا  حمدد بدن 

فيا  قدال حددثني   دد الحميدد   دهللا بن ي يد المقرئ قال حددثنا سد

بددن ج يددر بددن شددي أ  ددن سددعيد بددن المسدديم  ددن أا شددريه قالددة: 

"حديس صحي " وقللهدا  دن »بقتل األوزاغ أمرني رسول هللا «

المندوبا  إ  ن الواج ا  فددل ذلده  لدى أ  المنددوب  دأ ور بده 

كننان «قددال  حقيقدأ  و ددن ذلدده أيضددا  حددديس صدفوا  بددن  سددال 

ا ك ننا سننفرا  أو مسننامري  أن ال ن ننزع صفام ننا يأمرنننا إذ ال بنني 

   نننة أيننناه ولينننالين  إال مننن  ج ابنننة ولكننن  مننن  غنننالئه وبنننول 

"حديس صحي " و ن المعلوا أ  المس   لدى ال فدين لديس »ونوه

 ن الواج ا  الملحلما  وهنمدا هدو  دن المنددوبا  و دع ذلده شدا  

  يأ رهم به  مدا يددل  لدى أ  المنددوب  دأ ور بده حقيقدأ الن ي 

و ن ذله  ا روا  ال  ار  في صحيحه بسند   دن  ائ دأ رضدي 

 »أن يسننترا  منن  العنني  أمرننني رسننول هللا «هللا  نهددا قالددة: 

وهددها لدديس أ ددر وجددوب    اللددداو  لدديس بواجددم وهنمددا هددو أ ددر 

اسلح اب وندب  فدل ذله  لى أ  المندوب  أ ور به حقيقأ  و ن 

قددد  أ  الن ددي  ذلدده أيضددا   ددا روا  ال  ددار  فددي صددحيحه  ددن
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أ رهم في الح  أ  ير لوا في ا شواط الثالثأ  وهدو أ در نددب إ 

أ ر وجوب  ما يدل  لى أ  النددب  دأ ور بده حقيقدأ. وا حاديدس 

 فددي هددها المعنددى شثيددر  جدددا  فيهددا يصددرأل الصددحابأ أ  الن ددي 

أ رهم ب دها أو شدها وهذا نظدر  هلدى  دا أ درهم بده وجدتده  نددوبا . 

أ يع را   ن ال ي  المندوب بأنه أ در  مدا يفيدد أ  فال لاب والسن

 المندوب  أ ور به حقيقأ وهللا أ لم.

 ذلدده  أ  أ  الصددحابأ  فهددم الصددحابأ  -:ومنن  األدلننة أي ننا  

شددانوا يفهمددو  أ  المندددوب  ددأ ور بدده  لددى الحقيقددأ وإ شدده أ  

فهمهم حجأ إبد  ن ا ره بها فإننا نفهدم ال لداب والسدنأ  لدى فهدم 

ا  أ وهم سدادا  السدلف ورؤوف المسدلمين  والددليل  لدى سلف 

ذله  ا قد نا  له  ن أدلأ السنأ فإ  الروا  فيها يصرحو  في هه  

أ درهم  المندوبا  أنها  ما أ روا بها ويع رو   نها بأ  الن دي 

ب ها وشدها وقدد ذشرندا لده فدي الددليل ا ول طرفدا  ش يدرا   دن ذلده  

ذلدده أ  يفهمددو  أ  المندددوب  يفهمددو  وحيددس شددا  الصددحابأ 

وأرضاهم فإنهم أشمل ا  أ   أ ور به حقيقأ فنحن نفهم شفهمهم 

 فهما  وأ مقهم  لما  وهللا أ لم.

أ  المنددوب طا دأ  وشدل طا دأ فهدو  دأ ور  -:وم  األدلنة أي نا  

  -بها  فهاتا   قد لا :

: المندوب طا أ وهها باتفات أهدل العلدم رحمهدم هللا تعدالى  األول 

فال نعلدم رالفدا  بدين العلمدا  فدي أ  المنددوب  دن جملدأ الطا دا   

وحيس شا  المندوب طا أ فا لم أ  شدل طا دأ فإنهدا دارلدأ تحدة 

حددد ا  ددر  هذ لدديس هنددا  طا ددأ ت ددرل  ددن حددد ا  ددر بددل نحددن 

نعدر  الطا ددأ بأنهددا شدل  ددا أ ددر بدده ال داري فددي ال لدداب والسددنأ  

المندوب يددرل فدي حددود  و ن جملأ ذله المندوبا  فعلم بهله أ 

المأ ور به هإ أ  ا  ر به ليس شدا  ر بالواجدم فيده حدلم وهلد اا 

وهنما ا  ر في المندوب أ ر ترغيم وفضديلأ  فهده  ا دلدأ تفيدد  

أ در  -هفاد  صريحأ ه  شا  هللا تعالى أ  ا  ر ينقسم هلى قسدمين:

و ل وا وأ ر ترغيم  فأ ر الل وا هدو الواجدم وأ در اللرغيدم هد
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المندددوب  فيفيددد  هددها أ  المندددوب  ددأ ور بدده حقيقددأ وهللا أ لددى 

 وأ لم.

**** 

/ كيف يعرف الم دوب مي أدلنة الكتناب والسن ة ؟ من  بينان 35سـ

 ذلو بالشرح واألمثلة ؟ 

لقددد ذشددر أهددل العلددم رحمهددم هللا تعددالى أ  المندددوب  -أقددول:جننـ/ 

  -يعر  بعد  أشيا :

رينددأ هلددى الندددب فهددي تفيددد : شددل صدديضأ أ ددر قددد صددرفلها القم نننا

الندب  وذله أ  ا صل في صديضأ ا  در أنهدا تفيدد الوجدوب ل دن 

هذا ورد  القرينأ الصارفأ لهه  الصديضأ  دن الوجدوب هلدى النددب 

فإنها تنلقل  ن شونها تفيد الوجدوب هلدى هفداد  النددب  ويمثدل لدهله 

ه فهددها ا  ددر للندددب بقولدده تعددالى ﴿فََ دداتِ ُوُهْم هِْ  َ ِلْمددلُْم فِدديِهْم َرْيددرا  

والصار  لهله أ  بع  الصحابأ الدهين ن لدة  لديهم هده  اشيدأ 

فلددو شددا  ا  ددر  لددم ي ددات وا   يدددهم وأقددرهم  لددى ذلدده الن ددي 

للوجوب  ن ر  ليهم فلمدا لدم ين در  لديهم دل ذلده  لدى أ  ا  در 

 في قوله تف ات وهم( هنما يفيد الندب. 

ق دل الندوا شمدا فدي حدديس ابدن  ويمثل  ليه أيضا  با  ر بالوضدو 

اغسل ذكرك وتوضأ    «قال له   مر  ن أبيه  مرو أ  الن ي 

فا  ر هنا للندب لورود القرينأ الصارفأ وهي حدديس  ائ دأ  »ن 

ي اه وعو ج ن  من  غينر أن  كان ال بي «رضي هللا  نها قالة 

والمدراد نفدي المدا   لدى وجده العمدوا    الن در  فدي  »يمس ماء  

 »توضدأ«النفدي تعدم  ف دا  بهده  القريندأ أ  ا  در فدي قولده  سيات

صلوا ابل « هنما هو للندب إ للوجوب  ويمثل  ليه أيضا  بقوله 

 »المغرب صلوا ابل المغرب صلوا ابل المغرب    اال: لم  شناء

للنددددب إ للوجدددوب لوجدددود القريندددأ  »صنننلوا«فدددا  ر فدددي قولددده 

ا  ر بالم يئأ واإرليدار فلعليق  »لم  شاء«الصارفأ وهي قوله 

يفيد أنه أ در ترغيدم وفضديلأ إ أ در وجدوب وحدلم فدإ  الوجدوب 

العيني  ما إ ي ير الع د في فعله وترشه وهها واض   ويمثل  ليه 
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فدا  ر فدي  »ً  اجعلنوا آصنر صن تك  باللينل وتنرا« أيضا  قولده 

للنددب لدورود القريندأ الصدارفأ وهدي حدديس أبدي  »اجعلنوا«قوله 

وذشددر  نهددا  »بننث ث  أوصنناني صليلنني«فددي الصددحي   هريددر 

أنده صدلى رشعلدين  وشدهله ث دة  نده  »وأن أوتر ابل أن أناه«

وهو جالس بعد ا أوتر  وهها يفيد أ  ا  ر هنا للندب إ للوجدوب 

إذا جنناء «ويمثددل  ليدده أيضددا  بحددديس ابددن  مددر فددي الصددحيحين 

س سدمر  قدال: فإ  هها ا  ر للندب لحدي »أحدك  الجمعة مليغتسل

منن  توضننأ يننوه الجمعننة مبنننا ونعمنن  ومنن  « قددال رسددول هللا 

"حديس حسن"  ويمثل  ليه أيضا  بحدديس  »اغتسل مالغسل أم ل

إذا أت  أحدك  أعله    أراد « قال: قال رسول هللا  أبي سعيد 

"روا   سلم" وفي روايأ الحاشم »أن يعود مليتوضأ بي نما وضوء  

ا  ددر بالوضددو  لالسددلح اب والندددب  فددإ  »مإنننه أنشننه للعننود«

شا  يجمع بين نسائه بضسل واحدد  و نده  لحديس أنس أ  الن ي 

أ ر  علل بعلأ الن داط فدإذا شدا  المجدا ع ن ديطا  أصدال  للعدود فدال 

يحلدددال هلدددى الوضدددو  فددددل ذلددده  لدددى أ  ا  دددر هندددا للنددددب إ 

 ندد  للوجوب  وسو  تأتينا ه  شا  هللا تعالى أ ثلأ أشثر  دن ذلده

ال الا  لدى دإلدأ صديضأ ا  در بحدول هللا وقوتده  وال الصدأ فدي 

أ  صدديضأ ا  ددر تفيددد الندددب هذا صددرفها  -هدده  الصدديضأ أ  يقددال:

 قرينأ الندب فهه  هي الصيضأ ا ولى اللي يعر  بها المندوب.

المجدرد  دن ا  در القدولي  : شهله يسلفاد الندب  ن فعله وم نا

فإنه للنددب  دا لدم يقلدر  بده قدول  عله المفيد للوجوب فأ  فعل ف

لساني  فيد للوجوب  وهها  لى القول الصحي  وهإ فالمسألأ فيهدا 

رال  وسيأتي تحقيقه في   حس السدنأ ه  شدا  هللا تعدالى  ويمثدل 

أن «لددهله باسددلح اب الوضددو   ددن القددي  شمددا فددي حددديس ثوبددا  

يفيدد وهها الوضو  فعل  جرد  دن قدول ف »ااء    توضأ ال بي 

الندب  ويمثل له أيضدا  ب دوص الفدم بالسدوا  بعدد القيداا  دن الليدل 

كان ال بي صل  هللا عليه وسنل  إذا اناه من  اللينل «لحديس حهيفأ 

" لفددق  ليدده" وهددها فعددل وا صددل فددي »يشننوص منناع بالسننواك
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ا فعال أنها تفيد الندب  ويمثدل لده أيضدا  بداللطوي فدي السدفر حدال 

توجهددة بدده فإندده فعددل وا فعددال تفيددد الرشددوب  لددى الراحلددأ حيددس 

رأينن  «اإسددلح اب والندددب شمددا فددي حددديس  ددا ر بددن ربيعددأ قددال 

" لفددق  ليدده" »يةننلي علنن  راحلتننه حيننث توجننن  بننه ال بنني 

  ويمثدل »يومئ برأسه ول  يك  ية عه مني المكتوبنة«ولل  ار  

 ليه أيضا  بقرا   تالم تن يل السجد   وهل أتى  لى اإلنسا ( فدي 

لفجددر  ددن يددوا الجمعددأ فإنهددا  ندوبددأ  نهددا ح ايددأ فعددل صددال  ا

قددال  وا فعددال هنمددا تفيددد اإسددلح اب والندددب   ددن أبددي هريددر  

يقننرأ منني صنن ة الفجننر يننوه الجمعننة ألنن  ت زيننل  كننان ال بنني «

" لفددق  ليدده" وشددهله قددرا   »السننجدة وعننل أتنن  علنن  اةنسننان

 نهددا سددورتي اإلرددالص فددي رشعلددي الفجددر فإنهددا  ددن المندددوبا  

قددال  فعددل وا فعددال تفيددد اإسددلح اب والندددب   ددن أبددي هريددر  

يقرأ مي ركعتني الفجنر انل ينا أيننا الكنامرون  كان رسول هللا «

"روا   سلم" ويمثل  ليه أيضا  باسدلح اب ال دد  »وال عو هللا أحد

 بالحمدلأ في شل رط دأ سدوا   الرات دأ أو العارضدأ وهدها هديده 

واحد  فيما نقل هلينا فاإبلدا  بالحمدلدأ فدي  اله  لم ين را وإ  ر 

ه  ال دد   -ال طم  ن السنن وا حاديس في ذله شثير  جددا  وقلندا:

بالحمدلددأ  ندددوب    ال ددد  بهددا ح ايددأ فعددل وا فعددال تفيددد الندددب 

فقال  ويمثل  ليه أيضا  بقلم الردا  بعد صال  اإسلسقا  ورط لها 

استسنننننق  مقلننننن   أن ال بننننني « فعدددددن   ددددددهللا بدددددن زيدددددد 

" لفق  ليه" وهها فعل وا فعال لالسلح اب  ويمثدل  ليده »رداءع

أيضا  باسلح اب الد ا  لمدن جدا  بصددقأ  الده لحدديس   ددهللا بدن 

اللن  صل «هذا أتى قوا بصدقلهم قال  أبي أوفى قال: شا  الن ي 

اللنن  صنل علن  آل أبني «فأتدا  أبدي بصددقله فقدال  »عل  آل م ن

 ليه" وهها فعل وا فعدال للنددب ويمثدل  ليده أيضدا  " لفق »أوم 

وا فعدال  باإ ل ا  فإنده  نددوب فدي ا صدل  نده ث دة بفعلده 

كنان «هنما تفيد الندب  فعن   دهللا بن  مر رضدي هللا  نهمدا قدال 

" لفدق  ليده" »يعتكف العشر األواصر من  رم نان رسول هللا 
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يعتكنف العشنر  كنان ال بني «و ن  ائ أ رضي هللا  نها قالة 

األواصر م  رم ان حت  توماع هللا تعال     اعتكف أزواجنه من  

" لفق  ليه" وشل ذلده  دن ح ايدأ ا فعدال وح ايدأ ا فعدال »بعدع

تفيددد الندددب فقددال ويمثددل  ليدده أيضددا  بالوضددو  للطددوا  فإندده  ددن 

توضنأ  ن   أن ال بني «المندوبا  لحديس  ائ أ في الصدحيحين 

وح ايأ ا فعال تفيدد اإسدلح اب والنددب   وهها ح ايأ فعل »طاف

وسو  يأتي أ ثلأ أشثر ه  شا  هللا تعالى  ند ال الا  لدى القا دد  

وا صددل فيهددا فددي   حددس السددنأ بحددول هللا وقوتدده  فددي أفعالدده 

فإنه يفيد النددب  دا لدم يقلدر   وال الصأ أ  شل فعل فعله الن ي 

 به أ ر لساني  فيد للوجوب وهللا أ لم.

: أ  و ددن ا شدديا  اللددي يعددر  بهددا المندددوب ذشددر فضدديلأ اوم ننن

القياا بهها العمل وبيدا  ا جدر الدوارد فيده  دن غيدر أ در بده وهنمدا 

حس وترغيم فقال  وإ يقلر  بهله نفي هيمدا   دن  دن لدم يقدم بده 

فإذا حصل ذله فالعمل الوارد في هها النص  ندوب وذله له أ ثلأ 

 نددا  المسدداجد فإندده قددد ورد  شثيددر  تفددوت الحصددر  فيمثددل  ليدده ب

ا دلأ الملواتر  ب يا  فضيلله  ن غير أ ر وإ نفي هيما  شمدا فدي 

من  ب ن  مسنجدا  هلل ب ن   « حديس  ثما  قال: قدال رسدول هللا 

" لفق  ليه" ويمثل  ليه أيضدا  باللرغيدم » هللا له مثله مي الج ة

قد ورد  في تعجيل الفطور  فإ  تعجيل الفطور  ن المندوبا   نه

الحس  ليه وبيا  فضله  ن غير أ در وإ نفدي هيمدا   دن تارشده  

ال يننزال ال ننا  « قددال: قددال رسددول هللا  فعددن سددهل بددن سددعد 

" لفددق  ليدده" ويمثددل  ليدده أيضددا  السددنن »بخيننر مننا عجلننوا الفطننر

الرواتم  فإنه قد ورد بيا  فضلها  ن غير أ ر بها وإ نفي هيما  

 رضي هللا  نها قالدة قدال رسدول هللا  ن تارشها فعن أا ح ي أ 

م  صل  هلل ا  تي عشر ركعة تطوعا  غينر مري نة ب ن  هللا لنه «

أربعنننا  ابنننل اليننننر «"روا   سدددلم" ولللر ددده  »بيتنننا  مننني الج نننة

  وركعتنني  بعنند العشنناء  وركعتنني  بعنندعا وركعتنني  بعنند المغننرب

زيداد  صدحيحأ  ويمثدل  ليده أيضدا   »وركعتي  ابل صن ة الةنبح
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محافظدددأ  لدددى أربدددع رشعدددا  ق دددل الظهدددر وأربدددع بعددددها فدددإ  بال

المحافظأ  ليها  ن المندوبا   نه قد ورد ذشدر فضديلأ القيداا بهدا 

 ن غير أ ر بها وإ نفدي هيمدا   دن تارشهدا ففدي حدديس أا ح ي دأ 

م  حامظ عل  أربن  ابنل اليننر وأربن و بعندعا حرمنه هللا «ترفعه 

أيضا  باإلقالأ وهدي فسد  "حديس صحي " ويمثل  ليه »عل  ال ار

ال يع بعد وجوبه رحمأ وهحسانا  فإ  اإلقالدأ  سدلح أ  نددوب هليهدا 

 ندده قددد ورد ذشددر فضددلها  ددن غيددر أ ددر بهددا وإ نفددي هيمددا   ددن 

منن  أاننال مسننلما  أاننال هللا عثرتننه يننوه « تارشهددا شمددا فددي قولدده 

"حدديس حسدن" ويمثدل  ليده أيضدا  باسدلح اب الدهشر بعدد »القيامة

بمددا هددو وارد فإندده لددو نظددر  فددي أحاديددس ا ذشددار بعددد  الصددال 

الصلوا  لوجد  أ  فيها بيا  ا جر وذشر الفضيلأ  ن غيدر أ در 

قدال: قدال  بها وإ نفدي هيمدا   دن تارشهدا شحدديس أبدي هريدر  

م  سنبح هللا دبنر كنل صن ة    نا  و   ني  وحمند « رسول هللا 

  ني  متلنو تسن  وتسنعون  ن  هللا    ا  و   ي  وكبر هللا    نا  و 

لننه الملننو ولننه   اننال تمنناه المعننة ال إلننه إال هللا وحنندع ال شننريو لننه

الحمد وعو عل  كل شيء ادير غفرت صطاياع وإن بلغ  مثل زبد 

منن  اننرأ آيننة الكرسنني دبننر كننل «"روا   سددلم" وشحددديس »البحننر

"حديس حسن" ويمثل »ص ة ل  يم عه م  دصول الج ة إال الموت

بل ثيددر ال طددى هلددى المسدداجد وهسدد ا  الوضددو   لددى   ليدده أيضددا  

الم ار  وانلظار الصال  بعد الصال   ف ل ذله  ن المندوبا   نه 

قددد ورد الحددس  ليهددا وذشددر فضدديللها  ددن غيددر أ ددر بهددا وإ نفددي 

قال: قال رسدول  هيما   ن تارشها وذله في حديس أبي هرير  

خطاينننا ويرمننن  بنننه أال أدلكننن  علننن  منننا يمحنننوا هللا بنننه ال« هللا 

إسباغ الوضوء علن  «قالوا: بلى يا رسول هللا فقال:  »  الدرجات

المكارع وكثرة الخط  إل  المساجد وانتينار الةن ة بعند الةن ة 

"روا   سدددلم" ويمثدددل  ليددده أيضدددا  »مننن لك  الربننناط مننن لك  الربننناط

بالل هد بعد الوضو  فإنه قد ذشر  فضيلله  ن غير أ در وإ نفدي 

قدال: قدال   رشه شمدا فدي حدديس  مدر بدن ال طداب هيما   ن تا
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ما م ك  م  أحد يسنبغ الوضنوء  ن  يقنول: أشنند « رسول هللا 

أالا إله إال هللا وحدع ال شريو له وأشند أن محمدا  عبندع ورسنوله 

"روا   سدلم" »متح  له أبواب الج ة الثمانية يدصل م  أينا شناء

ويمثدددل لددده أيضدددا   فهدددها القدددول  دددن المنددددوبا  إ  دددن الواج دددا  

باسددلح اب العلددق ابلدددا   ددن غيددر شفددار  فددإ  العلددق  ندددوب    

النص قد ورد بفضيلله  ن غير أ ر به وإ نفي هيما   ن تارشده  

من  أعتنق « قال: قال رسدول هللا  شما في حديس أبي هرير  

رابة مسلمة أعتق هللا بكل ع و م ه ع وا  م ه من  ال نار حتن  

مننأع « ليدده" وفددي حددديس أبددي ذر أندده قددال " لفددق »مرجننه بفرجننه

" لفددق »اننال: أنفسنننا ع نند أعلنننا وأكثرعننا  م ننا    الرانناب أم ننل

 ليه" ويمثل  ليه أيضا  باسلح اب السماحأ ولين الجانم في ال يع 

وال را  واقلضا  الديو   ن المدينين  ف ل ذلده  سدلحم  نددوب 

ي هيما   ن هليه    النص قد ورد بفضيلله  ن غير أ ر به وإ نف

رحن  هللا « قدال: قدال رسدول هللا  تارشه شما في حديس جابر 

"روا  »رجنننن   سننننمحا  إذا بنننناع سننننمحا  إذا اشننننترى وإذا اات نننن 

ال  ددار " ويمثددل  ليدده أيضددا  باسددلح اب الوضددع  ددن المعسددرين 

وتفددري  شددربلهم فهددها أ ددر  سددلحم  ندددوب هليدده    الددنص ورد 

فدي هيمدا   دن تارشده شمدا فدي ب يا  فضدله  دن غيدر أ در بده وإ ن

م  سنرع أن «يقول  قال سمعة رسول هللا  حديس أبي قلاد  

ي جيننه هللا منن  كننرب يننوه القيامننة ملينن فس عنن  معسننر أه ي نن  

قددال  أ  رسددول هللا  "روا   سددلم" و ددن أبددي هريددر  »ع ننه

كننان رجننل يننداي  ال ننا  وكننان يقننول لفتنناع: إذا رأينن  معسننرا  «

" لفددق  »أن يتجنناوز ع ننا متجنناوز هللا ع ننهمتجنناوز ع ننه لعننل هللا 

 قدددال: قدددال رسدددول هللا   ليددده" و دددن أبدددي  سدددعود ال ددددر  

حوس  رجل مم  كان انبلك  ملن  يوجند لنه من  الخينر شنيء إال «

أننننه كنننان يخننناله ال نننا  وكنننان موسنننرا  وكنننان ينننأمر غلماننننه أن 

نحن  أحنق بن لو م نه،  -:يتجاوزوا ع  المعسر، اال هللا عز وجل

قدال: أُتدي هللا تعدالى  "روا   سدلم" و دن حهيفدأ »ع هتجاوزوا 
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 -بع د  ن   اد  آتا  هللا  اإ  فقال له: اذا  ملة فيه في الدنيا  قال 

يا رب آتيلني  اله ف نة أبايع النداف قال: -وإ ي لمو  هللا حديس 

وشا   ن رلقي الجواز ف نة أتيسر  لى الموسدر وأنظدر المعسدر 

"روا   سدلم"  » ا م و تجاوزوا ع  عبدعأنا أحق ب«فقال تعالى 

م  أنير معسرا  أو « قال: قال رسول هللا  و ن أبي هرير  

وض  ع ه أظله هللا ينوه القيامنة تحن  ظنل عرشنه ينوه ال ظنل إال 

"روا  اللر ه  بسند صحي " ويمثل  ليه أيضا  بالحس  لى »ظله

صددوا يددوا  رفددأ فإندده قددد ورد الددنص بددهشر فضدديلأ صددو ه لضيددر 

لحال  ن غير أ ر به وإ نفي هيما   دن تارشده شمدا فدي الحدديس ا

صننياه يننوه عرمننة أحتسنن  علنن  هللا أن يكفننر السنن ة التنني ابلننه «

وا  ثلدأ  لدى ذلده شثيدر   وهنندا قصددنا هلدى  »والس ة التني بعندع

ت ثيددر سدديات النصددوص لل ددو  نددور ال لدداب وبهجلدده وروحدده فددإ  

أ فدددال ريدددر فيددده وهللا ال لددداب هذا لدددم يندددور  صددداح ه بندددور ا دلددد

المسددلعا  وال الصددأ أ  شددل نددص ورد ب يددا  فضدديلأ القيدداا بعمددل 

 دددن غيدددر أ دددر بددده وإ نفدددي هيمدددا   دددن تارشددده فإنددده يفيدددد النددددب 

 واسلح اب ذله العمل وهللا أ لم.

: أ  و ما يعر  به الندب أيضا  اللصدري  بلفدظ السدنأ وهده  م نا

فدي روايدأ  - ضا  في قياا ر صيضأ صريحأ في الندبيأ شقوله 

وإ أ لم لهدا  ثداإ  هإ هدها ل دن ه  وجدتده  »وس    لك  ايامه« -

 فهو  ن الصي  اللي يعر  بها السنأ والندب.

بدأ   دن السدنأ شدها وشدها وهدها فدي  : تصدري  الصدحابي وم نا

ا شثر ا غلم وله أ ثلأ شثير  ودونده بعضدها  قدال أبدو داود فدي 

حددثنا   دد الوهداب قدال سدمعة يحيدى حدثنا ابن  عاذ قدال  -سننه:

قال سمعة القاسم يقول: أر رندي   ددهللا بدن   ددهللا بدن  مدر أنده 

منن  سنن ة الةنن ة أن تيجنن  رجلننو «سددمع   دددهللا بددن  مددر يقددول 

"حدديس صدحي " فعرفندا أ  هده  الهيئدأ »اليسرى وت ة  اليم  

حدددثنا  - ندوبددأ للصددري  الصددحابي بددهله  وقددال أبددو داود أيضددا :

 دن  -يعندي ابدن ب يدر  - بن سعد ال ندد  قدال حددثنا يدونس   دهللا
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 حمد بن هسحات  ن   د الرحمن ابن ا سود  ن أبيه  ن   دهللا 

"حددديس  »منن  السنن ة أن يخفنني التشننند«أندده قددال  بددن  سددعود 

صحي " فعرفنا أ  هرفا  الل هد  ندوب للصري  الصحابي بهله  

ل  المسجد أن تبندأ م  الس ة إذا دص«قال  و ن أنس بن  اله 

وهددها أثددر  »برجلننو اليم نن  وإذا صرجنن  أن تبنندأ برجلننو اليسننرى

صددحي   فعرفنددا أ  هددها الفعددل  ندددوب للصددري  الصددحابي بددهله. 

م  الس ة أن ت ن  أليتنو «و ن أبن   اف رضي هللا  نهما قال 

وهو أثدر صدحي  فعرفندا أ  ذلده  دن  »عل  عقبيو ب  السجدتي 

منن  «قددال  له. و ددن ابددن   دداف السددنأ للصددري  الصددحابي بدده

وهدو أثدر  »الس ة أن يطع  ينوه الفطنر ابنل أن يخنرج ولنو بتمنرة

صحي  فعرفنا أ  ذله  ن السنأ المندوب هليها للصري  الصحابي 

بهله  وقد ورد في المرفوي  دا يؤيدد  أيضدا  ل دن المقصدود  جدرد 

من  «قدال  اللمثيل  لى هه  الصديضأ  و دن  مدر بدن ال طداب 

وهو أثر صحي  فعرفندا  » زول بااألبطح عشية يوه ال فرالس ة ال

أ  ذله  ن المندوبا  للصري  الصحابي بهله. وا  ثلأ  لى ذله 

 شثير  جدا .

: أ  و ددن ا شدديا  اللددي يعددر  بهددا المندددوب  ددا ذشددر  أبددو وم نننا

الع دداف ابددن تيميددأ وتلميدده  ابددن القدديم رحمهمددا هللا تعددالى  ددن أ  

ندب  أ  هذا ورد ا  در الصدري  بوجدوب الوجوب هذا نس  بقي ال

شددي  ثددم نسدد  ا  ددر بدده  فإنمددا المنسددوا فقددال وجوبدده ول ددن ي قددى 

اسلح ابه   فالندب يعر  بنس  الوجوب والقا د  في ذلده تقدول ت 

( أ  أ  نسد   دا ث دة وجوبده  إذا نسأ الوجنوب بقني االسنتحباب

ي دليل  لى اإسلح اب واله  يحضرني  ن أ ثلله اش  حدديس أبد

توضنما « هرير   ند  سدلم فدي صدحيحه قدال: قدال رسدول هللا 

 ددع حددديس ابددن   دداف رضددي هللا  نهمددا فددي  »ممننا مسنن  ال ننار

 »أكنل كتنف شناةو  ن  صنل  ولن  يتوضنأ أن ال بني «الصحيحين 

ليس ناس ا  ل ل حديس أبي هريدر  وهنمدا هدو ناسد   ففعل الن ي 

وجددوب ث ددة لوجوبده فقددال أ  لوجددوب الوضددو  فقددال  وهذا نسدد  ال
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اإسددلح اب فالوضددو   مددا  سددة النددار  سددلحم إ واجددم فعرفنددا 

الندددب بنسدد  الوجددوب  ويمثددل  ليدده أيضددا  بددا  ر بالقيدداا للجندداز  

إذا رأينت  «قدال  الوارد فدي حدديس  دا ر بدن ربيعدأ  دن الن دي 

" لفدق  ليده" و دن »الج ازة مقوموا لننا حتن  تخلفكن  أو توضن 

وام نا معنه، مقل نا  قاه لنا ال بني مر ب ا ج ازة م«قال  جابر 

يا رسول هللا إننا ج ازة ينودع مقنال: إذا رأينت  الج نازة مقومنوا 

فهدده  ا وا ددر تفيددد الوجددوب هإ أ  هددها الوجددوب قددد نسدد   »لنننا

أمرننا  كنان رسنول هللا «قال  شما في حديس  لي  بقعود  

  "روا»بالقينناه منني الج ننازة  نن  جلننس بعنند ذلننو وأمرنننا بننالجلو 

أحمددد وأبددو داود وابددن  اجددأ بسددند صددحي " و ددن ابددن سدديرين أ  

جناز   ر  بالحسن وابن   اف فقاا الحسن ولدم يقدم ابدن   داف  

فقدال: قداا وقعدد  فقال الحسن إبن   اف أ ا قاا لها رسدول هللا 

"روا  أحمددد والنسددائي" فددا  ر بهددا شددا  فددي أول اإلسددالا ثددم قعددد 

جدوب   نده هذا نسد  الوجدوب ث دة فقعود  هها لنسد  الو الن ي 

اإسددلح اب. وأرلددار  شددي  اإلسددالا ابددن تيميددأ في ددو  القيدداا لهددا 

 ندوبا  وهللا أ لم  ويمثل له أيضا  بصياا يوا  اشورا  فإ  صيا ه 

شا  واج ا  في أول الهجر   فعدن ابدن  مدر رضدي هللا  نهمدا قدال 

عاشننوراء وأمننر بةننيامه ملمننا مننرض رم ننان  صنناه ال بنني «

"روا  ال  ار " وفي الملفق  ليه  ن حديس  ائ دأ رضدي »ركت

كان يوه عاشنوراء تةنومه انريش مني الجاعلينة «هللا  نها قالة 

يةنننومه ملمنننا انننده المدي نننة صنننامه وأمنننر  وكنننان رسنننول هللا 

بةننيامه ملمننا مننرض رم ننان تننرك يننوه عاشننوراء، ممنن  شنناء 

 قدال أ در ولهما  ن سلمأ بدن ا شدوي  »صامه وم  شاء تركه

أن أذن منني ال ننا  أن منن  كننان أكننل «رجددال   ددن أسددلم  الن ددي 

مليةنن  بقيننة يومننه ومنن  لنن  يكنن  أكننل مليةنن  مننإن اليننوه ينننوه 

فقد شا  صو ه واج ا  فدي أول اإلسدالا ثدم نسد  ذلده   »عاشوراء

ول ددن لددم ينسدد  صددوا اليددوا وجوبددا  واسددلح ابا   إ بددل هنمددا نسدد  

هذا نسد  الوجدوب وجوب صو ه فقال  وبقدي اإسدلح اب ذلده أنده 
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بقددي اإسددلح اب ورو   سددلم فددي صددحيحه  ددن حددديس جددابر بددن 

كنان رسنول هللا صنل  هللا علينه وسنل  يأمرننا «أنه قدال  سمر  

بةياه يوه عاشوراء ويحث نا علينه ويتعاعندنا ع ندع، ملمنا منرض 

وهدها واضد  ه   »رم ان ل  يأمرنا ول  ي ن ا ول  يتعاعدنا ع دع

الصي  اللي أقرها أهل العلدم فدي  عرفدأ  شا  هللا تعالى فهه  بع 

المندوب وذشرناها لده با  ثلدأ فعسدى هللا تعدالى أ  ينفعندا وهيداشم 

 بما ذشرنا  وهللا أ لى وأ لم. 

**** 

/ مننا الحكمننة الشننرعية المتقننررة باألدلننة منني مشننروعية 35سننـ

الم نندوبات أع لمنناذا شننرع  الم نندوبات ؟ وضننح ذلننو بالشننرح 

 والتدليل ؟ 

ل: لقد دلة ا دلأ ال ر يأ أ  المندوبا  شر ة لعد  ح م أقوجـ/ 

  -ودونه بيانها بأدللها:

: للوصول هلى  ح دأ هللا تعدالى  أ ندي بهدا المح دأ الصدادر  مم نا

 نه لنا  واللي هي صفأ  دن صدفاته الفعليدأ  لدى  دا يليدق بجاللده 

فيما يرويه  دن ربده  د  وجدل  و ظمله  وفي ذله يقول الن ي 

إلي عبندع بشنيء أحن  ممنا امترضنته علينه وال ينزال  ما تقرب«

عبنندع يتقننرب إلنني بال وامننل حتنن  أحبننه مننإذا أحببتننه ك نن  سننمعه 

النن ع يسننم  بننه وبةننرع النن ع يبةننر بننه وينندع التنني يننبطش بنننا 

ألعي ننه ولنع  سنأل ي  يورجله التي يمشي علينا، ولع  اسنتعاذن

لى هإ أ  فإ  الفرائ  وه  شانة  وصلأ لمح أ هللا تعا »ألعطي ه

الع د بالنوافل إ ي ال يلرقى في درجا   ح أ هللا تعالى حلى ي ل  

 فيها الدرجا  العلى والمنازل السا يأ.

: ت ميل الواج ا  فإ   ن ح مله جل و ال ورحملده بع داد  وم نا

أندده شددري المندددوبا   ددن ا  مددال لل ميددل نقددص  قددد حصددل فددي 

  الواج دأ هإ ولهدا  دن الواج ا  فال تجد   اد   ن أصول الع ادا

النفل  ا ي ملها فالصال  فيها فريضدأ ونددب والصدوا فيده فريضدأ 

وندددب وال شددا  والحدد  والعمددر  فيهددا فريضددأ وندددب فالمسددلح ا  
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ت و  راد أ للواج ا  و  ملأ لها وجابر  للدنقص الحاصدل فيهدا  

حدثنا أبو ب ر بن أبي شي أ و حمد  -قال اإل اا ابن  اجأ في سننه:

 ار قاإ ي يد بن هارو   ن سدفيا  بدن حسدين  دن  لدي بدن بن ب

هذا  زيددا   دن أندس بددن ح ديم الضد ي قدال: قددال لدي أبدو هريددر  

إن «يقدول  أتية أهل  صر  فدأر رهم هندي سدمعة رسدول هللا 

أول ما يحاس  به العبد المسل  يوه القيامة الة ة المكتوبة منإن 

منإن كنان لنه تطنوع    أتمنا وإال اينل: انينروا عنل لنه من  تطنوع

أكمل  الفري ة م  تطوعنه  ن  يفعنل بسنالئر األعمنال المفروضنة 

حدثنا أحمد بدن  -"حديس صحي " وقال ابن  اجأ أيضا:»مثل ذلو

سدعيد الددار ي قدال حددثنا سدليما  بدن حدرب قدال حددثنا حمداد بددن 

سلمأ  ن داود بن أبي هند  ن زرار  بن أوفدى  دن تمديم الددار  

نا الحسن بن  حمد بن الصد األ قدال حددثنا تأل( وحدث  ن الن ي 

 فا   قال حدثنا حماد قال: أن أنا حميد  ن الحسن  ن رجدل  دن 

أبي هرير   وداود بن هند  ن زرار  بدن أوفدى  دن تمديم الددار  

 أول ما يا يحاس  به العبد يوه القيامة صن ته«قال   ن الن ي 

ل هللا سنبحانه وإن لن  يكن  أكملننا انا  مإن أكملنا كتب  له ناملتنه

منأكملوا بننا منا   أنيروا عل تجندون لعبندع من  تطنوع :لم لئكته

"حددديس »ضنني  منن  مري ننته  نن  تمصنن  األعمننال علنن  حسنن  ذلننو

 صحي " وجه الدإلأ  نها واضحأ.

: أ  المنددوبا  سديال المفروضدا   أ  أ  المحافظدأ  لدى وم نا

الندددب جعددل شالسدديال الحددافظ  ددن تددر  الفددرائ   فددإ   ددن شددا  

حافظا   لى المسلح ا  فإنده وبدال شده ي دو  أشدد  حافظدأ  لدى  

المفروضا  ولهله فإ  ال يطا  إ يطمع فدي أ  يلدر  الفدرائ  

 ددن شددا   حافظددا   لددى المسددلح ا   ولددهله فإندده تجددد  أول شددي  

يحاول في أ  يلدر  الع دد المسدلحم فدإذا فداز بمطلوبده هدا   ليده 

منددددوبا   وجدددم تضريدددر  بلدددر  المفروضدددا  فاللسددداهل فدددي ال

و ف   لللساهل في الفرائ  والمحافظدأ  لدى المنددوبا  طريدق 

 ل د الع ائم وتعليأ الهمم للمحافظأ  لى المفروضا . 
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: تم ين الع د  ن أ  يمف وقدة فراغده بهده  المنددوبا  فدإ  وم نا

المفروضا  إ تأره وقلا  طويال   ن  مر الم لدف  فدإذا لدم ت دري 

بها وقله للفللة  ليه ا وقا  وضدا ة  ليده له هه  النوافل ليمف 

اللحظا   ع أنده سدو  يسدأله هللا تعدالى  نهدا يدوا القيا دأ ولعلده 

وهده   »وال ينزال عبندع يتقنرب إلني بال وامنل«تفهم هها  ن قولده 

الصيضأ تفيد اإسلمرار والدواا فالنوافدل القوليدأ والعمليدأ والماليدأ 

ه وقلدا  يضديعه فضدال   دن أ  هذا حافظ  ليها الع دد فإنده لدن ي داد لد

يواقع فيه شيئا   ن المحر ا   وهها ت ميدل آردر للمنددوب قدل  دن 

ين ه  ليه  فإ  للمندوب ت ميلين للفرا ت ميل فدي الددنيا وت ميدل 

فددي اشرددر  فأ ددا الل ميددل فددي الدددنيا فددف  المندددوب ي مددل ه مددار 

بعدد  الوقة واسلضالله فيما يقرب ا جل و دال  فا وقدا  الفاضدلأ

فعل الفرا ي ملها فعل المندوب  وأ ا الل ميل ا ررو  فهدو  دا 

ذشرنا  في ا  ر الثاني  دن المنددوب ي مدل نقدص المفدروا يدوا 

 القيا أ وهللا أ لم.

: أ  فعل المندوب  ع أنه   مل للفرا الناقص ف دهله هدو وم نا

س م  ن أس اب رفعأ الدرجا  يوا القيا أ  فإ  الناف يلفاضدلو  

رجاتهم يوا القيا أ  لى حسدم تفاضدلهم فدي فعدل المنددوبا  في د

فإ  الواج ا  يسلو  في فعلها الجميع غال ا  ول ن المنددوبا  هدي 

 حال اللفاضل  فمن أشثر  ن نفدل الصدال  د دي  دن بداب الصدال  

و ن أشثر  ن الصياا د ي  ن باب الصياا و ن أشثر  ن الصدقأ 

م  تةدق بعدل تمرة « د ي  ن باب صدقأ. فانظر  ثال  قوله 

منن  كسنن  طينن  وال يقبننل هللا إال طيبننا  مننإن هللا يتقبلنننا بيمي ننه  نن  

يربيننننا لةنننناحبنا كمننننا يربننني أحنننندك  ملننننوع حتننن  تكننننون مثننننل 

" لفق  ليه" فندب الصدقأ أوجدم لصداح ه وأهده  الرفعدأ »الجبل

العظيمددأ وانظددر هلددى فضددل نفددل الصددال  شمددا فددي حددديس أا ح ي ددأ 

هلل ا  تي عشنرة ركعنة مني يومنه وليلتنه ب ن  م  صل  « رفو ا  

وانظددر هلددى فضددل قيدداا ر ضددا  شمددا فددي  »هللا لننه بيتننا  منني الج ننة

وم  ااه رم نان إيماننا  واحتسنابا  غفنر لنه منا تقنده من  «حديس 
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وانظر هلى الفضل العظيم لقرا   القرآ  للماهر بده شمدا فدي  »ذنبه

رسدول هللا  الصحيحين  ن حديس  ائ أ رضي هللا  نها قالة قال

 » الننن ع نقنننرأ القنننرآن وعنننو مننناعر بنننه مننن  السنننفرة الكنننراه

وانظددر هلددى الفضددل العظدديم لرشعلددي الفجددر  »....الحددديسالبننررة

الق ليأ فإنه فضل إ يدر  له شأ  شما في حديس  ائ أ رضي هللا 

"روا  »ركعتننا الفجننر صيننر منن  النندنيا ومننا مينننا« نهددا  رفو ددا  

فدي رشعلدي الوضدو  الدوارد فدي   سلم" وانظر هلى الفضل ال  يدر

مننا منن  مسننل  يتوضننأ  « قددال: قددال رسددول هللا  حددديس  ق ددأ 

ميحسنن  الوضننوء  نن  يقننوه ميةننلي ركعتنني  مقننب   علينمننا بقلبننه 

"روا   سددلم" وفددي حددديس  ثمددا  »ووجنننه إال وجبنن  لننه الج ننة

م  توضأ نحو وضولئي ع ا    صنل  ركعتني  ال يحندث « رفو ا  

" لفدق  ليده" ولهمدا  دن »ا تقنده من  ذنبنهمينما نفسه غفر له من

يننا بنن ل حنند  ي  « قددال لدد الل: أ  رسددول هللا  أبددي هريددر  

بأرج  عمل عملته مي اةس ه مإني سمع  دف نعلينو بني  يندع 

مننا عملنن  عمنن   أرجنن  ع نندع منن  أننني لنن  أتطنننر : اننال  الج ننة

طنورا  مي ساعة م  ليل أو ننار إال صلي  ب لو الطنور ما كت  

وا حاديددس فددي هددها المعنددى شثيددر  جدددا  إ ت دداد  » أن أصننلي لنني

 تحصر  فالمندوب يرفع هللا به درجا  الع د يوا القيا أ.

فهه  بع  الح م ال ر يأ  ن ت ريع النوافل وا ح م في شدر ه 

وأسرار إ يعرفها  لى وجه اللفصيل هإ هو جل و ال وهللا أ لدى 

 وأ لم.

 

ننة بني  جن س الم ندوب والواجن  ؟ / منا لقاعندة مني المقار36سـ

 م  ذكر الفروع علينا؟

الم ندوبات أوسن  من  جن س ت -أقول: القا د  في ذلده تقدول:جـ/  

( و عناها أ  يقال: ه  ال ريعأ رففة في فعل المندوب  الواجبات

فأسقطة فيه  ا إ يسقال في الواجم  وذله لرغ أ ال داري فدي أ  

 وا هلى ذله س يال   فلجاوز  يل ثر الع اد  ن المندوبا   ا اسلطا
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ال دددريعأ  دددن أشددديا  فدددي المنددددوبا  طال دددة بهدددا فدددي الواج دددا  

وأسقطة في المندوبا  أرشانا  هي  ن أرشا  الواج ا  فال يصد  

الواجددم هإ بهددا والعلددأ فددي ذلدده اسددلح اب ال دداري الل ثيددر  ددن 

المسددنونا  واإسددل اد   نهددا  لددى حسددم القدددر  والطاقددأ  وهدده  

د نص  ليها أبو الع داف ابدن تيميدأ وغيدر   دن المحققدين القا د  ق

رحددم هللا الجميددع رحمددأ واسددعأ ودليلهددا اإسددلقرا  ال ا ددل المفيددد 

  -للقطع وبيا  ذله فيما يأتي:

جدواز صدال  النفدل قا ددا   دع القددر   لدى القيداا   -:مم  أدلة ذلو

صننل   أن ال بنني «ودليددل ذلدده حددديس  ائ ددأ رضددي هللا  نهددا 

"حديس صحي " فهها دليدل  لدى »وعو جالس بعدما أوترركعتي  

جواز النفل قا دا  ولو شا  الع دد قدادرا   لدى القيداا  ول دن إ يأرده 

صن ة القاعند «ا جر شدا ال  وهنمدا لده نصدف أجدر القدائم  لحدديس 

"حديس صحي " وفي حدديس  دا ر »عل  نةف أجر ص ة القالئ 

لته حيث توجنن  يةلي عل  راح رأي  رسول هللا «بن ربيعأ 

وشدل ذلده دليدل  »به يومئ برأسه ول  يكن  يةن عه مني المكتوبنة

 لددى أ  جددنس النفددل أوسددع  ددن جددنس الفددرا وأندده يلسددا   فددي 

 النوافل  ا إ يلسا   في الفرائ  وهللا أ لم.

: جدواز اللطدوي  لدى الراحلدأ فدي السدفر حيدس توجهدة بده وم نا

مدر نحدو  فدال للحديس السابق  وفدي الصدحيحين  دن حدديس ابدن  

يل ا في اللنفل في السفر  لى الراحلأ أ  يفلل  الصال  للق لأ وهها 

 ن بداب اللوسدع فدي النفدل    جدنس المنددوبا  أوسدع  دن جدنس 

 المفروضا .

: أ  ا دلدأ ال ثيدر   دن ال لداب والسدنأ قدد أوج دة الجما دأ وم نا

لصال  الفريضأ فصال  الجما أ فرا  ين  لى شدل   لدف  بدل 

  أهل العلم قال بأنها شدرط أ  أ   دن صدلى الفدرا فدي ه  بع

غيددر الجما ددأ  ددع قدرتدده  لددى صددالتها جما ددأ فصددالته باطلددأ. 

ويرو  ذله  ن شدي  اإلسدالا ابدن تيميدأ رحمده هللا تعدالى  وهدها 

فدي الصددلوا  المفروضددأ فقددال وأ ددا النافلددأ فددإ  الجما ددأ إ تجددم 
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لمنددوبا  أوسدع لها  وذله  ن باب اللوسيع فدي النفدل    جدنس ا

  ن جنس الواج ا .

: لقددد تقددرر بالدددليل أ  الفددرا إ يسددقال حضددرا  وإ سددفرا   وم نننا

وهنما ي ري في السفر قصر الصال  الربا يدأ  وأ دا النفدل الراتدم 

فإنه يسقال في السفر هإ الدوتر ورشعلدي الفجدر  وأ دا بقيدأ النوافدل 

فر هإ  ددا فإنهددا تسددقال أ   ددن السددنأ تددر  السددنأ الرات ددأ فددي السدد

اسلثنا  ال داري  وهدها  دن بداب الل فيدف والليسدير فدي المنددوب  

   جددنس المندددوبا  أوسددع  ددن جددنس الواج ددا . فالواج ددا  إ 

يسقال  نها شي  وأ ا المندوبا  فإ   نها  ا يسقال توسعأ  وت فيفا  

 وهللا أ لم.

: أنه يجوز هن ا  نيأ صدوا اللطدوي  دن النهدار هذا لدم يلقددا وم نا

دردل  -   ن المفسددا  لحدديس  ائ دأ رضدي هللا  نهدا قالدة:شي

فقلندا:  »عنل ع ندك  من  شنيء«ذا  يوا فقدال   لي رسول هللا 

ثم أتاندا يو دا  آردر فقلندا يدا رسدول هللا  »مإني إذا  صالئ  «إ  فقال: 

"روا  »أري يننه ملقند أصنبح  صنالئما  مأكننل«أهدد  لندا حديس فقدال 

  الفرا فإنده إ بدد  دن ت ييدة الجما أ هإ ال  ار " وهها ب ال

من  لن  يجمن  الةنياه ابنل «نيله  ن الليل لحديس حفصأ  رفو دا  

"روا  ال مسددأ وصددححه ابددن ر يمددأ وابددن »الفجننر منن  صننياه لننه

ح ددا " وذلدده    جددنس الندددب أوسددع  ددن جددنس المفددروا وهللا 

 أ لم.

: القددول الصددحي  والددرأ  الددراج  الملددي  هددو جددواز قطددع وم نننا

دوب  وإ قضا   لى القول الصحي . ب ال  الفدرا الصوا المن

فإندده إ يجددوز قطعدده هإ بالمسددو  ال ددر ي وأ ددا النفددل فددال بددأف 

 »ملقند أصنبح  صنالئما  مأكنل«بقطعه  لحديس  ائ أ السابق وفيه 

إنمنا مثنل صنوه «وفي روايأ للنسدائي  دن حدديس  ائ دأ  رفو دا  

اعا وإن التطوع مثل الرجل يخرج م  ماله صداة مإن شناء أم ن

وهدددها  دددن بددداب اللوسدددعأ فدددي النفدددل     جدددنس  »شننناء حبسننننا

المندوبا  أوسع وأيسر  ن جنس الواج ا   فإ  الصوا النافلأ لدو 
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شا  يل  ه هتما ه إسلثقله الناف  ول ن لما  لموا أنه يجوز قطعه 

 دددع أفضدددليأ هتما ددده هدددا   لددديهم  وهددده  يفيدددد أنددده يلسدددا   فدددي 

 الواج ا .المندوبا   ا إ يلسا   في 

: أ  الواج ددا  غال ددا   ددا ت ددو   حدددود  الوقددة والمقدددار وم نننا

شالصددلوا  المفروضددأ فإنهددا  حدددود  الوقددة و حدددود  المقدددار  

ر ضا  فإنه  حدد الوقدة و حددد المقددار  وأ دا النوافدل  اوشصو

فإ  ال اب فيها  فلدوأل  فيجدوز اللطدوي بالصدال  فدي شدل وقدة هإ 

وقددا  الثالثددأ لحددديس  ق ددأ بددن  ددا ر فيمددا ورد النهددي  ندده شا 

ي ناننا أن نةنلي منين  أو أن    ث سناعات كنان رسنول هللا «

نقبر مين  موتانا حني  تطلن  الشنمس بازغنة حتن  ترتفن  وحني  

يقننوه اننالئ  الينيننرة حتنن  تننزول الشننمس وحنني  ت ننيف الشننمس 

ال صن ة بعند الفجنر «"روا   سدلم" وحدديس »للغروب حت  تغرب

وال صنننن ة بعنننند الةننننبح حتنننن  تغينننن   حتنننن  ترتفنننن  الشننننمس

" لفق  ليه" والصوا شهله  حدود ب هر ر ضا  فقال  »الشمس

وأ ا المندوب فإنه واسع فيجوز صياا شل يوا  ن السدنأ هإ ا يداا 

اللددي ورد النهددي  ددن صدديا ها شيددو ي العيدددين وأيدداا الل ددريق هإ 

لمددن لددم يجددد الهددد  وا حاديددس فددي ذلدده  عروفددأ  وال شددا  شددهله 

نهددا  حدددود  با ل ددار المددال الدده  تجددم فيدده وبا ل ددار المقدددار فإ

الواجم فيه وأ ا الصدقأ فإنهدا غيدر  حددد   ف داب النفدل بالصددقأ 

أوسددع  ددن بدداب ال شددا  وشددل ذلدده دليددل  لددى أ  جددنس المندددوبا  

أوسع  ن جنس الواج ا  وأنه يلسا   فدي المسدلح ا  أوسدع  مدا 

 يلسا   في المفروضا  وهللا أ لم.

: ذشر أبو الع اف ابن تيميأ رحمه هللا تعالى أ  الوضدو  هذا  ناوم

شا   سلح ا  فلةنسا  أ  يقلصر  لدى الد ع  واسدلدل  لدى ذلده 

بوضددو  ابددن  مددر لنو دده جن ددا  هإ رجليدده  وهددها يفددري  لددى هدده  

القا دددد     الوضدددو  المسدددلحم يلوسدددع فيددده  دددا إ يلوسدددع فدددي 

سدع  دن جدنس الواج دا  الوضو  الواجم    جنس المندوبا  أو
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وهللا أ لم. فهه  بع  الفروي  لى هه  القا دد  ضدربناها لده  دن 

 باب اللوضي  فقال وهللا أ لم.

**** 

/ عل الم دوب يلزه بالشروع ؟ ما القنول الةنحيح مني ذلنو 37سـ

 م  بيانه بالدليل والتفري  ؟ 

هه  المسألأ رالفيدأ والقدول الصدحي  فيهدا أ  المنددوب  :أقولجـ/ 

يل ا بال روي هإ في النسد ين فقدال  ونعندي بالنسد ين أ  الحد  إ 

والعمر  فإذا أحرا بالعمر  أو بالح  نفال  وجم  ليه هتما ده لقولده 

ِه وأ ددا سددائر المندددوبا  فإنهددا إ  ددوا اْلَحدد   َواْلعُْمددَر َ ِل  تعددالى ﴿َوأَتِمه

هددا تلدد ا بال ددروي هإ أ  ا فضددل باإتفددات هتما هددا واإسددلمرار في

و دددا قطعهددا وهددها هددو  ددههم جمدداهير أهددل العلددم وارلددار  أبددو 

  -الع اف ابن تيميأ رحمه هللا تعالى والدليل  لى ذله  د  أ ور:

: حديس  ائ أ السابق  ند  سلم في صحيحه وفيه أنها مم  األدلة

أري يننه ملقنند «ثددم أتانددا يو ددا  فقلنددا: أهددد  لنددا حدديس فقددال:  -قالددة:

هددها فيدده دليددل  لددى أ  الملنفددل بالصددوا و »أصننبح  صننالئما  مأكننل

يجوز أ  يقطعه ه  شا  ذله ودإلدأ هدها الحدديس ليسدة  دن ق يدل 

الظدداهر  بددل هددي  ددن ق يددل الددنص  أ  أ  هددها الحددديس نددص فددي 

الموضددوي  فهددها نددص صددحي  صددري  فددي أ  الصددائم الملطددوي 

 أ ير نفسه ه  شا  أتم وه  شا  قطع.

شدرب شدرابا   أ  رسدول هللا : حدديس أا هدانئ  وم  األدلة أي ا  

فناولها ال راب فقالة: أني صدائمأ ول دن شرهدة أ  أرد سدؤر   

إن كنان ا ناء  من  رم نان ماا ني يومنا  مكاننه وإن كنان «فقال 

"حدديس صدحي " »تطوعا  مإن شع  ماا ي وإن شع  م  تق ي

والظاهر والعلم  ند هللا تعالى أ  صديا ها شدا  نافلدأ    أا هدانئ 

نها تقطع الصوا الواجم  وهنما قطعدة صدوا النفدل ولدم أ لم  ن أ

أ   »وإن كان تطوعا  « ليها فيه قضا    نه قال  يوجم الن ي 

مإن شع  ماا ي وإن «هذا شا  هها الصوا اله  أفسدتيه تطو ا   

فلما لم يوجم  ليها فيده قضدا   لمندا أ  ا  در  »شع  م  تق ي
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ا  أتمده وه  شدا  قطعده  راجع هلى ارليدار الصدائم تطو دا  فدإ  شد

وإ هثم  ليه  ثم ه  شا  بعدد ذلده أ  يقضديه فلده ذلده وه  لدم ي دأ 

فال حرل  ليه وإ هثم  وهو دليل  لى أ  النفدل إ يلد ا بال دروي 

 وهللا أ لم.

 ا روا  اللر ه  في جا عه قال: حددثنا  حمدد  -:وم  األدلة أي ا  

و العمدديس  ددن بدن ب ددار قددال حددثنا جعفددر بددن  دو  قددال حدددثنا أبد

بدين سدلما    و  بن أبي جحيفأ  ن أبيه قال: آرى رسدول هللا 

وبين أبي الدردا  ف ار سلما  أبا الدردا  فدرأ  أا الددردا   ل هلدأ 

فقال:  ا شأنه  ل هلأ   قالة: أ  أرا  أبا الددردا  لديس لده حاجدأ 

في الدنيا  قالة فلما جا  أبدو الددردا  قدرب هليده طعا دا  فقدال: شدل 

ني صائم  قال:  ا أنا بآشل حلى تأشل  قال: فأشل  فلمدا شدا   دن فأ

الليل ذهم أبو الدردا  ليقوا فقال له سلما : نم فناا ثدم ذهدم يقدوا 

فقال له: نم فناا  فلما شا   ند الص   قال له سلما : قم اش  فقا دا 

فصددليا  فقددال: ه  لنفسدده  ليدده حقددا ولربدده  ليدده حقددا  ولضدديفه 

هله  ليه حقا  فأ ال شل ذ  حق  حقه  فأتيا الن ي  ليه حقا  وه   

  حديس صحي " وأصله »صدق سلمان«فهشرا ذله له فقال له"

أ در سدلما  فدي  في الصحي   ووجه ال داهد  نده هدو أ  الن دي 

تفطيددر   بددي الدددردا   وأقددر أبددا الدددردا   لددى فطددر  هددها وقطددع 

ه  مدا يددل بقضا  ذله اليوا الده  قطعد صو ه ولم يأ ر  الن ي 

  لى أ  الملطوي أ ير نفسه ه  شا  أتم وه  شا  قطع وهللا أ لم.

:  ا روا  اللر ه  فدي جا عده قدال: حددثنا قلي دأ  وم  األدلة أي ا  

قال حدثنا أبو ا حوص  ن سما  بن حرب  ن أبن أا هانئ   دن 

فأتى ب راب ف رب  نده   أا هانئ  قالة: شنة قا د   ند الن ي 

ومنا «ربة  نده فقلدة أندي أذن دة فاسدلضفر لدي فقدال ثم نداولني ف د

أمننن  ا ننناء ك ننن  «قالدددة: شندددة صدددائمأ فدددأفطر  فقدددال  » ذاك

"حدديس صدحي "ووجه »من  ي نرك «فقالة: إ  فقال  » تق ي ه

لهددا ذلدده اإلفطددار وهر ددار  بأندده لدديس  ددن  الدإلددأ  ندده تجددوي   
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الدددهنوب اللدددي تسدددلوجم أ  يسدددلضفر  نهدددا وأ  هدددها اإلفطدددار إ 

 رها ويوضحه  ا بعد  وهللا أ لم .يض

حدددثنا  حمددود بددن  -: قددال اللر دده  فددي جا عدده:ومنن  األدلننة أي ننا  

غيال  قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شع أ قال: شنة أسدمع سدما  

بن حرب يقول: أحد بني أا هانئ  حدثني  فلقية أنا أفضدلهم وشدا  

سول هللا اسمه جعد   وشانة أا هانئ  جدته فحدثني  ن جدته أ  ر

  درل  ليها فد ى ب دراب ف درب ثدم ناولهدا ف دربة فقالدة يدا

الةننالئ  « هللا: أ ددا هنددي شنددة صددائمأ فقددال رسددول هللا   لرسددو

ووجه الدإلدأ  »المتطوع أمي  نفسه إن شاء صاه وإن شاء أمطر

  نه واضحأ.

 : القياف ا ولو  وبيانه أ  يقال: لقد ث ة أنده وم  األدلة أي ا  

به أفطددروا فددي السددفر فددي شددهر ر ضددا  بعددد أ  وبعدد  أصددحا

أص حوا صائمين  وفطرهم هها لم ب ن  ن   قأ وهنما    بع  

 النداف تحرجدوا  دن اإلفطدار  دع   دقأ الصدياا  لديهم  فدأفطر 

ليدددريهم أ  هدددها جدددائ   فدددإذا شدددا  اإلفطدددار فدددي السدددفر فدددي شدددهر 

ر ضددا  جددائ ا  وهتمدداا الصددوا  سددلحم  فددف  يجددوز الفطددر فددي 

اللطوي  ن باب أولى وأرر  وهدها واضد . وقدد تقدرر فدي  صوا

 ا صول أ  القياف ا ولو  حجأ.

: اإلجمداي السد وتي فدإ  أبدا الددردا  وأبدا طلحدأ وم  األدلة أي نا  

وأبا هرير  وابن   اف وابن  مر وحهيفأ شانوا يصو و  تطو ا  

ثم أحيانا  يقطعدو  ذلده  دن غيدر ن يدر  دن بقيدأ الصدحابأ  فصدار 

بمثابأ اإلجماي الس وتي  لى أ  النفل إ يل ا بال دروي فيده  ذله 

و ع شثر  قطع صوا النفل في  هدهم لم ينقل  نهم هن ار ذله  ما 

يدل  لى اتفاقهم  لى جواز قطعده  نده نفدل فيقداف  ليده شدل نفدل 

 وهللا أ لم.

: قياف آرر النفل  لى أوله  ف ما أنه شا    يرا  وم  األدلة أي ا  

ف هله هو   ير في آردر   فدإ  شدا  أتدم وه  شدا  قطدع  في أوله 
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وهذا قطعدده فإندده هنمددا قطددع أ ددرا   ندددوبا  و ددن المعلددوا الملقددرر أ  

 المندوب يثاب فا له وإ يعاقم تارشه وهللا أ لم.

: قيداف قطعده فدي أثنائده  لدى ترشده  دن أساسده  وم  األدلة أي ا  

شديئا  فإنده إ يعاقدم  ف ما أنه لو تر  المندوب أساسا  ولم يفعل  نه

لو فعل  نه شيئا  ثم قطعده فدي  ه لى ذله وإ يأثم بهها اللر  ف هل

أثنائه أيضا  إ يعاقم  لى هها القطع بجا ع جواز اللر  فدي شدل  

 وهو قياف صحي   سلو  لجميع أرشانه.

:  دا تقددا  دن حدديس  ائ دأ بروايدأ النسدائي أ  وم  األدلة أي نا  

صوه التطوع كمثل رجل يخرج من  مالنه  إنما مثل«قال  الن ي 

فهدده  بعدد  ا دلددأ  »صننداة مننإن شنناء أم نناعا وإن شنناء حبسنننا

اللي تفيد صحأ  ا قلنا   دن أ  المنددوب إ يلد ا بال دروي هإ فدي 

النسدد ين وهللا ربنددا أ لددى وأ لددم  وأ ددا الفددروي ف ثيددر  وأذشددر لدده 

  -بعضها:

فإنددده إ يلددد ا  : اللطدددوي بالصدددال  فدددإ  الع دددد هذا دردددل فيدددهمم ننننا

 بال روي فيه  نه نفل والنوافل إ تل ا بال روي.

: هذا أراد الع د أ  ي رل صدقأ واررل بعضدها فقدال ثدم بددا وم نا

لدده  دددا هرددرال ال دداقي فلدده ذلدده  نهددا ندددب والمندددوب إ يلدد ا 

 بال روي فيه.

: الصدددال  المعددداد  هدددي نافلدددأ فدددإذا بددددا للع دددد أ  إ ي ملهدددا وم ننننا

 ذله  نها ندب والمندوب إ يل ا بال روي. وقطعها فله

: صال  ال سو  فإنها نفل فإذا درل الع دد فدي جما لهدا ثدم وم نا 

 بدا له أ  يقطعها فله ذله  نها ندب والمندوب إ يل ا بال روي.

: الصوا النافلأ  فإذا ابلدأ  الع د ثم بدا له أ  يقطعه فلده ذلده وم نا

 دوب إ يل ا بال روي.وإ قضا   ليه  نه ندب والمن

: اإ ل ا   فإ  ا صل فيه أنه  ندوب فدإذا ابلددأ  الع دد ثدم وم نا

بدا له أ  يقطعه فله ذله وإ حدرل  ليده  نده نددب والمنددوبا  إ 

 تل ا بال روي فيها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                        

  وجواب

 

120 

: الهد   فإ  الواجم ذبد  شدا  أو سد ع بقدر  أو سد ع بعيدر  وم نا

  ثم بدا لده أ  إ يدهب  هدها فإذا زاد اإلنسا   لى  ا يجم  ليه فيه

ال ائددد فلدده ذلدده    هددها ال ائددد ندددب والمندددوب إ يلدد ا بال ددروي 

 فيه  هها  لى القول الصحي  وهللا أ لم.

: العلق فإنه  ندوب فإذا   ا السيد  ليه ولم يللفظ به  ول ن وم نا

سدددعى فدددي رطواتددده  ثدددم بددددا لددده أ  يقطعددده فلددده ذلددده  نددده نددددب 

 ال روي فيه.والمندوب إ يل ا ب

: الطوا   فإ   نه  ا هو فرا يلد ا هتما ده بال دروي فيده وم نا

و نه  ا هو  ندوب فإذا شري فدي الطدوا  المنددوب ثدم بددا لده أ  

 يقطعه فله ذله  نه ندب والمندوب إ يل ا بال روي فيه.

: الم ية بمنى ليلأ اللاسع فإنه  ندوب  ندد  ا دأ أهدل العلدم وم نا

ل ثم بدا له أ  يقطعه ويههم هلى  رفأ أو ي ية في فإذا ابلدأ  الحا

  ددأ رددارل حدددود  نددى فلدده ذلدده  ندده  ندددوب والمندددوب إ يلدد ا 

 بال روي فيه وهللا أ لم.

تجديد الوضو   فإ  تجديد  نافلأ فإذا ابلدأ  الع د ثم بدا له  -:وم نا

أ  يقطعدده وإ يلمدده فلدده ذلدده وإ حددرل  ندده ندددب والمندددوبا  إ 

ل ددروي فيهددا. فهدده  بعدد  الفددروي اللددي تلضدد  بهددا هدده  تلدد ا با

 القا د  وهللا ربنا أ لى وأ لم 

  **** 

 / ما المواض  التي يكون ترك الم دوب مينا أم ل ؟ 38سـ

أقول: هدها سدؤال جيدد وجوابده أ  يقدال: ي دو  تدر  المنددوب جـ/ 

  -أفضل في الحاإ  اشتيأ:

ب  فدددإذا شدددا  تدددر  : هذا شدددا  يقصدددد بلرشددده تدددأليف القلدددواألولننن 

المندوب يوجم تآلف القلوب و ددا ارلالفهدا واتحداد الصدف فإنده 

يلر       صدلحأ تدأليف القلدوب وبقدا  ا ردو  أهدم  دن  را دا  

 صلحأ اإلتيا  بهها المندوب  قال أبو الع اف ابن تيميأ رحمه هللا 

تعددالى تويسددلحم للرجددل أ  يقصددد هلددى تددأليف القلددوب بلددر  هدده  

   صلحأ اللأليف في الدين أ ظم  ن  صدلحأ فعدل المسلح ا   

This file was downloaded from QuranicThought.com



  تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال وجواب    
121 

هها(ا.ه). أ  المندوب  وقال أبو الع اف أيضا  تو علوا أ  ائلال  

ا  أ أ ظم في الدين  ن بع  هه  المسلح ا  فلدو ترشهدا المدر  

إئددلال  القلددوب شددا  ذلدده حسددنا  وذلدده أفضددل هذا شددا   صددلحأ 

ا.ه). قلة: ودليدل ائلال  القلوب أ لى  ن  صلحأ ذله المسلحم(

ذله أ  الملقرر شر ا  أنه هذا تعارا  صلحلا  رو دي أ الهمدا 

بلفويددة أدناهمددا  فددإذا تعارضددة  صددلحأ تددأليف القلددوب وبقائهددا 

 صلحأ فعل  نددوب  عدين  بحيدس يدؤد  فعدل  ع لآلفأ   لحابأ   

هحددداهما هلددى تفويددة ا رددر  فإننددا نقدددا المصددلحأ العليددا بلفويددة 

فأ  المصدلحلين أهدم وأش در فدي نظدر    إ شده  المصلحأ الدنيا 

أ   صدددلحأ اللدددأليف أولدددى بالمرا دددا  وأحدددر  بدددالنظر وأجددددر 

باإهلمدداا إسدديما وأ  ال ددريعأ حرصددة شددل الحددرص  لددى بقددا  

القلوب  لفقه  لآلفأ  لحابأ ولهله فإنهدا قدد قطعدة جميدع الوسدائل 

ضدا  أ  المفضيأ هلى ارلال  القلوب شما هو  علوا  ويددل  ليده أي

النفددع الملعددد  هذا تعددارا  ددع النفددع القاصددر  فإندده يقدددا النفددع 

الملعد   لى النفع القاصر  وفعل هها المندوب نفعده قاصدر  لدى 

صددداح ه وأ دددا ترشددده فإنددده يحصدددل تدددآلف القلدددوب واتحددداد ال لمدددأ 

وائددلال  ا رواأل و دددا تناشرهددا  وهددها نفددع  لعددد   فددإذا تعددارا 

للر  أ ظم  نها ذا  نفع  لعد  فال الفعل واللر  وشانة  صلحأ ا

يقدا  لى الفعل  ننا بهها اللر  نحصل نفعا   -أ  اللر   -شه أنه 

 لعديا  وهها واض   ويدل  ليده أيضدا  أ  الملقدرر فدي القوا دد أ  

المفضددول قددد يصددير فاضددال  والفاضددل قددد يصددير  فضددوإ   وذلدده 

صدلحأ فهدو باقلرا  المصلحأ  ن  د ها  فأ  طر  شانة فيه الم

الفاضددل  وي ددو  الطددر  الدده  فارقلدده المصددلحأ  فضددوإ   هذا 

 لمددة هددها فددا لم أ  فعددل المندددوب فيدده  صددلحأ وإ شدده  ول ددن 

ترشدده فددي هدده  الحددال المعينددأ فيهددا  صددلحأ أ ظددم وأش ددر وأهددم  

فالمصددلحأ المقلرنددأ بدداللر  أ ظددم  ددن المصددلحأ المقلرنددأ بالفعددل 

لحالددأ  وهددها هددو  ددين الفقدده  فيددرج  اللددر   لددى الفعددل فددي هدده  ا

أ ني  را ا  المصال  والمفاسد  فإ  قلة: فهال  ثلة لهله لي و  
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نعم والفدروي شثيدر  ول دن أقلصدر  لدى بعضدها  -واضحا   فأقول:

  -طل ا  لالرلصار فأقول:

: هذا صلية بقوا  ن الحنفيأ أو صلية  عهم ورأية أ  تدر  م نا

تددأليف القلددوب فاترشدده   رفددع اليدددين  ددع المواضددع الثالثددأ يوجددم

ونعني بالمواضع الثالثأ أ   ند الهو  للرشدوي و ندد الرفدع  نده 

وبعددد القيدداا  ددن الددرشعلين  ذلدده     ددههم ا حنددا   دددا رفددع 

اليدين في هه  المواضع وأ ا في ت  يدر  اإلحدراا فالمدهاهم  لفقدأ 

 لددى الرفددع فددي هددها الموضددع فددإذا شددا  رفعدده ليددديه فددي هدده  

ي هلى اإرلال  واللنازي واللنافر والطعدن فيده أو المواضع يفض

 دا ق ولهم للوجيهه ونصحه الده  أتيدة  دن أجلده فدإ  ا فضدل 

لده ترشده فدي هده  الحالدأ المعيندأ ذلده     صدلحأ اللدأليف أولددى 

 را ا    ن  جرد  صلحأ فعدل هدها المنددوب  إسديما وأ  بعد  

الحالدأ هده  أ  ا حنا  فيه تعصم شديد لمهه ه  ف ا  المناسم و

يلر  هها المندوب المعين في هه  الحالأ المعينأ  را ا   لمصدلحأ 

اللددأليف  ولمددا شنددة فددي بعدد  الدد الد اللددي تعلمددد  ددهاهم الحنفيددأ 

صلية بهم ه ا ا  وشنة أرفع يد  فدي هده  المواضدع ولمدا فرغدة 

 ددن الصددال  أرد  أ  أقددوا للمو ظددأ واللددهشير ففوجئددة أ  ه دداا 

أره الالقال ق لي وت لم  ع الجما أ بلضلهم اللي إ المسجد ا صلي 

أفهمها فلما فر  ردرل أشثدر  دن فدي المسدجد هإ نفدرا  يسديرا  ولمدا 

سألة  ن اله  قاله ذله اإل اا وجد  أنه قال: ه  هها الرجل هنما 

جا  ليعلم م  هه ا  غير  ههم اإل اا ا  ظم أبي حنيفأ  حلى هو 

وأسدي  بدي الظدن ورفد  أهدل  ررل  ن المسجد فوقع اإرلال 

المسجد المو ظأ وحر وا  نها  ن أجل أني فعلة سنأ شدا   لدي 

أ  أترشهددا لمصدددلحأ اللدددأليف  ول نددي شندددة قليدددل الفقدده فدددي هددده  

المسألأ  وقد قررها أبو الع اف ابن تيميأ أشمل تقرير ول ن جهلي 

بها هو اله  أوقعني في  ثل هها ا  ر فدانل هوا رحم دم هللا تعدالى 

 لهه  المسألأ وهللا يلوإنا وهياشم. وهو أ لى وأ لم.
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: قرر أبو الع اف رحمه هللا تعالى فدي الفلداو  أ  الفقيده هذا وم نا

شا  ير  سنيأ القنو  في الوتر  وصلى بقوا إ يرو  القنو  في 

الددوتر وطل ددوا  ندده أ  إ يقنددة بهددم فددإ  الم ددروي فددي حقدده تددر  

و لددأ ذلدده طلددم تددأليف القلددوب  القنددو  فددي هدده  الحالددأ المعينددأ 

وات اذ ال لمأ وقطع أس اب ال قات وال ال  المفضي هلى اللنازي 

واللحدد ب وذلدده    المندددوب هذا شددا  فددي ترشدده تحصدديل ذلدده 

فالم ددروي ترشددده  نددده هذا تعدددارا  صدددلحلا  رو دددي أ الهمدددا 

بلفوية أدناهما  و   ال ريعأ جا   بلحصيل المصال  وت ميلها 

 اسد وتقليلها وهللا أ لم.وتعطيل المف

: قرر أبو الع اف في الفلاو  أ  السنأ تر  الجهر بال سدملأ وم نا

وأبا  أن ال بي «لورود ا دلأ بهله شحديس أنس في الصحيحين 

 »بكنننر وعمنننر كنننانوا يفتتحنننون الةننن ة بالحمننند هلل رب العنننالمي 

ال ي كرون بسن  هللا النرحم  النرحي  مني أول انراءة وال «ولمسلم 

 ال يجنرون ببسن  هللا النرحم  النرحي  «وفي روايأ  » ي آصرعام

ول نه قرر أيضا  أ  الجهر بهدا  »كانوا يسرون«وإبن ر يمأ   »

هذا شددا  فيدده  صددلحأ تددأليف القلددوب فددإ  ا فضددل فددي هدده  الحالددأ 

المعينأ أفضل  و ثدال ذلده: هذا صدلى اإلنسدا  بقدوا  دن ال دافعيأ 

ال سدملأ    ال دافعيأ يدرو  الجهدر فإنه  ن المناسم جددا  الجهدر ب

بهددا  وقددد حدددثني  ددن أثددق بدده أندده صددلى ه ا ددا  فددي بعدد  الدددول 

ا فريقيأ ولم يجهر بال سملأ فأ ادوا الصدال  وقنلدوا  ليده وشداد  

ت ددو  فلنددأ  فددالجهر بال سددملأ وه  شددا  فعددال   فضددوإ  هإ أندده فددي 

للأليف  بع  ا حوال ي و  فاضال  وذله هذا اقلرنة به  صلحأ ا

فإ   را ا   صلحأ اللأليف أولى  ن  را دا  فعدل هدها المنددوب  

وهددها هددو الدده  ندرسدده لطالبنددا  أ نددي الحددرص  لددى النظددر فددي 

 المصال  والمفاسد وهللا أ لم.

: الجهددر باللددأ ين فددال شدده أ  الجهددر باللددأ ين فددي الصددال  وم نننا

وهدو الجهريأ هو السنأ ول ن هذا صلية بقدوا إ يدرو  الجهدر بده 

 ددههم بعدد  الحنفيددأ  أو صددلية بيددنهم فددإ   ددن المصددلحأ تددر  
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الجهدر باللدأ ين تأليفدا  لقلددوبهم وتحصديال    لدى المصدلحلين  وقددد 

حدددثنا بعدد  الددد ا  أندده صددلى فددي  سددجد فددي دولددأ أل انيددا وشددا  

المسجد ش يرا  و دا را  بالمصدلين فلمدا قدال ه دا هم توإ الضدالين( 

ه باللددأ ين  ويقددول: وإ يسددمع فددي رفددع أرونددا الدا يددأ هددها صددوت

المسددجد هإ تددأ يني فقددال فلمددا فرغددوا  ددن الصددال  ر دداني القددوا 

بأبصارهم  ن قوف  واحد  وبدد وا يلنداجو  فيمدا بيدنهم وبعضدهم 

قاا وهو ينف  يد  في وجهي  ن را   دا فعللده  يقدول: وهنمدا أتيدة 

 ددهشرا  ووا ظددا  فقلددة: أندده  ددن المناسددم تددر  اللددهشير فددي هدده  

الحالأ  وهها الدا يأ ج ا  هللا ريرا  وأج ل له ا جدر والمثوبدأ لدو 

أنه فقده هده  المسدألأ وتدر  الجهدر باللدأ ين لمدا حصدل  دا حصدل 

وللم ن  ن و ظهم وهيصال صو  ال ير هليهم بقلوب  ق لأ وهني 

ه   ددن أهددم المهمددا  أ   -بهدده  المناسدد أ  ندداد  وبددأ لى صددوتي:

المعلمد في الد الد اللدي يريدد الدد و  يلعر  الدا يأ  لى المههم 

فيها  وهها واجم المؤسسأ اللي سدينطلق  نهدا  وذلده حلدى يأرده 

لف ددر  دتدده وإ يقددع فددي  ثددل هدده  اإلحراجددا  اللددي ت ددو  سدد  ا  

إلفساد وتعطيل  قصود  اله  جا   دن أجلده وهدها  دن بداب الددفع 

أيسدر  وقد تقرر أ  الدفع أيسر  ن الرفع  فددفع ا  در ق دل وقو ده

 ددن رفعدده هذا وقددع شمددا هددو  حسددوف و جددرب وهللا ربنددا أ لددى 

 وأ لم.

يسلحم تر  المندوب أحيانا  لئال يظن وجوبه  أو  -:الحالة الثانية

ترتددم  لددى المداو ددأ  اأندده سددنأ رات ددأ إ ين ضددي اإلرددالل بهددا  فددإذ

 لى المسلحم هلحاقه بالواج دا  فالسدنأ ترشده أحياندا  حلدى يلقدرر 

ه لدديس بواجددم  وهددها فددي المندددوبا  اللددي ليسددة فددي القلددوب أندد

برات ه  أ ا السنن الرات أ فإنها إ تلر   قال أبو الع اف ابدن تيميدأ 

أ  قدددرا   سدددور   -رحمددده هللا تعدددالى تإ ين ضدددي المداو دددأ  ليهدددا 

بحيس يلوهم الجهال أنها واج دأ وأ   -السجد  في فجر يوا الجمعأ

لعددا وجوبهدا( وقدال أيضدا :  تارشها  سي  بل ين ضي ترشها أحياندا  

تإ يجددوز أ  تجعددل المسددلح ا  بمن لددأ الواج ددا  بحيددس يملنددع 
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الرجددل  ددن ترشهددا ويددر  أندده قددد رددرل  ددن ديندده أو  صددى هللا 

ورسوله(ا.ه). وقال أيضا  توقد ي و  تر  المندوب أفضل هذا شا  

الجهال يظنو  أنها سنأ رات أ أو واج أ فللر  حلى يعدر  النداف 

سة برات أ إسيما هذا داوا  ليها الناف فين ضي ترشها أحيانا  أنها لي

فالفعددل الواحددد يسددلحم فعلدده تددار  ويلددر  تددار  أرددر  بحسدددم 

المصال (ا.هدد). شال دده رحمدده هللا تعددالى  ورالصددأ هدده  الحالددأ أ  

يقال: أ دا ا  در الواجدم فإنده إ يلدر   طلقدا   وأ دا السدنأ الرات دأ 

النوافدل اللدي ليسدة برات دأ فإنهدا تلدر   فإنها أيضا  إ تلدر   وأ دا

أحيانددا  هذا ريددف  ددن المداو ددأ  ليهددا ظددن اشرددرين بأنهددا تصددف 

 صدددا  السدددنن الرات دددأ المؤشدددد   أو تصدددف  صدددا  الواج دددا   

وشهله هذا تطر  هلى ذهنه هو نفسده أنده يلدآثم بلرشهدا فالمسدلحم 

س لدده تددر  هددها الفعددل أحيانددا   و لددأ ذلدده سددد ذريعددأ ا لقدداد  ددا لددي

بواجم واج دا   وسدد ذريعدأ ا لقداد  دا لديس بسدنأ رات دأ بأنده سدنأ 

رات ددأ  وهددها  أردده صددحي . و لددى ذلدده فددروي شثيددر  أذشددر لدده 

  -بعضها:

: ت رار تجديد الوضو   فدإ  ت درار  سدنأ ل دن هذا ريدف  دن م نا

ظن الجهال أ  الوضو  ل دل صدال  بدال حددف  دن الواج دا  فإنده 

نه ليس بواجدم ففدي صدحي   سدلم  دن يسلحم ترشه أحيانا  ل يا  أ

صدلى الصدلوا  يدوا الفدل  بوضدو   أ  الن دي  حديس بريد  

و س   لى رفيه فقال  مر: يا رسدول هللا لقدد صدنعة اليدوا شديئا  

 وهللا أ لم. »عمدا  ص عته يا عمر«لم ت ن تصنعه فقال 

: جلسأ اإسلراحأ  فإنها وه  شانة سدنأ هإ أنهدا ليسدة  دن وم نا

الرات أ اللي يحافظ  ليها دائما  بل السنأ أحيانا  ترشها  فإنهدا السنن 

 رأين  ال بني «قدال  لم ترد هإ في حديس  اله بن الحدويرف 

يةننلي مننإذا كننان منني وتننرو منن  صنن ته لنن  ينن ن  حتنن  يسننتوع 

"روا  ال  ددار " قددال ابددن القدديم رحمدده هللا تعددالى توهنمددا »جالسننا  

ديس أبدي حميدد و الده بدن فدي حد -أ  جلسدأ اإسدلراحأ  -ذشر  

ً  لدهشرها شدل  دن وصدف  الحويرف ولو شا  هديه  َ فعلها دائمدا
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(ا.ه).  ع أ  أهل العلدم ارللفدوا فدي سدنيلها أصدال   ل دن صالته 

القول الصدحي  هدو أنهدا سدنأ  دن سدنن الصدال  ول دن و دع القدول 

بأنها  ن سنن الصال  هإ أنها ليسة  ن السنن المؤشد  فحيس شدا  

هله فإ  المسلحم تر  هده  الجلسدأ أحياندا   حلدى إ يظدن ا  ر ش

الظا  أنهدا  دن الواج دا  أو يظدن الظدا  أنهدا  دن السدنن المؤشدد  

 وهللا أ لم.

 : حديس ابن  مر رضي هللا  نهما قدال: قدال رسدول هللا وم نا

"حددديس حسددن" فهدده  »رحنن  هللا امننرءا  صننل  ابننل العةننر أربعننا  «

لمطلددق الدده  لدديس براتددم  وقددد سددئل الرشعددا  ا ربددع  ددن النفددل ا

 نها أبو الع اف ابن تيميدأ رحمده هللا تعدالى فدأفلى بدأ  المسدلحم 

ترشها أحياندا   وهده  هدو الصدحي  ه  شدا  هللا تعدالى     دا لديس 

بسنأ  رات أ سن ترشه أحيانا   فا فضل تدر  هده  الرشعدا  ا ربدع 

ظدددن أحياندددا  حلدددى إ تصدددف  صدددا  السدددنن الرات دددأ فضدددال   دددن 

 ا ل ارها  ن الواج ا  وهللا أ لم.

: اللنفل ق ل المضرب  فإنه سنأ ول ن ليس  ن السنن الرات دأ وم نا

ثدم قدال  »صلوا ابل المغنرب صنلوا ابنل المغنرب«المؤشد  لحديس 

" لفددق  ليدده" ول نهددا ليسددة  ددن السددنن »لمنن  شنناء«فددي الثالثددأ 

    دا  الرات أ  فحيدس شدا  ا  در شدهله فالمسدلحم ترشهدا أحياندا  

لدديس بسددنأ رات ددأ فإندده يسددن ترشهددا أحيانددا . وارلددار  شددي  اإلسددالا 

رحمه هللا تعالى  وهها اللر  يقصد به اللفريدق بدين السدنأ الرات دأ 

 والنفل المطلق وهللا ربنا أ لى وأ لم.

بي  كل أذاني  ص ة، بي  كنل «: اللنفل بين ا ذانين لحديس وم نا

" لفددق  ليدده" »لمنن  شنناء«ثددأ ثددم قددال فددي الثال  »أذاننني  صنن ة

والصال  بين ا ذانين نوي  ن اللنفل المطلق وليس هو  دن السدنن 

المؤشد  الرات أ اللي يحافظ  ليهدا دائمدا   وحيدس شدا  ا  در شدهله 

فالمسلحم للع د أ  يلرشه أحيانا  حلى يمي  بهدها اللدر  بينده وبدين 

رلار  شي  النفل الراتم وحلى إ يظن الجهال أنه  ن الواج ا  وا

 اإلسالا أبو الع اف رحمه هللا تعالى وهللا أ لم.
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الجلوف  لى العق ين بين السجدتين فإنه  دن سدنن الصدال   وم نا:

شما ث ة ذله في صدحي   سدلم  دن ابدن   داف أنده لمدا سدئل  دن 

فقيددل لده: هنددا لندرا  جفددا  بالرجددل  »تلننو السن ة«ذلده أجدداب بقولده 

هده  الهيئدأ بدين السدجدتين  ول دن »ال بنل عنو سن ة نبينو «فقال 

ليسة  ن السنن الرات دأ المؤشدد  اللدي ين ضدي المحافظدأ  ليهدا فدي 

شل جلسأ بين السجدتين وهنما يفعلها أحياندا  ويلرشهدا أحياندا   وهدها 

اللددر  لهددا أحيانددا   ددن السددنن حلددى إ تصددف هدده  السددنأ  صددا  

 الواج ا  وإ تصف  صا  السنن المؤشد  وهللا أ لم.

لقد قرر أبو الع اف في الفلاو  أنه إ ين ضي المداو أ  لى : وم نا

قرا   سور  السجد  واإلنسا  في صال  الفجدر يدوا الجمعدأ وذلده 

حلددى إ يظددن الظددا  أنهددا  ددن الواج ددا  الملحلمددا   وأ  تارشهددا 

 سددي  بددل ين ضددي ترشهددا أحيانددا  حلددى إ يظددن الجاهددل أنهددا  ددن 

 ليه. وهللا أ لم.الواج ا  وهها  أره صحي  إ غ ار  

: اللددور  فددي الصددال  الربا يددأ أو الثالثيددأ هددو  ددن سددنن وم نننا

الصددال  هإ أندده و ددع القددول بأندده سددنأ هإ أندده ين ضددي ترشدده أحيانددا  

وهظهار ذله لديعلم الجاهدل أنده لديس  دن واج دا  الصدال  وإ  دن 

السنن المؤشد  الرات دأ  فالمسدلحم للمصدلي أ  يلرشهدا أحياندا     

بسنأ رات أ فالسنأ ترشه أحيانا  و لدى ذلده فقدس وهللا ربندا   ا ليس

 أ لى وأ لم.

 ددن الحدداإ  اللددي يسددو  فيهددا تددر  المندددوب  ددا  -:الحالننة الثالثننة

ارلار  شي  اإلسالا أبو الع اف رحمده هللا تعدالى  دن أ  المنددوب 

هذا صار شعارا  للم لد دأ وارللطدوا بأهدل السدنأ فإنده إبدد  دن أ  

ي  ن الم لدي وإسيما الرافضأ فدإذا لدم يحصدل اللميد  يلمي  السن

هإ بلر  هدها المنددوب المعدين فدي هده  الحالدأ المعيندأ فالم دروي 

فيدده اللددر   وإ يعنددي أبددو الع دداف اللددر  الدددائم  بددل هددو تددر  

 ارا يقصد  نه تمي  السنأ  ن الم لد أ وقد ندص أبدو الع داف 

فإنده قدال: تهذا شدا   لى ذله في رد   لى الرافضدي فدي المنهدال 

في فعل  سلحم  فسد  راجحدأ لدم يصدر  سدلح ا  و دن هندا ذهدم 
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 ددن ذهددم  ددن الفقهددا  هلددى تددر  بعدد  المسددلح ا  هذا صددار  

فإنه لم يلر  واج ا  بهله ل ن قدال: فدي  -أ  الرافضأ  -شعارا  لهم 

هظهار ذله   ابهأ لهم  فال يلمي  السني  دن الرافضدي و صدلحأ 

هجددرانهم و  ددالفلهم أ ظددم  ددن  صددلحأ هددها اللميدد   ددنهم  جددل 

المسلحم وهها اله  ذهم هليه يحلال هليه في بعد  المواضدع هذا 

شا  في اإرلالط واإشل ا   فسد  راجحأ  لى  صلحأ فعدل ذلده 

المسددلحم ل ددن هددها أ ددر  ددارا إ يقلضددي أ  يجعددل الم ددروي 

أ لدم ليس بم روي دائما (ا.ه).شال ه رحمه هللا تعالى  وهده  المسدأل

أجد لها  ثاإ  حاضرا  في ذهني حال ال لابأ ول ن سأبحس  نها ه  

شدددا  هللا تعدددالى  فهددده  جملدددأ الحددداإ  اللدددي يسدددلحم فيهدددا تدددر  

 المندوب وهللا ربنا أ لى وأ لم.

 / ما القاعدة ميما ال يت  الم دوب إال به ؟ م  التفري  ؟39سـ

وب إال بنه مننو منا ال ينت  الم ندأقول: القا دد  فدي ذلده تقدول تجـ/ 

( وبيانها أ  يقال: هذا توقف فعل المنددوب  لدى شدي  فدإ  م دوب

هها ال ي  ي و   نددوبا  وهدو  دههم جمهدور أهدل العلدم وارلدار  

شي  اإلسالا ابن تيميأ رحمه هللا تعالى وهها هو الصحي  الده  إ 

 ريأ فيه  وهدو  لفدري  لدى قا دد  الوسدائل لهدا أح داا المقاصدد  

أ هذا أ ر  ب ي  فإ  أ رها هدها يعل در أ درا  بجميدع و   ال ريع

 ددا إ يددلم هددها المددأ ور هإ بدده  فددإ  شددا  ا  ددر أ ددر هيجدداب  فهددو 

يعل ر هيجابا  ل ل  دا إ يدلم هدها المدأ ور الواجدم هإ بده  وه  شدا  

ا  ر أ ر اسدلح اب فهدو يعل در أ در نددب ل دل  دا إ يدلم المدأ ور 

وب  ندوبددأ  وهددها  ددن شمددال هدده  المندددوب هإ بدده  فوسددائل المنددد

  -ال ريعأ زادها هللا شرفا  ورفعأ و لى ذله  د  فروي:

: شرا  السوا   ندوب    اإسدليا  إ يدلم هإ بده  والسدوا  م نا

  ندوب و ا إ يلم المندوب هإ به فهو  ندوب.

: قطف السوا  هذا لدم يدلم تحصديله هإ بده  فدإ  هدها القطدف وم نا

نه يحصل به  ندوبا  و ا إ يلم المندوب هإ به فهدو ي و   ندوبا   

  ندوب.
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: الم ي للمسجد لحضور  حاضر  أو ندو   لميدأ أو درف وم نا

 لمددي  هددو  ندددوب  ندده سيحصددل بهددها الحضددور والم ددي شدديئا  

 ندوبا   وإ يدلم ذلده المنددوب هإ بهدها الم دي والحضدور  و دا إ 

 يلم المندوب هإ به فهو  ندوب.

: الم ددي ل يددار  المقددابر  فإندده  ندددوب    زيددار  الق ددور وم نننا

 سلح أ وإ يلم هها المندوب هإ بالم ي هليده و دا إ يدلم المنددوب 

 هإ به فهو  ندوب.

: شرا  القلم ل لابأ العلم  فإ  هها ال را   نددوب    شلابدأ وم نا

ه فهدو العلم  ندوبأ وإ يلم هإ ب را  القلم و ا إ يلم المندوب هإ ب

  ندوب وهللا أ لم.

: سد الفرجأ في الصف ا  ا ي  فإذا انفلحة أ ا ده فرجدأ وم نا

وأنة في الصدف الثداني  دثال  فإنده ينددب لده سددها هتما دا  للصدف 

المددأ ور بدده شددر ا  وإ يددلم هددها السددد المندددوب هإ بالم ددي  ددد  

رطددوا  للصددف ا ول في ددو  هددها الم ددي  ندددوبا      ددا إ يددلم 

 ب هإ به فهو  ندوب.المندو

: هذا جئددة هلددى المسددجد ووجددد  رجددال  قددد وضددع سددجاد  وم نننا

وذهم وطال غيابه  ن المسجد  رفدا  فدإ  حقده فدي هدها الموضدع 

يسقال ويندب لمن جا  بعد  أ  يرفع سدجادته هده  لديجلس فدي هدها 

الموضع     حق ا ول فيه قد سدقال وإ يجدوز هدها اللحجدر فدإ  

ق لهدا  وبندا    لدى هدها فهدها الرفدع أ  رفدع أ  نأ المسجد لمن س 

السجاد   ندوب  نه يلم أ در  نددوب وهدو اللقددا للصدفو  ا ول 

و ا إ يلم المندوب هإ به فهو  ندوب. وارلار  شدي  اإلسدالا ابدن 

 تيميأ رحمه هللا تعالى.

: شرا  السحور وط  ه وتقديمه و ا يلعلق به  شل ذله سنأ وم نا

لسحور  ن السنن المؤشد  وإ يدلم هإ بدهله و دا  ندوب هليها    ا

 إ يلم المندوب هإ به فهو  ندوب.
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: شرا  اللمدر لةفطدار  ليده فدي ر ضدا   أو شدراؤ   شلده وم نا

ق ل ال رول لصال  العيد يوا الفطر  شل ذله  ندوب    اإلفطار 

   ليه  ندوب و ا إ يلم المندوب هإ به فهو  ندوب.

لى  ندى للم يدة بهدا يدوا الثدا ن ليلدأ اللاسدع  فدإ  : الههاب هوم نا

هددها الددههاب  ندددوب    الم يددة هدده  الليلددأ  ندددوب وإ يددلم هإ 

 بالههاب هليها و  اإ يلم المندوب هإ به فهو  ندوب.

: الم ي لصال  اإسلسقا  فإنه  ندوب  نهدا  ندوبدأ و دا إ وم نا

وهللا ربندا أ لدى  يلم المندوب هإ به فهو  ندوب  و لدى ذلده فقدس

 وأ لم.

**** 

/ ما القاعدة مي الم دوب الوارد عل  صفاتو مت وعة ؟ من  40سـ

 بيان ذلو بالتفةيل والتفري  ؟

معل الم دوب عل  جمي  صنفاته أقول: القا د  في ذله تقول تجـ/ 

( وذلدده أ  هنددا   ددن المندددوبا   ددا لدده صددفا  الننواردة م نندوب

ل دن هده  الع داد  المندوبدأ لهدا  لعدد   فهو   داد  واحدد  با صدل 

صفا   لعدد   فا فضدل فدي هده  الحالدأ أ  نفعدل المنددوب  لدى 

جميع صفاته الوارد   بحيس نفعله بهه  الصفأ تدار  وبهده  الصدفأ 

تدددار  أردددر  وه دددها  حلدددى نسدددلوفي صدددفاته الصدددحيحأ الدددوارد  

وارلار هها القدول شدي  اإلسدالا أبدو الع داف ابدن تيميدأ رحمده هللا 

لى وغفر لده وأ دال ن لده وجد ا  هللا ريدر  دا جد    المدا   دن تعا

أ لدده  وهدده  القا ددد  المددهشور  ترجددع هلددى قا ددد  قددد شددرحناها فددي 

العبنننادات تلقدددي  ا فهددداا وأظنهدددا القا دددد  ا ولدددى ونصدددها يقدددول ت

الواردة عل  وجوعو مت وعة تفعل عل  جمي  وجوعنا مي أوانات 

رل تحلهدا الع دادا  الواج ددأ (ول دن بمدا أ  هده  القا دد  يددمختلفنة

والع ادا  المندوبدأ  رصصدنا الع دادا  المندوبدأ بالدهشر بالقا دد  

المهشور  في أول اإلجابأ  فالسنأ والمسلحم أ  إ تهمل  دن هده  

 -الصفا  صفأ واحد   ويرجع ترجي  ذله هلى  د  أ ور:
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: أ  هددها هددو ا ت ددع للسددنأ وبدده يحصددل تمدداا اإلقلدددا  األمننر األول

فعددل هددها وهددها ولددم يددداوا  لددى أحدددها فل ددو    ندده  ن ي بددال

  لابعله في ذله بفعل هها تار  وهها تار .

: أ  ذله يوجم اجلماي قلوب ا  أ وائلالفها وزوال الفرقأ الثاني

 نها فقد ي و  بع  الناف يعمل هها النوي والصفأ ويالزا  ليها 

ا  درين هدها  وبعضهم يعمدل هدها ويدالزا  ليده فدإذا فعدل اإلنسدا 

 ر  وهها  ر  حصل له بدهله تدأليف قلدوب هدؤإ  وقلدوب هدؤإ  

 ورصوصا  هذا شا  الفا ل  قلد   به.

: أنددده بدددهله ي دددرل المسدددلحم  دددن   دددابهأ الواجدددم    الثالنننث

المداو ددأ  لددى نددوي  ددن المسددلحم تجعلدده   ددابها  للواجددم ولهددها 

 أ أ  ي ددق  لددى المددداو ين  لددى نددوي  ددن أنددواي الع دداد  المسددلح

 يفعلوا النوي اشرر. 

: أ  في ذلده تحصديال  لمصدلحأ شدل واحدد   دن تلده ا ندواي الراب 

فإ  شدل ندوي إبدد لده  دن راصديأ و  يدأ وبعد  النداف قدد ي يدد 

هيمانا  هذا فعل نو ا   ن ا نواي ل و  قل ده يحضدر  ندد فعلده أشثدر 

ر أو ل ونه يفهم ألفاظده أشثدر  دن غيدر  أو ل ونده يناسدم حالده أشثد

  ن غير .

: أ  لدد وا أحددد النددو ين والصددفلين يددؤد  هلددى هجددرا  الخننامس

النوي اشردر ونسديانه وضديا ه وفدي فعدل هده  وهدها هحيدا  للسدنأ 

 وحفظ لها  ن النسيا  والضياي.

: أ  فددي ذلدده وضددعا  ل ثيددر  ددن اشصددار وا غددالل اللددي السنناد 

وضددعها ال دديطا   لددى شثيددر  ددن ا  ددأ  وذلدده أ  المداو ددأ  لددى 

أ ر جائ   رجحا  لده  لدى غيدر  ترجيحدا  يجعلده يحدم  دن يوافقده 

وإ يحم  ن لم يوافقه  ليه بل قد ي ضضه ويجعلده ين در  لدى  دن 

ترشه  وي و  ذله سد  ا  للدر  حقدوت لده  ليده  شدل ذلده يجدم أ  

يصير هصرا   ليه إ يم نه ترشه  وغال  فدي  نقده يمنعده أ  يفعدل 

    ا نهي  نه.بع   ا أ ر به وقد يوقعه في بع
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: أ  العدددل فددي ا  ددور الدينيددأ  ددن أ ظددم العدددل فددإذا شددا  السنناب 

ال اري قد سو  بين  ملين فلر  العمل بأحددهما دو  اشردر  دن 

الظلددم العظدديم والعمددل بهمددا  ددن العدددل المطلددوب شددر ا  وهللا ربنددا 

أ لى وأ لم  فهها شرأل القا د   ن باب اللنظير واإسدلدإل وأ دا 

  -ثير  وأذشر له  نها  ا يلي:فرو ها ف 

: صفا  اللور  في الل هد ا ريدر فدي الصدال  اللدي لهدا مم  ذلو

 ت هدا  فإنه قد ورد  لى ثالف صفا : 

نصم اليمنى وفر  اليسر  وهرراجهدا  دن تحدة سدات  -:األول 

اليمنى والقعود بالمقعد   لى ا را وقد ث لة هه  في حديس أبي 

منإذا كنان مني «وفيده    الن دي في صفأ صدال حميد السا د  

الجلسنة األصيننرة اننده رجلنه اليسننرى ونةنن  األصنرى واعنند علنن  

 "روا  ال  ار " .»مقعدته

نفس الصفأ ا ولدى ول دن بدال نصدم لليمندى بدل يفرشدها  -:الثانية

 لددددى ا را فرشددددا  أ  يجعددددل جان هددددا ا يسددددر  لددددى ا را 

يضا   ند أبدي  فروشا   وقد ث لة هه  الصفأ في حديس أبي حميد أ

داود فدددي سدددننه و ندددد ابدددن ر يمدددأ فدددي صدددحيحه بسدددند صدددحي  

بمجمددوي طرقدده  قددال أبددو داود: حدددثنا ابددن قلي ددأ  قددال حدددثنا ابددن 

لهيعأ  ن ي يد بن أبي ح يم  ن  حمد بن  مرو بدن جلحلدأ  دن 

 -بهها الحديس  - حمد بن  مرو العا ر  قال: شنة في  جلس    

ي  اعنند علنن  بطنن  ادمننه اليسننرى مننإذا اعنند منني الننركعت«قددال فيدده 

ونةنن  اليم نن  مننإذا كاننن  الرابعننة أم نن  بوركننه اليسننرى إلنن  

وشمددا ذشددر  لدده هددو  »األرض وأصننرج ادميننه منن  ناحيننة واحنندة

 حديس صحي . 

أ  يفدددر  قد ددده اليمندددى  لدددى ا را وي دددرل رجلددده  -:الثالثنننة

اليسر  بين ف ه اليمنى وساقها وقد ث لة هده  الصدفأ فدي صدحي  

يجعدل قد ده اليسدر  بدين  شدا  حديس أبن ال بيدر أنده  سلم  ن 

ف ه  وساقه ويفر  قد ده اليمندى. قدال ابدن القديم رحمده هللا تعدالى 

بعد سرد  لهه  الصفا  تولعله شا  يفعل هها تار  وهها تار  وهها 
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أظهر(ا.هدد). قلددة وهددو الحددق    المسددلحم فعددل المندددوب  لددى 

 جميع صفاته وهللا ربنا أ لى وأ لم.

رفع اليدين في الصدال  فدإ  السدنأ ث لدة باسدلح اب رفعهدا   نا:وم

 ند ت  ير  اإلحراا و ند الرشوي و ند الرفع  نه و ند القياا  دن 

ه ا أ  يرفعهما هلى حيال أذنيده  -الرشعلين  وهها الرفع له صفلا :

وه ددا أ  يرفعهمددا هلددى حددهو  ن  يدده وشددل ذلدده قددد ث لددة بدده السددنأ 

رأين  رسنول هللا «قدال:  ابدن  مدر الصحيحأ الصدريحأ  فعدن 

  إذا امتننننننتح الةنننننن ة رمنننننن  يديننننننه حتنننننن  يحنننننناذع بنمننننننا

إذا  كنان رسنول هللا «" لفق  ليه" وفي لفدظ »...الحديسم كبيه

و دن  الدده بددن  »اناه للةنن ة رمن  يديننه حتن  تكونننا حن و م كبيننه

كننان إذا كبننر رمنن  يديننه حتننن   أن رسننول هللا « الحددويرف 

ه وإذا ركن  رمن  يدينه حتن  يحناذع بنمنا يحاذع بنما منروع أذنين

قلة وهها شله  ن السنأ وجميع الصفا  الوارد  في  »مروع أذنيه

ذله صحيحه فيفعل هها تار  وهها تدار     المسدلحم فعدل السدنأ 

  لى جميع صفاتها الوارد  وهللا أ لم.

اإلشددار  بالسدد ابأ  فإنهددا قددد ورد   لددى صددفا   لعدددد    وم نننا:

إذا  كننان رسننول هللا «ي هللا  نهمددا قددال: فعددن ابددن  مددر رضدد

جلس مي الة ة، وض  يديه علن  ركبتينه ورمن  إصنبعه اليم ن  

التنني تلنني اةبننناه منندعا بنننا وينندع اليسننرى علنن  ركبتننه اليسننرى 

كان إذا جلس مي الة ة «"روا   سلم" وفي لفظ »باسطنا علينا

 وض  كفه اليم   عل  مخ ع اليم   وانب  أصنابعه كلننا وأشنار

بإصنننبعه التننني تلننني اةبنننناه ووضننن  كفنننه اليسنننرى علننن  مخننن ع 

 -     في صدفأ صدال  الن دي  و ن وائل بن حجر  »اليسرى

   اعد مامترش رجله اليسنرى ووضن  كفنه اليسنرى « -وقال فيه 

عل  مخ ع وركبته اليسنرى وجعنل حند مرمقنه األيمن  علن  مخن ع 

إصنبعه اليم      اب    تني  من  أصنابعه وحلنق حلقنة  ن  رمن  

"روا  أحمد والنسائي وأبدو داود" وشدل »مرأيته يحركنا يدعو بنا
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ذله  ن السنن الوارد   ففعدل الجميدع هدو السدنأ    المسدلحم هذا 

 تنوي فالمسلحم فعل المسلحم  لى جميع وجوهه وهللا أ لم.

: ا لددم رحمدده هللا تعددالى أ   ددن السددنأ أحيانددا  زيدداد  لفددظ وم نننا

لى جهأ اليمدين فقدال فلفعدل أحياندا  وتلدر  توبرشاته(  ند السالا  

صلية  دع الن دي  -قال: أحيانا  ودليل ذله حديس وائل بن حجر 

  السنن ه علننيك  ورحمننة هللا وبركاتننه«ف ددا  يسددلم  ددن يميندده« 

"روا  أبددو داود وهددو »السنن ه علننيك  ورحمننة هللا«و ددن شددماله 

ى حديس صحي " فالسالا  ن الصال   ن جهأ اليمدين قدد ورد  لد

صفلين  بهه  ال ياد  وبدونها وال ل سنأ فيفعل هها تار  وهها تار  

    ا فضل فعل المسلحم  لى جميع صفاته الوارد  وهللا أ لم.

: صفا  الوتر  فإ  القول الصدحي  والدرأ  الدراج  الملدي  وم نا

هو أ  الوتر سنأ وقد ورد  هه  السنأ  لى وجو   لنو دأ وشلهدا 

فعددل الددوتر بجميددع صددفاته فددي أوقددا   صددحيحأ ثابلددأ فا فضددل

  للفأ    السنأ فعل السدنأ  لدى جميدع صدفاتها الدوارد   فلده أ  

يصددلي  ثنددى  ثنددى ثددم يددوتر بواحددد  لحددديس ابددن  مددر الدده  روا  

ال  ار  و سدلم فدي صدحيحهما  قدال ال  دار : حددثنا   ددهللا بدن 

مدر بن دينار  دن ابدن   يوسف قال أر رنا  اله  ن نافع و  دهللا

صن ة اللينل « دن صدال  الليدل فقدال  أ  رجال  سأل رسدول هللا 

مث   مث   مإذا صشي أحدك  الةبح صنل  ركعنة واحندة تنوتر لنه 

وقدال ال  دار  أيضدا : حددثنا   ددهللا بدن  سدلمأ  دن  »ما اد صل 

أن ابن  عبنا  أصبنرع « اله  ن   ر أ ابن سليما   دن شريدم 

ع  مي عنرض الوسنادة أنه بات ع د ميمونة وعي صالته ماضطج

وأعله مي طولنا م اه حت  انتةف الليل  واضطج  رسول هللا 

أو اريبا  م ه ماستيقظ يمسح ال وه ع  وجنه    انرأ عشنر آينات 

إلنن  شنن  معلقننة متوضنننأ  منن  آل عمننران  نن  انناه رسنننول هللا 

مأحسنن  الوضننوء  نن  انناه يةننلي مةنن ع  مثلننه مقمنن  إلنن  ج بننه 

أصنن  بننإذني يفتلنننا  نن  صننل  موضنن  ينندع اليم نن  علنن  رأسنني و

ركعتي     ركعتي     ركعتي     ركعتي     ركعتي     ركعتي     
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أوتر    اضطج  حت  جاءع الممذن مقاه مةل  ركعتي   ن  صنرج 

وقال  سلم في صحيحه وحدثني حر لأ بن يحيدى  »مةل  الةبح

قددال حدددثنا ابددن وهددم قددال أر رنددي  مددرو بددن الحددارف  ددن ابددن 

ال بيددر  ددن  ائ ددأ رضددي هللا  نهددا زول  شددهاب  ددن  ددرو  بددن

يةلي بي  أن يفرغ م  ص ة  كان رسول هللا «قالة  الن ي 

إلنن  الفجننر إحنندى  -وعنني التنني ينندعو ال ننا     العتمننة  -العشنناء 

وه   »...الحدديسعشرة ركعة يسل  بي  كل ركعتي  ويوتر بواحدة

شددا  أ  يددوتر ب مددس فلدده ذلدده ول ددن إ يجلددس فددي شددي   هإ فددي 

ررهن لما روا   سدلم فدي صدحيحه قدال: حددثنا أبدو ب در بدن أبدي آ

شي أ وأبو شريم قاإ: حدثنا   دهللا بن نمير تأل( وحدثنا ابن نمير 

قال حدثنا أبي قال حدثنا ه اا  ن أبيه  ن  ائ أ رضي هللا  نها 

يةننلي منن  الليننل  نن ث عشننرة ركعننة  كننان رسننول هللا «قالددة: 

وه   »شنيءو إال مني آصننرع  ينوتر من  ذلننو بخمنس ال يجلنس منني

شا  أ  يصلي أربعا   لصلأ فيسلم ثدم يصدلي أربعدا   لصدلأ فيسدلم 

ثم يصلي ثالثدا   لصدلأ وإ يسدلم هإ فدي آررهدا فلده ذلده لمدا روا  

ال  ار  و سلم في صحيحهما قال اإل اا  سلم في صحيحه حدثنا 

يحيدى بددن يحيددى قددال: قدرأ   لددى  الدده  ددن سدعيد بددن أبددي سددعيد 

   ن أبي سلمأ ابن   دالرحمن أنه سأل  ائ أ رضدي هللا المق ر

منا «فدي ر ضدا   قالدة:   نها: شيف شاندة صدال  رسدول هللا 

كننان يزينند منني رم ننان وال منني غيننرع علنن  إحنندى عشننرة ركعننة 

يةلي أربعا  م  تسأل ع  حس ن  وطنولن   ن  يةنلي أربعنا  من  

قدال أبدو و »...الحديس تسأل ع  حس ن  وطولن     يةلي    ا  

داود في سننه: حدثنا   دالرحمن ابن الم ار  قال حدثنا قريي بن 

حيا  العجلي قال حدثنا ب ر بن وائل ال هر   ن  طا  بن ي يدد 

 قدددال: قدددال رسدددول هللا  الليثدددي  دددن أبدددي أيدددوب ا نصدددار  

الننوتر حننق علنن  كننل مسننل  ممنن  أحنن  أن يننوتر بخمننس مليفعننل «

منن  أحنن  أن يننوتر بواحنندةو ومنن  أحنن  أن يننوتر بننث ث مليفعننل و

"حددديس حسددن" وه  شددا  أ  يددوتر بددثالف فليفعددل  قددال »مليفعننل
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اللر ه  في جا عه: حدثنا هناد قال حدثنا أبو ب ر بدن  يدا   دن 

ينوتر  كنان رسنول هللا «أبي هسحات  ن الحارف  ن  لي قدال 

بننث ثو يقننرأ مننين  بتسنن  سننور منن  المفةننل يقننرأ منني كننل ركعننة 

ُ أََحددد  قُدد بننث ث سننور آصننرع  وفيدده  قددال  وه  شددا   » ْل ُهددَو ّللا 

يوتر بس ع فليفعل ول ن إ يجلس هإ في السادسأ ثم يد و ثدم يقدوا 

أر رندا قلي دأ قدال حددثنا  -فيصلي السابعأ  قال النسدائي فدي سدننه:

كنان  «جرير  ن  نصور  ن الح م  ن  قسم  ن أا سلمأ قالدة 

 ن  بسن ه وال بكنن هينوتر بخمنس وبسنب و ال يفةنل بين  ال بني 
"حديس صحي " وقال أيضا : أر رنا القاسم بن زشريدا بدن ديندار »

قال حدثنا   يد هللا  ن هسرائيل  ن  نصور  ن الح م  ن  قسدم 

يوتر بسنب و  كان رسول هللا « ن ابن   اف  ن أا سلمأ قالة 

"حديس صحي " ولده أ  يدوتر »أو بخمسو ال يفةل بي ن  بتسلي 

يسرد ثمانيا  ثم يجلس يل هد ثدم يقدوا فيصدلي اللاسدعأ بلسع  أيضا  ف

ثم يسلم  قال النسائي في سننه: أر رنا زشريا بن يحيى  قال حدثنا 

هسحات بن هبراهيم قال: حدثنا  عاذ بن ه اا قال حدثني أبي   دن 

قلاد   ن زرار  بن أوفى  ن سعد بن ه اا  ن  ائ أ رضي هللا 

أوتر بتس  ركعنات لن  يقعند إال  إذا كان رسول هللا « نها قالة:

منني الثام ننة ميحمنند هللا وينن كرع وينندعو،  نن  ينن ن  وال يسننل   نن  

يةننلي التاسننعة مننيجلس مينن كر هللا عننز وجننل وينندعو  نن  يسننل  

تسليمة يسمع ا    يةلي ركعتي  وعو جالس، ملمنا كبنر وضنعف 

أوتر بسب  ركعات ال يجلس إال مي السادسة  ن  ين ن  وال يسنل  

عة  ننن  يسنننل  تسنننليمة  ننن  يةنننلي ركعتننني  وعنننو ميةنننلي السننناب

"حديس صحي " وقدال أيضدا : أر رندا هدارو  بدن هسدحات »جالس

 ددن   ددد   ددن سددعيد  ددن قلدداد   ددن زرار  بددن أوفددى أ   ائ ددأ 

سننواكه وطنننورع ميبعثننه هللا عننز  ك ننا نعنند لرسننول هللا «قالددة: 

وجل لما شاء أن يبعثه من  اللينل ميسنتاك ويتوضنأ ميةنلي تسن  

 يجلس بي ن  إال ع ند الثام نة ويحمند هللا ويةنلي علن  ركعات ال

ويدعو بي ن  وال يسل  تسليما     يةلي التاسعة ويقعد  ال بي 
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ويدعو     ويحمد هللا ويةلي عل  نبيه  -وذكر كلمة يحوعا  -

"حددديس »يسننل  تسننليما  يسننمع ا  نن  يةننلي ركعتنني  وعننو ااعنند

لحم لةنسدا  صحي " فهه  الصفا  شلها صفا  صحيحأ  فالمسد

أ  يأتي بها شلها في ليال    للفأ فيوتر بهها تدار  وبهدها تدار  ذلده 

   ا فضددل فعددل المسددلحم  لددى جميددع صددفاته الددوارد  وشمددا 

ذشر  له سابقا  أنندا نطيدل أحياندا  فدي ذشدر ا دلدأ بأسدانيدها  نهدا 

نور ال لاب وفرحله وقدر   ينده وتدال رأسده وبرشلده فإنده إ ريدر 

 ال  ن الدليل وهللا المسلعا .في شلاب ر

: القددرا   فددي رشعلددي الفجددر  فددإ  السددنأ فيهددا ورد   لددى وم نننا

  -وجهين:

قُدْل ُهدَو ه و ﴿قُْل يَا أَيهَها اْلَ دافُِرو َ : أ  يقرأ سوتي اإلرالص ﴿األول

ُ أََحد   يقنرأ مني  رسنول هللا شا  «قال  ه لحديس أبي هرير  ّللا 

ُ أََحدد  ه و ﴿َهدا اْلَ دافُِرو َ قُدْل يَدا أَيه ﴿ ركعتي الفجنر "روا  »هقُدْل ُهدَو ّللا 

  سلم" . 

ِ َوَ ددا أُْنددِ َل الثانيننة : أ  يقددرأ فيهددا بقولدده تعددالى ﴿قُولُددوا آَ ن ددا بِددال 

ِ َواْشددَهْد بِأَن ددا 136هِلَْينَدداهتال قر :  ددن اشيددأ ( وفددي الثانيددأ ﴿آَ ن ددا بِددال 

( ودليل ذلده  دا روا   سدلم فدي 52ُ ْسِلُموَ هتآل  مرا :  ن اشيأ

صددحيحه قددال: حدددثنا قلي ددأ بددن سددعيد قددال حدددثنا الفدد ار  يعنددي 

 روا  بن  عاويدأ  دن  ثمدا  بدن ح ديم ا نصدار  قدال أر رندي 

كنان يقنرأ  أن رسنول هللا «سعيد ابن يسار أ  ابن   اف أر ر  

ِ َوَ دا أُْندِ َل هِلَْينَد مي ركعتي الفجنر والتني مني آل اه ﴿قُولُدوا آَ ن دا بِدال 

وشددل ذلدده سددنأ  »﴿تَعَددالَْوا هِلَددى َشِلَمددأ  َسددَوا   بَْينَنَددا َوبَْيددنَُ مه عمننران

صددحيحأ ثابلددأ  فالمسددلحم فعددل هددها تددار  وفعددل هددها تددار     

 ا فضل فعل المندوب الوارد  لى جميع صفاته وهللا أ لى وأ لم.

 أندده توضددأ : صددفا  الوضددو   فإندده قددد ث ددة  ددن الن ددي وم نننا

دعنا  أن عثمان «ثالثا  ثالثا  ففي الصحيحين  ن حديس حمرا  

بوضوءو مأمرغ عل  كفيه    ا  مغسلنا    تم نم  واسنت ثر  ن  

غسل وجنه    ا     غسل يدع اليم   إل  المرمق    نا   ن  غسنل 
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ينندع اليسننرى إلنن  المرمننق    ننا   نن  مسننح برأسننه  نن  غسننل رجلننه 

وث ددة  ندده أندده توضددأ  »...الحددديساليم نن     ننا   نن  اليسننرى    ننا  

 رتين  درتين  ففدي صدحي  ال  دار   دن حدديس   ددهللا بدن زيدد 

وث دة  نده أنده توضدأ ثالثدا   »توضأ منرتي  منرتي  أن ال بي «

في بع  و رتين في بعضها  ففي الصحيحين  ن حدديس   ددهللا 

أنه دعا بتور م  ماءو مأدصل يديه مي التور مغسلنما « بن زيد 

رات    أدصل يديه مم م  واست ثر م  كف واحدة يفعل   ث م

ذلو    ا ،    أدصل يدع مغسل وجنه    نا   ن  أدصنل يندع مغسنلنما 

مننرتي  مننرتي  إلنن  المننرمقي ،  نن  أدصننل ينندع برأسننه مأابننل بيديننه 

وث ة  نه أيضا  أنه  »وأدبر مرة واحدة    أدصل يدع مغسل رجليه

ن حديس   دهللا بن   اف توضأ  ر   ر   ففي صحي  ال  ار   

وهده  الصدفا   »مرة منرة توضأ ال بي «رضي هللا  نهما قال 

شلها صحيحأ ثابلأ  فال ين ضدي للع دد ههمالهدا فال دل سدنأ وه  شدا  

ول ددن و ددع ذلدده  اللثليددس هددو ا شثددر  ندده غالددم المنقددول  ندده 

فالصفا  ا رر  شلها صحيحأ ثابلدأ فيفعدل هدها تدار  وهدها تدار  

فضل فعل المندوب  لدى جميدع صدفاته الدوارد  وهللا أ لدى    ا 

 وأ لم.

: ت  يددرا  صددال  الجندداز  فإنهدا   دداد  ورد   لددى صددفا  وم ننا

 لنو ددأ  فث ددة أندده صددلى هللا  ليدده وسددلم شددا  ي  ددر أربعددا  ففددي 

نعن   أن رسنول هللا  «    الصحيحين  ن حديس أبي هريدر  

ن  إل  المةل ،مةنف ال جاشي مي اليوه ال ع مات ميه وصرج ب

علننن   أن ال بننني « ولهمدددا  دددن جدددابر  » بنننن  وكبنننر أربعنننا  

أنه ش ر أحيانا  رمس  وث ة  نه  »أصحمة ال جاشي مكبر أربعا  

ت  يرا   ففي صحي   سلم  دن حدديس   ددالرحمن بدن أبدي ليلدى 

قال: شا  زيدد بدن ثابدة ي  در  لدى جنائ ندا أربعدا  وهنده ش در  لدى 

وقدد ث دة  » يكبرعنا كان رسنول هللا «فقال جناز  رمسا  فسألله 

 ددن  لددي و ددن بعدد  الصددحابأ أنهددم شددانوا ي  ددرو  أحيانددا  سددلا  

إسيما هذا شا  المية له سابقه في اإلسالا وزياد  فضل فقدد رو  
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ال يهقي في سننه أ   لي بن أبي طالم صلى  لى سهل بن حنيف 

و  ف  دددر  ليددده سدددلا  وقدددال: تهنددده بددددر ( وهسدددناد  صدددحي . ور

كان يكبر عل  أعل بندرو سنتا  وعلن   أنه  «الدارقطني في سننه 

"وهسدناد  »غيرع  م  الةحابة صمسنا  وعلن  سنالئر ال نا  أربعنا  

صحي  وروا  ال يهقي والطحاو  أيضا " قدال ابدن القديم رحمده هللا 

تعالى توذشر سعيد بن  نصور  ن الح م بن  لي أ أنه قال: شانوا 

ا  وسلا  وس عا  وهده  آثدار صدحيحأ فدال ي  رو   لى أهل بدر رمس

لم يمنع  ا زاد  لدى ا ربدع بدل فعلده   وجم للمنع  نها والن ي 

هو وأصحابه  ن بعد ( ا.ه).قلة: وهو الصحي  ه  شا  هللا تعالى 

 دددن ال لفدددا  ا ربعدددأ الدددهين أ رندددا  فال دددل سدددنأ ثابلدددأ و لدددي 

وس ة الخلفاء معليك  بس تي «باإلقلدا  بهم وا ره بسنلهم لحديس 

"وهدو حدديس صدحي " ».... الحديسالراشدي  المنديي  م  بعدع

فحيس ث ة ذله فا ره به شله هدو الحدق فدي هده  المسدألأ فداللنويع 

بين ذله هو السنأ فيصلي بهه  الصدفأ تدار  وبهده  تدار  وه دها إ 

سدديما هذا شددا  الميددة  ددن أهددل الفضددل أو شددا  لدده أثددر زائددد فددي 

دها ونحو ذله  وقلنا باسدلح اب هدها اللنويدع اإلسالا  ن حرب  شه

   ا فضل فعل المسدلحم  لدى جميدع صدفاته الدوارد  وهللا ربندا 

أ لى وأ لم. و لى ذله فقس وال الصدأ أ  المنددوبا  هذا ورد  

 لى صفا   لنو أ فا فضدل فعلهدا  لدى جميدع صدفاتها الدوارد  

 وهللا ربنا أ لى وأ لم.

**** 

وب إلن  م ندوب عي ني وم ندوب كفنالئي ؟ / عل بت وع الم د41سـ

 وضح ذلو   باألمثلة ؟

أقددول: نعددم يلنددوي هلددى ذلدده وارلددار  شددي  اإلسددالا ابددن تيميددأ جننـ/ 

كننل رحمدده هللا تعددالى والقا ددد   نددد شددي  اإلسددالا فددي ذلدده تقددول ت

( فالواجم  نده  دا ت وع دصل مي الوجوب مإنه يدصل مي الم دوب

المنددددوب أيضدددا  فمدددن  هدددو  يندددي و نددده  دددا هدددو شفدددائي  ف دددهله

المندوبا   ا هو  يني يطلدم طلدم اسدلح اب  دن شدل احدد  بعينده 
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و نها  ا هو شفائي أ  يطلم طلم اسلح اب  ن ال ع  فقال  أ  

هذا قاا به  ن ي فدي سدقطة  طال دأ اإسدلح اب  دن ال داقي. وهدها 

ه  ا  در  -دليلأ القياف والوقوي  فأ ا دليل القياف ف يانه أ  يقدال:

هلددى أ ددر وجددوب وأ ددر اسددلح اب فلمددا شددا  أ ددر الوجددوب  ينقسددم

ينقسددم هلددى  ينددي وشفددائي ف ددهله أ ددر اإسددلح اب ينقسددم هلددى ذلدده 

بجا ع أ  شال   نهما  أ ور به  وهو قياف صحي  إ غ دار  ليده  

وأ ددا الوقددوي فإننددا باسددلقرا  ا دلددأ الددوارد  فددي أ ددر اإسددلح اب 

أحد ووجدنا  نها  ا هدو وجدنا أ   نها  ا هو  يني يطلم  ن شل 

شفائي أ  هذا قاا به  ن ي في سقطة المطال أ  ن ال داقي ويلضد  

  -ذله بضرب بع  ا  ثلأ  قرونأ بأدللها فأقول:

: النوافل الرات أ الوارد  في حديس ابدن  مدر فدي الصدحيحين م نا

وفي حديس أا ح ي أ  ند  سلم فإنها  ندوبا   ينيأ أ  أنده يطلدم 

نه أ  يصدلي هده  الرواتدم فدال يضندي قيداا بعضدهم  ن شل أحد  بعي

 بها  ن بع  وهها واض .

لق نوا موتناك  «: تلقين المية إ هله هإ هللا الوارد في حديس وم نا

"حدددديس صدددحي " روا  أبدددو هريدددر  وأبدددو سدددعيد  »ال إلنننه إال هللا

ال دددر  رضددي هللا  نهمددا  فددإذا حضددر الميددة جما ددأ فددإ  تلقددين 

ذلدده  فددال يطلددم  ددن شددل أحددد  أ  يلقددن  بعضددهم شددا   فددي تحقيددق

الميددة بعيندده  بددل تلقددين واحددد   ددنهم ي فددي  بددل المسددلحم أ  إ 

يجلمعوا  لى تلقينه لئال يضجر فيدل لم ب لمدأ سدو   في دلم لده بهدا  

فللقددين الميددة سددنأ شفائيددأ هذا قدداا بهددا  ددن ي فددي سددقطة  طال ددأ 

 اإسلح اب  ن ال اقي. 

ول الصدحي  انده سدنأ  ينيدأ  لدى : ت مية العاطس فإ  القدوم نا

فحددق  لددى شددل  سددلم  «شددل  ددن سددمع أرددا  وهددو يعطددس لحددديس 

وقد تقرر في ا صدول أ  تشدل(  دن  »سمعه أ  يقول يرحمه هللا 

أقو  صي  العموا  فلو شا  في المجلس  ئدأ نفدس فعطدس أحددهم 

فحمددد هللا تعددالى فحددق  لددى شددل  ددن فددي المجلددس هذا سددمعو  أ  
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وهددها هددو  ددا نعنيدده بقولنددا تسددنأ  ينيددأ(  »هللايرحمدده «يقولددوا لدده 

 فل مية بعضهم إ يضني  ن ت مية بع .

: هلقددا  السددالا هذا شددا  فددي جما ددأ  فإندده هذا درلددة جما ددأ وم نننا

دفعأ واحد  فإ  تسليم بعضهم شدا    دن ال داقي  و دن المعلدوا أ  

السالا سنأ  ؤشد   وبهها ت و  هه  السنأ  دن ال فائيدأ هذا قداا بهدا 

بعضهم سقطة المطال أ  ن ال اقين قال أبو داود في سدننه: حددثنا 

الحسن بن  لي قال حدثنا   دالمله بن هبدراهيم الُجددمِ ه قدال حددثنا 

سعيد بن رالد ال  ا ي قال حدثني   دهللا بن المفضدل قدال حددثنا 

 -قدال أبدو داود:   يد هللا بن أبي رافع  ن  لي بدن أبدي طالدم 

يجزس ع  الجماعة إذا مروا أن يسل  «ي قال رفعه الحسن بن  ل

"حديس صحي " فإ  »أحدع  ويجزس ع  الجلو  أن يرد أحدع 

قلة: وهدل رد أحدد الجما دأ  دن سدنن ال فايدأ أيضدا    فدأقول: إ  

   الددرد  ددن الواج ددا   في ددو  رد السددالا  ددن واج ددا  ال فايددأ 

 ونحن نل لم اش   ن سنن ل فايأ وهللا أ لم.

يددأ المسددجد فددإ  القددول الصددحي  أنهددا  ددن السددنن إ  ددن : تحوم نننا

إذا دصنننل أحننندك  «الواج دددا   وهدددي  دددن السدددنن العينيدددأ لحدددديس 

" لفددق  ليدده" وفددي  »المسننجد منن  يجلننس حتنن  يةننلي ركعتنني 

يا «ي طم فجلس فقال  الصحي  أ  رجال  درل المسجد والن ي 

ز ان  منارك  ركعتني  وتجنو«قدال: إ قدال »  م ن أصلي  ركعتني 

وهددها يفيددد أنهددا  ددن السددنن العينيددأ هذ لددو شانددة  ددن السددنن  »مينمننا

 ال فائيأ إشلفي بفعل غير  وإ نعلم في ذله رالفا .

: تعلدم العلدم ال ائدد  لدى  دا تصد  بده العقيدد  والع داد   فدإ  وم نا

تعلدم القددر ال ائدد  لددى ذلده  دن سدنن ال فايددأ أ  هذا قداا بده ي فددي 

 ال اقين. سقطة  طال أ اإسلح اب  ن

: تحويل الردا  في صال  اإسلسقا  فإذا انلهى ال طيم  ن وم نا

رط له فإ  السدنأ أ  يحدول شدل  صدل  حاضدر  فدي المسدجد ردا   

وتقددا  فلحويدل الدردا  سدنأ  طلوبدأ  دن  »وحنول رداءع«لحديس 

 شل  صل فهي سنأ  ينيأ وهللا أ لم.
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هللا تعالى فيهدا : شفار  المجلس فقد ارللف أهل العلم رحمهم وم نا

هل هي  ن سنن العدين أا  دن سدنن ال فايدأ  وا قدرب ه  شدا  هللا 

تعددالى أنهددا  ددن السددنن العينيددأ أ  أندده يطلددم  ددن شددل أحددد  طلددم 

اسلح اب أ  يقول هها الهشر لنفسه والدليل  لدى ذلده  دا روا  أبدو 

داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صال  قال حدثنا أبن وهدم قدال 

مرو أ  سعيد بن أبي هالل حدثه أ  سعيد بن أبي سعيد أر رني  

كلمات ال «المق ر  حدثه  ن   دهللا بن  مرو بن العاص أنه قال 

يتكل  بن  أحند مني مجلسنه ع ند ايامنه  ن ث منرات إال كفنر بنن  

ع ه وال يقولن  مني مجلنس صينر ومجلنس ذكنر إال صنت  لنه بنن  

للنن  وبحمندك ال عليه كما يخت  الخنات  علن  الةنحيفة سنبحانو ا

وقال: حددثنا أحمدد بدن صدال   » إله إال أن  أستغفرك وأتوب إليو

قال حدثني بنحو ذله   دالرحمن ابن أبي  مرو  ن المق ر   ن 

"حددديس صددحي " وقددال  – ثلدده  -  ددن الن ددي  أبددي هريددر  

أيضا : وحدثنا  حمدد بدن حداتم الجرجرائدي و ثمدا  بدن أبدي شدي أ 

يما  أر درهم  دن الحجدال بدن ديندار  دن المعنى  أ    د  ابن سل

أبي هاشم  ن أبي العاليأ  ن أبي برز  ا سلمي قدال شدا  رسدول 

سنبحانو اللنن  «يقول بأرر   هذا أراد أ  يقوا  دن المجلدس  هللا 

فقال رجدل يدا  »وبحمدك اشند أن ال إله إال أستغفرك وأتوب إليو

ًَ  ددا شنددة تقولدده فيمددا  ضدد ى  قددال رسددول هللا هندده للقددول قددوإ 

"حديس صدحي " وبندا    ليده فدإذا »كفارة لما يكون مي المجلس«

حضر جما أ ف ثر فيه لضطهم ثم تفرقوا وقدال هدها الدهشر بعضدهم 

ولم يقله بعضهم فإ  الل فير هنما ي و  لمدن قالده وأ دا  دن لدم يقلده 

فإنه لم ي فر  نه شي   فالصحي  أ  المطالم بهها الهشر شدل  دن 

 وهللا أ لم. في المجلس بأ يانهم

:  ن السنن الملقرر  بالدليل الصحي  تضمي   يندي الميدة وم نا

درددل  ففددي صددحي   سددلم وغيددر   ددن حددديس أا سددلمأ أ  الن ددي 

إن « لى أبي سدلمأ حدين  دا  وقدد شدق بصدر  فأغمضده ثدم قدال 

فلضمددي  الميددة  ددن  »... الحددديسالننروح إذا اننب  تبعننه البةننر
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العينيأ أا  دن السدنن ال فائيدأ  اإلحسا  هليه  ل ن هل هو  ن السنن

  شأني به تقول بل هو  ن السنن ال فائيأ فال يطلدم  دن شدل أحدد 

حضر المية أ  يضمضه  إ بل ي في فيه تضمي  واحد فقال وهدها 

 واض .

: تع يأ ذو  المية فإنها سنأ قد ث لة بالدليل قال ابن  اجأ وم نا

رالد بن   لد قدال في سننه: حدثنا أبو ب ر بن أبي شي أ قال حدثنا 

حدثني قيس أبو  مار   ولى ا نصار قال سمعة   ددهللا بدن أبدي 

ب ر بن  حمدد بدن  مدرو بدن حد ا يحددف  دن أبيده  دن جدد   دن 

ما م  ممم  يعزع أصاع بمةنيبة إال كسناع هللا «أنه قال  الن ي 

"حددديس حسددن" »سننبحانه وتعننال  منن  حلننل الكرامننة يننوه القيامننة

فإنددده حدددديس  »با  فلددده  ثدددل أجدددر  دددن  ددد    صدددا«وأ دددا حدددديس 

ضدعيف  والمقصددود أ  اللع يدأ ثابلددأ وهددي  لدى القددول الصددحي  

 ن السنن العينيأ أ  يطلدم  دن شدل أحدد اسدلح ابا  أ  يعد   ذو  

المية وهللا أ لم  و لى ذله فقس فالمندوب المطلوب  ن شل أحدد 

بعينه سنأ  ينيأ والمندوب اله  يطلم  ن ال ع  فقال سنأ شفائيأ 

 هللا ربنا أ لى وأ لم. و

**** 

/ عننل ينن ه تننارك الم نندوب ؟ ومننا النندليل علنن  ذلننو ؟ منن  42سننـ

ارللف أهل العلم رحمهدم هللا تعدالى  -أقول:التمثيل لما ت كر ؟ جـ/ 

  في ذله و ل ن القول الراج  ه 

ه دا أ   -شا  هللا تعالى هو أ  تدر  المنددوب إ ي لدو  دن حداللين:

أ  ي دددو   طلدددق اللدددر   فدددإ  شدددا  ي دددو  اللدددر  المطلدددق وه دددا 

ال دد ص يلددر  المندددوب  طلددق اللددر  أ  يلرشدده أحيانددا  ويفعلدده 

أحيانا  فإنه إ يها  طلقا   شاله  يلر  سنأ الضحى ويضم بهدا ولدو 

با ياا الطويلأ فإنه إ يها بل ه  ا فضل ترشها لمن شدا   حافظدا  

  نهدا فعدن  ائ دأ رضدي هللا  لى قياا الليل وه ها شانة حاله 

يةلي ال ح  أربن  ركعنات ويزيند منا شناء  كان ال بي «قالة 

يصددلي  "روا   سددلم" ع أنهددا لمددا سددئلة هددل شددا  الن ددي »هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                        

  وجواب

 

144 

"روا   سددلم"وفي »ال إال أن يجننيء منن  مغيبننه«الضددحى  قالددة 

الملفق  ليه  ن حديس ابن شهاب  ن  رو  بن ال بير  ن  ائ أ 

سبحة ال نح   ول هللا ما سبح رس«رضي هللا  نها أنها قالة 

فاله  يلر  صال  الضحى  طلق اللر  فهدها  »اه وإني ألسبحنا

إ يها وشهله يقال في النوافل فهها بالنس أ لمطلق اللر    وأ ا ه  

ه دا أ   -شا  يلر  النوافل اللر  المطلق فهها إ ي لو  ن حاللين:

عأ حثدا  ي و  هها النفل  ن النوافل المؤشد  اللي حثة  ليهدا ال دري

فدي حياتده شلهدا فهدها يدها وإ شده  بدل   ؤشدا  وداوا  لى فعلده 

وه   وقم بدرد شدهادته تع يدرا  لده فهدو حسدن والددليل  لدى ذلده 

يا عبند هللا ال تكن  مثنل من ن كنان يقنوه «في الصحيحين  قوله 

لع دد هللا بدن  مددرو أ   فهدها نهدي  ندده  »اللينل متنرك ايناه الليننل

ترشه فال  ويدل  ليه أيضا  اللرغيم فدي ذشدر  يلر  قياا الليل شما

هللا بعد القياا  ن النوا وأنه س م  ن أس اب حل العقد اللي يعقدها 

ال يطا   لى النائم وأ   ن لم يحرص  لى ذله فإنه  ده وا شمدا 

يعقند الشنيطان علن  ااميننة رأ   «فدي حدديس أبدي هريدر  يرفعدده 

دة يقنول: علينو أحدك    ث عقد إذا عو ناه ي نرب علن  كنل عقن

 »...الحدديسمنإذا اسنتيقظ من كر هللا انحلن  عقندع  ليل طويل ماراد

وهها الها في حق  ن لدم  »وإال أصبح صبيث ال فس كس ن«وفيه 

يهشر هللا ولم يلوضأ ولدم يصدل  فأ دا الوضدو  والصدال  فهدي  دن 

الواج دددا  فدددال شدددالا لندددا فيهدددا وأ دددا الدددهشر فإنددده  دددن المنددددوبا  

بما فيها الهشر  -تار  هه  ا شيا   صف الن ي الملأشدا  وقد و

وهدها دليدل  لدى أ   »صبينث الن فس كسن ن«بأنده  -وهو  نددوب 

 تار  النفل المؤشدد يدها  ويددل  ليده أيضدا  حدديس ابدن  سدعود 

رجل فقيل له:  ا زال نائما  حلى أص     ا  قال ذشر  ند الن ي 

أو قدال  »أذننه ذلنو رجنل بنال الشنيطان مني«قاا هلدى الصدال  قدال 

" لفق  ليده" وا قدرب أ  المدراد بالصدال  قيداا الليدل »مي أذنيه«

والوتر هإ ه  شا  هنا  روايأ للحديس ت الف ذله فأندا أدي قدولي 

وأقددول بمددا قددال بدده الددنص  ولددهله فإندده قددد ث ددة  ددن اإل دداا أحمددد 
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رحمده هللا تعدالى أنده قدال: تدار  الدوتر رجدل سدو  ين ضدي أ  تدرد 

لددار أبدو الع دداف ابدن تيميددأ رحمده هللا تعددالى أ  تددار  شدهادته وار

المندوب يها هذا شا   صرا   لى اللر  بال س م راج  و لل ذله 

بأنه  ال أ  لى قلأ دينه وزهدد  فدي ال يدر وقدد أفلدى أبدو الع داف 

أ   -في تار  الوتر بأنه ه  أصر  لى فإنه ترد شهادته وقال تهنه 

لمين( وأفلدى أيضدا  بدأ   دن أصدر سنأ  ؤشد  باتفدات المسد -الوتر 

 لى تر  السدنن الرات دأ ولدم يواظدم  ليهدا بأنده قليدل الددين فقدال 

دل ذله  لى قلأ دينه(  -أ  السنن الرات أ  -ت ن أصر  لى ترشها 

ا.ه). ويدل  لى ذله أيضا   ا روا  ال  ار  و سلم في صحيحهما 

مثننل البخيننل «  ددن حددديس أبددي هريددر  قددال ضددرب رسددول هللا 

والمةنندق كمثننل رجلنني  علينمننا جبتننان منن  حدينند انند اضننطرت 

أيننندينما إلننن   نننديينما وترااينمنننا مجعنننل المةننندق كلمنننا تةننندق 

وتعفننو أ ننرع وجعننل  بةننداة انبسننط  عليننه حتنن  تغشنن  أناملننه

وهدها  »البخيل كلما ع ا بةنداة الةن  وأصن ت كنل حلقنة بمكانننا

ضربه الن ي في ال  ل بالصدقأ المندوبأ وإ شه وهها المثل اله  

   لل  يل بالصدقأ المندوبأ هنما هو للها فهو دليدل  لدى أ  تدار

المندددوب المؤشددد يددها  ويدددل  ليدده أيضددا   ددا فددي الصددحيحين  ددن 

 أ  الن دي  حديس أبي الح اب سعيد بن يسار  ن أبي هرير  

مننا منن  يننوه يةننبح العبنناد ميننه إال ملكننان ي ننزالن ميقننول «قددال 

ا  صلفا  ويقنول اآلصنر: اللنن  أعنه ممسنكا  أحدعما: اللن  أعه م فق

وهها الد ا   لى الممسه  ن النفقأ في س ل ال ير وهو  ن  »تلفا  

المندددوبا  وهددها الددد ا  دليددل  لددى أ  صدداح ه  دده وا فهددو دليددل 

 لى ذا  ن يلدر  النوافدل الملأشددا  اللدر  المطلدق ويصدر  لدى 

با  الرات دا  هها اللر  وه ا ه  شا  هها المندوب ليس  ن المنددو

الملأشدددا  فإندده إ يددها  طلقددا  وهددها اللفصدديل هددو الحددق فددي هدده  

المسددألأ ه  شددا  هللا تعددالى فددإ   ددا ورد  ددن السددلف  ددن ذا تددار  

لقد طالدة  -المندوب هنما هو في المندوب الراتم الملأشد فإ  قلة:
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 لينا المسألأ وت ع ة  فأقول: دونده هدها الرسدم ال يداني للوضدي  

 -لرس  في ذهنه:أطرافها ل

  سألأ الها  لى تر  المندوب

 
الترك                         مطلق الترك                                                 

 المطلق 

 م  اةصرار عل  الترك                            م  ي ه مطلقا  أع سواء      

  كان ال فل م  الروات 

 يك  أو ل 
         

/ عنننرف المكنننروع ؟ مننن  بينننان شنننرح التعرينننف ؟ وبينننان 43سنننـ

 المحترزات ؟ والثمرة ؟ م  تأييد ذلو بالمثال ؟ 

مننا طلنن    وشددر ا : هددو عننو المبغننوضالم ددرو  لضددأ:  -أقددول: جننـ/

ما طل  الشنارع فقوله ت الشارع تركه ال عل  وجه الجزه واةلزاه

ا  مددا طلددم ال دداري ( ي ددرل بدده الواجددم والمندددوب  نهمددتركننه

فعلهما  وي رل بده أيضدا  الم داأل  نده إ يلعلدق بده طلدم فعدل وإ 

( ي دددرل بددده ال علننن  وجنننه الجنننزه واةلنننزاهطلدددم تدددر   وقولددده ت

المحرا  نه  ما طلدم ال داري ترشده  لدى وجده الجد ا واإللد اا  

الم رو  أنه يثاب تارشه ا لثاإ  وإ يسلحق العقداب تارشده   و مرة

ف للم رو  هدو  لدى  صدطل  الملدأررين  وقدد قدد نا وهها اللعري

له أ  ال راهأ فدي النصدوص ال در يأ و ندد السدلف ا وائدل فدي 

قال شي  اإلسدالا تال راهيدأ  اللحريم ا  م الضالم يراد بها حقيقأ 

في شالا السدلف شثيدرا  وغال دا  يدراد بهدا اللحدريم( وشدهله قدال ابدن 

ه ذلده بأدللده  وفرو ده فدارجع القيم رحمه هللا تعالى  وقد قد نا لد

هليه ه  شئة  وانل ه لقوله تا لثاإ ( فإنها تفيد أ  تار  الم درو  إ 

ه ددا أ  يلع ددد ا تعددالى بهددها اللددر  وه ددا أ  إ  -ي لددو  ددن حدداللين:

ي طر ب اله نيأ اللع د فإ  شا  ترشه تع دا  ا تعالى وا لثداإ  لنهيده 

  وأ ا  ن ترشه إ بنيدأ اللع دد فهو المأجور المثاب  لى هها اللر 

فإنه إ يثاب  لى هها اللر   شما قد نا ذله في الحراا أيضا  وأ دا 

إن كان ال فل لنيس من  

 الروات  مإنه ال ي ه

إن كننان ال فننل منن  الرواتنن  

المتأكنننندات مإنننننه ينننن ه وإن 

عننننزر بننننرد شنننننادته منننننو 

 حس 
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أ ثلددأ الم ددرو  فهددي شثيددر  فمنهددا الددهشر فددي ال ددال  والللددثم فددي 

الصال   وفرقعأ ا صابع فدي الصدال  أو ت د ي ها  و قدد اإلحدراا 

واإللفدا   ق ل الميقا   واإلشثار  دن بلدع الريدق فدي نهدار الصدوا

 -أ نددي اإللفددا  الملعمددد الدده  إ ي طددل الصددال   -فددي الصددال  

وا ره بال مال واإل طا  بها  والصال  بال سلر   والل صدر فدي 

الصددال   لددى  ددههم الجمهددور  واإسددلنجا  بدداليمين  لددى  ددههم 

الجمهدددور  و دددس الدددهشر بددداليمين حدددال اإسدددلنجا   لدددى  دددههم 

مدا  الددائم الده  إ يجدر   لدى الجمهور  وانضمداف الجندم فدي ال

  ههم الجمهور  وا  ثلأ  لى ذله شثير  وهللا أ لم. 

**** 

 / ما األشياء التي يعرف بنا المكروع ؟ م  التمثيل علينا ؟ 44سـ

  -اله  يحضرني  نها  د  أشيا : -أقول:جـ/ 

: صيضأ النهي هذا ورد  ا يصرفها هلى ال راهأ  فا صل في األول

للحددريم ول نهددا تنلقددل  ددن هفدداد  اللحددريم هلددى هفدداد  صدديضأ النهددي ا

 ال راهأ هذا ورد  القرينأ الصارفأ.

ويمثل  لى ذله  ا روا   سلم فدي صدحيحه  دن حدديس قلداد   دن 

فا صل  »نن  أن يشرب الرجل االئما  « أ  رسول هللا  أنس 

أ  تحمددل هدده  الصدديضأ  لددى اللحددريم ل ددن ورد لهددا صددار   ددن 

اهأ اللن يهيأ  وذله فيما روا  أبو داود فدي سدننه اللحريم هلى ال ر

قال: حددثنا  سددد قدال حددثنا يحيدى  دن  سدعر بدن شدداا  دن   دد 

الملده بدن  يسدر   دن الند ال بدن سد ر  أ   ليدا  د دا بمدا   ف ددربه 

إن رجاال  يكنرع أحندع  أن يفعنل عن ا واند رأين  «وهو قائم ثم قال 

"حددديس صددحي  »يفعننل مثننل مننا رأيتمننوني أمعلننه رسننول هللا 

وروا  ال  ددار  أيضددا " وفددي الصددحيحين  ددن حددديس ابددن   دداف 

بدلوو م  ماء زمنزه مشنرب  أتي  ال بي «رضي هللا  نهما قال:

شنرب من   أن ال بني «وشها ث ة فدي صدحي   سدلم  »وعو االئ 

ف دربه هدها يفيدد أ  نهيده ا ول لديس  لدى  »ش  معلقة وعو انالئ 

للن يهيددأ  فيسددلفاد  ددن ذلدده أ  اللحددريم وهنمددا هددو  لددى ال راهددأ ا
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ال رب قائما  جائ   ع ال راهأ وهللا أ لم  ويمثل له أيضا  بما روا  

اللر ه  في جا عه قال: حدثنا   يد بن أسد اط بدن  حمدد القرشدي 

قددال حدددثنا أبددي قددال حدددثنا سددليما  الليمددي   ددن ردددا   ددن أبددي 

دك  إذا اسنتلق  أحن« قدال: قدال رسدول هللا  ال بير  ن جابر 

"حديس صحي " »عل  ظنرع م  ي   إحدى رجليه عل  األصرى

ففنه النهي  ن هه  الهيئأ وا صل في النهي اللحريم  وروا   سلم 

أيضا  هإ أ  النهي هنا ليس  لى بابه الده  هدو اللحدريم وهنمدا هدو 

لل راهددأ اللن يهيددأ بدددليل  ددا روا  ال ددي ا  فددي صددحيحهما  ددن 

أننه رأى «  دهللا بن زيد رضي هللا حديس   اد بن تميم  ن  مه 

 »مستلقيا  مي المسجد واضعا  إحدى رجليه عل  األصرى ال بي 

 وا صد  فددي ت دري  هددها أنده ل يددا  الجدواز  فاضددطجا ه هددها 

ووضعه أحد  رجليه  لى ا رر  دليل  لى أ  نهيده ا ول  دن 

لدم. ذله ليس  لى اللحريم وهنما هو لل راهأ اللن يهيأ فقال وهللا أ 

أجرته لما  ويمثل له أيضا  بالنهي  ن شسم الحجاا  ع ه طائه 

عن  كسن   ننن  رسنول هللا «قدال  حجمه  فعن أبي هريدر  

 »وكسن  الحجناه صبينث«وفي الحديس اشرر  »... الحديسالحجاه

احنننتج  وأعطننن  الحجننناه  أن ال بننني «وقدددد ث دددة فدددي الصدددحي  

لدده للجمددع بددين فعرفنددا بددهله أ  شسددم الحجدداا   ددرو   وذ »أجننرع

أجرتده دل ذلده  لدى أ   اللحريم واإل طا   فلمدا أ طدا  الن دي 

النهي  ن هها ال سم ووصفه بال  س إ يدل  لى اللحريم المؤشد 

ننن  رسنول «وهنما يفيد ال راهأ اللن يهيأ ويمثل له أيضا  بحدديس 

أن تغتسننل المننرأة بف ننل الرجننل أو الرجننل بف ننل المننرأة  هللا 

فهددها النهددي  لددى بابدده لحددديس ابددن   دداف  نددد  »ا  وليغترمننا جميعنن

 »كان يغتسل بف ل ميموننة رضني هللا ع ننا أن ال بي « سلم 

مي جف ة مجناء  اغتسل بع  أزواج ال بي «و صحاب السنن 

"حديس »يغتسل م نا مقال  إني ك   ج با  مقال إن الماء ال يج  

ال راهدأ صحي " فهها الفعل صر  النهي ا ول  ن اللحدريم هلدى 

وهللا أ لددم  و لددى ذلدده فقددس  فددأ  نهددي فإندده يفيددد اللحددريم هإ هذا 
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ورد  قرينأ تصرفه  ن اللحريم هلى ال راهأ وسلأتي زياد  أ ثلأ 

ه  شا  هللا تعالى  لى ذله  ند ال دالا  لدى النهدي ودإللده بحدول 

 هللا وقوته. 

ع  نه  :  ما تسلفاد  نه ال راهأ: أ  ي ضل الفعل  ما هو أنفالثاني

ف ل فعل أشضل الع د  ن  ا هدو أنفدع  نده فدإ  هدها الفعدل   درو   

وقد نص  لى ذله أبو الع اف ابن تيميأ رحمه هللا تعالى  ولم أر  

 نصوصا   ليه في   حس ال راهأ  ن شلم ا صدول  لدى حسدم 

هطال ددي القاصددر  وبياندده أندده يقددال: ه  المقصددود  ددن الع ددادا  

سد  والمصدال  المطلوبدأ ليسدة  لدى تحصيل المصال  ودفع المفا

درجدددأ واحدددد  فلهدددها بَدددي ن شدددي  اإلسدددالا أ  الع ددداد  هذا أضدددعفة 

اإلنسا   ن اإشلضال بما هدو أصدل  لده فإنهدا ت دو    روهدأ فدي 

حقدده  وشددهله هذا أوقعدده فعلهددا فددي   ددرو  فإنهددا ت ددو    روهددأ  

 اف وهه  ال راهأ نس يأ  أ  ت للف  ن أحد  هلى آرر  قال أبو الع

رحمه هللا تعالى ت لى شاندة الع داد  توجدم لده ضدررا  يمنعده  دن 

فعل واجم أنفع له  نهدا شاندة  حر دأ وأ دا هذا أضدعفله  مدا هدو 

 أصل   نها وأوقعله في   روها  فإنها ت و    روهأ( ا.ه).

قلددة: و أردده هددها ال ددالا يعددر   ددن النظددر فددي  قاصددد ال ددريعأ 

ل له بالصياا فدي حدال الجهداد و را اتها للمصال  والمفاسد  ويمث

فدإذا شددا  الصدوا فددي حددال الجهداد يوجددم ضدعف المجاهدددين  ددن 

شمال  راتدم الجهداد فإنده ي در  فدي حقهدم وا فضدل لهدم فدي هده  

الحالددأ الفطددر  قددد أفلددى أبددو الع دداف رحمدده هللا تعددالى بددالفطر فددي 

ر ضا  فدي بعد  الضد وا  اللدي راضدها ضدد الللدر  ويمثدل لده 

السهر في طلم العلم أو قرا   القرآ  ونحدو ذلده هذا أيضا  ب راهأ 

أضعفة اإلنسا   ن القياا لصال  الفجر  أ ا هذا  لم  ن نفسه أنده 

بهها يفو  الصال  فالسدهر  حدرا     دا أفضدى هلدى الحدراا فهدو 

حراا  ويمثل له أيضا  ب ثر  صياا اللطوي هذا ضعف الرجدل  دن 

وهها شله  »علو عليو حقا  إن أل«شمال  عاشر  أهله  وفي الحديس 

 ن باب  را ا  المصال  والمفاسد  ويمثل له أيضا  ب ثر  الضحه 
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اللددي تضددعف القلددم  ددن شمددال سددير  هلددى هللا تعددالى  فددإ  شثددر  

الضحه  ما يمية القلم أو يضعفه  وغير ذله  ن ا  ثلأ  فملدى 

شا  اإشلضال بال ي   ضعفا  للع د  ن  ا هدو أصدل  لده  نده فدإ  

ال دي  فدي حدق هدها الرجدل   درو     اإشدلضال بالمفضدول هها 

  ن الفاضل   رو  وهللا أ لم.

:  ما تعر  ال راهأ   الفدأ السدنأ الرات دأ  وبيدا  بدهله أ  الثالث

ولدم يدرد  يقال: ه   ن السنن  ا هدو راتدم قدد داوا  ليده الن دي 

أنه ترشها ولو لمر  واحد  ل يدا  أنهدا ليسدة برات دأ  و دن   نه 

 دددا المداو ددأ  السددنن  ددا لدديس براتددم بحيددس أندده قددد ورد  ندده 

 ليها  فما شا   ن القسم ا ول فإ  ترشه يعد  دن الم روهدا  أ  

 ن تر  شيئا   ن السنن الرات أ فإنده ي دو  بدهله قدد فعدل   روهدا  

وارلار  شي  اإلسالا ابن تيميأ رحمه هللا تعالى  وأ ا تدر  شدي  

ترشه   روها  بل السنأ ترشده أحياندا  حلدى   ن القسم الثاني فال يعد

إ يصف  صا  السنن الرات أ المؤشد   فمن رأيلده قدد تدر  شديئا  

 ن السنن الرات أ فقل له: هنه بهها اللر  قد فعلة   روها   ويمثل 

لهها بلر  قرا   شي   زائدد  لدى الفاتحدأ فدي الدرشعلين ا وليدين  

ا قرا    دا زاد  ليهدا فإنده فإنه تعر  أ  قرا   الفاتحأ رشن  وأ 

سنأ  ؤشد   بل قال بع  أهل العلم بالوجوب  ول ن الصحي  أنه 

سنأ  ؤشد  إ ين ضي اإلرالل بها  فإذا أرل بها فإنه ي و  بهله قدد 

فعددل   روهددا   والضددابال فددي ذلدده يقددول تاإلرددالل بالسددنأ الرات ددأ 

الصحي    رو ( ويمثل له أيضا  بالوتر فإنه  ن السنن  لى القول 

إ حضرا  وإ سدفرا   حلدى لمدا فاتده ورد   اللي لم يلرشها الن ي 

 ددن النهددار شددفعا   فددالوتر سددنأ  ؤشددد  في ددو    ددن الليددل قضددا  

ترشه   روها      اإلرالل بالسنأ الرات أ   رو   ويمثل له أيضا  

بعقد اإلحراا ق ل الميقا  الم اني  فإنه   درو      السدنأ الثابلدأ 

في ُ َمِرِ  وحجلده أنده لدم ي دن يحدرا هإ  دن  ولأ  ن الن ي المنق

اإلحدراا ق دل الميقدا  الم داني وإ  در   الميقا   ولم ينقل  نه 

واحد   وبندا    ليده فمدن أحدرا ق دل المواقيدة الم انيدأ فإنده ي دو  
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بهله قد فعل   روها     اإلرالل بالسنأ الرات أ   درو   قدال أبدو 

 لى اإلحدراا  دن الميقدا  فم الفلده  لن ي الع اف تفقد واضم ا

في ذله   روهأ( ا.هد). ويمثدل لده أيضدا  بالقصدر فدي السدفر  فإنده 

في السفر قصر الربا يأ لرشعلين  ولم يث ة  نه  هديه الراتم 

  في حديس واحد أنه أتم في شي    ن أسفار   وقدد ارللدف أهدل

الدراج   نهدا العلم في القصر هل هو واجم أا سنأ   لى أقدوال و

أنه  دن السدنن المؤشدد  جددا  وبندا    ليده في دو  اإلتمداا فدي السدفر 

  روهددا  وارلددار  شددي  اإلسددالا أبددو الع دداف ابددن تيميددأ رحمدده هللا 

القصدر  فالقصدر  تعالى  و لأ ذله أ  الهد  الراتم  ن حالده 

أ  اإلرددالل بالسددنأ الرات ددأ  -سددنأ  ؤشددد  والملقددرر فددي الضددوابال:

 أ لم. و لى ذله فقدس وهللا ربندا أ لدى وأ لدم وصدلى   رو  وهللا

 هللا  لى ن ينا  حمد و لى آله وصح ه وسلم.

**** 

/ متن  تنزول الكراعنة ؟ ومنا القاعندة مني ذلنو ؟ من  بيانننا 45سـ

 باألمثلة ؟ 

هها سؤال جيدد وتهمدل ذشدر  شثيدر  دن شلدم ا صدول  -أقول:جـ/ 

الدددة ال راهدددأ  والجدددواب  ليددده أ  يقدددال: هذا تحققدددة الحاجدددأ ز

( فددإذا قا ددة ال كراعننة منن  اينناه الحاجننةوالقا ددد  فددي ذلدده تقددول ت

الحاجأ هلى فعل الم رو  فإنه إ ي قى   روهدا  فدي حدق  دن قا دة 

به الحاجأ و ن باب أولى  ن قا ة به ضرور  هليه  وهه  القا د  

 ن قوا د الليسير  وقد أ لمدها أبو الع اف ابن تيميأ في شثير  ن 

ونحن ن ير هلى شي   ن أ ثللها فأقول: يمثل  ليها بد وال فلاويه 

شراهأ اسلعمال الما  المس ن بالنجاسأ  ند الحاجأ هلى اسلعماله  

 نددد  ددن قددال ب راهلدده شالحنابلددأ وغيددرهم  فددإنهم ذه ددوا هلددى أ  

شراهددأ المددا  المسدد ن بالنجاسددأ ل ددنهم قددالوا: وتدد ول ال راهددأ هذا 

ًُ احلال هليه   نده إ شراهدأ  د ع قيداا الحاجدأ  ويمثدل  ليده أيضدا 

بدد وال ال راهددأ  ددن المددا  الدده  انفددرد  باسددلعماله المددرأ  فددي 

طهار  شا لأ  ن حدف  فإ  الملقرر أنه   رو  ل ن هده  ال راهدأ 
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تدد ول هذا لددم يجددد اإلنسددا  هإ هددها المددا    ندده إ شراهددأ  ددع قيدداا 

لمههم  ندنا أنه الحاجأ  ويمثل له أيضا  بما  ال ئر بالمق ر   فإ  ا

  ددرو  ل ددن أفلددى ا صددحاب رحمهددم هللا تعددالى أ  هدده  ال راهددأ 

تدد ول هذا احلددي  هلددى اسددلعماله  ندده إ شراهددأ  ددع قيدداا الحاجددأ  

ويمثل له أيضا  بال رب واقفا   فإنه   رو  شما قررنا  سابقا  ول دن 

هذا احلال اإلنسا  لل رب قائما  فال شراهأ  نده إ شراهدأ  دع قيداا 

الحاجأ  ويمثل  ليه أيضا  ب وال شراهأ اللثاا في الصال  هذا شدا  

يصدددر  ددن فمدده رائحددأ نلنددأ تددؤذ   ددن بجوار  فددإذا تحققددة هدده  

الحاجأ زالة ال راهأ   نه إ شراهأ  ع وجود الحاجدأ ويمثدل لده 

أيضدا  بد وال شراهددأ اإسدلنجا  بداليمين هذا شانددة ال دمال فيهدا  ددا 

حدرت يضدر  المدا  أو جدرأل ي يدد  المدا  يمنع اإسدلنجا  بهدا  دن 

ألما  ونحو ذله فإذا تحقق ذلده فدال شراهدأ  نده إ شراهدأ  دع قيداا 

الحاجأ  ويمثل له أيضا  ب سم الحجاا  فإ  ا صل أ  الحدر يمندع 

 ن أ  يل سم بسحم الدا    هها ال سم ر يس أ  رد   ودني 

هإ بالحجا دأ هإ أ  هها الحر هذا لم يجدد وجهدا   دن أوجده الل سدم 

فال بدأف حينئده  وإ شراهدأ  نده  حلدال لل سدم  وأندة ر يدر بدأ  

شس ا  فيه دنا   رير  ن سؤال الناف فإذا شا  الحجاا  حلاجدا  لهدها 

ال سم فإ  ال راهأ ت ول  نه إ شراهأ  دع قيداا الحاجدأ  ويمثدل 

 ليه أيضا  بإتماا الصدال  فدي السدفر  فدإ  ا صدل فيده أنده   درو  

شرنا  سابقا  هإ أنه هذا احلال هليه فال شراهأ حينئه  وذلده شمدا شما ذ

هذا صددلى المسددافر رلددف المقدديم  ددن أول صددال  المقدديم فإندده يل  دده 

اإلتماا وإ شراهأ حينئه     الحاجأ تد و هلدى اإلتمداا وإ شراهدأ 

 ند قياا الحاجأ و لى هه  ا  ثلأ فقدس وال الصدأ أنده إ شراهدأ 

  ربنا أ لى وأ لم. ند الحاجأ وهللا

**** 

/ عرف المباح ؟ وما محترزات التعريف ؟ وما  مرته ؟ م  46سـ

 بيان بع  األمثلة عليه ؟ 
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لده  دد   عدا    فمدن  عانيده السدعأ فالم داأل  لغةالم األ  -:أقولجـ/ 

هو الواسع و نه باحأ الدار  أ  الم ا  الواسع فيهدا  و دن  عانيده 

بدداأل بالسددر أ  أظهددر  وأ لندده   اإلظهددار واإل ددال   و ندده قددولهم:

و ن  عانيه لضأ اإلذ  و نه قولهم: أباأل  اله لآلررين أ  أذ  فدي 

: فهو  ا إ يلعلق به أ ر وإ نهدي االصط حذله. وأ ا تعريفه في 

لهاتدده فقددولهم ت ددا إ يلعلددق بدده أ ددر وإ نهددي( ي ددرل بدده الواجددم 

 درو   نده والمندوب  نه يلعلق بهما أ ر وي رل بده المحدرا والم

يلعلق بهمدا نهدي  وقدولهم تلهاتده( أ  بدالنظر هلدى الم داأل بعينده إ 

بددالنظر هلددى هيئلدده وإ بددالنظر هلددى أندده وسدديلأ  حددد هدده  ا ح دداا 

ا ربعأ  وإ بدالنظر هلدى نيدأ فا لده  ندد فعلده  وهنمدا بدالنظر هلدى 

ذاتدده فقددال  وشددل ذلدده سدديأتي هيضدداحه بأدللدده وأ ثللدده ه  شددا  هللا 

 ليه با شل وال رب والنوا وال يدع وال درا  ونحدو  ويمثلتعالى  

ف النظر هلى ذاته فإنده إ يلعلدق   مرتهذله والم احا  شثير   وأ ا 

بدده طلددم فعددل وإ طلددم شددف  وقددد بددين شددي  اإلسددالا ابددن تيميددأ 

رحمه هللا تعالى أ  ح م الم األ  ن حيس هو ويقطع النظر  ن أ  

 بلرشه وإ حرل  لدى اإلنسدا  أ ر رارل  نه  إ يؤ ر بفعله وإ

في فعله وإ ترشه وإ هثم  ليه وإ ذا وإ  قوبأ  أ  أنده إ يثداب 

الع ددد  لددى فعددل الم دداأل  وإ يعاقددم  لددى ترشدده  وهللا ربنددا أ لددى 

 وأ لم.

/ مت  يكون المباح عبادة ؟ وما القاعدة مي ذلو ، م  ذكنر 47سـ

 الفروع عل   ذلو ؟ 

  دداد  بالنيددأ الصددالحأ  وبات دداي الهيئددأ ي ددو  الم دداأل  -أقددول:جننـ/ 

المباحنات ت قلن  عبنادات ال ر يأ فيده  والقا دد  فدي ذلده تقدول ت

( أ  أ  الم دداأل بددالنظر هلددى ذاتدده إ يلعلددق بدده بال يننات الةننالحات

 -ثواب وإ  قاب وأ ا بدالنظر هلدى نيلده فإنده إ ي لدو  دن حداللين:

به نيأ صدالحأ طي دأ ه ا أ  ينو  به نيأ سيئأ فاسد  وه ا أ  ينو  

ول ل أ ر     ا نو  فإ  شا  قد نو  به السيئأ فإنده يعاقدم  لدى 

فعل هها الم األ   نه وسديلأ والوسدائل بهدا أح داا المقاصدد  وهدها 
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لدديس المقصددود  ددن سددؤالنا     السددؤال هددو  ددن شيفيددأ انقددالب 

الم األ هلى   اد   وذله إ ي دو  هإ بالنيدأ الصدالحأ الطي دأ  فدأ  

قصد به صاح ه القصد الطيم فإنه يلرقدى بهده  النيدأ الطي دأ    األ

 ن شونه   احا  إ يثاب فا له هلى شونه   اد  يثداب فا لهدا  ويددل 

فهددها  »إنمننا األعمننال بال يننات« لددى ذلدده حددديس  مددر الم ددهور 

الم األ ينظر فيه هلى نيأ فا لده فدإ  شاندة صدالحأ فإنده يثداب  نده 

ور بمقاصددها وغاياتهدا. ويددل  ليده  مل وا  مدال بنياتهدا وا  د

  »إذا أنفق الرجل عل  أعله يحتسبنا منو له صداة«أيضا  حديس 

نظدر  دن ناحيدأ ا صدل  -فإنفات الرجل  لى أهله لندا فيده نظدرا :

ونظر  ن ناحيدأ الفدري  فأ دا النفقدأ فدي ا صدل فيده واج دأ  وأ دا 

نسدا   لدى بالنظر هلى فرو ها وآحادها فإنهدا   احدأ فدإذا أنفدق اإل

أهله يحلسم هه  النفقأ  ند هللا تعالى فإنها ت و  له صدقأ  سدوا   

الواج أ والم احأ  فلما اقلر  بالنفقدأ الم احدأ النيدأ الصدالحأ وهدي 

نيأ احلسابها  ندد هللا جدل و دال ترقدة  دن شونهدا   احدأ إ يثداب 

ومي « ليها هلى شونها   اد  يثاب  ليها  و ن ا دلأ أيضا  حديس 

  أحنندك  صننداة، اننالوا يننا رسننول هللا أيننأتي أحنندنا شنننوته ب نن

ويكننون لننه مينننا صننداة، اننال: أرأيننت  إن وضننعنا منني حننراه كننان 

"روا   سدلم  »عليه وزر مك لو إذا وضعنا مي ح ل كان لنه أجنر

في صحيحه" وهها يفيد أنده هذا ندو  بجما دأ العددول  دن الحدراا 

الجمددداي  دددن  فإنددده يدددؤجر  لدددى هدددها الجمددداي   دددع أ  ا صدددل أ 

الم احا   هإ أنه ترقى بهه  النيأ الطي أ  ن شونده   احدا  إ ثدواب 

فيدده هلددى شوندده   دداد  يثدداب فا لهددا. ويلضدد  ا  ددر أشثددر بضددرب 

الفدددروي  لدددى ذلددده فدددأقول وبددداا اللوفيدددق و نددده اسدددلمد العدددو  

  -والفضل:

: ا شل وال رب فإ  ا صل أنده  دن جملدأ الم احدا  اللدي إ م نا

يها وإ  قاب ول ن هذا قصد الع د بأشله اللقو   لى طا أ ثواب ف

هللا تعددالى واسددلعمل فددي أشلدده اشداب ال ددر يأ الددوارد  فددي شددأ  

ا شل فإنه ي و  بهله قد قلم هه  العد  هلى   اد   أ  أ  أشله هها 
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بدل أ  ي و   اد  إ يثاب  ليهدا صدار   داد  يثداب  ليهدا  وهدها 

فق ل ال د  في الطعاا ين ضي له أ  نسل عر  توفيق هللا تعالى للع د 

أنه تلع د ا تعالى بهه  اللقيما  وفي الصحيحين  ن حدديس سدعد 

ر امرأتنو« رفو ا   أ  أ  الرجدل هذا جدا   »حت  منا تجعنل مني منيا

بالطعاا  هله  حلس ا  ا تعالى فإ   ا ترفعه المرأ  لفيهدا  دن هدها 

  رحمه هللا تعالى تويلضدمن الطعاا ي و  له فيها أجر  قال النوو

ذله أ  اإلنسا  هذا فعل شديئا  أصدله  لدى اإلباحدأ وقصدد بده وجده 

هللا تعالى فإنه يثاب  ليه وذله شا شل بنيأ اللقو   لى طا دأ هللا 

تعددالى  والنددوا لالسددلراحأ ليقددوا هلددى الع دداد  ن دديطا ( ا.هدد) وقددد 

ابددن حددرص العلمددا   لددى اللن يدده  لددى ذلدده فقددد جددا  فددي حاشدديأ 

أ  يلقددو  بدده  لددى  -أ  بالطعدداا وال ددراب  - ابدددين توينددو  بدده 

الع اد  في و   طيعا  وإ يقصد به الللهذ واللدنعم فدإ  هللا تعدالى قدد 

ذا ال دافرين بدأشلهم لللملددع واللنعديم فقدال ﴿َوال ددِهيَن َشفَدُروا يَلََمل عُددوَ  

َ ثْددو   لَُهْمه(ا.هد) فعلدى اإلنسددا  َويَدأُْشلُوَ  َشَمدا تَأُْشددُل اْ َْنعَداُا َوالن داُر 

 ند تناول طعا ه أ  يحسن نيله وإ يدللفظ بهدا     حلهدا القلدم  

قال بع  السلف ت ن سر  أ  ي مل له  مله فيحسن نيلده فدإ  هللا 

   وجل يأجر الع دد هذا حسدنة نيلده حلدى باللقمدأ( وقدال بعضدهم 

 تأنددي  حددم أ  ت ددو  لددي نيددأ فددي شددل شددي  حلددى فددي الطعدداا

 وال راب( ا.ه).

 : ال رب ويقال فيه  ا قيل في ا شل. وم نا

: النوا  فإنه  اد  هإ أ  الع د هذا نو  به النيأ الصالحأ فإنه وم نا

يلرقى  ن شونه   احا  إ ثواب فيده هلدى شونده   داد  يثداب  ليهدا  

فال يرفع  نه قلدم الحسدنا  وهدو  سدلضرت فدي نو لده  وذلده بدأ  

للقو   لى طا أ هللا تعالى  ذله    هللا تعالى ينو  بنو له هه  ا

جعددل النددوا  ددن ضددرورا  الجسددد  فلددو لددم يددنم الع ددد إرلددل نظدداا 

 قله ف ما أنه إ بد له  ن النوا  ونحدن غال دا  نقطدع فدي الندوا وقلدا  

طويال  فين ضي للعاقل أ  يحرص  لى هها الوقة بالنيدأ الصدالحأ  

اسل عار قل ي بأ  هه  النو أ  وهي إ ت لف شيئا  وهنما هي  جرد
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 ما يقو   لى طا أ رب ا را والسدماوا   في دو  نو ده شلده 

 ن أوله هلدى آردر    داد     الم احدا  والعدادا  تنقلدم   دادا  

 بالنيا  الصالحا .

: الههاب للوظيفأ  فإ  غالم الناف رجاإ  ونسا   لده وظيفدأ وم نا

طويال   وهها الههاب وهده   رات أ يههم لها يو يا  ويقطع فيها وقلا  

الوظيفددأ  ددن جملددأ العددادا  اللددي إ ثددواب فيهددا وإ  قدداب هإ أ  

الع د الناص  لنفسه ين ضي له أ  يحرص  لى اسلضالل هها الوقدة 

لي و  في  ي ا  حسدناته  وذلده إ ي دو  هإ بالنيدأ الصدالحأ بدأ  

بدده ينددو  بهدده  الوظيفددأ والددههاب هليهددا شسددم المددال الحددالل الدده  

ي ف وجهه  ن السؤال ويسلطيع به هقا أ نفسه و ن تحة يد   ن 

يقصد نفع ا  دأ بعملده هدها  دن تعلديم العلدم   ال وجأ وا وإد  وأ

وا  دددر بدددالمعرو  والنهدددي  دددن المن دددر والليسدددير  دددل النددداف 

وال ددفا أ الحسددنأ لهددم  وغيددر ذلدده  فددإ  هدده  الوظددائف نددوي  ددن 

عددالى ﴿ال ددِهيَن هِْ  َ   ن دداُهْم فِددي اللم ددين فددي ا را وقددد قددال هللا ت

َشا َ َوأََ ُروا بِاْلَمْعُروِ  َونََهدْوا َ دِن  اْ َْرِا أَقَاُ وا الص ال َ َوآتَُوا ال  

ِ َ اقِ َأُ اْ ُُ وِره فإذا نو  الع د ذله فإنه يلرقى بوظيفلده  اْلُمْنَ ِر َوِل 

 داد  يثداب  ليهدا  هه   ن شونها   احا  إ يثاب  ليده هلدى شونهدا  

فالدده  ين ضددي للع ددد أ  يحددرص  لددى ذلدده شددل الحددرص  ول ددن 

ال يطا  حريص  لى تضفيل القلوب  ن  ثل هه  النيأ الطي أ  نه 

 يعلم  ظم ا جر الملرتم  لى ذله وهللا المسلعا .

: اللندد   فددي ال ددرار  والحدددائق العا ددأ ونحددو ذلدده  فددإ  وم نننا

م  ليه  حرا  وبع  الناف يقطع ا صل فيه أنه   األ  ا لم يلرت

فيه أوقا   ش ير  ف يف يجعله الع دد فدي  يد ا  حسدناته   الجدواب 

ي و  ذله   اد  بالنيأ الصالحأ ذله    الم احا  ت دو    دادا  

بالنيددا  الصددالحا   وذلدده بددأ  ينددو  بهددها العمددل هراحددأ الددنفس 

اد  وهجما ها وتفري  شدحنا  الهدم  نهدا حلدى هذا أق لدة  لدى الع د

تق ددل بق ددول وان ددراأل فددإ  النفددوف هذا أردده  بالجددد دائمددا  تع ددة 

و للة وانقطعة  فال بد  ن فلرا  اللروي  واإلجماا فحيدس شدا  
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إ بد  نهدا فدال بدد أ  يضلدنم الع دد أوقاتهدا وإ ي دو  ذلده هإ بالنيدأ 

الصالحأ  والدين   نا   لى الوسطيأ واإ لدال فمدا ي دالف الع دد 

ي أ  هإ وي ددو   آلدده اإنقطدداي  فددال يأردده نفسدده هدده  الوسددطيأ فدد

بالجدددد دائمدددا  وإ يفدددل  لهدددا أبدددواب اللهدددو  لدددى  صدددرا يه ول دددن 

والمدراد بدهله  شما قدال أرحدم ال لدق بدال لق  »ساعة وساعة«

أ  يم ل اإلنسا  حياته بالجد والن داط تدار  فدإذا رأ  فيهدا فلدورا  

  إ  حظور فيده و ليده أو شسال  أ طاها شيئا   ن اللهو الم األ اله

أ  يحلسم هها الوقة لوقة الجد  فإذا فعدل الع دد ذلده فإنده ي دو  

 في   اد  دائما . 

: المدد األ ال ددالي  ددن الحددراا  فددإ  ا صددل فيدده أندده  دداد  وم نننا

و  دداأل وإ ي دداد ي لددو  ندده أحددد غال ددا   والع ددد يسددلطيع أ  يجعددل 

احدأ الدنفس   احه هدها فدي  يد ا  حسدناته وذلده بدأ  يندو  بده أر

للق ل  لدى الع داد  بجدد ون داط  ويندو  بده أيضدا  هدردال السدرور 

 لى هروانه المسلمين فإ  ذله  دن أحدم ا  مدال هلدى هللا تعدالى  

وينو  به تفري  هموا هروانه فإ  بع  النداف يدههم المد األ  دا 

 لددق بقل دده  ددن الهمددوا  وهذا شددا   علمددا  فددي حلقددأ فلينددو بم احدده 

لطل أ  ن طدول الجلدوف وثقدل المسدائل  ونحدن هذهاب الملل  ن ا

في حلقاتنا وا الحمد إ ن لو  دن ذلده وقدد يظدن بعد  النداف أ  

الم األ يههم الهي أ ويسقال المرو    وهها ظن فاسد  بل هدو  مدا 

يوجددم ان ددراأل الصدددور وان سدداط الددنفس وزيدداد  الن دداط وذهدداب 

وف وتوثيددق الهددم والضددم  وزيدداد  ا لفددأ  وزوال الوح دديأ  ددن النفدد

 ر  ا رو  والمح أ  هإ أنه إ بد أ  ي دو  با لددال شمدا ذشدر  

سابقا      الدين   ني  لى الوسطيأ واإ لدال  وي فيه فدي بيدا  

  حلدى  شأ  الم األ صدور   دن أفضدل ال لدق  لدى اإلطدالت 

قددال: ه  شددا    ددع ا طفددال  ففددي الصددحيحين  ددن حددديس أنددس 

يا أبا عمير منا معنل «ل  ا  لي صضير لي الطنا حلى يقو الن ي 

شا  لده نضيدر صدضير يلعدم بده فمدا   وقدال أبدو داود فدي  »ال غير

سننه: حدثنا وهم ابن بقيأ قال أر رنا رالد  ن حميد  ن أنس أ  
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إننا « فقال يا رسول هللا أحملني فقدال الن دي  رجال  أتى الن ي 

ع بولدد الناقدأ قدال يدا رسدول هللا و دا أصدن »حاملوك عل  ولد نااة

"حدديس صدحي " وقدال »وعل تلد اةبنل إال ال نوق« فقال الن ي 

في سننه أيضا : حدثنا  ؤ ل بن الفضل قال حددثنا الوليدد بدن  سدلم 

 ددن   ددد هللا بددن العددال   ددن بسددر ابددن   يددد هللا  ددن أبددي أدريددس 

 ال وإني  ن  و  بن  اله ا شدجعي قدال: أتيدة رسدول هللا 

 »أدصنل «في ق دأ   دن أدا فسدلمة فدرد وقدال في غ و  ت و  وهو 

فددرلة "حدديس صدحي "  »كلنو«فقلة أُشلمِي يا رسدول هللا   فقدال 

فددالم األ شددالمل  فددال بددد  ددن وزندده بميدد ا  ال ددري والعددر  وهللا 

 أ لم.

 : الوط  وتقدا ال الا  ليه.وم نا

: ال يع وال را   فإنه  دن جملدأ الم احدا  والعدادا  اللدي إ وم نا

يها وإ  قاب  هإ أ  الع د الحصيف ين ضي له هذا درل فدي ثواب ف

 ثل هه  المعا ال  أ  يحرص  لدى ترقيلهدا  دن شونهدا   احدا  إ 

ثواب فيه هلى شونها   اد  يثاب  ليها وذله بالنيدأ الصدالحأ  شدأ  

ي ددو  سددمحا  فددي بيعدده وشددرائه  سددهال   ددع ال بددائن وناصددحا  لهددم 

شل صور الضي واللدليس  بعيدا   دن وأ ينا   لى بضائعهم  جلن ا  

الحلف هإ فيما اقلضدله الحاجدأ الملحدأ  صدادقا  فدي قولده   لرفعدا  

 ددددن دسددددائس ال ددددهب بعيدددددا   ددددن الل سددددم بددددالطرت المحر ددددأ 

والمعددا ال  الممنو ددأ شددالنجي وتلقددي الرش ددا  وتصددريأ اإلبددل 

وال قددر والضددنم والمعددا ال  اللددي فيهددا غددرر وجهالددأ  وأ  إ ي يددع 

بيع أريه أو ي لر   لى شرا  أريده  ونحدو هده  المعدا ال    لى

وأ  إ ي لضل بال يع وال را   ن  ا أوجم هللا  ليه  ن الصلوا  

ونحوها  ن الواج ا   فإذا حرص ال ائع والم لر   لى ذله فإ  

بيعه وشرا   هها يلرقى  دن شونده  داد  و  احدا  إ ثدواب فيده هلدى 

  وه ها ف ل   األ ي دو    داد  بالنيدأ شونه   اد  يثاب  ليها الع د

 الطي أ الصالحأ وهللا ربنا أ لى وأ لم.

**** 
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/ ما األصل مي األشياء ؟ م  بيان القاعدة باألدلة والفنروع 48سـ

 ؟ 

ذهم  ا أ أهل العلم هلى أ  ا صل في ا شديا  الحدل  -:أقولجـ/ 

ل واإلباحددأ والطهددار   هإ  ددا ورد الدددليل بددالمنع  ندده فإندده ي ددر

ب صوصه  ن هها ا صل وي قى  ا  ددا  داردال  فدي هدها ا صدل 

األصل مي األشياء اةباحنة والطننارة إال والقا د  في ذله تقول ت 

  -( والدليل  لى ذله  د  أ ور: بدليل

: قوله تعالى ﴿ُهَو ال ِه  َرلََق لَُ ْم َ ا فِي اْ َْرِا َجِميعدا ه مم  األدلة

 - صل  ن  د  أوجه:ووجه اإسلدإل  لى ذله ا

أنه قال ترلق ل دم( وهده  الدالا إا اإرلصداص شمدا ندص  :أحدعا

 ليدده أهددل العلددم قددال ابددن تيميددأ رحمدده هللا تعددالى ت والددالا حددر  

هضافأ وهي توجدم ارلصداص المضدا  بالمضدا  هليده( وشدهله 

هي إا اإسدلحقات  فهدي إا اإرلصداص واإسدلحقات وهدها فيده 

  ا را فهو لنا ارلصاصا  واسلحقاقا   لدى بيا  أ  شل  ا في هه

الوجه اله  يصل  له  وهها يفيد  أنده  لدى أصدل الحدل  هذ لدو لدم 

ي ددن حددالإ  لنددا لمددا شددا  لقولدده ترلددق ل ددم( فائددد     الحددراا لدديس 

   لوقا  لنا لننلفع به وهها واض .

: أندده قددال ت  ددا فددي ا را ( فقولدده ت ددا( هددي الموصددولأ الثنناني

وقد تقرر في القوا د أ  ا سما  الموصولأ  ن صي   بمعنى اله 

العموا  فيدرل في ذله شل شي   لى وجه هه  ا را و ا فيها  

وقد تقرر في القوا د أ  ا صل هو ال قا   لدى العمدوا حلدى يدرد 

الم صدص  فمددن أد ددى أ  فدردا   ددن أفددراد  دا  لددى هدده  ا را 

الف ا صل إ يق دل ليس لنا  فإنه ي و  بهله   الفا  لفصل  و  

قوله هإ بال ينأ  وقد تقرر في القوا دد أ  الددليل يطلدم  دن الناقدل 

 ن ا صل إ  ن الثابة  لى ا صل  فدل ذله  لدى أ   قلضدى 

العموا يفيد حليأ شل شي   لى وجه هه  ا را و دا فيهدا  وهدو 

 (. األصل مي األشياء اةباحةالمراد بقولنا: ت 
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را( فأدردددل  لدددى ا را ا لدددف والدددالا : أنددده قدددال تا الثالنننث

المفيددد  لالسدددلضرات     الملقدددرر فدددي القوا دددد أ  ا لدددف والدددالا 

اإسددلضراقيأ هذا درلددة  لددى المفددرد واسددم الجددنس والجمددع فإنهددا 

ت س ه العموا  وهها يفيد أ  شل أج ا  ا را بما  ليها و ا فيها 

 حالل لنا  نه   لوت لنا.

م  ا في ا را( فعمم ولم يفصل  أ  لدم أنه قال ترلق ل  :الراب 

يقل ه  شا  شها فهو حالل وه  شا  شها فهو حدراا  وقدد تقدرر فدي 

ا صول والقوا دد أ  تدر  اإسلفصدال فدي  قداا اإحلمدال  ند ل 

 ن لأ العموا في المقال  وهها العموا يجم أ  ي قدى  لدى  مو ده 

 وإ ي ص هإ بدليل.

وا الثالف بقولده تجميعدا ( وقدد تقدرر : أنه أيمدَ هها هه  العمالخامس

في القوا د أ  تجميع(  ن أقدو  صدي  العمدوا  وهدها لرفدع تدوهم 

احلمددال الل صدديص بدد ع  ا فددراد وهددها شقولدده تعددالى ﴿فََسددَجدَ 

اْلَمالئَِ أُ ُشلهُهْم أَْجَمعُوَ ه فهده  أربعدأ  مو دا  فدي هده  اشيدأ شلهدا 

 لنا. تفيد أ   ا  لى ا را و ا فيها فهو حالل

: أ  هللا تعددالى قددال ترلددق ل ددم( وهددها يقلضددي أندده حددالل السنناد 

وطاهر هذ الحراا والنجس ليس لنا  فلمدا ندص هللا تعدالى  لدى أنده 

 رلق  ا في ا را لنا اقلضى ذله حليله وطهارته. 

: أ  هه  اشيأ سيقة  سات اإ لنا  واللهشير بالنعم  وربندا الساب 

بمدا هدو حدراا  لديهم إ يسدلطيعو  جل و ال إ يملن  لدى   داد  

اإنلفاي به  بل إ يمدلن  لديهم هإ بمدا هدو حدالل وطداهر يقددرو  

 لى اإنلفاي به  لى  ا أرادوا ذله  وهها هو حقيقأ اإ لنا   فلما 

شاندة هده  اشيددأ فدي  قداا اإ لنددا  وأ   دن جملدأ  ددا ا دلن هللا بدده 

هدده  ا را   لينددا أ  رلددق لنددا  ددا فددي ا را  لمنددا أ   ددا فددي

حالل وطداهر وأ  اإنلفداي بده جدائ   لدى الوجده الم دروي وهدها 

يدددل  لددى أ  ا صددل فددي ا شدديا  الحددل والطهددار . فهدده  ا وجدده 

الس عأ المسلن طأ  ن هه  اشيأ شلها تفيد صحأ ذلده ا صدل الده  

 قررنا  له وهللا أ لم.
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ددومنن  األدلننة َر لَُ ددْم َ ددا فِددي الس  َماَواِ  َوَ ددا فِددي : قولدده تعددالى ﴿َوَسدد  

اْ َْرِا َجِميعا  ِ ْنهُه و قلضى تس ير  لنا أ  ي دو  حدالإ  طداهرا  

   الددنجس والحددراا ليسددا بمسدد رين لنددا ويقددال فددي سددائر أوجدده 

 اإسلدإل بهه  اشيأ شما قلنا  في أوجه اإسلدإل في اشيأ ق لها.

َا ِزيوم  األدلة أي ا   ِ ال لِدي أَْردَرَل : قوله تعالى ﴿قُدْل َ دْن َحدر  نَدأَ ّللا 

ْزته فلمدا أن در هللا تعدالى  لدى  دن حدرا  يمِ َداِ  ِ دَن الدرمِ ِلِع َاِدِ  َوالط 

شيئا   ن هه  ال ينأ  لمنا أ  ا صل فيه الحل  هذ لدو شدا  ا صدل 

فيها اللحريم لما شا  لةن ار هنا فائد   ل دن لمدا شدا  ا صدل فيهدا 

اد ى تحريم شدي   نهدا بدال برهدا   الحل أن ر هللا تعالى  لى  ن

وقولدده تزينددأ هللا(  فددرد  ضددا     قولدده تزينددأ(  فددرد واإسددم 

ا حسددن  ضددا  هليدده وقددد تقددرر فددي القوا ددد أ  المفددرد المضددا  

يعم  فيدرل في ذله شل زينأ سوا   أشاندة  دن ال يندأ المأشولدأ أو 

شدل  الم روبأ أو المفروشأ أو المرشوبدأ أو المعلقدأ أو غيدر ذلده 

 ددا هددو  ددن ال ينددأ فإندده حددالل طدداهر  وقددد وصددف هللا تعددالى هدده  

ال ينأ بقوله تاللي أررل لع داد ( وهده  الدالا شمدا ذشرندا سدابقا  إا 

اإرلصددداص واإسدددلح اب      دددا شدددا  حرا دددا  أو نجسدددا  فلددديس 

لع اد  أ  ينلفعدوا بده فددل ذلده  لدى أ  ا صدل فدي ا شديا  الحدل 

ي ب ددل أنددواي اإنلفدداي هإ  ددا دل الدددليل والطهددار  وجددواز اإنلفددا

ال ر ي الصحي  الصري   لى المنع  نه فإنه ي درل  دن العمدوا 

 ب صوصه فقال وي قى  ا  دا   لى أصل الحل وهها واض .

ِ وم  األدلة أي ا   ا ذُِشَر اْسدُم ّللا  : قوله تعالى ﴿َوَ ا لَُ ْم أَإ  تَأُْشلُوا ِ م 

َل لَ  َا َ لَْيُ ْم هِإ  َ ا اْضُطِرْرتُْم هِلَْيِهه قال شي  َ لَْيِه َوقَْد فَص  ُ ْم َ ا َحر 

اإلسالا رحمده هللا تعدالى فدي بيدا  وجده اإسدلدإل  دن هده  اشيدأ 

: أنده وب هدم أحندعما لى ا صل الملقرر: تدلة اشيأ  ن وجهين 

و نفهم  لى تر  ا شل  ما ذشر اسم هللا  ليه ق ل أ  يحله باسمه 

لو لم ت ن ا شيا   طلقدأ   احدأ لدم يلحقهدم ذا وإ تدوبي  ال اص ف

الوجنه هذ لو شا  ح مها  جهوإ  أو شانة  حظدور  لدم ي دن ذلده  
َا َ لَدْيُ ْمه واللفصديل الل يدين الثاني َل لَُ ْم َ دا َحدر  : أنه قال ﴿َوقَْد فَص 
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ف ين أنه بين المحر ا   فما لم ي ين تحريمه ليس بمحرا و ا ليس 

 فهو حالل  هذ ليس هإ حالل أو حراا (ا.ه). بمحرا 

ددا ذََرأَ ِ ددَن اْلَحددْرِف  ومنن  األدلننة أي ننا : ِ ِ م  قولدده تعددالى ﴿َوَجعَلُددوا ِل 

ِ بِددَ ْ ِمِهْم َوَهددهَا ِلُ ددَرَشائِنَاه هلددى قولدده  َواْ َْنعَدداِا نَِصددي ا  فَقَددالُوا َهددهَا ِل 

ِحْجددر  إ يَْطعَُمَهددا هِإ  َ ددْن نََ دداُ   تعددالى ﴿َوقَددالُوا َهددِهِ  أَْنعَدداا  َوَحددْرف  

ِ َ لَْيَهدا  َ ْة ُظُهوُرها َوأَْنعَاا  إ يَدْهُشُروَ  اْسدَم ّللا  بَِ ْ ِمِهْم َوأَْنعَاا  ُحرمِ

( َوقَددالُوا َ ددا فِددي 138اْفلِددَرا   َ لَْيددِه َسدديَْجِ يِهْم بَِمددا َشددانُوا يَْفلَددُروَ  ت

ا  َ لَى أَْزَواِجنَا َوهِْ  يَُ دْن بُُطوِ  َهِهِ  اْ َْنعَاِا َرالِ  َصأ  ِلهُُشوِرنَا َوُ َحر 

َ ْيلَأ  فَُهْم فِيِه ُشَرَشاُ  َسيَْجِ يِهْم َوْصفَُهْم هِن هُ َحِ يم  َ ِلديم ه فداا تعدالى 

ذا الم ددرشين الددهين شددر وا  ددن الدددين  ددا لددم يددأذ  بدده جددل و ددال 

في هه  ا  يا   وحر وا  ا لم يحر ه هللا س حانه ولو شا  ا صل

اللحددريم لمددا اسددلحقوا اإلن ددار  لددى تحددريمهم هددها ل ددن لمددا أن ددر 

 لدديهم هددها اللحددريم الدده  لددم يسددلند هلددى برهددا  وحجددأ وهنمددا هددو 

 ح  شهب وافلرا   لمنا أنهم حر وا  لى أنفسهم  دا هدو حدالل 

فددي ا صددل لهددم  فدددل ذلدده  لددى أ  ا صددل فددي ا  يددا  الحددل 

 واإلباحأ والطهار . 

ُ ِ دْن بَِحيدَر   َوإ َسدائِ َأ  م  األدلة أي ا  و : قوله تعدالى ﴿َ دا َجعَدَل ّللا 

ِ اْلَ ددِهَب  َوإ َوِصدديلَأ  َوإ َحدداا  َولَِ ددن  ال ددِهيَن َشفَددُروا يَْفلَددُروَ  َ لَددى ّللا 

َوأَْشثَُرُهْم إ يَْعِقلُوَ ه فدل ذله  لى أنهم حر وا شيئا  حالإ   ولدهله 

إلن دار واللدوبي   فلدو شدا  ا صدل فدي هده  ا شديا  اسلحقوا هها ا

اللحريم لما شدا  لهدها اإلن دار فائدد  فلمدا أن در  لديهم اللحدريم  دل 

 ذله  لى أ  ا صل فيها هو الحل واإلباحأ والطهار .

ُ ددوا ومنن  األدلننة أي ننا   : قولدده تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا إ تَُحرمِ

َ إ يُِحدمه اْلُمْعلَدِديَنه فلمدا  َطيمِ َاِ  َ دا أََحدل   ُ لَُ دْم َوإ تَْعلَددُوا هِ   ّللا  ّللا 

نهاهم جل و ال  ن تحريم شي   ن هه  الطي ا   لمنا أ  الح م 

الملقددرر فيهددا هددو الحددل  هذ لددو شانددة حرا ددا  لمددا شددا  ينهدداهم  ددن 

تحريم  ا هدو حدراا فدي ال دري  ل دن لمدا شدا  ا صدل فيهدا الحدل 

حددهرهم ونهدداهم  ددن تحددريم شددي   نهددا  وأر ددر أ  هددها  واإلباحددأ
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اللحريم نوي  ن اإ لدا  و جاوز  الحد  نه  ن اللدرل فيمدا هدو 

 ن رصائص ال اري     اللحريم  ن حقوقه اللدي يجدم توحيدد  

 بها  وهللا أ لم.

 : قوله تعالى ﴿قُْل إ أَِجدُ فِي َ ا أُوِحَي هِلَي  ُ َحر  ا  وم  األدلة أي ا  

َ لَدددى َطددداِ م  يَْطعَُمدددهُ هِإ  أَْ  يَُ دددوَ  َ ْيلَدددأ  أَْو دَ دددا  َ ْسدددفُوحا  أَْو لَْحدددَم 

ِ بِِهه فددل ذلده  لدى أ   دا  ِرْنِ ير  فَإِن هُ ِرْجس  أَْو فِْسقا  أُِهل  ِلضَْيِر ّللا 

لم يرد الوحي  ن ال لاب والسنأ بلحريمده فهدو  لدى أصدل الحدل  

ْا فه و حالل. فدل ذله  لدى أ  ا صدل الحدل هإ  دا وأ   ا لم يَُحر 

 ورد الوحي بلحريمه.

َا َ لَْيُ ُم اْلَمْيلَدأَ َوالدد َا َولَْحدَم وم  األدلة أي ا   : قوله تعالى ﴿هِن َما َحر 

اْلِ ْنِ يِر...اشيأه وصر  تهنمدا( يوجدم حصدر ا ول فدي الثداني  

و حالل هإ فيجم انحصار المحر ا  فيما ذشر يعني: و ا  دا  فه

 أ  يرد الدليل بلحريمه.

  َ ُ ِليُِضدل  قَْو دا  بَْعددَ هِْذ وم  األدلة أي ا  : قوله تعدالى ﴿َوَ دا َشداَ  ّللا 

َهدَاُهْم َحل ى يُ َيمَِن لَُهْم َ ا يَل قُوَ ه ووجه اإسدلدإل بهده  اشيدأ أ   دا 

لم ي دين لندا ال داري تحريمده فهدو حدالل   داأل  هذ لدو شدا   حر دا  

  ينه س حانه وتعالى لنا لئال نضل وهللا أ لم.ل

إن أعينن  المسنلمي  منني المسننلمي  « : قولدده ومن  األدلننة أي نا  

" لفق »حرما  م  سعل ع  شيء ل  يحره، محره م  أجل مسألته

 ليه" قال أبو الع اف رحمه هللا تعالى: تدل ذله  لدى أ  ا شديا  

 لى أ  اللحريم  ودل »ل  يحره«إ تحرا هإ بلحريم راص لقوله 

قددد ي ددو   ددن أجددل المسددألأ ف ددين بددهله أنهددا بدددو  ذلدده ليسدددة 

  حر ه(.

:  ا روا  ابن  اجأ في سننه قال: حددثنا هسدما يل بدن وم  األدلة 

 وسى السد  قال حدثنا سيف بن هارو   ن سليما  الليمدي  دن 

 أبي  ثما  النهد   دن سدلما  الفارسدي قدال: سدئل رسدول هللا 

الحنن ل مننا أحلننه هللا منني «لجدد ن والفددرا    فقددال:  ددن السددمن وا

ومنا سنك  ع نه مننو ممنا   والحراه ما حرمه هللا مي كتابه  كتابه
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"حديس حسن" وهها نص فدي هده  القا دد  وهدو أ   دا  »عفا ع ه

لم يرد بلحريمه وإ بحله دليل راص فإنه  ما  فا هللا  نه  أ  أنه 

  ا صددل فيدده  لددى أصددل الحددل  فددأ  شددي  سدد ة  ندده الددنص فددإ

 الحل.

شددانوا يأرددهو  ا شدديا  ويعطونهددا  : أ  الصددحابأ ومنن  األدلننة

وينلفعو  بها بم للدف أندواي اإنلفداي  دن غيدر سدؤال  دن حلهدا  

 مددا يدددل  لددى أندده شددا  قددد تقددرر فددي قلددوبهم أ  ا صددل فددي هدده  

ا شيا  الحل واإلباحأ  هذ لو شا  ا  ر ب ال  ذله لمدا جداز لهدم 

ذله هإ بعدد السدؤال  دن ح مهدا  دن حدل أو حر دأ  أ  يسل د وا 

ل ن لما شانوا يسل د و  ذله  ن غير سد ق سدؤال  دن الح دم دل 

ذلدده  لددى أ  الملقددرر  ندددهم فددي هدده  ا شدديا  أنهددا حددالل  وهددها 

شاإلجماي  دنهم  لدى هدها ا صدل وقدد نقدل أبدو الع داف رحمده هللا 

ال: تلسدة أ لدم تعالى اتفات العلمدا  السدالفين  لدى هدها ا صدل فقد

رال  أحد   ن العلما  السالفين في أ   ا لم يجدي  دليدل بلحريمده 

فهو  طلق  غير  حجور(ا.ه). فهه  بع  ا دلأ اللي تفيد  صدحأ 

هددها ا صددل المهددم ول يدداد  الوضددوأل نضددرب لدده بعدد  ا  ثلددأ 

  -الفقهيأ الم رجأ  لى هها ا صل فأقول:

نده ه  لدم يدرد بلحريمهدا : أ  شل  ا  لى وجه هده  ا را فإم نا

فإنها حالل  أي ا  شانة هده  ا شديا  فدأ   دين قدد ارللدف فيهدا أهدل 

العلم بين  حل لها و حرا  فقف  ع  ن قال بالحل  نه ا صل هإ 

ه  جا   المحرا بدليل شر ي صحي  صري   لدى اللحدريم فدإ  

جددا  بالدددليل المحددرا فددأهال  وسددهال  وهإ فا صددل هددو ال قددا   لددى 

  صل حلى يرد الناقل  وهللا أ لم.ا

أ  ا صددل فددي جميدددع العقددود الحددل  هإ  ددا ورد الددددليل  وم نننا:

ال ر ي الصحي  الصري  بلحريمه  فأ   قد وقع فيه رال  بين 

 حلل و حرا  فقف  ع القائدل بالحدل هإ ه  جدا  المحدرا بالددليل  

وسهال   فإ  جا  المحرا بدليل المنع وشا  صالحا  لللمسه به فأهال  

وهإ فا صل هو ال قا   لى ا صل حلى يدرد الناقدل والقا دد  فدي 
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( وقددد األصننل منني المعننام ت الحننل واةباحننة إال بنندليلذلدده تقددول ت

 شرحناها في شلابنا قوا د ال يوي وفرائد الفروي وهللا أ لم.

: أ  ا صل في ا  يا  اللدي يصد  نفعهدا صدحأ بيعهدا  هإ وم نا

لمنع  نده  فدأ   دين قدد ارللدف فيهدا العلمدا  هدل  ا ورد الددليل بدا

يجوز بيعها أا إ يجوز فا صل أ  تقدف  وقدف الحدل هإ ه  جدا  

المانع  ن بيعها بدليل المنع فإ  جا  بده وشدا  صدالحا  لللمسده بده 

 فأهال  وسهال  وهإ فا صل هو ال قا   لى الحل حلى يرد الناقل.

  الحددل  نهددا شددي   ددن : أ  ا صددل فددي ا فعددال والعدداداوم نننا

ا شيا   وا صدل فدي ا شديا  الحدل  هإ  دا حر ده ال داري  فدأ  

 اد  ث ة ال ال  فيها بين  جي  و دانع فقدف  دع  دن قدال بالحدل 

هإ ه  جدددا  المدددانع بددددليل المندددع وشدددا  صدددحيحا  صدددالحا  فنقدددول 

 بمقلضى الدليل وهإ فا صل هو ال قا   لى الحل حلى يرد الناقل.

أ  شل شي  ث ة ال ال  فيه هل هو طاهر أا نجس فقدف : وم نا

 ددع القائددل بالحددل هإ ه  جددا   ددد ي النجاسددأ  لددى ذلدده بالدددليل 

ال دددر ي  فدددإ  جدددا  بددده صدددحيحا  صدددريحا  ق لندددا  و لدددى العدددين 

والددرأف  وهإ فا صدددل هددو الطهدددار      ا صددل فدددي ا  يدددا  

 الطهار  شما قد نا  سابقا .

فدي ال دول واقفدا   والصدحي  جدواز   دن  : ارللف أهدل العلدموم نا

غيددر شراهددأ ل ددن ب ددرطين: ا ول: أ ددن الللددوف  والثدداني: أ  إ 

يددرا  أحددد  فددإذا تددوفر هددها  ال ددرطا  جدداز  وحددديس حهيفددأ فددي 

ويدددل  ليدده  -أ نددي حددديس السدد اطأ  -الصددحيحين يدددل  لددى ذلدده 

أيضدا  هددها ا صدل     ال ددول واقفددا  فعدل  ددن ا فعدال وشددي   ددن 

شيا  وا صل فيها اإلباحأ هإ  ا ورد الدليل بالمنع  نه وإ نعلم ا 

دلدديال   رفو ددا  صددحيحا  فددي ذلدده أ  فددي المنددع  ددن ال ددول واقفددا   

فالصحي  ه  شا  هللا تعالى جدواز ال دول واقفدا  بمرا دا  ال درطين 

 السابقين وهللا أ لم.

ا  الده  : ارللف أهل العلم في أنواي شثيدر   دن الميدا   شالمدوم نا

تضيددر بمددا إ ي ددق صددونه  ندده  والمددا  الدده  رفددع بقليلدده حدددف  
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  والما  اله  غمس القائم  ن نوا الليل فيه ق ل غسلها ثالثا   والما

الده  اسدلعملله المدرأ  فدي طهدار  شا لدأ  دن حددف  والمدا  الدده  

انضمس فيه الجنم  والما  اله  وقعة فيه نجاسدأ وشدا  قلديال  ولدم 

الم دددمس و دددا  ال ئدددر بدددالمق ر   والمدددا  المسددد ن يلضيدددر والمدددا  

بالنجاسأ والما  الملضير برائحدأ الميلدأ المجداور  لده  ونحدو ذلده  

والقول الصحي  والرأ  الراج  الملي  في شل ذله الحل واإلباحأ 

والطهوريأ وجميع  ا اسلدل به المانعو   ن اسلعمالها تحريما  أو 

ريحأ غيدر صدحيحأ  شراهأ  ه ا صحيحأ غيدر صدريحأ وه دا صد

وقد طرقندا المسدألأ فدي شلابيندا هتحدا  الن هدا  وفدي  عدين الفقهدا  

وسلو  الفضال  في ا سئلأ وا جوبدأ الفقهيدأ  فهده  الميدا  السدابقأ 

شلها يصدت  ليها أنها شي  وا صدل فدي ا شديا  الحدل واإلباحدأ 

 والطهار  وهللا أ لم.

  أ  ا صل في اشنيأ : القول الصحي  والرأ  الراج  المليوم نا

الحل واإلباحأ والطهار   وا دلأ  لى ذله تقرب  دن ا دلدأ اللدي 

سقناها أول المسألأ  فاشنيأ شي   ن ا شيا  والملقرر أ  ا صل 

في ا شيا  الحل فأ  هنا   ارللف أهل العلدم فيده بدين  جيد  و دانع 

صدل هدو فقف  دع المجيد  هإ ه  جدا  المدانع بددليل المندع وهإ فا 

 ال قا   لى ا صل حلى يرد الناقل وهللا أ لم.

: ا صددل طهددار  ال ددعور شلهددا  وارلددار  أبددو الع دداف ابددن وم نننا

تيميأ رحمه هللا تعدالى و دن ذلده شدعر ال لدم وال ن يدر  قدال أبدو 

الع اف رحمه هللا تعالى تالقول الراج  هدو طهدار  ال دعور شلهدا  

  ا صددل فددي ا  يددا  شددعر ال لددم وال ن يددر وغيرهمددا وذلدده  

الطهار  فال يجوز تنجيس شي  وإ تحريمه هإ بدليل(ا.ه). شال ه 

 رحمه هللا تعالى.

أ  ا صل جواز اسل داا الل داف شلده بم للدف أنوا ده هإ  وم نا:

 ا ورد الدليل بلحريمه  ف ل  ا شا   دن الل داف   لصدا  بالرجدال 

ا شا   دن الل داف فيجوز لهم اسل دا ه هإ  ا رصه الدليل  وشل  

  لصددا  بالنسددا  فيجددوز لهددن اسددل دا ه هإ  ددا رصدده الدددليل     
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هدده  ا ل سددأ أشدديا  وا صددل الملقددرر فددي ا شدديا  الحددل واإلباحددأ 

 والطهار .

: أ  ا صددل فددي زينددأ المددرأ  الحددل هإ  ددا رصدده الدددليل وم نننا

ال ر ي الصحي  الصري  فأ  زينأ  وقع فيه رال  هل تجدوز أا 

ز   فددانظر فددي دليددل المددانع فددإ  شددا  صددالحا  لللمسدده بدده إ تجددو

واسلوفى أرشا  اإحلجال به فقل به في هه  ال ينأ ال اصدأ فقدال  

وه  لم يه صالحا  لالحلجال به فقل بالحدل     هده  ال يندأ شدي  

  ن ا شيا  وا صل في ا شيا  اإلباحأ.

ردال  : أ  ا صل في ا طعمأ الحل  فدأ  طعداا وقدع فيده وم نا

فا صددل أ  ت قددى  لددى أصددل اإلباحددأ هإ  ددا ورد الدددليل بمنعدده  

والحراا  ن ا طعمدأ  حصدور وا الحمدد والمهدم أ  ا صدل فدي 

شل طعاا  لى وجه هه  ا را هو الحل والطهدار  هإ  دا رصده 

 ال اري.

: أ  ا صددل فددي الحيوانددا  بريددأ شانددة أو بحريددأ الحددل وم نننا

يل بدددالمنع  نددده  في دددو   منو دددا  هدددو والطهدددار   هإ  دددا ورد الددددل

ب صوصه وي قى  ا  دا   لدى أصدل الحدل  وتقريدر هدها ا صدل 

 يفيد  جدا  هذا نظر  في رال  أهل العلم في بع  ا طعمأ.

: أ  ا صدددل فدددي الن اتدددا  بريدددأ شاندددة أو بحريدددأ الحدددل وم ننننا

والطهار   فأ  ن ا  وقع فيه ال ال  فا صل أ  ت قى  لى أصل 

هإ هذا جددا  المددانع بالدددليل ال ددر ي الصددحي  الصددري  الحددل فيدده 

فيقال بمقلضدا  فدي هده  الن لدأ ب صوصدها وي قدى  دا  دداها  لدى 

 أصل الحل    هه  الن اتا  أشيا  وا صل في ا شيا  اإلباحأ.

: أ  جميدددع  دددا ي دددرل  دددن ا را  دددن المعددداد  والفحدددم وم ننننا

ذلده ا صدل  والههم والفضأ وال لرول وسائر  ا ي رل  نها شدل

فيه الحدل والطهدار  هإ  دا ورد بلحريمده الدنص و لدى ذلده فقدس 

وقد شرحنا قا د  ا صول في ا شيا  في رسالأ  سدلقلأ بلفصديل 

وتددددليل وتفريدددع أوسدددع  دددن ذلددده فدددارجع هليهدددا أ  أرد  زيددداد  

 المعرفأ  وهللا يحفظنا وهيا  وهو أ لى وأ لم.
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**** 

 باحة ؟ م  التمثيل علينا ؟ / ما الةيغ التي تعرف بنا اة49سـ

  -الصي  اللي تعر  بها اإلباحأ هي شما يلي: -:أقولجـ/ 

: الددنص  لددى الحددل  فددإذا نددص ال دداري  لددى حليددأ ال ددي  األولنن 

 لمنددا أ  هددها ال ددي    دداأل  وذلدده شقولدده تعددالى ﴿أُِحددل  لَُ ددْم لَْيلَددأَ 

فَُس هِلَى نَِسائُِ ْمه وقوله تعالى ﴿أُحِ  يَاِا الر  ل دْة لَُ دْم بَِهيَمدأُ اْ َْنعَداِا الصمِ

هِإ  َ ددا يُلْلَددى َ لَددْيُ ْمه وقولدده تعددالى ﴿أُِحددل  لَُ ددْم َصددْيدُ اْل َْحددِر َوَطعَاُ ددهُ 

ددي اَر ِه وقولدده تعددالى ﴿ يَددا أَيهَهددا الن  ِدديه هِن ددا أَْحلَْلنَددا لَددَه  َ لَا ددا  لَُ ددْم َوِللس 

تِي آتَْيَة أُُجو ه وقوله تعالى بعد ذشدر المحر دا  َرُهن  أَْزَواَجَه الال 

 ددن النسددا  ﴿َوأُِحددل  لَُ ددْم َ ددا َوَراَ  ذَِلُ ددْمه وقولدده تعددالى ﴿َويُِحددله لَُهددُم 

يمِ َداِ ه وقولده   »عنو الطننور منااع الحنل ميتتنه«فدي ال حدر  الط 

 وغير ذله.

( فدددي ا دلدددأ رصنننص: اللصدددري  بددداللرريص  فدددإذا لفدددظ تالثانينننة

فيد اإلباحأ وذله ورد في أحاديس شثير  نهشر  نها ال ر يأ فإنها ت

ال ثيددر تجمدديال  لل لدداب بددهشر ألفدداظ الن ددو   لددى صدداح ها أفضددل 

قددال أبددو داود فددي  -الصددال  وأزشددى اللسددليم فددأقول وبدداا اللوفيددق:

سددننه: حدددثنا  سدددد قددال حدددثنا يحيددى بددن سددعيد  ددن سددفيا  قددال 

ي  ن أبي الصديق الناجي  ن ابن  مدر رضدي  أر رني زيد العُممِ

ألمنات الممم ي  مي الن يل  رصص رسول هللا «هللا  نهما قال 

شبرا   ن  اسنتزدنه منزادع  شنبرا  مكن  يرسنل  إلي نا، م ن رع لنن  

"حددديس صددحي " وفددي الصددحيحين  ددن حددديس أنددس أ  »ذراعننا  

رصص لعبد الرحم  ب  عوف والزبير ب  العنواه « رسول هللا 

وقال أبو داود فدي سدننه:  »  بنمامي اميص الحرير م  حكة كان

حدثنا أحمد بن صال  قال حدثنا ابن وهم قال أر رني يونس  دن 

ابن شهاب قال أر رني رارجأ بن زيد بن ثابة  ن أبيه  ن الن ي 

 » حديس صدحي " »أنه رصص مي بي  العرايا بالتمر والرط"

ورو  بسند  أيضا   ن طريق يحيى ابن سعيد  ن ب ير بدن يسدار 

ننن  عنن  بينن  التمننر « هل بددن أبدي حثمددأ أ  رسددول هللا  دن سدد
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بنننالتمر ورصنننص مننني العراينننا أن تبننناع بخرصننننا يأكلننننا أعلننننا 

"حدديس صدحي " وقدال فدي سدننه أيضدا : حددثنا   دد هللا بدن »رطبا  

 سلمأ القعن ي  ن  اله تأل( وحدثنا ابدن السدرأل قدال أر رندا ابدن 

حمدد بدن  مدرو وهم قال أر رني  اله  ن   دهللا بن أبدي ب در  

بن ح ا  ن أبيه  ن أبي ال داأل بن  اصم  ن أبيه أ  رسدول هللا 

 »  رصننص لرعنناء اةبننل منني البيتوتننة، يرمننون يننوه ال حننر  نن

"حدديس »يرمون الغد، وم  بعد الغند لينومي  ويرمنون ينوه ال فنر

صدددحي " وقدددال اللر ددده  فدددي جا عددده: حددددثنا   دددد  بدددن   ددددهللا 

 دداا  ددن سددفيا   ددن  اصددم ال  ا ددي قددال حدددثنا  عاويددأ بددن ه

 أن رسننول هللا «ا حددول  ددن   دددهللا ابددن الحددارف  ددن أنددس 

وروا   سدلم أيضدا .  »رصص مي الراية مي الحمة والعي  وال ملة

وقال اإل اا النسائي في سننه: أر رنا قلي دأ قدال حددثنا سدفيا   دن 

 رصص رسنول هللا « اصم  ن زرم   ن صفوا  بن  سال قال 

"حدديس »  أن ال ن زع صفام ا    نة أيناه ولينالين إذا ك ا مسامري

حسن" وقال ابن  اجأ في سننه: حدثنا  ثما  بن أبي شدي أ وهنداد 

بن الس ر م قاإ حددثنا أبدو ا حدوص  دن  ضيدر   دن هبدراهيم  دن 

منني الراينة منن   رصننص رسنول هللا «ا سدود  دن  ائ ددأ قالدة 

سدعد الجدوهر  وقدال أيضدا : حددثنا هبدراهيم بدن  »الحية والعقنرب

قال حدثنا روأل قال حدثنا بسطاا ابن  سدلم قدال سدمعة أبدا الليداأل 

رصنص « قال سمعة ابن أبي  لي دأ  دن  ائ دأ أ  رسدول هللا 

"حديس صدحي " وقدال أيضدا : حددثنا  حمدد بدن »مي زيارة القبور

ب دددار وب دددر ابدددن هدددالل الصدددوا  قددداإ: حددددثنا   ددددالوهاب بدددن 

أبو   لدد  دن   ددالرحمن ابدن أبدي   دالمجيد قال حدثنا المهاجر 

أنه رصص للمسامر إذا توضأ ولبس « ب ر   ن أبيه  ن الن ي 

"حدديس »صفيه أن يمسح    ة أياه وليالين  وللمقني  يومنا  وليلنة

حسن" وقال أيضا : حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سدليم 

ل ابدن  ن هسما يل بن أ يأ و  يد هللا  دن ندافع أنده شدا  يقدول قدا

لل سنننناء منننني  رصننننص رسننننول هللا « مدددر رضددددي هللا  نهمددددا 
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"حدددديس صدددحي  ب دددواهد " »التةنننفيق وللرجنننال مننني التسنننبيح

 وا  ثلأ  لى ذله شثير   وهللا أ لم. 

 ددن شددي   : اللصددري  نفددي الحددرل أ  أ  يسددأل الن ددي  الثالثننة

( فنفي الحرل دليل الحل  ففدي الصدحي  ال حرجفيقول في جوابه ت

ائ أ رضي هللا  نها أ  هندا  ا رأ  أبي سفيا  رضي  ن حديس  

فقالدة يدا رسدول هللا ه  أبدا سدفيا   هللا  نهما جا   هلدى الن دي 

رجل  مسه فهل  لي  ن حرل أ  أنفق  لى  ياله  ن  اله بضير 

 »ال حرج عليو أن ت فقي علين  بنالمعروف« هذنه  فقال الن ي 

حه: حددثنا  وسدى بددن واللفدظ  بدي داود وقددال ال  دار  فدي صددحي

هسما يل قال حدثنا وهيم قال حدثنا ابن طاوف  ن أبيه  دن ابدن 

له في الهب  والحلدق والر دي    اف رضي هللا  نهما أ  الن ي 

وقددال أيضددا : حدددثنا  لددي بددن  »ال حننرج«واللقددديم واللددأرير فقددال 

  دهللا قال حدثنا ي يد بن زريدع قدال حددثنا رالدد بدن   ر دأ  دن 

يسدأل يدوا النحدر  رضي هللا  نهمدا قدال: شدا  الن دي ابن   اف 

فسأله رجل فقال: حلقة ق ل أ  أذبد  قدال  »ال حرج«بمنى فيقول: 

 »ال حننرج«وقددال: ر يددة بعددد ا أ سددية فقددال  »اذبننح وال حننرج«

وقددال أيضددا : حدددثنا   دددهللا بددن يوسددف قددال أر رنددا  الدده  ددن ابددن 

رسدول هللا  شهاب  ن  يسى بن طلحدأ  دن   ددهللا بدن  مدرو أ 

  وقددف فددي حجددأ الددوداي فجعلددوا يسددألونه فقددال رجددل: لددم أشددعر

فجددا  آرددر فقددال: لددم  »اذبننح وال حننرج«فحلقددة ق ددل أ  أذبدد  قددال 

فما سدئل يو ئده   »اره وال حرج«أشعر فنحر  ق ل أ  أر ي  قال 

و دن ذلده أيضدا   »امعنل وال حنرج« ن شي   قدا وإ أرر هإ قال 

ى اْ َْ َمى َحدَرل  َوإ َ لَدى اْ َْ دَرلِ َحدَرل  َوإ قوله تعالى ﴿لَْيَس َ لَ 

َ لَددى اْلَمددِريِ  َحددَرل  َوإ َ لَددى أَْنفُِسددُ ْم أَْ  تَددأُْشلُوا ِ ددْن بُيُددوتُِ ْم أَْو 

َهاتُِ ْم أَْو بُيُوِ  هِْردَوانُِ ْم أَْو بُيُدوِ  أََردَواتُِ ْم  بُيُوِ  آبَائُِ ْم أَْو بُيُوِ  أُ  

دداتُِ ْم أَْو بُيُددوِ  أَْرددَواِلُ ْم أَْو بُيُددوِ  أَْو بُيُددوِ  أَ  ْ َمدداِ ُ ْم أَْو بُيُددوِ  َ م 

َراإتُِ ْم أَْو َ ا َ لَْ لُْم َ فَاتَِحهُ أَْو َصِديِقُ ْم لَْيَس َ لَْيُ ْم ُجنَاأل  أَْ  تَأُْشلُوا 
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ال َجِميعا  أَْو أَْشلَاتا ه ف ل هه  ا شديا  حدالل   احدأ  نده قيدل فيهدا ت

 ( وهللا ربنا أ لى وأ لم.حرج

  أ  أ  يصدرأل الدنص نفني الج ناح:  ما يعر  به الم األ الرابعة

بنفي الجناأل  فإذا قيل في شي  إ جناأل فيه فهو دليل  لدى هباحلده 

وحله  شما قال تعالى في اشيأ السابقأ ﴿لَْيَس َ لَْيُ ْم ُجنَاأل  أَْ  تَأُْشلُوا 

لى ﴿إ ُجنَدداأَل َ لَددْيِهن  فِددي آبَددائِِهن  َوإ َجِميعددا  أَْو أَْشددلَاتا ه وقددال تعددا

أَْبنَددائِِهن  َوإ هِْرددَوانِِهن  َوإ أَْبنَدداِ  هِْرددَوانِِهن  َوإ أَْبنَدداِ  أََرددَواتِِهن  َوإ 

َ َشاَ  َ لَى ُشلمِ َشْي    َ هِ   ّللا  نَِسائِِهن  َوإ َ ا َ لََ ْة أَْيَمانُُهن  َوات ِقيَن ّللا 

يدا ه ف ل هدؤإ  يجدوز للمدرأ  أ  ت  دف  دنهن  فال  دف  دن َشهِ 

هددؤإ  حددالل  ندده قيددل فيدده تإ جندداأل( وقولدده تعددالى ﴿َوإ ُجنَدداأَل 

ْضلُْم بِِه ِ ْن ِرْط َِأ النمَِساِ  أَْو أَْشنَْندلُْم فِدي أَْنفُِسدُ ْم َ ِلدَم  َ لَْيُ ْم فِيَما َ ر 

ُ أَن ُ دْم َسدلَْهُشُرونَُهن  َولَ  ا  هِإ  أَْ  تَقُولُدوا قَددْوإ  ّللا  ِ دْن إ تَُواِ ددُوُهن  ِسدرم

َ ْعُروفددا  َوإ تَْعِ ُ ددوا ُ ْقدددَ َ النمَِ دداألِ َحل ددى يَْ لُددَ  اْلِ لَدداُب أََجلَهُ...اشيددأه 

وهها دليل  لى أنده يجدوز اللعدري  ب ط دأ المدرأ  المطلقدأ حدال 

أل( وأ دددا  ددددتها  ودليدددل جدددواز  أنددده نفدددى الجنددداأل بقولددده تإ جندددا

اللصددري  بال ط ددأ حددال العددد  فإندده حددراا الحر ددأ المؤشددد   وقددال 

ِ فَدال ُجنَداأَل َ لَْيِهَمدا فِيَمدا اْفلَددَْ   تعالى ﴿فَإِْ  ِرْفلُْم أَإ  يُِقيَما ُحددُودَ ّللا 

بِِهه وهها دليل  لى جواز دفع  دال ال لدع وأرده  هذا رافدة المدرأ  

 وجيدأ بسد م شراهلهدا ل وجهدا  أ  إ تقيم حدود هللا في حياتهدا ال

أ  هذا شانددة الحاجددأ للفرقددأ قائمددأ  ددن ق ددل المددرأ  فلهددا أ  ت لددع 

نفسها  ن زوجها بالمال  فال لع  ع قياا الحاجأ الملحدأ جدائ     

هللا تعالى قال فيه تإ جناأل( وهه  صيضأ  ن صدي  اإلباحدأ. وقدال 

اِلَحاِ  ُجنَاأل  فِيَما َطِعُموا تعالى ﴿لَْيَس َ لَى ال ِهيَن آَ نُوا َوَ ِملُوا  الص 

دداِلَحاِ  ثُددم  ات قَددْوا َوآَ نُددوا ثُددم  ات قَددْوا  هِذَا َ ددا ات قَددْوا َوآَ نُددوا َوَ ِملُددوا الص 

ُ يُِحددمه اْلُمْحِسددنِيَنه وهددها  ددن ا دلددأ الدالددأ  لددى حددل  َوأَْحَسددنُوا َوّللا 

المعلدوا أ  سائر المطعو ا  والم روبا  لمن هه  صفاته  و دن 

هه  الصفا  تقضي قضا   إز ا   لى صاح ها اإبلعاد  ن شل  ا 

حر لددده ا دلدددأ  دددن المطعو دددا  والم دددروبا  وهللا أ لدددم  وقدددال 
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تعالى﴿لَْيَس َ لَْيُ ْم ُجنَاأل  أَْ  تَْ لَضُوا فَْضال  ِ ْن َربمُِ ْمه وهها دليل  لى 

ل دن إ  لدى هباحأ اإتجار فدي الحد  أ  نفدي الجنداأل دليدل الحدل و

الوجه اله  ي ضل الحال  ن  قصود  الده  جدا   دن أجلده  وقدال 

أ  ال ول الثاني ﴿فاَل ُجنَاأَل َ لَْيِهَما أَْ  يَلََراَجعَدا  تعالى ﴿فَإِْ  َطل قََهاه

ِه وهدها دليدل  لدى أ  الد ول الده  طلدق  هِْ  َظن ا أَْ  يُِقيَما ُحدُودَ ّللا 

ل وجلده بعدد ت وجهدا بضيدر  ن داأل زوجله ثالثا  يجوز له أ  يرجع 

رغ أ ه  غلم  لى ظنهما هقا أ حدود هللا بهدها اإجلمداي الجديدد  

وقال تعالى ﴿فَإِْ  أََرادَا فَِصاإ  َ ْن تََراا  ِ ْنُهَما َوتََ اُور  فاَل ُجنَاأَل 

َ لَْيِهَماه وهها فيه دليل  لى جواز فطاا الطفل ق ل الحولين ب درط 

هما  فإذا رأيا بعد الل اور أ  المصدلحأ هدو رضا ا بوين وت اور

فطا دده ق ددل الحددولين فلهمددا ذلدده  ويؤردده  ددن هدده  اشيددأ أ  انفددراد 

أحدهما دو  اشرر إ ي في وإ يجوز لواحد أ  يسل د بدالرأ   دن 

غيدددر   ددداور  اشردددر وهللا أ لدددم  وقدددال تعدددالى ﴿َوهِْ  أََرْدتُدددْم أَْ  

نَاأَل َ لَْيُ ْم هِذَا َسل ْملُْم َ ا آتَْيلُْم بِاْلَمْعُروِ ه تَْسلَْرِضعُوا أَْوإدَُشْم فاَل جُ 

أ  هذا اتفددق الوالدددا   لددى أ  ي ددو  الطفددل  نددد ا ب وقددد شانددة 

أرضددعله أ دده وأراد ا ب أ  يسلرضددع لولددد  فددال حددرل  ليدده وإ 

جنداأل فدي ذلده  ل دن  ليدده أ  يسدلم ا جدر  بدالمعرو   ا الطفددل 

المعرو  للضدئر الجديدد   شدل ذلده جدائ  و ليه أ  يسلم ا جر  ب

 ندده قيددل فيدده تإ جندداأل( ونفددي الجندداأل دليددل الحددل. وقددال تعددالى 

﴿َوال ددِهيَن يُلََوف ددْوَ  ِ ددْنُ ْم َويَددهَُروَ  أَْزَواجددا  يَلََرب ْصددَن بِأَْنفُِسددِهن  أَْربَعَددأَ 

ْيُ ْم فِيَمددا فَعَْلددَن فِددي أَْشددُهر  َوَ ْ ددرا  فَددإِذَا بَلَْضددَن أََجلَُهددن  فَددال ُجنَدداأَل َ لَدد

أَْنفُِسِهن  بِاْلَمْعُروِ ه وهها فيده دليدل  لدى أ  المدرأ  الملدوفى  نهدا 

زوجها هذا انقضة أربعأ أشهر و  را  فإنده يجدوز لهدا أ  تلجمدل 

وتلصددنع لل طدداب ويجددوز لهددا أ  تددن   الن دداأل الطيددم ف ددل ذلدده 

أل دليدل الحدل  جائ  بالمعرو   نه قال فيه تإ جناأل( ونفي الجندا

وقددال تعددالى ﴿هِإ  أَْ  تَُ ددوَ  تَِجدداَر   َحاِضددَر َ تُددِديُرونََها بَْيددنَُ ْم فَلَددْيَس 

َ لَْيُ ْم ُجنَداأل  أَإ  تَْ لُ ُوَهداه وهدها يددل  لدى جدواز تدر  ال لابدأ فدي 

اللجددار  الحاضددر  اللددي يددلم فيهددا ا ردده واإل طددا  حاضددرا  فددي 
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ل هه  الحالأ إ بدأف بده  نده قيدل  جلس العقد فلر  ال لابأ في  ث

فيه تإ جناأل( ونفي الجناأل دليل الحل  وقال تعالى ﴿فَإِْ  لَْم تَُ ونُوا 

دََرْللُْم بِِهن  فاَل ُجنَاأَل َ لَْيُ ْمه وهها يددل  لدى أ  اإلنسدا  هذا تد ول 

ا رأ  ولها بنة  ن زول سابق ثم قدر هللا تعالى أ  طلق أ ها ق دل 

ي هه  الحالأ يجوز له أ  يلد ول بال ندة   نده لدم أ  يدرل بها  فف

يدددرل بأ هددا  فالربي ددأ إ تحددرا بمجددرد العقددد  لددى أ هددا  بددل إ 

يحر ها هإ الددرول بأ هدا  فدالل ول بالربي دأ لمدن لدم يددرل بأ هدا 

جائ   نه قيل فيه تإ جناأل( ونفي الجناأل دليل الحل  وقال تعدالى 

بَْعِلَهدا نُُ دوزا  أَْو هِْ َراضدا  فَدال ُجنَداأَل َ لَيِهَمدا ﴿َوهِِ  اْ َرأَ   َرافَْة ِ ْن 

ه وهدها يددل  لدى أ  المدرأ   ْلُ  َرْيدر  أَْ  يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلحا  َوالصه

هذا رافددة  ددن زوجهددا أ  ينفددر  نهددا أو أ  يعددرا  نهددا فلهددا أ  

تسقال  نه حقها أو بعضه  ن نفقأ أو   ية أو شسدو  أو غيدر ذلده 

حق لها  ليه  ويجوز له ق ول هها اإلسقاط  شل ذله جائ   ما هو 

 نه  ن الصل  والصدل  ريدر و   هللا تعدالى قدال فيده تإ جنداأل( 

ونفي الجناأل دليل الحل  وقال تعالى ﴿لَْيَس َ لَْيُ ْم ُجنَداأل  أَْ  تَدْدُرلُوا 

ز دردول بُيُوتا  َغْيَر َ ْسُ ونَأ  فِيَهدا َ لَداي  لَُ دْمه وهدها دليدل  لدى جدوا

ال يو  اللدي ليسدة بمسد ونأ هذا شدا  اإلنسدا  لده فيهدا  لداي بضيدر 

سددابق هذ  وقلنددا بددالجواز  ندده قددال تإ جندداأل( ونفددي الجندداأل دليددل 

الحددل  وقددال تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا ِليَْسددلَأِْذْنُ ُم ال ددِهيَن َ لََ ددْة 

ا   ِ دْن قَْ دِل َصدال ِ أَْيَمانُُ ْم َوال دِهيَن لَدْم يَْ لُضُدوا الْ  ُحلُدَم ِ دْنُ ْم ثَدالَف َ در 

اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَ  ثِيَابَُ ْم ِ َن الظ ِهيدَر ِ َوِ دْن بَْعدِد َصدال ِ اْلِعَ داِ  

افُددوَ   ثَدالُف َ ددْوَرا   لَُ ددْم لَددْيَس َ لَدْيُ ْم َوإ َ لَددْيِهْم ُجنَدداأل  بَْعدددَُهن  َطو 

ه وهدده  اشيددأ فددي اسددلئها  ا قددارب َ لَددْيُ ْم بَْعُضددُ ْم  َ  لَددى بَْعدد  

بعضددهم  لددى بعدد  فددأ ر هللا المددؤ نين أ  يسددلأذنهم رددد هم  مددا 

 ل ة أيمانهم وأطفالهم الهين لم ي لضوا الحلم  نهم في ثالثأ أحدوال 

 ن ق ل صال  الضدا     الناف هذ ذا  ي ونو  نيا ا  و ن الظهير  

والقيلولدأ و دن بعدد صدال    نهم يضعو  ثيابهم وهو وقة الراحدأ

الع ا   نه وقة النوا فيؤ ر ال دا وا طفدال أ  إ يهجمدوا  لدى 
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أهل ال ية في هه  ا حوال لما ي  ى أ  ي دو  الرجدل  لدى أهلده 

أو نحو ذلده  دن ا شدضال ال اصدأ  ول دن فدي غيدر هده  ا حدوال 

الثالف فإنه إ هثم  لديهم فدي الددرول بدال اسدلئها   فيجدوز دردول 

مماليه وا طفال  لى ذويهم وأسيادهم بال اسلئها  في غيدر هده  ال

ا حددوال الددثالف  ودليددل الجددواز نفددي الجندداأل  ونفددي الجندداأل دليددل 

تِدي إ يَْرُجدوَ  نَِ احدا   الحل  وقال تعدالى ﴿َواْلقََواِ ددُ ِ دَن النمَِسداِ  الال 

...اشيدأه فَلَْيَس َ لَْيِهن  ُجنَاأل  أَْ  يََضْعَن ثِيَابَُهن  َغيْ  َجا   بِِ ينَأ  َر ُ لَ َرمِ

وهها يدل  لى أ  العجوز ال  ير  الطا نأ فدي السدن اللدي لدم ي دق 

لها شوت وإ تطلع للن األ وإ يلطلع الرجال لمثلها فإنه يجدوز لهدا 

أ  تضددع جل ابهددا  وردا هددا  ب ددرط أ  إ تضددع  لددى وجههددا أ  

ا ها أفضل لها ل ن نوي  ن أنواي ال ينأ  واسلعفافها بجل ابها ورد

ه  أراد  وضعه في هه  الحالدأ فلهدا ذلده  نده نفدي  نهدا الجنداأل 

ونفددي الجندداأل دليددل الحددل  وقددال تعددالى ﴿َولَددْيَس َ لَددْيُ ْم ُجنَدداأل  فِيَمددا 

دَْ  قُلُدوبُُ ْمه وهده  اشيدأ أصدل  دن أصدول  أَْرَطأْتُْم بِِه َولَِ ْن َ ا تَعَم 

وهددو   طددئ غيددر قاصددد  فعددل المحددرا نالمؤآردده  بال طددأ  فمدد

للم الفأ فال جناأل  ليه  أ  أ  فعله هها اله  صدر  نه رطدأ  دن 

غيددر قصددد إ هثددم فيدده وإ يلرتددم  ليدده أ  شددي  هإ  ددا اقلضددا  

الضما  فقال  و نه أرهنا اشلراط العلم والقصد لللأثيم  فال ت ليدف 

هإ بعلدم وإ تدأثيم هإ بقصددد وهده  قا دد   علمددد  قدد شدرحناها فددي 

واضع أرر وهللا أ لم  فهه  بع  ا  ثلأ  لى هه  الصيضأ وهي  

شثيددر  ول ددن شمددا ذشددر  لدده ه  ا دلددأ هددي نددور ال لدداب وجمالدده 

وبهاؤ  وزينله وتاجه وحالوته  فال رير في شلاب رال  ن الددليل 

 وهللا المسلعا .

  اةذن:  ن الصي  اللدي تعدر  بهدا اإلباحدأ اللصدري  بد)الخامسة

َ َ لَدى نَْصدِرِهْم شقوله تعالى﴿أُ  ِذَ  ِلل ِهيَن يُقَاتَلُوَ  بِأَن ُهْم ُظِلُموا َوهِ   ّللا 

ِ هِإ  أَْ   ه وقولدده ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُددوا إ تَددْدُرلُوا بُيُددوَ  الن  ِدديم لَقَددِدير 

 يُْؤذََ  لَُ ْم هِلَى َطعَاا  َغْيَر نَاِظِريَن هِنَا ُه.
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أ  أ  يددرد ال دداري ا  ددر هلددى  لمشننيعةا: اللصددري  بدد)السادسننة

  دديئأ اإلنسددا  في يددر  بددين الفعددل واللددر  أو ي يددر  بددين أنددواي 

 لعدددد  ويددرد أ ددر اللحديددد هلددى ارليددار  هددو  فهددها دليددل الحددل  

قدال اللر ده  فدي  -وا  ثلأ  لى ذله شثير  ونهشر له طرفا   نها:

د  بددن جا عدده: حدددثنا هددارو  بددن هسددحات الهمددداني قددال حدددثنا   دد

سليما   ن ه اا ابن  رو   ن أبيه  دن  ائ دأ رضدي هللا  نهدا 

 دن الصدوا فدي  أ  حم   بن  مدرو اإسدلمي سدأل رسدول هللا 

إن شننع  مةنن  « السددفر  وشددا  يسددرد الصددوا فقددال رسددول هللا 

"حديس صحي  وأصله في الصحي " وهو دليل »وإن شع  مأمطر

أ  رجدال  سدأل  جواز ا  رين في السفر  و ن جابر بن سدمر  

إن شنع  توضنأ وإن «أأتوضأ  ن لحوا الضدنم  قدال  رسول هللا 

"روا   سدلم" وهدو دليدل  لدى جدواز »...الحدديسشع  من  تتوضنأ

الوضددو   ددن لحددم الضددنم وجددواز اللددر   فددا  را  جددائ ا   و ددن 

مننإذا «فددي شلدداب  قددادير ال شددا  وهددو شلدداب طويددل وفيدده  أنددس 

أربعنني  شنناة شنناة واحنندة ملننيس كاننن  سننالئمة الرجننل نااةننة منن  

فهدها فيده دليدل  لدى جدواز هردرال  »مينا صداة إال أن يشاء ربنا

ال شا   ن النصداب هذا شدا  ناقصدا   و دن غيدر وجدوب بدل ا  در 

مننإن لنن  تكنن  إال تسننعي  معننة « لددى الجددواز وفددي الحددديس أيضددا  

"روا  ال  ار " فهه  بع   »مليس مينا شيء إال أن يشاء ربنا

 اللوضيحيأ فقال.ا  ثلأ 

: اللصري  بأ  هها ال ي   س ر لندا شمدا فدي قولده تعدالى السابعة

َر لَُ ْم َ ا فِي الس َماَواِ  َوَ دا فِدي اْ َْرِا َجِميعدا  ِ ْندهُه وقولده  ﴿َوَس  

َر لَُ دْم َ دا فِدي اْ َْرِا َواْلفُْلدَه تَْجدِر  فِدي  َ َسد   تعالى ﴿أَلَْم تََر أَ   ّللا 

بِأَْ ِرِ ...اشيدددأه وقولددده تعدددالى فدددي بهيمدددأ ا نعددداا ﴿َشدددهَِلَه اْل َْحدددِر 

َر لَُ ددُم اْلفُْلددَه  ْرنَاَها لَُ ددْم لَعَل ُ ددْم تَْ ددُ ُروَ ه وقولدده تعددالى ﴿َوَسدد   َسدد  

َر لَُ دُم اْ َْنَهداَره وقولده تعدالى ﴿َوُهدَو  ِللَْجِرَ  فِي اْل َْحدِر بِدأَْ ِرِ  َوَسد  

َر اْل َْحدرَ  ِللَدأُْشلُوا ِ ْندهُ لَْحمدا  َطِريمدا  َوتَْسدلَْ ِرُجوا ِ ْندهُ ِحْليَدأ   ال ِه  َسد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعريف الطالب بأصول الفقه في سؤال                                                        

  وجواب

 

176 

َر لَُ ْم َ ا فِي الس َماَواِ   َ َس   تَْل َُسونََهاه وقوله تعالى ﴿أَلَْم تََرْوا أَ   ّللا 

 َوَ ا فِي اْ َْرِا َوأَْس ََ  َ لَْيُ ْم نِعََمهُ َظاِهَر   َوبَاِطنَأ ه وغير ذله.

: اإلن ددار  لددى تحددريم ال ددي   فددإ  هن ددار اللحددريم دليددل  ننةالثام

ِ ال لِددي أَْرددَرَل ِلِع َدداِدِ   َا ِزينَددأَ ّللا  الحددل  شقولدده تعددالى ﴿قُددْل َ ددْن َحددر 

ْزِت...اشيأه فإن ار تحريم ال يندأ دليدل  لدى أنهدا  يمِ َاِ  ِ َن الرمِ َوالط 

ُ ددوا َطيمِ َدداِ  َ ددا حددالل  وشقولدده تعددالى ﴿يَددا أَيهَهددا ال ددِهيَن آَ نُدد وا إ تَُحرمِ

ُ لَُ ْم...اشيددأه فإن ددار تحددريم هدده  الطي ددا  دليددل  لددى أنهددا  أََحددل  ّللا 

دأِْ  اثْنَدْيِن َوِ دَن اْلَمْعدِ   حالل  وقوله تعدالى ﴿ثََمانِيَدأَ أَْزَوال  ِ دَن الض 

ا اْشلَ  َا أَِا اْ ُْنثَيَْيِن أَ   َملَْة َ لَْيِه أَْرَحاُا اْ ُْنثَيَْيِن اثْنَْيِن قُْل آله َشَرْيِن َحر 

بِددِل اثْنَددْيِن َوِ ددَن اْل َقَددِر 43نَ مِئُددونِي بِِعْلددم  هِْ  ُشْنددلُْم َصدداِدقِيَنت (َوِ ددَن اْ ِ

دددا اْشدددلََملَْة َ لَْيدددِه أَْرَحددداُا  َا أَِا اْ ُْنثَيَدددْيِن أَ   اثْنَدددْيِن قُدددْل آلددده َشَرْيِن َحدددر 

فإن ددار  جددل و ددال  لددى  ددن حددرا شدديئا   ددن ذلدده  اْ ُْنثَيَْيِن...اشيدأه

دليددل  لددى أندده حددالل   دداأل  وقددال تعددالى فددي سدديات اإلن ددار  لددى 

ِه فإن ددار  هددها  ُ اْفلِددَرا   َ لَددى ّللا  ُ ددوا َ ددا َرَزقَُهددُم ّللا  الم ددرشين ﴿َوَحر 

 دليل  لى حل  ا حر و   ن بهيمأ ا نعاا.

ا صدل فيمدا سد ة  :  دا سد ة  نده الددليل ال در ي  فدإ التاسعة

َل لندا شمدا قدال   نه النص الحل واإلباحأ  وذله    الحراا قد فُصمِ

َا َ لَدْيُ ْم هِإ  َ دا اْضدُطِرْرتُْم هِلَْيدهه وفدي  َل لَُ ْم َ ا َحر  تعالى ﴿َوقَْد فَص 

إن أعينن  المسننلمي  منني المسننلمي  «قددال  الصددحي  أ  الن ددي 

فددل  »أجنل مسنألته جرما  م  سأل ع  شيء ل  يحنره محنره من 

 ذله  لى أ  ا صل في المس و   نه الحل وقد صدرأل الن دي 

أو شمدا قدال  »ومنا سنك  ع نه مننو ممنا عفنا ع نه«بهله في قوله 

 وبنا    ليه فنقول: شل ل اف لم يأ  في تحريمه نص فا صدل  

فيه الحل وشل زينأ لم يأ  في تحريمها نص فا صدل فيهدا الحدل  

ي تحريمدده نددص فا صددل فيدده الحددل وشددل حيددوا  لددم يددأ  فدد لوشدد

 أشول أو  فدرو  لدم يدأ  فدي تحريمده ندص فا صدل فيده الحدل  

وشددل  دداد  لددم يددأ  فددي تحريمهددا نددص فا صددل فيهددا الحددل وشددل 

 عا لأ لم يأ  في تحريمها نص فا صل فيها الحل  وشل  رشوب 
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لم يأ  في تحريمه نص فا صل فيه الحل  وشل قدول لدم يدأ  فدي 

فا صدل فيده الحدل وشدل حليدأ لدم يدأ  فدي تحريمهدا تحريمه ندص 

آنيددأ لددم يددأ  فددي تحريمهددا نددص  لنددص فا صددل فيهددا الحددل  وشدد

فا صل فيها الحل  وشل  ر  لم يأ  في تحريمده ندص فا صدل 

فيه الحل  وشل فعل لم يأ  فدي تحريمده ندص فا صدل فيده الحدل  

أل وشل وشالأ لم يأ  في  نعها نص فا صل فيهدا الحدل  وشدل ن دا

شرط لم يأ  فدي  للم يأ  في تحريمه نص فا صل فيه الحل  وش

 نعدده نددص فا صددل فيدده الحددل  وشددل ن ددا  أو ثمددر لددم يددأ  فددي 

تحريمدده نددص فا صددل فيدده الحددل  وشددل هجددار  لددم يددأ  بلحريمهددا 

نص فا صل فيه الحل  وشدل هديدأ لدم يدأ  بمنعهدا ندص فا صدل 

ل فيده الحدل  فيها الحل  وشل وقدف لدم يدأ  بلحريمده ندص فا صد

وشل وصيأ لم يأ  بمنعها نص فا صل فيها الحل  وشل نوي  دن 

أنواي اإسلملاي بال وجأ لدم يدرد بمنعده ندص فا صدل فيده الحدل  

بيع لم يأ  بمنعه نص فا صل فيه الحل  وشل شرا  لم يدأ   لوش

بمنعه نصه فا صل فيه الحل  وشل تمله لم يدرد بدالمنع  نده ندص 

شل تجار  لدم يدرد ندص بمنعهدا فا صدل فيهدا فا صل فيه الحل  و

الحددل وشددل  رئدديم  لددم يددرد نددص بمنددع رؤيلدده فا صددل فددي رؤيلدده 

الحل  وشل  سموي لم يرد بمنع سما ه نص فا صدل فدي سدما ه 

الحل  وشل طيم لم يرد نص بمنعده فا صدل فيده الحدل بدل أقدول: 

شل   موا لم يرد نص بمنع شمه فا صل فيه الحل  وشل  لموف 

يرد نص بمنع لمسه فا صل فيه الحل  وشل دوا  لدم يدرد ندص  لم

بمنع اللداو  به فا صدل فيده الحدل وشدل صديد لدم يدرد ندص بمندع 

اصددطياد  فا صددل فيدده الحددل  وشددل صددل  لددم يددرد بمنعدده نددص 

هحيا  لفرا الميلدأ لدم يدرد بمنعده ندص  لفا صل فيه الحل  وش

الصددال  فيدده فا صددل فيدده الحددل  وشددل   ددا  لددم يمنددع الددنص  ددن 

فا صل في الصال  فيه الحل  وشل اسم  ن ا سما  لم يرد بمنعده 

نص فا صل فيه الحدل وغيدر ذلده  مدا يصدعم حصدر  هإ ب لفدأ 

 فهه  بع  الصي  المفيد  لةباحأ وهللا ربنا أ لى وأ لم.
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**** 

/ عننرف التكليننف ؟ ومننا منندى صننحة إط اننه علنن  األحكنناه 50سننـ

 الشرعية الخمسة ؟ 

: هو ا  ر بما فيه شلفأ و نه قول ال نسا  لغةالل ليف  -:ولجـ/ أا

 -في أريها ص ر:

 ي لفه القوا  ا نابهم            وه  شا  أصضرهم  ولدا                

: فقددد ارللددف فيدده ا صددوليو   وا قددرب اصننط حا  وأ ددا تعريفدده 

إلنزاه مقت ن   ند  وهللا تعالى أ لى وأ لم أ  يقال فدي تعريفده ت

( أ  أننا   لفو  بمقلضى رطاب ال ري  فدإ  شدا  طاب الشرعص

ال طاب بأ ر هيجداب فدنحن   لفدو  با لقداد وجوبده وبلد وا فعلده 

ا لثدداإ      هددها هددو بعيندده  قلضددى أوا ددر الوجددوب  وه  شددا  

ال طدداب بددأ ر اسددلح اب فددنحن   لفددو  با لقدداد اسددلح ابه وبفعلدده 

ثددواب    هددها هددو  لددى وجدده ا فضددليأ وطلددم شمددال ا جددر وال

 قلضددى أ ددر اإسددلح اب  وه  شددا  ال طدداب بنهددي تحددريم فددنحن 

  لفددو  با لقدداد تحريمدده وبلرشدده ل و ددا   لددى وجدده نسددلحق  عدده 

العقاب لو فعلنا     هها هدو  قلضدى رطداب النهدي الجدازا  وه  

شا  ال طاب بنهي شراهأ فدنحن   لفدو  با لقداد شراهلده وبلرشده 

بداب اللد وا     هدها هدو  قلضدى رطداب  ن باب اللن يه إ  ن 

نهي ال راهأ وه  شا  ال طاب باإلباحأ فنحن   لفو  با لقاد حله 

وبمقلضا  اله  هو الل يير بين الفعل واللر   ف دا  لده بدهله أنندا 

  لفددو  بمددا تقلضدديه رطابددا  ال دداري  فصدد  قولنددا أ  الل ليددف 

وجوبدده هلد اا  قلضدى رطدداب ال دري  فالواجدم  ل  ددو  با لقداد 

وبفعلدده ل و ددا   والمحددرا  ل  ددو  با لقدداد حر لدده وبلرشدده ل و ددا  

والمنددددوب  ل  دددو  با لقددداد ندبددده والم دددرو   ل  دددو  با ل دددار 

شراهلددده والم ددداأل  ل  دددو  با لقددداد هباحلددده  والل ليدددف فدددي هددده  

المراتددم ال مسددأ يلفدداو   فالواجددم والحددراا أ الهمددا والم ددرو  

ا  وهددها اللعريددف للل ليددف هددو والمندددوب أوسددطها والم دداأل أدناهدد

أقددرب اللعدداريف ه  شددا  هللا تعددالى وهللا ربنددا أ لددى وأ لددم  وأ ددا 
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هطالت لفظ الل ليف  لى ا ح اا ال ر يأ فأقول فيه وباا اللوفيق 

و ندده أسددلمد الفضددل والعددو  وحسددن اللحقيددق: ه  ا صددل جددواز 

هطدالت هطالت هها اللفظ  لى هه  ا ح اا وإ ن ه أبدا  في جدواز 

ذله فإ   دن هدو ريدر  ندا أطلقدو   ليده وهدم الصدحابأ رضدي هللا 

تعالى  نهم  فقد رو   سدلم وغيدر  فدي صدحيحه  دن حدديس أبدي 

ِ َ دددا فِدددي   لمنننا نزلننن  علننن  رسنننول هللا «قدددال  هريدددر   ﴿ِل 

ددَماَواِ  َوَ ددا فِددي اْ َْرِا َوهِْ  تُْ دددُوا َ ددا فِددي أَْنفُِسددُ ْم أَو تُْ فُددو ُ  الس 

ه قال: يُ  مأتوا   ماشتد ذلو عل  أصحاب رسول هللاَحاِسْ ُ ْم بِِه ّللا 

   بركوا عل  الرك ، مقنالوا: أع رسنول هللا كلف نا   رسول هللا

م  األعمال ما نطيق، الةن ة والةنياه والجنناد والةنداة، واند 

وال اهد  نده  »...الحديس بلما هأنزل  عليو ع ع اآلية وال نطيقنا

أرضدداهمتشلفنا  ددن ا  مددال  ددا نطيددق( فقددد أطلددق و هددو قددولهم 

الصددحابأ  لددى الصددال  والصددياا والجهدداد والصدددقأ اسددم الل ليددف 

وحيس أطلقه الصحابأ فال دا ي للل ديد فيه  فقد سدمو  ت ليفدا   دع 

أنهم أشمل ا  دأ  قدوإ  وأشددها تع ددا  وأشملهدا هيماندا   ويددل  لدى 

ُ نَْفسدا  هِإ  َ ددا  الجدواز  فهدوا الم الفددأ فدي قولدده تعدالى ددُف ّللا  ﴿إ يَُ لمِ

ُ نَْفسا  هِإ  ُوْسعََهاه فإ   نطدوت هده  اشيدأ  آتَاَهاه وقوله ﴿إ يَُ لمُِف ّللا 

هو أنه جل و دال إ ي لدف الدنفس هإ  دا شدا  داردال  تحدة وسدعها 

وطاقلها  ويفهم  نه أنه ي لف النفس بما هو في وسعها وفي حددود 

في هه  اشيا   ث ة و نفي  فالمنفي هو الل ليف  طاقلها فالل ليف

بما ليس في وسع النفس  والمث ة هو الل ليف بما هو في وسدعها  

وهها واض   فا صل في هها اإلطالت الجدواز  ولدو ذه دة تقلدم 

شلم ا صول وشلم الفقه  لى   للف  هاه ها لوجد  أهل العلدم 

ح داا الل ليفيدأ  فهدو يع رو   ن هه  ا ح اا ال ر يأ بقولهم: ا 

شاإلجماي  نهم  لى جواز ذله  ول ن و ع القدول بدالجواز هإ أنده 

ين ضددي اللن يدده  لددى أ  ال ددرائع شلهددا هددي قددر   يددو  المددؤ نين 

وراحدددأ قلدددوبهم وان دددراأل صددددورهم وطمأنيندددأ أرواحهدددم وغايدددأ 

 طلوبهم  وسعاد   ي هم  وفرل همو هم وشروبهم  وأنها حياتهم 
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 يحيددو  هإ بهددا  فهددي لهددم بمثابددأ المددا  للسددمه  الحقيقددأ اللددي إ

والمؤ نو  يلفاوتو  في اسل عار ذله تفاوتدا   ظيمدا   ف لمدا ازداد 

هيما  الع د شلما ازداد هحساسه بهله  ولهله فإ  الع اد  تثقل  لدى 

القلددم وال ددد  شلمددا رلددي القلددم  ددن اإليمددا   فأثقددل الصددال   لددى 

لفجر شما في الحديس وقدال تعدالى المنافقين صال  الع ا  وصال  ا

ددال ِ  َ َوُهدَو َردداِدُ ُهْم َوهِذَا قَداُ وا هِلَددى الص  ﴿هِ   اْلُمنَدافِِقيَن يَُ دداِدُ وَ  ّللا 

َ هِإ  قَِليال ه وقال تعدالى  قَاُ وا ُشَسالَى يَُراُؤوَ  الن اَف َوإ يَْهُشُروَ  ّللا 

َسدالَى َوإ يُْنِفقُدوَ  هِإ  َوُهدْم َشداِرُهوَ ه ﴿َوإ يَأْتُوَ  الص ال َ هِإ  َوُهدْم شُ 

وأ ا المؤ نو  حقدا  فدإنهم إ يسدلثقلو  شديئا   دن اللع ددا  بدل هدي 

 ندددهم حيددا  ونددور وروأل وجنددأ ونعدديم وسددرور وح ددور وراحددأ 

وفددي الحددديس  »أرح ننا يننا بنن ل بالةنن ة«وسددعاد   وفددي الحددديس 

  حتنن  يقنناه منني وإن كننان الرجننل ليننمت  بننه ينننادى بنني  الننرجلي«

وبنا    ليه فإذا شا  ي  ى أ  يقدوا فدي قلدم السدا ع  دن  »الةف

قولندددددا تالل ليدددددف( أ  اللع ددددددا   دددددن فعدددددل المدددددأ ور أو تدددددر  

المحظور شلها شلفأ و  قأ وتعم وإحظ للنفس فيها وأنها ردال  

 قصدددود القلدددم أو أنددده إ ح مدددأ  دددن ورائهدددا هإ  جدددرد الفعدددل 

ا  قاا اللعوي  با جر الملرتم  ليها واإ لحا  فقال  أو أنها تقو

ونحو ذله ه  شا  ي  ى  ن فهم ذله فاتر  اللع ير بلفظ الل ليف 

واسلضني  نه بلفظ تا  ر والنهدي( وقدد تقدرر فدي القوا دد أ  سدد 

الهرائع  طلوب  فإذا شانة هه  ال لمأ سيفهم  نها رال   قصدود 

هده  ا ح داا ال اري فلرشها هو ا فضل وشهله هذا شنة ت اطم ب

طائفددأ إ تفهددم  ددن الل ليددف هإ  ددا ذشرنددا  سددابقا  فددال تع ددر  ددن 

ا ح اا ال ر يأ بلفظ الل ليف سدا  للهريعأ  أإ تر  أ  هللا تعالى 

نهى المؤ نين أ  يقولوا ترا نا( وأ رهم أ  يقولدوا تانظرندا(حلى 

ً  لسددم رسددول هللا    فدداللع ير بددالل ليف إ يجددد اليهددود  دددرالَ

وإ شده ول دن ه  شدا  اللع يدر يلد ا  نده شدي   دن المفاسدد  جائ 

فلرشه هو اله  ين ضدي تحقيقدا  للمصدلحأ ودر ا  للمفسدد  وذلده    

در  المفاسدددد  قددددا  لدددى جلدددم المصدددال   والملقدددرر شدددر ا : أ  
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ال ريعأ جا   للقرير المصال  وت ميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها 

  تقدي الددين رحمده هللا تعدالى وهها هو اله  يظهر  دن شدالا ال دي

فإندده   ددر بلفددظ الل ليددف شثيددرا  فددي شل دده  وذلدده فددي  واضددع إ 

تحصددى ول ددن ذهددم هلددى أندده ه  شددا  سدديفهم  ددن قولنددا تالل ليددف( 

شي   ن المفاسد فلنلرشه فليس  راد شي  اإلسالا  ن شال ه  لى 

قصدددد  نفدددي  اهددده  المسدددألأ نفدددي تسدددميأ ا وا دددر ت ليفدددا   إ وهنمددد

همددا  الفاسددد  والددرد  لددى المددهاهم ال اسددد  فددي فهمهددا لهدده  اللو

ال لمددأ  فددال ي ددرل شال دده  ددن  ددا قررنددا  سددابقا . وال الصددأ أ  

هطالت لفظ الل ليف  لى ا ح اا ال ر يأ ا صدل فيده الجدواز هإ 

ه  ترتم  ليه  فسد  فيلر   هها هو اللحقيق في هه  المسألأ وهللا 

 ربنا أ لى وأ لم.

**** 

 / ما شروط التكليف إجماال  ؟ 51سـ

لقد قسم أهدل العلدم رحمهدم هللا تعدالى شدروط الل ليدف  -أقول : جـ/

 -هلى قسمين :

شروط ترجع هلدى الم لدف نفسده وشدروط ترجدع هلدى الم لدف بده  

وذشروا رحمهم هللا تعالى أ  ال روط اللدي تعدود هلدى الم لدف هدو 

القددر  وأ  ي دو  الحيا  والعقل واإرليار وفهدم ال طداب والعلدم و

 ن الثقلين اإلنس والجن  فإذا اجلمعة هه  ال روط فدي أحدد فإنده 

يوصف بأنه   لف  وأ ا ال روط اللي ترجع هلى الم لدف بده فدأ  

ي و   علو ا  و قدورا   ليه وفيها  سائل وتفاصديل سديأتي ذشرهدا 

 واحد  واحد  بما ي صها  ن الدإئل والفروي ه  شا  هللا تعالى.

**** 

/ عننل الجنن  مكلفننون ؟ ومننا األدلننة علنن  ذلننو ؟ ومننا طبيعننة 52ـسنن

 التكليف الم اط بن ؟

نعم  الجن   لفدو  وهده  قضديأ قطعيدأ و سدلمأ ثابلدأ  -:أقولجـ/ 

الث و  القطعي اليقيندي با دلدأ  دن ال لداب والسدنأ واإلجمداي فهدم 

 أ ورو  بفعل الطا ا  و نهيو   ن فعدل المعاصدي وإ نقدول: 
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السدنأ فقدال  بدل هدو قدول جمداهير أهدل اإلسدالا وإ هها قدول أهدل 

ا لداد وإ   ر  با قوال ال ائضأ  دن الحدق والمائلدأ  دن الهدد   

والم ينأ  لى الل رصا  وال اذبأ والظنو  ال اطلدأ العاطلدأ  فهدم 

  لفو  باإلسالا و نهيو   ن ال ر  و  لفو  باإليما  و نهيو  

والح  والصياا  و نهيدو    ن ال فرا  و  لفو  بالصال  وال شا 

 دددن ترشهدددا  و  لفدددو  بالجهددداد  وب دددر الوالددددين و نهيدددو   دددن 

العقددوت  و ددن أشددل الربددا وقلددل الددنفس  وشددهاد  الدد ور  وال نددا  

وال دددهب  والقددده  والسدددرقأ  وشدددرب ال مدددر  وه دددها  وبالجملدددأ 

فنقول: شل  دا أ در ال داري بده أ در هيجداب أو اسدلح اب فإنده  داا 

الجدن  وشدل  دا نهدى  نده ال داري نهدي تحدريم أو للثقلين اإلندس و

شراهددأ فهددو  دداا للثقلددين لةنددس والجددن  وشددل   دداأل شددر ا  فددإ  

هباحله  ا أ للثقلين وا دلأ  لى ت ليف الجن شثير  ونهشر  نها  ا 

 يلي: 

ْنَس هِإ  ِليَْع ُدُوِ ه وهه  مم  ذلو : قوله تعالى ﴿َوَ ا َرلَْقُة اْلِجن  َواْ ِ

صددري  قدداطع الدإلددأ فددي هث ددا  ت ليددف الجددن وبيددا   اشيددأ نددص

الح مأ والضايأ  ن رلقهم وأ  المقصود بهله   اد  هللا وحد  بفعل 

المددأ ور هيجابددا  واسددلح ابا  وتددر  المنهددي تحريمددا  أو شراهددأ   ددا 

 أ ظم ذله وأجله وأش ر  توحيد  جل و ال وهفراد  بالع اد .

ْنِس أَلَْم يَأْتُِ ْم ُرُسدل  ِ دْنُ ْم : قوله تعالى﴿يَا َ ْعَ َر اوم  ذلو ْلِجنمِ َواْ ِ

يَقُصهوَ  َ لَْيُ ْم آيَاتِي َويُْنِهُرونَُ ْم ِلقَاَ  يَدْوِ ُ ْم َهدهَا قَدالُوا َشدِهْدنَا َ لَدى 

أَْنفُِسددنَاه وهددها نددص قدداطع بددأ  الجددن   لفددو  باإليمددا  بالرسددل  

ف مددا أ  و لع دددو  بإت دداي  ددا يقصدده الرسددل  لدديهم  ددن اشيددا  

هلى اإلنس ف هله أيضا  هم   عوثو  للجن ولدهله   الرسل   عوثو

فإ  الثقلين يوا القيا أ يسدألهم هللا تعدالى  دن  جدي  الرسدل هلديهم 

وهبالغهم آياته فيقرو  ويعلرفو  بأ  الرسل قدد آتدوا وبلضدوا وأنده 

 إ حجأ لهم فيقال لهم ﴿الن اُر َ ثَْواُشْم َراِلِديَن فِيَهاه.

: قوله تعالى ﴿َوهِْذ َصَرْفنَا هِلَْيدَه نَفَدرا  ِ دَن اْلِجدنمِ يَْسدلَِمعُوَ  ذلووم  

ددا قُِضددَي َول ددْوا هِلَددى قَددْوِ ِهْم  ددا َحَضددُرو ُ قَددالُوا أَْنِصددلُوا فَلَم  اْلقُددْرآَ  فَلَم 
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ُ وَسدى ( قَالُوا يَا قَْوَ نَا هِن ا َسدِمْعنَا ِشلَابدا  أُْندِ َل ِ دْن بَْعدِد 29ُ ْنِهِريَن ت

ت ِ َوهِلَدى َطِريدق  ُ ْسدلَِقيم  قا  ِلَما بَْيَن يَدَْيِه يَْهِد  هِلَى اْلَحدقم ( يَدا 30ُ َصدمِ

ِ َوآِ نُوا بِِه يَْضِفْر لَُ ْم ِ ْن ذُنُوبُِ ْم َويُِجْرُشْم ِ دْن  قَْوَ نَا أَِجي ُوا دَاِ َي ّللا 

ه وهه  اشيأ تدل  لى ت ليف الجن  ن  د  و  -جو  :َ هَاب  أَِليم 

: أ  هللا تعددالى هددو الدده  صددرفهم هلددى ن يدده  ليدده الصددال  أحنندعا

والسدددالا إسدددلماي القدددرآ  وح مدددأ ذلددده وغايلددده أ  يؤ ندددوا بددده 

 ويأتمروا بأوا ر  وينلهوا  ن نواهيه.

: أنهددم لمددا اسددلمعوا تواصددوا باإلنصددا  لدده وبعددد سددما ه  انينننا

 لوافق لما ا لرفوا بأنه يهد  هلى الحق وهلى صراط  سلقيم وأنه 

 ن ق ل وهندا يددل  لدى أ   نددهم آإ  الفهدم  جا  به  وسى 

والعقل وأنهم قادرو   لى ا لثال  دا فيده  دن العلدم الندافع والعمدل 

الصال  وهي شروط الل ليف  فإ   ن شا  قادرا   لى العلم والفهم 

 فإنه   لف.

 : أنهم بعد سدما هم للقدرآ  وهيمدانهم بده أسدر وا هلدى قدو هم الثنا

ِ َوآِ نُدوا بِدِهه وهدها   نهرين يقولدو  لهدم ﴿يَدا قَْوَ نَدا أَِجي ُدوا دَاِ دَي ّللا 

نص صري  في أنهم   لفو  باإليما  بهها القرآ  و ن المعلوا أ  

اإليمدددا  بددده يلضدددمن ا لثدددال أوا دددر  واجلنددداب نواهيددده وتصدددديق 

أر ددار   وهيمددانهم بددالقرآ   سددلل ا لةيمددا  بددالن ي  ليدده الصددال  

الا فأ  دليل أصرأل  ن هها الددليل ول دن سد حا   دن أ مدى والس

قلددوب بعدد  الطوائددف  ددن هددها النددور الدده  ي هددر العيددو  وينيددر 

 الصدور وهللا أ لم.

: قوله تعالى ﴿قُدْل أُوِحدَي هِلَدي  أَن دهُ اْسدلََمَع نَفَدر  ِ دَن وم  األدلة أي ا  

ْشِد فَآَ ن ا بِِه َولَْن 1تاْلِجنمِ فَقَالُوا هِن ا َسِمْعنَا قُْرآنا  َ َج ا   ( يَْهِد  هِلَى الره

( َوأَن دهُ تَعَددالَى َجدده َربمِنَدا َ دا ات َ دهَ َصدداِح َأ  َوإ 2نُْ دِرَ  بَِربمِنَدا أََحددا  ت

ا اْلقَاِسُطوَ  فََ انُوا ِلَجَهن َم َحَط دا ه  َولَدا ...اشيأه هلى قوله تعالى ﴿ َوأَ  

 -ف الجن  ن  د  وجو :وهه  اشيأ دليل  لى ت لي

: أ  هر دددار هللا تعدددالى ن يددده  ليددده الصدددال  والسدددالا بهدددها أحننندعا

اإسلماي فيه اللصري  بأ  هؤإ  النفر قد آ ندوا وقدرم اإليمدا  فدي 
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قلوبهم وهها فيه دليل أنهم   لفو  باإليما  به وهإ لما شا  في هها 

لدم ي لفدوا بده   اإلر ار فائد  ولم ي ن ليمدأل هؤإ  بأنهم فعلوا شيئا  

فلما أر ر بهله هر ار المادأل لهم دل ذله  لى أنهدم فعلدوا  دا شدا  

 يجم أ  يفعلو  وهو اإليما  بالرسول وبالقرآ .

: أنهم تعج دوا  دن هدها القدرآ   دن بيانده وفصداحله وبالغلده  انينا

و عانيدده وأردده  بمجددا ع القلددوب وهددها فيدده دليددل  لددى أ   ندددهم 

شر واإتعاظ واإ ل ار والعقدل  وهدها شدا   القدر   لى الفهم والله

في ت ليفهم  فما المانع فدي ت لديفهم وهدم  قدال  يفهمدو  وقدادرو  

  لى اإ لثال.

: اللصري  بوقوي اإليما   نهم وذله في قولده تعدالى ﴿فَآَ ن دا  الثنا

بِددِه َولَددْن نُْ ددِرَ  بَِربمِنَددا أََحدددا ه وهددها نددص صددري  قدداطع فددي أنهددم 

 يما  بالرسول وبالقرآ   و نهيو   ن ال ر .  لفو  باإل

داِلُحوَ  َوِ ن دا دُوَ  ذَِلدَهه وإ رابعنا : في قوله تعدالى ﴿َوأَن دا ِ ن دا الص 

يعر  الصال   ن غير  هإ بملابعأ الرسل الده  بعثدوا هلديهم فمدن 

تابع رسوله اله  بعس هليه فهو الصال  و ن ردالف واسدل  ر فهدو 

ل  لددى أ   ددنهم طائفددأ قددد آ نددوا برسددولهم الطددال  وهددها فيدده دليدد

وات عوا  ا جا وا بده  دن الحدق وهدؤإ  هدم الصدالحو  وهدها يددل 

  لى أنهم   لفو .

: قوله تعالى ﴿َوأَن ا ِ ن ا اْلُمْسِلُموَ  َوِ ن ا اْلقَاِسُطوَ  فََمْن أَْسلََم صامسنا

ْوا َرَشدا ت ا اْلقَاِسُطو َ 14فَأُولَئَِه تََحر  فََ انُوا ِلَجَهن َم َحَط ا ه وهها  (َوأَ  

فيه دليل  لى أنهم   لفدو  وأ  المسدلمين  دنهم هدم النداجو  وأ دا 

القاسددطو  الم ددرشو  فهددم ال اسددرو  وشددل ذلدده دليددل  لددى أنهددم 

 طدددال و  باإلسدددالا واإليمدددا  و نهيدددو   دددن ال دددر  والطضيدددا  

قدول وبالجملأ فسور  الجن  ن أولها هلدى آررهدا شلهدا أدلدأ  لدى ال

 بل ليف الجن شما هو قول جماهير أهل اإلسالا وهللا أ لم.

ِ وم  ذلو : سور  الرحمن فإ  هللا تعدالى قدد ذشدر فيهدا قولده ﴿فَ ِدأَ م

بَاِ ه فددي واحددد وثالثددو   وضددعا  وال طدداب فيهددا  آإِ  َربمُِ َمددا تَُ ددهمِ

للثقلددين وهددها يفيددد أنهددم   لفددو  باإليمددا  بدداا واإ لددرا  بعظدديم 
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 ليهم والقياا بحق هه  النعم  ن ش رها باللسدا  والجدوارأل نعمله 

وق ددل ذلدده بالقلددم و ددأ ورين باإليمددا  بجميددع القضددايا وال ددرائع 

 اللي أر ر   نها هه  السور  العظيمأ وهللا أ لم.

: قولدده تعددالى فددي سددور  سدد أ هر ددارا   ددن سددليما   ليدده ومنن  ذلننو

بَْيَن يَدَْيِه بِإِْذِ  َربمِِه َوَ دْن يَدِ ْ   الصال  السالا ﴿َوِ َن اْلِجنمِ َ ْن يَْعَملُ 

ِ ْنُهْم َ ْن أَْ ِرنَا نُِهْقهُ ِ ْن َ هَاِب الس ِعيِره وهها تهديد للجدن بالعدهاب 

ال ديد حال زيضهم  ن أ ر  جل و ال  وهو يدل  لى ت ليفهم وهإ 

 لما اسلحقوا العهاب  لى هه  الم الفأ.

ه  ن حديس  ا ر قال: سدألة :  ا روا   سلم في صحيحوم  ذلو

ليلددأ الجددن  قددال   لقمددأ هددل شددا  ابددن  سددعود  ددع رسددول هللا 

 لقمأ: أنا سألة ابن  سعود فقلة هدل شدهد أحدد  دن م  دع رسدول 

ذا  ليلددأ  ليلددأ الجددن قددال: إ ول نددا شنددا  ددع رسددول هللا  هللا 

ففقدنا  فاللمسنا  في ا وديأ وال عاب فقلنا أسلطير أو اغليدل قدال: 

ف لنا ب ر ليلأ با  بها قوا فلما أص حنا هذا هو جا   ن ق دل حدرا  

قال: فقلنا فقدنا  يدا رسدول هللا فطل ندا  فلدم نجدد  ف لندا ب در ليلدأ 

أتاني داعي الجن  من عب  معنه مقنرأت علنين  «با  بها قوا فقال:

قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألو  الد اد  »القرآن

كنل عين  ذكنر اسن  هللا علينه يقن  مني أينديك  أومنر منا لكن  «فقال 

منن  « فقددال رسددول هللا  »يكننون لحمننا  وكننل بعننرة علننف لنندوابك 

وهدها ندص صدحي  صدري   »تست جوا بنما مإننما طعاه إصنوانك 

فدي ت ليدف الجدن لدد وتهم لدده وذهابده هلديهم وقدرا   القدرآ   لدديهم 

اإلندس   لفدو   وهها دليل  لدى أنهدم   لفدو  بهدها ال لداب شمدا أ 

 به.

: حديس ابن   اف رضدي هللا  نهمدا قدال انطلدق رسدول وم  ذلو

سدوت   داظ وقدد حيدل  ىفي طائفأ  ن أصحابه  ا ددين هلد هللا 

بينهم وبين ر ر السما  وأرسلة  ليهم ال هم فرجعدة ال دياطين 

هلددى قددو هم فقددالوا:  ددا ل ددم قددالوا: حيددل بيننددا وبددين ر ددر السددما  

م قددالوا:  ددا ذا  هإ ل ددي  حدددف فاضددربوا وأرسددلة  لينددا ال دده
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  ارت ا را و ضاربها فانظروا  ا هدها الده  حدال بيدن م وبدين 

ر در السدما   فددانطلقوا يضدربو    ددارت ا را و ضاربهدا فمددر 

النفر الهين أرهوا نحو تها أ وهم بن لدأ  ا ددين هلدى   داظ فدأتوا 

ا وهددو يصددلي بأصددحابه صددال  الفجددر  فلمددا سددمعو  لددى الن ددي 

القرآ  اسلمعوا له وقالوا: هدها الده  حدال بينندا وبدين ر در السدما  

(يَْهددِد  هِلَددى 2فرجعددوا هلددى قددو هم فقددالوا ﴿هِن ددا َسددِمْعنَا قُْرآنددا  َ َج ددا ت

ْشِد...اشيأه روا   سلم في الصدحي   فقدد دل هدها الحدديس  لدى  الره

رين  اسلماي الجن للقرآ  وتعج هم  نه ثم انطالقهم هلى قو هم  نه

وإ شددده أ  هدددها يددددل  لدددى ت لددديفهم وهإ لمدددا انطلقدددوا وت لفدددوا 

 اإسلماي واإلنهار واللحهير  قوا هم وهللا أ لم.

أ   :  ددا روا   سددلم أيضددا   ددن حددديس أبددي هريددر  ومنن  ذلننو

م نل  علن  األنبيناء بسن ، أعطين  جوامن  «قدال  رسول هللا 

األرض الكلنن  ونةننرت بالرعنن  وأحلنن  لنني الغ ننالئ  وجعلنن  لنني 

و حددل  »مسننجدا  وأرسننل  إلنن  الخلننق كامننة وصننت  بنني ال بيننون

فإندده لفددظ شددا ل  »وأرسننل  إلنن  الخلننق كامننة«ال دداهد  ندده قولدده 

للثقلين وأنة ر ير بأ  حمله  لى اإلنس فقدال ت صديص للفدظ بدال 

دليل وقد تقرر في القوا د أ  ا صل هو ال قا   لدى العمدوا حلدى 

دين الهندد  فدي شند  العمدال يرد الم صص  وذشر ال ي   ال  الد

وهدي  »أرسل  إل  اةنس والجن «روايأ لهها الحديس وهي قوله 

 - ند اإل اا أحمدد فدي المسدند  دن أبدي ذر  هذا  لمدة هدها فدأقول:

القددول الصددحي  والددرأ  الددراج  فددي هدده  المسددألأ هددو القددول بددأ  

ت اليف الجن  ماثدل ت داليف اإلندس وذلده    اشيدا  وا حاديدس 

 لى ت ليفهم ب ريعأ ن ينا  ليه الصال  والسالا جا    ا أ  الدالأ

في شل شي  فإذا ث ة هرساله  ليه الصال  والسالا هليهم شإرسداله 

هليندا لدد  هم أ  الجددن  لددى هددها ا سدداف أ  ي ددو  الل ليددف واحدددا  

ول ددن  ددع القددول باتحدداد نو يددأ الل دداليف قددد ي ددو  بعدد  شددروط 

جودهدا فدي ط يعدأ رلقهدم شاشدلراط الع ادا  إ تلحقق فيهم لعدا و

القدر  بالراحلأ في الح  فإنه غير   لرط فيمن يطير  نهم ونحدو 
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ذله وهإ فا صل أ  الل اليف واحد   والقرآ  والسنأ قد  لما وإ 

رفا  فيهمدا وقدد روطدم بهمدا جميدع الثقلدين وفيهمدا شدل الل داليف 

ذله  وبنا   ال ر يأ اللي طولم بها الثقلين ف يف يدرل الجهل في 

 ليدده فهددم  طددال و  باإلسددالا واإليمددا  أ  ال ددهادتين وشددروطها 

الثمانيددأ المعروفددأ و نهيددو   ددن الوقددوي فددي شددي   ددن نواقضددها 

و طددال و  با لقدداد أهددل السددنأ والجما ددأ و نهيددو   ددن سددلو  

 نددداه  أهدددل ال ددددي  و طدددال و  بالصدددال  وشدددروطها وبال شدددا  

الصدت وبالوفا  بدالعقود  وأدا  وبالصوا وبالح  وب ر الوالدين وب

ا  انا  هلى أهلها وبالح م بين بعضهم بالعدل وبصال  الجما دأ  

وبصدددال  العيددددين وبالجهددداد بالمدددال والدددنفس وه دددها فدددي سدددائر 

 أ ورا  ال ريعأ  و نهيو   ن ال ر  والسحر وال هانأ وات اذ 

س بنددي آدا بددالم  الددنفس  وهيددها ل  وبقلددهللاالوسددائال بيددنهم وبددين 

ونحو  و ن ال نا والسرقأ والربدا وال دهب والنفدات بأنوا ده و دن 

الفواحي  ا ظهر  نها و ا بطدن و دن شدرب ال مدر و دن الضدي 

و ن أشل ا  وال بال اطدل و دن الظلدم وال ضدي و دن أشدل الحدراا 

بجميع أنوا ه و ن الضي أ والنميمأ وظدن السدو   وبالجملدأ نقدول: 

رسدوله وجوبدا  فدي أوا در الوجدوب هم   لفو  بفعل  ا أ ر هللا به 

واسلح ابا  في أوا ر اإسلح اب  و  لفو  باجلناب جميع  دا نهدى 

تحريمدا  فيمدا شدا   دن ق يدل اللحدريم وشراهدأ  هللا  نه ورسوله 

فيما شا   ن ق يل ال راهأ و ن قال غيدر ذلده فإنده قدد جدا  بمدا إ 

 دليل  ليه وهللا أ لم. 

 

**** 

 

 

 ها   ن الج   ا ول تم وبحمد هللا اإنل

 ويليه الج   الثاني ه  شا  هللا
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