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 أعدَّه 
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 المقدمـــــة:

الحمددد ر  ا اللددنلموأف ل الددة التددال ل يددع ال  دد وع   دد  

سودنن محمد خنيع األنبونء لالمرس وأف ل    آله ل صحنبه  جملدوأف 

 ف مأ يبع هداهع بإح نن إل  يوم الديأف لبلد:لال نبلوأ

اإن   ع  صدو  الققده مدأ  جدة الل دوم اةسداموةف لهدو مدأ 

الل ددوم ال ددي يموددا بشددن ال الددريع اةسددامي الددى  لددع ي ددبقه إلدد  م  دده 

يالريع آخرف لقد صنف الل مدنء ال دنبقون اوده متدنقنم قومدةف لقدد 

حنقودةف لال دنني برز اي ال تنوف اوه مىهبنن األل  سمي بمدىه  ال

بمدددىه  الالدددنالوة  ل مدددىه  الم م مدددوأف لهمدددن يو مدددنن م قن بدددننف 

لالقن ق بونشمن  ن مىه  الحنقوة يؤصدة القوا دد األصدولوة منا قدن 

مأ األحمنم القرل وة ال ي ينلو  يح شنف  من المىه  ال دنني اوقدوم 

بنا راض القوا د األصولوة  لالف ثع يبحث  أ القرلع الققشوة ال دي 

   ق ملشن.ي

  د   –إال  ن ك نبنم لمتنقنم س قنن التنلح اي هىا الل دع 

ال يحو  دلن م نبلة ال ألوف لالم نبة اوده  - صنل شن ل همو شن لدق شن

مددأ قبددة المحدددثوأف ال ل ايددندل   دد  مددن اددم ه متددنقنم ال دد ف 

التنلح مأ المبندئ لالقوا دف لإنمن ل  شوة ليو ور مدن ك بده  لل د  

ة سش ة مب اة يننس  الااا المب دئوأ اي هدىا الل دعف األ امف ب غ

ا  دش ه لشدع ليقربده إلد   ههددننشع ب غد شعف لهلد  بدنلن ر إلد   ن هددىا 

الل ع هو مأ  صل  الل ومف ال  منده     ال تو  اللق ي المجردف 
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ح   إها من قو  سن دهع اوه  جلوا إل  متنقنم   منئندن ال دنبقوأ 

 أ ال ر لشىا الل ع. ال ي ال زالت لس بق  الملو

لقد اع ك نبي هدىا مجمو دة بحدون مدأ بحدون هدىا الل دعف 

 لهي:

مقدمة  أ يلريف   ع  صو  الققدهف لنالدأيهف لقرقدهف  – 1

 ل سبنا اخ اف الققشنء.

 المتند  ال الريلوة األص وة لال بلوة. - 2

 لمبنحث الحمع الالر ي. - 3

  الل دي لهي مأ  هع بحون هىا الل دعف ل  جدو مدأ ع يلدنل

القدددير  ن يددواقني اددي م دد قبة األيددنم ل م نبددة اددي بددنقي بحددون هددىا 

 الل ع.

كمن  سأله سبحننه ليلنل   ن ينقدع بم دنبي هدىا قداا الل دعف 

ل ن يجل ده خنلتدن لوجشده المدريعف ل ن يلقددو  مدن يمدون قدد ز  بدده 

 الق ع  ل  خاأه القمرف لع يلنل  مأ ل اء القتدف لهو  جة ل   ع.

 ر  ا اللنلموأ. لالحمد

 

  .د. حمد الحجي المرد 

  س نه اي ك وة الالريلة مأ جنملة دمالق سنبقن

 لخبور اي الموسو ة الققشوة 

 اي دللة المويتل لو هو ة الق وى 
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 تمهيد

 تعريف علم أصول الفقه: 

ين ر   منء  صو  الققه إلد  يلريدف هدىا الل دع مدأ زالي دوأ اثن دوأ 

 همن: 

 اناي ي ألف مأ ك م وأ همن  صو ف لاقه.  نه مرك  إ -  

  نه   ع م  قة له  بحنن قنئمة بىايشن.  -ا

 

ل    هل  يمون لل ع  صو  الققه يلريقنن لددى الل مدنءف  األل  مدأ 

 حوث إنه يركو  إانايف لال نني مأ حوث إنه لق  لل ع قنئع بىايه. 

 ددع لال بددد مددأ هددر  هددىيأ ال لددريقوأ ل وقددوف   دد  حقوقددة هددىا الل

 لملراة كنشه. 

 لنبد  بالر  ال لريف اةاناي: 

 

 شرح التعريف اإلضافي لعلم أصول الفقه وبيان محترزاته:

نحأ اي يح و نن لشىا ال لريف  منم ك منم ثان البد مأ يح و شن كة   د  

حدهف لهي:   عف ل صو ف لاقهف اإن مأ مجموع ملننوشدن ي لدح ملند  هدىا 

 الل ـع.

 

 : (1)ةمعنى العلم في اللغ

 الل ع اي ال غة يقع      حد ملنن ثاثةف هـي: 

 الملراة ما قنف لمنه قو  زهور بأ  بي س م :  -1

 للمنني  أ   ع من اي غد  ـع ل   ع   ع الووم لاألمس قب ه 

 لالملراة هىه يالمة الوقوأ لال أ لالال  لالوهع. 

ه الوقددوأف لهددو القاددع الددى  لددوس اودده اح مددن  ل نقددو  ما قددن لمندده قولدد -2

ُ()محمد: (ف ل    هل  يخرج  نه ال أ لمن 19يلنل : )اَنْ  َْع  َنَّهُ ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

 كنن  دن  منه. 

                                                           
 المتبن  المنورف مندل )  ع(.  ان ر (1)
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 الاللو ف لمنه قولشع:   م ه ل  مت بهف    هلرم بوجوده  ل دخوله.  -3

لالل ع إها كنن بملند  الملرادة  ل الالدلو  يلددى إلد  مقلدو  لاحددف 

 مقلولوأ. لإها كنن بملن  الوقوأ يلدى إل 

 

 تعريف العلم في االصطالح: 

 يا ق الل ع اي االصاا  الالر ي      حد ملنن ثاثة  يلنف هي: 

ملراة الم نئة لاألحمنم لالقلنين ال ي يبحث اوشدن اللدنلعف سدواء  كنندت  -1

 هىه الملراة قنقلة  ل م نونة. 

ه الم نئة لالقلنين ال دي يبحدث اوشدن اللدنلع نق دشنف ل  د  هلد  يقدن : هدى -2

البحون مأ   ع كىاف لي   لو ت مأ   ع كىاف    مدأ بدنا إقداق المتدد  

 لإ ادل المقلو ف لهو )المل وم(. 

 القد ل اللق وة الم  قندل ل لنلع بن وجة ممن س ه قلنين الل ع لم نئ ه.  -3

 اوقن : اان صنح    عف    له م مة ي  اوع بشن يقشع القلنين الملونة. 

 

 :(1)معنى األصول لغــة

األصددو  اددي ال غددة جمددع  صددةف لهددو  سددقة الالدديء ل سنسددهف يقددن : 

 صة الحنئط ليقتد به الجداء األسدقة مندهف ثدع  ق دق بلدد هلد    د  كدة مدن 

ي  ند هل  الاليء إلوه ح ن  ل ملن ف اقوة  صة االبأ  بوهف ل صة الحمع آية 

 كىا  ل حديث كىاف لالمراد من ي  ند إلوه. 

 

 لشرعي: معنى األصول في االصطالح ا

 ليا ق األصو  اي االصاا      ملنن  دلف  همشــن: 

الدلوة الالر يف اوقن   صة لجوا التوم قوله يلنل : )اََمدْأ َهدِشدَ ِمدْنُمُع  -1

ف  َْل َ  َددد  َسدددقَرم اَِلددددَّل  ِمدددْأ  َيَّدددنمم  َُخدددَر(  الالَّدددْشَر اَْ وَُتدددْمهُ َلَمدددْأ َكدددنَن َمِريلدددن

 (.    دلو ه.185)البقرل:

                                                           

 المتبن  المنورف مندل ) صــة(. ان ر  (1)
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راجحف كقددولشع: القددرآن لال ددنة  صددة ل قوددن  لاةجمددنعف     اجحددنن الدد -2

   وشمن. 

القن دلف كقولنن: )اللر  ياا (  صة مأ  صو  الالريلةف    قن دل مدأ  -3

 قوا دهن. 

الحن  الم  تح ف كأن يقن : األصة اي األهدونء الاشدن لف    الحدن   - 4

 الم  تح  اوشن كىل . 

شددنف كددأن يقددن : الخمددر  صددة لمددة م ددمر الم ددألة الققشوددة المقددوس   و - 5

 غوره.     ن كة الم مرام ارلع يقن      الخمر. 

لالملن  المراد لألصولووأ مأ إقاق ك مة  صة هو الملن  األل ف 

لهو الدلوةف ل  د  هلد  ادإن ملند   صدو  الققده هدو  دلدة الققدهف لقدد قتدره 

ال ي يدخة اي يلريف األصولووأ     األدلة اةجمنلوة دلن األدلة ال قتو وة 

الققهف كمن سنرىف لسوف نبوأ القرق بوأ الدلوة اةجمنلي لالددلوة ال قتدو ي 

 قريبن بإهن ع يلنل . 

 

 :(1)معنى الفقه لغــة

الققه اي ال غة القشع ما قنف لهو مأ بنا يل ف ليأيي بنلم ر لاللع 

قشع لبنللع بملند  بنلملن  نق هف اوقن : اقُه لاِقهف لقوة يأيي بنلق ح بملن  ال

 اال  وند     القشعف اوقن : اِقه إها اشعف لاقُه إها  صبح القشع سجوة له. 

لقوددة الققدده هددو القشددع اللموددق النددنيو  ددأ ال قمددر لال أمددةف ال ما ددق 

ف ِمدْأ  القشعف ليالشد له قوله يلنل      ل نن موس    وه ال ام: )َلاْح ُْة ُ ْقدَل

(ف مددع  ن ما ددق القشددع م و ددر لشددع بدددلن 28-27( )قددـه:ِلَ ددننِي يَْققَُشددوا قَددْوِلي

 هل ف ممن د       ن الققه هو القشع اللموق ال ما ق القشع. 

 

 معنى الفقه في االصطالح الشرعي: 

 رف  بو حنوقة الققه بأنه ملراة النقس منلشن لمن   وشدنف للمدأ هدىا 

ندد جمشدو  ال لريف يددخة األحمدنم اال  قنديدة اودهف لهدي لو دت مدأ الققده  

                                                           

 ( ان ر المتبن  المنورف لمخ ن  التحن ف مندل )اقـه(. 1)
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الققشنءف للىل  زاد الحنقوة     هىا ال لريف ك مة: ) ما( ةخدراج األحمدنم 

اال  قنديددةف ل بددو حنوقددة اددي يلريقدده ال ددنبق ل ققددهف قتددد إلدد  إد اج األحمددنم 

اال  قندية اي الققهف لكنن يلده كىل ف ح   إنده  لدف ك نبدن ادي ال وحودد سدمنه 

 )الققه األكبر(. 

الققشدنء   لا قتدر الققده   د  األحمدنم اللم ودة  إال  ن الم أخريأ مأ

ة  دلن اال  قندية يو ورا     الدا سوأف لهل  دلن ه  اصاا ف لال مالنحَّ

 اي االصاا . 

ل دددرف الالدددنالوة الققددده بأنددده: )الل دددع بنألحمدددنم الالدددر وة اللم ودددة 

المم  بة مدأ  دل شدن ال قتدو وة(ف لقدد د ج األصدولوون   د  اخ ودن  يلريدف 

وة ل ققدده لمددن اودده مددأ زيددندل يقتددو وة ليواددوحوة لملندد  الققدده ي ننللدده الالددنال

بنل ح وةف مع اةهن ل إل   نه مانبق ل لريف الحنقوة ل ققه لال يخنلقهف إال اي 

 نه ينص     ارل ل اس خراج الحمع مأ الدلوةف ادا ي دم  ملرادة الحمدع 

ي نقاددة هنمددة اقشددن إال إها كننددت هددىه الملراددة يتددة بددوأ الحمددع لدلو ددهف لهدد

حرية بنال  بن ف لإال دخة ك ور مأ اللدوام ادي زمدرل الققشدنءف لهدىا الملند  

 م حوظ  يلن اي يلريف الحنقوة ل ققه لإن لع ينص   وه لق ن. 

هىا لقد  ق ق الققه  خورا     األحمنم نق شن بلد  ن كنن َ  َمدن   د  

 حمنمددن اقشوددةف  األحمددنمف لمندده قددولشع: هددىا ك ددنا اقددهف    يلددع –الل ددع بشددىه

 لهل  مأ بنا إقاق المتد  لإ ادل اسع المقلو . 

 

 تحليل تعريف الفقه في االصطالح الشرعي: 

 العلم:  

 يقدم يقتوة ملننه لغة لهر ن. 

 األحكام: 

جمع حمعف لهو اي ال غة المنع لالقلنء ملنف يقن  حممدت   وده كدىا 

 . إها منل ه مأ خااةف لحممت بوأ القوم ات ت بونشـع

لالحمددع اددي اصدداا  األصددولووأ هددو: )خاددنا ع يلددنل  الم ل ددق 

بأالددن  المم قددوأ اق لددنء  ل يخووددرا  ل لاددلن(ف ليا قدده الحنقوددة   دد   ثددر 
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الخانا ال     الخانا نق هف لسدوجيء مايدد يقتدوة لشدىا الموادوع ادي 

 مبحث الحمع إن هنء ع يلنل . 

الحنقوددة )الوصددف ل  دد  هلدد  يمددون الحمددع اددي ملنددنه اللددنم لدددى 

 الالر ي الم ل ق بنلقلة(ف اوخرج بىل  الىلام لالجمندام لغورهن. 

 

 الشرعيـــة: 

من كنندت مدأ قبدة الالدن ع الحمدوعف لهدو ع يلدنل ف اوددخة ادي هلد  

األحمنم الوا دل  أ قريق القرآن المريعف ألنده كدام ع يلدنل ف لكدىل   دأ 

لددنل : )َلَمددن يَْنِاددُق َ ددِأ اْلَشددَوى( قريددق ال ددنة الالددريقة   الالددريقةف لقولدده ي

(ف لكىل  من كنن منشن  أ قريق اةجمنع لالقون  لغوره مدأ  دلدة 3)النجع:

الالريلةف ل بوم حجوة هىه األدلة بنلقرآن المريع  ل ال نة الالريقة   الماشرل 

 كمن هو ملرلف اي بنبه. 

اإنده حمدع ليخرج بشىا القود األحمنم ال غويةف كقولنن: القن ة مراوعف 

 األحمنم اللق وة لالابولوة لغورهن.  –لغو  لكىل ف   

 

 العمليـــة: 

ملنددنه مددن ي ل ددق مددأ األحمددنم بأالددن  اللبددندف اوخددرج بدده مددن ي ل ددق 

بن  قددندهعف كددنلبحون الم ل قددة بوجددود ع يلددنل  لصددقنيه لالمائمددة لالم دد  

نء لشن   مدن م د قا ال منلية لغور هل  مأ األمو  اال  قندية ال ي  ارد الققش

 بشن  رف بل ع المام  ل   ع ال وحود. 

 

 المكتسبة من األدلـــة: 

   المدددأخوهل مدددأ األدلدددةف اوخدددرج بدددىل    دددع اللدددوام ادددا يل بدددر مدددأ الققددده 

 اصااحنف لخ وه  أ ملراة الدلوة. 

 

 التفصيليـــة:

: هي األدلة الجائوة الم ل قدة بنلم دنئة القر ودةف كقولندن: قولده يلدنل 

ف( )الن نء: ف َمْوقُوين (. دلودة يقتدو ي 103)إِنَّ التَّالَ َكننَْت َ  َ  اْلُمْؤِمنِوَأ ِك َنبن
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لوجددوا التددالف ليخددرج بشددىا الوصددف األدلددة اةجمنلوددةف كددنلقرآن المددريع 

لال نة الالريقة بجم  شنف اإنشمدن متدد  لألحمدنمف للمنشمدن متدد   دنم غودر 

 م ل ق بم نئة ار وة ملونة. 

 

 التعريف اللقبي لعلم أصول الفقــه:  شرح

 ددرف الالددنالوة   ددع  صددو  الققدده بددنلمقشوم ال قبددي لدده بقددولشع: )هددو 

 ملراة دالئة الققه إجمنالف لكوقوة االس قندل منشنف لحن  الم  قود(. 

 

 

 :المعرفـــة

ملننهددن اددي ال غددة الل ددع بنلالدديء بلددد سددبق الجشددة بددهف لال يمددون إال 

نه قد يمون كىل  اومون مرادان لشنف لقدد يمدون يأكوددا كىل ف بخاف الل عف اإ

لل ددع سدددنبقف    إن بونشمددن  مومدددن لختوصددن ما قدددنف لقددد هكدددر الالدددنالوة 

الملراة هنن دلن الل ع لاح راز  أ   ع ع يلنل  القديع الى  لع ي بقه جشة 

  بدا. 

 

 دالئل الفقـــه:

كنلنحو لغورهف  هي  دل هف لاوه اح راز  أ ملراة دالئة غور الققهف

ل أ ملراة غور األدلةف كملراة الققه لغورهف لالمراد بنألدلة الققشوة إجمنال 

 هنن الل ع بمتند  الققه اةسامي األصولوة منشن لال بلوة. 

 

 إجمــــاال: 

اودده اح ددراز  ددأ األدلددة ال قتددو وةف اشددي لو ددت مددأ   ددع األصددو ف 

و وة  ن األلل  غور م ل قة بم دنئة لالقرق بوأ األدلة اةجمنلوة لاألدلة ال قت

ار ودة محددددلف بخداف ال ننوددة. اقولندن )األمددر ل وجدوا( دلوددة إجمدنليف ألندده 

غور م ل ق بم نئة ار وة محددلف بخداف ال ننودة. اقولندن: )األمدر ل وجدوا( 

غور م ل ق بم دألة ملوندةف اشدو دلودة   د  لجدوا التدال مدأ قولده يلدنل : 

وددة   دد  لجددوا الاكددنل مددأ قولدده يلددنل : )آيددوا )ل قومددوا التددال( لهددو دل
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الاكنل(ف لهمىاف  من األدلة ال قتو وة اشي م ل قة بأحمنم ار وة محددل بىايشنف 

 كقوله يلنل : ) قوموا التال(ف اإنه دلوة     لجوا التال دلن غورهن. 

 

 وكيفية االستفادة منهـــا:

اودخة اي هلد  كدة    كوقوة اس خراج األحمنم مأ  دل شن ال قتو وةف 

 نواع األصو  يقريبنف ألنشن اوابط يبوأ كوقوة اس خراج الحمع الالر ي مأ 

 دلو ه يقتو ي. 

 

 وحال المســتفيد: 

يدخة اي هرلق مأ يتح يتديه السد نبنق األحمدنمف لهدي هدرلق 

 االج شندف ليقرق اوه بوأ المج شد لالمق د ل حمنم كة. 

 

 صدو   -ة لالمنلمودة لالحنب ودةلادوشع الحنقود-ل رف جمشو  الققشنء 

الققدده بأندده: )الل ددع بنلقوا ددد الم وددة ال ددي ي وصددة بشددن إلدد  اسدد نبنق األحمددنم 

 الالر وة اللم وة مأ  دل ه ال قتو وة(. 

 

 

 

 تحليل تعريف الجمهــور: 

 العلم: 

المراد به هنن الملراة الحنصد ة باريدق الوقدوأ  ل ال دأف ألن بلد  

الوقدوأ لقالودة الددلوة ثبويدن لداللدةف لبللدشن قدد القوا د يمون ثنب دة باريدق 

 ي بت باريق ال أ ن را ل نوه الدلوة الم بت لشن ثبوين  ل داللة. 

 

 بالقواعد:

هي جمع قن دلف لهي اي ال غة األسن ف لاي االصاا  )األمر 

الم ي المنلبط     جموع جائونيه( م ة قولشع: )األمر ل وجوا(ف اإنه 

    حمع جائي بلونهف بة يالمة كة  مر ل د  أ انبط ك ي غور مق تر 
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الالن عف الأ قريقشن  رانن اراوة التال لالاكنل مأ قوله يلنل : 

اِكِلوَأ( )البقرل: َكنلَ َلاْ َكلُوا َمَع الرَّ (ف ل أ 43)َل َقِوُموا التَّالَ َلآيُوا الاَّ

يَأ آَمنُوا  َْلاُوا بِنْللُقُوِد قريقشن  رانن إلااموة اللقد مأ قوله يلنل : )يَن  َيَُّشن الَّىِ 

(ف لهمىا كة  لامر الالن عف اإنشن منلباة بشىه القن دل 1)المنئدل:

 األصولوة. 

 

لينبغي االن بنه هنن إل   ن ملن  الل ع بنلقوا د إنمن هو ملرا شدن مدأ 

ف     جائونيشنف اإن يابوقشن  متند هنف    اس نبنقشن مأ  دل شن للوس يابوقن

 قوه للوس مأ مشمة األصولي. مأ مشمة الق

 

 :الكلية

اي هىا اح دراز  دأ األدلدة الققشودة ال قتدو وةف اإنشدن لو دت مدأ   دع 

َكددنلَ َلاْ َكلُددوا َمددَع  ددالَ َلآيُددوا الاَّ األصددو ف م ددة قولدده يلددنل : )َل َقِوُمددوا التَّ

اِكِلوَأ( )البقرل: (ف اشو قن دل جائوة ي بت لجوا التال للدوس قن ددل 43الرَّ

ف لهل  ال يبنقه بحمع ملوأف بخاف القوا د الم وة م ة قدولشع: الما دق ك وة

يبق      إقاقه ح د  ي شدر دلودة ال قووددف اإنشدن ال  اقدة لشدن بحمدع ار دي 

 بلونه. 

 

 التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام:  

يخرج بشىا القود القوا د اللق وة ألنشن ال  اقة لشدن بنألحمدنمف لكدىل  

الققشودددة ال قتدددو وة ال دددي ال يدددؤد  إلددد  اسددد نبنق األحمدددنم كقدددولشع: القوا دددد 

ف( اإنشدددن يلدددبط بلدددلة  حمدددنم للمنشدددن ال يدددؤد  إلددد   )اللدددر  يددداا  هدددر ن

 اس نبنقشن. 

لاألحمدنم: جمددع حمدعف لهددو ادي ال غددة القلدنءف ل صدد ه المندعف يقددن  

ُ يَْحُمدعُ  بَْودنَُشْع يَدْوَم  حممت   وه بمىا منل ه مأ خااهف لمنه قولده يلدنل : )اَدن َّ

(ف    يقلددديف لهدددو ادددي 113اْلِقوَنَمدددِة اِوَمدددن َكدددننُوا اِودددِه يَْخ َِ قُدددوَن( )البقدددرل:

االصاا  األصولي: )خانا ع يلنل  الم ل ق بأالن  المم قدوأ اق لدنء  ل 

ف(ف  من اي اصاا  الققشنء اشدو: ) ثدر خادنا ع يلدنل  ..(  يخووراف  ل لالن
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قولددده يلدددنل : )ل قومدددوا التدددال( هدددو الحمدددع  ندددد دلن الخادددنا نق دددهف ا

األصولووأف  من الققشنء اا يل بدرلن هلد  هدو الحمدعف إنمدن الحمدع  نددهع هدو 

 الوجوا الننيو مأ هىا الخانا. 

 

 الشرعية: 

يخرج به كة األحمنم غور الالر وةف كنألحمنم ال غوية لاللق وة 

لىل  ال يدخة اي   ع لغورهنف اقولنن القن ة مراوع حمعف للمنه لغو ف ل

 األصو . 

 

 من أدلته التفصيلية: 

اودده اح ددراز  ددأ األدلددة اةجمنلوددةف انألدلددة اةجمنلوددة هددي المتددند  

ال ددي ي دد نبط منشددن األحمددنمف كددنلقرآن لال ددنة ..  مددن األدلددة ال قتددو وة اشددي 

جائونم هىه المتند ف م ة قوله يلنل : )ل قوموا التال( اإنه دلوة يقتو ي 

 هر ي هو لجوا التال. لحمع 

 

ثع  صبح   ع األصو  يا ق     القوا د الم ودة نق دشن بلدد  ن كدنن 

يا ق     الل ع بشنف اوقن :  هىا ك نا اي   ع األصو ف    ي لمأ القوا د 

الخنصددة بشددىا الل ددعف م ددة   ددع الققدده يمنمددنف ابلددد  ن كددنن يا ددق   دد  الل ددع 

ف       األحمنم الالر وة اللم وة نق شن.  بنألحمنم الالر وة اللم وةف  صبح َ  َمن

 

  موضوع علم أصول الفقــــــــه:
هه  اآلمد  مأ األصولووأ إل   ن مواوع   ع  صو  الققه هو 

األدلة اةجمنلوة األ بلةف مأ حوث إثبنيشن لألحمنم الالر وةف اا يبحث اوه 

  أ هىه األحمنم إال باريق اللرض لو ممأ مأ نقوشن  ل إثبنيشن. 

لهه  اةمنم الغاالي إل   ن مواو ه األحمنم ال الريلوة مأ حودث 

ثبويشن بنألدلةف ا مون األحمنم  أ هىه الحو وة  صداف لجداءاف مدأ  جدااء هدىا 

 الل ع. 
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ف بددوأ المددىهبوأ  ف لسددان لههدد  اةمددنم سددلد الددديأ ال ق ددنزاني مددىهبن

األحمدنم ال نبقوأف انص      ن مواو ه األدلة مأ حوث إثبنيشدن لألحمدنم ل

مأ حوث ثبويشن بنألدلةف اومون بىل  كة مأ األحمنم لاألدلة  سنسن مأ  سدس 

 هىا الل ع. لهىا هو المىه  الى  ا يلنه  ك ر األصولووأ.

  

 الفائدة من دراسة علم أصول الفقه: 

البد لمة   ع مأ ثمرل لانئدل يقاقشن اةن نن مأ ل اء نتبه ليلبه 

إها كننت القنئدل مأ د اسة الققه هي يتحوح اي ي بع ن رينم هىا الل عف ل

األ من  لاألقوا  لاق حمع ع يلنل ف امن هي إها القنئدل مأ د اسة   ع 

  صو  الققه. 

القنئدددل األصدد وة مددأ   ددع  صددو  الققدده هددي ملراددة قددرق اسدد نبنق 

األحمنم الالر وة مأ  دل شن لاوابط هىا االسد نبنقف لبدىل  يمدون هدىا الل دع 

 ددي ي دد خدمشن المج شددد اددي اسدد خراجه األحمددنم مددأ  دل شددنف لإها كددنن األدال ال

األمدددر كدددىل  اشدددىا يلندددي  ن   دددع األصدددو  ال ي ددد اوع  ن ي ددد قود منددده إال 

المج شدلنف بة هو مقتو    وشعف لبدىل  ي دن  ي دنك  كبودرف ادأ  انئددل لندن 

ع بلددم مأ هىا الل ع بلد من  ققة ك ور مأ الققشنء بنا االج شدندف ل  د  ال  د و

إققن  هىا البنا اأ  انئدل لانل  الل ع اللند   ل ل ققوه بتو ل  نمة مأ هدىا 

الل ع إن لع يب غ د جة االج شند؟ لالجواا     هل  لااح ال لدبس اودهف نلدع 

ددأ  إن القنئدددل األسنسددوة لشددىا الل ددع هددي ال بتددر بقوا ددد االسدد نبنق ممددن يمم ِ

ل  دد  هلددد  ال يمدددون مقودددداف إال المج شددد مدددأ اسددد نبنق األحمددنم مدددأ  دل شدددنف 

ل مج شديأ اقطف للمأ ال يلني هىا  نه لوس هندن     انئددل  خدرى لشدىا الل دع 

ف ل    القنئدل الرئو دةف  ل اء ي   القنئدل! إه هننل  اوائد  خرى ك ورل يأيي يبلن

 ل هع هىه القوائد هـي: 

دقوقددة ال ددي القنئدددل ال ن يخوددةف لهددي اقدداع المدد ل ع   دد  ي دد  القوا ددد ال -1

اس نبط الققشنء بواسا شن األحمنمف لواداد لثوقه بدقة األحمنم ل صدنل شنف ممدن 

ي ور اللال اي نقو  المؤمنوأ لالران المنمة  من قدمه المج شددلن لشدع مدأ 

   ع الققه الى  يح ممون إلوه اي كة  اقنيشع لملنمايشـع. 
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قشددع التددحوح لاةد ا  اك  دنا الم مددة الققشودة ال ددي يممدأ الانلدد  مدأ ال -2

المنمة لألحمنم الققشوةف لاةقاع     قرق االس نبنق الدقوق لاس قندل منشن 

لالقون    وشن إها من د ت الحنجةف لهي البد دا وة إل  هل ف اإن النتوص 

ال الريلوة لالقوا د الققشوة محددلدل لمالدنكة الندن  لم دنئ شع ال حددلد لشدنف 

حددلد حدا لغودر المحددلدف ممدن يلدار الققوده لمأ المناقي  ن ال يتد ح الم

 ند يلراه لبل  الوقنئع ال ي ال نص   وشن لددى الققشدنء مدأ إ مدن  امدره 

لاالس قندل مدأ الم مدة الققشودة ال دي اح واهدن ادي اسد نبنق  حمدنم هدىه الم دألة 

     الن ق الى  اس نبط المج شدلن به م نئ شع ل حمنمشع. 

لمىاه  لاآل اء الققشوة لبونن األ جح لاألصح الموازنة لالمقن نة بوأ ا - 3

لاأللل  بنلقبو  منشنف اس ننداف إل  الدلوة الى  صد   أ قنئ شدنف ادإن لمدة 

ف اس ند إلوهف لالبد اي ال رجوح  ف خنصن قو  مأ  قوا  الققشنء ملون اف  صولون

مددأ جمددع هددىه الملددنيور لالموازنددة بونشددن   دد   سددس   ددع  صددو  الققدده 

صدو  إلد  الدر    ل المدىه  الدى  يالدشد لده الددلوة األقدوى لقوا ددهف ل و

 لاألصح. 

 

 ستمدادات علم أصول الفقه ومصادره: ا

البد لمة   ع مأ متند  ي  مد منشن قوا ده ل حمنمه. انلققه م  مده 

المتند  ال الريلوةف ل  ع النحو لالقوا د م  مده لغة اللرا اي جنه و شعف 

الحديث النبو  الالريفف امن هي متند  بنةاناة إل  القرآن المريع ل

  صو  الققه؟. 

  ع  صة الققه م  مد مأ  دل   وم ال مأ   ع لاحدف اشو   وم ادي 

  عف لهو بحق كمن ي موه بل  الل منء مق ن  الل دومف لهدو بنلجم دة م د مد 

 مأ الل وم ال نلوة: 

ملراة ع (   ع المام  ل   ع ال وحودف لهل  ل وقف األدلة الالر وة     1

يلنل  المالرع األلحدف ل س ه الىيأ ينق ون هر ه إل   نبونئهف لهمن مأ 

 مواوع   ع المام. 

( ال غددة اللربوددة بمددة مددن يلددمنه مددأ   ددوم لغويددة ل نحويددة ل باغوددة  ل 2

غورهنف لهل  ألن المتند  األص وة ل ققه ل صدوله إنمدن هدي الم دنا لال دنة 
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صشمن لالوقوف   د  دقدنئق ملننوشمدن مدأ لهمن  ربوننف لالبد اي اشع نتو

ال مر  بأسنلو  ال غة اللربوة ل  ومشنف ح   إن بل  الققشنء هه  إلد   ن 

الخااة اي قريش إنمن هدو سدلة اقا شدع  ك در مدأ  ملن  حتر الرسو 

غوددرهع   دد   سددنلو  ال غددة اللربوددة لال شجددة القرهددوة ال ددي بشددن نددا  القددرآن 

ي ع يلنل   نه  نده هدمة لجندة مدأ كبدن  خنصةف كمن  لى  أ   منن  ا

التحنبة لجمع القرآن بقوله: )إها اخ  ق ع ادي هديء ادنك بوه ب غدة قدريش اإنده 

 ب غ شع نا (. 

( األحمنم الالر وةف اإنشن الملوأ األصوة لشىا الل دعف بدة هدي الملدوأ األل  3

لددهف ليدددخة اددي األحمددنم الالددر وة متددند هنف اومددون بددىل  الم ددنا لال ددنة 

 الملوأ األل  الرااد لشىا الل ع. 

 

 : واضع علم أصول الفقه

اخ  ف المؤ خون اومن بونشع      ل  لااع لل ع  صو  الققهف 

اىه  األك رلن إل   ن اةمنم محمد بأ إد يس الالنالي هو  ل  مأ لاع 

  ع  صو  الققهف ل لف اوه ك نبه الم م  "الرسنلة" اإلوه يرجع القلة اي 

سن  لشىا الل عف لهه  آخرلن إل   ن الحنقوة هع  ل  مأ إ سنء حجر األ

ف سمنه "الر  "  لاع قوا د هىا الل عف ل ن اةمنم  بن حنوقة  لف اوه ك نبن

امنه قوا د االس دال ف ل ن اةمنموأ  بن يوسف لمحمدا  لقن ك نبوأ اي هىا 

فف للمأ هىه الم   لع يتة إلونن إال لمنمنم  نشن اي باو ن الم  ف الل ع  يلن

ف  هن  اي ك نبه "الموقأ" إل  بل  هىه القوا دف  ف  يلن كمن  ن اةمنم منلمن

لهىه الم   ك شن كننت قبة الالناليف لالحق  ن   ع األصو  نالأ مع نالأل 

الققه نق هف ألن اس نبنق األحمنم م وقف   وهف هىا إها  نونن الملن  اللنم لشىا 

  لال قلود المخاوق الى  لصة إلونن  أ الل عف للمننن إها قتدنن هل  ال ريو

هىا الل ع كمن نراه اآلن بوأ  يديننف اا بد لنن مأ  ن نل رف لإلمنم الالنالي 

بقت  ال بق اي هل ف اقد كنن ك نبه "الرسنلة" ا حن جديداف اي هىا القأف 

لكة من  ل  مأ  ن الحنقوة سبقوا الالنالي اي هل  امن هو إال  لاينم لع 

اقعف ألنه لع يتة إلونن مأ هل  هيء  غع لصو  كة ك بشع يد مشن الو

ف لاي ق ول شن ك   ظنهر الرلاية لإلمنم محمدف هىا مع اةهن ل إل   ن  يقريبن
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ك نا الرسنلة لإلمنم الالنالي لع ي  وف كة  بواا األصو  لقوا دهف للمنه 

   س  المبندئ األسنسوة ال ي كننت اي م  قبة األينم منا ق األصولووأ

لم  م مشع اي مؤلقنيشع لماواليشعف  غع  نه  لف اي  صو  الققه إل  

جنن  ك نبه الرسنلة  دل ك   م قرقةف  همشن ك نا: )جمنع الل ع(ف لك نا: 

 )إبان  االس ح نن(. 

لقد ي نبع الل منء لالمؤلقون     ال ألوف اي هىا الل ع لالايندل   د  

نء اةمنم  حمد ي موى الالدنالي  ادي من  ي  به الالنالي اي ك به الم قدمةف اج

ع يلدددنل   نشمدددن ل لدددف ك بددده: )قن دددة الرسدددو ( ل)الننسددد  لالمن دددو ( ل 

 )الل ة( لن و الل منء بلده     ن جه لسن لا     منواله. 

لقددد انق ددع األصددولوون اددي يدد لوقشع بلددد هلدد  إلدد  قددرق ثاثددةف لمددة 

ويد ف لهدىه الادرق قريق مأ هىه الارق منشجشن الخنص ادي ال دألوف لال ب

 هي: 

: لهددىه الاريقددة   سدد  قوا دددهن اةمددنم طريقةةة المتكلمةةين أو الشةةافعية -1

الالددددنالي  اددددي ع  نددددهف لسددددن    دددد  هددددديشن بلددددده  دددددد مددددأ الققشددددنء 

لاألصولووأف ليم نز هىه الاريقة بنلبددء بدنلم  ِي لالندال  منده إلد  الجائديف 

لشن بنألدلة المناوةف دلن الن ر  ا بد  بنلقن دل األصولوة ا نقح ليتق  لي  د 

إل  موااق شن ل قرلع الققشوة المنلباة بشن بندئ ه  بدءف ادإها مدن لققدت هدىه 

القن دل     قدموشن  ممأ ال قريع   وشن لابط األحمدنم بشدنف للدىل  ندرى  ن 

األصولووأ الىيأ  لقوا     هىه الاريقة ال يلنون ك وراف بنلقرلع الققشوة للدم 

 وشن. حنج شع إل

هددىه الاريقددة  راددت بنلحنقوددة ألنشددع يقددردلا بنب من هددن  طريقةةة الحنفيةةة: -2

لال دددور   وشدددن لال دددألوف   ددد  منوالشدددن دلن غودددرهعف ثدددع  مدددت ادددي جمودددع 

المىاه  بلد هل ف لهىه الاريقة يقوم     الن ر اي األحمنم القر وة لجمع 

ة يلبط كة هىه الم ننظر لالم النبه منشن لالخرلج مأ هل  إل  قن دل  صولو

األحمنم الم منث ةف هل   ن  ئمة الحنقوة لع يقع  يدهع     ك نا مؤلف اي   ع 

 صددو  الققدده اددي مددىهبشع كمددن ي ددن  ل الددنالوة بوقددواشع   دد  ك ددنا الرسددنلة 

ل الدددناليف ممدددن اادددارهع إلددد  ي بدددع األحمدددنم المىهبودددة لاسددد نبنق القوا دددد 

ا ق منشنف إه  نه البد ل ققوه  ند األصولوة لالملنيور الققشوة ال ي يلباشن لين
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اس نبنقه هىه األحمنم مأ  دل شن مأ ماح ة بل  الملنيور لالقوا دف لهدىه 

الملنيور لالقوا د هي مواوع   ع  صو  الققهف للدىل  اإنندن ندرى  ن ك د  

 صدددو  الحنقودددة م و دددة بدددنلقرلع الققشودددةف ألنشدددن المتدددد  األصددد ي ل قوا دددد 

القن دددل إال إها اج مددع لشددن مددأ القددرلع الققشوددة مددن  األصددولوة لددديشعف اددا يقددوم

 يبر  قونمشن. 

ل    هل  اإننن نرى  ن قن دل )األصة ادي األمدر الوجدوا(ف قن ددل 

 صولوة  ند كة مدأ الحنقودة لالالدنالوةف إال  ن القدريقوأ يخ  قدنن ادي قريدق 

 الوصو  إلوشن. 

ل ن انلالددنالوة يتدد ون إلوشددن  ددأ قريددق  ن األمددر ي لددمأ الا دد ف 

الا ددد  مدددأ الالدددن ع إلددداامف لاةلددداام ادددي  صددد ه إيجدددناف لهمدددىا ين مدددون 

المقدمنم لالحو ونم ح   يت وا إلوشن  أ قريق اس قتنء القرلعف اوقولون 

دالَ( )البقددرل: (ف جدنء بتدوغة األمددرف لهدو هنددن 43قولده يلدنل : )َل َقِوُمددوا التَّ

َكنلَ  (ف  جنء بتوغة 43( )البقرل:ل وجوا بنةجمنعف ثع قوله يلنل : )َلآيُوا الاَّ

فف لهو ل وجوا بنةجمدنع  ف  امدأ هلد  ن د د    د   ن األمدر …األمر  يلن

 إنمن لاع اي األصة ل وجوا. 

: هدىه الاريقدة لسدط بدوأ الادريق وأ ال دنبق وأف يجمدع طريقة المتةخررين -3

محنسنشمن لي جن  ك وراف مأ م خىهمنف لقد  ق ق   وشن بل  الل منء قريقة 

خريأف ألن  ك ر الدىيأ ان شجوهدن هدع مدأ الم دأخريأف لإن كدنن قدد ك د  الم أ

فف لهددىه الاريقددة يلندد  بددنلقرلع الققشوددة    دد  منوالشددن بلدد  الم قدددموأ  يلددن

بقددد  مددن يلنددي بإثبددنم األصددو  لالقوا ددد الم وددةف اشددي ينالدد  القوا ددد الم وددة 

قن ددل مدأ ليقوع   وشن األدلة لالبراهوأف مع ماح ة من ينلدبط يحدت هدىه ال

القرلعف لبىل  ي  غنون  أ ال جوء إلد  ك ودر ممدن يلدار إلوده غودرهع مدأ 

 االس  ننءام مأ القوا د ال ي قلدلهن  ند ال قريع. 

 

 أهم الكتب والمؤلفات األصولية: 

لمة قريقة مأ ي   الارائق ال ان الم قدمة مؤلقنم خنصة بشنف ل 

 ع هىه المؤلقنم من ي ي: مؤلقون نى لا  نق شع ل  ألوف     ن قشنف ل ه

 على طريقة المتكلمين أو الشافعيين: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

ـ ك نا الرسنلة لإلمنم الالناليف لإن كنن الم نا يل بر  صا لشىه الاريقة 1

 للوس مأ مؤلقنيشن ألنه لوس م  مماف لقرلع الل ع لن رينيه. 

ـ ك نا المل مد ألبدي الح دوأ محمدد بدأ   دي البتدر  المل الدي األصدةف 2

 هـ. 423وا  سنة لالم 

 هـ. 478ـ ك نا البرهنن ةمنم الحرموأ الجويني الالنالي الم وا  سنة 3

 هـ. 505ـ ك نا الم  تق  لإلمنم الغاالي الالنالي الم وا  سنة 4

هدـ. 606ـ ك نا المحتو  لإلمنم اخر الديأ الراز  الالنالي الم وا  سنة 5

 يندام لهرل . لهو جنمع لمة مأ المل مد لالبرهنن لالم  تق  مع ز

هـ. ليل بر 631ـ اةحمنم اي  صو  األحمنم لآلمدى الالنالي الم وا  سنة 6

ف ل محتو  مع زيندل هرل  ليواوحنم.   ك نبه هىا جنملن

 هـ. 646ـ ك نا المخ تر البأ الحنج  المنلمي الم وا  سنة 7

هددـف ل  ودده هددر  685ـدد ك ددنا المنشددنج ل بولددنل  الالددنالي الم ددوا  سددنة 8

 اةسنو .  لإلمنم

 

 على طريقة الحنفيين: 

 هـ. 340ـ ك نا األصو  ألبي الح أ المرخي الم وا  سنة 1

ـدد ك ددنا األصددو  ألبددي بمددر الددراز  الملددرلف بنلجتددنص الم ددوا  سددنة 2

 هـ. لهو  لسع مأ الم نا األل  ل ك ر يقتواف منه. 370

 سدنلة  هدـف لهدو431ـ ك نا )يأسوس الن ر( لإلمنم الدبوسي الم وا  سدنة 3

صغورل  هن  اوشن المؤلف إل  األصدو  ال دي ايقدق  ئمدة المدىه  الحنقدي مدع 

 غورهع  ل اخ  قوا اوشن. 

ك ددنا ) صددو  البددادل ( لإلمددنم اخددر اةسددام البددادل  الم ددوا  سددنة  -4

هـ. لهو ك نا سشة اللبن لف ليلد بحدق  لادح الم د  ال دي  لقدت   د  483

 قريقة الحنقوة اي األصو . 

)األصددو ( لالددمس األئمددة ال رخ ددي صددنح  ك ددنا المب ددوق اددي ك دنا  -5

 الققه الحنقيف لهو ك نا لاسع اللبن ل ك ور ال قتوام. 

 هـ. 790ك نا )المنن ( ل ن قي الم وا  سنة  - 6

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

 : على طريقة المتخرريــن

ك نا )بديع الن نم الجنمع بوأ ك نبي البادل  لاةحمنم( يألوف  حمدد بدأ  -1

هـف اقد جمدع بدوأ ك دنبي البدادل  694بغداد  الم وا  سنة   ي ال ن نيي ال

 لاةحمنم لآلمد  كمن هو لااح مأ اسمه.  –

ك دددنا )ينقدددوح األصدددو ( لإلمدددنم صدددد  الالدددريلة  بدددد ع بدددأ م دددلود  -2

هددـ لهددو  بددن ل  ددأ ي خددوص لم دد  البددادل ف 747الم ددوا  سددنة  -البخددن  

حه المؤلددف نق دده لالمخ تددر البددأ الحنجدد ف ثددع هددر -لالمحتددو  ل ددراز 

ن را لغموض بلد   بن ايده ادي ك دنا سدمنه: ال وادوح ادي حدة غدوام  

 ال نقوح. 

ك ددنا ال  ددويح   دد  ال واددوحف لهددو هددر  هددنم جدددا لم ددنا ال واددوح  -3

ال نبقف  لقه اةمنم ال ق دنزاني. هدىا ليل بدر بحدق  ن ك دنا ال نقدوح لهدرلحه 

 المخ توأ بشىا الل ع.  – مدل الل منء لالااا 

جمددع الجوامددع ل ددنج الددديأ  بددد الوهددنا ال ددبمي الالددنالي الم ددوا  سددنة  -4

هـف ل  وه هر  هنم لجا  الديأ المح ي الالناليف لحنهوة قومة ل بننني 771

 مابو ة اي الشنمش. 

ك نا ال حرير لممن  الديأ بأ الشمنم الحنقي صنح  ا ح القددير الم دوا   -5

لال حبور( البأ  مور الحنج الح بدي هـف ل  وه هر  ي م  )ال قرير 861سنة 

 هـ. 879الم وا  سنة 

هددـف 1119ك دنا م د َّع ال بدوم لمحد  ع بدأ  بدد الالدمو  الم دوا  سدنة  -6

 ل  وه هر  هنم هو )اوايح الرحموم( البأ ن نم الديأ. 

هددىا ل لد  ن  هددور هنددن إلدد   ن مل ددع ك دد   صددو  الققدده ال ددي سددبق 

ل ادي جم  شدنف ك درم اوشدن االخ تدن ام هكرهن كنندت ك بدن ملدغوقة اللبدن 

لالالددرل  لالحواهددي ح دد  غدددا بلدد   لقنظشددن   دد  هددمة  لغددنز ل حددنجيف 

لهل  يلود ألسبنا ك ورلف منشن صلوبة هىا الل ع لا  منده       ع المناق 

ك وراف لمنشن انلدام الابن دة ممدن كدنن يلدار المدؤلقوأ إلد  اخ تدن  ك دبشع 

 يدد  الاداا لالم قدرغوأ لشدىا الل دعف ا نق د   لمي ي  ن  لشن  ن ي دال  بوأ

إل   حنجي ل لغنز ممن كنن يلار مؤلقوشن  نق شع إل  اللودل   وشن بنلالدر  

لال قتوة كي ي لح ملننوشن ثننوة  منم الااا بلد  ن كندم ي د ب ب  هل  
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االخ تن  الالديدف كمن حدن لتد  الالريلة ادي ك نبده ال نقدوحف اإنده اادار 

ي ك نبده ال وادوح بلدد مدن اخ تدره مدأ  ددل ك د  سدنبقة ح د  إل  هدرحه اد

 غ ق اشع ملننوه     الادااف لقدد   درا  دأ هدىا الملند  األسد نه الج ودة 

الالو  محمد الخلدر  ادي ك نبده  صدو  الققده اقدن  مدن نتده: )لهدىه الم د  

ال ي  نوت بأن يجمع كة هيء اس لم ت اةيجنز اي  بن ايشدن ح د  خرجدت 

ز لال لجوداف ليمدند ال يمدون  ربودة الملند ف ل دخ شدن ادي هلد  إل  حد اةلغن

ديده مدأ هدرلحه لحنللدت  ن يقشدع  ك نا ال حريدر البدأ الشمدنمف ألند  إها جرَّ

مراد قنئ ه امأنمن يحنل  ا ح الملمودنمف لمدأ الغريد   ند  إها قدر م قبدة  ن 

 ين ر اوه هرل  ابأ الحنج  ثع  دم إلوه لجديده قدد  خدى  بدن يشع اأدمجشدن

إدمنجن ل خة بوزنشن ح   اااربت اللبن ل لاس غ قتف ل مدن جمدع الجوامدع 

اشو  بن ل  أ جمع األقنلية المخ  قة بلبدن ل ال يقودد قن ئدن لال سدنملنف لهدو 

 مع هل  خ و مأ االس دال      من يقر ه مأ القوا د(. 

لإنني   ى  يلن  ن مأ  سبنا انغاق هىه اللبن ام لي   المؤلقنم 

مؤلقوشن كننوا مأ األ نجعف اشع       و قد هع لك رل   مشع لع   ن  ك ر

ي مرسوا بأسنلو  ال غة اللربوةف للىل  اإنن نرى اللرا األقحن  منشع جنءم 

مؤلقنيشع سش ة اللبن ل خ وا مأ    يلقودف ل صدق م ة     هل  ك نا 

ه لال الموااقنم ل النقبيف اشو ك نا سشة اللبن ل لااح الملن  ال يلقود او

 لغنزف لهو بحق كمن لصقه الالو  الخلر  حوث قن : )ال يجد مله اةن نن 

 حنجة إل  غوره( . 

للقد جنء مأ م أخر  الققشنء مدأ  د   صدلوبة خدوض غمدن  ي د  

المؤلقنم     ك ور مأ الااا بة الل منء  يلنف ا جأ إلد  يب دوط هدىا الل دع 

نس لنن اي كالف من بقي مأ ل دا سوأ ليقديمه لشع بلبن ام لااحة لسش ة ا

يلقودهن بنألم  ة لالالواهد الم لددلف لمأ  هع هدىه المؤلقدنم الحدي دة ادي   دع 

  صو  الققه. 

ك دنا  صددو  الققدده ل الددو  محمددد الخلدر ف لهددو اددي ن ددر   نقددع هددىه  -1

 الم   ل جملشن لقوا د األصو . 

 ك نا  صو  الققه ل الو  محمد  بي زهرل.  -2

 و   بد الوهنا خاف. ك نا   ع  صو  الققه ل ال -3
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 ك نا   ع  صو  الققه ل الو  هنكر الحنب ي.  -4

لهننلدد  ك دد  ك وددرل محدثددة  لقددت اددي هددىا القددأ لكالددقت ك وددرا مددأ 

غوامله ل زالت ك ورا مأ  حنجوه ل لغنزهف لقدد هكدرم  ك رهدن  همودة اومدن 

 يقدم.

 

 
 أسباب ارتالف الفقهــــاء

ندده مددأ المقوددد جدددا  ن بلددد هددىه المقدمددة المددوجال لشددىا الل ددع   ى  

 يلرض ألسبنا االخ اف بوأ الققشدنءف ادإن مدأ الجدنه وأ لالمغرادوأ مدأ 

يالدددممون ادددي صددداحوة الالدددريلة اةسددداموة ل بقدددنء لالخ دددودف لي شمونشدددن 

بنل ننق  ل دم االي نقف لي  دلون     هل  بنلخاادنم الققشودةف ليل بدرلن 

مأ  جة  ن نرد   د  ي د  هىه الخاانم م شرا مأ م نهر االخ ا ف لنحأ 

االيشنمنم لن بت  ن هىه االخ اانم بوأ الققشنء اي ارلع الالريلة إنمدن هدي 

ظنهرل صحوةف لكنا يالريلي ثموأ نل ا به لنقر  لهف لهي لو ت بحن  مأ 

م ددنهر ال نددنق . مددأ  جددة هلدد  سددوف ن لددرض ألسددبنا االخدد اف بددوأ 

ريلة بنل ندنق  لاالخد ا  الققشنءف لن بدع هلد  بدنلرد   د  مدأ ايشدع هدىه الالد

 لىل . 

 

 تمهيـــــد: 

ال بد مأ اةهن ل قبة البدء ادي بودنن  سدبنا اخد اف الققشدنء إلد   ن 

األحمددنم الالددر وة إنمددن ل دينددن  ددأ الالددن ع الحمددوع باددرق للسددنئة ملونددةف 

اددإ ادل الالددن ع هددي المتددد  األصدد ي لألحمددنمف للمننددن ال ن دد اوع الوقددوف 

موع بالمة مبنهرف ألنه  مر م  حوةف للىل  كدنن ال بدد     إ ادل الالن ع الح

مأ ال لرف   وشن مأ قرق م لددلف لهدىه الادرق هدي مدن ي دم  بنلمتدند  

 ال الريلوة. 
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لهىه المتند  منشن من هو قالي الداللة   د  إ ادل الالدن عف لمنشدن 

من هو ظني الداللةف بملن   ن دالل ه     إ ادل الالن ع منه مح م دة ل لمدسف 

و كددنن هددىا االح مددن  مغ وبددنف ثددع إن ثبددوم هددىه األدلددة لصددحة نق شددن إلدد  للدد

الالن ع الحموع قد يمون مقاو ن به لقد يمون م نونن  يلدنف ادنلقرآن المدريع 

قالدي ال بدوم ال هدد  ادي هلد  اددي جم  ده ليقتدو هف ألندده ل د إلوندن باريددق 

ال بددومف  ال ددوايرف لكددىل  ال ددنة الالددريقة   النبويددةف اشددي اددي جم  شددن قالوددة

للمنشن اي مقردايشن لو ت كىل  ك شنف اإن منشن من هو م واير قالي ال بدومف  

 لمنشن من هو خبر آحندف لهو ال يمون مقاو ن به بحن ف بة هو ظني ال بوم. 

اددنلحمع المقاددوع بدده ثبويددن لداللددة ال محددة ل ن ددر اوددهف  لبنل ددنلي ال 

 ل داللةف  اشو مودان ل ن ر  ممنن لاخ اف اوهف  من الحمع الم نون إن ثبوين

لاالج شند لال قديرف للشىا اإننن نرى  ن األحمدنم ال دي ي بدت  دل شدن بدنلقاع لدع 

يخ  ددف اوشددن  حددد مددأ الققشددنءف  لمددأ هلدد   ك ددر القددرائ  لالواجبددنم لكددة 

األحمنم الم ل قة بنر سبحننه ليلنل ف   من األحمنم ال ي ثب دت بأدلدة م نوندةف 

ن  خداف ليقددير لددى الققشددنءف  لمل دوم  ن  ك در  حمددنم اشدي ال دي كنندت م دد

الالددريلة إنمددن كددنن ظنددي ال بددوم  ل الداللددةف لهلدد  لحممددة كبوددرل قلددت بشددن 

إ ادل الالددن عف لهددي ال وسددلة   دد  النددن  ل اددع الحددرج  ددنشعف كمددن سددوف 

 نواحه اي مح ه.

لاآلن سوف ن  لرض  سبنا االخ اف بوأ الققشنءف ثع نل ق   وشدن 

 د هبشنم الختوم. بمن ير

 

 أسباب االرتالف بين الفقهــــاء: 

  هع  سبنا االخ اف بوأ الققشنء يممأ إد اجشن اومن ي ي مأ النقنق: 

اخدد اف  سددنلو  ال غددة اللربوددة لداللددة  لقنظشددن   دد  الملددننيف اددإن ال غددة  -1

اللربوة دلن هد  هدي  لسدع لغدنم اللدنلع ادي المقدردام ل دقشدن ادي ال لبودرف  

ي لددد اوشدن ليخ  دف ملدنني  –هأنشن هأن سنئر لغنم اللنلع  –شن مع هل  للمن

األلقددنظف  غرابددة لاهدد راكنف كمددن ي ددرال  بددوأ الحقوقددة لالمجددنزف لاللمددوم 

لالختوصف إل  غور هل  ممن هو ملرلف اي ك   ال غة ل صو  الققه مأ 

 لددد قرف داللة ال قظ     الملن ف لحودن  هدىا اللددد لاالخد اف البدد  ن ي
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األاشددنم ليخ  ددف االسدد نبنقنمف ا خ  ددف بددىل  األحمددنمف مددأ هلدد  مدد ا قولدده 

()البقرل: (ف اقد اخ  دف 228يلنل : )َلاْلُمَا َّقَنُم يَ ََربَّْتَأ بِأَْنقُِ ِشأَّ ثَاثَةَ قُُرلءم

الققشنء اي هىه اآلية     ملن  )القرء( إه هو اي ال غة اسع ل حو  لالاشدر 

إل   ن المدراد بده ادي هدىه اآليدة الحدو ف لاسد دلوا   د  ملنف اىه  الحنقوة 

هل  بأدلة لقرائأ ك ورل  يلنف  لمننق اخ ااشع األص ي اي هىه الم ألة إنمن 

هو الواع ال غو  لم مة قرءف لإنشن مال ركة بوأ الاشر لالحدو  ملدن   د  

 ال  نل . 

وادوء لمأ هل   يلن اخ ااشع اي حمع لمس يد الرجة المر ل هدة يدنق  ال

 ل الف  ادىه  الالددنالوة إلدد   ندده يددنق  الواددوءف لههدد  الحنقوددة إلدد   ندده ال 

ينقلددهف لمنددنق اخدد ااشع هددو ملندد  المددس الددى  ل د اددي قولدده يلددنل : ) َْل 

ف اَنْمَ ُحوا بُِوُجوِهُمْع َل َْيِديُمْع  ُموا َصِلوداف َقو ِبن الَمْ  ُُع الن َِ نَء اَ َْع يَِجدُلا َمنءف اَ َوَمَّ

اف َغقُو اف( )الن نء: إِنَّ  َ َكنَن َ قُو  (ف اقد هه  الالنالوة إل   ن المراد بىل  43َّللاَّ

هو حقوقة المس لغةف لهو حنصة بمجرد ايتن  بالرل الرجة ببالرل المدر لف 

ألن  صة الواع ال غو  لشىا ال قظ هدو هلد ف لال يلدد   دأ هدىا األصدة إال 

لحنقوة إل   ن المراد بنلمس هندن بدلوةف لال دلوة هنن يق لي اللدل ف لهه  ا

لوس هو حقوق ه ال غويةف بة المراد به المبنهرل القنحالةف لهي يمن  القرجوأ 

مع االن الن ف لهل  بداللة لقرائأ ك ورل مقت ة ادي ك د  المدىه  كناودة ادي 

ن رهع لنقة هىا ال قظ مأ الواع ال غو  إل  لاع هر ي خنص بهف ام ن  

 ل غة لشىا لهل . الخاف إنمن هو اح من  ا

اخدد اف األئمددة اددي صددحة الرلايددة اددي الحددديثف انل ددنة الماشددرل هددي  -2

المتد  ال نني لشىه الالريلة بلد القرآن المدريعف  لال دنة ل دم إلوندن منقولدة 

اددي صدددل  الرجددن ف  لهددؤالء الرجددن  بالددر يتدددقون ليمددىبونف  كمددن  نشددع 

ف كمدن  ن الل مدنء الدىيأ يحق ون لين ونف لال يممأ  الشع اوق هىه المريبدة

فف يخ  ددف  ن ددن هع اددي  اق قددوا  ثددرهع لد سددوا حوددنيشع لسدد وكشع  جددن   يلددن

ف بدهف لمدنشع مدأ يدراه غودر هلد ف للدىل  كدنن  الرال ف  امنشع مأ يراه موثوقدن

ف  ن يخ  ددف الققشددنء اددي االح جددنج بددبل  األحنديددث دلن األحنديددث  قبلوددن

ف  ن يدىه  إمدنم إلد   يدرجوح  لايدة  ال   د   لايدة األخرىف  لقبلي  يلدن
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آخددر لوثوقدده بدده  ك ددرف  ليددىه  اقودده آخددر ل ددرجوح مخددنلف لشددىا ال ددرجوحف 

 ا  منداف منه     لثوقه بنلرال  اآلخر. 

لهددىا االخدد اف  دى بابولددة األمددر إلدد  االخدد اف اددي ك وددر مددأ 

ف لاخ اف ادي مددى الوثدوق بدنلرال ف كمدن  ن اخد اف  األحمنم القر وة يبلن

نء اومددن بوددنشع   دد  قددرق يددرجوح الرلايددنم إها مددن يلن اددتف لمدددى الققشدد

 خىهع ببل   نواع الحديث  ل ا  ىا هع  نه كنن له  ثر كبودر ادي اخد ااشع 

اددي األحمددنم القر وددةف مددأ هلدد  مدد اف الحددديث المرسددةف يأخددى بدده الحنقوددة 

ف ل الددنالوة الددىيأ يرالددون  فف خااددن ليقلدد ونه   دد  الحددديث الم تددة  حوننددن

فف إال مراسدوة سدلود بدأ الم دو  ال دي ثبدت ب  بلشدن اال ح جنج بنلمرسة ما قدن

  نشن ك شن م ت ة. 

كمن  ن اخ اف الققشنء اي األخى بقو  التحنبي ل م ه ل دم األخى 

بشمن كنن له  ثر كبور اي االخ افف انلحنقوة ال يجوالن الخدرلج   د  قدو  

حجددةف  مددن الالددنالوة  التددحنبة إلدد  قددو  غوددرهعف ليل بددرلن قددو  التددحنبي

 اوجوالن الخرلج     قولشع اي ك ور مأ الموااع. 

اخ اف الققشنء اومن بودنشع   د  قدول االح جدنج بدبل  المبدندئ لالقوا دد  -3

األصولوةف  مأ هل  م اف  ن الحنقوة يىهبون إل   ن اللدنم قالدي الداللدة قبدة 

مددن الالددنالوة ال ختددوصف  اددإها دخ دده ال ختددوص نددا  إلدد  مريبددة ال نوددةف  

ف قبددة ال ختددوص لبلدددهف ل  دد  هلدد  اددإنشع يجوددالن  اول بددرلن اللددنم ظنوددن

يختوص اللنم بنلدلوة ال ني دلن الحنقوة الىيأ لع يجوالا يختوتده ل مدرل 

 األلل  إال بدلوة قالي. 

ف اخد ااشع ادي حمدة الما دق   د  المقوددف  اقدد يوسدع  لمأ هل   يلن

د اقوددلا بدىل  الرقبدة الدوا دل ادي كقدن ل الالنالوة اي حمة الما ق     المقود

ف ل حنقوة الىيأ  ف     يقوودهن اي كقن ل الق ة بىل ف خاان اةيمنن بنلمؤمنة جرين

 ال يقودلنشن بىل . 

ف اخ ااشع     االح جنج بمقشوم المخنلقةف  اقد ههد  إلد   لمنه  يلن

ف ل حنقوة الىيأ   الوا ال لويدة االح جنج به الالنالوة اي  ك ر الموااع خاان

   وه اي  ك ر الموااع. 
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ف اخ ااشع     جواز ن   القدرآن المدريع بنل دنة الالدريقة  لمنه  يلن

 لال نة بنلقرآنف  اقد  جنزه الحنقوة لالجمشو  لمنله الالنالوة. 

 لم ة هىا ك ور يلرف اي ك   األصو . 

اخدد ااشع   دد  ك وددر مددأ قوا ددد ال لددن ض لال ددرجوح بددوأ األدلددة ال ددي  -5

هرهن ال لدن ض لال ندنق ف لهدىا االخد اف يل بدر صددى الخد ااشع ادي ظن

الن   لقوا ده لهدرلقهف لال ختدوص لقرقده لهدرلقه لادواباهف إلد  

غور هل  مأ القوا د األصولوة الخنصدة بدنل رجوح بدوأ األدلدة ال دي ظنهرهدن 

ف.  ال لن ضف لهو مب وق اي ك   األصو   يلن

نلققشددنء مددع ايقددنقشع   دد  االح جددنج اخدد ااشع اددي القوددن  لاددواباهف ا -5

بنلقون  لاالس دال  به ـ  دا ال نهرية ـ يخ  قون اي هرلق القون  لهدرلق 

الل ة ال ي يتح القون  بشن لم نلمشن لمننقنيشدنف ليدرجوح   َّدة   د   خدرى 

 ند يلن اشن لقرق ثبوم الل ة لغور هل  مدأ االخ اادنم المالدرلحة ادي 

 يمددند يددرى  صدداف لاحدددا ايققددوا   دد  القددو  ك دد   صددو  الققدده. ح دد   ندد  ال

 بحجو ه اي القون . 

اخدددد ااشع اددددي صددددحة اال  مددددند   دددد  الم وددددر مددددأ األدلددددة اةجمنلوددددةف  -6

كنالس ح نن الى  هه  الحنقوة إل  االح جنج بهف لههد  الالدنالوة إلد   ددم 

االح جددنج بدددهف ح ددد  نقدددة  دددأ الالددنالي قولددده )مدددأ اس ح دددأ اقدددد هدددرع(ف 

لى  هه  إل  االح جنج به المنلموة للدع يل بدره الحنقودة  صداف لاالس تا  ا

فف لقدو  التدحنبي الدى  يقددم بودنن  مأ  صولشع لإن كدننوا يأخدىلن بده ادمنن

اخدد ااشع اوددهف ل مددة  هددة المدينددة الددى  ههدد  إلدد  ا  بددن ه المنلموددة دلن 

غورهعف ح   إنشع قدموه     القون ف لغور هل  مدأ األصدو  الم ودرل ال دي 

   قوا     االح جنج بشن  ل هرلق هل  االح جنج لحدلده. اخ

اخ اف بو نم الققشنء ل تو هعف اقد كنن لدىل   ثدر كبودر ادي اخد ااشع  -7

اي ك ور مأ األحمنم لالقدرلعف ح د  إن الققوده الواحدد كدنن يرجدع  دأ ك ودر 

مأ  قواله إل   قدوا   خدرى إها يلدرض لبو دة جديددل يخدنلف البو دة ال دي كدنن 

شنف  لمأ هل  من حدن لإلمنم الالنالي بلدد مغند يده بغدداد إلد  متدرف اقدد او

 د   أ ك ودر مدأ آ اءه المنادوة ال دي اسد قر   وشدن مىهبده ادي بغددادف لقدد 

ف جديداف لهف لمنشن  دل  اةمنم  بدي حنوقدة  ك ر هىا اللدل  ح    د هل  مىهبن
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بنلندن  لملرا ده   اي ع  نه  أ ك ور مدأ اآل اء الققشودة ن وجدة اح منكده

بأحوالشعف لمنشن مخنلقة التنحبوأ  بي يوسف لمحمدد ألبدي حنوقدة ادي ك ودر 

مأ الم نئة الققشوة مخنلقة قنئمة      سن  يغودر الامدننف ح د  إنشمدن نتدن 

اي ك ور منشن      ن اةمنم لو كنن ملشمن اي  ترهمن لرجع  أ قوله إل  

هه  اةمدنم إلد   ن  كيدة المالد ر  قولشمنف مأ هل  م اف خون  الركيةف  اقد 

ل ددنهر غددرف الدددا  كددنف ةسددقنق خوددن  الركيددة ال نبددت لدده اوشددنف  لههدد  

التدددنحبنن إلددد   ن خودددن  الركيدددة ال ي دددقط ب  ددد  الركيدددة ال دددنهرلف لمندددنق 

فف  االخ اف بونشع  ن الدل  كننت اي  شد اةمنم ي ور     ن ق لاحدد يقريبدن

ف     ملراة مدن ادي داخ شدنف للمدأ  امننت  كية الغرف مأ ال نهر دالة غنلبن

األمر يغودر ادي  شدد التدنحبوأف لبدد  الندن  ي قندون ادي ال ن دوق امدنن هلد  

مننقن ل قوق خون  الركيةف ا من كنن الل ع بمن اي داخة الدا  م واراف بنلركيدة 

ال نهرية اي زمأ  بي حنوقة سقط بشن خون  الركية  ندهف  للمن لع يلدد كدىل  

 تنحبوأ  ا ون بلدم سقوقه بشن. اي زمأ ال

ف اخ اف الققشنء اي الالرلق المل برل اي المقدنءل ادي  لمأ هل   يلن

الالاجف  اقد هه   بو حنوقة إلد   ن المقدنءل مل بدرل ادي خمدس صدقنم هدي: 

الحريددةف  لالن دد ف لالمددن ف  لالددديأف لإسددام اآلبددنءف لههدد  محمددد إلدد   ن 

فف لههد   بدو يوسدف إلد   ن المقدنءل المقنءل ادي الدديأ لال قدوى لو دت هدرق ن

 مل برل اي كة ي   التقنم ليلنف إلوشن الحراة. 

لههدد  الالددنالوة إلدد   ن المقددنءل مل بددرل اددي خمددس صددقنمف هددي: 

ال ددامة مددأ اللوددواف لالحريددةف لالن دد ف لاللقددةف لهددي: ال ددديأ لالتددا  

 لالبلد  من ال يحةف لالحراة. 

 بددرل اددي المقددنءل خمددسف هددي: لههدد  الحنب وددة إلدد   ن التددقنم المل

الديأف لالن  ف لالحريةف لالتنن ةف لالو ن ف لاي  لاية اثن دنن اقدط همدن: 

 الديأ لالن   ال غورف

 من المنلموةف ا ع يل برلا مأ المقنءل إال الديأف لال امة مأ اللوواف 

 لالحرية اي قو . 
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 لهىا االخ اف  اجدع إلد  اخد اف اللتدو  لالبو دنم ال دي  نهدوا

وَّة     مرلنة نتوص ال الدريع اةسداميف ل خدىهن  اوشنف  لهو  امة صح ِ

 بمبد  قنب وة يغور األحمنم ب غور األزمنن. 

ف لشدىه  للمأ لوس ملن  هىا ال ح دة مدأ كدة النتدوص الالدر وة لاقدن

القن دلف  انن لشىه القن دل ادوابط ك ودرل يدوار لشدن الحمنيدة مدأ الندال  إلد  

بنألحمنمف لقد ندص الققشدنء   د  هدىه القوا دد بدقدة  م  وى اللبث لال ا  

 بنلغةف ل حنقوهن ب ونج منوع مأ القوود لالالرلق. 

هىه هي  هع  سنلو  االخ اف بوأ الققشدنء  لجايشدن ادي سدبع نقدنقف 

ف لجدداءف للوا ددع الدددا   مددأ  لاددربت بلدد  األم  ددة لشددن ل ايدددهن لاددوحن

رلع هدىه الالدريلةف ل صدنل ه خالشن     مننق االخد اف بدوأ الققشدنء ادي اد

 لدق ه. 

 

 رد شبهات: 

قدمنن اي  ل  البحث  ن ك وراف مأ النن  ايشع الالريلة اةساموة 

بنل ننق  لال خ خة ل دم التاحوة ل خ ود لالبقنءف اس ننداف إل  من اب نوت 

ف    وه مأ الخاانم المىهبوة الم ورلف ح   إن  ال يمند يجد حممن لاحدا م ققن

 ونشع ـ     حد قولشع ـ.   وه ب

لاآلن بلددد  ن اس لراددنن مددواقأ االخدد اف بددوأ الققشددنء ل سددبنبهف 

ن لرض ل ح وة هىه الالبشنم لالرد   وشنف لنقدم لىل  نبىل ن قي اوشدن اللدوء 

     قبولة  سبنا االخ اف الم قدمةف اشي: 

قدظ اوشدن  سبنا يرجع إل  قبولة ال غة اللربوة ل سنلوبشنف لقرق داللدة ال  -1

    الملن ف لهىا منال دخة ل ققشنء الىيأ  قنموا صر  اقه هىه الالريلة اوده 

 بدافف  إه إن ال غة اللربوة نق شن يح و  هىه الخاانم الققشوة ليح م شدنف  ادنن 

اي ال غة اللنم لالخنصف لالما ق لالمقوددف لالمجمدة لالمالد ر  لالم الدنبهف 

لمدة ق دع لندوع مدأ هدىه األندواع لهدىه لاوشن الحقوقة لالمجنز لغودر هلد ف ل

األسنلو  داللة خنصة   د  الملند  المدراد مدأ لق دهف ابللدشن يل بدر دالل ده 

    ملننه قالوة ال م ن  اوشن ل خاانمف لهو من ايققدت األن دن  الققشودة اوده 

مأ غور خافف لبللشن ظني الداللة     ملننهف بملن   نده يح مدة الملند  
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ة ملددنن  خدرى إلدد  جنند  هددىا الملند ف لقددد يمدون هددىه الم بدند  مندده ليح مد

الملنني م  نلية اي قول داللة ال قظ اوشن     الملن   ل يقنليهف لقبلي  منم 

هددىه االح مددنالم ك شددن  ن يخ  ددف األن ددن  الققشوددة لي لدددد األاشددنم البالددريةف 

ليمقونن دلوا     صدق نو شع ادي بدى  الجشدد كدنما ادي اشدع هدىه النتدوص 

ع ايققدوا اومدن يل بدر قالدي الداللدة للدع يخ  قدوا اودهف  اشدىه  صدو  اللقنئدد  نش

ل صو  اللبندام ي بت  أ قريق القاع ا ع يخ  ف اوشن  حد مأ الققشنءف مأ 

ف صددقنم ع يلددنل   هلدد  اراددوة التددال لالاكددنل لالحددوف ف لمددأ هلدد   يلددن

ثب دت بادرق  لمائم ه لك به ل س هف  لغودر هلد  مدأ األحمدنم الم ودرل ال دي

قنقلددةف لإها كددنن األمددر كددىل  انل غددة اللربوددة هنددن هددي مالددن  االخدد اف لال 

ف لدىل ف   دخة ل ققشنء اوهف لال  و  اوشع إها من اخ  قوا ادي بلد  األحمدنم يبلدن

بة اللو  اوشع لو لع يخ  قواف لال  و  اي ال غة اللربوة إن كنندت م دن اف لشدىا 

فف  ألن هأنشن اي ه ل  هأن لغنم اللنلع ك هف انن هىا ال لدد اي االخ اف  يلن

قول داللة ال قظ     الملن  موجود اي كة لغنم اللنلع دلن اسد  ننءف هدىا إها 

لع يمأ ال غة اللربوة  دق ي   ال غنم ك شن ل صددقشن ادي ال لبودر لالداللدةف بدة 

هو التحوح بالشندل الم نا األجنند   نق دشع لصددق مدأ قدن : )لالقلدة مدن 

 ه األ داء(. هشدم ب

 سبنا يرجع إل  قبولة النقس البالرية: مأ هل  م ا اخ ااشع     قبو   -2

 لاية بل  الرلال  ل  دم قبولشعف اإن هل   مر ال دخة ل نا نم الالختدوة 

اوه  بدافف  بة هو  مر لاقلي يقرض نق هف اإن ال نة الالدريقة   الالدريقة ك شدن 

 ددأ قريددق الرجددن ف لقبلددي  ن   ل ج شددن  ليددت لنددن مالددناشة  ددأ النبددي 

ف لغوددر هلدد  مددأ  ف لحق ددن يخ  ددف األن ددن  اددي يددوثوقشع  دالددة لجرحددن لن ددوننن

قرق الجر  لال لديةف اومون الدرال  القاندي ثقدة  ندد ادان ق ودة ال قدة ادي 

ن ر غورهف اإن النقس البالدرية هدىا مواانشدن لهلد  هدو جدة قنق شدنف لح د  

صددو  إلدد  الحددق اددي ال جددريح لال لدددية الققودده إن يبددى  الجشددد كددنماف اددي الو

ف ر قتدهف لإننن مأ يقتي ين ي  هؤالء الل منء ن  د    د  صددقشع  مخ تن

 لح أ نو شع اي ال جريح لال لديةف  لهىه ك   ال ن ي  خور هنهد     هل . 

ف اخد اف  اشدنمشع ليغدنير ن درايشع لألمدو  ادي حددلد مدن  -3 لمأ هل   يلدن

ةف اإن ع يلنل  خ ق هىه النقو  مدأ جدنس لاحدد اارم   وه النقس البالري
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هو ال رااف للمنه اناة بونشمن اي اللقو  لاألاشنمف لهىا  مر ال ينمره  حدف 

لإن كنن لشىا ال قنلم اي األاشنم حدلد يج   ن يقف  ندهن ادا ي لدداهن إلد  

غورهن لإال ا  بدر هدىلهاف لخرلجدن  مدن يح م ده الدنقس اةن دننوة  ل ي دوغهف 

نلنددن  اددي الحدددلد اللنمددة ال ددي ي ددوغشن ليح م شددن هددىه الددنقس يخ  قددونف لال ا

يجددوز  ن يل بددر اخدد ااشع هددىا مالنددن اددي إن ددننو شع  ل  دال ل نوددة مددأ مدددى 

الوثوق بشعف  ألنه اارل ع ال ي اار النن    وشنف قن  يلنل : ) َُهْع يَْقِ ُموَن 

ْع َمِلواَل َُشْع اِي اْلَحوَنلِ الدُّْنوَن َلَ اَْلنَدن بَْلَلدُشْع اَدْوَق َ ْحَمَت َ ب َِ  نَْحُأ قََ ْمنَن بَْونَشُ 

ن يَْجَملُدوَن(  ف َلَ ْحَمُت َ ب َِ  َخْور  ِممَّ ف ُسْخِري ن بَْل م دََ َجنمم ِلوَ َِّخىَ بَْلُلُشْع بَْللن

(ف    إن سددنأ المددون ي ا دد  هددىا االخدد اف ليقراددهف للددو 32)الاخددرف:

ف  أ الحد الدى   جلنن إل  من يغني رم اوه  اشنم الققشنء لمن لجدنن اوشن خرلجن

 يقلي به ليقراه الابولة اةن ننوة. 

للىل ف للمن كننت ي   هي حدلد النقس اةن ننوة لقنقنيشن لال يممأ 

 ن يرق  إل  من هو      منهف اإنه يمقي الققشنء اخرا  نشع نمنهج إن ننوة مأ 

ع ل حق لقول اشمشع ل  و مدا كشع لدقدة الاراز األل  اي صدقشع لإخاصش

 ن ريشعف  لال ن ي  هنهد حق     كة هل . 

لمندده مرلنددة بلدد  األحمددنمف بحوددث يمددون قنب ددة ل  غوددر ب غوددر اللتددو   -4

لاألزمننف ألن الالرائع إنمن لجدم لحمنية متنلح البالدريةف لهدىه المتدنلح 

يلد كىل  ادي زمدأ ال بد م او ل لم غورلف امن يل بر مت حة اي زمأ قد ال 

ف ادي  مددة  خدرىف للمدن كننددت  آخدرف  لمدن يل بدر ح ددنن ادي  مدة قددد يل بدر سدو ن

إلد  يدوم يدرن  الالريلة اةساموة هريلة البالرية مأ يدوم   سدة ع بشدن 

ف ـ  ع األ ض لمأ   وشنف كنن البد لشن ـ ل  لمأ ليؤمأ متنلح البالر دائمدن

او  ليواكبهف  للمأ لدوس ملند  مأ  ن يمون نتوصشن مرنة يح مة هىا ال 

هىا  ن   وشن  ن يواك  كة يحدو  ليواادق كدة يغودرف  اقدد يمدون ال غودر إلد  

 دن ف لقد يمون ال غور اي غور الخط الى   سم ه هىه الالريلة ممن يأبدنه ع 

يلددنل ف للددىل  كننددت هددىه النتددوص مرنددة اددي حدددلد ال يممددأ  ن ي لددداهنف 

اي ع  نشنف ثع إن هننلد  مدأ المتدنلح مدن لمح م ة للمأ ل متنلح ال ي  

ف غوددر قنبددة ل  غوددرف  ل  ن الالددريلة اةسدداموة ال يرادد  ب غوددرهف   يل بددر ثنب ددن

لهىا هو األهع مأ  حمدنم الالدريلةف مدأ هلد  مد اف المبدنئر لالقدرائ ف اإنشدن 
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 حمنم ال يقبة ال غورف للىل  كننت النتوص اوشدن قنقلدة لاادحة ال يح مدة 

ل غور اي هىه األحمنمف كحرمة الان  لال درقةف اإنشمدن مدأ المبدنئر ال بدية لا

ال ددي سدد بق  ليجدد   ن يبقدد  كددىل  اددي كددة اللتددو ف  لمددأ هلدد  اراددوة 

التال لالاكدنل لالحدو لالتدوم لغورهدنف اإنشدن مدأ القدرائ  ال دي ال يقبدة 

ال غووددر لال بددديةف لال يجددوز  ن يقب دده بحددن ف  مددن األمددو  ال ددي يح مددة هلدد  

غور ب غور الامنن لالممننف اإنمن هي ي   األحمنم ال ي بنودت   د  اللدرف ال 

 ل اسدد ندم اددي يحديدددهن ليقوودددهن إلدد  اللددرفف اإنشددن هددي ال ددي ي بددد  ب بددد  

الامددننف لمددأ هلدد  ك وددر مددأ األحمددنم المدنوددة لالمنلوددةف كنلالددرلق اللقديددةف 

 صددولهف  لالمقددنءل اددي الددالاجف لغوددر هلدد  ممددن هددو مبددوأ اددي ك دد  الققدده ل

لقبولددي  مددنم هددىا االح مددن  ل اددو  األحمددنم الددى  ي ا بدده قبولددة خ ددود هددىه 

ف الخد اف بو دنيشع ل زمدننشع  الالريلة  ن يخ  ف  اشنم الققشدنء ل ن دن هع يبلدن

 كمن يقدم. 

مأ هىا ال ح وة ال ريع ألسبنا اخ اف الققشنء ناحدظ  نده ال يوجدد 

لددده الخنصدددة  ل متددد ح ه سدددب  لاحدددد منددده يرجدددع إلددد  هدددشول اقوددده  ل موو

الالختوةف  ل نشن ك شن  سبنا مواو وة يقوم لينالأ  صاف      سس س ومة 

 لقوا د قويةف لال يممأ إال  ن يمون األمر كىل .

 للرد هبشنم المغراوأ الم قدمة يممأ  ن نقو  بإيجنز: 

ف مددأ الماددن أ كمددن 1 ـدد إن هددىه الخااددنم لو ددت هختددوة ح دد  يمددون مالنددن

 يقدم. 

بلددد  هدددىه الخاادددنم كدددنن ن وجدددة ي بودددة الالدددريلة لددددا ي ال ادددو   ـددد إن2

االج من ي ليأموأ الحق لمة البالرف للوس م شراف مأ م نهر ال خ خةف ألن 

هىه الخاانم قنئمة      سس قويمة مواو وة كمن يقدمف لمن كنن كدىل  ال 

يمون يخ خاف بابولة الحن ف بة هو بحدق ثدرلل يالدريلوة يلد    وشدن األمدة 

ةسدداموة بددنلنواجاف ليلدددهن كنددااف يبددنهي بدده األمددع ك شددنف ال سددومن  ن هددىه ا

الخاانم إنمن كننت اي ارلع الالريلة ال ادي  صدولشنف ألن األصدو  اللنمدة 

ال لبديددة منشددن لاال  قنديددة لال الددريلوة لاحدددل اددي كددة المددىاه  اةسدداموة 

اددي مودددان  المل مدددلف لال خدداف اوشددن اددي هدديءف لمددن ي دد  االخ ااددنم إال

ال ابوق لال قريع   د  هدىه األصدو ف  ممدن سدشة   د  األمدة ال م د  بددينشن 
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لاللمددة بمنشددنج  بشددن سددبحننهف إه  بددن   ن ي دد      الاددرق ال ددي اسدد نباشن 

األئمددة المج شدددلنف ل ن يأخددى بددأ  األقددوا  ال ددي قنلوهددن ال حددرج   ددوشع  ن 

ور اددي اج شددنده   دد  يدد وا قددو  اددان إلدد  قددو  اددانف مدن دام كددة منشمددن ي دد

 نده قدن : ) صدحنبي  منشو لااح ل سدس مالدرل ةف اقدد ثبدت  دأ النبدي 

قولده:  كنلنجوم بأيشع اق دي ع اه دي ع(ف كمن  ل   أ  مر بأ  بد اللايدا 

ال يخ  قدونف ألنده لدو كدنن قدوال لاحددا لمدنن  )من  ح   ن  صحنا محمدد 

ة بقدو   حددهع لمدنن النن  ادي ادوقف لإنشدع  ئمدة يق ددى بشدعف ا دو  خدى  جد

سنة( لقد   ق اةمنم الالنقبي     هىا القو  بقوله: )لملن  هىا  نشع ا حوا 

ل نددن  بددنا االج شددند لجددواز االخدد اف اوددهف  ألنشددع لددو لددع يق حددوه لمددنن 

المج شدلن اي اوقف  اوسع ع     األمة بوجود الخداف القرل دي ادوشعف 

مددن  ن األسدد نه الالددو  محمددد  بددن امددنن ادد ح بددنا ل دددخو  اددي هددىه الرحمددة(ف ك

زهرل يل ق     قو  الالنقبي هىا بقولده: )للقدد كدنن اخد اف التدحنبة ادي 

القرلع  ائده اةخاصف لىا لع يمأ بودنشع يندنزع ادي الققده لال يلتد ف  بدة 

ق   ل حقوقة لبحث  أ التواا مأ    ننحوة  خىف لمدأ    جشدة اسد بننف 

ههددنن لاسدد خراج لألحمددنم مددأ القددرآن ل ن هلدد  االخدد اف كددنن اودده هددحى لأل

لاس نبنق قننون هر ي  نم لإن لع يمأ م او ا ..ف لنحأ ال نرى الخداف 

اي القرلع إال ثمرام نناجة لمن ب ه القرآن المريع لال نة النبوية اي نقدو  

النددن  مددأ الحددث   دد  البحددث بلقددولشع ليدددبور هددؤلنشع بنلالددو ى لمبندلددة 

 لم    وأ بأحمنم القرآن(.  ي الر  ف م  لو وأ ب نة النب

هىا لال بد بلد هكر مدن يقددم مدأ  قدوا   ئمدة الالدريلة اةسداموة مدأ 

االن بنه إلد   ن الم ودريأ مدأ   مدنء القدننون لالحقدوق الوادلوة ادي اللتدر 

الحديث ي بنهون ليقخدرلن بمدن انحدد  إلدوشع مدأ يدران يالدريلي ادخع  دأ 

م المخ  قددة ال ددي ن مشددن الققشددنء الرلمددنن يلددع ك وددرا مددأ اآل اء لالن ريددن

لالالدددرا  ادددي اللشدددد الرلمددددننيف لال يلددددلن بحدددن  ي ددد  اآل اء المخ  قددددة 

لالن رينم الم بنينة الم ننقلة  حوننن مأ النواقص ال دي ي مندون  ن ال يمدون 

اددي موددراثشع القددننونيف لال م شددرا مددأ م ددنهر ال نددنق   ل ال خ ددف  ل  دددم 

 ن الققدده الرلمددنني   دد  سددل ه هددىه ال ددي  التدداحوة ل بقددنء لالخ ددود ف مددع
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يقخرلن بشن ال يلد إال نى ا ي ورا إها من قن ننه بمدن يح ويده اقشندن الل دوع مدأ 

ن رينم يالريلوةف لآ اء لمدىاه  اقشودةف لادرلع م لدددلف لثدرلل يالدريلوة 

 اخمة. 

لددع يحدد ع   ونددن الوصددو  إلدد  الحددق  –الددا مندده لكرمددن  –إن ع يلددنل   -3

ممه األص ي اي كة م ألة مأ الم نئة ال ي هر شن لندنف  ألن هدىا لملراة ح

اوق قنق ننف  لاوه حرج كبور   وننف لالحرج مراوع اي الالدريلة اةسداموة 

بنتددوص يالددريلوة ك وددرلف  للمددأ المقددرلض   ونددن هددو بددى  الجشددد المنمددة 

ل وصو  إل  الحقف للدىل  ل دم النتدوص ك شدن يدد    د   ن المج شدد إها 

كنن له  جدرانف لإها  خادأ كدنن لده  جدرا لاحدداف لقبلدي  ن المج شدد  صنا 

المخا  لع يت  حمع ع األص يف ألن الحدق ال ي لددد كمدن يدىه  إلد  هلد  

جمشو  الققشنءف لإها كنن األمر كىل  لام  ن يمون المتدو  مدأ المج شدديأ 

لاحددداف لالبددنقون الددىيأ يخنلقوندده مخا ددوأف للمددأ هددىا الخاددأ مراددوع اددي 

الالريلةف ل ن من يوص وا إلوه مأ  حمنم جنئا يق ودده لاللمدة بده  ختدة مدأ 

الالن عف لهل  ادرل ل  نندن لدع ن د اوع  ن نجدام بدنلحق الدى  قلد  بده ع 

يلنل  اي سدنبق   مده لإ اديدهف لبدىل  يمدون هلد  االخد اف مأهلندن بده مدأ 

الالددن ع لمراددون  ندده منددهف لال يجددوز بحددن   ن يلددد م شددرا مددأ م ددنهر 

ال خ خددةف  بددة هددو بحددق م شددر مددأ م ددنهر الواقلوددة لاال  ددراف بنلقددد ام 

البالرية المحدلدل ال ي يقرهن ال  اة اةلشوة ليبن كشدنف ا جلدة ل مخاد  مدأ 

المج شديأ  جرا  غع خا ده ل ددم قد يده   د  الوصدو  إلد  الحدقف اح دبه 

أ  ن يقدن : اي هل   نه بى  جشده الى  مأَّ ع يلنل  به   وده كدنماف لال يممد

إن ملن  هل   ن كة إن نن جنهة يلمة   يه اي اشع النتوص ثع يقدو  هدىا 

جشد  ل نن مأجو    وه اوأيي مدأ األحمدنم بمدن لدع يقدره هدريلة لال  قدةف إه 

الجواا     هل  لاادح لبدو ِأ ال لدبس اودهف  لهدو  ن ع  مرندن ببدى  الجشدد 

لجشدددد مبددىلال كدددنما إال إها كددنماف ل دا  ال ددواا لاللقدددنا   وددهف لال يلددد ا

حتة اةن نن اآللة ال ي بشن ي  اوع اشع األحمنم مأ النتوصف لاآللة هدىه 

هي من ي موه الققشنء لاألصولوون بم مة االج شند لهدرلقهف امدن لدع يحتدة 

اةن ددنن هددىه اآللددة اشددو مقتددر للددع يبددى  الجشدددف لبددىل  ال يدددخة اددي زمددرل 

 المأجو يأ. 
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شدع النتدوص ال الدريلوة ال بدد منده ن درا لابولدة ي د  إن االخ اف ادي ا -4

النتوص لمن ي لمنه مأ اح منالم لمرلنة يق لوشن قبولة ال الريعف  اإنه 

إن كنن مأ األالة  ن يمدون األحمدنم ال قتدو وة لالقوا دد الجائودة لاادحة 

 –لمحددددل الملندد  بتددو ل ال يقبددة االخدد اف اددي اشمشددنف اإندده مددأ األالددة 

نتوص ال الريلوة الدس و ية  ن يمون مرندة مح م دة للددل اي ال –دلن ه  

ملنن اي حدلد من يقلي به الحنجة لاللرل لف  لوممأ  ن يتنغ منشدن ي د  

المواد الجائوة لي   األحمدنم القر ودة   د  لادق الحنجدة الم غودرل مدأ زمدأ 

إل  زمأ لمأ بو ة إل  بو ةف للو كننت ي   النتوص محدددل بحودث ال يقبدة 

لال يح م دهف لمدنن الندن  ادي   در هدديد لادي ادوقف للمدن  ممدأ  االخ اف

 الخ ود لم ة هىه القوا د لاألسس. 

 

********
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 راتمـــة:

بلد هل  اللرض الموجا ال بد  ن نن شي إلد   ن هلد  االخد اف بدوأ 

الققشنء اي اشع النتوص ليقتوة األحمنم إنمن هو َمل ع مأ ملنلع خ ود هدىه 

مة زمدنن لممدننف للدوس  وبدن اوشدن ما قدنف بدة اللود  الالريلة لصاحو شن ل

اوشن  ن ال يمدون كدىل ف ألن هدىه المرلندة ال دي ي م دع بشدن نتدوص ال الدريع 

اةسددامي ال ددي هددي ال ددب  األل  الخدد اف الققشددنء اددرل ل ح موددة لمددة 

يالريع   يد له  ن يدلم ليلوش اي كة  تر لمترف  يؤمأ اللدالدة لالحدق 

ولدددن   ددد   سدددس موادددو وة بلوددددل  دددأ الندددالام لالو دددر بدددوأ الندددن  جم

لالالشوامف  لال ممنن ما قن لمن يا قه بل  المغراوأ  ل الجنه وأ بابولة 

ال الددريع اةسددامي لختنئتدده مددأ يشددع الالددريلة منشددن بددراءف للددَع الف اشددي 

يناية مأ حموع حمودد يل دع ال در ل خقد ف خ دق هدىه البالدرية ل ندا  لشدن مدأ 

ليقدوع اللدد  ادي   جنئشدنف  ليدؤمأ متدنلحشن   د   األحمنم مدن يُتد ح هدأنشن

 ح أ لجه ل كمة ن نمف   حمدة بشدن لحبدن اوشدن ليخقوقدن  نشدنف ل مدون بحدق 

 خور  مة  خرجت ل نن .

 

 

 ــــــــــــــ

 ــــ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 36 

 )) مصادر التشريع اإلسالمـي ((
 

 تمهيــــد: 

كة هريلة قنمت     لجه هىه األ ضف لكة ن نم  ل قننون  نش 

ال بد  ن يمون ننه ن  أ  حد متد يأ اثنوأ ال ثنلث لشمنف  اشي إمن  ن  اوشنف

يمون مأ قبة ع سبحننه ليلنل  خنلق البالر لمربوشعف لإمن  ن يمون مأ 

 صنع البالر  نق شع. 

انلنوع األل  هو من يد   بنلالرائع ال منليةف  لالنوع ال نني هو مدن 

هدرائع اللدنلع ك ده ينق دع إلد  ي م  بنلالرائع الوالوةف ل    هلد  ندرى  ن 

ق ددموأ بح دد  قبولددة متددد هن لمنالدد شنف لهددريل نن اةسدداموة ال ددي هددي 

مواددع د اسدد نن إنمددن هددي هددريلة مددأ النددوع األل ف إه هددي هددريلة سددمنلية 

صند ل  أ ع سبحننهف لال دخة اوشن أل  إن نن مشمن ا يقلدت  يب ده ل دا 

ننه ليلدنل ف لال يل درف الم د ون مقنمهف انلمالرع األلحد  ندنن هو ع سدبح

اإنمن نقبة قوله ل م ه ليقريره ألنه  ألحد غوره بحق ال الريعف ح   النبي 

مخبر  أ ع يلنل  لننقة أللامره لنواهوده لدوس إالف للدىل   جمدع الم د ون 

بمق لدد  الجب ددة    دد   ن األقددوا  لاأل مددن  ال ددي صددد م  ددأ النبددي 

اي  ك ده لهدربه لنومده  امن بحن ف كاريق ه اةن ننوة ال يل بر يالريلن م 

…  
لكىل  الققشنء لالل منء لالمج شددلنف اإنده ال دخدة لشدع ادي ال الدريع 

 بداف لكة منلشع  ن يقل وه هو  ن يلم وا  قولشع اي اشع من ل د  دأ الالدن ع 

مددأ النتددوص اددي حدددلد اللددوابط ال ددي لاددلوهن لشددىا القشددعف دلن الايددندل 

 ةنقنص منشــن.     هىه النتوص  ل ا

ل  د  هلدد  اددإن المتددد  ال الددريلي الوحوددد اددي الالددريلة اةسدداموة 

إنمن هو قو  ع  سبحننه ليلنل  لوس إالف قن  سبحننه: )قُْة إِن ِي َ  َ  بَو ِنَةم ِمْأ 

ِ يَقُدصُّ  اْلَحدقَّ َلُهدَو  َ ب ِي َلَكىَّْب ُْع بِِه َمن ِ ْنِد  َمن يَْ د َْلِج ُوَن بِدِه إِِن اْلُحْمدُع إِال ِ َّ

(ف اإنده هدو المالدرع الحقوقدي لال مالدرع غودره. 57َخْوُر اْلقَنِصِ وَأ( )األنلدنم:

لالقرآن كام ع يلنل  قنمت     هل  كة البراهوأ لاألدلة النق ودة لاللق ودةف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 37 

لسددوف نددو د هددو ن مددأ هلدد  اددي مواددع حجوددة القددرآن المددريع ل دلددة هددىه 

  د  اخد اف نا دنيشع لآ ائشدع لمدىاهبشع الحجوةف  للدىل   جمدع الم د مون 

     ن القرآن متد  مأ متدند  الالدريلةف بدة هدو المتدد  الوحودد اوشدنف 

لمن  دداه مدأ المتدند  المل بدرل إنمدن هدو يدنبع ل قدرآن  ل ادرع  ندهف ل بدوم 

حجو دده بددنلقرآن نق ددهف اومددون ايبن دده لاالح مددنم إلودده لاسدد نبنق األحمددنم مندده 

هو     سبوة المجنز ال الحقوقةف  إه إن إيبن ه إنمدن  ل ده متد ا  ص ون إنمن

 هو ايبنع ل قرآن حقوقةف ألن القرآن هو الى   مر بنيبن ه. 

ل    هلد  يمدون القدرآن هدو المتدد  األصد ي لشدىه الالدريلةف لمدن 

 داه مأ المتند  الم قق   وشن لالمخ  ف اوشدن إنمدن هدي متدند  يبلودةف   ل 

رف ألنشددن اددي ثبددوم حجو شددن مح نجددة ل قددرآن متددند  مجنزيددة إن صددح ال لبودد

 لم وققة   وه. 

لإل  هىا الملن   هن  الغاالي اي الم  تق  حوث قن : )لا  دع  ندن 

إها حققنن الن ر بأن  صة األحمنم لاحد لهو قو  ع يلنل : إه قدو  الرسدو  

   لوس بحمع لال م امف  بة هو مخبدر  دأ ع يلدنل   نده حمدعف  كدىا لكدىاف

حمع ر يلدنل  لحددهف لاةجمدنع يدد    د  ال دنة الالدريقة  ف لال دنة   د  انل

حمع ع يلنل ف ل من اللقة اا يد      األحمنم الالر وةف بة يدد    د  نقدي 

األحمنم  ند ان قنء ال معف ا  موة اللقة  صا مأ  صدو  األدلدة يجدوز   د  

 من يأيي يحقوقه(. 

هبون إلد   ن القدرآن لال دنة لمننن نرى بل  الل مدنء بدة  ك درهع يدى

لاةجمنع لالقون  متند   ص وة ك شنف لمن  داهن متند  يبلودةف اوخدنلقون 

 بىل  ظنهر من يقدم يقتو ه مأ ا  بن  القرآن  صا لمن  داه يبلن له. 

لالجددواا  ن لشددؤالء الققشددنء  ددى هع اددي هددىا ال ق ددوعف  لهددو يق ددوع 

واوع اي هديءف لحجد شع ادي ا  بن          حن  ال يؤثر اي جوهر الم

هىا ال ق وع هي  ن هىه المتند  ال اثة بلد القرآن المريع هي متدند  غنودة 

بنألحمنم كنلقرآنف  بة إن بللشن  ك ر منه غننء مأ حوث المعف كنلقودن ف ثدع 

إن هددىه المتددند   ثب ددت اددي ك وددر مددأ األحوددنن  حمنمددن سددمت  نشددن القددرآن 

كنل نة اي ك ور مأ مواادلشن  ل بللدشن ادي المريع ب نين للع ي لرض إلوشنف 

بلد  األحودنن ين د   حمنمدن جدنء بشدن القدرآن  ندد  ك در الققشدنءف  اشدي لشددىه 
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األسددبنا يلددد متددند   صدد وةف  بملندد   نشددن م دد ق ة اددي إنالددنء األحمددنم  ددأ 

القرآن المريعف لال يلر كونشن ثب ت حجو شن بنلقرآن اي جل شن  ص وة بحن ف 

خرىف اإنشن لع ينقرد  أ القدرآن المدريع لهدىه المتدند  بخاف المتند  األ

ال اثة ال ي بلده اي يالريلشن لألحمنمف بة هي يق دور لشدن  ل اسد  ننء منشدن  ل 

 امددة   وشددنف للددىل  اشددي مح نجددة إلوشددن لاددرع  نشددنف امننددت يبلوددة لددىل ف 

 …كنالس ح نن لاالس تحنا ل مة التحنبي لغوره.
نء ادددي بودددنن األصددد ي لال بلدددي مدددأ هنيدددنن همدددن لجش دددن ن دددر الققشددد

ا شمن لبونت مننق االخ اف اوشمنف ل هدرم إلد   ن لمدة منشدن  المتند ف  رَّ

 لجشة ن ر س ومة لمواو وة. 

لالحق  ن القو  األل  هو األقرا ل واقعف بدة هدو  دوأ الواقدعف لإن 

كنن القو  ال ننيف  سشة ادي ال بويد  لال ن دوقف ل  د  كدةف  هلد  اصداا  

ة ادي االصداا  كمدن يقدو  األصدولوونف لإنندي ادي هدىه الد اسدة لال مالن حَّ

الموجال لمتند  ال الريع اةسامي سوف  مالي     القو  ال نني ل دشول ه 

للاوحهف اأق دع المتدند  إلد  ق دموأ: متدند  م قدق   وشدن لهدي القدرآن 

لال دنة لاةجمددنع لالقودن ف لي ددم  بنلمتددند  األصد وةف لمتددند  مخ  ددف 

 ي من  دا المتند  األ بلة األلل ف لي م  بنلمتند  ال بلوة.اوشنف  له
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 القسم األول المصادر المتفق عليها:
 

 القرآن الكريـــم:

 تعريفـــه: 

الم نا اي  صدة ال غدة القدرض لالحمدع الواجد ف لمنده قدو  يلدنل : 

ف( )الن ددنء: ف َمْوقُويددن ددالَ َكننَددْت َ  َدد  اْلُمددْؤِمنِوَأ ِك َنبددن (ف    اراددن 103)إِنَّ التَّ

مؤق نف لهو مأ بنا نتر. ليا ق  يلن     كة من يم به الالخص ليرس هف 

 اشو اي ال غة يلع كة ك نا.

لالم نا اي يلريف األصولووأ خدنص بمدن  ندا  مدأ  ندد ع يلدنل  

ف ليلراونده بأنده: )ال قدظ اللربدي  الملجدا ب دو ل منده      سودنن محمد 

المنقو  إلونن م ويرا با هبشة المحقوظ اي  المنا  لحون     سودنن محمد 

 المتنحف الم لبد ب اليه(. 

 

 تحليل التعريــف: 

اوده إهدن ل إلد   ن القدرآن هدو ال قدظ لالملند ف للدوس الملند   اللفة  العربةي:

اقطف ل    هل  إجمنع الل منءف إال ممن نقة  أ  بي حنوقة  نه لع يجلة الن ع 

التدال خنصدةف بدة ا  بدر الملند  اقدط.  )ال قظ(  كندن الزمدن ادي حدق جدواز

ح   لو قر  المت ي بغور اللربوة اي التال مدأ غودر  دى  جدنزم صدايه 

 ندددهف  لمددأ األصددح  ن اةمددنم  بددن حنوقددة  جددع  ددأ هددىا القددو  إلدد      

الجمشو ف اجلة القرآن المريع هدو ال قدظ لالملند  ادي حدق التدال لغورهدن 

رجع مأ القدرآن إلد     لغدة  خدرى غودر     حد سواء. للىل  ال ي م  من ي

 اللربوة قرآنن     هىا ال لريف الم قق   وه لدى الم  موأف للمأ يق ورا له. 

اللجا اي ال غة الللفف ل  جاه لجده  نجااف  لمنده المعجز بسورة منه: 

الملجددال لمددن ي شددره مددأ  جددا اآلخددريأ لقتددو هع  ددأ اةيوددنن بم  شددنف 

 مر الخن ق ل لندلفلالملجال اي االصاا  األ

 لال بد  ند األصولووأ ل حقق اة جنز مأ يوار هرلق ثاثةف هي: 
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ال حـد : بأن يمون األمدر الخدن ق ل لدندل متدحوبن بنل حدد  ل ختدع  ن  -1

يأيي بم  هف  لإال لع يمأ ملجالف اوخرج بىل  كة  نواع المرامدنم ال دي 

 ي شر      يد  التنلحوأف ألنشن غور متحوبة بنل حد . 

المق ل  : بأن يمون  منم الختع دااع لملنهنيشن لاةيونن بم  شدنف  ا دو  -2

كنن الختع غناا  نشن غور مج شد اي اةيونن بم  شن لع يمأ ملجال ادي 

 حقهف  ألن اللجا ال ي شر إال  ند ال تد   ل ممنن ال تد  ل ملنهنل. 

نيشن إال ان قنء المننع: لهل  بأن ال يمون  منم الختع    مننع مدأ ملدنه -3

 جدداه الما ددقف  ا ددو كددنن الختددع لددع ي ددمع بشددن  ل لددع يقشمشددنف اإنشددن ال 

 يل بر ملجال اي حقهف ألن  جاه ال ي بت هنن مع قونم المننــع. 

 لقد يحقق ل قرآن المريع هىه الالرلق ال اثة:

اأمن ال حد ف اقي  ك ر آية مأ آينم القرآن المريعف منشن قوله يلدنل : 

ددْأ ِم ِْ ددِه َلاْدُ ددوا  )َلإِْن ُكْندد ُعْ  ْلنَددن َ  َدد  َ ْبددِدنَن اَددأْيُوا بُِ ددوَ لم م ِ ددن نَاَّ اِددي َ ْيدد م ِممَّ

ِ إِْن ُكْن ُْع َصنِدقِوَأ( )البقرل: (ف ل   يحدد  هدد مدأ هدىا 23ُهَشدَاَءُكْع ِمْأ دُلِن َّللاَّ

 ال حد . 

ل من المق ل ف اشو م وار  يلنف يد    وه  غبة المالركوأ األكوددل 

لإظشن   جاهف لمن جنء به مأ نق  لمبندئشع ل قنئدهع  مىي  محمد اي ي

لإيىائدهف ليجدرب شع القل ودة  القنسدل ف لمأ هل  حرصشع الالديد     ق  ده 

اي ملنهنيه ثدع ا  درااشع بقالد شع ادي هدىه ال جربدةف ثدع قدو   مودة بدأ خ دف 

ث قن      ير  الد ول ال ي يد وا إلوشن حو  ندمن   س وه لوقنلض النبي 

يتف القرآن المريع: )إن له لحاللف  لإن   وه لااللف  لإن  سق ه لمغدقف  

لإن   دداه لم مددرف لمددن هددو بقددو  بالددر(ف ل موددة هددو مددأ هددو اددي اتددنح ه 

 لملرا ه بنل غة اللربوة ل سنلوبشن. 

ل من زلا  المننعف اشو موجود  يلن اي القدرآن المدريعف ألنده ب غد شع 

رف لهددع اللددرا األقحددن  الددىيأ ب غددوا الالددأل اددي نددا ف لبددوأ  ظشددرهع ان الدد

القتنحة لال  أف  اأ  مننع كنن يحو  بونشع لبوأ ملنهنيه إال  جاهع  أ 

 هل ف.
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لهنن ال بد مأ ال نبوه إل  بادان التدراة ال دي ههد  إلد  القدو  بشدن 

بلدد  النددن ف حوددث قددنلوا إن إ جددنز القددرآن لددوس هايوددن اوددهف للمندده بتددرف 

ف اشو اي هايه غور ملجاف لهو اي م  انع ل بالرف بدة اللرا  أ ملنهنيه

ال بد مأ ا  بدن ه كدىل  لومدون مقشومدن لشدع للاادحن  مدنم  قدولشع ادرل ل 

ال ممأ مأ يابوقه لاالس قندل منهف إنمن هو كنمأ ل اء صرف ع اللرا  أ 

 ملنهنيهف ل دهع  أ مجن ايه.

إ جدنزا هايوددن  هدىا القدو  بنقددة  ده جمشدو  الل مدنءف ل ثب ددوا ل قدرآن

    الالمة الم قدم. ل دلا     مدن احد و بده  هدة التدراة مدأ  ن هلد  كدنن 

مددنشع للددرل ل اشددع النتددوص ليابوقشددنف بقددولشع: إن اة جددنز لددوس ملنددنه 

انغدداق القشددعف بددة اة جددنز ال يمددون إال بلددد القشددع المنمددة ل ملجددالف للددوس 

نلد  مدأ نقدند ل الدلر اللجا  أ مجن ال الاليء  جاا  أ اشمه بحن ف امدع هن

برزلا اي نقدهع له للع ي قنوا اأ الاللر للع ي  اولوهف للع يل بدر هلد  مدنشع 

  وبن اي نقدهع  ل اشمشع ل اللر. 

لإمن يقوود األصولووأ اة جنز ب دو ل مندهف ادألن الحدرف  ل الم مدة 

 ل مندلن ال و ل لوس بملجاف لالمقتود بنل و ل  قتر سدو ل مندهف لهلد  

كدنن بدىل ف ادإن ع يلدنل  يحدداهع  لال بدأن يدأيوا بم  ده ك دهف ثدع ألن ال حد  

يحداهع بلالر سو  منهف  ثع يحداهع ب و ل لاحددل مندهف كمدن جدنء ادي سدو ل 

البقرل الم قدمةف  ل من من دلن ال و ل اإنه لوس بملجاف بة هدو مممدأ ال ق ودد 

  قاف لألنه ال يحد  اوه.

 

ىا القود ال نة الالريقة   النبويةف اإنشدن ف يخرج بش المنزل وحيا على محمد 

لو ت لحون إه المقتود بنلوحي هنن الوحي ال نهرف ادإن قودة خرجدت بقولندن 

ال قظ الملجا إه ال إ جنزا اي ال نة الالريقة  ف ق نن المراد بشىا القود هنن بونن 

المنالأ لالمتد  اي القدرآنف ل امد أ الدنقس إلودهف للومدون زيدندل يأكودد   د  

 ة بوأ من هو قرآن لمن هو سنة. القت

 

يخرج بشىا القود  كدة القدراءام الالدنهل لاآلحنديدة لالمالدشو لف ألنشدن لدع يدرد : المنقول إلينا متواترا

 إلونن بنل وايرف لهي الرلاينم اوق ال بلة  ل اللالرل الم وايرل. 
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 ولصحة التواتر شروط ثالثة، هي: 

واقدؤهع   د  المدىا لم دريشع  ن يب غ  دد الرلال حدا يحوة اللقة ملده ي -1

ليلدد مالن بشع لنا نيشع لغور هل ف ا دو  لاه ق دة مدأ الندن  ال يمدون 

يوايراف لكىل  لو  لاه ك درل مدأ الندن  للمدأ اللقدة ال يحودة يواقدؤهع 

    المىا  غع ك ريشعف  اإنه ال يمون يدوايرا  يلدنف كرلايدة  صدحنا 

لدد ف  مددن اللدالددة هددوى ملددوأ هددو ن ي ل ددق ببددد  شع  ل هددواهع لغوددر ه

لاخ اف الب د ا و ن هدرقنف بدة لدو  خبدر  هدة ب ددل كدنارل بمدوم م مشدع 

 اإنه يل بر خبرا م وايرا به   ع يقوني بموم م مشع. 

 ن ي وار هىا اللدد اي القرلن ك شنف  ا و  لى الخبدر جمن دة ب غدت حدد  -2

ادي  ال واير ادي القدرن األل  لمدن بلدده إال ال دننيف   ل ب غدت حدد ال دواير

القرنوأ األل  لال نني دلن من بلدهمنف ا وس م وايراف     خاف من لدو 

ب غ الرلال حد ال واير  ددا اي القرن ال نني لمن بلده دلن القدرن األل ف 

اإندده لددوس م ددوايرا  يلددنف  للمددأ الحنقوددة  اددردله بنسددع م دد قة بدده لهددو  

آلحددندف  )المالددشو (ف لجل ددوه مريبددة ثنل ددة لسددان بددوأ الم ددواير لخبددر ا

 خاان ل جمشو  الىيأ لع يقرقوا بونه لبوأ اآلحند لا  برلهمن لاحـدا. 

ل من اللدد المالرلق ل  واير ا دع ي قدق   وده األئمدةف امدنشع مدأ ههد  

إل   نه خم ةف لمنشع مأ قن  اثنن  الر  ل  الرلن  ل   بلدون  ل خم دونف  

وده غودر محددلد بحدد  قوا  م لددل ك شن لع يالشد لشن دلوةف لاألصح  ن اللدد ا

ملوأف بة  مره م رل  ل لقةف امة  دد  حن  اللقة ال واقؤ     المىا ملده 

 اشو م وايرف لمنال ااف لهو  مر يخ  ف بنخ اف قرائأ األحوا . 

 ن يمون الخبر مل مدا     الحس مأ سمع لغورهف اإن كنن م د ندا إلد   -3

يدهف مدن لدع يقدع برهدنن آخدر اللقة لدع يل بدر م دوايرا بحدن  مشمدن ب دغ  ددد  لا

   وه. 

 

هددىا قوددد لاددله الحنقوددة لوخرجددوا بدده الحددديث المالددشو ف اددإن بةةال شبـةةـهة: 

المالشو   ندهع من يواير اي القرنوأ ال نني لال نلث لمن بلدهمنف لكنن آحدندا 

ادي القدرن األل ف  اإندده ادي مريبدة بددوأ الم دواير لاآلحدند  كمددن يقددمف خااددن 

 بدرلن ل خبدر إال مدريب وأ اقدطف همدـن: ال دواير لاآلحدندف  ل جمشو  الىيأ ال يل
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للمأ المالشو  يخرج بنلقود األل  لهدو ال دوايرف إه الم دواير مدن اسد واي اوده 

اللدد اي القرلن ك شن ملنف للوس المالشو   ند الحنقوة كىل ف اا حنجدة إلد  

شو  اددي هددىا القودددف  للددىل  اإندده يل بددر قوددد ايقنقوددن ال اح رازيددنف  لمددأ المالدد

القراءام ال اثة بلد ال بلة الممم ة ل لالدرلف -    يلريف الحنقوة له-القرآن 

اإنشددن مالددشو ل للو ددت م ددوايرلف لهننلدد  مددأ الققشددنء مددأ يل برهددن م ددوايرل 

  يلن. 

 

: هددىا القوددد يخددرج مددن ن دد  لق دده لبقددي حممدده مددأ المحفةةوف فةةي المصةةاحف

إها زنون ان جموهن الب دة نمدنال  القرآنف مأ  م ن  قوله يلنل : )الالو  لالالوخة

مددأ ع( اإندده لددوس مددأ القددرآن للدددم ل لده اددي المتددحفف لالمقتددود هنددن 

ف  ل جمدع الم د مون بنلمتنحفف  المتنحف ال ي ك بت اي  شد   مدنن 

    صح شنف اا يدخة اوشن المتنحف الخنصة ببل  التحنبةف كمتحف 

ِ بأ كل ف لمتحف ابأ م لود لغورهمن  اإن اوشن يق ورام لو ت  ف  بي 

 مأ القرآنف ل   هنن ل لشدف لالمقتود بشن متنحف   منن كمن يقدم. 

 

يخددرج بشددىا القوددد جموددع  نددواع ال ددنة الالددريقة  ف لمنشددن  المتعبةةد بتالوتــةةـه:

الحددديث القدسدديف لهددو لإن كددنن خن جددن  ددأ القددرآن بقولنددن الملجدداف ألن 

إال  ن اوه زيندل يواوح  نبي الحديث القدسي غور ملجاف ألن لق ه مأ ال

 لإهن ل خنصة إل  ماية هنمة اي القرآن المريع لهي ال لبد ب اليه. 

 

 شروط القرآنيــة: 

مأ خا  ال لريف الم قدم ل قرآن المريع ليح و ه ن  اوع اس خاص 

 هرلق ثاثة ل قراءل التحوحة المل برل قرآننف لهي: 

ف  اأمددن القددراءل المالددشو ل اددا يل بددر لقددد يقدددم ملنددنه لهددرلقه التةةواتر: -أ 

 قرآننف للىل  ال يتح بشن التالف   من االح جنج بشنف اقد اخ  ف اوه الققشنء:

اىه  الجمشو  إل   نشن ال حجوة اوشنف لهه  الحنقوة إل   نشن يل بر 

اي  يبة الحديث المالشو ف ا قود غ بده ال دأف  ألنشدن إن سدقات قرآنو شدن ادا 
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ر بم نبة الحديث المالشو ف مأ هل  من جدنء ادي متدحف ابدأ  قة مأ  ن يل ب

مأ قوله يلنل  اي كقن ل الوموأ: )ثاثة  ينم م  نبلدنم(ف ادإن لقدظ  م لود 

م  نبلنم مالشو  للدوس بم دوايرف  للدىل  ادإن الحنقودة يالد رقون ادي كقدن ل 

 الوموأ ال  نبع خاان ل جمشو . 

ف    ادي زمدأ   مدنن    المتحف الى  ك موافقة رسم المصحف: -ب 

لالموااقة المالرلقة هنن هي الموااقة بنلجم ةف لال يلر المخنلقة ادي بلد  

 الحرلف  ل الحركنمف اإنشن مح م ة. 

ألن القرآن ندا   ربودنف ادا يمدون منده  موافقة اللغة العربية ولو بوجه: -ج

     مأ قن  بأن اي القدرآن من اوه لحأ  ل  جمة بحن ف لقد  د الالنالي 

اللربي لاأل جمي بردلد قنقلةف ل ثبت  نه  ربي مح  للوس اوه مأ لغة 

غودددر اللدددرا هددديء ما قدددنف  للمدددأ ن دددرا ل لددددد لغدددنم اللدددرا للشجدددنيشعف 

لالح من  القرآن كة هىه ال شجنم بنلجم ة ن درا لناللده   د  سدبلة  حدرفف 

  اقد اك ق  الققشنء بموااقة النص القرآني ال غة اللربوة للو بوجه اقط.

 

 حجيتــه: 

نقتد بم مة الحجوة الدالئة لالبدراهوأ ال دي ي بدت  ن القدرآن المدريع 

كام ع يلنل  ل نه مم ة حقوقي ألمر ع لنشوهف لومدون حجدة لمتدد ا مدأ 

متند  هىه الالريلة ال محةف ألننن إها اسد النن لصدة القدرآن بدنرف لإثبدنم 

  مأ  دلة ال الريع.  نه كامه يلنل ف  اس النن إقنم ه حجة لدلوا

 

 

 لقد ثب ت حجوة القرآن المريع بأدلة ك ورل منشــن:

إ جنزهف انلقرآن ملجدال النبدي صد   ع   وده لسد ع الخنلددل يحددى بشدن  -1

الل موأ الجالا  أ اةيونن بم  شنف لقد ثبت ل قرآن كة هرلق الملجدال 

مريع ملجداا كمن يقدم اي يح وة يلريف القرآن المريع. اإها كنن القرآن ال

ل بالدر كددنن ملندد  هلد   ندده لددوس ادي مقدددل   حددد مدنشع  ندد  كددنن اةيوددنن 
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بم  هف لإها كدنن األمدر كدىل  اشدو مدأ ع جدة ل داف  بنل دنلي هدو حجدة 

 يالريلوة. 

للإل جنز القرآني  لجه ك ورل مب وقة اي ك     وم القرآن المريع ال محة 

آن المددريع منشددن اددي مقددر  هنددن ل قتددو شن. ألنشددن  دخددة اددي مقددر    ددوم القددر

  صو  الققه. 

من جنء اي آينم القرآن المريع نق ه ممن يد    د   نده مدأ ع م دة قولده  -2

يلددنل :  )إنددن نحددأ نالنددن   ودد  القددرآن المددريع ينددايا( لقولدده يلددنل : 

)ل نالنن إلو  الىكر ل بوأ ل ندن  مدن ندا  إلدوشع( لقولده يلدنل : )إندن نحدأ 

 نا ون(. نالنن الىكر لإنن له لح

 

 طريقة نزولـــه: 

دالدة لاحددلف لإنمدن  ندا    وده منجمدن  لع ينا  القرآن المريع   د  النبدي 

    قو  اثن وأ ل الريأ سنة يبلدن ل حدوادن لالوقدنئعف  امنندت ك مدن جددم 

سؤاالف  ل حدثت مالم ة يح نج إل  حة ينا  الدوحي  حندثة  ل س ة النبي 

 الحة لشىه المالم ة.  بنآلينم ال ي ي لمأ     النبي 

لقد  لاح ع يلنل  الغنية مدأ ينايدة  القدرآن المدريع منجمدن جوابدن 

    سؤا  المقن  لا  رااشع     هىه الاريقدةف اقدن  يلدنل : )َلقَدنَ  الَّدِىيَأ 

ف َكددىَِلَ  ِلنُ َب ِددَت بِددِه اُددَؤادَ َ  َ  َ  َْوددِه اْلقُددْرآُن ُجْم َددةف َلاِحدددَل َلَ يَّْ نَددنهُ  َكقَددُرلا لَددْوال نُددا ِ

(ف انلغنية مدأ ال نجدوع إها هدي  مدرانف همدن: ي بودت ادؤاد 32يَْريِواف( )القرقنن:

ليريوة القرآن المريع ف ليممأ لنن  ن ناحظ بل  األمو  األخرى  النبي 

بلددد هددىيأ األمددريأف  همشددن: ال ددد ج بنألمددة اددي ال ربوددة لاة دددادف  ثددع يأكوددد 

اودده بددأج   م ددنهرهف  ل خوددرا الايددندل اددي ملندد  اة جددنز لإظشددن  ال حددد  

 يواوح ملنني القرآن المريع لبونن مراموشن. 

للىل  اإننن سنبحث اي هىه األمو  الخم ة بإيجنزف بمن ي ق  اللوء 

     كنششن لحقوق شن: 

لم ب دن لده  ألن القرآن المريع كدنن مربودن ل نبدي  ي بوت ق   النبي  - 

مأ مالنق ل هى بنلغف  امنن ي نبع القرآن اي مقنب ة من كنن يراه مأ قومه 
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المريع   وه لص ة الوحي به قو ة مدل بل  ه م ب ن للامده لهدنحىا لشم ده 

    م نبلدة الاريدق ادي حمدة الرسدنلة إلد  آخدر مددى بددلوة  ن الدوحي 

اي بل  األحونن لمدل قتدورلف امدنن يجدد مدأ  كنن ينقاع  أ النبي 

 ع  نه سنوأ قوي ة. هل  اوقن بنلغنف اموف به إها انقا

يريوة القرآن المريع: المراد به حق ه لجمله اي التدل  لق ن لملن ف   -ا 

مدنشعف ال يل دع القدراءل لالم نبدةف للدو  ندا   ادنللرا  مدة  مودةف لالرسدو  

ل صحنبه حق ده مدرل لاحددلف  القرآن المريع جم ة لاحدل لالق     النبي 

لة جملدده اددي صدددل هع   دد  هددىه للددىل  كددنن اددي يقريقدده حممددة بنلغددة ل ددشو

الاريقددةف لبددىل  يحقددق ل قددرآن المددريع النقددة الم ددواير إلونددن  ددأ قريددق هددىا 

له قو ة يومه خالوة ن وننهف ممن  لقدع  الحقظف ليالور إل  هىا يرديد النبي 

ْ  بِدِه  النبي  اي حرج بنلغ لمالقة زائددلف ح د  ندا  قولده يلدنل : )ال يَُحدر ِ

(ف لقولدده يلددنل : 17-16بِددِه إِنَّ َ  َْونَددن َجْملَددهُ َلقُْرآنَددهُ( )القونمددة ِلَ ددننََ  ِل َْلَجددَة 

 لهد   ل ه.  (ف  ندهن اقمأن ق   النبي 6)َسنُْقِرئَُ  اَا يَْنَ  ( )األ   :

ال ددد ج اددي ال ربوددة لاة ددداد لألمددة اةسدداموة: ا ددن ع بدده  مو هددنف  لقددد  -ج

دل التدواا ك ودرا ادي مل قددايشن  نا  القرآن المريع اي  مدة اب لددم  دأ جدن

ل ندايشن ليالريلنيشنف للىل  كنن مأ الل ور جدا  دهن إل  قريدق التدواا 

دالة لاحدلف اقلت حممة ع جة ل ا  ن يربوشن يربودة يد يجودة لد ا يالدق 

لشن مأ  مرهن   دراف امدنن ال نايدة القرآندي منجمدن مؤمندن لشدىه à  وشن ليحع

مدأ الو در لدادع المالدقة  دأ المدؤمنوأف  ادنلخمرل الغنية لمحققن لشدىا الشددف 

حرمدت   د  دالدنمف لكدىل  كدة الواجبدنم كنندت يدأيي   د  دالدنم  يلددنف 

انلتددال اراددت  لالف ثددع التددومف ثددع الحددوف لهمددىا كننددت يددأيي األلامددر 

لالقرائ  ك شن ل  شة     نقس المؤمأ إسنغ شن لاللمة بموجبشنف لال د ا 

     القونم بشن. 

د ملندد  اة جددنز: اة جددنز كمددن يقدددم اددي يلريقدده بوددنن  جددا الغوددر يأكودد -د

لالقه  أ المجن الف لينجوع القرآن المريع يلمأ يأكودا لشىا الملن ف إه لو 

نددا  القددرآن المددريع دالددة لاحدددل الحدد و اللددرا بددأنشع ال ي دد اولون مجددن ال 

بلدد جداءف القرآن المريع جم ة لاحدل ف للمنشع بإممدننشع  ن يدأيوا بجداء منده 
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امنن مجديء القدرآن المدريع منجمدن  دا لشدىه الدد وىف بدأن القدرآن المدريع قدد 

 نا   جااء لهو ي حداهع بمة جاء مأ  جاائه ال بم ه اقط. لاي هىا من شد  

ال حددد  الملجدداف ثددع إلدد  جنندد  هلدد  اددإن اددي ان ددجنم آيددنم القددرآن  المددريع 

ت دالدة لاحددلف ادإن كدنن ليننسقشن مع ينجومشدن زيدندل إ جدنزف ألنشدن  لدو نالد

يننسقشن مع ناللشن دالة لاحدل ملجاا اشو مع ينجومشن ملجا مأ بنا  للد ف 

ألن إممنن ال خ خة مع ال نجوع  ك ر بم ور مأ إممننه مع النال  دالة لاحدلف 

 يلرف هىا كة مأ  نن  الم نبة لال ألوف. 

 

ال  ي قددي ف  ألن  سددبنا النددتثبيةةم معةةاني األحكةةام وتوضةةيا مراميهةةا -هةةـ

اوءا كنهقن     قبولة الحمع الالدر ي لحددلدهف لال زا  الل مدنء ي جدؤلن 

دائمددن اددي يق ددورهع آليددنم ع إلدد   سددبنا نددال  هددىه اآليددنمف ل مالددف  ددأ 

الوقنئع لاألحدان ال ي  نالت اآلية لاآلينم ب ببشنف  للو  نا  القرآن المريع 

 هداف اآلينم لمراموشن. دالة لاحدل لققدنن هىا اللنتر المشع اي بونن  

هددىا إلدد  جنندد   سددبنا ك وددرل لشددىا ال نجددوع مقتدد ة اددي ك دد    ددوم 

 القرآن. 

 

 

 

 أحكام القرآن الكريم وطريقته في معالجتها: 

القرآن دس و  األمة اةساموة لالمتد  األل  ل  الريع اوشنف للىل  

نددراه يبحددث اددي كددة األمددو ف ليجمددع هدد نم كددة األحمددنمف ليواددق بددوأ كددة 

الحقوق لالواجبنمف لال ي ر  هن دل لال لا دل مدأ  مدو  الدديأ  ل الددنون إال 

لين مشن بنتدوص  ل بإهدن ام  ل ب وجوده لألسدن   ل المتدد  الدى  يجد  

اال  مددند   ودده اوشددنف لهلدد  متددداقن لقولدده يلددنل  )اْلوَددْوَم  َْكَمْ ددُت لَُمددْع ِديددنَُمْع 

ف()المنئددل:َل َيَْمْمُت َ  َْوُمْع نِْلَم ِي َلَ ِاو (ف لقدد  ل   دأ 3ُت لَُمُع اأِلْساَم ِدينن

قولددده: )لع لدددو ادددنع لدددي  قدددن  بلودددر لوجديددده ادددي   بلددد  التدددحنبة  

القرآن(ف لقد  ل   ن جنها ننقش  حد  ئمة الم  موأ مل رادن   وده ادي  ن  

اي القرآن المريع كة هيءف لقدن  لده:  يدأ قريقدة صدنع ال دون ل ادي القدرآن 
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ْكِر إِْن ُكْند ُْع ال المريع .اأج نبده اةمدنم: هدي ادي قولده يلدنل : )اَنْسدأَلوا  َْهدَة الدى ِ

(ف لبشىا يمون القرآن المدريع قدد بحدث ادي كدة األحمدنمف 43يَْل َُموَن( )النحة:

 لن ع كة الحقوق لالواجبنم إجمنال ال يقتوا. 

 للايندل اةيلن  نقو :  ن القرآن المريع ن ع األحمنم ال نلوة: 

لهو من  –ق اةن نن للاجبنيه نحو  به سبحننه ليلنل ف  ا  قندية كننت حقو -1

اأمدن  –لهدو مدن ي دم  بق دع اللبدندام  – ل  م ودة  –ي م  اآلن بل ع المدام 

األمو  اال  قندية اقد هغ ت  ك ر القرآن المريع ف لقد يقنأ القرآن المريع اي 

ُ  َحَ  َمدُ لَْع يَِ ْد َللَْع يُولَْد َللَدْع  راشنف مأ هل  قوله يلنل : )قُْة ُهَو َّللاَّ ُ التَّ د  َّللاَّ

(ف لمنشن قولده يلدنل : ) َاَدَر َْي ُْع َمدن يُْمنُدوَن 4-1يَُمْأ لَهُ ُكقُواف  ََحد ( )اةخاص )

 مدن  حمدنم اللبدندامف  …( 59-58 َ َْن ُْع يَْخ ُقُونَهُ  َْم نَْحُأ اْلَخدنِلقُوَن( )الواقلدة:

ن المدريع بإجمدن ف ليدر   ك در يقتدوايشن لدقنئقشدن إلد  اقد يلرض لشن القرآ

ال نة الالريقة   الالريقةف مأ هل  قوله يلنل  )لر     النن  حو البوت مدأ 

 اس انع إلوه سبوا( مأ غور يقتوة لالرلقه ل  كننه لغورهن. 

حقوق اةن نن للاجبنيه نحو  اراد  سريهف لهو من يدخة الووم يحت ق ع  -2

ختددوةف اقددد بددوأ القددرآن المددريع حقددوق الددالج لحقددوق الالجددة األحددوا  الال

لحقوق الوالديأ لحقوق هل  األ حنم جمولنف منلوة كننت  ل غور منلوةف هىه 

الحقوق  نلو القرآن المريع ق من منشن بنل قتوة لخاو يشن لدق شنف ا ع ي ر  

نلو  مر يقتو شن ألحدف  بة يمقة هو بمة هل ف مأ هل   حمنم الموا يثف ل د

الق ع اآلخر بإجمن ف ين كن يقتو شن إل  المتند  ال الريلوة األخرى بلدد مدن 

  س  ملنلمشدن الرئو دوةف مدأ هلد   حمدنم الدالاج لالاداق لغورهدنف  حودث 

 جنءم ال نة لغورهن بنل قتوام المناوة لشن. 

حقوق اةن نن للاجبنيده نحدو  ادراد مج ملدهف لهدىه   د   ق دنم م لدددلف  -3

  همشن: 

( األمددو  لاللاقددنم المنلوددةف لهددي مددن يدددخة اددي ق ددع الملددنمامف مددأ بوددع  

لهراء لهبة لغورهنف لهىه  نلجشن القرآن المريع باليء مأ اةجمن ف حودث 

  س  قوا دهن األسنسوة لخاوقشن اللريلة دلن يلرض ل قتدوايشن ال دي 

 يددر   مرهددن ل متددند  األخددرى لل قلددنء اددي  ك ددر األحوددننف ن ددراف لابولددة

 لارل ل ال او  المنمأ اوشن. 
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مأ هل  قوله يلنل : )َلال يَأُْك ُوا  َْمَوالَُمْع بَْونَُمْع بِنْلبَنِقِة َليُْدلُوا بَِشن إِلَ  

ف ِمدْأ  َْمدَواِ  النَّدنِ  بِدنأِلثِْع َل َْند ُْع يَْل َُمدوَن( )البقدرل: (ف 188اْلُحمَّنِم ِل َدأُْك ُوا اَِريقدن

 (. 1َشن الَِّىيَأ آَمنُوا  َْلاُوا بِنْللُقُوِد()المنئدل:لقوله يلنل : )يَن  َيُّ 

ا( األحمنم اللقنبوةف لهي من يدخة اي ق ع اللقوبدنمف كنلحددلد لالقتدنص 

لال لايدددرامف لقدددد جدددنء بللدددشن مقتدددا ال لدددبس اوددده لال خقدددنءف  لهلددد  

وا  َْيدِديَُشَمن لخاو يشن لدق شنف مأ هل  قوله يلنل : )َلال َّنِ ُق َلال َّنِ قَةُ اَنْقَالُ 

ُ َ ِايدا  َحِمدوع ( )المنئددل: ِ َلَّللاَّ (ف لغورهدن ممدن 38َجَااءف بَِمن َكَ دبَن نََمدنالف ِمدَأ َّللاَّ

ي ل ق بأنواع الحددلد لالقتدنصف لجدنء بللدشن اآلخدر مجمدا م رلكدن  مدر 

يقتددو ه إلدد  القلددنءف لهددو مددن ي ددم  ا)ال لايددرام(ف لي حددق بشددىا الق ددع 

 امف اإن اوشن ملند  اللقدنا مدأ ننحودة لملند  اللبدندل مدأ اللقنبي ق ع المقن

ف لخاو يشنف مأ هل  قولده  ننحوة  خرىف  لهىه ات شن ع يلنل  يقتوا دقوقن

َشنيِِشْع إِْن  يلنل  اي كقن ل ال شن : )الَِّىيَأ يَُ نِهُرلَن ِمْنُمْع ِمْأ نَِ نئِِشْع َمن ُهأَّ  ُمَّ

َشنيُُشْع إِال الائِي لَ  َ لَلَقُوٌّ  ُمَّ لَْدنَُشْع َلإِنَُّشْع لَوَقُولُوَن ُمْنَمراف ِمَأ اْلقَْوِ  َلُزل اف َلإِنَّ َّللاَّ

َغقُو   َلالَِّىيَأ يَُ نِهُرلَن ِمْأ نَِ نئِِشْع ثُعَّ يَلُودُلَن ِلَمن قَنلُوا اَ َْحِريُر َ قَبَةم ِمْأ قَْبِة 

 ُ ( )القتدددص: َْن يَ ََمنسَّدددن هَِلُمدددْع يُوَ ُ دددوَن بِدددِه َلَّللاَّ (ف 4-3 بَِمدددن يَْلَم ُدددوَن َخبِودددر 

 …لغورهن مأ كقن ام الق ة لالوموأ
ج( مددأ الننحوددة االق تددنديةف ابددوأ  حمددنم الاكددنل موا دهددن لمتددن اشنف لقددد 

 نلو   القرآن المريع هىه األحمنم بإجمن ف لير  يقتدوايشن ل  دنة الماشدرل 

لقشنف لمددأ هلدد  قولدده يواددحشن ليبونشددن ليحدددد مقنديرهددن لمتددن اشن لهددر

ددن َ َزْقنَددنُهْع يُْنِققُددوَن(  ددالَ َلِممَّ يلددنل : )الَّددِىيَأ يُْؤِمنُددوَن بِنْلغَْوددِ  َليُِقوُمددوَن التَّ

(ف لالاكددنل لإن كننددت داخ ددة اددي بددنا اللبددندل اشددي داخ ددة اددي بددنا 3)البقددرل:

ف. ثدع  حمدنم الغندنئع لالقد فف الح وائشن     الالبشوأ ملن يء حقوق المج مع  يلن

لغورهنف لهىه هكرهن القرآن المريع ب قتوة ألهمو شن لدق شنف مدأ هلد  قولده 

ُسدوِ  َلِلدِى  اْلقُْربَد   ِ ُخُمَ دهُ َلِل رَّ يلنل : )َلاْ  َُموا  َنََّمن َغنِْم ُْع ِمْأ َهْيءم اَأَنَّ ِ َّ

ِ َلَمن  َْنَاْلنَن َ  َ  َ ْبِدنَن يَْوَم َلاْلوَ َنَم  َلاْلَمَ نِكوِأ َلاْبِأ ال َّبِوِة إِْن ُكْن ُْع آَمْن ُْع بِ  ن َّ

( )األنقن : ُ َ  َ  ُكة ِ َهْيءم قَِدير   (ف 41اْلقُْرقَنِن يَْوَم اْل َقَ  اْلَجْملَنِن َلَّللاَّ

د( مأ حوث قرق ال قنادي لال راادع  مدنم القلدنء لقدرق اةثبدنم لغورهدن 

القدرآن المدريع بإيجدنز  ممن يدخة اي بنا المراالنم الالر وةف اقد يم ع  نشدن
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فف مددأ هلدد  قولدده يلدنل : )يَددن  َيَُّشددن الَّددِىيَأ آَمنُدوا إِهَا يَدددَايَْن ُْع بِدددَْيأم إِلَدد   ََجددةم   يلدن

ُمَ م  ف اَنْك ُبُوهُ َلْلوَْم ُْ  بَْونَُمْع َكنيِ   بِنْللَْدِ  َلال يَأَْا َكنيِ    َْن يَْم ُدَ  َكَمدن َ  ََّمدهُ 

ُ اَْ وَْم ُ  ف اَدإِْن َّللاَّ َ َ بَّدهُ َلال يَدْبَخْس ِمْندهُ َهدْو ن ْ  َلْلوُْمِ ِة الَِّى  َ  َْودِه اْلَحدقُّ َلْلوَ َّدِق َّللاَّ

ف  َْل ال يَْ د َِاوُع  َْن يُِمدةَّ ُهدَو اَْ وُْمِ دْة َلِلوُّدهُ  ف  َْل َاِلوقن َكنَن الَِّى  َ  َْوِه اْلَحقُّ َسِقوشن

ْيِأ ِمْأ ِ َجنِلُمْع اَإِْن لَْع يَُمونَن َ ُج َدْوِأ اََرُجدة  َلاْمَر َيَدنِن بِنْللَْدِ  َلاْس اَْلِشدُلا َهِشودَ 

َر إِْحدَاُهَمن اأْلُْخَرى َلال يَأَْا  ْأ يَْرَاْوَن ِمَأ الالَُّشدَاِء  َْن يَِلةَّ إِْحدَاُهَمن اَ ُىَك ِ ِممَّ

وراف  َْل َكبِودراف إِلَد   ََجِ دِه هَِلُمدْع الالَُّشدَاُء إِهَا َمدن دُُ دوا َلال يَْ دأَُموا  َْن يَْم ُبُدوهُ َصدغِ 

ِ َل َْقدَوُم ِل الَّدَشندَلِ َل َْدنَد   اَلَّ يَْريَدنبُوا إِال  َْن يَُمدوَن يَِجدنَ لف َحنِادَرلَ   َْقَ ُط ِ ْندَ َّللاَّ

نيَْل ُْع َلال يَُلدن َّ يُِديُرلنََشن بَْونَُمْع اَ َْوَس َ  َْوُمْع ُجنَن    اَلَّ يَْم ُبُوَهدن َل َْهدِشدُلا إِهَا يَبَد

ُ بُِمدة ِ  ُ َلَّللاَّ َ َليُلَ  ُِمُمدُع َّللاَّ َكنيِ   َلال َهِشود  َلإِْن يَْقلَ ُدوا اَإِنَّدهُ اُُ دوق  بُِمدْع َلايَّقُدوا َّللاَّ

 (ف لغور هىه اآلية اي القرآن المريع ك ور. 282َهْيءم َ ِ وع ( )البقرل:

لحقوقشدن للاجبنيشددن يجدنه الدددل  حقدوق الدللدة للاجبنيشددن نحدو مواقنوشددن  -4

األخرىف  لهو من يلرف اي اةصا  الحديث بنلحقوق الدس و ية لالحقوق 

الدللوة اللنمة لالخنصةف اقد  ني بشن القرآن المريع  ننية كنم ةف للمنده يم دع 

لل تدحنبة مدأ بلددهف ألن مدأ   نشن بإجمن  لير   مدر يقتدوايشن ل نبدي 

ف ب غودر األزمدننف  للدىل  ادنلقرآن   سد  الملدنلع هىه األحمدنم مدن ي غودر غنل بدن

َ يَدأُْمُرُكْع  الرئو ة لالخاوق اللريلة اوشن اقطف مدأ هلد  قولده يلدنل : )إِنَّ َّللاَّ

 َ  َْن يَُؤدُّلا األََمننَنِم إِلَ   َْهِ َشن َلإِهَا َحَمْم ُْع بَْوَأ النَّنِ   َْن يَْحُمُمدوا بِنْللَدْدِ  إِنَّ َّللاَّ

دد ف بَِتددوراف( )الن ددنء:نِِلمَّ َ َكددنَن َسددِمولن (ف لقولدده يلددنل  اددي 58ن يَِلُ ُمددْع بِددِه إِنَّ َّللاَّ

ال حدددن  ددأ  اقددة الم دد موأ بغوددرهع: )َلإِْن نََم ُددوا  َْيَمددننَُشْع ِمددْأ بَْلددِد َ ْشددِدِهْع 

دددةَ اْلُمْقدددِر إِنَُّشدددْع ال  َْيَمددنَن لَُشددد ْع لَلَ َُّشدددْع يَْن َُشدددوَن( َلَقلَنُددوا اِدددي ِديدددنُِمْع اَقَددنيِ ُوا  َئِمَّ

(ف لقوله يلنل : )اَنْ ُف َ ْنُشْع َلاْسد َْغِقْر لَُشدْع َلَهدنِلْ ُهْع اِدي اأْلَْمدِر 12)ال وبة:

ِ وَأ( )آ   مران: َ يُِح ُّ اْلُم ََوك ِ ِ إِنَّ َّللاَّ ( لغودر 159اَإِهَا َ َاْمَت اَ ََوكَّْة َ  َ  َّللاَّ

 هل  مأ اآلينم المريمة.
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 نة المطهـــــرةالس -ب 

 تعريفها:

ال ددنة الالددريقة اددي ال غددة الاريقددة المل ددندلف حمودددل كننددت  ل همومددةف 

: )مأ سأ سنة ح نة له  جرهدن ل جدر مدأ  مدة بشدن إلد  لمنه قو  النبي 

يوم القونمةف  لمأ سأ سنة سو ة ال وه لز هدن للز  مدأ  مدة بشدن إلد  يدوم 

 . 1القونمة(

مددأ غوددر   مددن نقددة  ددأ النبددي  2لال ددنة اددي االصدداا  األصددولي

القرآن المريع مأ قو   ل الة  ل يقريرف لال نة بشدىا ال لريدف االصدااحي 

 بونشن لبوأ الحديث  مدوم لختدوص ما دقف إه الحدديث هدو قدو  النبدي 

 من ال نة الالريقة  اقوله  ل ال ه  ل يقريرهف امة حديث سنة لال  مسف لقوة 

مأ قو   ل الة  ل يقريرف  مدن  نبه  ل  صح الحديث من  ل   أ النبي 

مددأ هلدد  اقددط دلن مددن  لى  ددأ  ال ددنة الالددريقة امددن  ل   ددأ النبددي 

ة ادددي  التددحنبةف اإنددده لددوس ب دددنةف ل  دد  كدددةف اددىل  اصددداا  لال مالددنحَّ

 االصاا . 

هددىا يلريددف ال ددنة الالددريقة اددي اصدداا  األصددولووأف لهددو مدددا  

الققشدنءف اشدي مريبدة بدوأ الواجد  بح نن هننف  من ال نة الالريقة اي اصداا  

ف ليركده  لالمبن ف  لهي كة  مر ال ه النبدي  ليركده  حونندنف  ل ال ده  حونندن

اددي  ك ددر األحوددننف   ل هددي األمددر الما ددوا ال   دد  سددبوة الحدد عف بحوددث ال 

يلنق  ين كه بة يلني ف  إل  غودر هلد  مدأ ال لريقدنم الم ودرل ال دي يو دهدن 

 الالريقة. الققشنء اي يلريف ال نة 

لكىل  يا ق ال نة الالريقة اي مقنب ة البد ةف ا مدون ال دنة الالدريقة 

لقنله  ل  قر    وهف  ل من كنن   د  لادق هلد ف  بشىا الملن  من  م ه النبي 

 لالبد ة من كنن منناون له. 

 

 أنواع السنة الشريفة  : 

                                                           
  لاه م  ع. 1
 لمن بلدهن.  4/3يقتوة هل  اي الموااقنم ل النقبي  ان ر 2
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مأ يلريف ال نة الالريقة ل نبق  ندد األصدولووأ ناحدظ  نشدن  ق دنم 

 ثاثةف هي: 

 . والسنة التقريرية –السنة القولية والسنة الفعلية 

مأ  قواله الالدريقةف  : هي كة من نقة لنن  أ النبي فالسنة القولية

كدننوا يرااقدون  لهي ك ورل يمند ال يدخة يحت الحترف هل   ن التحنبة 

مده اي خ وايه لج وايهف لكننوا يلنون  ننية انئقة اي حقظ كا  سو  ع 

لاسدد ىكن ه ل لاي ددهف لل مشددع بأندده  صددة مددأ  صددو  هددىه الالددريلةف ح دد  إن 

ف لكدنن بللشع كنن يدلن  نه كة من يقو ف مأ  م دن   بددع بدأ  مدرل 

: )إنمدددن األ مدددن  يقدددره   ددد  هلددد ف لمدددأ  م   ددده قدددو  النبدددي  النبدددي 

ل ن  : )بني اةسام   د  خمدس هدشندل  ن ال إلده إال علقوله  (1)بنلنونم(

 (2)محمدا  سو  ع لإقنم التال لإي نء الاكنل لحو البوت لصوم  ملدنن(

 لغور هل . 

 : هددي كددة مددن  لاه التددحنبة األج ددة  ددأ  النلدده والسةةنة الفعليةةة

 النلده ك شدن  –لالدل حرصدشع  –ل  من  ل بنديه لكة يترانيهف اقد  حتوا 

هف  لملنم  دده لنق وهدن لنددنف مدأ هلدد  كوقوددة لادوئه لصددايه لصدومه ليشجددد

بقو  التحنبي: )الة  لن نئهف ل قن به لصحنب ه لغور هل  ليلرف ال ه 

 كىا لكىا(.   سو  ع 

 ل  : هي  ن يقن  قو   ل يقلدة الدة  مدنم النبدي والسنة التقريرية

مالدِرع ال يجدوز   منم غوره اوراه  ل ي مع به او دمت  ندهف ألن الرسدو  

سددمويه  ددأ هددىا القلددة  ل القددو  إقددرا ا  سدمويه   دد  ملتددوةف للددىل  يل بددر

بم نبددة قولدده: )هددىا حددا   ل هددىا مالددرلع(ف  بمالددرل و هف    إن سددمويه 

لإها كدددنن هلددد  كدددىل  كدددنن سدددنةف لمدددأ بدددنا  للددد  اب  دددنم ه لاس بالدددن ه 

لاس ح ننه ل قلة  ل القو  الدى  جدنء بدوأ يديدهف اإنده دلودة   د   ادنه  نده 

 ة النوع األل  قو   حدد التدحنبة: ) كدة لإقرا ه لمالرل و ه  يلنف امأ  م 

                                                           
  لاه الالوخنن. (1)
  لاه الالوخنن.  (2)
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ا ددع يأكددة مندده للددع ينشنددن  ددأ  ك دده(  لاه  اللدد    دد  منئدددل  سددو  ع 

 نددمن  لملنه بأ جبدة  ال رمى ف لمأ النوع ال نني من  ل  مأ سؤاله 

  س ه إل  الومأ  قناونف حودث قدن  لده: بدع يقلدي يدن ملدنه؟ قدن  بم دنا عف  

اب نة  سو  عف قن  اإن لع يجدد؟ قدن  :  ج شدد   يديف  قن  اإن لع يجد؟ قن :

 ندددهن: الحمددد ر الددى  لاددق  سددو   سددوله لمددن يراددي ع  اقددن  النبددي 

 ف اشىا االس ح نن دلوة الران لاةقرا  لمن هه  إلوه ملنه.3ل سوله(

 

 مراتب السنة الشريفة من حيث ثبوتها: 

ف للىل  ال محة ل قتوة القرآن المريع ك ه م واير بجم  ه ليقتو ه

مرايبه مأ حوث ال بومف اإنه اي مريبة لاحدل هي مريبة القاع لالوقوأف إه 

 هو حمع ال واير. 

 من ال نة الالريقةف اشي م وايرل بمجمو شنف بملن   نه يواير لنن  ن 

الرسو  ص   ع   وه لس ع صد م  نه سنة هي  قوا  ل الن  ليقريرامف  

الالريقة ليقتوايشن لو ت م وايرل ك شنف بة اوشن للمأ مقردام ال نة 

الم وايرف لاوشن من هو دلن هل ف للىل  ق مشن األصولوون إل   ق نم 

ف لاريق ثبويشن لد ج ه.   لمراي  يبلن

اقد هه  جمشو  األصولووأ إل   نشن مأ حوث ثبويشن     مريب وأ:  

 نشن     ثان مراي ف ال نة الم وايرلف لال نة اآلحنديةف لهه  الحنقوة إل  

هي: ال نة الم وايرلف لال نة اآلحنديةف لال نة المالشو لف لهي مريبة ثنل ة 

 بوأ ال واير لاآلحند. 

 

 

 

  السنة المتواترة:

                                                           

  لاه ال رمى  ل بو دالد ل حمد لالدا مي. 3
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ال واير اي ال غة ال  نبعف لاي اصاا  األصولووأ من  لاه قوم  أ 

ن ليح و نن له قوم يحوة اللقة يواقؤهع     المىاف لقد بونن اي يلريقنن ل قرآ

 هرلق ال واير ل  كننهف اا حنجة إل  إ ندل هل  هنن. 

ل النله ليقريرايه  ل    هل  انل نة الم وايرل هي:  قوا  النبي 

ال ي ل دم إلونن م  واوة هرلق ال واير مأ حوث سندهنف لال نة الم وايرل 

هل   ن ف ق و ة جداف بالمة إجمنليف لهي اي  النله  ك ر منشن اي  قواله 

ال نة الالريقة القولوة الم وايرل ق و ة جدافف لهننل  ك   ك ورل  نوت بجموع 

 ال نة الالريقة الم وايرل. 

: )ال لصوة   لمأ ال نة الالريف القولوة الم وايرل قو  النبي

 لوا ن( اقد هه   ك ر الققشنء إل   نه م واير ال ند اي الملن . 

لحجه  يرل كوقوة صال النبي لمأ ال نة الالريقة القل وة الم وا

  .ف اقد  ليت لنن كة  النله ي   بأسننود م وايرل 

ال نة المالشو ل: المالشو  اي يلريف الحنقوة هو: من يواير اي القرنوأ 

ف ـ    لع يب غ حد ال واير ـ اي القرن األل ف لهو  ال نني لال نلث لكنن آحندين

  ه كمن سوف يأيي. اوق الحديث اآلحند  مأ حوث ال بوم للوس م 

لهىا هو مىه  الحنقوةف  من الجمشو  اإنشع يدخ ونه اي حديث 

 اآلحند.  

  السنة اآلحــادية:

لاحد  ل  ك ر لع يب غوا حد ال واير  لهي من  لاه  أ  سو  ع 

اي كة القرلنف امأ ب غ  دد  لايه حد ال واير اي  حد القرلن دلن القرلن 

د الجمشو ف  من     مىه  الحنقوة انآلحند  األخرى اشو آحند . هىا  ن

 ندهع من لع يب غ مريبة ال واير اي القرنوأ ال نني لال نلث اقطف دلن القرن 

األل ف  ا و ب غ  ددهع مريبة ال واير اي القرنوأ ال نني لال نلث دلن األل  

 اإنه مالشو  للوس بأحند  كمن يقدم. 

 

 ة : مراتب العلم المستفاد من السنة الشريف
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يحدد الققشنء لاألصولوون ل ل ع مراي    بلة هي: القاع  ل الوقوأف  

 لال أف  لالال ف لالوهع. 

ف ال اح من  مله ل نقو  فالقطع واليقين : من كنن الل ع اوه جنزمن

ف.   ما قن

: من كنن جنن  اةيجنا اوه  اجحن     جنن  ال   ف     والظن

 إن اح منله ل نقو  مرجو  ال  اجح.

: من ي نلى اوه جنن  اةيجنا مع جنن  ال   ف     ي نلى شكوال

 اوه اح من  الاليء لنقوله. 

ف     جنن  اةيجناف لكنن والوهم : من كنن جنن  ال    اوه  اجحن

ف.   اح من  النقو  اوه غنلبن

هىا مىه  الجمشو ف  من الحنقوة اولوقون إل  هل  مريبة خنم ة 

ف بوأ الوقوأ لال أ هي مريب ة قمأنونة ال أف لهي من كنن جنن  لسان

ف  جحننن كبوراف يقربه مأ الوقوأ.   اةيجنا اوشن  اجحن

هىا لاألصولوون م ققون      ن األحمنم الالر وة ال ي بت إال 

باريق القاع  ل ال أف اقطف  من الال  لالوهع اا يجوز  ن يدا  األحمنم 

   وشمن بحن . 

وحة بح   قرق ثبويشن لقد ق ع جمشو  األصولووأ ال نة التح

إل  مريب وأ لهمن: ال واير اآلحندف لقنلوا: الحديث الم واير يقود القاع    

الل ع الوقونيف  من ال نة اآلحندية اإنشن يقود ال أف لهه  الحنقوة إل  زيندل 

الحديث المالشو  بوأ الم واير لاآلحند  لقنلوا إنه يقود قمأنونة ال أ لهي 

الوقوأف هىا مأ حوث ال بوم اقطف ألن الحديث مريبة اوق ال أ لدلن 

الم واير قد يقود ال أ اقط دلن الوقوأ إها كنن ظني الداللةف  للمننن نحأ اآلن 

نقر  األحمنم ال نب ة     ارض  ن هىه األحنديث قالوة الداللةف  اإها كننت 

ظنوة الداللة اإنشن ينا  بمريبة الل ع الم  قند مأ الحديث الم واير  ل 

المالشو  إل  ال أف لشىه ال نوة اي الداللةف ال لاريقة ال بومف لهىا بح ن 

 آخر ي ل ق ببنا الدالالم. 
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 حجية السنة الشريفة  : 

دلوة  ص ي مأ  دلة ال الريع اةساميف لقد ثب ت حجو شن  ال نة الالريقة

 بنلقرآن لال نة لاةجمنع لاللقة. 

ع ارض   ونن ايبنع النبي  ا ينم ك ورل يد       ن  أما الكتاب:

  اي كة من يقوله ليقل ه ليقره مأ األ من  لال ترانمف  مأ هل  قوله

ُسوَ  َل ُلِلي األَْمِر ِمْنُمْع  َ َل َِقولُوا الرَّ يلنل : )يَن  َيَُّشن الَِّىيَأ آَمنُوا  َِقولُوا َّللاَّ

 ِ ِ َلاْلوَْوِم  اَإِْن يَنَنَزْ  ُْع اِي َهْيءم اَُردُّلهُ إِلَ  َّللاَّ ُسوِ  إِْن ُكْن ُْع يُْؤِمنُوَن بِن َّ َلالرَّ

(ف لقوله يلنل : )َمْأ يُِاعِ 59اآلِخِر هَِلَ  َخْور  َل َْحَ ُأ يَأِْلياف( )الن نء:

ف( )الن نء: َ َلَمْأ يََولَّ  اََمن  َْ َسْ نَنَ  َ  َْوِشْع َحِقو ن ُسوَ  اَقَْد  ََقنَع َّللاَّ (ف 80الرَّ

هنيوأ اآلي وأ المريم وأ  مر صريح لبونن لااح بأن قن ة ع  اإن اي

لقن ة الرسو  هيء لاحد ال يقبة إحداهمن إال بنألخرىف لمن قن ة ع إال 

إال إيبنع سن هف لقد  ثب نن حجوة الم نا  ايبنع ك نبهف لمن قن ة الرسو  

ف ثع قوله يلنل : قبة ق وةف ا ع يبق إال ا  بن  ال نة الالريقة حجوة بداللة هل 

ُ َلَ ُسولُهُ  َْمراف  َْن يَُموَن لَُشُع اْلِخوََرلُ  )َلَمن َكنَن ِلُمْؤِمأم َلال ُمْؤِمنَةم إِهَا قََل  َّللاَّ

ف( )األحااا: َ َلَ ُسولَهُ اَقَْد َاةَّ َااالف ُمبِونن (ف 36ِمْأ  َْمِرِهْع َلَمْأ يَْلِص َّللاَّ

ُموَ  اِوَمن َهَجَر بَْونَُشْع ثُعَّ ال لقوله يلنل : )اَا َلَ ب َِ  ال  يُْؤِمنُوَن َح َّ  يَُحم ِ

ف( )الن نء: ن قََلْوَت َليَُ   ُِموا يَْ ِ ومن ف ِممَّ (ف اإن اي 65يَِجدُلا اِي  َْنقُِ ِشْع َحَرجن

ف لمن الحمع إال جاء هنيوأ اآلي وأ إلاام مأ ع يلنل  بنيبنع حمع النبي  

 ف لهو  مأ ال نة الالريقة. مأ  قواله  ل  النله 

(( 4-3قوله يلنل  )َلَمن يَْنِاُق َ ِأ اْلَشَوى إِْن ُهَو إِال َلْحي  يُوَح ()النجع: -4

مأ ال نة الالريقة إنمن هو لحي مأ  اوه دلوة      ن من جنء به النبي 

 ند ع يلنل ف لمن كنن مأ  ند ع لاج  االيبنعف ألن ع هو المالرع. 

نت ال نة الالريقة لاجبة االيبنعف اإن قوة: إن كننت ال نة الالريقة ا ىل  كن

ف امن القرق بونشن لبوأ القرآن المريعف  جو  بأن القرآن المريع جنء  أ  لحون

قريق الوحي ب ق ه لملننهف  من ال نة الالريقة املننهن مأ ع يلنل ف  من 

لنبو  لالحديث اإن قوة: امن القرق بوأ الحديث ا  لقنظشن امأ النبي 
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ف  جو  القدسيف إه الحديث القدسي ملننه مأ ع يلنل  للق ه مأ النبي 

فف بأن الحديث القدسي  لقي ملننه اي  لع النبي  باريق الوحي   نه  يلن

يتر  بشىا الملن   حوننن اوقو : )نقث اي  المبنهرف لقد كنن النبي 

نل   أ قريق ال  ديد ال (  من الحديث النبو  املننه مأ ع يل… ل ي 

 أ قريق الوحي المبنهرف لم ة هىه اآلينم الدالة     حجوة ال نة الالريقة 

 ك ور اي القرآن المريع. 

يالور اوشن  اأحنديث ك ورل كنن النبي  وأما السنة الشريفة:

بتراحة إل   ن قن  ه لاجبةف ل ن  مره إنمن هو مأ ع سبحننه ليلنل ف 

 منشن: 

اي حجة الوداع: )يركت اومع  مريأ من إن ا  تم ع بشمن ا أ  قوله  -1

اإن اي هىا القو  النبو  المريع ي وية  4يل وا  بداف  ك نا ع لسنة نبوه(

 بوأ  القرآن  المريع  لال نة الالريقة اي الحجوة. 

: )يوه   حدكع  ن يقو : هىا من  لاه المقداد بأ ملديمرا مأ قوله  -2

ن اوه مأ حا   ح  ننهف  لمن كنن اوه مأ حرام حرمننهف  ال ك نا ع من كن

مأ ب غه  ني حديث كىا به اقد كىا ع ل سوله لالى  حدثه(ف اإن هىا 

 الحديث الالريف نص اي البنا. 

حديث ملنه بأ جبة الم قدم اي يلريف  ال نة الالريقة ال قريرية  -3

اج شد   يي(ف حوث قن   الم لمأ ملن  قوله: ) قلي بنلقرآن ثع بنل نة ثع

الحمد ر الى  لاق  سو   سو  ع لمن يحبه ع ل سولهف اإن  له النبي 

ف بحجوة  ال نة  الالريقة  .   اي هىا إقرا اف صريحن

اشو من ثبت لدينن باريق ال هبشة اوه مأ  ن التحنبة  وأما اإلجماع:

اي هيءف لال لقلنءه اي حونيهف  لال يخنلقونه  كننوا ي  امون سن ه 

يا بون منه دلواف غور قوله لا واهف لال اامشع بشىا المبد  بلد لانيهف اإنشع 

 كننوا إها لع يجدلا اي القرآن المريع بغو شع لجؤلا إل  سنة النبي 

اي م ة هىه الحندثة هيء؟  ي  نءلون اومن بونشع هة  ل   أ  سو  ع  

                                                           
  لاه منل  اي الموقأ. 4
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يء؟ اإن لجدلا قلوا بمن اي م ة هىا األمر بال هة قل   سو  ع 

ف لإن لع يجدلا   م وا  قولشع لقنسوا هىا األمر قل  به  سو  ع  

    األمو  األخرى المنتوص   وشن اي القرآن المريع  ل ال نة الالريقة   

لقد ُ  ع هل  منشع دلن ملن اة  ل مننز ة ممأ له     مل برف امنن هل  

ف.   إجمن ن

 اي  دل  مو   همشن:  : اننه ي ج  وأما المعقول

ف  ل   ( ك ور مأ األحمنم ال ي ل دم اي القرآن المريع جنء مجماف  ل  نمن

فف لهىا ك ه يح نج إل  بونن لمجم ه لمال ركةف ليقوود  ف  ل مال ركن ما قن

لما قهف ليختوص للنمهف إها الملن  المراد منه ال يقشع إال بىل ف لال نَّة 

البونن بأمر ع يلنل  حوث قن : )َل َْنَاْلنَن  هي ال ي يولت هىه المشمةف مشمة

َ  إِلَْوِشْع َللَلَ َُّشْع يَ َقَمَُّرلَن( )النحة: ْكَر ِل ُبَو َِأ ِل نَّنِ  َمن نُا ِ (ف امننت 44إِلَْوَ  الى ِ

ف إلوشن لقشع الم ناف لقد ا  برنن الم نا حجة لايبن ه  ال نة الالريقة مح جن

ف إلوه لقشع الم نا الى  هو متد  األمر لاجبن اومن مل ف لمن كنن م ح نجن

لالنشي الواج  االيبنع اشو لاج ف ألن القن دل األفصولوة يقو :منال ي ع 

 الواج  إال به اشو لاج . 

فف ألن ال ب وغ  ا( إن ع يلنل   مر الرسو   ب ب وغ القرآن المريع لبوننه ملن

القرآنف  من البونن امنن بنل نة ال ي ع إال بنلبونن لال ب وغ كنن ب  قوأ آينم 

مأ الخاأ اي  الماشرل المواحة لهف لقد قنمت األدلة      تمة النبي 

ف لال شو اوشمنف مأ م ة قوله يلنل : )َلَمن يَْنِاُق َ ِأ اْلَشَوى  ال ب وغ لالبونن ملن

ْكَر (ف لقوله يلنل : )إِنَّن نَْحُأ نَاَّ 4-3إِْن ُهَو إِال َلْحي  يُوَح ( )النجع: ْلنَن الى ِ

(ف لقوله يلنل : )َسنُْقِرئَُ  اَا يَْنَ  ( 9َلإِنَّن لَهُ لََحناُِ وَن( )الحجر:

 (ف لغورهن. 6)األ   :

هىا لال بد مأ اةهن ل إل   ن بل  النن  ممأ سقشوا  قولشعف  

ةف لاس ندلا اي د واهع هىه إل   ههبوا إل   ن ال نة الالريقة لو ت بحجَّ

لة لمن هي إل   لهنم لهمو ف للىل    يت  ن  صرف  مو  ح بوهن  د

الن ر  نشن لال  يلرض لىكرهنف  سومن لهي مواحة لمالن  إلوشن اي ك   
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األصو ف لي  اوع االقاع   وشن كة مأ   اد هل ف  ثع إنشن  يقه مأ  ن 

 يبحث  ل ي لرض لشن.

  

 مرتبة السنة الشريفة من الكتاب الكريم في الحجيَّة: 

ة للاجبة االيبنع لألدلة الم قدمةف للمأ هة هي اي مريبة  ال نة حج

 القرآن المريعف  م هي اي مريبة  دن  منه؟.

لالجواا  ن ال نة الالريقة ن حوث متد ي شن لألحمنم الالر وة يلد 

اي مريبة القرآن المريع يمنمنف إه هي دلوة قنقع     حمع ع يلنل  سبحننه 

لمن يقدم مأ األدلةف اا ارق لالحن   نبي من دامت صحوحة بنلن بة إل  ال

ب ق ه لملننه )القرآن  هىه بوأ حمع ع يلنل  الى  ل د     ل نن النبي 

بملننه دلن لق ه )ال نة  المريع( لبوأ حمع ع الى  ل د     ل نن النبي 

الالريقة(ف من دام متد  الحمع اي الحنل وأ هو ع يلنل ف للىل   جنز 

ققشنء ن   ال نة الالريقة بنلقرآن المريعف لن   القرآن المريع جمشو  ال

بنل نة الالريقةف  من الالنالوة اقد خنلقوا هل  للع يجوالا ن    القرآن المريع 

بنل نةف للمأ هىه المخنلقة لو ت ب ب  نال  ال نة الالريقة ن مريبة القرآن 

فف  ندهعف بدلوة  نشع لع يجوالا ن   ال نة الالريقة   بنلقر آن المريع  يلن

للمأ ألن كا مأ ال نة الالريقة لالقرآن المريع متد  م  قة بىايه. لالن   

يق لي  جحنن الننس      المن و ف لال  جحنن هنن ألحدهمن     اآلخر 

 اا ين   به. 

لهىا بابولة الحن  إها ي نلم ال نة الالريقة  بنلقرآن المريع مأ 

ريقة م وايرلف إه القرآن المريع م واير ك ه حوث ال بومف بأن كننت ال نة الال

جم ة ليقتوافف  من ال نة الالريقة   اآلحنديةف اشي اي مريبة دلن القرآن 

المريع بنةجمنعف للمأ ال ألنشن سنة بة ألنشن دلن مريب ه اي ال بومف اشو 

 م واير قالي لهي آحندية ظنوة. 

مأ حوث الحنجة هىا مأ حوث متد ية ال نة الالريقة لألحمنمف  من 

إلوشن اي اس وقنء األحمنمف اشي اي المريبة ال ننوة بلد القرآن المريعف  هل  

 ألسبنا  دل  همشن: 
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 ( القرآن المريع قالي ال بوم ك ه بنةجمنعف  من ال نة الالريقة  اشي آحندية 

ظنوة ال بوم اي مل مشنف إها الم واير منشن بق وةف لح   اي هىا الق وة 

  الققشنءف ح   يمند ال يخ و حديث م واير لاحد مأ االخ اف يخ  ف  ن ن

اي يوايره بوأ الققشنءف لمن كنن قالي ال بوم بنةجمنع اله   لل  بنل قديع 

 . (5)اي الرجوع إلوه مأ المخ  ف     قالو ه 

ا( ال نة الالريقة  :بونة ل م نا لهن حة لنتوصهف اشو     هل   صة 

ف لقبلي  ن يح نج إل  األصة قبة ال بعف  ثع إنه لو بنلن بة لشنف لهي له يبع

 سقط المبوَّأ ل قط البونن لال  مسف للىل  كننت بلده. 

إل  الومأف اقد  ج( من جنء اي حديث ملنه بأ جبة حونمن   س ه الرسو 

امنن هل  دلوا  قدم القرآن المريع     ال نة الالريقة ل قره  سو  ع 

ريع   وشنف للمأ ينبغي  ن ينحتر هىا ال قديع اي     يقديع  القرآن الم

الحنجة إلوشن اقطف لال ي لداه إل  متد ي شنف ألنشن اي هل  اي مريبة ي نل   

 القرآن المريع يمنمن كمن يقدم. 

د( القرآن المريع محتو  اي نتوص محدلدل ي شة الرجوع إلوشن 

سلة جداف امنن لاس قتنكهنف  من ال نة الالريقة اغور محتو لف بة هي لا

اي يأخور الرجوع إلوشن بلد  القرآن المريع لجشن مقبوالف هىا لال بد مأ 

ال نبوه هنن إل   ن  ك ر األصولووأ سن لا      ن  ال نة الالريقة   اي 

المريبة ال ننوة بلد القرآن المريع دلن يقتوةف لال بد مأ حمة قولشع هىا 

ل ن يغناوشع  أ هىا البونن     الوجه ال نني دلن األل  كمن  لاحتف 

 لال قتوة إنمن كنن ل ل ع به ال ةنمن هف او نبه له. 

 

 شروط حجي ِّة السنة الشريفة  : 

ال نة الالريقة حجة كمن يقدمف  سواء  كننت قولوة  م ال وة  م يقريريةف  للمأ 

القل وة  ل القولوة  ل ال قريرية ينق ع  هىا لوس     إقاقهف اإن يترانيه 

 ق موأ:  إل 
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ق ع يقل ه بتق ه ال الريلوة ال ب وغوة  أ ع يلنل ف لق ع يقل ه 

 بتق ه البالرية الجب وةف 

امأ الق ع األل  كة من ي ل ق بنألحمنم لالحا  لالحرامف لمأ 

الق ع ال نني كة األمو  الخنصة به ال ي مبننهن     الجب ة لالابولة البالرية 

ه ليريوبه ل جووش لين ومه ألثنن بو ه اي نومه لمالو ه للبنس كاريق ه 

 لغور هل . 

امن كنن مأ الق ع األل  اداخة اي نانق ال الريع لاةلاامف ليلد 

 متد ا  ص ون ل الريلة اةساموة لمن يقدم. 

ال إلاام لال حجوة  لمن كنن مأ الق ع ال نني اإنه خنص بنلنبي 

ال نة الالريقة الم امة اوه      حدف للىل  اإننن نرى الققشنء ي   نون مأ 

  مو ا ثاثة ال يل برلن اوشن حجوة من. لهىه األمو  هي: 

بمق ل  قبول ه البالريةف لجب  ه  لاأل من  ال ي يقوم بشن النبي   -1

 اةن ننوةف كالنمه لهرابه لقونمه لقلوده لمالو ه للبنسه لغور هل . 

 مدل     األقوا  ال ي يتد   نه بمق ل  خبريه اةن ننوة غور المل  -2

الوحي لغور الم ت ة بنألمو  ال الريلوةف كتف الجوشف لقب  الالنم 

اي غالل بد   نه صف الجوش     همة  لغورهف لقد ثبت  نه 

ملوأ لاي مواع محددف  ا أله  حد التحنبة لهو الحبنا بأ المنى : 

 هىا منا   نال  ع إينه لوس لنن  ن ن قدم  نه  ل ن أخرف  م هو الر   

: بة هو الر   لالحرا لالممودلف لحرا لالممودل؟ اقن  النبي لا

اقن  الحبنا: إها لوس ل  هىا بمنا ف ل هن  ب غوورهف اوااق النبي 

 هل ف اد  هىا      ن من  مر به النبي      لال لوس ب الريع 

لشع ثننون:  ن ع    ع  م امف لكىل  حندثة يأبور النخةف لقو  النبي 

ف دلوة     هل   يلنف ألن هىه األمو  يقوم     الخبرل بأمو  دنونكع

اةن ننوة المجردل  أ الوحيف لنحأ إنمن ا  برنن ال نة الالريقة حجة 

 الس نندهن إل  الوحي ا من انقت ت  نه لع يلد اوشن حجوة. 

مأ قو   ل الة لقنم دلوة خنص     ا  بن ه  من صد   أ النبي  -3

اإنه ال يل بر يالريلن للنمة الم  موأ لشىا ال يلع غورهف  خنصن بنلنبي 
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الدلوةف مأ هل  إبنحة ع له ال الج بأك ر مأ   بع ن ول مع يحريع هل  

    المؤمنوأ بنص القرآن المريعف  ل قنم الدلوة     ا  بن ه خنصن 

 بحنلة لاحدلف كالشندل خايمة. 

متد  امن  دى هىه األمو  ال اثة اشو سنة م امة ل مؤمنوأف  لهو 

 مأ متند  ال الريع اةسامي األصــ وة. 

 

 :(1)مكانة السنة الشريفة من القرآن الكريم من حيث طريقتها في التشريع

ال نة كمن قدمنن يبع ل قرآنف اشي مبونة لنتوصه لهن حه لمجم ه 

ل نمه لما قهف للمننن اي بل  األحونن نجدهن مؤكدل لمن جنء اي القرآن  

وه  ل إنقنص منهف لنجدهن  حوننن يأيي بأحمنم جديدل لع المريع دلن زيندل   

ي لرض لشن القرآن المريع  بداف ل    هل  اإننن يممأ  ن ناحظ  ن ن بة 

 ال نة الالريقة إل  القرآن المريع مأ هىا الوجه ي ج   اي   بلة  مو  هي:

 ن يمون مق رل لمن جنء اي الم نا المريع مجما  ل مال ركنف   - 1

ل لمن جنء ما قنف   ل مختتة لمن جنء  نمنفلهىه هي المشمة  ل مقود

 األص وة ل  نة الماشرل.

: )ص وا كمن   ي موني  صة(ف  امأ يق ور المجمة قو  الرسو  

 اإن اوه بوننن لقوله يلنل : )ل قوموا التال(ف اإنه مجمة. 

القرء بنلحو  اي  حنديث  لمأ بونن المال ر  يق ور النبي 

: نقوة للع ي  ع الالنالوة ب بويشنف لمأ يختوص اللنم قو  النبي  ثب شن الح

)ال ينمح المر ل      م شن لال     خنل شن لال     ابنة  خوشن لال     ابنة 

 خ شن(ف اإنه مختص للنم قوله يلنل : )َل ُِحةَّ لَُمْع َمن َلَ اَء هَِلُمْع  َْن يَْب َغُوا 

 (.24َر ُمَ ناِِحوَأ()الن نء:بِأَْمَواِلُمْع ُمْحِتنِوَأ َغوْ 

يد ال ن ق الومن  مأ الرسغف اإنه مقود  لمأ يقود الما ق قاله 

 (. 38لقوله يلنل : )َلال َّنِ ُق َلال َّنِ قَةُ اَنْقَالُوا  َْيِديَُشَمن()المنئدل:

 ن يمون مؤكدل لمن جنء اي القرآن المريعف ا مون بىل  دلوا  -2

: )ال يحة من  امرئ لمريعف لمأ هىا القبوة قوله ثننون ل حمع بلد القرآن ا
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م  ع إال باو  نقس منه( اإنه يأكودا لقوله يلنل : )َلال يَأُْك ُوا  َْمَوالَُمْع بَْونَُمْع 

ف ِمْأ  َْمَواِ  النَّنِ  بِنأِلثِْع َل َْن ُْع  بِنْلبَنِقِة َليُْدلُوا بَِشن إِلَ  اْلُحمَّنِم ِل َأُْك ُوا اَِريقن

 ن ي بت حممن زائدا     القرآن المريع سمت  -3(.188 َُموَن( )البقرل:يَلْ 

ل مد ي: )هنهدا   ل   نهف للع ي لرض له للع ينص   وهف م ة قوله 

بنلالنهد لالوموأ .. اإنشن نتوص نبوية م ب ة  ف لمنه قلنكه  6يمونه(

 ألحمنم سمت  نشن القرآن المريع. 

لهىه نقاة خنلف اوشن الالنالوة جمشو    ن ين   حممن جنء به القرآنف -4

الققشنءف حوث لع يجوالا ن   القرآن المريع بنل نة كمن يقدمت اةهن ل إلوهف 

للمأ يقولون إن ال نة الالريقة اي هىه الموااع ملراة لدلوة الن   ال 

ننسخةف اإن ن    القرآن المريع ال يمون إال بنلقرآنف لاألمر مب وق اي 

 م  ة ن    القرآن المريع بنل نة     مىه  الجمشو  ك   األصو ف لمأ 

ال لصوة لوا ن(ف اإنه ننس  لقوله يلنل : )ُك َِ  َ  َْوُمْع إِهَا ) قو  النبي: 

َحَلَر  ََحدَُكُع اْلَمْوُم إِْن يََرَ  َخْوراف اْلَوِصوَّةُ ِلْ َواِلدَْيِأ َلاألَْقَربِوَأ بِنْلَمْلُرلِف 

ف َ  َ  اْلُم َّ  (ف لينبغي  ن ي نبه هنن إل   ن الالنالوة ال 180ِقوَأ( )البقرل:َحق ن

يريدلن بمنلشع ن    القرآن المريع بنل نةف النال  بنل نة  أ القرآن المريع 

لا  بن هن متد ا مأ الد جة ال ننوة بلدهف بة إنشع يل برلنشن بمريبة القرآن 

المريع بشن كنن  المريع يمنمن مالون مع الجمشو ف لقولشع بلدم ن   القرآن

ال  بن ام  خرى غور ناللشن  أ مريبة القرآن المريعف بدلوة  نشع لع 

يجوالا ن   ال نة الالريقة بنلقرآن  يلنف للو كنن األمر هو نال  ال نة 

الالريقة  أ القرآن المريع لديشع لقنلوا بن خشن بنلقرآنف ألن األ    يت ح 

 ننسخن لألدن ف للمنشع لع يقولوا بىل . 

 

 اإلجمـــــاع -ج

 تعريفــــه: 
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ف (1)اةجمنع اي ال غة االيقنقف يقن :  جملوا     األمر ايققوا   وه

اي  لهو اي اصاا  األصولووأ: )ايقنق المج شديأ مأ  مة محمد 

  تر     حمع هر ي(. 

 

 تحليل التعريــف: 

 ه مأ : ملننه االه را  اي اال  قند  ل القو   ل القلةف  ألن هل  كاتفـاق

 اةجمنعف اا يمون اةجمنع خنصن بنلقو  اقط. 

: اوه إخراج مأ لع يب غ د جة االج شند مأ الل منءف   ل  وام المجتهديـن

النن ف  اإنه ال  برل بإجمن شعف لقد  رف بنلام لهي لاس غراق هنن 

اح رازا  أ ايقنق بل  مج شد   تر مأ اللتو ف اإنه لوس إجمن ن  ند 

اوه اح راز  أ  سوأييف خاان لبل  الل منء مأ  مة محمد  الجمشو  كمن

ايقنق مج شد  الالرائع األخرى ال نبقة. اإنه لوس إجمن ن  ندنن ) ن اةجمنع 

 مأ خواص هىه األمة كمن سوأيي يمريمن لشن ل الن لالأنشن. 

اي  تــر: ملننه اي زمنن منف قة اللدد  ل ك رف ينموره اح رازا  أ سبق 

 ن اةجمنع هو إجمنع كة المج شديأ اي كة اللتو  إل  آخر  الىهأ إل 

الامننف ألن اةجمنع يج  اوه هل ف بة إجمنع المج شديأ اي  تر لاحد 

 يمقي. 

هىا قود يخرج به من لوس حممنف  لمن كنن حممن غور  :على حكم شرعي

هر يف  اإن اةجمنع اي هل  لوس حجة  ند الجمشو ف  لقد  ق ق بل  

ال لريف للع يىكر هىا القود لمنشع ابأ الحنج  حوث قن : )    الل منء 

 مر( لوالمة الالر ي لغورهف اودخة اي هل  لجوا ايبنع آ اء المج شديأ 

اي  مر الحرلا لنحوهن ممن ال يدخة اي نانق الحمع الالر يف للمأ 

يجنا  أ هىا اةقاق بأن مأ ير  ايبنع هىا اةجمنع األخور إن كنن يأثع 

هف  اشو إجمنع     حمع هر ي يدخة اي نانق اةجمنع بشىا القودف  اي يرك

لإن كنن ال يأثع اي ير  هىا اةجمنع اشىا ملننه  ن هل  لوس مأ اةجمنع 

 الم امف  اا مننع  ن يمون مأ الواج  إخراجه مأ ال لريف. 

                                                           
 . 2/41المتبن  المنور مندل جمعف لال  ويح     ال واوح  (1)
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  ركن اإلجماع:
لنف ال  كأ اةجمنع االيقنق قوال  ل  ماف بأن ي قق المج شدلن جمو

ي خ ف  أ هل  لاحد منشعف     قو  لاحدف  سواء كننوا مج ملوأ اي ممنن 

لاحد  ل الف بأن ي بت  نشع جمولن الق ون اي م ألة ملونة     حمع لاحدف  

لكىل  ايقنقشع اي اللمةف بأن يتد   أ كة منشع اللمة اي الم ألة     

 نشو لاحدف ألن اللمة مأ المج شد دلوة المالرل وة. 

ىا  ند جمنهور الققشنءف لهه  بل  النن  إل   ن اةجمنع هو ه

 إجمنع التحنبة ال غورف ألنشع األصو  اي  مو  الديأ لت  شع بنلنبي 

 لهشودهع الوحيف اا  برل بإجمنع غورهع. 

لهه  نن  آخرلن إل   ن اةجمنع هو إجمنع الل رل النبوية ال غور 

ْجَس  َْهَة لاشن يشع مأ الرجس بقوله يلنل : )إِنَّ  ُ ِلوُْىِهَ  َ ْنُمُع الر ِ َمن يُِريدُ َّللاَّ

َرُكْع يَْاِشوراف( )األحااا: ( لهه  آخرلن إل   ن اةجمنع 33اْلبَْوِت َليَُاش ِ

: )إن المدينة قوبة ينقي خب شن(ف خنص بأهة المدينة دلن غورهع لقوله 

 لال ه   ن الخبث هنن هو الخاأ. 

هو ايقنق  ك ر المج شديأ اقطف لال  لهه  قوم إل   ن اةجمنع

يالرق ايقنق جمولشعف ا و خنلف ق ة منشع لع يلر هل  اةجمنعف  لمأ 

هؤالء بل  المل الةف لاألصح مىه  الجمشو ف لمن يأيي اي  دلة حجوة 

 اةجمنع. 

 

 أنواع اإلجمــاع: 

من يقدم هو اللايمة اي  كأ اةجمنعف  لهي ايقنق المج شديأ جمولن 

 ماف لالرختة اوه     من هه  إلوه بل  األصولووأف  ن يقو  قوال ل

بل  المج شديأ اي  تر مأ اللتو  قوال  ل يلمة  ما او مع 

اآلخرلن به اا يلن اونهف  اإنشع بىل  ينالون منالة الموااقف ليل بر هىا 

القو   ل اللمة مجملن   وه منشعف  لهو من ي م  بنةجمنع ال موييف لإنمن 

ختة ألنه جلة إجمن ن ارل ل نقي ن ب شع إل  الق ق لال قتور جلة  
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اي  مر الديأف اإن ال نكت  أ الحق اي مواع الحنجة هوانن  خر ف  ثع 

لو هرق النلقند اةجمنع ال نتوص مأ المة ألدى إل  يلى  انلقندهف ألن اي 

الوقوف     قو  كة لاحد منشع اي حمع كة حندثة حرجن بونشعف  اونبغي  ن 

يجلة اه شن  الق وى لال موم مأ البنقوأ كناون اي انلقند اةجمنعف لمأ هىا 

 القو  محة اخ اف كبور بوأ الققشنءف ي لح اومن ي ي: 

 اقد هه  األصولوون إل   ن اةجمنع     ق موأ: 

إجمنع صريحف لهو  ن ي قق المج شدلن     قو   ل الة بالمة صريحف  -1

قو   ل القلة دلن  ن يخنلف اي هل  لاحد بأن يرلى  أ كة منشع هىا ال

 منشع. 

إجمنع سمويي: لهو  ن يقو   ل يلمة  حد المج شديأ بقو   ل بلمة  -2

 اول ع البنقون بىل  اا ي شرلن ملن اة من. 

لالق ع األل  هو اللايمة اي اةجمنع كمن يقدمف لهو حجة بنيقنق 

 ي حجو ه     آ اء كمن ي ي:جمنهور الققشنءف  من الق ع ال نني اقد اخ  قوا ا

 نه لوس حجة ما قنف لال يل بر مأ  نواع اةجمنع الى  هو  حد متند   -1

الالريلة اةساموةف لإل  هىا هه  الالنالي  حمه عف  ل و   ابأ  بنن 

مأ الحنقوةف ل بو بمر البنقاني مأ األهلريةف لبل  المل الةف لدالد 

 ال نهر . 

الونف للمنه اي مريبة ثننوة بلد اةجمنع التريحف اا  نه يل بر إجمن ن ق -2

يمقر جنحدهف بخاف اةجمنع التريحف اإنه يمقر جنحده كمن سوأييف  لإل  

 هىا هه  جمشو  الحنقوة لبل  الالنالوةف لهو مىه   حمد بأ حنبة. 

 نه حجة بالرائط انقراض اللترف لو وقأ مأ ان قنء الملن اةف  لهىا  -3

 ق اةسقرائوني. مىه   بي اسح

 نه إجمنع للمنه لوس قالونف إنمن هو دلوة ظني ك نئر األدلة ال نوة  -4

األخرىف  لهو مىه   بي الح أ المرخي مأ الحنقوةف لاآلمد  مأ 

 الالنالوة. 
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 أدلة حجية اإلجمــاع الصريا: 

ايقق جمشو  الم  موأ      ن اةجمنع حجةف ل نه دلوة مأ  دلة 

موةف لإن كننوا اخ  قوا اي  نوا ه لقبول ه لهرلقه     من الالريلة اةسا

مرف لسوأييف لخنلف اي هل  الن َّنم لبل  الالولة لالخوا جف لههبوا إل  

  ن اةجمنع لوس بحجة  صا. 

لقد اس دلوا لحجوة اةجمنع بأدلة ك ورل مأ الم نا لال نة لاةجمنع 

 لالملقو      النحو ال نلــي: 

 

 الكريم: من الكتــاب 

لقد ل د اي القرآن المريع آينم ك ورل يقود ك شن لجوا اح رام ايقنق 

الم  موأ لالمنع مأ مخنلق شعف كمن يد      صاحشع ليقواهع باريق يحوة 

 اج من شع     اا   ل خاأ. 

 لمأ هىه اآلينم المريمة. 

ُسوَ  ِمْأ بَْلِد َمن يَبَوَّ  َّبِْع َغْوَر َسبِوِة قوله يلنل : )َلَمْأ ياَُلنقِِق الرَّ َأ لَهُ اْلُشدَى َليَ 

 ( 115اْلُمْؤِمنِوَأ نَُول ِِه َمن يََولَّ  َلنُْتِ ِه َجَشنََّع َلَسنَءْم َمِتوراف( )الن نء:

 وجه االستدالل بهذه اآليـــة الكريمة:

لايبنع غور سبوة   ن ع جمع اي هىه اآلية بوأ مالنق ة الرسو  

لحدهن ي  وج   ال ه   ن مالنقة الرسو  المؤمنوأ اي الو ودف ل

الو ود. اد  هل       ن ايبنع غور سبوة المؤمنوأ المىكو  حرام ي  وج  

انئدل. لإها كنن  الو ود كىل ف لإال لمن كنن اي امه إل  مالنقة الرسو  

ايبنع غور سبوة المؤمنوأ حرامن كنن ايبنع سبو شع لاجبنف ألن ايبنع  حد 

ِ َ  َ  بَِتوَرلم  َنَن ال بة ال بد منه  بنص اآلية: )قُْة َهِىِه َسبِوِ ي  َْدُ و إِلَ  َّللاَّ

ِ َلَمن  َنَن ِمَأ اْلُماْلِرِكوَأ( )يوسف: ( لال ه   ن 108َلَمِأ ايَّبَلَنِي َلُسْبَحنَن َّللاَّ

 سبوة المؤمنوأ هو من ايققوا   وهف امنن من ايققوا   وه لاج  االيبنع لىل . 
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ةم  ُْخِرَجْت ِل نَّنِ  يَأُْمُرلَن بِنْلَمْلُرلِف َليَْنَشْوَن َ ِأ قوله يلنل :  )ُكْن ُْع َخْوَر  ُمَّ

ف لَُشْع ِمْنُشُع اْلُمْؤِمنُوَن  ِ َللَْو آَمَأ  َْهُة اْلِم َنِا لََمنَن َخْورا اْلُمْنَمِر َليُْؤِمنُوَن بِن َّ

 ( 110َل َْك َُرُهُع اْلقَنِسقُوَن( )آ   مران:

 الستدالل بهذه اآليــة: وجه ا

إن الخورية يوج  الحقوقة اومن اج ملوا   وهف  ألنه لو لع يمأ حقن 

ِ إِال اللَّاُ   ُ َ بُُّمُع اْلَحقُّ اََمنهَا بَْلدَ اْلَحق  لمنن ااالف لقوله يلنل : )اَىَِلُمُع َّللاَّ

ور األمعف (ف لال ه   ن األمة اللنلة ال يمون خ32اَأَنَّ  يُْتَراُوَن( )يونس:

ةم  ُْخِرَجْت ِل نَّنِ        ن ع يلنل  لصقشع بقوله يلنل : )ُكْن ُْع َخْوَر  ُمَّ

ِ َللَْو آَمَأ  َْهُة اْلِم َنِا  يَأُْمُرلَن بِنْلَمْلُرلِف َليَْنَشْوَن َ ِأ اْلُمْنَمِر َليُْؤِمنُوَن بِن َّ

(ف اإها 110ْك َُرُهُع اْلقَنِسقُوَن( )آ   مران:لََمنَن َخْوراف لَُشْع ِمْنُشُع اْلُمْؤِمنُوَن َل َ 

اج ملوا     األمر باليء يمون هل  الاليء ملرلانف  لإها نشوا  أ الاليء 

 يمون هل  الاليء منمراف اومون إجمن شع حجة لىل . 

 

ف ِل َُمونُوا ُهَشدَاَء َ  َ  النَّنِ  َليَ  ةف َلَسان ُموَن قوله يلنل : )َلَكىَِلَ  َجلَْ نَنُكْع  ُمَّ

ُسوُ  َ  َْوُمْع َهِشوداف()البقرل:  ( 143الرَّ

 

  :وجه االستدالل بهذه اآليــة الكريمة

إن الوسنقة هي اللدالةف لمنه قوله يلنل : )قَنَ   َْلَسُاُشْع  َلَْع  َقُْة لَُمْع 

(ف      دلشعف ثع كة القلنئة منحترل اي ال وسط 28لَْوال يَُ ب ُِحوَن( )الق ع:

لال قريطفف اإن  كل  القلنئة الحممة لالققه لالالجن ة  بوأ اةاراق

لاللدالة. انلحممة ن وجة يمموة القول اللق وةف لهي م وساة بوأ الحربال 

لالغبنللف لكىل  كة مأ اللقة لالالجن ة لاللدالةف امنن ال وسط لىل  هو 

 من ش  هىه القلنئة ك شن. 

 

 من السنة المطهرة: 

بمجمو شن  تمة هىه  بت  أ النبي هننل   حنديث  دل لآثن  ث

األمة  أ الخاأ لالالةف لاس حنلة اج من شن     غور الحقف مأ هىه 
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(  لاه ابأ منجه(ف لقوله  : )من األحنديث: )إِنَّ  ُمَّ ِي ال يَْج َِمُع َ  َ  َاالَةم

 آه الم  مون ح نن اشو  ند ع ح أ(  لاه  حمد اي ك نا ال نةف لقوله 

ع     الجمن ة( لاه الن نئيف لقوله  : )اإن يد  مأ خنلف( :

: )  ومع الجمن ة قد  هبر اقد منم مو ة جنه وة( لاه  حمدف لقوله 

 بنل واد األ  ع( لاه  حمدف لغور هل  مأ األحنديث الالريقة الم ورل. 

 

  من العقـــل:
نم مأ الم قق   وه  ن المج شد اي اةسام ال يىه  إل  قو  إال إها ق

  وه الدلوةف ألن خاف هل  يالشيف لاالج شند غور ال الشيف إه إن لاج شند 

قوودا لهرلقن ك ورل ملرلاة اي بنبشنف اإها كنن هىا حن  المج شد انج منع 

المج شديأ  لل  بشىه الخنصوةف ل    هل  يمون ملننه ايقنق المج شديأ     

يبنع لشىا الدلوةف لمأ ثبوم الدلوةف  لإها كنن كىل  كنن الحمع لاج  اال

ن را لخقنء الدلوة   ونن  قمنن إجمن شع     الحمع مقنم الدلوة نق هف ألنه 

 دلوة   وه.

 

 أدلة نفاة االحتجاج باإلجماع السكوتي: 

 اي  دل م نئةف   ندمن هنل  التحنبة   ن  مر بأ الخانا  - 

 منشن: م ألة من  الة  نده منها يقلة به. 

جنونشن هوبة منهف  اأهن لا   وه كة بمن  آهف  لمنشن إسقنق المر ل

سنك ن ح   سأله  أ   يه اأا نهف لهكر له األدلة بمن يخنلف  لكنن   ي 

    الققشنء اآلخريأف ف امن   مر إل    يه لسن    وهف اإن هىا يد      

سمت  ل  األمر للع يمأ سمويه  ان بمن  هن  به التحنبة   ن   ون 

ة  نه  ا نه بلد هل  بخاف من  هن لا به   وهف اموف ف بدلو     مر 

 يممأ مع هىا ا  بن  ال موم دلوا     الموااقة. 

اي حونيه اي م ألة اللو    أ مخنلقة  مر  سموم ابأ  بن   -ا

لإظشن ه المخنلقة لال حد  بلد لانيهف حوث قن  له بل  التحنبة: )من 

الد ل(ف اإن كننت الد ل منلت منل   ن يخبر  مر بقول  اي اللو ؟ اقن : 
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مأ إ ان مخنلق ه اا ه   ن ال ووف الم  اة      قنا  ابأ  بن   

الل منء اي  تو  ك ورل م أخرل قد يمنع هؤالء الل منء مأ إ ان مخنلق شعف 

 اا يمون سمويشع دلوا     الرانف لمن  ك ر ال ووف ال نلمة  بر ين يخنن. 

ل  رل  لال أمة لالن ر لغور هل  مأ سموم الل منء قد يمون  -ج

األسبنا المننلة ةظشن  الر   اا يتح  ن يل بر ال موم مع هل  ك ه 

  ان لموااقة.

 

 أدلة المحتجين باإلجماع السكوتي ومناقشتهم ألدلة النافين له: 

اه راق ال م ع  ل اللمة مأ كة المج شديأ م ل ر غور مل ندف لالمل ند  - 

 وى لي  ع سنئرهعف امنن سمويشع ي  ومن     ح    ن ي ول  المبن  الق

اللندلف  اا يح نج مع هىه اللندل إل  دلوةف بة اللمس هو الى  ي حنج 

 إل  دلوة. 

ال يممأ ا  بن  ال موم إال موااقةف ألن الحمع إها كنن مخنلقن لر    -ا

هىا ال نكت كنن ال موم   وه حرامنف لالمج شدلن لالتحنبة بتو ل 

مون بىل ف إه لو حتة منشع هل  لاالت  دال شع لسقط  خص ال ي ش

ا  بن هع مأ زمرل  هة اةجمنعف ل ندهن ال برل لمخنلق شع الموهومةف 

 مع  ن اةجمنع انلقد      دال شع جمولن. 

بأنه  -كمن يقدم–الى  اح و به المخنلقون  يجنا  أ سموم   ي  -ج

نئ   نده  ل دم الغرم   وه محمو       ن من  ا وا به مأ إم ن  المن  الق

اي م ألة اةسقنق كنن ح ننف إال  ن يلجوة  داء التدقة لال اام الغرم 

صوننة  أ القوة لالقن    نية لح أ ال ننء لاللد  كنن  ح أف  ا ع يمأ 

 سمويه إال  ان. 

ف اا ن  ع  إها س منن بأن من  ا وا به كنن خاأ صريحن اي       ي  -د

 حققن الاف ألن ال موم بالرق التوننة  أ القوم جنئاف  بأن سمويه كنن م

لع ي مت ما قنف بة سمت  لهل  إل  آخر المج س يل ومن ل ق ون. ل  ي 

ل وقع سؤالهف ا ع يمأ هىا ال موم هو ال موم الم م ع اوهف ألن ال موم 
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ف للع -    من يأيي-الم م ع اوه إنمن هو ال موم بلد الل ع لملي مدل ال أمة 

 أ هنن كىل ف ا ع يمأ اوه حجة لشـــع. يم

 من حديث الِد ل اغور صحوحف ألن الخاف لالمننظرل بوأ التحنبة اي  -هـ

كنن  لوأ  ف ثع إن  مر م ألة اللو ف  هشر مأ  ن يخق       مر 

ل حق مأ  ن يخال  د يه اي سبو هف اإن له مأ المواقف الم ورل من يالشد له 

 بىل .

هىا الحديثف اإنه يج  حم ه      ن ابأ  ل    ال   وع بتحة

إنمن ا  ى   أ المف  أ المننظرل مع  مر ال  أ بونن مىهبه   بن  

ل  يهف إه الواج         مؤمأ اي م ة هىه الحن   ن يبوأ   يه لمن هو 

يرجمنن القرآنف اإن ال نكت  أ الحق  حق  ندهف  اموف بنبأ  بن  

لاجبة   وهف للىل  ا  ى   أ المف هوانن  خر ف لمأ المننظرل غور 

  نشن لىل ف لهي غور مواع البحث هنن. 

ل من من اس د  به الختوم مأ  ن هىا ال موم قد يمون ل  رل  ال 

ل موااقةف اإنه مردلدف ألن مأ هرلق اةجمنع ال موم ملي مدل ال رل  

 لال أمةف للىل  لع يلد لشىه الالبشة مأ لجهف

 رل ف اقوة ثاثة  ينمف لقوة مج س الل عف  هىا لقد اخ  ف اي مدل ال

لاألصح  ند   ن هل  يخ  ف بنخ اف نوع الم ألة يلقودا لسشولةف لحن  

المج شد اس لدادا لا و اف اا يقاع اي مديه بامأ ملوأف للىل    ى 

 جحنن مىه  الحنقوة اي ا  بن  اةجمنع ال مويي دلوا قالونف للمنه دلن 

  يمقر جنحده بخاف اةجمنع التريح.اةجمنع التريحف  اا

 

 شــــروط صحة اإلجماع: 

ال بد لتحة اةجمنع مأ هرائط ملونةف بحوث إها انم لاحد منشن 

ا  بر إجمن ن بنقا ال حجة اوه ما قنف لهىه الالرلق منشن من هو محة ايقنق 

 لمنشن من هو محة اخ اف بوأ الققشنءف لهي: 
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إن اةجمنع ال يل بر حجة إال إها انقرض :    انقراض عصر المجمعين -1

 تر المج شديأ الىيأ  جملوا     حمع الم ألةف امن دام لاحد منشع حون لع 

 يل بر هىا اةجمنع حجة.

لقد هه  إل  اه راق هىا الالرق  حمد بأ حنبة لبل   صحنا 

الالناليف لاح جوا بأن  جوع بل  المج شديأ مح مة من داموا  حونءف 

 منع بىل ف  اإها منيوا انقاع هىا االح من  لثبت اةجمنع.اون ق  اةج

لهه  جمشو  الققشنء لاوشع الحنقوة لبل  الالنالوة إل   ن 

انقراض اللتر لوس بالرقف لاح جوا بأن اةجمنع إنمن هو اي ال غة االيقنق 

ال غورف لقد حتةف اا يح نج إل  غوره ملهف ل دلا      صحنا الر   

جوا ل مجملوأ الرجوع  أ   يشع بلد من يع اةجمنع منشعف األل  بأننن ال ن

لهل  ألن الرجوع إمن  ن يمون مأ الجموع اومونون بىل   جملوا     

نقو  إجمن شع األل ف انمون بىل   منم إجمن وأ:  حدهمن بنقة ال محنلةف 

لهىا محن ف ألن اةجمنع دلوة قالي ال اح من  اوه ل نقو ف  لإمن  ن يمون 

ع مأ لاحد منشع اقطف لهىا محن   يلنف ألنه بىل  يخنلف إجمنع الرجو

 المؤمنوأ الى  هو حجة م امة ل جموــع. 

 لبىل  ي  ع ل جمشو  مىهبشع اي  دم اه راق انقراض اللتر. 

 

جرى اوشن اخ اف بوأ الققشنء اي زمأ  أن ال يكون على مسخلة -2

ع ي ققوا اوشن     حمعف  التحنبةف  ا و اخ  ف التحنبة اي م ألة بونشع لل

 ام نع     مأ بلدهع  ن يجملوا اوشن        . 

لقد هه  إل  ا  بن  هىا الالرق اي صحة اةجمنع  حمد بأ حنبةف  

 ل ك ر الالنالوةف لبل   هة الحديث. 

لهه  الحنقوة لبل  الالنالوة إل   نه ال  برل بشىا الالرق ما قنف  

ون         خنلف اوه بل  التحنبة لال مننع  ندهع مأ  ن يج مع ال نبل

 . 

 

 : استدل أصحاب القول األول بخدلة منهــا
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إن اخ اف التحنبة ال ه  ننيو  أ دلوةف لهىا يلني  ن لمة منشع دلوة  - 

    من هه  إلوهف امنن إجمنع مأ بلدهع يأيود ألحد الر يوأ خاان ل ر   

 ة الدلوة بنقة. ال نني المب ني     الدلوةف لاةجمنع اي ملن ا

اي يتحوح هىا اةجمنع يل وة بل  التحنبةف  إه اةجمنع حجة  -ا

قالوةف  امأ خنلقه ا  بر انالف لمحن  يل وة التحنبة بلد من هشد لشع 

 بنلخورية اي  ك ر مأ حديث هريف. الرسو  

 تدل أصحاب القول الثاني بخدلة منها: واس

لقد ال واف اا دا ي إل   ن األصة اي اةجمنع ايقنق  هة اللترف  - 

 اه راق هيء آخر. 

ال يلني قبو  اةجمنع هنن ملن اة الدلوة األل  المخنلفف ألن هىا  -ا

اةجمنع كنن مباا ل دلوة لم ب ن  نه لوس دلواف ا ع يبق اي ملن اة 

الدلوةف كمن إها  نا  ع يلنل  نتن بلد اللمة بنلقون ف اإنه مباة لحمع 

لع يبق مبر  ل ل وة التحنبةف ألنشع كننوا ي بلون القون ف  ل    هل  

 دلوا ثع  لغي ا  بن  هل  الدلوة. 

 

 ل اس نند اةجمنع إل  دلوة يت ح ل حمع  :قيام دليل يصلا للحكم  - 3

المجمع   وهف اقد هه  جمشو  األصولووأ إل   ن اةجمنع ال يجوز انلقنده 

ي ب ه اةجمنعف للع يالى  أ هل  إال إها كنن هنن  دلوة يد      الحمع الى  

إال ق ة مأ النن  الىيأ   لا  ن اةجمنع جنئا للو لع يمأ هننل  دلوة ل حمع 

 إال اةلشنم لال  ديد. 

 

 وقد استدل الجمهور لهذا الشرط بخدلة منها: 

 ن اةجمنع اج شندف بة هو مجموع اج شند المج شديأف لاالج شند ملننه  - 

حمع مأ دلو هف امنن اةجمنع كىل ف إه لوس بى  الجشد اي اس خراج ال

 ال الريع بدلن دلوة اج شنداف بة يحممنف لهو ممنوع هر ن. 

إن إجمنع األمة جمولشن دلن خاف لاحد اوشن دلوة     لجود الدلوةف  -ا

ألن اللقة يحوة  ندل اج منع آ اء المج شديأ جمولن دلن خاف لاحد 

نعف لهل  ا  مندا     يلدد منشع مأ غور دلوة ي  ند إلوه هىا اةجم
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المالن ا لااليجنهنم القمريةف لقرق االس نبنقف امنن قونم الدلوة 

 لاس نند اةجمنع إلوه ارل ل  ق وة. 

للمأ قد يقو  قنئة: إها كنن اةجمنع مح نجن إل  دلوة ا منها ال 

نجلة هىا الدلوة هو الم  ند اي الحمع دلن اةجمنعف ثع من هي انئدل 

 ع قونم الدلوة؟ اةجمنع م

لالجواا     هل   ن ك ورا مأ األدلة ال قتو وة اي الالريلة 

اةساموة ظنوة اي دالل شن لثبويشن ملنف لمنشن من هو قالي ال بوم ظني 

الداللةف  ل ظني ال بوم قالي الداللةف لق وة منشن قالي ال بوم لالداللة 

لالداللةف انال  راض  ملنف اإن كنن اةجمنع م  ندا إل  دلوة قالي ال بوم

صحوحف ألن اةجمنع لع يقده هو نف للمأ إها كنن الدلوة ظني ال بومف  ل 

ظني الداللةف  ل ظني ال بوم لالداللة ملنف اإن اةجمنع اي هىه الحن  يراله 

مأ مريبة ال أ إل  مريبة القاعف ألن اةجمنع دلوة قالي مأ  دلة األحمنمف 

كمن –سومن  ن  ك ر األدلة اي الالريلة اةساموة امنن مح نجن إلوه لىل ف ال 

 مأ هىا النوع.  -يقدم

 ن ال يمون هنن  نص قنقع يلن ض من جنء به اةجمنعف سواء مأ   -ج

القرآن المريع  ل ال نة الالريقةف للو كنن هننل  نص قالي يلن اه 

انةجمنع بنقةف ألن اةجمنع ال ينلقد اي ملن اة النتوص القالوةف إه 

نتوص يأيي اي المريبة األلل ف لاةجمنع اي المريبة ال ننوة بلدهنف ال

للىل  ال يتح اي ملن ا شنف لكىل  ال ينلقد اي ملن اة إجمنع سنبقف 

ألن اةجمنع حجة قالوة اا يجوز مخنلق ه ما قنف  اإها من  جمع الم  مون 

اي  تر مأ اللتو      حمع لع يجا  قد إجمنع بلدهع     خااشعف 

 لكة ايقنق     خاف إجمن شع األل  بنقة. 

 

 حكم اإلجمــاع: 

     نواع ل ق نم جرى بوننشنف  لقد اخ  ف  -كمن يقدم–اةجمنع 

الققشنء اي حممه     ح   اخ ااشع اي  ق نمهف  امنشع مأ هه  إل   نه 

قالي اي كة  ق نمهف  لمنشع مأ هه  إل   نه ظني اي بللشن قالي اي 

لبننء     هىا االخ اف اخ  قوا اي حمع جنحدهف  يمقر  م ال  بللشن اآلخرف
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يمقر؟ اقوة إن كنن قالون يمقر لإن كنن ظنون ال يمقرفف لقوة يمقر ما قن 

 لقوة ال يمقر جنحده  بدا. 

 لالحق  ن اي الم ألة يقتوة للجوه     النحو ال نلي: 

وم مأ الديأ :  ن يمون الحمع ال نبت بنةجمنع ممن هو مل الوجه األول -1

بنللرل لف      مه م و ر لمة النن  خنص شع ل نم شعف  كقراوة 

التال لالحو لالتوم لالاكنل لحرمة المىاف لغور هل ف لهىا 

 الخ اف اي يمقور جنحده. 

:  ن يمون الحمع المجمع   وه لوس مأ المل وم مأ الديأ الوجه الثاني -2

ال بومف لم قق     بنللرل لف للمأ اةجمنع المنلقد   وه قالي 

صح ه بوأ الققشنءف بأن يمون إجمن ن صريحن م وايرا لع ي  قر اوه 

 خاف سنبق بوأ التحنبة. 

 اشىا اةجمنع اخ  ف الل منء اي يمقور جنحده.

اىه   ك ر الحنقوة إل  يمقور جنحده ما قنف ألنه إنمن  لمن ثبت قالن 

الديأ بنللرل لف ال ارق  نه حمع ع يلنل ف  او نل  اي هل  من ثبت مأ 

 بونشمن.

لهه   ك ر الالنالوة إل  ال قتوةف اقنلوا: إن كنن إجمن ن مال شرا 

اإن جنحده يمقرف لإن كنن إجمن ن خقون ال يا ع   وه كة  حد اا يمقر 

 جنحده. 

لهه  بل  الققشنء اآلخريأ إل   ن جنحده ال يمقر ما قنف ألنه 

 لوس مل ومن مأ الديأ بنللرل ل. 

:  ن يمون اةجمنع غور مجمع     قالو هف بأن كنن الوجه الثالث -3

سمويون  ل منلقدا بلد خاف سنبق     مواو ه اي زمأ التحنبةف   ل 

كنن قالون للمنه ل د إلونن باريق اآلحند. اإن هىا اةجمنع ال يمقر جنحده 

ي هل  بنيقنق الققشنءف ل نو هف لاخ اف الققشنء اي حجو هف ف اإنه ي نل  ا

 كة األدلة ال نوة األخرىف  للع يقة  حد ب مقور منمر لاحد منشنف امىل  هنـن. 

 

 درجــات اإلجمــاع: 
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ممن يقدم ناحظ  ن الققشنء     ي  ومشع لايقنقشع     حجوة 

اةجمنع مخ  قون اي بل   نوا ه لهرلقهف للىل  اإننن سوف نلمد إل  

ج شن بنلن ر اليقنق الققشنء يريو  هىه األنواع     ح   حجو شن لد 

 لاخ ااشع   وشنف انللشن اي الد جنم ال نلوة: 

إجمنع التحنبة التريح اي قولشع ل م شع     حمع ملوأف  اشىا محة  -1

ايقنق جموع المج شديأ لالل منءف للع يخ  ف اي حجو ه  حد منشع كمن 

 يقدمف للىل  اشو دلوة قالي بإجمن شع. 

جمن ن صريحن  يلنف بنلقو   ل القلةف     إجمنع َمأ بلد التحنبة إ -2

 مر لع يرل اوه خاف التحنبةف اشىا إجمنع قالي  يلنف حوث إنه لع 

 -يخنلف اي حجو ه  حد ممأ يل د بر يهف إال نقر ق وة ال  برل بخااشع 

ف  للىل  اإن هىا النوع يأيي اي المريبة ال ننوة بلد النوع -كمن يقدم

 اللة  يلن. األل ف لإن كنن قالي الد

إجمنع التحنبة إجمن ن سمويونف اإنه يأيي اي المريبة ال نل ةف لقوة اي  -3

المريبة ال ننوة قبة إجمنع مأ بلد التحنبة صريحنف للمأ األل   لل  

الخ اف الققشنء اي حجو هف اقد هه  الالنالوة لغورهع إل   نه لوس 

ريحنف اإنشع ف خاان ةجمنع مأ بلد التحنبة ص-كمن يقدم-حجة ما قن 

 يح جون به. 

     مر  ل  اوه اخ اف التحنبةف اإنه  إجمنع مأ بلد التحنبة  -4

 يأيي اي المريبة الرابلةف ألنه إجمنع مخ  ف اوه     النحو الم قدم. 

اةجمنع الى  يبت اوه المج شدلن ثع يرجع  حد المج شديأ المجملوأ  -5

ققشنءف للىل  كنن اي   وه  أ   يه بلد هل ف اإنه محة اخ اف بوأ ال

 المريبة األخورل مأ مراي  اةجمنع. 

 

 مرتبة اإلجماع من القرآن الكريم والســنة: 

يقدم ملنن  ن القرآن المريع لال نة الالريقة همن المتد  األل  

ل  الريعف ل نشمن اي مريبة لاحدل مأ حوث حجو شمنف لإن كننت ال نة 

القرآن المريع مأ حوث الحنجة إلوشنف  الالريقة   يأيي اي المريبة ال ننوة بلد

 لمأ حوث ثبوم جائونيشن ليقتوايـشن. 
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 من اةجمنع اإنه يخ  ف  أ ال نة الالريقة اي هل ف ا وس هو اي 

مريب شن لال اي مريبة القرآن المريعف بة هو اي المريبة ال ننوة بلدهمن اي 

مأ غور  صة الحجوَّةف ا و يلن ض إجمنع لسنة قدمت ال نة الالريقة 

خافف لاةجمنع آنىا  بنقة غور صحوحف ألن مأ هرلق صحة اةجمنع 

 كمن يقدم  دم ملن ا ه ل نتوصف قرآنن كننت  ل سنة. 

 

 أهلية اإلجمــاع: 

 اه رق الققشنء اي الىيأ يقبة إجمن شع هرقوأ اثنوأف همن: 

ف  اإن ألن الحمع المجمع   وه إمن  ن يمون دلو ه قالون  ل ظنون االجتهاد: -1

كنن دلو ه قالون اإنه يقبة اوه المج شد لغور المج شدف ألن هىا الحمع ال محة 

لاج شند اوهف إ ه االج شند مح ه األدلة ال نوةف  من األدلة القالوة اا محة 

لاج شند اوشنف  ألن مخنلق شن ممنو ة ما قنف للمأ هىا لوس مأ بنا 

القالي األل  ال بنةجمنعف امنن اةجمنع اي هيءف ألن الحمع ثنبت بنلدلوة 

 اةجمنع لجوده كلدمه. 

لإمن  ن يمون دلوة الحمع المجمع   وه ظنونف    اوه مجن  لاج شند 

 لالر  ف اشىا ال يقبة اوه إال المج شدلنف ألنه ال  برل بر   غورهع. 

لهرلق االج شند مب وقة اي ك   األصو ف لال محة هنن لالرحشن 

 ليواوحشن. 

ف لالق ق هو ا يمنا المبنئر لاةصرا  عن كل فسق أو بدعة الخلو - 2

    التغنئرف لهو مو ن ل  شمة م قط ل لدالةف  من البد ة اشي هنن كة 

جديد     الديأ لوس     َسننه. لالمب دع      حد هو وأف إمن م لت  

 ل سقوهف  اإن كنن لاار اللقة  نلمن بقبح بد  ه مترا   وشن اشو 

كنن غور لاار اللقةف لغور  نلع بقبح بد  هف اشو  الم لت ف لإن

ال قوهف لالم لت  سنقط اللدالة غور مأمونف لكىل  ال قوهف اإنه سيء 

ال قمورف ألن ال قه خقة لاااراا يحمانه     الة من يخنلف ل لقةف 

 لق ة ال أمةف  للىل  لع يمأ هىا مأ  هة اةجمنع. 

 

 القيـــاس -د
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 تعريفــه: 

و المتد  الرابع مأ متند  ال الريع اةسامي بلد القرآن القون  ه

 المريع لال نة الالريقة لاةجمنع. 

لالقون  اي ال غة ال دبر لالم نلالف يقن  ق ت النلة بنلنلة    

قد يشن بشنف لاان ال يقن  بقان    ال ي نليه لقد يلدى بل ي كقولشع قن  

 الاليء     الاليء. 

 لملن  نق هف لالمقون  المقدا . لاألصة اوه قن  يقوس بن

 

لالقون  اي االصاا  الالر ي هه  اوه األصولوون مىهبوأف 

 لن رلا إلوه مأ زالي وأ: 

مأ حوث إنه دلوة هر ي مل برف الراوه بأنه:  الزاوية األولى: - 

 )م نلال القرع لألصة اي   ة حممه(. 

الالر يف  مأ حوث إنه  مة المج شد ي شر به الحمع  الزاوية الثانية: -ا

ل  وه اا ي بت الحمع به إال بإظشن ه      نه المج شدف الراوه بأنه: 

 )يلدية الحمع مأ األصة إل  القرع بل ة م حدل ال يد   بمجرد ال غة(. 

 

 تحليل التعريف األول: 

: يلني ال لند  بوأ القرع لاألصة اي الل ة الم  وجبة ل حمع اي مســـاواة

كننت الل ة اي القرع  قة منشن اي األصةف  اإنه  األصةف اوخرج بىل  من لو

ال يقن    وشنف  لال لبور بنلم نلال ياللر بأن الحمع إنمن ين قة مأ األصة 

إل  القرع بمجرد هىه الم نلال ي قنئون بدلن  ن يقوم بنق ه المج شدف اشو ثنبت 

 ل قرع بشىه الم نلال نق شن. 

 

 كنن األ بلة ال ي ال يقوم القون  إهن ل إل  األالفرع لألصل في علة حكمه: 

 إال بشنف لهي: القرعف لاألصةف لالل ةف لالحمع. 

لسوف نلرا م نال لىل  يواح ملن  كة منشمن لكنشه: لهو قو  

 الققشنء: )النبوى كنلخمر اي الحرمة لإلسمن (.
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 انلنبوى ارع ألنه يقن      هيء آخر لي حق به. 

  وه. لكنلخمر: هو األصةف ألنه المقوس  

لاي الحرمة: هو الحمعف ألنه الوصف الالر ي المنقو  مأ األصة 

 إل  القرع. 

لاةسمن : هو الل ة ال ي مأ  ج شن هرع الحمع اي األصةف  لب ب  

 لجودهن اي القرع م نلية لألصة نقة الحمع مأ األصة إل  القرعف 

 لالل ة هنن ال يال رق اوشن     هىا ال لريف إال  ن يمون اي القرع

م نلية لشن اي األصةف اودخة اي هل    ة القرع المالمولة اي دلوة األصة 

اي  صة ال غة لغور المالمولة به اي اةقاق ال غو ف لملن  هل  اخ اق 

القون  بداللة النص     هىا ال لريفف مع  ن القون  غور داللة النص  ل 

ال لريف ألنه  مقشوم الموااقة كمن ي موشن الالنالوةف لهىا بدلن ه   و  اي

 غور مننع. 

  

 تحليل التعريف الثاني: 

   نقةف  لال بد ل نقة مأ ننقةف لالننقة هنن هوالمج شدف امنن ملن  تعديــة: 

هل   ن القون  إنمن هو  مة المج شدف اا يل بر الحمع منقوال مأ األصة إل  

ة هل ف  لهىا القرع إال إها قنم المج شد بنق ه إلوهف اشو غور ثنبت اي القرع قب

 هو القن ق األسن  بوأ هىا ال لريف لال لريف األل . 

 

اوه إهن ل إل    كنن القون  ال ي الحكم من األصل إلى الفرع بعلة متحدة: 

جرى بوننشن اي يح وة ال لريف األل ف لالمراد ب قظ م حدل من   يد ب قظ 

اي القرع  الم نلال اي ال لريف األل  نق شنف     ن يمون الل ة م ممنة

 بمقدا  يممنشن اي األصةف لال يمون  لل  منشن. 

 

   ال يلرف بمجرد الواع ال غو  أللقنظ حمع ال تدرك بمجرد اللغة: 

األصةف  ا و كنن دلوة حمع األصة هنما لشن بمجرد الواع ال غو  لمنن 

هىا الدلوة دلوا     إثبنم الحمع ل قرع باريق مبنهرف لال حنجة مله إل  

ن ف لالمقتود بشىا القود إخراج داللة النص  ند الحنقوةف لهي من ي موه القو
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الالنالوة مقشوم الموااقةف  اإنشن لو ت مأ القون  اي هيءف لبىل  يمون هىا 

 ال لريف يااي القتو  الى  يلمنه ال لريف األل ف امنن جنملن مننلن.

يَْلبُدُلا إاِل إِيَّنهُ  لمأ  م  ة داللة النص قوله يلنل : )َلقََل  َ بَُّ   اَل

م  ن يَْب ُغَأَّ ِ ْندََ  اْلِمبََر  ََحدُُهَمن  َْل ِكاُهَمن اَا يَقُْة لَُشَمن  ُف  ف إِمَّ َلبِنْلَواِلدَْيِأ إِْحَ ننن

ف( )اةسراء: ( يالمة أف(ف اإن لقظ )23َلال يَْنَشْرُهَمن َلقُْة لَُشَمن قَْوالف َكِريمن

لشىا ال قظف ألن اللرا يأاف لزيندلف  اللرا اي  صة الواع ال غو 

امنن اللرا ممنو ن بنص اآلية مبنهرل ال باريق القون      ال أافف 

لكننت اآلية دلوا  صوا     ال أاف لدلوا  صوا     اللراف دلن 

 قون   حدهمن     اآلخر. 

 

 مذاهب الفقهاء في القياس وحجيته: 

متد  األص ي لشىه قدمنن اي  ل  بنا متند  ال الريع  ن ال

الالريلة هو قو  ع يلنل ف لال متد  غورهف ل ثب نن  ن ال نة الالريقة 

لاةجمنع  ام نن قالو نن     قو  ع سبحننه ليلنل  لحممهف امننن 

متد يأ بلد القرآن المريع لىل ف لهنن نقو  إن القون  متد  مأ متند  

 يلنل ف  لإال امن كنن لنن  ن الالريلةف ال ونن  ن ن بت دالل ه     حمع ع

 نجل ه متد ا مأ متند  ال الريع اةسامي. 

لال بد لنن قبة ال لرض ألدلة حجوة القون   ن نبوأ مدى ا  بن  

 الققشنء ل قون ف ل خىهع بهف انلققشنء اي حجوة القون      مىاه  ثاثة هي: 

   هل  مىه  جمنهور الل منءف لهو االح جنج بنلقون  ما قنف للشع   -1

  دلة مأ النقة لاللقة. 

مىه  ابأ حام لالن  نم لالخوا ج لبل  الالولةف لهو إسقنق  -2

 االح جنج بنلقون  ما قن لمنلهف للشع     هل   دلة  يلن. 

مىه  القنهنني لالنشرلاني لدالد بأ   ي األصقشننيف لهو  ن القون   -3

 لوس حجة إال اي صو يوأ اقط همن: 

ألصة     الل ة القنئمة اي القرع بنل قظ  ل  ن ينص الالن ع اي حمع ا - 

اةيمنءف كأن يقو : إنمن حرمت الخمر لإلسمن ف الندهن يتح قون  
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البورل لالنبوى لكة المالرلبنم األخرى ال ي ي وقأ اوشن اةسمن      

 الخمرف لإال اا. 

 ن يمون القرع  لل  بنلحمع مأ األصةف ألن الل ة اوه  قوى منشن اي  -ا

دف كقون  اللرا     ال أاف اي قوله يلنل : )َلقََل  َ بَُّ  األصة لآك

ن يَْب ُغَأَّ ِ ْندََ  اْلِمبََر  ََحدُُهَمن  َْل  ف إِمَّ  اَل يَْلبُدُلا إِال إِيَّنهُ َلبِنْلَواِلدَْيِأ إِْحَ ننن

م َلال يَْنَشْرُهَمن َلقُْة لَُشَمن قَْوالف َكِري ف( ِكاُهَمن اَا يَقُْة لَُشَمن  ُف  من

(ف اإن اللرا  لل  بنل حريع مأ ال أافف ألن الل ة لهي 23)اةسراء:

 اةيىاء آكد اي اللرا منشن اي ال أاف. 

 

 األدلـــة: 

 اس د  الجمشو  لمىهبشع اي االح جنج بنلقون  بأدلة ك ورل  همشن:  - 1

 (.2: )اَنْ  َبُِرلا يَن  ُلِلي األَْبَتنِ ( )الحالر:قوله تعالى -آ

 ن ع يلنل   مر بنال  بن ف لالقون  نوع مأ اال  بن ف  ستداللوجه اال

انلقون  مأمو  به لىل ف ثع إن األمر ل وجواف لالقون  مأمو  بهف انلقون  

 لاج ف اإها كنن لاجبن كنن اللمة به لاجبن  يلنف امنن دلوا لىل .

ةف  اإن قوة المراد بنال  بن  هنن االيلنظ ألنه المقشوم مأ سونق اآلي

 جو  بأن اال  بن  يقود االيلنظ باريق اللبن لف ألنه المقتود مأ ال ونقف 

لهو يقود القون  باريق اةهن ل  يلنف ألن اال  بن  هو االيلنظف لكة من 

هو  د الاليء إل  ن ورهف    إثبنم الحمع     الاليء بنلدلوة الم بت لحمع 

ف  نلع  نه م نق لألل  ن ورهف للوس قنصرا     االيلنظ اقط اي  صة ال غة

دلن ال ننيف لهىا يق لي  ن يمون األل  مقشومن باريق اللبن ل لال نني 

 مقشومن باريق اةهن ل ال غور.

اإن قوة: من دامت اآلية لا دل اي األل  اقط اشىا يلني  ن ال نني 

غور مراد ما قنف  جو  بأن اللبرل بلموم ال قظ ال بختوص ال ب ف  لهىا 

اا دا ي لمخنلق ه هنن مندام القون  داخا اي اال  بن  اي  صة محة ايقنقف 

 ال غة. 

اإها س منن  ن اال  بن  هو االيلنظ اقطف اإننن نقو : القون  ثنبت 

بشىه اآلية المريمة باريق داللة النصف لبوننه  ن ع قد هكر ها  قوم 
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لن  أ م ة ب ب  اغ را هع بقولشعف  ثع  مر بنال  بن  بحنلشع لومف اآلخر

هىا ال ب ف اا يحتة لشع من حتة أللل  ف  امنن ملن  هل   ن ع لاح 

لنن  ن الل ع بنلل ة موج  ل ل ع بنلحمعف لهىا هو القون ف  امنن االيلنظ 

المراد مأ اال  بن  هنما الملن  النق ي الى  هو االم ننع  أ اللودف 

م ة هل  الحمع  ند لل ملن  الح ي الى  هو بملن  انتراف الىهأ إل  

لجود الل ة نق شنف  ل    هل  كنن القون  نو ن مأ  نواع االيلنظف امنن 

 مالموال لمدلوال   وه بنلنص. 

إل  الومأ  ف حوث  ل   نه  نه بل ه النبي  حديث معاذ بن جبل -ب

لقن  له: بع يقلي؟ قن  بمن اي ك نا عف  قن : اإن لع يجد اي ك نا ع 

ف قن : اإن لع يجد اومن قلي  قلي بمن قل  به  سو  ع  يلنلي؟ قن :

: الحمد ر الى  لاق  سو  قن :  ج شد بر ييف قن   به  سو  ع  

  سوله لمن يرا  به  سوله. 

 

 قر ملنها     االج شند بر يه اومن ال نص   ن الرسو   وجه االستدالل:

ف لمن كنن مقرا به بة النبي اوهف لالقون  نوع اج شندف امنن مقرا به مأ ق

 اشو سنةف لال نة حجة كمن يقدم.  منه 

ثع إن حديث ملنه هىا مالشو ف لالمالشو  يقود قمأنونة ال أ كمن 

 يقدم اي بنا  ال نة الالريقةف امنن صنلحن ةثبنم القون  لىل . 

ملنها   وه قد يمون بغور  اإن قوة: االج شند الى   قر الرسو  

حأ بتددهف اقد يمون المراد به إ من  اللقة اي االس نبنق مأ القون  الى  ن

النتوص الخقوة الداللةف  ل الحمع بنلبراءل األص وة  ند  دم لجود الدلوة 

المننعف  ل المراد به القون      المنتوص        هف اإنه يجنا بأن 

االس نبنق مأ المنتوص الخقوة الداللة إنمن هو إ من  ل نتوص للوس 

ل   وشنف امنن هل  ممن اي الم نا لال نةف لاالج شند اي حديث ملنه إنمن زيند

ل د     من لوس اي الم نا لال نةف ل من حمع البراءل األص وةف اإنه ثنبت 

ف بنص القرآن المريع اي  قوله يلنل : )قُْة ال  َِجدُ اِي َمن  ُلِحَي إِلَيَّ   يلن

ف َ  َ  َقنِ عم يَْالَُمهُ إِال من ف  َْل لَْحَع ِخْنِايرم ُمَحرَّ ف َمْ قُوحن   َْن يَُموَن َمْو َةف  َْل دَمن
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ِ بِِه اََمِأ اْاُارَّ َغْوَر بَنغم َلال َ ندم اَإِنَّ َ بََّ   ف  ُِهةَّ ِلغَْوِر َّللاَّ اَإِنَّهُ ِ ْجس   َْل اِْ قن

فف لبنل نل145َغقُو   َ ِحوع ( )األنلنم: ي (ف امنن ممن اي الم نا لال نة  يلن

 لوس هو المراد بنالج شند اي حديث ملنه. 

فف  ابقي المراد مأ االج شند اي هىا الحديث القون ف لقد جنء ما قن

لهو يالمة من كنن منتوص الل ة لغور منتوصشن     حد سواءف  

لالقن دل  ن الما ق يبق      إقاقه ح   ي شر دلوة ال قوودف للع ي شر 

قون  الى  نحأ بتدده داخاف اوه لمدلوالف اوبق  هنن     إقاقهف  اومون ال

   وه به. 

انن قوة: هل  حمع خنص بملنه ال ي لداه إل  غورهف جو  بأن 

األصة  دم الختوصوةف إال  ن ي بت دلوة   وشنف لهنن لع ي بت دلوة 

فف ليد  لىل  قوله  )حممي      الختوصوةف اوبق   نمن ل م  موأ جمولن

 . الواحد حممي     الجمن ة(

ملنها     القون  ل حنجة إلوه  ند اقدان  ثع إنمن  قر النبي 

الدلوةف لالحنجة منسة إلوه اي كة  ترف للمة قنض لاقوهف امنن هل  دلواف 

      دم الختوصوة. 

اإن قوة إن هىا الحديث من و  بقوله يلنل : )اْلوَْوَم  َْكَمْ ُت لَُمْع ِدينَُمْع 

ف اََمِأ اْاُارَّ اِي َمْخَمَتةم َل َيَْمْمُت َ  َْوُمْع نِ  ْلَم ِي َلَ ِاوُت لَُمُع اأِلْساَم ِدينن

َ َغقُو   َ ِحوع ( )المنئدل: (ف اإنشن جنءم بلده بوقوأف  3َغْوَر ُم ََجننِفم ِةثْعم اَإِنَّ َّللاَّ

ف إلوه اي  ل  األمر للدم يمنم القرآن المريع لال نةف ا من  ثع إنه كنن مح نجن

ية لع يلد له مأ حنجةف  جو  بأن يمنم الديأ إنمن كنن مأ حوث يمت بشىه اآل

األصو  لاألحمنم اللنمة لالقوا د األص وةف ال مأ حوث القرلع 

لال قتوام مأ ي   النتوص اةجمنلوة  ل الم وةف ألن القرلع غور 

م ننهوةف امننت الحنجة إل  القون  مأ هىا الوجه م  مرل بلد اآلية كنلحنجة 

 شنف ا ع يمأ اآلية ننسخة لهف  لإال امن هي الحنجة إل  اةجمنع لإل  إلوه قب

األحمنم ال ي ل دم  أ قريقه ممن ال نص اوه اي  القرآن المريع لال نة 

 الالريقةف مع  ن اةجمنع حجة بنةجمنع. 
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ل انه  أ قون  ملنه لع  هىا مع اةهن ل إل   ن موااقة النبي 

فف لالما ق يج   ن يبق      إقاقه من يقود بامأ دلن زمأف بة كنن م ا قن

 لع يقود.

كنن يقوس بنق ه ك وراف مأ األحمنمف ليىكر    شنف   أن النبي   -ج 

 سول ح نة لنن لقدلل اي كة   منله ل قوالهف  امنن هل  منه  لالرسو  

دلواف      صحة القون  هننف  مأ هل  حديث الخ لموة ال ي سأل ه  أ جواز 

لالديشن اأجنبشن: )   يت لو كنن      م  ديأ  كنت قناو ه؟  الحو  أ

قن  ديأ ع الى  هو  قنلت: ب  ف قن : اديأ ع  حق  ن يقل (ف اإنه  

 الحو     ديأ اللبند اي صحة  دائه مأ غور المديأ  أ المديأ.

مالرعف  للمأ يممأ  ن يننقش هىا الدلوة ليرد   وه بأن النبي 

ي هىه األمو ف ألنه ال يقر     خاأ خاان لننف ثع إن بونن اا يق د  به ا

هنن لوس مأ بنا القون ف إنمن هو مأ بنا   ة الحمع  الل ة مأ الرسو   

مع الحمعف لومون  لقع اي النقس ل دخة اي القبو ف لهو  د قو  لس وعف 

للو لع يمأ هنن  دلوة غوره ل قط مىهبشعف للمأ بحمد ع لال ه هننل  

لة ك ورل غورهن سنلمة مأ    مالأف صنمدل  منم كة هبشة كنلاودف كمن  د

 نحأ بتدده. 

: هل   نه ثبت  أ جمع ك ور مأ التحنبة  اي ع  نشع عمل الصحابة -د 

 نشع كننوا يلم ون بنلقون   ند  دم النصف ح   ب غ هل  مريبة ال واير 

مع الغقور ال يممأ لال  نشعف  لاللندل يقلي بأن م ة هل  اللمة مأ قبة الج

يحتة إال إها كنن م  نداف إل  دلوة قنقعف لإن كنن هىا الدلوة غور مل وم 

 لدينن بنل لووأف لاألم  ة     هل  ك ورلف منشن: 

مأ  نه س ة  أ المالة من   لال( من  لى  أ  بي بمر التديق 

ف اقن :  قو  ملننهنف ا  مس الدلوة     هل  مأ القرآن المريع لال نة ا ع يجد

اوشن بر ييف اإن يمأ صوابن امأ عف لإن يمأ خاأ امني لمأ الالوانن: 

المالة من  دا الوالد لالوالدف لمل وم  ن الر    صة القون ف لالقون  ارع 

 منه. 
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بلد من   سة  بن موس   ثننون( من  ل   أ  مر بأ الخانا 

ف     البترلف لك   إلوه ك نبن ق األهلر   وياف اوه ك ور مأ الحمع لالون

: )ا رف األهبنه لاألم ن  لقس األمو  بر ي (ف لاألسسف جنء اوه قوله  

 اشو دلوة ظنهر      مره له بنلقون . 

مأ إنااله الجد منالة األا اي  ثنل ن( من  ل   أ ابأ  بن  

الى  يالر  الجد  حج  اةخول مأ المورانف ليالنوله     زيد بأ ثنبت 

ف لألاف لقوله مع االخو : ) ال ي قي ع زيد بأ ل لال يحجبشع به خاان

ف(ف لهو يالور بىل  إل   ن  ف لال يجلة  بن األا  بن ثنبتف يجلة ابأ االبأ ابنن

 ابأ االبأ يحج  كة مأ يحج  بنالبأف سواء ب واء اي مىه  زيد.

اإن قوة: إنه إل  جنن   مة ك ور مأ التحنبة بنلقون  ثبت  أ 

التحنبة  ا  القون  لهمة لال النوع     مأ  مة بهف ح   إنه ك ور مأ 

 نه  نق ه  نه هنع     مأ  مة بنلقون ف اقد ثبت  نه  ثبت  أ النبي 

ف ح   ك رم اوشع  لالد ال بنينف اقنسوا  قن : )منزا   مر بني إسرائوة م  قومن

اف     قونسشع دلو من لع يمأ بمن قد كننف ال وا ل ا وا(ف اجلة النبي  

 اال شع(. 

قن : )إينكع ل صحنا الر  ف اننشع   داء   كمن ثبت  أ  مران 

ال نة الالريقةف    و شع األحنديث  ن يحق وهن اقنلوا بنلر  ف ال وا 

ل ا وا(ف لالر    صة القون . اإنه بجنا  نه بأنه ثبت  أ التحنبة هم 

ك وراف مأ الىيأ ثبت القون  كمن ثبت  نشع اللمة به لال ننء   وهف  بة إن 

 نشع همه ثبت  نشع اللمة به كمن يقدمف  امنن البد مأ ال واوق بوأ هىه 

الداللة لهل ف بحمة النشي     القون  القنسد القنئع     الشوىف  ل القنئع اي 

 مقنب ة النتوصف لحمة اللمة     القون  التحوح الم  واي ل الرلق. 

 

 االحتجاج بالقياس: أدلة الظاهرية ومن واالهم ممن رد 

ف ِلُمة ِ َهْيءم َلُهدىف َلَ ْحَمةف َلباُْلَرى أ( قوله تعالى ْلنَن َ  َْوَ  اْلِم َنَا يِْبوَننن : )َلنَاَّ

(ف إه ملن  هل   ن األحمنم ك شن م  قندل مأ الم نا 89ِلْ ُمْ ِ ِموَأ( )النحة:
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م لع يوجد اي موجودل اوهف اا حنجة إل  غورهف لالقون  إنمن هو إثبنم ألحمن

 الم ناف امنن غور مح نج إلوه لىل . 

للمأ يجنا     هىا بأن القرآن المريع يبونن لمة هيء    بملننه 

للق ه ال ب ق ه اقطف ألن ال بونن ي ل ق بم وشمنف لال نبت بنلقون  داخة اي 

ملن  النص مأ األصةف إه القون  م شر ل حمع ال منال  له مأ جديدف 

هل  داالف     حمع المقوس باريق ال بوننف ل    هل   اومون القون     

فف لحممه يلنل   يمون حمع ع يلنل  اي المقوس   وه موجوداف اي الم نا لق ن

ف لملن ف  اي المقوس موجود ملن ف لاي هل  يل وع لم نا ع ل مة به لق ن

أ لهو اله   لل  مأ اللمة بنل قظ لإهمن  الملن  كمن يقلة  هة ال نهر لم

لاالهعف لبىل  ي قط دلو شع مأ  ص هف لينق   النص     هىا ال وجوه   وشع 

 ال لشع. 

    بني إسرائوة لقونسشع من لع يمأ      من كننف  لقد يقدم  ب( تشنيعه 

 هىا الدلوة اي ملرض يل وة دلوة الجمشو ف لبونن الرد المناي   وه. 

الم نا  ل ال نة  الالريقة  ف للمأ  إن كنن ايج( ال حاجة إلى القياس أصال

 ل إجمنع  جلنن إلوهف لإال يم منن بحمع البراءل األص وةف اإنه مممأف  لقد 

د ننن إل  ال م   به ع سبحننه ليلنل  حوث قن  اي ك نبه اللايا: )قُْة ال 

ف َ  َ  َقنِ عم يَْالَُمهُ إاِل  َْن يَُموَن مَ  من ف  َِجدُ اِي َمن  ُلِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ ْو َةف  َْل دَمن

ِ بِِه اََمِأ اْاُارَّ َغْوَر  ف  ُِهةَّ ِلغَْوِر َّللاَّ ف  َْل لَْحَع ِخْنِايرم اَإِنَّهُ ِ ْجس   َْل اِْ قن َمْ قُوحن

(ف اإن ع سبحننه ليلنل  145بَنغم َلال َ ندم اَإِنَّ َ بََّ  َغقُو   َ ِحوع ( )األنلنم:

كر له حمع اي الالريلة بأنه محرم ال ا  بر اي هىه اآلية  ن كة من لع يى

فف اوبق      حمع اةبنحة لالبراءل األص وة.   يممأ ا  بن ه محرمن

للمأ يجنا  أ هل  بأن اللمة     إثبنم حمع اةبنحة اومن ال دلوة   وه 

 مة با دلوةف لاآلية المريمة ال يد    وهف ألن إبنحة ع سبحننه ليلنل  من 

المحرمنم لع يمأ للدم لجود دلوة     يحريمشنف   دا من هكر مأ  نواع

للمنه م  ند إل  دلوة آخر هو قوله يلنل : )ُهَو الَِّى  َخ ََق لَُمْع َمن اِي األَْ ِض 

اُهأَّ َسْبَع َسَمنَلامم َلُهَو بُِمة ِ َهْيءم َ ِ وع (  ف ثُعَّ اْس ََوى إِلَ  ال ََّمنِء اََ وَّ َجِمولن

آلية هي دلوة اةبنحةف للوس حمع البراءل األص وة (ف اإن هىه ا29)البقرل:

 دلو شن. 
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ف لهو قند      البونن القاليف اا حنجة إل  إثبنم دـ( الحكم حق الشارع

الحمع بنلدلوة ال ني لهو القون ف إه القون  دلوة ظني  ند الجمشو ف  ثع هو 

ي َ  َ  بَو ِنَةم يترف اومن هو مأ حق ع يلنل ف لقوله سبحننه ليلنل : )قُْة إِن ِ 

ِ يَقُصُّ اْلَحقَّ  ِمْأ َ ب ِي َلَكىَّْب ُْع بِِه َمن ِ ْنِد  َمن يَْ  َْلِج ُوَن بِِه إِِن اْلُحْمُع إِال ِ َّ

ف لىل . 57َلُهَو َخْوُر اْلقَنِصِ وَأ( )األنلنم:  (ف امنن ممنو ن

ف  للمأ يجنا  أ هل  بأن ال أ كنف اي حق اللمةف  لهو  يلن

ف. يترف ا  ي حق ع يلنل ف للمأ بإهنهف ا ع يمأ ممنو ن

ال مدخة ل لقة اي إد ا  ملننهنف لإال امن هي الل ة  هـ( إن أحكام هللا تعالى

فف لمن ملن   فف لالمغرا ثاثنف لاللالنء   بلن اي جلة صال ال شر   بلن

ف لمن كنن كىل   …اراه   ونن صونم  ملنن دلن غوره مأ الالشو  

 لقون    وه. هأنه ام نع ا

ليجنا  أ هل  بأن منال يممأ ل لقة  ن يد كه ال نقو  اوه بتحة 

القون  م  معف للمأ ال ن  ع بأن  حمنم ع يلنل  ك شن كىل ف بة بللشن 

ملقو  الملن  لبللشن غور ملقو  الملن ف لنحأ نقو  بنلقون  اي الق ع 

 بىل . األل  دلن الق ع ال ننيف ا ع يبق محة لا  راض   ونن 

 

 أركان القياس وشروطه: 

ي لح مأ يلريف  القون  ال نبق  ن له   كننن   بلة يقوم بشن 

لي ألف منشنف لهىه األ كنن األ بلة هي: المقوس لي م  القرعف لالمقوس 

  وه لي م  األصةف لالحمع لهو المراد يلدي ه مأ األصة إل  القرعف ثع 

 ك ر األصولووأ     الدمو بوأ الل ة لهي الجنملة بوأ األصة لالقرعف ل

الركنوأ ال نني لال نلث اي  كأ لاحد ي مونه حمع األصة لهو من سوف 

 ن ور   وه اي بونننن لالرلق األ كنن. 

للمة  كأ مأ هىه األ كنن هرلق خنصة به البد مأ يواارهن اوه 

 لتحة القون ف  اإها انم لاحد منشن باة القون  للع ي بت حجة هر وة آن ى. 

 هذه الشروط هــي: و

: حمع األصة هو األثر الالر ي ال نبت اي م ألة يراد أ( شروط حكم األصل

 قون  غورهن   وشنف للحمع األصة سبلة هرلق هي: 
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فف ألن القون  الالر ي إنمن يخ ص بهف لال   -1  ن يمون حممن هر ون

ف هر و ف.  اقة له بنلقونسنم اللق وة  ل ال غويةف لالحمع الالر ي من كنن نتن  ن

ف بنص مأ الم نا  ل ال نة  الالريقة   ل اةجمنع ال  -2  ن يمون ثنب ن

ف بنلقون ف ام نع القون    وهف ألن الل ة الجنملة بوأ هىا  غورف اإها كنن ثنب ن

القرع ل ص ه إن كننت هي نق شن الجنملة بوأ هل  األصة ل ص هف كنن 

فف إه  ندهن يممأ القون      األصة األل ف  القون      هىا األصة  ب ن

م ة هل  قون  البورل  ة النبوى اي الحرمة بجنمع اةسمن  اي كةف مع الل ع 

فف اقي  ف     الخمرل لل ة اةسمن   اي كة  يلن بأن النبوى ثب ت حرم ه قونسن

هىه الحن  يمون قون  البورل     النبوى  ب ن ال حنجة إلوهف ألنه يممأ قون  

 ند الل ةف لهي اةسمن  اي كة. البورل     الخمرل مبنهرل اليح

لإن كننت الل ة اي القون  ال نني غور الل ة اي القون  األل ف كنن  

القون  ال نني بنقافف كقون  لجوا النوة اي الواوء     لجوبشن اي 

ال ومعف بجنمع الاشن ل اي كةف  مع الل ع بأن النوة اي ال ومع ثب ت قونسن 

كةف  اشو بنقةف الخ اف الل ة بوأ     التالف بجنمع اللبندل اي 

القونسوأف ممن ي لى  مله قون  الواوء     التال مبنهرلف الخ اف 

 الل ة بونشمن. 

 ن يمون دلوة حمع األصة غور هنمة لحمع القرعف ا و كنن هنما  -3

ف ال حنجة إلوهف ألن حمع القرع هنن مأخوه مأ النص  له لمنن القون   ب ن

القون  ملهف ألن القون  إنمن يح نج إلوه  ند غونا  مبنهرلف اا حنجة إل 

النصف اا حنجة إلوه ملهف  م نله قون  البننم     الىكو  اي حق  مر 

اآلبنء لشع بنلتال لهع  بننء سبعف لاربشع   وشن لهع  بننء  الرف ألن 

: )مرلا  لالدكع بنلتال لهع  بننء سبع  مر الىكو  بشن ثبت بقو  النبي 

ع   وشن لهع  بننء  الر لارقوا بونشع اي الملنجع( لاه  بو لااربوه

دالدف اإن هىا القون   بث ال حنجة إلوه ألن  مر البننم ثنبت بنص الحديث 

نق هف ألن الولد يالمة كا مأ الىكر لاألن       حد سواءف لاللبث ممنوع 

 اي الالريلةف امنن القون  بنقا لىل . 

 القون ف لهو يالمة حنل وأ همن:   ن ال يمون ملدلال به  أ سنأ -4
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:  ن يمون حمع األصة يلبدين غور ملقو  الملن ف الحالة األولى -  

كلدد الركلنمف ل ينم التومف لمقندير المقن امف لغورهن ممن ال ي  اوع 

اللقة إد ا     هف اإن هىه األحمنم ال يتح القون    وشنف ألن مأ هرلق 

ا  أ اشمشنف  اا يتح القون  لىل ف صحة القون  اشع الل ةف لهىه نلج

 لهىا محة إجمنع الققشنء الىيأ يقولون بنلقون . 

:  ن يمون حمع األصة ملقو  الملن  لااح الحالة الثانية -ا 

الل ةف للمنه جنء اس  ننء مأ القوا د اللنمة اي الالريلة اةساموةف لنص 

قتورف اإنه خنص بهف  م ة يلموأ األجور المال ر  من انع منه بغور ي

جنء مخنلقن ل قوا د اللنمة ال ي يقلي بلدم ال لموأف ألنه  جور اي 

التنن ة للوس  جورا اي الحقظف امنن حنله اي الحقظ كحن  الوديعف لهو 

غور انمأ بنةجمنع إها لع يمأ ب قتور منهف امىل  هىاف للمأ هىا 

ىه ال لموأ اي األجور المال ر  ثبت بأدلة  خرى  خرج ه  أ حمع ه

لقلنكه بنل لموأف لغور هل . لمأ  القوا د اللنمةف منشن ا وى   ي 

هل  كة األحمنم ال ي ثب ت باريق االس ح نن  ند الحنقوةف ألنشن ي بت     

خاف القون ف لقد لاع األصولوون لىل  قن دلف هي: )من جنء     

  خاف القون  اغوره   وه ال يقن (ف للمأ هىه الحنلة لو ت م ققن   

حممشن  ند الجموعف بة هي محة اخ اف بوأ الققشنءف امنشع مأ يم   بشن 

     إقاقشنف لمنشع مأ قودهن بالرلق خنصةف     النحو ال نلي:

 

 مذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية:  -أ 

إن من جنء م   ن  مأ القوا د اللنمة اي الالريلة ال يجوز القون  

ور قود  ل هرقف للىل  لع يقس األجور الخنص       وه بحن ف مأ غ

األجور المال ر  اي حق ال لموأف ألن حمع اللمنن اي األجور المال ر  

 جنء     خاف القون . 

 

 مذهب الكرري من الحنفية:  -ب 

لهو  دم جواز القون      من جنء م   ن  مأ القوا د اللنمة إال 

   وه اوشنف لهي:  اي ثاثة  حوا  اقطف اإنه يجوز القون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 90 

 ن ينص الالن ع       ة حمع األصة نتنف  اإن النص هنن إيىان مأ  أوال:

 الالن ع بنلقون    وه. 

 ن يقوم اةجمنع      ن هىا الحمع ملقو  الملن ف  اإنه يتح القون   ثانيا:

   وه إه ها  للو كنن م   ن  مأ األصو  اللنمة. 

القوا د اللنمة اي الالريلة غور ال ي   ن يوااق هىا االس  ننء  حد ثالثا:

خنلقشنف     ن يمون جن ين     غور سنأ القون  بنلن بة لبل  القوا دف  

ل    سنأ القون  بنلن بة ل بل  اآلخرف اإنه يتح القون    وه لىل ف  

 لمأ هل  كة األحمنم ال نب ة باريق اس ح نن القون  الخقي  ند الحنقوة. 

 

 : فعية وبعض الحنفيةمذهب جمهور الشا -ج 

لهو  دم صحة القون      من جنء م   ن  مأ القوا د اللنمةف إال 

 إها كنن حممن ملقو  الملن  لااح الل ةف اإنه يجوز القون    وه آنىا .

 ن ال يمون حمع القرع ثنب ن بدلوة سنبق     حمع األصة مأ الننحوة  - 1

قبة ل لد الدلوة   وهف  ال ن يخوةف ألن هل  ملننه جلة حمع القرع ثنب ن

لهو بنقةف  ألن الحمع  ثر الدلوةف لال يممأ  ن ي بت قب هف م نلهف قون  

الواوء     ال ومع اي حق لجوا النوةف اإنه بنقةف ألن الواوء 

 هرع قبة ال ومعف ا ع يتح قونسه   وه. 

 ن ال يمون حمع األصة خنصن به بدلوة اق ل  هىه الختوصوةف   -  2

ل  دلوة     هىه الختوصوة اإنه يم نع القون ف  ألن اإن كنن هنن

الختوصوة ينناوهف  لمأ  م  ة من ثب ت ختوصو ه إقنمة هشندل 

:)مأ خايمة لحده مقنم هشندل  ج وأ اثنوأف  خىا مأ قو  النبي 

اا ي لداه إل  غورهف  هشد له خايمة اح به(ف اإنه خنص بخايمة  

انة لهدل الوثوق بهف لدلوة لإن لجدم اوه الل ة لهي ك رل الق

لقوله: )هنهدا   ل يمونه(ف ل دم  الختوصوة هنن إقاق النبي 

قبوله اي حونيه إال هشندل  ج وأ  ل  جة لامر يوأف  امنن هل  دلوا 

 ف لمأ هل   يلن كة ختوصونم النبي     ختوصوة خايمة 
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ره مأ يالجه بأك ر مأ   بع زلجنم لغورهف اإنه ال يقن    وه غو

 بحن . 

 

 شروط الفرع: 

القرع هنن هو الم ألة المراد إلحنقشن بغورهن اي الحمع لل ة جنملة 

 بونشمن. 

 لل قرع ثاثة هرلق ينبغي يواارهن اوه لتحة القون ف لهي: 

قونم   ة حمع األصة اي القرعف  ألن القون  إنمن هو يلديه الحمع مأ  -1

ا بد إهن مأ يواارهن اوشمن ملنف األصة إل  القرع اله راكشمن اي الل ةف ا

كقون  النبوى     الخمرف اإن الل ة اي األصة هي اةسمن  لهي قنئمة اي 

القرع  يلنف   من قون  المنء     الخمر امم نع ألن الل ة اي الخمر هي 

اةسمن  لهي غور موجودل اي المنءف اا يتح القون  لىل ف  لهىا الالرق 

 مقشوم مأ ملن  القون . 

 ن ي نل  القرع األصة اي   ة حممه بأن يمون الل ة اي القرع م نلية  -2

لشن اي األصةف اإها كننت  نقص منشن اي القرع لع يتح القون ف   من إها 

كننت  كبر منشن اوهف اإنه يتح ليمون هل  مأ بنا  لل ف  لهىا الالرق 

اي   ة مقشوم مأ ال لريف نق هف إه هو كمن يقدم: )م نلال القرع األصة 

حممه(ف لالم نلال يالمة ال لند  كمن يالمة من كننت الل ة اوه اي القرع  كد 

 منشن اي األصة. 

 ن ال يمون اي القرع نص خنص يد      مخنلق ه القون ف  ا و كنن  -3

كىل  كنن النص  لل  بنالس نند إلوهف لالقون  اي ملن ا ه بنقةف م ن  هل  

جوز اي هىه الحن  قون  خايمة     سنئر هشندل خايمة الم قدمةف اإنه ال ي

النن ف لبنل نلي  دم االك قنء بالشنديه لحده م  شعف بة ال بد مأ إ من  النص 

الخنص الى  جنء بهف لهو الحديث الالريف الم قدمف لصرف الن ر  أ 

القون ف ألنه بنقة اي مواجشة النصف  لهىا الالرق يقدم المام   وه اي 

 هرلق األصة. 

 

 علــة: شروط ال
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اخ  ف الققشنء اي يلريف الل ةف اىه  البل  إل   نشن: )الوصف 

ف ل حمع يحتوا ل مت حة(ف لهه  آخرلن إل   نشن: )الوصف  الملر ِ

المؤثر اي يالريع الحمع(ف  لهىا اخ اف لاسع ال محة ل قتو ه هننف بة 

 المشع هنن هو بونن  ن الل ة هي الوصف  ل الملن  الى  هرع الحمع  نده

ان.   يحقوقن ل مت حةف سواء كنن هىا الوصف مؤث ِرا  ل ملر ِ

لل ل ة هرلق ثاثة البد مأ يواارهن اوشن ل ت ح ل لددية الحمع مأ 

 األصة إل  القرعف لهي: 

ف لال ي خ    نشن اي بل  أن يدور الحكم معها في كل األحوال -1

هي اةسمن ف األحوا ف  كقون  النبوى     الخمر اي ال حريعف اإن الل ة 

لهي موجودل اي الخمرل مع النبوى اي كة  حوالشمنف للىل  كنن القون  

صحوحنف اإها يخ ف  نشن الحمع اي بل  التو  كنن القون  بنقاف م نله 

م ألة الرجعف اإنه مل ة بنلاننف  للمأ الانن ال يت ح   ة ل قون ف ألن حممه 

غور المحتأف اإنه ال  لهو الرجع ي خ ف  نه اي بل  التو ف  منشن زنن

 يرجعف  للىل  ال يقن    وه غوره.

لينبغي  ن ي نبه هنن إل   ن من  خرج  أ الحمع بدلوة خنص ال 

يلر اي  دم الدل ان هىاف م ة اس  ننء هشندل خايمة مأ اه راق ال لدد اي 

الالشودف اإنه ال يؤثر اي صحة الل ةف ليبق  مله صنلحة ل نقة اومن  دا 

  . حدلد الم   ن

ف بحوث ي ام مأ لجودهن أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها -2

لجوده لمأ  دمشن  دمه اي كة الحنالمف     ن يمون سببن لهف لإال لع 

يتح النقة بشنف لم ن  الل ة غور المنلم ة المالقة الما قة اي ال قرف اإنشن 

 ن الم نار   ة لقتر التالف  لإبنحة القارف للمنشن غور منلم ةف بدلوة 

مدل القتر له  ن يقتر ل ن يقار للو لع يالق التوم  ل التال   وهف 

امنن انلدامشن غور مؤثر اي زلا  الحمع الم ري    وشنف للىل   د   نشن 

إل  من هو م نة لشنف اأقوع مقنمشنف  اجلة ال قر مدل ملونة قنئمن مقنم المالقة 

 ل . القل وة اي لجوا القتر لإبنحة القار لغور ه

اإها كننت الل ة خقوة لع يجا النقة بشنف م ة  أن تكون فاهرة منضبطة: -3

اة ادل البنقنة اي اللقودف اإن المدا    وشن اي التحة لالق ندف  للمأ 
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لخقنئشن  لغوت ل نوط يتحوح اللقود لإبانلشن بمن هو م نة لشنف لهو 

لباةف م ة اةيجنا لالقبو ف  لكىل  إها كننت ظنهرل للمنشن غور من

المالقة اي ال قرف اإنشن غور منلباةف إه يخ  ف بنخ اف األهخنص 

لاخ اف ال رلف لالقرائأف للىل   لغوت ل نوط الحمع بمن هو م نة لشنف 

 لهو ال قر مدل ملونة كمن يقدم. 

 

 مراحل طرق إثبات العلة: 

نح نج اي إثبنم الل ة لجل شن صنلحة ل لددية الحمع إل  د اسة نقنق 

 انف هي: ث

ف لالوقوف   وشن مأ بوأ األلصنف ال ي يحوط معرفة علة حكم األصل  -1

بشنفف م ة الخمرل اإن لشن  لصنان ك ورلف منشن  نشن منئعف لمنشن  نشن 

م ونةف لمنشن  نشن م مرلف لمنشن  نشن اله ة الالعف .. اأ  هىه 

األلصنف هو   ة ال حريعف لهىا البحث  أ الل ة اي حمع األصة 

 . تنقيا المناطلو ه ي م  لد

لهة هي موجودل  معرفة مدى توفر العلة الثابتة في األصل في الفرع،  -2

اوه  مافف لهة هي اوه م نلية لشن اي األصة  م ال. لهىا من ي م  

 . بتحقيق المناط

  معرفة العلة من النص الذي لم يتعرض لها بالعبارة أو اإلشارة،  -3
مأ الل ة المنمنة ل اء ال حريعف لإنمن ك حريع الخمرل اإنه جنء مجردا 

 . بتخريج المناط رات الل ة هنن باريق االج شندف لهىا من ي م  

لالمننق هنن هو الل ة نق شنف اإن لشن  سمنء ك ورلف منشن: الل ة 

لالمننق لالملن  لغورهنف لإنمن سموت به ألن الحمع مننق بشن    مريبط 

 بشن. 

مننق  ل يخريجه  ل يحقوقه د اسنم لل ل منء اي كة مأ يحقوق ال

لاخ اانم لهرلق لقرق م لددل ياو  هرحشنف للىل  نترف الن ر  أ 

 يقتو شن هننف  لنم قي بنةحنلة إلوشن اي ك   األصو  الماولة. 

 

 حكم القياس ومرتبته من الكتاب والسنة واإلجماع: 
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ريع القون  دلوة ظني للوس دلوا قالون خاان لنتوص  القرآن الم

متند  قالوةف للىل   -كمن يقدم–لال نة الالريقة الم وايرل لاةجمنعف اإنشن 

اإن القون  يأيي اي المريبة ال نل ة مأ األدلة بلد نتوص القرآن المريع 

لال نة ال ي هي األلل ف ثع اةجمنع الى  هو اي المريبة ال ننوةف اإها 

مع اةجمنع قدم  يلن ض القون  مع النص قدم النص   وهف لإها يلن ض

 اةجمنع   وه  يلنف ألنشن قالوة لهو ظني.

هىا لقد ي نل  القون  خبر اآلحند ألنه ظني ال بومف اومون م ة 

القون ف  للمأ ال بد مأ االن بنه إل   ن هىا محدلد اي حنالم ملونة مخ  ف 

  وشن بوأ الققشنءف للوس قن دل  نمةف إه القن دل اللنمة يقديع النتوص     

القون ف  للىل  نتوا      ن النتوص اللنمة مقدمة     القون  للو 

 دخ شن ال ختوصف مع  نشن ظنوة م  ه. 

 

 المصادر المختلف فيها:
المتند  المخ  ف اوشن هي المتند  ال بلوة كمن  ق قنن   وشن اي 

 ل  بنا المتند ف لهي  ديدل اخ  ف الققشنء     صحة األخى بشنف امنشع 

فف لمنشع مأ  خى ببللشن دلن البل  اآلخر.  مأ  خى بشن  جمولن

للىل  اإننن سوف نلمد إل  اس لرااشنف لبونن يلريف كة منشن 

 لكنشه لمدى اح جنج الققشنء بهف دلن اس لراض ل قتوايشن لهرلقشن: 

 

 االستحسان: 

فف لاي االصاا  اخ  ف تعريفه : االس ح نن اي ال غة  د الاليء ح نن

ف كبورافف لقد  راه صنح  ال واوح بلد من هكر الل منء اي يلري قه اخ اان

االخ اف اوهف اقن : )لالتحوح  نه دلوة يقع اي مقنب ة القون  الج ــي(. 

لالملن  المراد مأ هل  هو اللدل  بنلم ألة  أ حمع ن نئرهن لدلوة  دق 

 اق ل  هىا اللدل ف    هو ير  القون  ال نهر لدلوة اق ل  هىا ال ر . 

ا هو االس ح نن  ند  نمة الحنقوةف لهه  بللشع إل  هى

يختوته اي صو  محدلدلف اقنلوا: هو ير  القون  الج ي لقون  خقيف  
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لبىل  ختوه بتو ل لاحدل مأ صو  االس ح نن بح   اةقاق األل ف 

لهي حنلة اللدل   أ القون  الج ي لدلوة  دق هو القون  الخقيف دلن غوره 

 كنتوص الم نا لال نة لاةجمنعفلاللرل ل لغورهن. مأ األدلة األخرىف 

 

 أنواع االستحسان: 

لاس ح نن  ند  نمة الحنقوة  نواع  دل بح   اخ اف  نواع 

ف لبللشع الى  قوده اي حنلة  الدلوة الى  ير  القون  الج ي مأ  ج هف خاان

 لاحدل اقط كمن يقدمف لهىه األنواع هــي: 

حمنم ال ي  د  اوشن  أ القون  الج ي إل  نص لهي األ استحسان النص: -أ 

خنص جنء به الم نا اللايا  ل ال نة الالريقة الماشرلف م ن  هل   قد 

ال  عف اإنه اي القون  بنقةف ألن القوا د اللنمة اي الالريلة يباة اللقد     

الملدلمف لال  ع  قد     ملدلمف للمأ جنءم ال نة الالريقة بنتوص 

بوع من  منشن قو  بل  التحنبة: )منع  سو  ع خنصة اي يتحوحهف 

لوس  ند اةن ننف ل خص اي ال  ع(ف اإنه دلوة     االس  ننء مأ القوا د 

 اللنمة. 

لمنشن هشندل خايمة كمن مرف اإنشن م   ننل مأ القوا د اللنمة 

 بنتوص  ال نة الالريقة.

ف لهو األحمنم ال ي  ثبت اةجمنع هر  ب( استحسان اإلجماع: و شن خاان

ل قوا د اللنمة اي الالريلةف مأ هل :  قد االس تننعف اإنه بنقة ح   

القوا د اللنمةف ألنه  قدان اي  قدف لهو ممنوعف لألنه بوع من لوس  ند 

ف  ف اس ح ننن اةن ننف لهو بنقة. للمأ اةجمنع انلقد     جوازهف امنن مبنحن

 لىل . 

ي هر ت     خاف القوا د : لهو األحمنم ال ج( استحسان الضرورة

اللنمة ل لرل لف  اإن اللرل ام يبوح المح و امف لمأ  م ن  هل ف 

ف اإن األصة اوه  دم ال لموأ اي حنلة ها  -كمن يقدم-األجور المال ر  

الاليء اي يده بدلن يقتور منهف إال  ن اللرل ل قلت ب لمونهف لهي 

بوأ يديهف ا وال ال لموأ حنجة النن  الم حة إل  ير  ثونبشع لمم  منيشع 

ل شنلن اي حق شن ل دى هل  إل  ي قشن لاون شنف امنن ال لموأ هنن مح نجن 
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إلوه ارل لف ف الد  اوه  أ القون  لىل ف لينبغي  ن ي نبه هنن إل   ن 

 ل حنجونم حمع اللرل ينم اي حق اللدل   أ القون . 

كمن -بل  الحنقوة  د( اس ح نن القون  الخقي: لهو النوع الى  اق تر   وه

ف  لهل  بأن يلد   أ القون  الج ي إل  قون  خقي  لل  منه بنألخى -يقدم

لاللمةف  لالقون  الج ي هو القون  الى  ي شر    ه ل مج شد ألل  ن رلف 

ل من القون  الخقي اشو القون  الى  ال ي  اوع المج شد يبوأ    ه إال بلد 

سبنع الاورف  اإن القون  الج ي  يدقوق ن ر لسبر  موقف لم ن  هل  سؤ 

يق لي إلحنقه ب بنع البشنئعف بجنمع نجنسة ال لنا اي كةف اومون نج نف اإن 

نجنسة ال لنا   ة لااحة ل نجوس ال ؤ ف للمأ القون  الخقي الى  ي شر 

بلد الن ر لال دقوق يق لونن  ن نح ق سؤ  سبنع الاور ب ؤ  اآلدمي ال 

باشن يهف لهل  ألن الملن  اي قشن ل ب ؤ  ب ؤ  سبنع البشنئعف انحمع 

اآلدمي هو  دم يمن  للنا نجس منه بنلمنءف لهل  لاشن ل للنبهف لهو 

موجود اي سبنع الاور إه هي يالرا بمننقورهن لمننقورهن قنهرلف احتة 

اوشن  دم يمن  للنا نجس بنلمنء كمن حتة لآلدميف  لال يلر حتوله اي 

اي سبنع الاور للدم يمن  للنبشن مع المنءف  اآلدمي لاشن ل للنبه لحتوله 

 امنن إلحنق سؤ هن ب ؤ  اآلدمي  لل ف لهو قون  خقي. 

 

 حجية االستحسان ومذاهب الفقهاء فيها: 

  ل  مأ  لاح امرل االس ح نن لقن  بشن هع الحنقوة.

 من المنلموة لالحننب ة ا ع يقولوا بشن يحت هىا االسع الخنص بهف لإن 

 به اي يقريلنيشع لألحمنم يحت  سمنء م لددل كمن سوأيي.  كننوا يلم ون

ل من الالنالوة اقد  الوا األخى بهف  لا  برله خرلجن      حمنم 

 الالريلةف  ح   إن الالنالي ثبت  نه قوله: )مأ اس ح أ اقد هرع(. 

للمأ يدبر هىا االخ اف لال حقوق اوه كقوة بإزاحة ال  ن   أ 

لنن  نه ال خاف بوأ الحنقوة لالالنالوة اي حجوة حقوق هف  لإه ها  ي بدى 

 االس ح نن اي حقوقة األمرف  ل ن االخ اف بونشمن لق ي اقطف.

هل   ن االس ح نن إن كنن ملننه ير  القوا د اللنمة اي الالريلة 

ل شوى اشو مردلد  ندهمن مأ غور خافف لإن كنن ملننه ير  القوا د 
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ل نة الالريقة لاةجمنع اىل  محط ايقنق اللنمة لنتوص القرآن المريع ل ا

بونشعف كوقمن سمي هل ف انلحنقوة ي مونه اس ح نن النتوص  ل اس ح نن 

اةجمنعف لالالنالوة ي مونه قرآنن  ل سنة  ل إجمن ن دلن إاناة لقظ 

 االس ح نن إلوه. 

لإن كنن يركن ل قوا د اللنمة مأ  جة اللرل لف اشىا م  ع  يلن 

 ل ام يبوح المح و ام بناليقنق.  ندهمنف ألن اللر

لإن كنن يركن ل قون  الج ي لقون  خقي  دق منهف اشو محة ايقنق 

 يلنف ألنه ير  قون  مرجو  إل  قون   اجحف ا وس اوه خرلج     

 القون . 

لبىل  ن  اوع  ن نقو  إن االس ح نن بنلقوود لالالرلق ال نبقة 

ننوا اخ  قوا اي ي مو هف  اإن محة ايقنق بوأ المج شديأ     حجو هف لإن ك

 هل  اصاا  لال مالنحة اي االصاا . 

 

 

 حكم االستحسان ومرتبته بين مصادر التشريع: 

االس ح نن يخ  ف حممه بنخ اف دلو ه الى  ثبت بهف  اإن كنن 

نتن مأ القرآن المريع  ل ال نة الالريقة ا  بر حممه بحمع هل  النص ثبوين 

اةجمنع احممه حمع اةجمنعف لهو قالي إها ثبت لداللةف لإن كنن دلو ه 

لو ه القون  الخقي  ل \اةجمنع باريق م وايرف لإال ا نيف لإن كنن 

اللرل لف كنن ظنون ل نوة القون  لاللرل لف  ل    هل  اال  بن  يمون 

مريب ه بوأ األدلة األخرى بح   مريبة الدلوة الى  ي بت به     النحو 

 الم قدم. 

 

 : اب، أو استصحاب الحالاالستصح

 : تعريفــه

االس تحنا اي ال غةف مأ التحبة لهي المازمةف لاس تحنا 

الحن  هو ال م   بمن كنن ثنب نف لهو اي اصاا  األصولووأ: )الحمع ببقنء 

 مر كنن اي الامنن األل  للع ي أ  دمه(ف لهو يلني  ن الحمع الى  جنء 
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ل لد من ينناوهف  م ن  هل : لو يواأ  الدلوة بإثبنيه يبق  م  مرا ح   ي أ

إن نن ثع ه  بلد هل  اي  نه هة ان ق  لاوكه  م الف  اإنه     لاوئهف 

بدلوة اس تحنا الحن ف ألن الحمع األل   نه م وا ف  للع ي بت من يت ح 

ننقلن لشىا الواوء باريق ال أ  ل غ بة ال أف اوبق  الحمع ال نبق لهو 

لو ف ألن الواوء األل  كنن يقوننف اا يقاع قونم الاشن ل سن   المق

بنلال ف  من ال أ  ل غ بة ال أ اإنه يقاع به حمع الوقوأ اي األمو  اللم وةف 

لمنشن هىاف للو حدن اللمسف لهو  نه نق  لاوءه ثع ه  اي  نه هة 

يواأ ثننوة  م الف  اإن الحمع  ن قشن يه من قلةف بدلوة اس تحنا الحن  

 كمن يقدم. 

 

 ته ومذاهب الفقهاء فيه: حجي

اخ  ف الققشنء اي االح جنج بنالس تحنا لا  بن ه متد ا مأ 

 متند  ال الريع اةسامي     مىاه   ديدلف لهي: 

اقد ههبوا إل   ن االس تحنا ال يت ح دلوا  مذهب جمهور الحنفية: - 

 ةثبنم األحمنمف للمنه دلوة صنلح لنقوشن  ل دالشن اقط. 

: لهؤالء ا  برلا عية، والحنبلية، وبعض الحنفيةمذهب جمهور الشاف -ا

االس تحنا حجة اي الداع لاي اةثبنم ما قنف من دام لع يلن اه دلوة 

 آخر. 

: لهو  ن االس تحنا لوس بحجة اي مذهب بعض الشافعية والحنفية -ج

 اةثبنم لال اي الداع ما قن. 

ال اي  لهو  ن االس تحنا حجة اي اةثبنم مذهب بعض الحنفية: -د

الداعف لالمراد بنةثبنم هنن إثبنم الحمع مأ الننحوة اةيجنبوةف    إثبنم 

 لجودهف  لالمراد بنلداع هو إثبنم نقي الحمع لانلدامه  ل زلاله. 

لي لح هل  مأ الم ن  اآليي:  جة بنع آلخر دا هف اانل  الالقوع 

  الالقوع بحق بشنف لاد    نه م مشن بحق الالقلةف اأنمر البنئع  ن الدا  م 

 الالقلة. 

الند الالنالوة: الدا  ل القوع مأ غور بونة     م مه إينهنف ألن الم   

ي بت بنلبوعف لالبنئع ال ينمرهف لاس تحنا الحن  يد  له اي اس مرا  م مو ه 
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لشن من دام لع ي بت من يناع هىه الم موة  نه بلد ثبويشنف ا ل بر ثنب ة له بدلوة 

م ف بإثبنيشن بنلبونة ثننوةف ل ند الحنقوة   وه البونةف اس تحنا الحن ف اا ي

ألن دلوة اس تحنا الحن  هىا غور مل بر اي اةثبنم  ندهعف انح جنج 

 الالقوع إل  البونة اي إثبنم حقه. 

 

 أدلة كل من المثبتين والنافين لالحتجاج باستصحاب الحال: 

حنل ي اةثبنم : اس د  الم ب ون لحجوة هىا الدلوة اي أدلة المثبتين - 

 لالداع بأدلة منشن: 

 ن إثبنيه  مر ارل   يقلي به اللقةف اإن من يحقق لجوده  ل  دمه   -1

اي زمنن من لقونم الدلوة   وه للع ي بت دلوة ملن ض له ممن ي أ  ل 

يغ       ال أ مله  نه ي غوه يل بر لالم بقنئه  مر ارل    قاف 

اومون االس تحنا دلوا   لال أ يت ح دلوا اي األحمنم اللم وةف

 صحوحن لىل . 

 ن اةجمنع منلقد     لجوا اللمة بنالس تحنا امننف بدلوة  -2

ف لبقنء الالرائع ال نبقة إل  حوأ اةجمنع     بقنء هريلة محمد 

ف لإن هل  محة ايقنقف للوس له دلوة إال اس تحنا ظشو  النبي 

 الحن ف  امأ االس تحنا دلوا صحوحن لىل . 

ةجمنع منلقد     األخى بنالس تحنا اي ك ور مأ ارلع الالريلة  ن ا -3

اةساموةف منشن الحمع ببقنء الواوء كمن جنء اي الم ن  ال نبق من دام 

الم واأ لع ي أ نقلهف ف لكىل  بقنء الحدن اومن لو لع ي أ المحدن 

 نه يواأف  لارلع ك ورل م  هف  اومون هل  إجمن ن     ا  بن  

األخى بهف لاةجمنع حجة قنقلةف اومون االس تحنا االس تحنا ل

 حجة لىل . 

 

 أدلة النافيــن:  -ب

لاس د  النناون لحجوة االس تحنا اي اةثبنم دلن الداع بأدلــة 

 منشن: 
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يرد     اح جنج الالنالوة ببقنء الالرائع بأن بقنءهن لع يمأ  – 1

ن لع ين  ف  بنالس تحناف للمأ بقونم األحنديث الم ورل      نشن بنقوة م

امنن بقنكهن لىل  الدلوة ال لاس تحنا. لكىل  هريلة سودنن  و   

ل واير اللمة بشن ال    وه ال ام لغورهف اشي بنقوة قبة بل ة محمد  

 لاس تحنا. 

يرد     االح جنج بنةجمنع     االس دال  بنالس تحنا اي ك ور مأ  -2

النحو الم قدمف بأن الدلوة القرلعف ك بوم الاشن ل لالحدن لغورهن     

هنن  لوس لاس تحناف للمنه لاع الالن ع الحموع الى  قل  

بنس مرا هن من لع ي شر المننق ف امنن دلوة بقنئشن هو يحقق هىه األالن  مع 

  دم ظشو  المننق  لشنف للوس االس تحنا. 

 ليرد     الدلوة األل  ل النالوة لهو الدلوة اللق يف بأن الدلوة الموج  -4

ل حمع ال يد      بقنء هل  الحمعف لهل  للرل ل  ن البقنء غور 

الوجودف ألن البقنء هو اس مرا  الوجود بلد الحدلنف لالدلوة األل  إنمن 

 د      الوجود اقطف اا يجلة دلوا     اس مرا  الوجود  يلن.

لهمىا  نرى  ن الحنقوة  دلا كة األدلة ال ي اس ند إلوشن الالنالوة اي 

ح جنج بنالس تحناف ل سقاوهنف لإها لع يلد لاس تحنا مأ دلوة سقط اال

ا  بن ه للع يجا  ده دلوا مأ  دلة الالريلة اةساموةف لمأ يرد     

الحنقوة  نشع منداموا  دلا االح جنج بنالس تحنا ما قنف ا منها يح جون به 

ممن اي الداعف  اإن  د الاليء  د لمة  لصناه لإسقنق له مأ األصةف  

 يق لي إسقنق االح جنج به ما قن. 

لمأ الحنقوة يجوبون     هل  بأن الداع ال ي بت اي الم ألة حممنف  

ل دم الحمع م  ند إل   دم دلو هف لاألصة اي اللدم االس مرا  ح   ي شر 

دلوة الوجود بحمع اللقةف امنن ثنب ن ارل ل اس مرا  اللدمف    ارل ل 

االس تحنا هو الدلوة المبنهر اي هل ف اا   دم قونم الدلوةف  ا ع يمأ

 ا  راض. 

 

 مثال يوضا الخالف وحدوده: 
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المققود الى  يغو   أ  ه ه مدل لال يل ع ممننه لال يل ع حونيه مأ 

 مويهف إها منم  حد  قن به الىيأ يرثشع  ثننء غونبه. هة يرثه المققود؟ 

حونيه بدلوة  الالنالوة      نه يرن منهف ألنه يحمع هنن بنس مرا  -

 اس تحنا الحن ف اول بر حونف اورثهف ألن االس تحنا حجة  ندهع. 

لالحنقوة ال يرن  ندهعف ألن االس تحنا غور حجة اي اةثبنمف  -

امننت حونيه غور ثنب ةف ممن ين قي مله هرق اة نف لهو الل ع بحونل 

 الوا ن. 

إ ثهف   من  ثع هة يوَ ن المققود قبة الل ع بوانيه؟ اةجمنع      دم

الالنالوة األن حونيه ثنب ة بدلوة االس تحناف اا يو ن لىل ف  ل من الحنقوة 

األن هرق اة ن الل ع بوانل المو ن للع ي بت هننف لألن األصة  دم 

اة ن لنقوهف لاالس تحنا دلوة     النقي لالداع  ندهع كمن يقدمف ألن 

 اللدم ي  مرف اا يو ن لىل . 

 

 

 

 صحاب: طبيعة االست

مأ اس لراض يلريف االس تحنا ل م   ه ن بوأ  ن االس تحنا 

إنمن هو مردلد إل  األدلة األ بلة األص وةف الم نا لال نة لاةجمنع 

لالقون ف ألنه لوس إال حممن بنس مرا  هل  الدلوةف للىل  ا  بر مأ األدلة 

 ه. ال بلوةف ال يبنقه بدلوة آخر ليل قه به للوس دلوا م  قا بىاي

 

 حكمه ومرتبته بين األدلة األررى: 

االس تحنا  ند القنئ وأ بحجو ه دلوة ظني الوف يأيي اي 

المريبة الم أخرل بلد كة األدلة ال نبقةف ألنه دلوة  ند اقدان الدلوةف  اا يل د 

 به مع لجود    دلوة آخر. 

 

 االستصالح أو المصالا المرسلة: 

 التعريف: 
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قلةف لهي خاف المق دل ما قنف سواء كنن المت حة اي ال غة المن

 هل  اي  رف اللنمة لمقتودهعف  م اي  رف الالن ع لمقتوده. 

لهي اي االصاا  الالر ي مقتود الالن ع الحموع مأ يالريع األحمنم 

 دلن غورهف انلمحنا ة   وشن محنا ة     مقتود الالن ع. 

 لالمرس ة ملننهن اي ال غة الما قة مأ غور يقوود. 

االصاا  الالر ي المت حة المرس ة هي المت حة ال ي لع  لاي

 يرد اوشن دلوة خنص بنال  بن   ل النقي. 

 

 تحليل التعريف: 

المت حة المرس ة اي ال لريف الالر ي هي مقتود الالن ع الى  

لع ي بت بدلوة خنص به نقي  ل إثبنمف  لالم  بع لألحمنم الالر وة يل ع  ن 

ك شن مل  ة بمتنلح اللبندف ألن ع حموعف لالحممة   حمنم ع سبحننه ليلنل 

ملننهن لاع األمو  اي موااولشن ليالريع األحمنم لاق الحنجة إلوشنف امنن 

مقتود الالن ع لىل  إنمن هو  وأ المت حة ال ي يراهن النن  مت حة 

لي لن اون   وشنف ال ان ق بونشمن اي لاقع الحن ف  للمأ إ ادل ع سبحننه 

قلت  ن يالرع لنن  حمنمن ن  اوع اشع    شنف اند   بىل  ملن   ليلنل 

المت حة القنئمة اوشنف لي م  هىه  حمنمن ملقولة الملن ف ليالرع لنن  حمنمن 

 خرى نلجا  أ إد ا  ملن  المت حة اوشنف لهىا ال يلني بحن   نشن ال 

 أ  مت حة اوشنف اإن حممة ع ينناي هل ف  للمنه يلني  ن  قولنن يلجا

إد ا  مواقأ المت حة اوشنف  لي م  هىه  حمنمن غور ملقولة الملن ف لمأ 

هىا النوع ال نني  ك ر األحمنم ال لبديةف لمأ النوع األل   ك ر  حمنم 

الملنمامف لمن إخقنء ع سبحننه ليلنل   نن مواقأ المت حة اي مواقأ 

  الان ة ال نمة بوأ اللبندل إل  ل مون  بندينن  قرا إل  اةخاص له لإظشن

يديهف  لمن إظشن ه المت حة لنن اي  ك ر  حمنم الملنمام إال ل ام أ نقوسنن 

ليرا  بشىه األحمنمف  منن منه لكرمنف للومون هل   سشة     النقس اي 

 االنقوند إل  بن ئشن. 
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نن شي مأ هل  إل   ن  حمنم ع يلنل  ك شن مل  ة بمتنلح اللبندف  

مر اشو مقرلن بمت حةف  ل ينمن لجد النشي انلقلة مقرلن ل ينمن لجد األ

 بنلمق دلف ال مراء اي هل . 

ل حوننن ن حظ  ن ع سبحننه ليلنل  اي بل  األحمنم يأمرنن بمن 

يخنلف المت حة اي ز مننف اونشننن  من ي رننف ليأمرنن بمن ال ي رننف  مأ 

 مومةف مع  ن ع يلنل  هل  م ا الخمرلف اإن اوشن متنلح ك ورل. لاوائد 

 نشننن  نشن نشون بنين. 

لمأ يقحص األمر كقوة بإزاحة س ن  األهمن ف  هل   ن المتنلح 

لالمقنسد اي الدنون  ك رهن ن بي ال قاليف اقي كة مت حة مق دلف لاي كة 

مق دل مت حةف  لالحمع يدا  دائمن     من هو الغنل ف انلتال نق شن 

اللبد بربهف ليد    وه األجر لال وااف لهي  مت حة مأ حوث  نشن يتة

مق دل مأ حوث  نشن يح نج إل  لقت لجشدف للمأ لمن كننت المت حة اوشن 

غنلبة ا  برم مت حةف لكننت المق دل اوشن م غنل هر نف لكىل  الخمرلف 

اإن اوشن مت حةف لهي من اوشن مأ مواد غىائوة لحرا ية ك ورلف إال  ن اوشن 

ي من ي ببه مأ زلا  ل لقة لنالر لألمراض لغور هل ف مق دل  يلنف له

امننت المق دل اوشن غنلبةف ان  برم مق دل لىل ف ل لغ  من اوشن مأ مت حة 

هر نف  لهل  متداقن لقوله يلنل : )يَْ أَلونََ  َ ِأ اْلَخْمِر َلاْلَمْوِ ِر قُْة اِوِشَمن 

 (.219 َْكبَُر ِمْأ نَْقِلِشَمن()البقرل: إِثْع  َكبِور  َلَمنَناُِع ِل نَّنِ  َلإِثُْمُشَمن

ل    هل  نرى  ن المتنلح     ق موأف متنلح مل برل مأ قبة 

الالن عف ألنشن غنلبة     من اوشن مأ مق دلف لمتنلح م غوة مأ قبة الالن ع 

 لمن اوشن مأ قغونن المق دل     المت حة. 

 أ  كمن  ننن نرى إل  جنن  هىه المتنلح متنلح  خرى لع يرد

الالن ع اوشن نص مأ ا  بن   ل إلغنءف لهو من ي م  بنلمتنلح المرس ة ال ي 

 نحأ بتددهن. 

 ل    هل  يمون المتنلح اي ا  بن  الالن ع     ثاثة  ق نم هي: 

مأ قبة الالن عف لي م  اي  رف األصولووأ  المصالا المعتبرة -1

 المننس  المل بر. 
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اي  رف األصولووأ مأ قبة الالن عف لي م   المصالا الملغاة -2

 المننس  الم غ . 

مأ قبة الالن ع دلن نص     ا  بن هن  ل إلغنئشنف  المصالا المرسلة -3

 لي م  اي  رف األصولووأ المننس  المرسة. 

 

 

 

 حجية المصالا المرسلة وارتالف الفقهاء فيها: 

المتنلح     ثاثة  نواع كمن يقدم. اأمن النوع األل  اقد ايقق 

  بن ه لو لد الدلوة الخنص بشىا اال  بن ف لكىل  النوع ال نني الققشنء     ا

ايققوا     إلغنئه لو لد الدلوة الخنص     إلغنئهف للمنشع اي النوع ال نلث 

الى  لع يقع دلوة خنص مأ ك نا  ل سنة  ل إجمنع  ل قون      ا  بن ه  ل 

  قوا اي هل ف إلغنئه  يمون مل برا اومون مننقن ل الريع األحمنم  م ال؟ اخ

 لاي الم ألة يقتوة     الوجه اآليي: 

 حمنم الالريلة إمن  ن يمون ملقولة الملن   ل الف اإن كننت غور 

ملقولة الملن  كنألمو  ال لبديةف اإنشن ال يممأ يالريع األحمنم لشن بنلقون ف 

اموف بنلمتنلح المرس ةف لإمن  ن يمون ملقولة الملن  اشىه محة اخ اف 

قشنء     جواز االس دال  لشن بنلمننس  المرسة  ل الف لهع اوشن     بوأ الق

 ثاثة مىاه  هي: 

مىه  منل ف لإمنم الحرموأ لالغاالي مأ الالنالوة: اإنشع ههبوا إل    -1

االح جنج بنلمت حة المرس ة ما قنف لا  برلهن دلوا قنئمن بىايه مأ 

  دلة ال الريع اةسامي. 

نشع ههبوا إل   دم ا  بن  المت حة المرس ة مىه  جمشو  الحنقوةف اإ  -2

دلوا قنئمن بىايه م  قا  أ غوره مأ  دلة ال الريع اةساميف للمنشع 

 دخ وهن اي  دلة  خرىف منشن االس ح ننف اإنشع يرلن صحة اس ح نن 

اللرل لف  لهو ير  القون  لما ق اللرل ل المخنلقة لهف لالمت حة 

مع     مق ل  اللرل ل ال ي هي المرس ة لو ت إل  يالريلن ل ح

المت حة سواء خنلقت القون   م لع يخنلقهف  لإها كننوا يقرلن اللرل ل 
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اي مقنب ة القون  اشع يقرلنشن اومن لوس اوه قون  مأ بنا  لل ف لبىل  

 يممأ ا  بن هع ممأ يأخىلن بنلمتنلح المرس ة امنن. 

صحة األخى  الالنالوة لالالولة لبل  الققشنء اآلخريأ ال يرلن  -3

بنلمتنلح المرس ة ما قنف خاف المنلموةف هىا بنلن بة ل نهر كامشعف 

للمننن لو ي بلنن يقريلنم الالنالوة ليقتوايشع لألحمنم لوجدننهع 

 يح جون بنلمت حة المرس ة لي  مون بحجو شن امنن كنلحنقوة. 

لبىل  يمون الجمشو  ممأ يأخىلن بنلمتنلح المرس ة إن صراحة 

 نف للع يخنلف اي هل  إال الق وة منشع.  ل امن

 

 األدلـــة: 

يستدل المثبتون لحجية المصلحة المرسلة على مذهبهم بخدلة، 

 منها: 

 ن متنلح النن  م جددل م غورل كة يومف لالحوادن ال ين شيف   -1

لنتوص  القرآن  المريع لال نة الالريقة لاةجمنع ل  ة القون  

المحدلدف امننت المت حة المرس ة  محدلدلف لالمحدلد ال يقي بغور

مح نجن إلوشن اي إثبنم األحمنم ال ي لع يرد اوشن دلوةف ي بوة لدا ي 

 الحنجةف امننت متد ا يالريلون لىل . 

ك ور مأ األحمنم الالر وةف للوس لشن دلوة إال   نه ثبت  أ التحنبة   -2

المت حة المرس ةف دلن ا  راض لاحد منشع     هل ف امنن هل  

ن ن منشع     ا  بن هن لاالس دال  بشنف مأ هل  م ا: جمع  بي بمر إجم

  القرآن المريعف اإنه لوس هننل  نص مأ ك نا  ل سنة  ل إجمنع

يق لي لجوا جمله  ل يجواه إال المت حة المرس ةف لكىل  اس خااه 

األجور  مأ بلدهف لم  ه  يلن يلموأ       مر بأ الخانا 

 يده بغور صنلهف لغورهن ك ور.  المال ر  من ه   يحت

 : ويستدل النافون لحجية المصلحة المرسلة بخدلة، منها
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 ن المتد  ل  الريع هو ع يلنل  بأمره لنشوهف للوس اي المت حة  -1

المرس ة دلوة يالشد لشن بنال  بن  مأ قبة الالن عف للىل  ال يممأ  ن 

 ل  الريع.  يمون دلوا     حمع ع يلنل ف لبنل نلي لو ت متد ا

لمأ يجنا     هىا الدلوة بأن المت حة هىه مل برل مأ الالن ع 

بنلجم ةف لإن لع يمأ هننل  دلوة   وشن بلونشنف لهل  اي  مومونم الالريلةف 

مأ م ة القن دل الققشوة الم وة: )ال ار  لال ارا ( لالقن دل: )الحرج 

ار ه اشو مراوع( لغورهن ممن هو هنهد      ن من غ بت مت ح ه     

 مت حة مل برل مأ قبة الالن عف لبنل نلي مل برل مأ قب ه يم ة حممه يلنل . 

إن اح جنج الم ب وأ ل مت حة بأن هل  كنن ارل ل  دم خ و الم ألة  -2

غور المنتوص   وشن  أ الحمع بنقةف هل   ن حمع ع يلنل  اي كة 

يمأ مح نجن من لع ينص   وه هو اةبنحةف    حمع البراءل األص وةف ا ع 

إلوشنف  اا يمون دلوا لىل ف  للمأ يجنا  أ هل  بأن الحمع ال نبت 

بنلبراءل األص وة هو اةبنحةف  من ال نبت بنلمت حة المرس ة اقد يمون 

الوجوا لقد يمون ال حريعف م ة جمع القرآن المريعف اإنه لاج ف لحقر 

ءل األص وة بمغأ الب ر اي الاريق اللنمف اإنه حرامف ا ع يمأ حمع البرا

  نشن. 

لبىل  نن شي إل   ن الراجح  ن الحق مع جمشو  الققشنء اي ا  بن  

المت حة المرس ة دلوا مأ  دلة الالريلةف للمنه لوس دلوا  ص ون بة إنه 

دلوة يبليف ألن الحمع ال نبت بشن إنمن هو ثنبت  صا بنلدلوة الى  هشد لشن 

 ي جنءم بشن  ال نة الالريقة  ل هشد لشن بنال  بن ف لهو القوا د  اللنمة ال

 الم نا المريع بنال  بن ف كمن يقدم. 

 

 مراتب المصلحة وأنواعها: 

مأ اس قتنء المتنلح ال ي هشدم لشن  مومن الالريلة بنال  بن  

نراهن     ثان مراي ف يممة كة مريبة منشن المريبة األخرىف لهي: 

 اللرل ينمف  لالحنجونمف لال ح وننم. 
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نللرل امف هي األمو  لالمتنلح ال ي إها انيت اويت     ا

اةن نن متنلح الدنون لالديأ جمولنف لهي خمس حترا: حقظ النقسف 

 لحقظ اللقةف لحقظ الن ةف لحقظ المن ف لحقظ الديأ. 

 من الحنجونمف اشي المتنلح ال ي إها انيت  لحقت بنةن نن حرجن 

 لاوقن. 

م ة لماينة ل حنجونم ل من ال ح وننم اشي متنلح مم

لاللرل ينمف لال ي ام مأ اوايشن لحوق الحرجف للمأ هيء مأ اال يبن  

 لال لقود اي بل  المتنلح. 

امأ اللرل ينم لجوا القتنصف لهل   لمن اوه مأ حقظ النقسف  

للجوا الجشند لمن اوه مأ حقظ الديأ لالمن ف ليحريع الخمر لمن اوه مأ 

 ج ليحريع الانن حق ن ل ن ةف لهمــىا. حقظ اللقةف  لإبنحة الالا

لمأ الحنجونم إبنحة اللقود لالمبندالم المنلوة بأنوا شن اي حدلد 

 يأموأ المت حةف اإن اي المنع منشن حرجن كبورا بنلنن . 

لمأ ال ح ونونم: ال ح ي بممن م األخاقف لال اشر مأ النجنسنمف 

 ن  الحنجوة. لكة اآلداا اةساموةف اإنشن ممم ة لمتنلح الن

لالمتنلح المرس ة مل برل بشىا ال ريو ف انقدم  ل ال المتنلح 

اللرل يةف ثع ال ممو وةف ثع ال ح ونوةف لهل   ند ال لن ا لال لن ض اومن 

 بونشمنف  اإها لع يمأ بونشن يلن ضف ل وت جمولن بقد  اةممنن. 

 

 شروط العمل بالمصلحة المرسلة: 

مة بنلمت حة المرس ة ل ا يمون  للوبة لقد لاع الققشنء هرلقن ل ل

اي  يد  ال نسةف او خرلنشن ألغرااشع ليالر ون األحمنم لاقن لشن     

 هواهعف  لمأ الققشنء اخ  قوا اي هىه الالرلق يوسلة ليلووقنف.

انلجمشو  يوسلوا  ل يوساوا اي األخى بنلمت حةف لهع الحنقوة 

ة اوق اللمة بشن لقوده لالمنلموة لالحنب وة. لالغاالي مأ الالنالو

 بالرلق مالددلف.

 من الاواي اقد يوسع اوشن يوسلن مخاف اخرج بشن  أ النانق 

 المالرلع إل  الشوى المنبوه.
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 وذلك على النحو التالي: 

 

 شروط الجمهور: 

 اه رق الجمشو  ة من  المت حة المرس ة هرلقن خم ةف هي: 

نوة اا  برل بشن لال ف  من ال ح وضرورية أو حاجية ن يمون المت حة  -1

حجوة اوشنف ألنه ال   ر اي يركشنف لقد يقدم بونن اللرل ينم 

 لالحنجونم لال ح وننم. 

: لهل  بغ بة ال أ النايه  نشن مأ جنس مقنصد أن تكون حقيقية -2

الالن عف  ألن المت حة اي هىا البنا هي المت حة المالشود لشن مأ قبة 

ن ج   نقلن لداع ارا ما قنف  ثع الالن ع بنلقوا د اللنمةف  للوس كة م

بلد هل   ن يمون نقلشن غنلبن     ارهنف ألن المتنلح  مو  ن بوة 

كمن يقدمف لاللبرل اوشن لمن هو الغنل ف  ا و كننت مغ وبة لع يت ح 

 ل الريع الحمع. 

ة -3 : لهل  بأن يالمة  ددا كبورا مأ النن ف ال  ن يمون أن تكون عامَّ

محدلدل دلن بقوة النن ف  للمأ لوس ملن  خنصة لواحد منشع  ل لق ة 

هىا  ن يمون هنم ة ل نن  جمولن مأ غور اس  ننءف اإن هل  م لى ف  بة 

إها هم ت  ك رهع  ل جن ن غور محدلد منشع كننت  نمةف كأن يلع البدل 

اقطف  ل الحلر اقطف  ل   بنا صنن ة بمنم شن دلن التنن نم 

 األخرى. 

نبت بنص مأ القرآن المريع  لال نة بحمع ث أن ال تكون معارضة  -4

الالريقة  ل اةجمنعف اإن كننت ملن اة بىل  لع يمأ مرس ةف بة كننت 

مت حة م غنلف لهىا االيقنق     منع االح جنج بشن كمن يقدمف ألنشن 

 مت حة غور مل برل مأ الالن عف  لألن النص مقدم   وشن  يلن. 

لع يجا ا  بن هنف كنللبندام ف لإال معقولة المعنى ن يمون المت حة  - 5

لالمقد ام الالر وةف اإنشن ال يجر  اوشن القون  كمن يقدمف اا يجر  اوشن 

المت حة المرس ة مأ بنا  لل ف  ألن المت حة من  رف نقله مأ ار ه 

بنللقةف  لهىه ال ي  اوع اللقة إد ا  كنششنف للىل  ال ي  اوع ملراة الح أ 

  برل لىل . منشن مأ القبوحف اا يمون مل
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 شروط الغزالي: 

ق نن إن الغاالي  حمه ع يلنل  يالدد اي ا  بن  المت حة  ك ر مأ 

 الجمشو ف اقودهن بنللوابط اآليوة: 

اقطف  من الحنجوة لال ح ونوة اا يل بر اي  ضرورية ن يمون المت حة   -1

هىا البناف خاان ل جمشو  الىيأ ا  برلا اللرل ينم لالحنجونم كمن 

 م. يقد

ف    مقاو ن بحتولشن بوقوأ  ل بغ بة ظأ يقن ا تكون قطعية ن   -2

ا كننت م نونة ي  نلى اوشن االح منالن  ل يرجح جنن   الوقوأف  اإه

المت حة اوشن ق وا اإنشن ال  برل بشنف خاان ل جمشو  الىيأ يل برلن 

 المت حة القالوة لال نوة ملن. 

وأ غور خنصة بق ة ملونة منشعف :     نمة لجموع الم  متكون كلية ن   -3

خاان ل جمشو  الىيأ اه رقوا اللموم اقطف لا يلوا  ن يمون 

المت حة خنصة بق ة ملونة مأ الم  موأ إها كننت هىه الق ة غور 

 محدلدلف كمن يقدم. 

 

 شروط الطـوفي: 

لهو نجع الديأف  حد   منء القرن ال نبع الشجر ف اقد هه  إل  

المرس ة خنلف اوشن جمنهور الم  موأ ل نم شعف     هنه اي المت حة 

اقن : إن المتنلح هي ج   المنناع لداع الملن  اقطف دلن  ن يقودهن بمن 

جنء الالرع به  ل بجن هف  ثع قن : إن المتنلح بشىا ال لريف هي مقتود 

الالن ع دائمنف اإها كننت ملقولة الملن  لجنءم النتوص     خااشن 

 ل نتوص. كننت المت حة ننسخة 

لال ه   ن هىا الر   خاور لانسدف ليالريع     ما ق الشوىف 

لإلغنء ل نتوص بما ق الوهعف لخ خ ة ل الريلةف لنق  أل كننشنف للىل  

  جمع الم  مون      اله. 

 

 حكم المصالا المرسلة ودرجتها بين مصادر التشريع األررى: 
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 الف منه اي  المت حة المرس ة ظنوة الداللة م ة القون ف للمنشن

ظنو شنف ألن القون  له هنهد مأ الالريلة هو المقوس   وهف لهىه ال هنهد لشن 

إال القوا د اللنمةف  للىل  اإن القون  مقدم   وشنف لبنل نلي نتوص  القرآن 

المريع لال نة الالريقة لاةجمنع مقدمة   وشن  يلن مأ بنا  لل ف لهمىا 

 نلوة ل قون  اي يريوبشن بوأ متند  يأيي المتنلح المرس ة اي الد جة ال

 ال الريع األخرى. 

 

 العــرف: 

 تعريفــه: 

اللرف اي ال غة: الملراةف ليا دق   د  الالديء الملدرلف المدألوف 

الددى  اس ح ددن ه اللقددو  لاسدد انب ه األماجددةف لمندده قددو  يلددنل : )خددى اللقددو 

 ل مر بنلملرلف ل  رض  أ الجنه وأ(. 

مرادف لملن  اللدندلف لهدي مدأخوهل لهو اي اصاا  األصولووأ: 

العةادة مأ اللودف لهو ال مرا ف لقد  راه الغاالدي  حمده ع يلدنل  بقولده: )

والعةةرف مةةا اسةةتقر فةةي النفةةوس مةةن جهةةة العقةةول وتلقتةةه الطبةةاع السةةليمة 

 (. بالقبول

 

 أنواعــه: 

 اللرف     نو وأ: قولي ل م ــي .. 

قظ مأ األلقنظ     ملن  هو يلن ف قوم     الناق ب  فالقولـي:

ملوأف بحوث ال ي بند  إل  الىهأ  ند سمن ه غورهف اشو اي هىا ي نل  

 االصاا . 

: هددو يلددن ف قددوم القوددنم بلمددة ملددوأف كددأك شع لحددع اللددأن والعملةةـي

  …دلن غورهف لهربشع منء النشر دلن غورهف ل ك شع خبا بر دلن غوره
 

يَّتــه:   حج ِّ
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    االح جنج بنللرفف لإن كدننوا اخ  قدوا  الققشنء     هبه االيقنق

اي هدرلق األخدى بدهف لادي مريب ده بدوأ المتدند  ال الدريلوة األخدرى إها مدن 

 لقع ال لن ض بونه لبونشنف لاس دلوا لحجو ه بأدلة منشن: 

قولددده يلدددنل : )ُخدددِى اْللَْقدددَو َل ُْمدددْر بِدددنْللُْرِف َل َْ دددِرْض َ دددِأ اْلَجدددنِهِ وَأ(  - 

ىه اآليدة المريمدة   د  ال  د وع بدأن المدراد بدنللرف (ف اش199)األ راف:

اوشددن الملندد  ال غددو  لدده ال الملندد  الالددر يف حوددث المددراد بددنللرف اوشددن 

الالدديء الملددرلف الم  ح ددأف إال  ن اوشددن اس  ننسددن إلدد  ا  بددن  اللددرف 

الالر يف حوث إن اللدرف الالدر ي مدن هدو إال مدن يلن اده الندن  ل لقدوه 

 لاس ح نوه غنلبن. 

لهدو قولده: )اََمدن َ  َى اْلُمْ دِ ُموَن  حديث الموقوف     ابأ م دلود ال -ا

ِ َسدو ِ  من(  لاه  حمددف اشدو  ِ َحَ أ  َلَمن َ  َْلا َسو ِ فن اَُشدَو ِ ْنددَ َّللاَّ َحَ نفن اَُشَو ِ ْندَ َّللاَّ

مدأ قريدق صدحوحف لمنده صدح لققده   د   لإن لع يتح  اله إل  النبدي 

 يلرف بنلر  ف امنن اي حمع المراوع. ابأ م لودف لهو ممن ال 

لقد  لاح الققشنء مدى اح جنجشع بنللرف ليم مشع به اي  بن ام 

ك ورلف منشن مدن هكدر ادي هدر  األهدبنه ل بودر  قولده: )ال نبدت بدنللرف ثنبدت 

 بدلوة هر ي(ف لاي المب وق ل  رخ ي: )ال نبت بنللرف كنل نبت بنلنص(. 

يددل   د   سدن  االح جدنج بدنللرفف لقد بن  الققشنء قوا د اقشوة  د

منشن: )اللندل محممة( ل)الحقوقة ي ر  بداللة اللندل( ل)اسد لمن  الندن  حجدة 

 يج  اللمة بشن( ل)الملرلف  ران كنلمالرلق هرقن( لغورهن. 

 

 شروط العمل بالعرف: 

ل لمة بنللرف هرق لاحدف هو  ن ال يمون ادي مقنب دة الدنصف قرآندن 

نب ة اةجمنعف اإن ل د اللرف     خاف من جنء بده كنن  ل سنةف لال اي مق

النص كنن بنقا ال حجة اوه ف كدأن ي لدن ف الندن    د  هدرا الخمدرلف  ل 

ألن هىه األمدو  محرمدة بدنص الالدن عف اومدون  …الة الاننف  ل  كة الربن 

 اللرف     خااشن انسدا ال حجة اوهف لإال  لغوت كة  حمنم الالريلة. 
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ملن ان ل نص مأ لجه دلن لجهف بأن كنن الدنص اإها كنن اللرف 

 نمن لاللرف خنصنف  ل كنن اللدرف مخنلقدن لده ادي بلد   ادراده اقدطف ادإن 

اللرف هنن يل بر صحوحن ال انسدا للدم متندم ه النص مأ كدة لجدهف لادي 

يقديمه     النص  ل يقديع النص   وه ادي هدىه الحدن  لجدوه سدوف نلدرض 

 لشن. 

 

 ته بين مصادر التشريع األررى: العرف الصحيا ومرتب

إها كنن اللرف انسداف بأن كنن اي مقنب ة الدنص مدأ كدة لجدهف اإنده 

سددنقط ال  بددرل بدده لال حجوددة اوددهف اددإن كددنن صددحوحنف بددأن لددع يمددأ كددىل ف 

لجنءم بل  النتوص  ل األدلة يخنلقهف اإنه ين درف ادإن كدنن الددلوة نتدن 

 ل كدنن الددلوة قونسدنف ادإن   نمن لخنلقده اللدرف التدحوح ادي بلد   ادرادهف

اللددرف هنددن يختددص اللددنم لي غددي القوددن ف ألندده مقدددم   وددهف إن كددنن  راددن 

 نمنف اإن كنن  ران خنصنف كنن  موم النص لالقون  مقدمنن   وهف  اوبقد  

 النص      مومهف ليبق  القون  صحوحنف لي غ  حمع اللرف. 

لخدنص  دند  ل    هل  انللرف اللنم  قدوى مدأ القودن ف لاللدرف ا

منهف لاللرف اللنم هو اللرف المن الر بوأ جموع الم  موأ اي كدة  قادن هع 

دلن اس  ننءف لاللرف الخنص هو اللدرف المحتدو  ادي ب ددل ملوندة  ل ادي 

 صددحنا حراددة ملونددة دلن غوددرهعف م ددن  هلدد  الالددراء بالددرق الحمددة إلدد  

لخلددن  البوددتف اددإن اللددرف قددد ل د بدده اددي ك وددر مددأ  نددواع المالدد رينمف كن

لال حوم لغورهنف لان الر بوأ النن  ح    د  ران  نمنف للىل   ا   الل منء 

بتحة اهد راقه  ندد البودع  غدع ملن اد ه للمدوم الحدديث الالدريف: )نشد  

 ددأ بوددع لهددرق(ف ألن الحددديث هنددن  ددنم يالددمة كددة هددرقف   سددو  ع 

لاللددرف اللددنم هنددن جددنء خنصددن بالددرق ملددوأف اجددنز يختددوص الددنص بددهف 

ا كدة الالدرلق اللقديدة ال دي جدنء اللدرف اللدنم بشدن ممدن ال يخدنلف نتدن لهمى

 خنصن. 

 

 مذهب الصحابــي: 
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مؤمندن بده لالزمده  التحنبي  ند األصولووأ: هو مدأ لقدي النبدي 

مدل قوي دة بحودث يجدوز إقداق لقدظ التدنح    وده  رادن للغدةف لهدو  ندد 

يمدننف للدو كنندت مؤمنن به لمدنم   د  اة   منء الحديث: مأ لقي النبي  

 مدل ال قنئه به دقوقة لاحدل. 

لقد اخ  ف الققشنء اي االح جدنج بمدىه  التدحنبي لمدن صدد   نده 

مدددأ  قدددوا  ل  مدددن  لا دددنلىف   ددد   قدددوا  م لدددددلف امدددنشع مدددأ ههددد  إلددد  

االح جنج بأقوا  التحنبة ل  منلشع ما قنف لمنشع مأ اح و بشدن ادي مدواقأ 

 حددوا  مددىاه  التددحنبة ل نوا شددنف  دلن  خددرىف للددىل  اإننددن سددوف نقتددة

 لنبوأ مدى االح جنج بمة نوع منشنف لمىاه  الل منء اوه. 

 

 أنواع مذاهب الصحابة: 

 ن يىه  التحنبي إل  قو  ال مجن  ل در   اودهف ألنده حمدع غودر ملقدو   -1

الملن ف كأن يق ي التحنبي بأن ممنن سو ل كىا قبة سو ل كىا  ل بلدهف ادإن 

يددوقوقي ال مجددن  ل ددر   اوددهف لهددىا النددوع حجددة  نددد جموددع هلدد   مددر يلبددد  

ف لالحدديث الققشنء دلن خافف ألنه اي حمع الحديث المراوع إلد  النبدي 

 المراوع حجة بنةجمنعف امىل  هىا. 

 ن يىه  التدحنبي إلد  قدو  ملقدو  الملند  داخدة ادي حددلد االج شدندف  -2

ل سددموينف اددإن هددىا النددوع اووااقدده   ودده التددحنبة جمولددن دلن خددافف قددوال  

حجة  ند جمشو  الم  موأف ألنه داخة اي حد اةجمنع القدولي  ل ال دموييف 

لاةجمددنع القددولي حجددة كمددن يقدددم بنةجمددنعف لكددىل  اةجمددنع ال ددمويي  نددد 

 الجمشو ف اومون قو  التحنبي هىا حجة لىل . 

ر اوده  ن يىه  التحنبي إل  قو  ملقو  الملند  يتد ح لاج شدند لالن د -3

ليخنلقه اوه غوره مأ التحنبة ليننز ه اوهف اإن هىا النوع لوس بحجة   د  

صحنبي آخر غور قنئ ده بإجمدنع الم د موأف لإال لمدن جدنز اخد اف التدحنبة 

اومددن بوددنشعف للمددن لقددع مددنشع هلدد ف لمندده لقددع اخدد اف اددي ك وددر مددأ الم ددنئة 

بلوأ لمدأ بلددهع اقدد بونشعف اد  هل    د   ددم الاامده لشدعف  مدن بنلن دبة ل  دن

 اخ  ف األئمة     االح جنج به     قولوأ: 
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مدددىه  الجمشدددو ف لمدددنشع الحنقودددة لالمنلمودددة لالحنب ودددة لهدددو  -  

 االح جنج به ليقديمه     القون  إها  ن اه. 

مدددىه  الالدددناليف لهدددو  ددددم االح جدددنج بقدددو  التدددحنبيف إال  -ا 

 لاس  نن  به اإنه مل بر  نده مأ غور إلاام. 

 

 أدلة الجمهور في االحتجاج بمذهب الصحابي: 

ةم  ُْخِرَجْت ِل نَّنِ  يَأُْمُرلَن بِنْلَمْلُرلِف َليَْنَشْوَن َ ِأ  - قوله يلنل : )ُكْن ُْع َخْوَر  ُمَّ

ِ َللَدْو آَمدَأ  َْهدُة اْلِم َدنِا لََمدنَن َخْودراف لَُشدْع ِمدْنُشُع اْلُمْؤِمنُد وَن اْلُمْنَمِر َليُْؤِمنُوَن بِدن َّ

(ف ادددإن هدددىا اآليدددة المريمدددة خادددنا 110َل َْك َدددُرُهُع اْلقَنِسدددقُوَن( )آ   مدددران:

 ل تحنبةف لمأ يوابع األمر بنلملرلف قبو  قولشع. 

اددي ام دددا  التددحنبة لالالددشندل لشددع بنلخوريددة  مددن ثبددت  ددأ النبددي  -

: لاللدالةف ممن يالور إل  األخى بقولشع لاالح جنج بهف مدأ هلد : قولده 

: )اق ددلا بنلدىيأ مدأ كنلنجوم بأيشع اق دي ع اه دي ع(ف لقولده  ) صحنبي

 بلد ف  بي بمر ل مر(. 

الملقددو ف اددإن اح مددن  كددون قددو  التددحنبي لال دده م دد نديأ إلدد  دلوددة   -

ف ل  مه بأحوالهف لحبه لهف اإها كدنن قولده كبورف لقربه مأ  سو  ع 

مأ القون ف ينايشن  مخنلقن ل قون  غ       ال أ اس ننده إل  دلوة  قوى

 ل تحنبة مأ الوقوع اي اةثع لالقو  بغور دلوة. 

 

 : أدلة النافين لالحتجاج بمذهب الصحابي

(ف اإن اوشن  مرا 2قوله يلنل : )اَنْ  َبُِرلا يَن  ُلِلي األَْبَتنِ ( )الحالر: -

بنلقون  لاالج شندف لإيبنع مىه  التحنبي ينناي هىا األمرف امنن ممنو ن 

 ل . منه لى

اةجمنع مأ التدحنبة   د  جدواز مخنلقدة بللدشع بللدنف لغودرهع يقدن   -

   وشع للدم القن ق المؤثر. 
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الملقو ف لهو  ن التحنبة ج شع مأ  هة االج شندف امدنن اح مدن  قدولشع  -

هل  مأ اج شند كبورف بة هو الراجحف لإها كنن كىل  لدع يمدأ حجدة للددم 

 .ا يقنئه إل  مريبة الراع إل  النبي 

كددنن ال ددنبلون يخددنلقون التددحنبة اددي بلدد   قددوالشعف لكددنن التددحنبة  -

 يقرلنشع   وهف امنن هل  دلوا     جواز المخنلقة لشع اومن ههبوا إلوه. 

احدد مع إلدد  هددريح مددع يشددود ف لهددشد لدده ابندده  مددأ هلدد   ن   وددن 

الح ددأف اددرد هددريح هددشنديهف ألن هددشندل االبددأ ألبودده ال يقبددة  ندددهف لكننددت 

ف ا ع يخنلقده ادي   يدهف لانتدنع لحممدهف لم دة هدىه اي       ي  مقبولة

 الحندثة ك ور. 

 

 الترجيــا: 

مدأ اسدد لراض هدىه المددىاه  ندرى  ن االح جددنج بمدىه  التددحنبي 

اومن هو محة االج شدند للدع يج مدع   وده التدحنبة لدع يقدع دلودة ندنه    وده 

ف   د  مقاوع به  ل م نونف للىل  اإن المرجح هو  دم ا  بن ه  حجةف جرين

من هه  إلوه الالنالي  حمه عف لإن كنن يح أ االس  نن  به دلن  ن يمون 

 اي هل  نوع مأ اةلاام.

 

 

 شرع من قبلنا:

هرع مدأ قب ندن نلندي بده هدرائع األنبودنء ال دنبقوأ   د  سدودنن محمدد    

  كإبراهوع لنو  لموس  ل و   لغورهع مأ األنبونء لالرسة الىيأ قص

لقدددرآن المدددريع  خبدددن هعف لهدددو خدددنص بنل الدددريلنم ال دددمنلية دلن   وندددن ا

ال الدددريلنم الوادددلوة ال دددي سدددبقت  سدددنلة اةسدددامف كنل الدددريع الرلمدددنني 

ليالريلنم قدام  المتريوأ لهريلة حمو ابي لغورهنف اإنشن لو ت هرائع 

مل برل اي ن ر الم دينوأ اي اللنلع مدأ غودر خدافف ألن حدق ال الدريع إنمدن 

فف قدن  يلدنل : )إِِن اْلُحْمدُع هو ر لحد ه لال يحق  ألحد غوره اي ال الريع ما قن

ِ َ  َْوِه يََوكَّْ ُت َلَ  َْوِه اَْ وَ ََوكَِّة اْلُم ََوك ِ ُوَن( )يوسف:  ( . 67إِال ِ َّ
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لقد اخ  ف الققشنء اي حمع هرع مأ قب ننف  يل بر هدر ن م امدن لندنف 

ف لندن؟ لهلد    د   قدوا  لمدىاه  كإلاام هر نن لننف  م ال يل بر يالري ف م امن لن

م لددددل. لقبددة  ن ن لددرض لخااددنيشع لمددىاهبشع نريددد  ن نالددور إلدد  مددواقأ 

االخ اف اي هىه الم دألةف لنتدرف الن در  دأ مدواقأ االيقدنق اودهف للددم 

 القنئدل مأ بح شن. 

 فإن شريعة من قبلنا البد أن تعتريها الحاالت التالية: 

لددنل    ونددن ليأمرنددن بنيبن شددنف م ددة قولدده يلددنل : )يَددن  َيَُّشددن  ن يقتددشن ع ي -1

َّقُدوَن(  وَنُم َكَمن ُك ِدَ  َ  َد  الَّدِىيَأ ِمدْأ قَدْبِ ُمْع لَلَ َُّمدْع يَ  الَِّىيَأ آَمنُوا ُك َِ  َ  َْوُمُع الت ِ

(ف اشددىا م ددام لنددن بنةجمددنعف ال ألندده هددرع مددأ قب نددن للمددأ ألندده 183)البقددرل:

 هر نن.

يقتشن ع يلنل    ونن ليقوم الددلوة الالدر ي   د  ن دخشنف م دة حمدع   ن -2

 خبرندن  ن الغندنئع كنندت محرمدة   د  مدأ قب ندن ثدع  الغننئعف ادإن الرسدو  

: اددي حددديث الختوصددوةف  ددأ جددنبر   بوحددت لنددنف لهلدد  ثنبددت بقولدده 

شدنء )ل ح ت لي الغننئع للع يحة ألحد قب ي(ف اشىا من و  اي حقنن بنيقنق القق

فف لقونم الدلوة الالر ي     ن خه.    يلن

فف اإنشددن ال حجددة اوشددن   ونددن بناليقددنقف  -3  ن ال يقتددشن ع يلددنل    ونددن ما قددن

للدم ثبويشن بنلارق ال ي نقب شدنف لال يدؤثر ادي هلد   نشدن ثنب دة  نددهعف ألنشدع 

  بمقرهع سقات  دال شع ل هم ت  لاي شعف ا ع يبق اوشن نوع حجة   ونن لىل .

 ن يقتشن ع   ونن مأ غور إلداام لندن بشدن  ل ن د  لشدنف م دة قولده يلدنل :  -4

)َلَك َْبنَن َ  َدْوِشْع اِوَشدن  َنَّ الدنَّْقَس بِدنلنَّْقِس َلاْللَدْوَأ بِدنْللَْوِأ َلاألَْندَف بِدنأْلَْنِف َلاألُهَُن 

أ ِ َلاْلُجُرلَ  قَِتنص  اََمْأ يَتَ  أَّ بِنل  ِ دََّق بِِه اَُشَو َكقَّنَ ل  لَهُ َلَمدْأ لَدْع بِنألُهُِن َلال  ِ

ُ اَأُللَ ِددَ  ُهددُع ال َّددنِلُموَن( )المنئدددل: (  لهددىا هددو مواددع 45يَْحُمددْع بَِمددن  َْنددَاَ  َّللاَّ

 الخاف بوأ الققشنء. 

اقد ههد  جمشدو  الحنقودة لبلد  الالدنالوة لالمنلمودة لالحنب ودة ادي 

 نا   ونن دلن بونن لن خه هدرع  لايةف إل   ن هرع مأ قب نن الى  قته الم

 لنن. 
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لهه  بلد  الالدنالوة لالحنب ودة ادي  لايدةف لاألهدن رل لالمل الدة 

لالالولة إل   ن هرع مدأ قب ندن الدى  قتده ع   وندن دلن  ن يأمرندن بده لدوس 

ف لننف لهو من اخ ن ه الغاالي لاآلمد  لالراز  لابأ حام ال نهر .   هر ن

 

 األدلـــة: 

لمح جوأ لالنناوأ لاح جنج بالر  مأ قب نن اومن اس د  كة مأ ا

 قته ع يلنل    ونن دلن بونن لن خه  ل  مرنن به بأدلة  دلف  همشن: 

 

 أدلة المحتجين: 

 ن ع يلنل   مرنن اي ك ور مأ آينيه القرآنوة بنل ور   د  مندوا  األمدع  - 

َ  الَّدِىيَأ َهددَى ال نبقة اومن ال يخنلف هريل ننف مأ هل  قوله يلنل : ) ُللَ ِد

ُ اَبُِشدددَاُهُع اْق َددِدْه()األنلنم: (ف لمندده قولدده يلددنل : )ثُددعَّ  َْلَحْونَددن إِلَْوددَ   َِن 90َّللاَّ

ف َلَمن َكنَن ِمَأ اْلُماْلِرِكوَأ( )النحة:  ( .123ايَّبِْع ِم َّةَ إِْبَراِهوَع َحنِوقن

نَّْقَس بِددنلنَّْقِس َلاْللَددْوَأ بِددنْللَْوِأ قددن  ع يلددنل  )َلَك َْبنَددن َ  َددْوِشْع اِوَشددن  َنَّ الدد  -ا

ددأ ِ َلاْلُجددُرلَ  قَِتددنص  اََمددْأ  ددأَّ بِنل  ِ َلاأْلَْنددَف بِددنأْلَْنِف َلاألُهَُن بِددنألُهُِن َلال  ِ

ُ اَأُللَ َِ  ُهدُع ال َّدنِلُموَن(  يََتدََّق بِِه اَُشَو َكقَّنَ ل  لَهُ َلَمْأ لَْع يَْحُمْع بَِمن  َْنَاَ  َّللاَّ

(ف اقد اس د  الل منء بشن     لجوا القتنصف للو لدع يمدأ 45لمنئدل:)ا

 هرع مأ قب نن هر ن لنن لمن اح جوا بشن. 

 ن النبي ص   ع   وده لسد ع كدنن يحد  موااقدة  هدة الم دنا ادي بلد   -ج

 األحوننف للو ال  ن هر شع حجة   ونن لمن  ح  موااق شع. 

 

 أدلة النافين لالحتجاج: 

 ندمن بلث ملدنها إلد  الدومأ قنادون لسدأله بدع يقلديف   ن الرسو   - 

 ل جنبه بأنه سدوف يقلدي بدنلقرآن لال دنة لاالج شدندف  قدره الرسدو  

     هل ف للو كدنن هدرع مدأ قب ندن دلدوا لحجدة أل هدده  سدو  ع 

 إل  هل ف للمنه سمت للع يرهده إلوهف اد       نه ال حجة   ونن اوه. 
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ف ِلَمن بَْوَأ يَدَْيِه ِمدَأ اْلِم َدنِا قن  يلنل : )ل َْنَاْلنَ -ا قن ِ ُمَتد ِ ن إِلَْوَ  اْلِم َنَا بِنْلَحق 

ن َجدنَءَ  ِمدَأ  َّبِْع  َْهَواَءُهْع َ مَّ ُ َلال يَ  ف َ  َْوِه اَنْحُمْع بَْونَُشْع بَِمن  َْنَاَ  َّللاَّ َلُمَشْوِمنن

ف  ِ ِلُمدة م َجلَْ نَدن ِمدْنُمْع ِهدْرَ ةف َلِمْنَشنجدن ف  اْلَحق  دةف َلاِحددَل ُ لََجلَ َُمدْع  ُمَّ َللَدْو َهدنَء َّللاَّ

ف  ِ َمددْرِجلُُمْع َجِمولددن َللَِمددْأ ِلوَْب ُددَوُكْع اِددي َمددن آيَددنُكْع اَنْسدد َبِقُوا اْلَخْوددَراِم إِلَدد  َّللاَّ

(ف اشىا يد       ن هريلة كة 48اَوُنَب ِ ُُمْع بَِمن ُكْن ُْع اِوِه يَْخ َِ قُوَن( )المنئدل:

 ألمع ال نبقة خنصة بشن ال حجوة اوشن     غورهن.  مة مأ ا

ل صحنبه ب ل مهف للو اه موا بده  لو كنن هر ن لنن اله ع  سو  ع  -ج

لنقة هل  إلونن ل واار الدلا يف للمأ لع ينقدة إلوندن هديء مدأ هلد ف ادد  

 هل       نه ال حجة اوه. 

للمددوم هددو مددأ  ن الالددرائع ال ددنبقة خنصددة بددنألقوام ال ددي نالددت اددوشعف لا -د

قدن : )جل دت  ختنئص هريل نن اقطف لمن جنء اي حدديث جدنبر  ن النبدي 

لي األ ض م دجدا لقشدو ا اأيمدن  جدة مدأ  م دي  د ك ده التدال ا وتدةف 

ل ح ت لي الغننئع للع يحة ألحد قب يف ل  اوت الالقن ةف لكدنن النبدي يبلدث 

ةلدداام اددي إلدد  قومدده خنصددة لبل ددت إلدد  النددن   نمددة(ف اددد  هلدد    دد   ن ا

 الالرائع ال نبقة لوس إال لألقوام الىيأ  نالت اوشعف اا يمون اوشن إلاام   ونن. 

 

 المناقشــة والترجيا: 

الحدددق  ن كدددة األدلدددة ال دددنبقة الم ب دددة لالنناودددة لاح جدددنج يح مدددة 

المننقالةف لإن كننت يخ  ف بونشن قول لادلقنف لالدى    اه هدو  ن هدرع مدأ 

ألخورل محة الخاف لوس هدر ن لندن بحدن ف لهلد  لمدن قب نن اي هىه التو ل ا

 ي ي: 

 ن هرائع مأ قب نن يخ  دف اومدن بونشدن ادي ك ودر مدأ األحمدنمف للدو كنندت  -1

حجددة   ونددن لوقلنددن اددي الحوددرلف ألندده ال مددرجح لواحددد منشددن   دد  األخددر 

مندامت ك شن سنبقة     هر ننف للع يرد اوشن اي هدريل نن مدن يدد    د  

 بن ف للىل  ال يل بر هريلة لنن لىل . الن    ل اال  

 ن الالرائع إنمن جنءم ل و ور متنلح الديأ لالدنون ملنف لمتنلح الدديأ  -2

لالدددنون م غوددرل م جددددل ب جدددد اللتددو  لاألزمددننف امددن كددنن هددريلة 
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صددنلحة اددي األزمنددة الغددنبرل ال يممددأ الجددام بأندده هددريلة صددنلحة اددي 

وقنن بشنف لال يممأ  ن يرد     هدىا زمننننف لإها كنن هل  كىل  ام نع يم 

 ن هل  يق لي ن   هريل نن  يلن بلددمن يقدندم   وشدن الدامأف لهلد   ن 

هددريل نن جددنء الدددلوة القددنقع   دد   مومشددن للجددوا اللمددة بشددن اددي كددة 

زمدددنن بخددداف ي ددد ف لألن الالدددن ع  نددددمن  مدددر بلمومو شدددن  لدع ادددي 

اللتدو ف لاخد اف نتوصشن مأ المرلنة من يمقي ل  بو شن حنجنم كة 

 الققشنء اي بل  األحمنم  كبر هنهد     هىه المرلنة لهىه التاحوة. 

 ن ع يلددنل  قددن  اددي ك نبدده اللايددا: )اْلوَددْوَم  َْكَمْ ددُت لَُمددْع ِديددنَُمْع َل َيَْمْمددُت  -3

ف()المنئددددل: (ف لكمددن  الدددديأ 3َ  َددْوُمْع نِْلَم ِددي َلَ ِادددوُت لَُمددُع اأِلْسدداَم ِدينن

 دم الحنجة إل  دلوة آخر. يق لي  

لال يممددأ  ن يقددن  إن كمددن  الددديأ ملنددنه مددأ حوددث  صددو  األحمددنم 

اقطف لإال امن ملن  حجوة اةجمدنع لالقودن  لغورهدنف إه الجدواا   د  هلد  

لااحف هو  ن الديأ نق ه لجه إل  هدىه المتدند  بأدلدة قنقلدة امنندت مندهف 

دلدة قنقلدة  ل م نوندة ا دع يمدأ للمنه لع يوجه إل  األخى بالدرائع مدأ قب ندن بأ

ف لممن  الديأف إه إن كدة مدن  ل ده  منهف امنن ا  بن هن لاالح جنج بشن مننقلن

الم ب ددون لاح جددنج بشددن مددأ نتددوص هددو نتددوص دلن مريبددة ال ددأف اددا 

 يت ح دلوا     ا  بن  هرائع مأ قب نن لاالح جنج بشن   ونن. 

 اف اي هىا ك ه اخ اف هىا لالبد مأ اةهن ل إل   ن البحث لاالخ

غور ه  مواوعف ألنه غودر حنصدة مدأ الننحودة الل مودةف ادنن ع يلدنل  لدع 

ف إال لبوأ ن خه  ل ا  بن هف امدنن المددا   يقص   ونن مأ هرائع مأ قب نن هو ن

    هل  الن    ل اال  بن ف لمن جنء به الم ب ون مدأ هدواهدف اننده مدردلدف 

وا بشددن هددو قولدده يلددنل : )َلَك َْبنَددن َ  َددْوِشْع اِوَشددن  َنَّ هلدد   ن  هددع الالددواهد ال ددي  يدد

ددأ ِ  ددأَّ بِنل  ِ الددنَّْقَس بِددنلنَّْقِس َلاْللَددْوَأ بِددنْللَْوِأ َلاأْلَْنددَف بِددنأْلَْنِف َلاأْلُهَُن بِددنأْلُهُِن َلال  ِ

ُ َلاْلُجُرلَ  قَِتنص  اََمْأ يََتدََّق بِِه اَُشَو َكقَّدنَ ل  لَدهُ َلَمدْأ لَدْع يَحْ  ُمدْع بَِمدن  َْندَاَ  َّللاَّ

(ف لاد ددوا  ندده لددع ي بددت  ددأ الالددن ع مددن 45اَأُللَ ِددَ  ُهددُع ال َّددنِلُموَن( )المنئدددل:

يل برهن  ل ين خشن مع  ن الالن ع ثبت  نه ا  بن هنف لهو مدن جدنء ادي قدو  
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: )الدنقس بدنلنقس إن ه مدت(ف امدنن يالدريع القتدنص حج ده حدديث النبي 

 لآلية بنال  بن  اي حقنن. هىا الى  هشد  النبي 

لهمىا يممأ يخريو كة األم  دة لالالدواهد ال دي  يدوا بشدن دلن حنجدة 

إل  الخوض اي هل  االخ افف للمأ     ال   وع بقونم موقأ الخافف انن 

الر   المرجح  ند   دم االح جنج بشن لمن قدمت مأ األدلة لال درجوحف لع 

 يلنل     ع. 

 

 

******** 
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 لحكـــم""مباحث ا
 تمهيــــد: 

ي ركددا  بحددنن   ددع  صددو  الققدده اددي   بلددة  بددواا  ئو ددة  نمددةف 

ف بشدنف لهدىه األبدواا األ بلدة  ف لشن  ل م حقدن ليل بر من  داهن مأ األبحنن ينبلن

 .(1)هي: الحمعف لالحنكعف لالمحموم اوهف لالمحموم   وه.

رل ال ددي هددو مددن نحددأ بتدددده اددي هددىا المبحددثف لهددو ال مدد فةةالحكم الشةةرعي:

نجنوشن مأ د اس نن لشدىا الل دعف ليلريقده كمدن سدوف يدأيي ملندن هدو: )خادنا 

ف(.   الالن ع الم ل ق بأالن  المم قوأ اق لنء  ليخووراف  ل لالن

هو ع سبحننه ليلنل  لحده كمن  لاحنن اي  ل  مبحث المتدند   والحاكم:

سددامي مددأ هددىه المددىكرلف ليدددخة اددي هددىا المبحددث كددة متددند  ال الددريع اة

األصدد وة منشددن لال بلوددة لمبنح شددنف ألنشددن دالددة   دد  حمددع ع سددبحننه ليلددنل  

 . (2)باريق القاع  ل ال أف كمن يقدم

هو  الن  اللبند  ل  الن  المم قوأ ال ي ي ل ق الحمدع بشدنف مدأ  والمحكوم فيه:

حوث إنشن مقدل ل لشع  ل غور مقدل لف لمأ حوث إنشن حق ع يلدنل   ل حدق 

 بند. الل

هو المم ف بنلحمع الالر يف ليبحث اوه  أ ملن  ال م وف  والمحكوم عليه:

 لهرلقهف مأ األه وة ل نوا شن ل وا اشن. 

هىه هي المبنحث األسن  ال ي يلني بشن األصولوون اي   ع  صدو  

الققه. لهي يدل  حو  الحمع لمتدند ه لمح ده لالمم دف بدهف لكدة من دداهن 

   صو  الققه ينبع لشن كمدن يقددمت اةهدن ل إلودهف مأ البحون الم شبة اي ك 

امبحددث االج شددند مدد اف يددنبع لمبحددث الحددنكع لجدداء منددهف لإن كددنن ك وددر مددأ 

 األصولووأ يلله اي آخر مبنحث هىا الل ع.

 

 تعريف الحكم:

                                                           
 . 1/199هر  الللد     مخ تر ابأ الحنج   (1)
 . 1/221حنهوة ال ود     هر  الللد     مخ تر ابأ الحنج   ان ر (2)
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الحمدع ادي ال غدة بنللدع القلدنءف يقدن  حممدت بدوأ القدوم    اتدد ت 

  ودده بمددىا منل دده مددأ خااددهف  بوددنشع لقلددوتف ل صدد ه المنددعف يقددن  حممددت

فف لهي ارا مأ ارلا الل ع  .(1)ليا ق الحمع     المحممة  يلن

لالحمع اي إصا  األصولووأ هو: )خانا ع يلنل  الم ل ق 

 .(2)بأالن  المم قوأ بنالق لنء  لال خوور  ل الواع(

 

 تحليل التعريف ومحترزاته:

 م ع نحو غوره ةاشنمهف اشو الخانا اي ال غة يوجوه المام مأ الم رطاب:

بشىا الملن  متد ف ثع نقة إل  المام الموجه نحو الغور لإلاشنمف     صبح 

اسمن ل مخنق  به مأ المام ال لمتد  المخنقبة نق هف لهىا الملن  

ف اآلمد   المنقو  إلوه الخانا هو المراد اي يلريقنن ل حمعف لقد  رَّ

ف بقوله:  ف اصااحون )هو ال قظ الم وااع   وه المقتود به الخانا يلريقن

إاشنم مأ هو م شو  لقشمه(ف لبىل  خرج  نه الحركنم لاةهن ام المقشمة 

فف كمن خرج  نه األلقنظ المشم ة ال ي  بنلمواالة لاللرفف اإنشن لو ت لق ن

ف المام الى  لع  ال ملن  لشنف اإنشن غور م وااع   وشنف لخرج  نه  يلن

ف.يقتد به إاشنم الم    معف اإنه ال ي م  خانبن

لإها كنن المقتود بنلخانا المام الموجه ل غورف كنن البد مأ بونن 

ملن  المام لمدلواليه. انلمام يا ق     ملنووأ اثنوأف يا ق     اللبن ل 

الدالة بنلواع     ملننهنف ليا ق     مدلو  هىه اللبن ل القنئع بنلنقسف 

ل ملن  كمن يا ق     الملن  الملبر  نه     إنه يا ق     ال قظ المقود

بنل قظف لهو من يلرف بنلمام النق يف لال ه   ن المراد بنلخانا هنن إنمن 

هو المام ال ق يف ألن كام ع يلنل  كام نق ي ال يوصف بتوم لال 

 . (3)حركة

                                                           
 المتبن  المنور لمخ ن  التحن  مندل )حمع(.  ن را (1)
  1/221ف لهر  الللد     المن ش  األصولي 1/13ال واوح لال  ويح   وه  ان ر (2)

 . 1/54م  ع ال بوم لاوايح الرحموم     
 . 1/13. لال  ويح     ال واوح 1/221حنهوة ال ود     هر  الللد  ان ر (3)
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لقظ الجالة قود  ل ف خرج به خانا النن  بللشع لبل ف لخانا  هللا:

الجب وةف دلن من يل بر يب وغن  ممن لوس ب نةف كأقواله ل النله  الرسو   

  أ ع منشنف لغور هل . 

ف مأ عف  اإن قوة إن سنة  سو  ع  ال الريلوة لو ت خانبن

ف هر وة ك ورلف  جو  بأن  لكىل  اةجمنع لالقون ف مع  نشن ي بت  حمنمن

نه ليلنل ف حوث  مر بشن إنمن لجبت قن  ه بإيجنا ع سبحن  سو  ع  

اي آينم ك ورل مأ القرآن المريعف لكىل  اةجمنعف اإنه  امة     قونم 

الدلوة الم بت ل حمعف  من القون  اشو م شر ل حمع ال م بت لهف لالحمع الى  

ي شره القون  ثنبت بنلقرآن لال نةف لبىل  ي مح  الحمع ر سبحننه 

ِ يَقُصُّ ليلنل ف إه ال حمع ألحد غوره متدا ف لقوله يلنل : )إِِن اْلُحْمُع إِال ِ َّ قن

ال ل ق هو اال يبنقف : المتعلق(.57اْلَحقَّ َلُهَو َخْوُر اْلقَنِصِ وَأ( )األنلنم:

لالمراد به هنن الم ل ق الملنو  القديعف ال ال ل ق ال ق ي الحندنف ألن الحمع 

نف لهو محن      ع كمن يقدم هو المام النق ي ال المام ال ق ي الحند

يلنل ف لالمراد مأ ال ل ق هنن هو ال ل ق المبوأ ل مراد منه مأ إيجنا لندا 

 لغوره. 

: قود ثنن خرج به من يل ق بىايه يلنل ف كقوله سبحننه: )َهِشدَ بخفعال المكلفين

ف بِ  ُ  َنَّهُ ال إِلَهَ إِال ُهَو َلاْلَمائَِمةُ َل ُللُو اْلِلْ ِع قَنئِمن نْلِقْ ِط ال إِلَهَ إِال ُهَو اْللَِايُا َّللاَّ

(ف كمن خرج به من يل ق بمخ وقنم ع يلنل  مأ 18اْلَحِموُع( )آ   مران:

غور المم قوأف كنلجمندام لالحوواننم لغورهنف كقوله يلنل : )ِمْنَشن َخ َْقنَنُكْع 

 (ف لغور هل .55َلاِوَشن نُِلودُُكْع َلِمْنَشن نُْخِرُجُمْع يَنَ لف  ُْخَرى( )قـه:

فف لالقلة اي األصة هو كة من يا ق   وه  نه  اإن هىه لو ت  حمنمن

فف لهو مقنبة ل قو ف لمأ المراد به هنن هو كة من يتد   أ  الة  ران

فف  ل  لقنظن لنونمف انلقلة هنن   ع منه  اةن نن مأ حركنم ي م   النالف  ران

نن  ل الق    ل الجوا   اي اللرفف إه هو هنن هنمة لمة من يتد   أ ال  

 مأ حركنم. 

هو اةن نن البنلغ اللنقة الى  اس جمع هرائط ال م وف اللنمة ال ي  والمكلف:

ينص   وشن الققشنء اي ك بشعف لقد خرج بشىا القود الخانبنم الم ل قة بأالن  
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ف  التبي مأ  مره بنللبندام ببل  الملنمام لغورهنف اإنشن لو ت  حمنمن

لتبي لوس مأ  هة ال م وفف اإن قوة يدا    وشن ال وااف اإن هر وةف ألن ا

التبي المموا م نا     صايه لصدقنيهف لهىا آية الحمع الالر يف  جو  

بأن الحمع م ل ق بولوه ال بهف لال واا منحة مأ ع لالةف للمأ هىا 

الجواا غور مقنعف إه إن التبي ي ل ق به بل  األحمنم مبنهرلف مأ هل  

ل إها لع يؤدهن  نه للوه ح   يب غ ل خبره بشنف اإنه مم ف بأداء من سبق الاكن

 ن  همة للوه إنقنقهف لهىه آية ال م وفف ثع إن  مره بنةسام لقبوله منه لهو 

صغور دلوة      ن من يل ق بأالنله حمع هر ي  يلنف ال مقر مأ إدخنله 

ا  ك مة )اللبند( اي يلريف الحمعف للىل    ى ك ور مأ األصولووأ اس بد

الم ل ق بأالن  اللبند( اودخة اي هل  التبي  …بم مة )المم قوأ( اقن : ) 

 .(1)لغوره

لقد ا  رض بل  األصولووأ     جمع ك مة مم فف لقن : هىا 

ك الجه بأك ر مأ   بعف  يخرج الخانا الم ل ق بنألالن  الخنصة بنلنبي 

قن  بإاراد المم ف لمنن لغور هل ف لهي  حمنم هر وة بنةجمنعف للو 

 . (2) ح أ

الخنصة بهف  ل جو  بأن جمع ك مة مم قوأ ال يخرج  الن  النبي 

إه ال خانا ي ل ق بجموع األالن ف امنن المراد منه الم ل ق بأحد  الن  

الخنصةف ليمون هل  مأ بنا  المم قوأف اودخة اي هل   الن  النبي 

إال لاحداف منشن( اإنه يقشع  ن الركوا قولشع: )زيد يرك  الخوة لإن لع يرك  

م ل ق بجنس هىا الجمع ال بأجنن   خرى كنلحمور لغورهنف ثع إن القن دل 

األصولوة القنئ ة: )مقنب ة الجمع بنلجمع يق لي الق مة آحدا( يحة الخاف 

اي هىا ال لريفف ألنه إن   يد المقنب ة بوأ الخانا  ليدخة خواص النبي 

ا  لوس بجمع اا  همن ف لإن   يد المقنب ة بوأ األالن  لاألالن  اإن الخ

لالمم قوأ اإنه يقن  إن الجمع هنن يق لي الق مة آحندافف ا مون     ال وزيعف 

 ليمون المراد: )بمة الة صند   أ كة مم ف(. 

                                                           
 . 1/15ال واوح  ان ر (1)
 . 1/221هر  الللد      مخ تر الحنج   (2)
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: قود ثنلث يخرج به القتص المبونة ألحوا  المم قوأ باالقتضاء أو التخيير

ُ َخ َقَُمْع َلَمن ل النلشعف لاألخبن   الم ل قة بأ منلشعف كقوله يلنل : )َلَّللاَّ

 (ف اإن هل  لوس بحمع هر ي بنيقنق الققشنء. 96يَْلَم ُوَن( )التنانم:

 ملننه ق   القلة  ل ال ر ف لهو       بلة  نواع هي:  واالقتضاء:

 ق   القلة مع المنع مأ ال ر  لهو الواج .  -1

 ع مأ ال ر  لهو الندا. ق   القلة مع  دم المن -2

 ق   ال ر  مع المنع مأ القلة لهو الحرام.  -3

 ق   ال ر  مع  دم المنع مأ القلة لهو الممرله.  -4

ملننه إبنحة القلة لال ر  ل مم ف دلن يرجوح  حدهمن      والتخيير:

إل  إهمن  هىا القود )بنالق لنء  ل ال خوور(  (1)اآلخرف لهه  بل  الققشنء

هو مقشوم مأ قولنن  الن  المم قوأف ألن قود ال م وف مراد هننف لقنلوا 

لالملن  خانا ع يلنل  الم ل ق بقلة المم ف مأ حوث هو مم فف ألن 

لقظ المم ف مال ق لهو يأهن بلم وة االه قنقف اوخرج  نه نحو قوله يلنل  

ُ َخ َقَُمْع َلَمن يَْلَم ُوَن( )التنانم: قة بقلة المم ف للمأ (ف ألنشن م ل 96)َلَّللاَّ

فف اا يمون مأ الحمع.   ال مأ حوث كونه مم قن

ف  أو الوضع: الواع هو الجلةف لالمراد به هنن جلة الالن ع الاليء سببن

ف  ل انسداف  ل  ايمة  ل  ختةف لقد  ف  ل صحوحن ف له  ل مننلن لغوره  ل هرقن

مأ الحمعف   ي  بم مة ) ل الواع( ل دخة كة هىه األق نم اي ال لريفف ألنشن

ف لاس د  بأن (2)لا  رض بل  األصولووأ     إدخنلشن اي يلريف الحمع

هىه األنواع يدخة ين ل يحت قود االق لنء  ل ال خوورف اا حنجة إل  زيندل 

ك مة ) ل الواع(ف لين ل ال يمون مأ الحمعف اا يتح إدخنلشن اي يلريقهف 

ىل  ألن خانا الواع  من مأ حوث إنشن يدخة يحت يلريف الحمع ين لف ا

ف لوجوا الحد هو  داخة اي خانا ال م وفف إه إن ملن  جلة الانن سببن

لجوا هىا الحدف لهو خانا يم وقيف لكىل  ملن  جلة قشن ل المبوع 

ف لتحة البوع هو جواز االن قنع  ندهن لحرم ه دلنشنف لالحنصة  ن  هرقن

تريح اقط  ل اللمني مراد هع مأ االق لنء لال خوور   ع مأ  ن يراد به ال
                                                           

 . 1/222ـ لهر  الللد     ابأ الحنج :  1/14ان ر ال  ويح     ال واوح  (2)
 . 1/222هر  الللد     ابأ الحنج :  (2)
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ف لمن يقدم  نه دا    وهف  اقطف لخانا الواع داخة اي نانق ال م وف امنن

 امنن داخاف اوه لىل ف اا حنجة ألاراده بنلىكر. 

لال ه  بأن االصااحوأ م قن بوأ مأ حوث القنئدل اللم وةف لمن 

ققشنء يوجد مأ يازم بوأ مدلولوشمنف لإن كنن االصاا  الى  ايجه إلوه ال

 لاح ل دق اي دالل ه     الملن  المراد منهف ثع اوه يقريق بوأ الحمع 

ف.   لدلو هف ممن يجلة الحمع  ك ر جاء للاوحن

لقد يري      هىا االخ اف اي االصاا  بوأ الققشنء 

فف ألن  فف لا  بره الققشنء حندثن لاألصولووأ  ن ا  بر األصولووأ الحمع قديمن

ع  من  ثره احندنف للمن كنن الحمع  ند األصولووأ هو خانا ع يلنل  قدي

فف للمن كنن  ند الققشنء هو  ثر الخانا كنن  الخانا نق ه كنن الحمع قديمن

ف لىل .   حندثن

 

 أقسام الحكم: 

يبوأ ملنن اي يلريف الحمع  نه ينق ع إل  ق موأف حمع يم وقي لحمع 

ف لقلة مأ لاليف انلحمع ال م وقي هو خانا ع يلنل  الم ل مأ ق بن

المم ف  ل كف  نه  ل يخوور اوهف لالحمع الوالي هو خانا ع يلنل  

الم لمأ  بط هيء باليء آخر ليل وقه به     لجه ال ببوة  ل الالرقوة  ل 

 المننلوة. 

ثع إن كا مأ الحمموأ ال م وقي لالوالي ينق ع إل   ق نم م لددل 

ف بإهن ع يلنل ف لس وف نبد  بد اسة  ق نم الحمع سوف ند سشن يبن ن

ال م وقيف ثع  ق نم الحمع الواليف م بلوأ اي هل  م    األصولووأ  اي 

 ع يلنل   نشع. 

لل  مووا بوأ الحمع ال م وقي لالحمع الواليف نود  ن نو د النقنق 

الرئو ة ال ي ي موا بشن كة منشمن  أ اآلخرف لهىه النقنق يممأ  ن ند جشن 

 اي ثاثةف هي: 

 ( المقتود المبنهر مأ الحمع ال م وقي هو ق   الة مأ المم ف  ل منله 

 أ الة  ل يخووره اوهف  من الحمع الواليف اإن المقتود المبنهر منه لوس 

هل ف بة هو  بط هيء باليء آخرف اإن ن و  أ هل  يم وف اي بل  
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األحوا  كنن هل  ال م وف  ثرا غور مبنهر لشىا الحمعف بخاف الحمع 

ل م وقيف اأثره المبنهر هو ال م وفف للوس اوه  بط هيء باليء آخرف م ن  ا

األل : قوله يلنل : ) َقِِع التَّالَ ِلدُلُوِ  الالَّْمِس إِلَ  َغَ ِق ال َّْوِة َلقُْرآَن اْلقَْجِر 

(ف اإن اوه  بط لجوا التال 78إِنَّ قُْرآَن اْلقَْجِر َكنَن َماْلُشوداف( )اةسراء:

مسف لهىا الربط ن و  نه لجوبشن  ند دلوكشنف للمأ هىا الوجوا بدلو  الال

 . (1)ننيو  أ الدلو  المربوق به الوجوا ال  أ األمر بنلربط مبنهرل

ا( الحمع ال م وقي خنص بنلمم قوأ اا ي ل ق بغورهع.  من الحمع الوالي 

نم اشو يلع المم قوأ لغورهع مأ بني آدمف إه يربط الالن ع اللمنن اي الم  ق

ف ببوع التبي  بأ من  التبي  المموا لغور الممواف كمن يربط التحة  حوننن

 .(2)المموا لالمل وهف لكة  لل   لو وا مأ  هة ال م وف

ل من مأ حوث  ن هىه األنواع ال يدخة يحت اسع الحمع ين لف لال 

فف ثع هي  هي مأ ملمونهف اىل  ألنشن  امنم ملراة لألحمنم للو ت  حمنمن

فف  ال يخ ص بأالن  المم قوأف بة إن بللشن ال يخ ص بأالن  اللبند ما قن

 للىل  ال يتح ا  بن هن مأ  ق نم الحمع ل نوا ه. 

لقد صر  بحىف هىا النوع مأ األحمنم مأ يلريف الحمع الللد 

ف لإن  اي هرحه     ابأ الحنج ف اقن : )لنحأ ال ن مي هىه األمو   حمنمن

 .(2)اي االصاا (سمنهن غورنن بهف اا مالنحنة 

لقد يلرض صد  الالريلة اي ال واوح لشىا القو  بنل للوفف 

اىكره بلد من هكر القو  بموج  إدخن  الحمع الوالي اي ال لريف اقن : 

)الحق هو األل ف ألن المقشوم مأ الحمع الوالي يل ق هيء باليء آخرف 

صو ل ال لالمقشوم مأ الحمع ال م وقي لوس هىاف للالم  حدهمن لآلخر اي 

 . (3)يد      ايحندهمن نو نف(

للمأ صنح  ال  ويح يلق  المتنف اي قوله هىا بنلرد   وهف اقن : 

)ل نت خبور بأنه ال يوجوه لشىا المام  صاف  من  لالف: األن الختع يمنع 

                                                           
 لهىا القن ق مقشوم مأ يلريف الحمع ال نبق.  (1)

 . 223ـ  1/222ان ر اي هل  هر  الللد     ابأ الحنج :  (2)
 .1/222أ الحنج : الللد     اب (2)
 . 1/14ال واوح  (3)
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ف يتا ح     ي موة بل   ق نم الخانا  كون الخانا الوالي حممن

ر الوالي اي يلريف الحمعف بة حممن دلن البل ف اموف يج    وه هك

ف  أ ال لريفف ليجلة  كوف يتحف ل من ثننون: األنه يمنع كونه خن جن

الخانا ال م وقي   ع منه هنماف لهف اأ  ار  له اي يغنير مقشوموشمنف بة 

 . (4)كوف ي حد مقشوم اللنم لالخنص

هىا لالبد مأ اةهن ل هنن إل   ن جمشو    منء األصو  اصا حوا 

كر الحمع الوالي اي يلريف الحمع فل اردله بنسع م  قة به  أ     ه

 الحمع ال م وقي لمن يقدم. 

لقد  رف اآلمد  الحمع الالر ي ب لريف غور ال لريف األل  

الى  ايقق   وه الجمشو ف اقن : )الحمع خانا الالن ع بقنئدل هر وة يخ ص 

 . (5)به(

ولع كة المتند  اقد اس بد  بم مة )ع يلنل ( ك مة الالن عف ل

ال الريلوة غور القرآن المريعف كنل نة الالريقة لاةجمنع لالقون  لغورهمنف 

اة لحمع ع  ف ملر ِ ف اي ال لريف األل ف ألنشن جمولن لقد بونن  نشن داخ ة  يلن

شنن كة هل .   سبحننه ليلنل  لمبونة لهف للجَّ

يفف هىا يلريف األصولووأ ل حمعف لقد خنلف الققشنء هىا ال لر

ف  ل هو  ثر الخاناف (1)لههبوا إل   ن الحمع هو من ثبت بنلخانا ال هو

ف( )الن نء: ف َمْوقُوين (ف 103اقوله يلنل : )إِنَّ التَّالَ َكننَْت َ  َ  اْلُمْؤِمنِوَأ ِك َنبن

حمع  ند األصولووأف  من الققشنء انلحمع  ندهع هو لجوا التال الم  مد 

 ية دلوة الحمع. مأ هىه اآلية المريمةف لاآل

لىل    ينن بل  األصولووأ ي  بد  بم مة )مم قوأ( ك مة ) بند( اي 

 يلريف الحمع لودخة الحمع الوالي اي ال لريف. 

ج( الحمع ال م وقي ال ي ل ق إال بمن هو مقدل  ل مم فف ألن القتد المبنهر 

ن هو منه هو ال م وفف لع سبحننه ليلنل  قلت حمم ه  ن ال يم ف إال بم

مقدل  ل مم فف  حمة منه لمننف إه ال م وف بغور المقدل   بث لاللبث 

                                                           

 . 1/55  الرحموم ـ لان ر اوايح 1/14( ال  ويح     ال واوح 4)
 . 1/222هر  الللد:  ان ر (5)
 . 1/15ال  ويح     ال واوح  ان ر (1)
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محن      الالن عف  من الحمع الوالي ا وس اوه يم وف اجنز يل قه بمن هو 

ف.  غور مقدل  ل مم ف كمن جنز يل قه بمن هو مقدل  له  يلن

َكنلَ( )البقرل: وفف (ف اإنه يم 43م ن  األل : قوله يلنل : )َلآيُوا الاَّ

لهو مقدل  ل مم فف إه اة انء مممأ له لمقدل  مندام يجد من ي  اوع 

 اةنقنق منه مأ المن ف اإها لع يجد من ينقق منه لع يج    وه هيء.

لم ن  ال نني: قوله يلنل : ) َقِِع التَّالَ ِلدُلُوِ  الالَّْمِس إِلَ  َغَ ِق 

ل  اةن نن لال مأ ( اإن دلو  الالمس لوس اي مقد78ال َّْوِة()اةسراء:

 صنله. 

 

 أقسام الحكم التكليفي: 

قدمنن  ن الحمع ال م وقي هو خانا ع يلنل  الم ل ق بأالن  المم قوأ 

بنالق لنء  ل ال خوورف لبونن ملن  كة مأ االق لنء لال خوورف كمن هرحنن 

بإيجنز  نواع االق لنءف لمأ خا  هىا الموجا الى  قدمننه اي يلريف 

 اوع  ن نق ع الحمع ال م وقي إل  خم ة  ق نم يق لوشن اللقةف هل  الحمع ن 

 ن الا   إمن  ن يمون ل قلة  ل ل  ر ف لكاهمن إمن  ن يمون باريق الجام 

 . (2)لالمنع مأ المخنلقة  لال يمون كىل ف  ل يمون يخووراف بوأ القلة لال ر 

ف.  ف ل قلة لكنن باريق الجامف سمي لاجبن   ـ اإن كنن ق بن

ف.   ف ل قلة لكنن بغور جامف سمي مندلبن  ـ لإن كنن ق بن

ف.   ف ل  ر  لكنن باريق الجامف سمي حرامن  ـ انن كنن ق بن

ف.   ف ل  ر  لكنن بغور جامف سمي ممرلهن  ـ لإن كنن ق بن

ف.    ـ لإن كنن يخووراف بوأ القلة لال ر      حد سواءف سمي مبنحن

خم ةف هي الواج  لالحرام  ل    هل  يمون  ق نم الحمع ال م وقي

 لالمندلا لالممرله لالمبن . 

هىا هو ال ق وع الى  مال    وه جمشو  الققشنءف لخنلف اي هل  

الحنقوةف لزادلا ق موأ اثنوأ     هىه األق نم الخم ةف همن القرض 

فف اجل وهن سبلة بد  خم ة.   لالممرله يحريمن
                                                           

 ـ لان ر ال  ويح     ال واوح  1/335هر  الللد     ابأ الحنج   ان ر (1)

 1/57موم ف لان ر اوايح الرح124ـ  2/123   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 130 

ف اي هىا البنا مأ زالية  لهل   نشع ن رلا إل  الواج  الملرَّ

ف منه بدلوة قالي اي ثبويه لدالل ه  خنصةف لق موه إل  ق موأف امن كنن ثنب ن

ف.  ف منه بدلوة ظني اي ثبويه  ل دالل ه سموه لاجبن فف لمن كنن ثنب ن  سموه اران

م الملرف اي هىا البنا مأ الاالية  كمن  نشع ن رلا إل  المحرَّ

ف بدلوة الخنصة نق شن ال ي ن رلا مأ خالشن إل   الواج ف امن كنن منه ثنب ن

ف.  ف يحريمن ف منه بدلوة ظني سموه ممرلهن فف لمن كنن ثنب ن  قالي سموه حرامن

هىا ال ق وع يقرد الحنقوة بنخ ون ه دلن غورهع مأ األئمةف ح   

ف لم  نداف مأ  ف قوين  راوا بهف لإن لشع )دلن ه ( اي هىا االخ ون  لجشن

لهو مننس  لمن كنن مقد اف بدلوة  (1) غة ال قديرال غةف هل   ن القرض اي ال

قالي مأ قبة الالن ع لال محة ل ر   اوهف لهو حد الواج   ند الجمشو ف 

 من لقظ الواج ف اشو اي ال غة يا ق     الازم لال نبت كمن يا ق     

ال نقطف امأ األل  قولشع: لجبت الالمس    لامت  لثب تف لمأ ال نني: 

  سقطف لمنه قوله يلنل : )َلاْلبُْدَن َجلَْ نَنَهن لَُمْع ِمْأ َهلَنئِِر لج  الحنئط بملن

ِ َ  َْوَشن َصَوافَّ اَإِهَا َلَجبَْت ُجنُوبَُشن اَُم ُوا ِمْنَشن  ِ لَُمْع اِوَشن َخْور  اَنْهُكُرلا اْسَع َّللاَّ َّللاَّ

ْرنَنَهن لَمُ  (ف    36ْع لَلَ َُّمْع ياَْلُمُرلَن( )الحو:َل َْقِلُموا اْلقَننَِع َلاْلُمْل َرَّ َكىَِلَ  َسخَّ

انلملن  األل  ل واج  ي  نلى اوه مع القرضف إه إن ك وشمن يقود  (2)سقات

ملن  ال المف  من الملن  ال نني اوق رق اوه  نهف إه إن الواج  يلاي ملن  

ال قوق دلن القرضف لالا   ال نبت مأ الالن ع بدلوة ظني ي لمأ هىا 

سنقط مأ المم ف ا  قندهف امنن هىا ال قظ  لوق به دلن  الملن  إه  نه

 القرض.

ف  هىا مأ ننحوة ال غةف ل من مأ ننحوة ال قلود الققشي اشو دقوق  يلن

لمننس ف هل   ن الققشنء كندلا ي ققون      ن من ثبت بدلوة قالي ا  بر 

ف اقطف لال يمقر ل شىه منمره كنارافف لمن ثبت بدلوة ظني ا  بر منمره انسقن

 ال نوة. 

ف نجدهع يقرقون بوأ ك ور مأ األحمنم اي  ك ر  ثع إن الققشنء جمولن

اللبندام لالملنمام مأ حوث  ثرهن     صحة ي   اللبندام لالملنمامف 
                                                           

 ان ر المتبن  المنور ـ مندل )ارض(. 

 المتبن  المنور ـ مندل )لج (.  (2)
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ف لق ندهنف لاوام بللشن اآلخر غور مق د لشنف  اوجل ون اوام بللشن موجبن

 لهل  دلن  ن يقردلا كا مأ هل  بنسع خنص به. 

 نشع اي التال يقرقون بوأ من يق لي يركه سجوداف ل شو منشنف كمن 

لبوأ من ال يق لي سجود ال شوف ك نة األبلنض  ند الالنالوةف اإن اوام 

لاحد منشن يق لي سجودا ال شو لينجبر به دلن سنة الشو ةف لدلن الواجبنم 

 ال ي يق لي اوام لاحد منشن باان التال. 

حمنم اي اللبندام إل  ال قريق بوأ من ثع إنشع ااارلا اي بل  األ

ف لسموا ال نني  ثبت بدلوة قالي لبوأ من ثبت بدلوة ظنيف ا موا األل  اران

ف     اصاا  الحنقوةف كمن اي الحو  ند الالنالوة.. كة هىه  ف جرين لاجبن

القوا ق ال ي ن ح شن بوأ القرض لالواج  اي اصاا  الحنقوة مأ األحمنم 

مىهبشع اي يق وع من ثبت  أ الالن ع ق به بجام إل  من يد ونن ألن نرجح 

ف.  ف لمن كنن ثبويه بدلوة ظني ان وه لاجبن  كنن ثبويه بدلوة قالي ان وه اران

لمن دام الجمشو  م ققوأ     ال قريق بوأ من ثبت بدلوة قالي لمن 

ثبت بدلوة ظني اي ك ور مأ األحمنم     الوجه الم قدمف اوتبح إاراد كة 

فف لاحد م نشن بنسع م  قة به  أ اآلخر  امة   وه إارادا م   نغن لدقوقن

ل    كة انلخاف بوأ الجمشو  لالحنقوة إنمن هو لق ي اقط ال يؤثر اي 

جوهر المواوعف إه إن من ي ري      هل  مأ األحمنم م قق   وهف لقد 

  بر  أ هل  األس نه  بو النو  زهور حوث قن : )لبىل  يمون غور الحنقوة

قد  يبوا     القاع لال أ من  يبه الحنقوة     كة منشمنف اا خاف بونشع 

كمن  هن  إل  هل  اي هر  الللد حوث قن : )لالنااع  (1)اي الملن 

 لق ي(. 

هىا لالبد مأ اةهن ل إل   ن الحنقوة قد يا قون لقظ القرض     

اا ينبغي  الواج  للقظ الواج      القرض يجوزاف اي ك ور مأ  بن ايشعف

بة هع  (2) ن يد و هل  إل  ال الموة اي ال اامشع بشىا االصاا   بدافف

 م  امون به اي كة  بواا الققه دلن اس  ننء. 

                                                           
ف لمىكرام 124ف2ف لال  ويح     ال واوح 1/232اي هل  هر  الللد     ابأ الحنج   ان ر (1)

 . 1/55األس نه محمد  بي النو  زهور: 
 . 2/124اي هل  ال واوح لال نقوح   وه:  ان ر (2)
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 الواجب:  تعريفه وأقسامه:

  تعريف الواجب:

قدمنن  ن الواج  هو من ق   الالن ع ال ه باريق الجامف لهىا هو 

اوه بأنه من ق   الالن ع ال ه يلريف الجمشو  لهف  من الحنقوة اقد  ر

ف اشو القرضف لقد يقدمت  باريق الجام بدلوة ظنيف اإن كنن الدلوة قالون

 اةهن ل إلوه. 

 لقد  رف ك ور مأ األصولووأ الواج  ب لريقنم  خرى  همشن: 

: (3)ـ من جنء اي هر  الللد مأ يلريقه ل واج   ثننء يق ومه ل حمع قوله1

ف ل قلة غور كف ينش  يركه اي جموع لق ه سببن ل لقنا  )اإن كنن ظنون

اوجوا(.    إن الواج  من ق   الالن ع ال ه     لجه يمون يركه اي 

ف ل لقناف لهو ملن  الجام اي ال لريف األل  نق هف لقد جنء قود  لق ه موجبن

)اي جموع لق ه( اي ال لريف لودخة الواج  الموسع كمن سوف نرىف اإن 

 يوج  اةثع. يأخوره  أ  ل  الوقت ال 

لقد نقة صنح  اوايح الرحموم مأ الققشنء زيندل قود )مأ لجه( 

اومون يلريف الواج  )هو من اس حق اللقنا ين كه اي جموع لق ه مأ 

لجه( لقد زيد هىا القود لودخة اي ال لريف الواج  المقنئيف اإن ين كه 

ه كمن يلنق  مأ لجه لال يلنق  مأ لجهف هل   نه إها ال ه غوره سقط  ن

 . (1)سوف يأيي ملنن اي يق ومنم الواج  إن هنء ع يلنل 

ـ لمن جنء اي ال  ويح     ال واوح مأ يلريقه ل واج   ثننء يق ومه ل حمع 2

ال م وقي قوله: )اإن كنن هىا    كون القلة  لل  مأ ال ر  مع منع ال ر  

نق ه  . لهو ال لريف ال نبق(2)بدلوة قالي انلقلة اراي لب ني لاج (

 اي ملننه كمن هو ظنهر. 

 

                                                           
ف اي هىا ال ق وع1/232الللد     ابأ الحنج   اي هل  ان ر (3)  ف لان ر  يلن

 .57ـ  1/57اوايح الرحموم  
 . 1/62اوايح الرحموم  ان ر (1)
 . 2/123ال  ويح     ال واوح  ان ر (2)
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 أقسام الواجب: 

ينق ع الواج  مأ حو ونم م لددل إل   ق نم مخ  قة يممأ  ن نللشن 

 اي   بلة  ق نمف هي: 

 مأ حوث ا يبنقه بوقت ملوأ  ل  دم ا يبنقه به.  -1

 مأ حوث كونه محددا بحد ملوأ مأ قبة الالن ع  ل غور محدد.  -2

  ل غور ملوأ.  مأ حوث الم  ام بقل ه  هو ملوأ -3

 مأ حوث كون الما وا اوه ملونن  ل غور ملوأ.  -4

 

 

 

فإنه ينقسم إلى  التقسيم األول من حيث ارتباطه بوقم أو عدم ارتباطه به:

 قسمين: 

لاج  ما قف    ما ق  أ الوقت غور مريبط بهف لهو من لع يقوده  - 

ف م ة المقن ام لالنىل  الما قة (3)الالن ع بوقت محدد مأ اللمر

لاكنل لغور هل  ممن هو مريبط بوقت ملوأ ال ي ع اةن نن الخرلج لا

 بنلواج   نه  ل  داكه اي غوره. 

للاج  مؤقتف    مقود بوقت مل وم مأ قبة الالن ع ال ي ع المم ف  -ا

ف م ة صوم  ملننف اقد  ننقه الالن ع (4)إخراج الواج   نه دلن إثع

ء التونم خن ج بوقت محدد له هو هشر  ملننف اا ي ع المم ف  دا

 ملنن إال مع اةثعف بدلوة قو  ع سبحننه ليلنل : )اََمْأ َهِشدَ ِمْنُمُع 

(ف اإن ع سبحننه ليلنل   بط األمر 185الالَّْشَر اَْ وَُتْمهُ( )البقرل:

بنلتوم بالشود الالشرف لمأ هل   يلن التال المم وبةف اإن الالن ع 

  خراجشن  نشن ...  باشن بألقنم محددل لشن ال ي ع المم ف

لمأ هل   يلن النىل  المؤق ةف اإنه ال ي ع الننه  إخراجشن  أ 

 لق شن إال بأثع ن را ل لوونشن بنلنى . 

 
                                                           

 لمن بلدهن.  1/202. لال واوح     ال نقوح 72-1/699اوايح الرحموم  ان ر (3)
 .1/69اوايح الرحموم  ان ر (4)
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 الفائدة من هذا التقسيم: 

لي ري      هىا ال ق وع ل واج  حمع هر يف هو  ن الواج  

لي م   الما ق ي ع اةن نن المم ف به ال ه اي    لقت دلن إثع ي حق بهف

ال ه هىا  داءف ليلبر الققشنء  أ هىا الملن  بأنه لاج      ال راخيف لقد 

نص صنح  ال واوح     ال نقوح     هل ف اقن : ) من الما ق ال   

ال راخي ألنه    األمر جنء ل قو  لجنء ل  راخيف اا ي بت ل قو  إال 

ن المراد بنلقو  بنلقرينةف لحوث  دمت ي بت ال راخي ال األمر يد    وهف أل

الوجوا اي الحن ف لالمراد بنل راخي  دم ال قود بنلحن  ال ال قود بنلم  قبةف 

ح   لو  داه اي الحن  يخرج  أ اللشدلف انلقو  يح نج إل  القرينة ال 

 . (1)ال راخي(

 من الواج  المؤقتف اوج      اةن نن ال ه اي لق هف لي ري  

   الوقتف لصح ه مع اةثع لو كنن   وه باان القلة لو كنن سنبقن  

م أخرا  نه لغور  ى ف لي م  قلنء ال  داءف لسوف يأيي ملنن يلريف 

 األداء لالقلنء قريبن. 

 

 

 أنواع الواجب المؤقم: 

 : (2)ينق ع الواج  المؤقت إل   دل  نواع مأ حو ونم م لددلف هي

 الواجب الموسع:  -أ

مأ جن هف    إن الوقت هىا الواج  هو الى  لق ه ي  ع له للغوره 

اوه  كبر مأ الواج  المريبط بهف م ة  لقنم التال المم وبةف اإن كة لقت 

اوشن ي  ع ل تال الواجبة اوشن للغورهن مأ  نواع الت وام األخرىف 

 ارلان كننت  م لاجبنم  م سننن. 

                                                           
 ف لكىل  ال  ويح   وه اي نقس المواع. 1/202ال واوح     ال نقوح:   ران (1)
 . 72 – 1/69  الرحموم اوايح ان ر (2)
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لهىا الوقت ي موه الجمشو  موسلنف ألنه  لسع مأ الواج  المريبط 

الى  يلع  جااء  (3)لحنقوة )ظران(ف لال رف اي ال غة الو نءبهف لي موه ا

الاليء المواوع داخ ه بترف الن ر  أ كونه مم   ن بنلاليء الى  بداخ ه 

لال ي ع غوره مله  لالف لهو قري  مأ الملن  المتا ح   وهف لمنه يق رق 

 نه اي  ن ال رف اي ال غة ال يقود اه راق زينديه  أ الم رلف لإن كنن 

 ن ه لغوره مله لإن كنن يح م هف لالملن  المراد يحديده هنن يال رق اوه اي

هل ف اإقاقه   وه غور دقوقف للىل  كنن إقاق الجمشو    وه )موسلن( 

  دق اي ن ر . ل    كة هو اصاا  لال مالنحة اي االصاا . 

 

 الواجب المضيـق:  - 5

بط بهف     ن هو الواج  الى  ال ي  ع لق ه ألك ر مأ الواج  المري

الوقت اوه بقد  الواج  المريبط به لال ي  ع لغوره مأ جن هف كرملننف 

اإن التوم المقرلض المريبط به مقد  به ال ينقص  نه لال يايد   وهف اا 

ي  ع هشر  ملنن لتوم غور التوم المقرلض اوهف لال يلر  نه ي  ع 

لواج  المريبط مع التوم للدد كبور مأ الت وامف اإنشن لو ت مأ جنس ا

 به لهو التونم. 

لهىا الواج  ي موه الجمشو  )ملوقن(ف ألن الوقت اوه يلوق مأ 

غور الواج  المريبط بهف لي موه الحنقوة )ملون ا(ف لالملون  اي ال غة 

ف    من جلة انبان لغوره كواف (1)اللون ف لهو من يقن  به غوره اي الموة

قت اللوق نق هف امنن إقاق اسع لهو الملن  المراد لألصولووأ مأ الو

 الملون    وه إقاقن دقوقن جدا. 

 

 الواجب ذو الشبهين:  -3

لهو الواج  الى  ي  ع لق ه ل واج  المريبط به لال ي  ع مله 

لغوره مأ جن هف للمأ الواج  اوه ال ي  غرق كة الوقت المقد  لهف م ة 

وا  لهل القلدل الحوف اإنه مؤقت بوقت مل وم ال يتح إال اوهف لهو ه
                                                           

 مندل )ظرف(.  –المتبن  المنور  ان ر (3)
 مندل ) ور(.  –المتبن  المنور لمخ ن  التحن   ان ر (1)
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لاللالرل األلل  مأ ه  الحجةف لهىا الوقت ال ي  ع إال لحجة لاحدلف بملن  

 ن اةن نن ال ي  اوع  ن يأيي بحج وأ  ل  ك ر اي امأ هىا الوقتف اشو 

لشىا يالبه الواج  الملوقف للمأ هىا الوقت غور م  غَرق ك ه بنلواج ف 

منه اقطف لهو اي هىا يالبه اإن  الن  الحو ال يح نج إال إل  جاء ي ور 

الواج  الموسعف للشىا الالبه المادلج بمة مأ الواج  الموسع لالملوق 

  ارد بنسع خنص بهف لسمي بنلواج  ه  الالبشوأ. 

 

 : الفائدة المرتبة على تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق وذي شبهين

ي ري      يق وع الواج  إل  هىه األنواع ال اثة بونن حمع يلووأ 

 النوة  ند  داء الواج . 

اقد ايقق الققشنء     لجوا يلووأ النوة اي الواج  الموسعف ألن 

الوقت محة له للغوره مأ الواجبنم األخرى ال ي مأ جن هف اا يمون القلة 

م محلن له إال ب لووأ النوةف كتال ال شر م اف اإن لق شن ي  ع لشن 

ر بنوة لاج  آخر لع يتح للغورهن مأ الت وام األخرىف ا و ص   ال ش

 أ ال شرف لكىل  لو صاهن بما ق النوةف اإن صايه يقع نقا لال يقع  أ 

 ال شر بنيقنق الققشنء. 

للمنشع اخ  قوا اي الواج  الملوقف  يج  اوه يلووأ النوة كنلواج  

 الموسع  م ال يج  اوه هل ؟

ممه اىه  الجمشو  إل   ن الواج  الملوق اي حمع يلووأ النوة ح

 كحمع الواج  الموسع يمنمنف اوج  اوه يلووأ النوة. 

لهه  الحنقوة إل   ن األمر يخ  ف اي الواج  الملوق  نه اي 

الواج  الموسعف ألن الواج  الملوق لق ه ال ي ع غوره مأ جن ه امنن 

م لونن له مأ قبة الالن ع اونترف القلة إلوه  ند إقاق النوةف لكىل   ند 

ألن الواج  المخنلف المقتود ل مم ف ي غ  لمخنلق ه ل لووأ  النوة المخنلقةف

الالن عف اإها  لغي لقع القلة  أ الواج  المربوق بنلوقت المحدد له هر نف 

كرملنن م اف ا و نوى اي المم ف غور صوم القرضف اإنه يقع  أ 

 ملنن  ند الحنقوةف ألن الوقت محدد له مأ قبة الالن عف اإها حدد المم ف 
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غور هل ف  لغي هل  ال حديد لمخنلق ه ل حديد الالن عف او مح  التونم هو ن 

 لقرض الوقت ب حديد الالن ع. 

لمأ الجمشو   دلا هىا االس دال ف لنتوا      ن  دم صحة 

يلووأ المم ف ال يقود لقوع القلة  أ القرضف إه ال لالم بونشمن  بداف ألن 

اف ألن النوة هرق صحة النوة إها لغت لقع القلة بغور نوةف اوقع بنق

 اللبندام بناليقنق.

يلنف إل  هل   ن المم ف مجنهر لقنصد  دم لقوع القلة  أ 

ارض الوقتف اا يجوز صراه إلوهف خاان لقتدهف ا و صنم  ملنن بنوة 

ارض آخر لقع صومه بنقاف لال يقع  أ  ملننف ألن المم ف لع يقتدهف 

 بة قتد غوره بتراحة لق ه لنو ه. 

ي   ى هنن  جحنن     الجمشو  اي هىا الم ألة لقول دلو شعف لإنن

يقو : )إنمن األ من  بنلنونم لإنمن لمة امرء من نوى(ف لالنوة  اإن النبي 

هي  مة الق  ف لال يممأ  ن يحمة  مة إن نن     خاف من قتدف 

لننل  ارض آخر ال يممأ  ن يل بر ننلين ارض الوقت بحن ف للشىه القول 

ة الجمشو  من  الممن  بأ الشمنم المحقق اي المىه  الحنقي إل  اي دلو

يرجوح     الجمشو          مىهبهف نالال  ند الدلوةف اقن : )الحق 

ألن ال لووأ هر ن لقرض التوم يق لي  دم  –   مع الجمشو   –ملشع 

صحة من نوىف ال صحة من لع ينوف كوف لهو ينند   نن لع   د صوم 

ف لهىا ل م نله يد  داللة قنقلة     من كنن (1)  بنلنونم(القرضف لاأل من

ي م ع به س قنن التنلح مأ صدق لإخاص ل ل عف لبلد  أ ال لت  المقوتف 

 امننوا ي ورلن مأ الدلوة حو من سن  لايجه. 

هىا لال بد مأ اةهن ل إل   ن مؤدى دلوة الجمشو  ين شي إل  

ا و نوى اي  ملنن ما ق يتحوح ارض الوقت الملوق بما ق النوةف 

التوم جنز صراه إل  ارض الوقتف ألنه لع ي شر مأ المم ف قتد يخنلف 

قتد الالن ع ح   يحمع   وه بنةلغنءف للمن كنن الوقت محددا لقرض ملوأ 

                                                           
جمشو  لهه  إل  مخنلق ه ليرجوح ف اإنه  هن  ل رجوح الممن  لمىه  ال1/69  الرحموم اوايح ان ر (1)

 مىه  الحنقوة ليوجوشه. 
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مأ قبة الالن عف جنز صرف قتد المم ف إل  الواج  الى  حدده الالن عف 

اف الواج  الموسعف اإنه ال الح منله إينه ل دم لاو  من يخنلقهف لهل  بخ

 يممأ يتحوحه بما ق النوةف ألن الوقت لع ي مح  له مأ قبة الالن ع. 

ل من الواج  هل الالبشوأف اقد كند الققشنء ي ققون      ن الحو  أ 

النقس ي أدى بما ق النوةف إلحنقن له بنلواج  الملوقف لالبشه بهف ل نه ال 

حو  أ الغورف إلحنقن له بنلواج  يتح بنوة النقة  ل بنوة لاج  آخر كنل

 . (1)الموسعف لالبشه به  يلن

 

 : حكم الوقم بالنسبة للواجب المؤقم

ايقق الققشنء اي الواج  المؤقت الموسع      ن الوقت اوه سب  

ف لسوف يأيي ملنن اي الحمع (2)ل وجوا هرق لألداء ظرف ل مؤدى

رف املننه  ن الوالي يلريف كة مأ ال ب  لالالرق لحممشمنف  من ال 

 يقع الواج  اي امنه. 

ل من الواج  الملوقف انلوقت اوه هرق لألداء ملون  ل مؤدىف ل من 

مأ حوث سببو ه ل وجوا اىل      ق موأ: ق ع يمون اوه الوقت سببن 

ل وجوا كرملننف اإن الوجوا ي ع  ند هشود الالشرف لهىا دلوة ل ببو هف 

كنلنى  الملوأف لهل  يقريقن بوأ  لق ع ال يمون اوه الوقت سببن ل وجواف

يحديد ع ل وقت ليحديد المم ف لهف امن كنن الوقت اوه محددا مأ قبة ع 

 يلنل  كنن الوقت اوه سببن ل وجواف لمن ال اا. 

لقد بن  الحنقوة     هىا ال قريق  ن  جنزلا  ملنن بنوة لاج  

 لوأ     ا  بن  ف لي(3)آخرف للع يجوالا النى  الملوأ بنوة لاج  آخر

 الوقت كىل   حمنم م لددلف  همشن: 

 نه ال يج   داء الواج  المؤقت لال هيء منه قبة دخو  الوقتف ألنه   -1

سب  الوجواف لملن  ال ب   ن من ا يبط به مأ الوجوا ال ي بت قبة 

يحققهف اا يج      الم  ع  ن يتوم  ملنن قبة هشود الالشرف لال 

                                                           
 .1/72  الرحموم ف لاوايح41-39الخلر : ص  (1)
 .1/69  الرحموم اوايح (2)
 .1/212ف لال واوح 71-1/69  الرحموم اوايح ان ر (3)
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جر قبة دخو  لق شنف لهمىاف ح   إن المر ل لو يج    وه  داء صال الق

حنات قبة دخو  لقت القجر م ا لع يج    وشن صال القجرف للع 

 يدخة اي هم شن. 

ال يتح  داء الواج   ل جاء منه قبة دخو  الوقتف ألنه هرق لألداءف   -2

لملن  الالرق  ن من ا يبط به ال يتح بدلنهف ا و  دى التال قبة 

 كىل  الحو لالتوم. لق شن لع يتحف ل

يجوز الة الواج  اي    لح ة مأ لح نم الوقت إها كنن موسلنف   -3

ألن الوقت ك ه ظرف لهف اقي    جاء مأ الوقت لقع لقع الواج  اي 

مح هف اإها كنن الوقت ملوقن لج  البدء بنلواج  مع بدء الوقتف ألن 

الة  الوقت اوه     قد  الواج ف لإها  خره  أ  ل  الوقت لام منه

بل  الواج  خن ج الوقتف لهو قلنء للوس بأداء كمن سوف ي لح 

 . (1)بلد ق وةف ألنه ال ي حقق إال بقلة الواج  ك ه امأ الوقت

 

 :(2)تحديد جزء الوقم الذي يعتبر سببا للوجوب المؤقم

مندام الوقت سببن ل وجوا اي الواج  الموسعف لاي بل   نواع 

راة الجاء المل بر سببن ل وجوا اي هىه الواج  الملوقف كنن البد مأ مل

الواجبنمف  هو الوقت ك هف  م جاء منه اقطف لإها كنن جاكه اقط امن هو هىا 

 الجاء؟ 

االيقنق قنئع      ن ال ب  بنلن بة ل واج  الملوق الى  يل بر 

الوقت اوه سببن ل وجوا إنمن هو  ل  الوقتف لو  اوع المم ف  داء الواج  

 ك ه اي لق ه. 

 من الواج  الموسع اقد ايقق الققشنء اوه      ن ال ب  لوس كة 

الوقتف بة هو جاء منه اقطف لهل  ألننن لو ا  برنن الوقت ك ه سب  

الوجوا اإن الحن  ال يخ و مأ  ن نل بر األداء لاجبن اي الوقت  ل بلدهف 

لكاهمن بنقةف هل   ننن لو ا  برننه لاجبن اي الوقت لام مأ هل  يقدم 

                                                           
 .1/69هرج م  ع ال بوم:   الرحموم اوايح ان ر (1)
لمن بلدهن لال  ويح      1/76  الرحموم لاوايح ف1/62اي هىا المواوع الم  تق :  ان ر (2)

 لمن بلدهن.  1/341لمن بلدهنف لهر  الللد     مخ تر ابأ الحنج :  1/206ال واوح 
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ل ب      الم ب ف ألن الوقت مندام ك ه سببن اإنه ال يوجد من لع ينق  كة ا

 الوقتف لحتو  الوجوا داخة الوقت ينناي هل ف امنن بنقا. 

للو ا  برنن الوجوا حنصا خن ج الوقت لبلد يمنمه ل ام مأ هل  

األداء خن ج الوقتف لهو بنقةف ألن الة الواج  خن ج الوقت قلنء للوس 

  داء. 

لىل  كنن البد مأ ا  بن   ن ال ب  هو جاء مأ الوقت اقط لمن ل

 يقدمف لهو من ايقق   وه الققشنء. 

للمنشع اخ  قوا اي الجاء المل بر سببن ل وجواف  هو  ل  الوقت  ل 

 آخره  ل غور هل ف     خم ة مىاه  هي: 

 

: لهو  ن ال ب  هو  ل  الوقت (1)مىه  جمشو  الققشنء لالم م موأ – 1

  لجه ال وسعف بملن   ن المم ف مخور اي  ن يوقع القلة اي    جاء   

مأ  جااء الوقت المحدد له دلن حرج  ل إثعف ليمون ال ه اي هل   داءف 

كنلتالف اإن سب  لجوبشن اي الىمة إنمن هو  ل  الوقتف للمأ ل مت ي  ن 

 ل  يبند  إل  األداء  ل  الوقت كمن له  ن يؤخر األداء إل  نتف الوقت

آخرهف لكة هل  يل بر  داء لال إثع اوهف لمنه ير  األالة إن كنن با  ى  

 مالرلعف للموم الو ة  ل  الوقتف لخرلجن مأ الخاف. 

لهنن ينبغي  ن ي نبه إل   ن  ل  الوقت هو سب  الوجوا بنلن بة 

لمأ  د كه هىا الجاء لكنن مم قنف اإن كنن لوس مأ  هة ال م وف  ل  

بح مم قن اي آخرهف كنلحنئ  ياشر آخر الوقتف لالغام يب غ الوقتف ثع  ص

آخرهف كنن جاء الوقت المرااق ل م وقه هو سب  الوجوا اي حقهف ال الجاء 

األل  مأ الوقتف ألننن لو ق نن بأن الجاء األل  هو سب  الوجوا لمن لجبت 

   وه التالف ألنه لع يد كه لهو مم فف مع  ن االيقنق منلقد     لجوا

 التال   وه. 

لقد اس د  الجمشو  لمىهبشع هىا بأن ع يلنل    سة جبرية   وه 

اي التال لص   به  ل  يوم  ال ام صبوحة ارض التالف اأم بنلنبي 
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الت وام اي  ل  لق شنف لص   به اي ال نني اي آخر لق شنف ثع    ع النبي 

 لقن : الوقت من بوأ  الم  موأ بىل  مبونن لشع  ل  لقت كة صال لآخرهف

هىيأف اد  هل       ن الوقت ك ه ظرف ل تال يخور اةن نن بأدائشن اي 

   جاء منه دلن يلووأف لبمن  ن التال ال يتح قبة ثبوم سببشنف لكنن 

ال شن اي  ل  الوقت صحوحن بناليقنقف اإنه ي ام منه ا  بن   ل  الوقت سببن 

 ل  يوم اي  ل  الوقت يد   لنبي ل وجواف لصال جبرية   وه ال ام بن

      نه األالة. 

 

مىه  الحنقوةف لهو  ن ال ب  إنمن هو جاء الوقت الم تة بنألداءف اإن  - 2

يأخر األداء إل  آخر الوقت كنن ال ب  هو جاء الوقت األخور ما قن  ند 

 جمشو  الحنقوةف لهه  زار إل   نه الجاء األخور الم  ع ألداء الواج . 

 خرج المم ف الواج   أ الوقت للع يؤده اوه كنن ال ب  هو اإن 

ف لال ا  راض هنن     ا  بن  الوقت ك ه سببن (1)الوقت ك ه اي حق القلنء

لمن يقدمف مع  ننن  ددنن هنن  ا  بن  كة الوقت سببن لمن ي ري    وه مأ 

 ا  بن  ال قدم     ال ب   ل يأخر األداء  أ الوقتف لهو هنن من فف اا

 ار  اي ا  بن ه كىل . 

اح و الحنقوة لمىهبشع هىاف بأنه ال يممأ جلة الوقت ك ه سببن 

ل وجوا لمن يقدمف ا لوأ جاء منه اقط هو سببن ل وجواف لال يممأ يلووأ 

جاء خنص منه سببنف اإها بد  المم ف بأداء الواج  يلوأ الجاء المرااق 

م ب  ال يتح قبة انلقند ألدائه سببن ل وجوا ارل ل يتحوح ال هف ألن ال

سببهف لصحة هىا القلة هي محة االيقنقف اإها لع يؤد  ل  الوقت لان  ر 

إل  آخره كنن الجاء األخور ما قن  ل الم  ع ل واج  هو ال ب  ارل ل 

  دم االنقام مأ ال م وف. 

اإها خرج الواج   أ الوقت ك هف كنن الواج  هو الوقت ك هف للدم 

 . (2)منه اي ال ببوةيرجح جاء     جاء 
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لقد  جح الممن  ابأ الشمنم الحنقي اي هىا     الجمشو          

الحنقوة لقول دلو شع اي ن رهف ل نن   ى يرجوح     الحنقوة لمن قدم ه مأ 

 االح جنج لشعف اإنه اي ن ر  كام ال غبن    وه. 

 

و  ن ف له(3)مىه  القناي  بي بمر البنقاني لجمن ة مأ الم م موأ -3

ال ب  إنمن هو الجاء األل  مأ الوقتف اإها  خر المم ف األداء  نه إل  

من تف الوقت  ل آخره كنن   وه  ن يلام     األداء اي الجاء ال نبق مأ 

الوقت بدال  أ األداء الاف لي لوأ الجاء األخور لألداء الا بحوث ال ينوا 

ثعف لقد اس د  البنقاني  نه اللام اوهف ا و ير  اللام اي الجاء األل   

لمأ يبله     سببوة  ل  الوقت بمن اس د  به الجمشو ف لقد يقدم هل ف كمن 

اس د      لجوا اللام اي  ل  الوقت إه لع يحتة اوه  داء بأنه لو لع يمأ 

اللام لاجبن  ند  دم اةيونن بنلقلة ل ام ير  الواج  با بد ف لهو بنقةف 

  ف إه  ن الواج  هو منال يجوز يركه با بد . ألنه يجلة الواج  غور لاج

لقد  د الجمشو      هىا الدلوة بلد موااق شع     يلريف الواج  

بأنه من ال يجوز يركه با بد ف بأن اللام ال يت ح بدال  أ القلةف ألن البد  

هو من يقوم مقنم المبد  منه بحوث ي قط بهف لاللام     القلة ال يقوم مقنم 

 هل ف اا يل بر الاف لال ي قط به الواج  بنيقنق الققشنء.  القلة اي

لال يممأ  ن يرد     هىا القو  بأن مؤداه ير  الواج  ال إل  بد  بلد 

يحقوق ال ب ف هل   ن ملن  ال ر  اي الواج  الموسع هو يركه إل  من بلد 

خرلج الوقتف ال يركه امأ الوقتف اإنه ال يلرف بة إن ملن  ال وسع هو 

 هل . 

 

لهه  بل  األصولووأف قوة هع بل  الم م موأف لقوة بل  الالنالوةف  -4

إل   ن ال ب  هو  ل  الوقت اقطف اإها  خر الواج   نه كنن قلنء ال  داءف 

للمأ هة يأثع المم ف بشىا ال أخور؟ خاف بوأ  صحنا هىا المىه ف اىه  

 بللشع إل  ال أثوعف لهه  آخرلن إل   دم ال أثوع. 
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ىا المىه  يلني ال  وية بوأ الواج  الموسع لالواج  الملوقف له

 ل إلغنء الواج  الموسع مأ  ص هف لقد اس د   صحنا هىا المىه  بحديث 

: )التال اي  ل  الوقت  اوان عف لاي آخره  قو ع(ف اإن النبي 

اللقو ال يمون إل   أ هن ف للو كنن آخر الوقت سببن اي الوجوا لمن كنن 

داء التال اوه هنبن ي  وج  اللقو مأ ع يلنل ف اد  هل       ن  ل   

 الوقت هو ال ب ف ليأخوره  نه قلنء لهن  ي  وج  اللقو مأ ع يلنل . 

ل جو   أ هىا الدلوة بأن  قت  من يقوده الحديث الالريف  ن  داء 

لقة التال اي  ل  الوقت  الة مأ  دائشن اي آخرهف ل ن ير  األالة مخن

ي  حق اللقو مأ ع يلنل ف اوحمة الحديث   وشنف لال يممأ  ن يتة هىا 

ال قتور إل  د جة اللقوبةف لإال لتر  الالن ع بشن كمن صر  بنللقوبة 

الم ريبة     إخراج التال  أ لقتف للمنه لع يتر  بنللقوبةف امنن هل  

اف     داال     الوقت األالة اقطف للوس هل  محة خافف إنمن الخ

 . (1)الوقت الى  هو سب  الوجواف لهىا من لوس اي الحديث داللة   وه

 

اي غور المالشو   ندهعف إه المالشو  من يقدمف (2)مىه  بل  الحنقوة -5

لهو  ن ال ب  هو الجاء األخور مأ الوقتف اإها قدم المم ف الواج   نه 

إخراج الاكنل بأن ال ه اي  ل  الوقت لقع نقا ي قط به القرضف ك قديع 

    ان شنء الحو ف اإنه نقة ي قط به الواج  بلد يحققهف لقد هه   بو 

الح أ المرخي مأ الحنقوة إل  هىا المىه ف إال  نه قوده بالرقف لهو: ) ن 

ال يبق  المم ف     صقة ال م وف( كأن يجأ  ل يمومف اإن بقي     صقة 

نده موقوف     نشنية ال م وف لقع  أ الواج  منى ال هف    إن القلة  

الوقتف اإن انقل  الوقت  ل بق  منه  قة ممن ي ع الواج  لالقن ة مم فف 

لقع القلة  أ الواج  منى ال هف لإن خرج القن ة  أ ال م وف قبة آخر 

 الوقتف لقع القلة نقا مأ  ص ه. 
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اس د   صحنا هىا المىه  بأنه لو لج  القلة اومن  دا الجاء 

من جنز يركه اوهف ألن هأن الواج   ن ال يجوز يركهف األخور مأ الوقت ل

لمأ الققشنء م ققون     جواز ير  ال ه قبة الجاء األخورف اد  هىا     

  ن ال ب  اي الوجوا إنمن هو الجاء األخور ال غور. 

لنق  هىا الدلوة بأن جواز ير  الواج  اومن  دا الجاء األخور ال 

لجاءف بة يح مة لجوبه اوه     ي  وج   دم لجوا القلة اي هىا ا

ال وسعف ألن ملن  الواج  الموسع هو هل  لمن يقدمف لالدلوة إها قرقه 

 االح من  باة به االس دال . 

 

 انتقال الواجب الموسع إلى مضيق: 

ايقق الققشنء      ن الواج  الموسع قد ين قة إل  ملوق اي الحمعف 

 ل  الوقتف ألن حمع الواج   اا يجوز  ندئى ل مم ف  ن يؤخر الواج   أ

 الملوق هو هل . 

لي ع هىا االن قن  مأ الموسع إل  الملوق إها ظأ المم ف اللجا 

 أ  داء الواج  قبة آخر الوقتف اإنه ي لوق   وه الواج  بىل ف ليُ  حق 

  وه لجوا األداء او اف لهل  كمأ ُحمع بنة دام م اف لسح  إل  

 نه لأ ين ر إل  آخر الوقتف لكىل  المر ل  المقت ة مع دخو  الوقتف لظأ

إها ظنت  نشن يحو  اي من تف الوقت اس نندا إل   نديشن اي هل ف اإنه 

يج    وشمن اي هىه الحن  المبند ل إل   داء الواج  او  دخو  الوقتف ألن 

الواج  انق   اي حقشمن ملوقن لغ بة ظنشمنف اإن غ بة ال أ يقوم مقنم الوقوأ 

 م اللم وة. اي األحمن

للمأ الحنئ  لالمحموم   وه بنلموم لو  خر الواج   أ الوقت 

الى  ظنن  نشمن لأ يد كنه بحنلة ال م وفف ثع س ع المحموم   وه للع يح  

المر لف األقلن الواج  قبة خرلج لق ه المحدد له هر نف  يمون هل  منشمن 

  داء  م قلنء؟ 

   ن ال شمن  داء للوس اخ  ف اي هل  الققشنءف اىه  الجمشو  إل

قلنءف ألن األداء هو من كنن ال ه اي لق ه المحدد له هر ن  لالفف لهىا 

كىل ف لال  برل بغ بة ال أ هنن بلد  ن يلوأ باانشنف م  شمن اي هل  م ة 
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مأ ظأ خرلج الوقت ات  ف ثع يبوأ له  ن الوقت لع يخرج بلدف اإن ال ه 

 ظنهف لهنن كىل .  الواج   داء بناليقنقف ل شو  باان

لهه  القناي  بو بمر البنقاَّني إل   ن ال ه الواج  يقع قلنءف 

ألن الوقت ان قة اي حقه مأ موسع إل  ملوق بننء     غ بة ظنهف امنن 

إيقن ه له كىل  إيقن ن خن ج الوقتف امنن قلنء لىل ف ألن اةن نن يحنس  

     ظنه. 

ن يقدم مأ قونسه     لاأل جح اي ن ر  هو مىه  الجمشو ف لم

م ألة مأ ظأ خرلج الوقت لهو بنقف ألن ال أ إها يبوأ خاؤه لع يلد له 

 ا  بن  اي الالرع. 

هىا مأ حوث كون القلة قلنء  ل  داءف  من مأ حوث اةثعف اناليقنق 

    ثبويهف بحوث لو  خر الواج   أ الوقت الملوق الى  ان قة إلوه اي 

ع هنن مبني     غ بة ظنشمنف لال يممأ  ن يقن  إن حقشمن  ثمن بناليقنقف لاةث

غ بة ال أ با ت اا يتح  سنسن لإلثعف ألن اةثع قد اس قر بمجرد خرلج 

 . (1)الوقت الملوقف اا ي قط بلد هل 

ل    كة انلخاف بوأ القناي لالجمشو  لق ي مندامن م ققوأ     

 ىا من لع ي بت  نه. ال أثوعف إال  ن يال رق القناي لجوا نوة القلنءف له

 

 أنواع الواجب المؤقم من حيث وقم فعله واإلتيان به: 

أداء، ينق ع الواج  المؤقت مأ حوث لقت ال ه إل  ثاثة  ق نم: 

لمأ الققشنء مأ هه  إل  يق ومه إل  ق موأ اقطف همن:  وقضاء، وإعادة،

 جحت  األداءف لالقلنء لجلة اة ندل ق من مأ  ق نم األداءف للمنني هنن

 اتة اة ندل  أ األداء بق ع م  قة ثنلثف لومون هل   لاح اي األههنن.

ثع إن مأ الققشنء مأ خص هىا ال ق وع بنلواج  دلن غوره مأ 

 نواع الحمع األخرىف كنلمندلا م اف لمنشع مأ  ق قشن اي كة اللبندامف 

  اجلة هىا ال ق وع مأ  نواع اللبندام ك شن بمن اوشن الواج  لغوره.
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ثع إن منشع مأ قتر هىا ال ق وع     الواج  المؤقت دلن غورهف 

 . (2)لمنشع مأ  ق قه اي كة الواجبنم مؤق ة كننت  ل غورهن

 

 األداء :  - 1

اخ  ف األصولوون اي يلريف األداء بنلن ر الخ ااشع     قبولة 

 ان منء هىا ال ق وع: 

قن لاجبة كننت  ل امأ هه  إل   نه مأ يق ومنم اللبندل المؤق ة ما  - 

ف األداء بأنه الة اللبندل اي لق شن المحدد لشن هر ن  ل  غور لاجبة  رَّ

 .(3)الفف  ل من الة اي لق ه المقد  له هر ن  ل الف 

لمأ هه  إل   نه مأ يق ومنم الواج  المؤقت ال غورف  رف األداء  -ا

 بأنه الة الواج  اي لق ه المحدد له هر ن  لالف. 

ل   ن هىا ال ق وع مأ يق ومنم المأمو  به ما قنف مؤق ن  من مأ هه  إ -ج

ف األداء بأنه ي  وع  كنن  ل غور مؤقتف لاجبن كنن  ل غور لاج ف اقد  رَّ

 وأ ال نبت بنألمرف اإنه يدخة اوه ي  وع الواج  المؤقت اي لق ه المحدد له 

داءف هر نف كمن يدخة اوه كة حقوق اللبند األخرىف ا   وع التوم اي لق ه  

ألنه ي  وع  وأ ال نبت بنألمرف بخاف ال ه خن ج لق ه المحدد له هر نف 

اإنه ي  وع م ة الواج  ال  ونهف لهو قلنء كمن يأييف لكىل  ي  وع  وأ 

المغتواف اإنه  داءف بخاف ي  وع قوم هف اإنه قلنءف ألنه م ة ال نبت 

 . (1)بنألمر ال  ونه

مف ل جحه صنح  اوايح لقد اخ ن  هىا ال لريف اخر اةسا

الرحموم لا  بره ال لريف الجنمعف لهو من نرى يرجوحهف ألنه جنمع لمة 

  نواع الحمع ال م وقي. 

 

 شرح التعاريف وبيان محترزاتـها: 

 التعريف األول: 
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يالمة الواج  لالمندلا لالمبن  دلن يختوصف  فعل العبادات:

لموم من كنن مأ اللبندل ألن اللبندل يا ق   وشن جمولنف ليدخة اي هىا ال

مؤق ن  ل غور مؤقتف كمن يدخة اوه من كنن لق ه مقد ا مأ الالن ع  ل الف 

كمن يدخة اي هل  من كنن ال ه اي الوقت  ل الف  ل ثننونف للمن لع يمأ هىه مأ 

 الملرف  خرجت بنلقوود اآليوة.

 قود  ل  يخرج به من لع يمأ له لقت مأ المأمو امف كنلنوااة في وقته:

الما قةف لالمقَّن ام لالنىل  الما قةف اإنشن ال يدخة اي هىا ال ق وع     هىا 

 ال لريفف ألنشن غور مؤق ة. 

: قود ثنن يخرج به من كنن يقديره مأ المم ف نق هف كنلاكنل المقدر له شرعا

إها  وأ لشن اةمنم هشراف اإنشن غور مؤق ة اي األصة مأ قبة الالن عف 

جلة يأخره  ند خرلجه  أ األداء إلوه قلنءف ألنه لوس ليأقوت اةمنم ال ي

 يقديرا مأ الالن ع. 

قود ثنلث يخرج به من كنن ال ه اي لق ه المقد  له هر ن للمأ لوس  أوال:

 لالفف بة ثننونف جبرا لمن لقع اي األداء األل  نق هف كإ ندل ال شر اي لق شن 

ة اي ق ع اة ندل ال لخ ة  صنبشن مأ يأخور  كأ  ل ير  لاج ف اإنه داخ

 األداء     من يأيي.

هىا إها كنن ال شن  لال صحوحن ننقتن ك ر  القنيحة اي التال  ند 

الحنقوةف اإها كنن بنقا كنن ال شن ثننون  داءف للدم اال  داد بنلقلة األل ف اإن 

البنقة لجوده ل دمه اي ا  بن  الالرع سواءف لكنلتال با قراءل ما قن 

عف اإنشن بنق ةف اإها   ندهن كنن القلة ال نني  داء ال إ ندلف للدم لغور المؤي

 .  (1)اال  داد بنلقلة األل  ما قن

هىا لال بد مأ الة اللبندل  ل الواج  ك ه اي الوقت ح   ي م  

 داءف  من الة بل  اللبندل اي الوقت لبللشن خن جه اا يمون  داء     

    ن الة  ل  اللبندل اي الوقت كنف هىا ال لريفف للمأ جمشو  الققشنء  

ال  بن هن  داءف للو كنن بللشن اآلخر خن ج الوقتف امأ  د    ل  صال 

اللتر اي الوقت ثع غربت الالمس لهو اي صايه اإن  تره يل بر  داءف 
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ف لودخة من (2)للىل   دخة الققشنء اي ال لريف قولشع: )الة اب داء اللبندل(

هل  اخ  قوا اي الجاء الى  يل بر إيقن ه اي الوقت نتوا   وهف للمنشع مع 

كنف ال  بن  التال  داءف اىه  الحنقوة إل   نه ال حريموة اقطف لهه  

الالنالوة إل   نه  كلة     األقةف ا و  حرم بنللتر ثع غربت الالمس كنن 

ال ه  داء  ند الحنقوة قلنء  ند الالنالوةف للدم لقوع  كلة كنم ة اي 

 الوقت. 

 

 لتعريف الثاني: ا

ال لريف ال نني كنألل  يمنمنف لال يق رق  نه إال اي يختوص 

ال لريف بنلواج  دلن غورهف اشو يخص هىا ال ق وع بنلواج  اقطف لهو من 

ق   الالن ع مأ المم ف ال ه     سبوة اةلاامف اوخرج  أ هىا ال لريف 

شن داخ ة اوهف جموع المندلبنم لالمبنحنم لالممرلهنمف  من المحرمنم اإن

 لمن اوشن مأ ملن  الواج  لهو اةلاام بنل ر . 

 

 : التعريف الثالث

هىا ال لريف جنمع هنمة لمة المأمو امف سواء  كنن األمر اوشن 

    سبوة الوجوا  ل     سبوة الندا  ل     سبوة اةبنحةف لهو يالمة 

من كنن مأ المأمو ام المؤق ة لغور المؤق ة     حد سواءف كمن يدخة اوه 

حقوق ع يلنل  لمن كنن مأ حقوق اللبندف لىل  كنن ال لريف المرجح لدى 

 جمنهور األصولووأف لالموله لصدقه     كة  اراده. 

   الما وا  –لالمقتود بلوأ ال نبت بنألمرف اةيونن بنلمأمو  به 

    الوجه الى  ق به الالن ع يمنمنف مأ غور مخنلقةف م ة  د  –ال ه 

ا  وننف اإنه هو الى  ق به الالن عف  من  د القومة  ند ها  اللوأ المغتو

اىل  لوس  وأ الما وا مأ الالن ع  دهف بة هو بد   أ  د اللوأف يتن  

إلوه  ند اللرل لف لكىل   داء التال اي لق شنف اشو  وأ الما وا مأ 
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 ىا  الالن عف  من  داكهن بلد الوقت اىل  بد  ل ما واف يتن  إلوه  ند األ

 لاللرل امف امنن م ة الما وا ال ه ال  وأ الما وا ال ه. 

 

 اإلعـــادة:  -2

اة ندل يلريقشن يلريف األداء نق ه يقريبن لقد جرى اوشن مأ 

 الخاف م  من جرى اي يلريف األداءف اا حنجة لنن إل  يمرا ه هنن. 

ندل ال لالقن ق الوحود الى  يق رق به اة ندل  أ  األداء هو  ن اة 

يمون إال بلد سبق  داء الواج  ننقتنف  من األداء اا يمون إال  لالفف لقد يع 

 يقتوة هل  اي يلريف األداء. 

لينبغي اةهن ل هنن إل   ن الحنقوة اخ  قوا اي اة ندل  يمون القلة 

األل  اوشن م قان ل واج  ليمون ال نني جنبرا لنقص األل ف  م يمون ال نني 

 واج . هو الم قط ل 

اىه  إل  األل  جمشو  الحنقوةف بدلوة  نه لو لع يلده لمنن القرض 

سنقان  نه بناليقنقف لهىا دلوة لقوع القرض بنألل ف ألن اة ندل لع يرد 

   وه بنلنقص بة بنل مموة اقط. 

لهه   بو الو ر مأ الحنقوةف إل   ن القلة ال نني هو الم قط 

مع كة  لصنف الواج ف ا ع يلد هننل  ل واج  بلد اةيونن بهف ألنه ي  ج

 . (1)حنجة إل  االل قنم ل قلة األل  لاال  داد به

 لاأل جح اي ن ر  القو  األل ف لمن يقدم مأ الدلوة الننه . 

 

 القضـــاء:  - 3

اخ  ف الققشنء اي يلريقه كنخ ااشع اي يلريف األداءف ألنه نقولهف 

لنء بأنه: )من الة بلد لق ه اأصحنا ال لريف األل  لألداء  راوا الق

االمة هل  يأخور  (2)المقد  له هر ن  لال اس د اكن لمن سبق له لجوا(

الواج   أ لق ه  مدا  ل سشواف كمن همة ال أخور  أ الوقت مع ال ممأ مأ 

 األداءف كنلم نار م اف  ل مع  دم ال ممأ منه كنلمري  لالحنئ  لالننئع. 
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ريف بم مة   وهف اقن : ).. اس د اكن لقد قود بل  الققشنء هىا ال ل

لمن سبق له لجوا   وه( لوخرج به الننئع لالحنئ  لالمجنون  أ حد 

القلنءف للدم يأكد الواج  اي هم شع  ثننء اللى ف اإن الخانا م جه   وشع 

اي الجم ةف للمنه لع ي أكد اي حقشعف ال   ال لريف األل  يدخة ال شع 

لنءف ل وجه الواج    وشع بنلجم ةف ل    الواج  بلد الوقت اي حد الق

ال لريف ال نني لوس بقلنءف للدم يأكد الوجوا اي حقشعف ل مننع الالر ي 

 المبوح ل  أخور. 

ل صحنا ال لريف ال نني م ة  صحنا ال لريف األل  يمنمنف إال 

 نشع قترلا ال لريف     الواج  دلن غورهف اا يل برلن مأ القلنء الة 

 لق شن.  النوااة خن ج

 –كمن يقدم  – من  صحنا ال لريف ال نلث اقد  مموا هىا ال ق وع 

    كة مأمو  بهف سواء كنن حقن ر يلنل   ل حقن ل لبندف مؤق ن  ل غور 

لالمراد بم مة م ة  (1)مؤقتف الراوا القلنء بأنه: )ي  وع م ة ال نبت بنألمر(

وةف كأداء التال هنن هو ي  وع المأمو  به ننقتن بل   لصناه الالر 

خن ج لق شنف اإنشن ننقتة الوقت المريباة بهف لي  وع قومة المغتوا  ند 

ها   ونهف اإنه ننقص ي  وع هام اللوأ ال نبت بحمع الغت ف لقد يقدم 

 يقتوة هل  اي يلريف األداء. 

 

 دليل قضاء الواجب وحكمه: 

كه بلد ايقق الققشنء      ن الواج  إها لع يؤد اي لق ه لج   دا

الوقت قلنءف كنلتال لالتوم إها لع يؤدهمن المم ف اي لق شمن المحدد 

لشمن هر ن لج  قلنكهمن بلد الوقتف سواء  كنن ال أخور للى  كنلمرض 

 لال قر لال شوف  ل لغور  ى  كنللمد. 

للمنشع اخ  قوا اي الدلوة الموج  ل قلنءف  هو الخانا الى  لج  

 ا جديد غوره.به األداء نق هف  م هو خان
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اىه  الجمشو  لاوشع الالنالوة لالمنلموة لبل  الحنقوة إل   ن 

 القلنء إنمن ي بت ب ب  جديد غور سب  األداء. 

لهه  جمشو  الحنقوة لالحنب وة ل هة الحديث إل   ن القلنء يج  

 بمن يج  به األداءف لال حنجة إل  دلوة جديد له. 

ال يح نج إل  دلوة جديدف  لهه  جمن ة إل   ن القلنء بم ة ملقو 

 من القلنء بم ة غور ملقو  اشو الى  ال بد له مأ دلوة جديدف ح   إن 

صنح  ال  ويح اد       هل  اةجمنعف اقن : )ال خاف اي  ن القلنء 

 (2)بم ة غور ملقو  يمون ب ب  جديدف لاخ  قوا اي القلنء بم ة ملقو ..(

ف ل ثبت  ن الخاف اي الم ة إال  ن صنح  اوايح الرحموم  د     هل 

الملقو  لغور الملقو      حد سواءف ل نه ال ارق بونشمنف اقن : )لقد بنن 

ل   ن القرق بوأ القلنء بم ة ملقو  لبم ة غور ملقو  لوس اي موالهف 

اإن األداء كمن كنن مقرغن ل ىمة  أ اه غنلشن بأصة القلةف كىل  اةيونن 

 . (3)..( بم ة غور ملقو   ل بم ة ملقو 

 

 األدلة: 

 : (1)استدل الجمهور لمذهبهم بخدلة منها

بأن األمر بنألداء لع ي لمأ  مرا بنلقلنءف لال يممأ  ن ين  ع لقظ   -1

األمر ك وشمن ملن     لجه يحتة به الما وا بقلة    منشمنف إه إن 

هل  ملننه ال  وية بوأ األداء لالقلنء مأ كة لجهف لهىا بنقةف لمن اي 

مأ إثع ال أخورف م ة هل  م ة مأ قن  لغوره: صع يوم الخموسف  القلنء

اإن هل  األمر ال يلني صوم يوم الجملة اق لنء  دم الجمع بونشمنف 

 لهىا كىل . 

بأن األمر بنألداء ي  وج   مريأ همن:  داء القلةف لكونه اي لق ه   -2

ل  المقر  له هر نف للوس ما ق اةيونن بنلقلة اقطف    إن األمر اق 
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لاجبن م تقن بقودف اإها يلى  حتو  القود لع يلد ال قريغ     الوجه 

 الما وا مممننف انح وو إل  دلوة جديد ل قلنء. 

 

 : (2)واستدل الحنفية لمذهبهم

بأن األمر اوه هغة الىمة بنلواج  بقتد ال قريغ بنألداءف لكون هل    -1

ع ال قريغ     اي الوقت قود يممو يف اإها يع ال قريغ اي الوقت اقد ي

الممن ف لإها  خرج  أ الوقت بقي الواج  اي الىمةف للام  داكه من دام 

الممن  م لى اف لهىا النقص هو محة الم ؤللوة لاةثعف ثع إن لقظ 

القلنء يد      هل   يلنف ألنه لو كنن ثنب ن بدلوة جديد ل مي  داء للع 

 نألمر ال نبق. ي ع قلنءف اإن لقظ القلنء يد      انالغن  الىمة ب

 بأن اوام األصة )األداء( ي   ام  حد  مو  ثاثة ال  ابع لشنف هي:   -2

اللقو  أ الواج  بنلم وةف ليقريغ الىمة منه ب نينف لبنل نلي  دم   -  

 المانلبة بنلواج  خن ج الوقت قلنء. 

 بقنء الواج  اي الىمة كمن كنن  غع خرلج الوقت.  -ا 

   ااع له دلن مانلبة بنلقلة. ثبوم الملتوة ثبوين ال -ج 

اأمن االس  اام األل  اا سبوة إلوهف ألن القلنء لاج  بنيقنق 

 الققشنءف سواء  كنن هل  ب ب  جديد  ل بنل ب  ال نبقف لهو ينناي اللقو. 

ل من االس  اام ال نلث اا سبوة إلوه  يلنف لهل  ألن الملتوة 

 ننف األلل  ب ب  يأخور الم ريبة     إخراج الواج   أ الوقت ملتو

الواج   أ لق هف لهىا ال  ااع له إال كرم ع يلنل  لجودهف لال ننوة ب ب  

 ير  نقس الواج ف لهىه يجبر بنلقلنء بنيقنق الققشنء. 

ا ع يبق إال الوجه ال ننيف لهو انالغن  الىمة بنلواج      لجه ال 

 يقرغ اوه إال بنل نقوى الا. 

ي بت إال بخانا جديدف لمن لج  قلنء التال      لو كنن القلنء ال -3

)مأ ننم  أ صال  ل ن وشن ا وت شن إها  ين كشن  مداف ألن قو  النبي 

هكرهن اإن هل  لق شن( ال يالمة ال ن   ل تال  مداف لال دلوة غوره يوج  
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القلنء   وه مع  ن الققشنء كنققون     لجوا القلنء   وهف ا ام منه 

 ة األل . ثبويه بنلدلو

 وقد نقض الحنفية والحنبلية مذهب الجمهور من عدة وجوه: 

اردلا     الوجه األل  بأنه لو كنن مرادنن همو  دلوة األداء 

ل قلنء لق ن لمنن دلو شع صحوحنف للمأ قتدنن لوس كىل ف بة هو  ن 

المانلبة باليء ي لمأ المانلبة بم  ه  ند اويه يلمننف امنن دلوة لجوا 

نما لوجوا القلنء امنن ال لق نف لكنن إيجنا األداء موجبن األداء ه

ل قلنءف إه هو م ة األداءف اوتن  إلوه  ند اوم األصة ارل ل يقريغ 

 الىمة. 

كمن  نشع  دلا     الوجه ال نني بأن الوقت مممة ل واج  ال  صة 

ت م  هف ا وس ال نبت بنألمر هو وأ همن الواج  لكونه اي الوقتف بة إن ال نب

به هو الة الواج  اقطف ل من كونه اي الوقت اىل  لصف مممة لهف بدلوة 

 نه لو  خرج الواج   أ لق ه ثع ال ه صح الواج  لسقط  أ هم هف ل من 

اةثع اشو ن وجة اةخا  لالممن  لهو كونه اي الوقتف للو كنن الوقت 

ءف مقتودا بنألمر األل  كنلواج  سواء ب واء لمن سقط الواج  به قلن

 للمأ ي قط الواج  بنيقنق الققشنء بنلقلنءف امنن ممما له ال  صا لىل . 

اإن قوة إن المممة ال يوج  اوايه اةثع ألنه بم نبة المندلبنمف 

لالقلنء ي بت اوه اةثع بنةجمنعف  جو  بأن المممة نو نن: نوع يمون 

دلبن كلقد لاجبنف كقراءل القنيحة اي التال  ند الحنقوةف لنوع يمون من

الوديأ اي القونمف ليقويت الواج  يوج  اةثع بناليقنقف امنن ا  بن  الوقت 

ممما ل واج  إنمن هو مأ النوع األل ف ا ع يلد هننل  ا  راض     

 . (1)اس حقنق اةثع ب قوي ه

ف بأن وقد رد الجمهور على الحنفية والحنبلية في دليلهم الرابع

 مدا إنمن لج  بنلحديث الم قدم نق ه باريق قلنء التال     ال ن   لشن 

داللة النصف اإن حنلة ال ر   مدا  لل  بنلقلنء مأ حنلة ال ر  سشوا  ل 

 النومف لداللة النص حجة  ند الحنقوة لالحنب وة. 
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ثع إن القلنء     ال ن    مدا ثبت بإجمنع الققشنء   وه مأ غور 

ل   ن يمون دلوا جديدا نمورف لاةجمنع حجة قالوة بناليقنقف ات ح ه

 لوجوا القلنء. 

هىا لقد من  ك ور مأ الققشنء إل  يرجوح مىه  الجمشو ف للمنني 

مع هل    ى يرجوح     الحنقوة لالحنب وة مأ ا  بن  الخانا األل  

الموج  لألداء موجبن ل قلنء امنن ال لق نف من لع يقع دلوة صريح     

من لع يلن ض بدلوة آخر لمن يقدم مأ خاف هل ف    إن األصة هو الالمو  

 األدلة. 

 

  :(1)أنواع األداء والقضاء

 أنواع األداء:  -أ

ينق ع األداء سواء كنن هل  اي حقوق ع يلنل   لحقوق اللبند إل  

 ثاثة  ق نمف هي: 

لهو الة  وأ ال نبت بنألمر اي لق ه بنلوصف الى  هرع  أداء كامل: -ا

هرلقه ل  كننه لسننه     الوجه الى  جنء   وهف    كنما م  جملن كة 

به الخاناف كتال الجمن ة اي لق شن اومن هر ت اوه الجمن ة مأ 

الت وامف اإنشن  داء كنمةف الح وائشن     الجمن ةف لهي مأ سنأ التال 

  ل لاجبنيشنف لكرد  وأ المن  المغتوا س ومنف اإنه  داء كنمة  يلن. 

ل نبت بنألمر اي لق ه ننقتن بل  األلصنف هو الة  وأ اأداء ناقص:  -2

ال ي هرع   وشنف كتال المنقرد اومن هر ت اوه الجمن ة مأ الت وامف 

 اإنشن ننقتة صقة الجمن ةف كرد  وأ المغتوا مالغوال بجننية  ل ديأ. 

لهو الة  وأ ال نبت بنألمر اي لق ه بلد اوام أداء شبيه بالقضاء:  -3

ق لإلمنم اومن يت وه لحده بلد اةمنمف اإنه  داء مح ه مأ لجهف كتال الاح

لقل ه اي لق هف لاوه ملن  القلنءف لمن اوه مأ ال ه بلد مح هف إه مح ه خ ف 

األمنمف لكىل  إها يالج امر ل      بد لغورهف ثع اه راه لداله لشنف اإنه 
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 داء مأ حوث إن اوه داع اللبد نق هف للمنه يالبه القلنء مأ حوث إن يبد  

 الم   ك بد  اللوأ. 

 

 أنواع القضــاء:  -ب 

 ينق ع القلنء إل  ثاثة  ق نم  يلن: 

لهو من كنن لجه المالنبشة لالممنث ة اوه بوأ  قضاء بمثل معقول:  -1

القلنء لاألداء ممن يد كه اللقةف كقلنء التال بنلتالف لالتوم 

 بنلتومف لامنن المغتوا بنلم ة بلد ها  اللوأ. 

لهو من كنن لجه المالنبشة لالممنث ة اوه بوأ  غير معقول:قضاء بمثل   -2

القلنء لاألداء ممن ال يد كه اللقة للمأ ثبت بنلالرعف كنلقدية اي 

التومف اإن اللقة ال ي  اوع إد ا  الممنث ة بوأ اةنقنق اي القدية بدال 

م اي الق ةف  ِ  أ التوم لبوأ التومف لكىل  امنن النقس بنلمن  الم قو 

  أ األقرافف لغورهن. لاة ش 

كإد ا  المق د  اةمنم اي صال اللود لهو  اكعف  قضاء يشبه األداء: -3

اإن   وه  ن يمبر يمبورام الالائد اي حنلة الركوعف لهىه يل بر قلنء 

لالالشن  أ لق شنف إه هو القونمف لمنشن هبوشة بنألداءف لمن اي الركوع مأ 

كةف امنن ال شن اي الركوع له  هبه بنلقونم مأ حوث ان تنا ال نقوأ اي

هبشة بقل شن اي القونمف لكىل  لو يالج امر ل      بد غور ملوأ ثع 

داع إلوشن قومة  بد لسطف اإنه قلنء مأ حوث  ن ال نبت   وه  بد لسط 

ال قوم هف لهو هبوه بنألداءف ألن اللبد ال نبت  بد لسطف لالوساوة ال 

 صبحت هبوشة بنألداءف لمن اوشن مأ يلرف إال بنلقومةف امأن القومة هنن 

 ملن  األص وة اي يلووأ الواج . 

 

مأ حوث يقديره مأ الالن ع بحد ملوأ  ل  دم التقسيم الثاني للواجب: 

  من هذه الحيثية إلى واجب محدد، وواجب غير محدد:يقديره بهف اإنه ينق ع 

لهو الواج  الى  حدد الالن ع له مقدا ا ملوننف  الواجب المحدد: -1

كنلاكنلف اإن الالن ع بوَّأ  نتب شن لالواج  اي كة نتناف لالتالف 

 اإن الالن ع بوَّأ  ددهن ل لقنيشنف للع ي ر  هو ن مأ هل  ل حديد البالر. 
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لمأ هل   يلن كة الحدلد لالمقن امف لمقدا  القرلض اي 

 الموا يثف اإنشن ال دخة ةن نن اي  مر يحديدهن زيندل  ل نقتننن. 

لهو الواج  الى   مر ع يلنل  بقل ه للع يحدد  المحدد: الواجب غير -2

المقدا  الواج  اوهف بة ير   مر ال حديد ل   اة البالرية لقرائأ 

األحوا  ي حدد بموجبشنف كنققة األقن اف لال لايرامف لاةنقنق اي 

سبوة ع سبحننه ليلنل ف لغور هل  ممن لع يحدد ع سبحننه ليلنل  

  مقدا ه م بقن.

 

 الحكمة في التحديد وعدمه: 

لقد قلت حممة ع يلنل  لإ اديه  ن يأمر بني البالر بواجبنم 

ن كننت متنلح البالر منشن  ك ورل ي بوة لمتنلحشع ليحقوقن ل لدالة بونشعف للمَّ

من هو ثنبت ال ي بد  ب بد  اللتو  لاألزمننف لال ب غور األهخنص 

امف  ل  ن المت حة ال ي سبق يل ق لالب دانف لال ي أثر بنأل راف لاللند

إ ادل ع يلنل  بشن ي   ام هىا ال بنمف ليمنع ال غور لال بد ف كمن اي جريمة 

ال رقةف اإنشن م  نمرل بد جة لاحدل اي كة اللتو  لاي كة البو نم ل ند 

جموع األمع     حد سواءف لكجريمة الاننف اإنشن ممرلهة لمة  نقة منبوهل 

مة اي كة  يالريع يُلن  بنلمت حة اللنمةف اإها حدن  ن اس بوحت اي مجرَّ

بل  البو نم  ل  ح ت اي بل  اللتو  لبل  النن   دَّ هل  انحراان 

لخرلجن  أ جندل التوااف ألن جريمة الانن جريمة يج   ن يمون ثنب ة 

الجرموة اي كة  ترف اإها انحرف قوم  أ يجريمشن  د هل  منشع انحراانف 

 من ينبغي بننء األحمنم   وه ليغورهن لاقن له. ال يغوورا س و

لمنشن من هو قنبة ل  بد  بابول هف لهو من يريبط بنللندل لاللرفف 

بحوث إنه ي موف بشن ك رل لق ة هدل لالقنف ح   إها من لجأنن إل  يحديده 

م بقن اي نانق محدد ال يقبة ال غوور لال بدية  ا نن المت حة ال ي هرع 

نية ال ي  لج  لشنف م ة النققة     األقن اف اإن اللرف مأ  ج شنف لالغ

لاللندل لاألسلن  هي ال ي يحددهف للو حددم م بقن مأ الالن ع لمنن اي 

هل  كة المجنانل ل لدالةف لمنشن الجرائع ال لايريةف اإنشن م أثرل بنللرف 
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ن لكوقنف ثع هي غور منلباة يخ  ف بنخ اف األحوا  لال رلف  لاللندل كمَّ

 لالقرائأ المحواة بشنف اإن ه ومة اللنلع غور ه ومة آحند النن  اي جرمو شن. 

ا ىل  ك ه ليحقوقن ل لدالة الما قة ال ي هي مننق الواجبنم الالر وة 

ق ع الالن ع الواج  إل  الق موأ المىكو يأف اجلة بل  الواجبنم محددل 

ن لكوق نف لهىا هو الق ع ال دخة ل   انن البالر  اي يحديدهن زيندل لق ة كمَّ

األك ر مأ الواجبنم الالر وةف لجلة بل  الواجبنم األخرى غور محددل 

م بقنف ل لكة إل  ال  انن البالر   مر يحديدهن بقوا د ل سس ملونة بونشن 

 لنن سبحننه. 

 

 حكم الواجب المحدد وغير المحدد: 

لشىا ال قريق بوأ الواج  المحدد لغور المحدد ثمرل هي:  ن الواج  

المحدد ي بت اي الىمة إها لع يَؤدَّ اي لق هف  من الواج  غور المحدد اا ي بت 

 اي الىمة بقوام لق ه. 

لدلوة هل   ن هغة الىمة بنلواج  الغنية منه القد ل     يقريغشن 

بأدائه ارل ل  دم ال م وف بم لى ف للمن كنن الواج  هنن غور محدد لع يمأ 

  دم هغة الىمة به. إخراجه مأ الىمةف ا ام مأ هل  

هىا إها لع يمأ حدد ممأ له س اة ال حديد مأ البالرف اإها حدد 

بنلقلنء  ل الران اإنه ي حق بنلواج  المحدد بنيقنق الققشنءف لي بت اي 

الىمةف للمأ الالنالوة اخ  قوا مع الحنقوة اي إسنند هىا ال ريو  إل  ين ي  

الحنقوة إل   ن الواج   مبد  الوجوا  ل قتره     لقت ال قديرف اىه 

غور المحدد إها حدد ممأ له ال  اة اي يحديدهف كنققة الالجة يحددهن 

القنايف اإنشن ي بت اي الىمة مأ ين ي  ال حديد ال مأ ين ي  الوجواف 

الل حنقشن بنلواج  المحدد مأ ين يخه اقطف لهه  الالنالوة إل   ن الواج  

ق بنلواج  المحدد منى ين ي  نالوء غور المحدد إها حدد ممأ له يحديده ي ح

الواج ف ا ج  نققة الالجة بلد يحديدهن اي همة الالج لجوبن م  ندا إل  

ين ي  نالوئشنف    يج  اي هم ه النققة الجديدل لالنققة المناوة ال نبقة     

 ال حديد. 
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 األدلــــة: 

اس د  الحنقوة لمىهبشع بأن الواج  غور المحدد غور قنبة ل  بوم 

ي الىمة اي  ص ه للدم يحديدهف او قطف اإها حدد بلد هل  كنن ال حديد بم نبة ا

 إيجنا جديد لهف اا يرجع     من لقع سنقان مأ األصة. 

لاس د  الالنالوة لمىهبشع بأن  دم ال بوم اي الىمة إنمن كنن للدم 

ل قن ال حديدف ا من يع ال حديد زا  المننع مأ اةثبنم اي الىمةف ارجع إلوشن م 

 . (1)بشن

 

 مأ حوث يلووأ الم ام بقل ه.التقسيم الثالث للواجب: 

ينق ع الواج  مأ هىه الحو وة إل  ق موأ: لاج      اللوأف 

 للاج      المقنية. 

لي م  الواج  اللونيف هو الواج  الم ل ق  فالواجب على العين:  -1

 شع له. بجموع  اراد المم قوأ     لجه ال ي أدى إال بقلة كة لاحد من

لهو الواج  الم ل ق بجمن ة المم قوأ     لجه  الواجب الكفائي:  -2

ي أدى اوه بقلة البل  منشع لهف لحتو  الغرض منه بقلة بل  

 ف اإها يركوه جمولن  ثموا ك شعف للدم حتو  الواج  منشع. (2)المم قوأ

 

 معنى هذا التقسيم ومنشخه: 

مة اوشن هو ننف همن كة الواجبنم ال ي هر شن ع جة هأنه الحم

يربوة البالرية جملنءف لإقنمة اللدالة بونشنف لال ربوة ال ي حقق إال بنل اام كة 

لاحد مأ المم قوأ الواجبنم ال ي هر ت لهف ألن ال ربوة  مر هختي هايي 

ال يت ح  ن يقوم اوه إن نن مقنم آخرف كنلقول البدنوة يمنمنف ال ي ع ةن نن إال 

ن بنق هف لال يغني  أ هل  قونم غوره بشن مشمن كنن هل  إها قنم بنلريناة لش

 الغور. 

                                                           
 لالخلر .  35-34  المحدد لغور المحدد إل :  بي زهرل صيرجع اي بحث الواج (1)
 .1/234حنهوة ال ود     هر  الللد:  (2)
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 من إقنمة اللدالة ليأموأ المتنلح ا  حقق بقلة البل  دلن المةف 

ألن الغنية منشن نو وة للو ت هختوةف كنلقلنء لالجشندف اإن الغنية منشن 

 إقنمة اللدالة بوأ النن  لك ر هوكة األ داء ل د  هاهع. 

مت الواجبنم إل  هىيأ الق موأف امن كنن منشن م ل قن لشىا ك ه انق 

بجنن  ال ربوة ا  بر لاج   وأ ال ي أدى اوه الواج  إال بقلة كة إن نن 

مم ف لهف اإها من يركه إن نن مأ المم قوأ  ثع لوحدهف للع يغأ  نه قونم غوره 

 به. 

لمن كنن منشن م ل قن بجنن  اللدالة لمت حة المج مع دلن الن ر 

   اراد هىا المج مع ا  بر لاج  كقنية ي أدى اوه الواج  بقلة بل  إل

المم قوأ لهف لي قط الوجوا  أ البنقوأ بىل ف اإها يركوه جمولن  ثموا ك شع 

 لقوام المت حة الم ريبة     هىا الوجوا ك ون. 

لهىا ال ق وع ل واج  مناقي لارل  ف لمجنانيه جو  ل بثف 

رل لم لددلف ال ي  اوع كة مم ف القونم بشن هل   ن متنلح المج مع ك و

جمولنف كنلل ع لالقلنء لالجشند لالمشأ ك شن.. اإها من كنن لجوبشن   وه  ونن 

كنن يم وقن بمن ال يانقف لجو ا يناه ال الريع اةسامي  نهف ثع إن اي 

يم وف المؤمنوأ جمولن به خرلجن  أ الحممة ال ي  ي تف ع سبحننه 

ل   ن اوه جلة كة النن    منء  بنلققه لبنألصو  لبنلمومونء ليلنل  بشنف ه

 بث  -    من اوه مأ اس حنلة-لالقواينء لالخونقة لال جن ل.. لهو ال ه  

مأ اللبث للدم الحنجة إلوهف لاللبث ال ي وق بأ  يالريع الا  أ ال الريع 

 . (1)اةسامي التند  مأ حموع حمود

 

 : حكم الواجبين العيني والكفائي

ايقق الققشنء      ن حمع الواج  اللوني ال اام كة مم ف به ل دم 

براءل هم ه منه إال بنألداء هختونف ل ن الواج  المقنئي حممه براءل همة 

المم قوأ به بقلة جمن ة منشع لهف      ن ال واا خنص بنلجمن ة ال ي 

 قنمت به دلن غورهنف اإها يركوه جمولن  ثموا ك شع. 
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 لواجب الكفائي: محل تعلق ا

لايقق الققشنء  يلن      ن الواج  اللوني م ل ق بىمة المم قوأ به 

جمولنف  من الواج  المقنئي اقد اخ  ف الققشنء اي م ل قة       بلة مىاه ف 

 هي: 

مىه  الجمشو  مأ الققشنء: لهو  ن الخانا اي الواج  المقنئي م ل ق  -1

 اراد المم قوأ     حد  بنلمة اةاراد ف    هو م ل ق بمة ارد مأ

 سواء. 

لهه  آخرلن: إل   ن الخانا م ل ق ببل  مأ الجمن ة المم قة بهف  -2

 لإلوه من  صنح  المحتو . 

لهه  آخرلن  يلن: إل   ن الخانا م ل ق ببل  مأ الجمن ة مل وم  -3

  ند ع يلنل  لال نل مه نحأ.

الجمن ة  لههبت قنئقة مأ الققشنء: إل   ن الخانا م ل ق ببل  مأ  -4

 هع المالنهدلن ل اليء محة الواج . 

 

 األدلــــــة: 

 استدل الجمهور لمذهبهم بخدلة منها: 

نتوص ك ورل مأ القرآن المريع لال نة الالريقةف منشن قوله يلنل :  - 

ف َلُهَو َخْور  لَُمعْ   )ُك َِ  َ  َْوُمُع اْلِق َنُ  َلُهَو ُكْره  لَُمْع َلَ َ    َْن يَْمَرُهوا َهْو ن

ُ يَْل َُع َل َْن ُْع ال يَْل َُموَن(  ف َلُهَو َهرٌّ لَُمْع َلَّللاَّ َلَ َ    َْن يُِحبُّوا َهْو ن

: )ق   الل ع اريلة     كة م  ع(ف لهي (ف لقوله 216)البقرل:

ك شن جنءم  نمة ا المة كة المم قوأ دلن ال حديد بق ة ملونةف لال 

 مختص لشىا اللمومف اا يجوز اللدل   نه. 

ايقق الققشنء      ن المم قوأ لو يركوا الواج  المقنئي جمولن  ثموا  -ا 

 . (1)ك شعف لاةثع دلوة الوجواف اد  هل       ن الوجوا م ل ق بنلجموع
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 : استدل أصحاب المذهب الثاني بخدلة منها

بأن الواج  المقنئي ي قط بقلة البل  بناليقنقف للو كنن لاجبن      -  

بقلة البل  ك نئر اللبندامف ألن الواج  إها من اس قر اي  المة لع ي قط

الىمة لع ي قط إال بنألداء  ل الن  ف لال ن   هنن للدم قونم دلو هف  من األداء 

ام قق     إجااء البل  اوه  أ المةف امنن ال بد مأ ا  بن  الوجوا 

من ة م ل قن بنلبل  اقطف للمن كنن ال مرجح لبل      غوره مأ  اراد الج

 ا  بر الواج  م ل قن ببل  منشع. 

ايقق الققشنء     صحة ال م وف ببل  مبشعف لهو ممن ي م  بنلواج   -ا 

المخور     من سوأييف امنن يم وف بل  مبشع صحوحن قونسن   وهف    إن 

 صحنا هىا المىه  قنسوا اةبشنم اي المم ف     اةبشنم اي المم ف بهف 

بشنم اي كةف للمن كنن األل  محة ايقنق     بجنمع لجود البللوة لاة

 . (2)جوازه لصح هف كنن ال نني صحوحن قونسن   وه اي ن رهع

بل  الواجبنم المقنئوة جنءم اوشن نتوص يوجه الخانا إل  جمن ة  -ج 

مبشمة مأ المم قوأ دلن جموع المم قوأف مأ هل  قوله يلنل : )َلَمن َكنَن 

يِأ  اْلُمْؤِمنُوَن ِلوَْنِقُرلا َكناَّةف اَ َْوال نَقََر ِمْأ ُكة ِ اِْرقَةم ِمْنُشْع َقنئِقَة  ِلوَ َقَقَُّشوا اِي الد ِ

(ف اإن الخانا 122َلِلوُْنِىُ لا قَْوَمُشْع إِهَا َ َجلُوا إَِلْوِشْع لَلَ َُّشْع يَْحىَُ لَن( )ال وبة:

جشند م جه إل  قنئقة اقط دلن جموع المؤمنوأف لال ان ق مل برا بوأ ال

لال ل وع لغورهمن مأ الواجبنم     المقنيةف اد  هل       ن الخانا اي 

الواج  المقنئي م جه إل  بل  مبشع مأ المم قوأ دلن جمولشع قونسن     

 هل . 

لو ق نن ب م وف المة ل ام منه اللبثف هل   ن بل  المم قوأ إها  ي   -د 

  ع عف ألن ع  نلع بمة بنلواج  لزادلا   وه ةثبنم  ن البل  ملوأ اي 

هيءف اا يتح  ن يل بر البل  الم ل ق به الخانا هنن مبشمن مجشوالف 

 ان  بر بللن مل ومن له لىل . 
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اقد اس دلوا  يلن بمن اس د  به  صحنا المىه  ف أما أصحاب المذهب الرابع

ال ننيف لزادلا   وشع ةثبنم  ن البل  المختوص بنلخانا هو مأ هنهد 

قلة الى  يل ق الواج  به دلن غورهف  ن ال م وف ال يتح إال بمن هو ال

مقدل  ل مم فف ليم وف الغناة  أ القلة يم وف بمن هو غور مقدل ف امنن 

الخانا م ل قن بمأ حلر القلة  ل   ع به دلن غورهف م ة صال الجننزلف 

يأ لع اإنشن لاجبة     مأ جنل  الموت  ل   ع به دلن سنئر المم قوأ الى

 يل موا بىل . 

لقد ننقش الجمشو   دلة القنئ وأ بنيجنه الخانا اي الواج  المقنئي 

 إل  بل  المم قوأ دلن غورهع بمن يأيي: 

ننقالوا الدلوة األل  بأنه ال لالم ل ن  ف ألن سقوق األمر قبة األداء قد  - 

يمون ل ن   لقد يمون الن قنء    ِوة الوجواف لال ن   هنن لحتو  

ود مأ إيجنبه بإيونن لاحد بهف اومون ال قوق لالا  الل ة الدا وة المقت

إل  الوجوا ال لن   الوجواف م ة الجشندف    ه داع اللدلف اإها قنم 

جمن ة مأ النن  بداله سقط الوجوا  أ البنقوأ لالا     ِوة الوجواف 

 . (1)اا ارل ل ل الم الن   هنن

لمقنب  ه النتوص ال ي يقر   ن  لنوقش الدلوة ال نني بأن القون  بنقة -ا

الواج  المقنئي لاج      المة م ة قوله يلنل : )إِنَّ الَِّىيَأ آَمنُوا 

 ُ ِ َلَّللاَّ ِ  ُللَ َِ  يَْرُجوَن َ ْحَمَت َّللاَّ َلالَِّىيَأ َهنَجُرلا َلَجنَهدُلا اِي َسبِوِة َّللاَّ

بلدم ملن ا ه  (ف لغوره. ثع هو     ال   وع218َغقُو   َ ِحوع ( )البقرل:

النتوص قون  مع القن قف اإن يأثوع المبشع غور ال أثوع ب ر  المبشعف إه 

 األل  غور ملقو   من ال نني اشو ملقو ف بة هو محة ايقنق الققشنء. 

 من االس دال  ببل  النتوص ال ي ي وجه اوشن الخانا ظنهرا ل بل ف  -ج

وقة إل  البل ف إنمن هو اإنه يجنا  نه بأن الخانا اوشن لع ي جه اي الحق

م جه ل مة حممن ارل ل  دم يلووأ هىا البل ف للمنه ي قط  أ البنقوأ 

بلد الة البل  له جملن بوأ هىا الدلوة لاألدلة ال نبقة   وه ال ي اس د  بشن 

الجمشو  لمىهبشعف هىا إل  جنن   ن الخانا لع ي جه  صا اي هىه اآلية 
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من المقتود منه يحري  المؤمنوأ     المريمة ل م نلشن إل  البل ف إن

 ق   الل ع لالجشند بخرلج بللشع له. 

 من لالم اللبث اغور لا د  صاف هل   ن األمر مقود امنن بنل قوق  ند  -د

 داء البل  لهف بملن   ن البل  إها ال ه سقط الوجوا  أ البنقوأ 

 ارل ل سقوق اةثع  نشعف ا ع يبق اي ال م وف به  بث. 

ألدلة لالمننقالنم نرى  ن مىه  الجمشو  هو األ جح األقرا لشىه ا

ل واقعف لإن كنن الخاف مأ  ص ه ن رين  ك ر منه  م ونف لال ين و  نه إال 

 بل  اآلثن  الق و ة. 

 

 

 انتقال الواجب الكفائي إلى واجب عيني: 

ين قة الواج  المقنئي إل  لاج   وني اي الحمع إها من يلوأ ارد   

من ة ملونة ألدائه دلن غورهنف كمشنة الا  م اف إها انحترم ملوأ  ل ج

اي لاحد ملوأ ال يلم شن غورهف  ل مشنة الق وى إها  ع الجشة بنألحمنم كة 

النن  إال ا ة ق و ة ال يمقي ل د حنجة النن  مأ بونن الحق لشع اي م نئ شع 

ال ي لقلنينهعف اإنه اي هىه الحن  ينق   الواج  اي حق هىه الجمن ة 

انحتر إممنن  داء الواج  بشن مأ لاج  كقنئي إل  لاج   ونيف لال ي ع 

لاحدا منشن  ن ي أخر  أ  داء الواج ف اإها من يأخر  نه إثعف للع يغأ  نه 

 قونم غوره بهف من دامت الحنجة ال يريقع بقونم هل  الغور. 

 

 مأ حوث يلوُّأ الما وا به ل دمه.التقسيم الرابع للواجب 

للاج   –الواج  مأ هىه الحو وة إل  ق موأ: لاج  ملوأ  ينق ع

 مخور.

: لهو من ق به الالن ع بلونه دلن يخوور بونه لبوأ هيء الواجب المعين  -1

آخرف م ة التال لالتومف اإنشمن ملوننن مأ قبة الالن ع لال يغني 

 الة    هيء غورهمن  نشمنف لال ي قط الواج  إال بقل شمن هايشمن. 

مخور: لي م  الواج  المبشع. لهو من ق به الالن ع مخو را الواج  ال  -2

بوأ  مو   ديدل ي قط الواج  بقلة لاحد منشنف م ة المقن امف اإن ع 
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سبحننه ليلنل   لج  اي المقن ل الة لاحد مأ ثاثة  مو ف هي: 

)اةقلنم  ل الم ول  ل اة  نق( بحوث إن المم ف لو الة لاحدا منشن 

 اج . ا  بر مؤدين ل و

 

 الحكمة في هذا التقسيم: 

يق وع الالن ع الحموع الواج  إل  ملوأ لمخور يق وع دقوق يقوم 

    حممة بنلغة ل حمة كبورل بنألمةف اقد يل ق   ع ع يلنل  لإ اديه بأن 

بل  المتنلح ال ي حقق إال بأالن  ل قوا  ملونة بحوث  ن غورهن ال يحة 

رجول منشنف ل ن بللشن اآلخر يحتة مح شن اي يحقوق هىه المت حة الم

 بقلة لاحد مأ  هونء م لددل     لجه ال  نل . 

للمن كننت األحمنم مل  ة بمتنلح اللبند  ند جمنهور الققشنء ق ع  

ع يلنل  الواج  إل  هىيأ الق موأف امن كنن مأ المتنلح م ل قن بواج  

ف لمن كنن مأ ملوأ ال ي حقق بغوره جنء األمر به ملونن بشىا الواج 

المتنلح ي حقق بواحد مأ  مو  م لددل     لجه الم نلال جنء األمر به 

مخورا بوأ ي   الواجبنم ال ي ي حقق المت حة بواحد منشنف يخقوقن  أ 

 المم قوأف ل الن ل حرج  نشعف ليحقوقن لمتنلح اللبند     الوجه األكمة.

 

 محل تعلق الخطاب في الواجب المخير: 

نء اي الواج  الملوأ      ن األمر اوه م ل ق بلوأ ايقق الققش

 الواج  الملوأ     لجه ال ي قط إال بأدائه هايه. 

 من الواج  المخور اقد اخ  ف الققشنء اوه     محة يل ق الخاناف 

 هو منت   ل م ل ق بواحد مأ األمو  ال ي جنء ال خوور بشنف  م هو منت  

 إل  مىاه  م لددل  همشن:     جموع ي   المخورامف لانق موا 

لهو  ن األمر اي الواج  المخور منت       مذهب جمهور الفقهاء: -1

ارد هنئع مأ  اراد المأمو ام المخور بونشمن     لجه يحتة الواج  

لي أدى بقلة لاحد منشنف اإها ال شن المم ف ك شن  جر     لاحد منشن اقطف 

 ن  يلن. لإها يركشن جمولشن  ثع إثع ير  لاحد منش
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: إل   ن األمر م ل ق بجموع المأثو ام المخور وذهب جمهور المعتزلة -2

بونشنف بحوث ي نا اةن نن   وشن ك شن لو ال شن جمولنف لإها يركشن جمولن  ثع 

إثع ين   لاحدل منشن اقط. ألن الواج  ي أدى بقلة لاحد منشن يمرمن مأ ع 

 لىل .  يلنل  لالا منهف امنن اةثع إثمن لاحد

لقوة إن مىه  المل الة هو لجوا الجموع     سبوة البد ف اومون 

فف لمأ  مىهبشع م ة مىه  الجمشو  ال ارق بونه لبونهف يبقي الخاف صو ين

المرجح  ن مىهبشع هو األل ف للىل  يمون خااشع لمىه  الجمشو  خاان 

 . (1) صوا له ملن  لاسع

ر م ل ق بقرد مأ  اراد المأمو ام لهه  بل  األصولووأ إل   ن األم -3

ملوأ  ند ع  سبحننه ليلنل ف مبشع  ندننف ي لوأ بنلقلة لاألداءف اإها  دى 

الحننث اي يمونه الم ول يلونت الم ول ل وجواف لإها  دى اة  نق يلوأ 

 …اة  نق   وهف لهمىا
لهه  آخرلن إل   ن الواج  ارد ملوأ مأ  اراد المخورامف ي أدى  -4

واج  به إها الةف كمن ي أدى بغوره مأ  اراد المخورام إها الة     ال

 قريق البدلوة  نه. 

 

 ألدلــة: ا

 اس د  الجمشو  لمىهبشع بأدلة منشن: 

 (  نه ال مننع  قاف مأ ا  بن ه كىل ف هل   نه لو قن  إن نن للبده: )اه ر لي 

فف  يشمن ال ت اك قوت به ل ثب     وهف لا ف خبااف  ل لحمن ن لع يال ر لي هو ن

 نقب  ف لل ت  لج    و  هراء ك وشمنف لإنمن  ق   من  هراء لاحد ال 

 يلونهف بة    لاحد   ديه  نت( كنن كامه ملقوالف  ال غبن    وه. 

ف مأ لقوع هل ف بة إن هل  لقع الاف كختن  المقن لف  ا( ال مننع هر ن

ه بوأ اة  نق لاةقلنم اإن  ع سبحننه ليلنل  قد خور الحننث اي يمون

 لالم ولف لال  د      الجواز مأ الوقوع. 
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ج( ال يجوز بحن  ا  بن  كة  اراد المخوَّر لاجبة بنألمرف ألن هل  إن كنن 

ف اي بل  القرلع اشو محن  اي ارلع  خرىف م ة األمنمةف اإن  م   نغن

نت  اةمنم لاج  مخورف ليج      األمة نت  لاحد مأ  هة الحة 

للقد ال     ال لووأف للمأ ال يجوز لشع بحن  نت  اثنوأ ملنف لمن اي هل  لا

مأ المقنسدف للو كنن الواج  نتبشمن     الجموع لجنزف للمنه حرام 

 بناليقنقف اد       ن الواج  إنمن هو ارد لاحد مأ  اراد المخور. 

ف د(  جملت األمة اي ختن  المقن ل      ن الواج  لاحد منشن ال ك شن

 .(1)لاةجمنع حجة قنقلة ال يجوز مخنلق ه

ه( ال يممأ  ن يقشع مأ ال خوور يلوأ  حد  اراد المخور دلن غورهف ألن هل  

ينناي ال خوور الى  صرحت النتوص بهف لال يممأ  ن يقشع منه لجوا 

 .(2)المة لمننانيه ال خوور كىل ف اوج  ا  بن  لجوا البل  دلن يلووأ
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 ب الثاني بما يختي: واستدل أصحاب المذه

بأنه ال يممأ يل وقه بقرد ملوأ مأ  اراد المخور دلن غورهف للدم الدلوة  - 

    هل  لإها ام نع ال لووأ كنن األمر مل قن بمجشو ف لالمجشو  

م  حوة الوقوع  قاف لال م وف بم  حوة مم نع ارل ل  دم القد ل 

بجموع المأمو  به     اةيونن بهف امنن ال بد مأ القو  ب ل ق األمر 

 المخوَّر. 

للمأ الجمشو  ننقالوا هىا الدلوة بأنشع ال ي  مون  ن غور الم لوأ 

هنن مجشو ف بة إنه مل وم مأ حوث إنه لاج ف لهو محتو  اي  اراد 

ملونةف كختن  المقن لف اإنشن محتو ل اي ثاثةف ثع إنه كنن مجشوال مأ 

الواج  بقلة لاحد مأ  ارادهف  لجهف اإنه لوس لاجبن مأ هىا الوجهف لي أدى

 ا ع يمأ م  حوا لىل . 

بأن القو  بإيجنا ارد لاحد اوه يننق ف ألن اوه ا  بن  كة ارد مأ  -ا

 اراد المخور لاجبن لغور لاج  اي لقت لاحدف اقي المقن ل إها ا  برنن 

الواج  الل ق كنن اةقلنم لالم نء غور لاجبوأف لإها ا  برنن الواج  

الل ق لاةقلنم غور لاجبوأف لاج منع النقولوأ غور جنئا الم نء كنن 

  قا. 

لمأ الجمشو  ننقالوا هل  بأنه ال يننق  هننف ألن الواج  المخوَّر 

محدلد اوه كة الم لوننم ال ي هي  اراد الواج ف لهل  جنئاف ألن محة 

الوجوا غور محة ال خوورف كوجوا  حد النقولوأ يمنمنف اإنه جنئاف لكىل  

 . (1)هىا

بأن الوجوا اي الواج  المخور كنلوجوا اي الواج      المقنيةف  -ج

لهنن  ايقق الجمشو       نه يالمة كة األارادف اومون هنن كىل  قونسن   وه 

 بجنمع اةبشنم اي كة. 

 لمأ الجمشو   دلا هل  بإبان  القون ف ألسبنا هي: 

نا لاحد  نه قون  اي مواجشة النصف اإن النتوص صريحة اي إيج - 

 مأ  اراد المخور ال جموله. 
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  نه قون  مع القن قف لقد بوننه اي دلوة الواج  المقنئي. -ا

 

 واستدل أصحاب المذهب الثالث لمذهبهم: 

بأن ع سبحننه ليلنل  هو الموج ف لهو  نلع ما ق ال يغقة  أ 

هيءف او ام مأ هل    مه بنلقرد الى  ا يبط اةيجنا بهف اومون الواج  

ا ملرلان لديه سبحننهف لن را للدم   منن بنلواج ف للقراغ الىمة بواحد لاحد

 مأ  اراد المخورف كنن الواج  اي حقنن هو المؤدى الا. 

لمأ الجمشو   جنبوا  أ هل ف بأن ع يلنل  يل ع الاليء     الوجه 

الى   لجبهف اإها  لج  لاحدا مأ ثاثة م ا لج   ن يل مه كىل ف لإال 

 . (1)ال يمون  نلمن بمن  لجبه لاام  ن

ثع إن اي يلووأ األمر المؤد  ل وجوا يأخور لإليجنا  أ القلةف 

لهو محن ف هل   ن اةيجنا ال بد مأ يقدمه     القلة لومون مممأ 

الحدلنف إه ال م وف بمحن  بنقةف لاي يأخور اةيجنا     القلة يل وق 

 . (2)بمحن ف اومون بنقا لىل 

 

 ب المذهب الرابع لمذهبهم: واستدل أصحا

بأن الواج  من دام لاحدا مأ  اراد المخور لام  ن يمون هىا الواحد 

مل ومن ر يلنل ف ةقاق   مهف اإها كنن الواج  مل ومن ر يلنل  كنن 

بنلن بة إلوه بم نبة الواج  الملوَّأف للىل  كننت إصنب ه يأدية ل واج   وننف 

وَّر بد   نه يخقوقن مأ ع يلنل ف للدم   منن لإصنبة غوره مأ  اراد المخ

 بلوأ الواج . 

للمأ الجمشو   دلا هىا الدلوةف بأن   ع ع يلنل  يل ق بنل خوورف 

ن كنن الحمع كىل  كننت األاراد  اا يقتر     ارد ملوأ دلن غورهف للمَّ

ك شن  صا اي  داء الواج ف لال  جحنن لواحد     آخر ح   يل بر  صا 

 لغوره بدال. 
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بلدمن ان شونن مأ د اسة  ق نم الواج  مأ كة حو ونيهف نن قة إل  

 د اسة م ألة ي حقشن األصولوون بمبحث الواج ف لهي مقدمة الواج . 

 

 :(3)مقدمة الواجــب

اخ  ف الل منء اي ال لبور  أ هىا المواوعف امنشع مأ  بر  نه 

ن ال ي ع الواج  الما ق إال بمقدمة الواج  الما قف لمنشع مأ  بر  نه بم

 بهف لبللشع  بر  نه بنلمقدل  الى  ال ي ع الواج  الما ق إال به. 

يرجع إل  ملن  لاحدف هو:  -    اخ اف  لقنظشن–لهىه ال لبورام ك شن 

 ) ن من ال ي ع لجود الواج  الما ق إال به اشو لاج  بوجوبه(. 

لواج  لدلو ه لل حرير محة اخ اف الققشنء     حمع مقدمة ا

 نلرض ألق نمشن لياللبنيشن كمن ي ي:

 

 أقسام مقدمة الواجب: 

 ينق ع مقدمة الواج  مأ حو ونم مخ  قة إل   ق نم  دلف هي: 

 من حيث نوع األمر المرتبط بها:  - 1 

 اإنشن ينق ع إل  ق موأ: مقدمة لجوا لمقدمة لجود. 

لمنهوةف    مقدمة لجوا: لهي المقدمة ال ي ي ل ق بشن لجوا ا - 

هغة الىمة بشن سببن كننت  ل هرقنف كدخو  الوقت بنلن بة لوجوا التالف 

اإنه سب  لوجوبشن اي الىمةف    هغة الىمة بشن. لكحوالن الحو  بنلن بة 

 لوجوا الاكنلف اإنه هرق لوجوبشن     المم ف. 

مقدمة الوجود: لهي المقدمة ال ي ي ل ق بشن صحة لجود  -ا 

يقريغ الىمة مأ الواج ف سواء كننت هرقن  م سببنف  الاليءف    صحة

لسواء يل ق بشن لجوا الاليء إل  جنن  لجوده  لالف م ة الواوء 

ل تالف اإنه مقدمة لوجود التالف لال  اقة له بوجوبشنف لم ة اللدد 

اإنه مقدمة لوجوا التال للجودهن ملنف بملن   – ند الالنالوة–ل جملة 

 لجبت التال اي الىمةف للمن صحت لو  ديت بدلنه.  نه لو لع يوجد لمن 
                                                           

ف لالللد     72-1/71ف لالم  تق  96-1/95  الرحموم يرجع اي بحث مقدمة الواج  إل  اوايح (3)

 .131-1/118ف ل بو النو  زهور 248-1/244ابأ الحنج  
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 : من حيث نوع تعلق الواجب بها – 2

اإنشن ينق ع إل  ق موأف لكة مأ هىيأ الق موأ ينق ع إل  ثاثة 

  ق نم: 

اشي  من  ن يمون سببن لوجوا الواج   ل لجودهف  ل يمون هرقن  -  

 ندى ل ق ي لوجوبه  ل لجودهف لكة مأ ال ب  لالالرق ي قرع إل  

 لهر يف     الالمة ال نلــي: 

مقدمة هي سب  لوجود  ل لجوا الواج ف بملن   ن الواج   -

لجوبن  ل صحة م وقف   وشن لجودا ل دمنف او ام مأ لجودهن لجوده 

لصح هف لمأ  دمشن  دمشمنف ألن هل  هو ال ب      من سوأيي اي الحمع 

 الواليف لهي     ثاثة  نواع: 

ة هي سب  هر ي لوجوا  ل لجود الواج :    إن  لال( مقدم

اللاقة الراباة اوشن بوأ ال ب  لالم ب  ننيجة  أ حمع الالرعف م ة دخو  

 الوقت بنلن بة لوجوا التالف اإنه سب  له بحمع الالرع. 

ثننون( مقدمة هي سب   ق ي لوجوا  ل لجود الواج :    إن 

نيجة  أ حمع اللقة ال الالرعف اللاقة الراباة اوشن بوأ ال ب  لالم ب  ن

 م ة الن ر بنلن بة ل ل عف اإنه سب  ال بد منه لهف لقد   ع هل  بحمع اللقة. 

ثنل ن( مقدمة هي سب   ند  ل واج :    إن اللاقة الراباة اوشن  

بوأ الم ب  لسببه ننيجة  أ حمع اللندل لاللرفف م ة حا الرقبة بنلن بة 

 ال ي قلت ب ببو ه ل ىبح لالق ة.  ل ق ة لالىبحف اإن اللندل هي

 

 ل يمون هرقن لوجود الواج   ل لجوبهف بملن   ن الواج  م وقف  -ا

  وشن انلدامن ال لجوداف او ام مأ انلدامشن انلدامه لال ي ام مأ لجودهن 

لجودهف ألن هل  هو حد الالرق     من سوأييف لهي     ثاثة  نواع 

  يلن: 

ل واج ف    إن اللاقة اوشن بوأ  لال( مقدمة هي هرق هر ي 

الالرق لمالرلقه ننيجة  أ حمع الالرعف م ة الواوء ل تالف اإن الالرع 

 هو الى  قل  بنه راقه لتحة التال للجودهن. 
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ثننون( مقدمة هي هرق  ق ي ل واج ف    إن اللاقة اوشن بوأ الالرق 

 لمالرلقه ننيجة  أ حمع اللقةف م ة ير  اد الواج  لحتولهف اإن

 اللقة هو الى  اق ل  هرقو ه ل واج . 

ثنل ن( مقدمة هي هرق  ند  ل واج ف    إن اللاقة اوشن بوأ  

الالرق لمالرلقه ننيجة  أ حمع اللندل لاللرفف م ة غ ة جاء مأ هلر 

الر   ةيمنم غ ة الوجهف اإن اللندل هي ال ي قلت بالرقو ه ةيمنم غ ة 

 الوجه. 

 

 علق بها مطلقا أو مقيدا: من حيث كون الواجب المت – 3

 اإنشن ينق ع إل  ق موأف همـن: 

 لال( مقدمة الواج  الما قف لهي المقدمة ال ي يلد مقدمة لوجود 

الاليء اقطف لال  اقة لشن بوجوبهف م ة اللوء ل تالف اإنه مقدمة 

لوجودهنف لال  اقة له بنلوجواف لسمي الواج  ما قن هنن للدم يقوده 

 بمقدمة لجوا. 

ننون( مقدمة الواج  المقودف لهي المقدمة ال ي يل بر مقدمة لوجوا ث

الاليء للجوده ملنف    هي المقدمة ال ي يوقف اوشن لجوا الاليء     من 

اإنه مقدمة  - ند الالنالوة -يوقف   وه لجودهف م ة اللدد لتال الجملة

ل وجوا لالوجود كمن يقدمف لكىل  دخو  الوقتف لالخ و  أ الحو  

 قن ف اإنشن مقدمنم لوجوا التال للجودهن جمولن. لالن

لمأ هل  يل ع  ن الواج  الواحد قد يل بر مقودا لما قن اي الوقت 

نق ه بنلن بة ل مقدمنم المريباة بهف كنلتال م اف اشي لاج  ما ق 

بنلن بة ل اشن ل مأ الحدن األصغرف ألنه ال  اقة له بوجوبشنف لهي لاج  

   الوقتف اإنه سب  ل وجوا لهرق ل تحة )الوجود(. مقود بنلن بة لدخو

بلد هىا ال ق وع لمقدمة الواج  ن  اوع  ن نلبط لنحر  خاف 

 الققشنء اي حممشن لدلو ه     الالمة ال نلي: 

 

 حكم مقدمة الواجب ودليله: 
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ايقق الققشنء      ن الواج  المقود ال ي ام مأ لجوبه لجوا 

رقن  م سببنف لبنل نلي اإن الدلوة الدا      مقدم هف سواء كننت المقدمة ه

لجوا الواج  المقود ال يد      لجوا مقدم هف م ة م   النتنا بنلن بة 

ل اكنلف اإنه مقدمة لجوا لشنف للىل  ال يلد يحتو ه لاجبن     المم ف 

بغوة لجوا الاكنل   وهف ألن هىه المقدمنم لو ت إل  المم ف ح   يؤثر 

 بشن. 

الواج  الما قف اقد ايقق الققشنء     لجوبشن خاان  من مقدمة 

ل واج  المقودف من دامت مقدل ل المم فف كنلاشن ل مأ الحدن األصغر 

بنلن بة ل تالف اإن كننت غور مقدل ل ل مم ف كنلخ و  أ الحو  لالنقن  

بنلن بة ل توم لع يمأ لاجبةف ألن ال م وف بغور المقدل  بنقةف للمنشع 

دلوة إيجنبشنف  هو دلوة الوجوا نق ه  م دلوة جديد خن ج  نهف اخ  قوا اي 

 لهل        بلة مىاه : 

لهو  ن الخانا الدا       المذهب األول مذهب جمهور األصوليين:

لجوا الاليء دا   يلن باريق االل اام     لجوا مقدم هف سببن كننت  ل 

ا داال     هرقنف  ندين كنن  ل  ق ون  ل هر ونف لبىل  يمون الخان

 هو وأ: 

       الواج  باريق المانبقة. -

 ل    مقدم ه باريق االل اام.  -

 لهل   ن داللة ال قظ     الملن  ينق ع إل  ثاثة  ق نم: هي: 

: لهي داللة ال قظ     جموع ملننهف كداللة إن نن     داللة مطابقة - 

 الحووان الننققف اإنشن دالة     كة الملن  الى  لالت له. 

لهي داللة ال قظ     جاء مأ ملننهف كداللة إن نن      داللة تضمن: - ا

 الحووان ما قنف اإنشن مقتو ل     بل   اراد الملن  المراد منشن. 

: لهي داللة ال قظ ال     ملننه المراد منه لغةف للمأ     داللة التزام -ج

 و ه ل ناق لغورهن. الزم ملننهف م ة داللة ك مة إن نن     قنب و ه ل ل ع لقنب 

لمل وم  ن داللة المانبقة داللة لق وةف  من داللة ال لمأ لاالل اام 

الق و ننف بملن   ن ال قظ اوشمن ال يقود ملننه المراد منه إال بواساة اللقةف 
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ل    هل  يمون داللة الخانا الم بت ل واج      مقدمة الواج  داللة 

  ق وة ال لق وة. 

 

 ن الخانا الدا      لجوا الاليء يد      لجوا : المذهب الثاني -2

مقدم ه إها كننت سببن اقطف سواء  كنن هر ون  ل  ق ون  ل  ندينف اإها كننت 

 المقدمة هرقن لع يمأ دلوة الواج  داال     لجوبشن. 

 

 ن الخانا الدا      لجوا الاليء ال يد      المذهب الثالث:  -3

 ل هرقنف للمأ لجوبشن يح نج لي  ند إل   لجوا مقدم هف سواء  كننت سببن

 دلوة جديد. 

 

مىه  ابأ الحنج  لإمنم الحرموأ: لهو  ن الخانا المذهب الرابع:  -4

الدا      لجوا الاليء يد      لجوا مقدم ه إها كننت هرقن هر ون 

اح  ف اإها كننت هرقن  ق ون  ل  ندين  ل كننت سببن لع يد  دلوة الواج  

 . (1)    لجوبشن

 

 األدلـــة: 

بأن الخانا الدا      لجوا الواج  لو  استدل الجمهور لمذهبهم

 :(2)لع يمأ داال     لجوا هرقه ل ام  حد  مو  ثاثة ك شن بنق ةف لهي

 ن يمون اةيجنا مقتو ا     المالرلق دلن هرقهف لهو بملن   -  

  جواز ير  الالرق مع ق   المالرلقف لمأ ير  الالرق يقلي إل  ير

المالرلقف ألن المالرلق ال يحتة بدلن هرقهف امنن ملننه ق   

المالرلق ل وجه الخانا إلوهف ل دم ق به للدم ق   هرقه. لهو يننق  

 بنقة. 

                                                           
 لمن بلدهن.  1/95  الرحموم اي يقتوة هىه المىاه  األ بلةف اوايح ان ر (1)
 .1/121 بو النو  زهور  (2)
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جواز الة المالرلق بدلن هرقهف ألن الالرق لع ي ل ق به الخاناف  -ا 

لالة المالرلق دلن هرقه بنقةف للرل ل جلة الالرق غور هرقف لهو 

  يلن.  يننق  بنقة

 ن يمون اةن نن مم قن بنلقلة لقت انلدام هرقهف ألن الخانا من دام  -ج 

لع ي ل ق بنلالرق لع يمأ ل الرق دخة اي ال م وف بنلقلةف لاةيونن بنلقلة 

لقت انلدام الالرق محن ف لال قد ل ل مم ف   وه ارل ل  ن المالرلق 

دام هرقه يم وقن ينلدم  ند انلدام هرقهف اومون ال م وف بنلقلة  ند انل

 بمحن ف لهو بنقة هر ن بنيقنق الققشنء. 

لإها ثب ت داللة الخانا الم ل ق بوجوا الواج      لجوا 

هرقه ثب ت دالل ه     لجوا سببه مأ بنا  لل ف ألن ال ب  كنلالرق مأ 

ننحوة ا يبنق غوره به انلدامنف ليايد ال ب    وه قول مأ حوث ا يبنق غوره 

خاان ل الرقف امنن  لل  منه اي يل ق خانا الواج  به لجودا  يلنف 

 بوجوبه. 

لبىل  ي نم القو  ل جمشو      داللة الخانا الم ل ق بنلواج      مقدمة 

 هىا الواج  سببن كننت المقدمة  ل هرقن. 

 

بأن ال ب   قوى اي ا يبنقه بنلواج  مأ واستدل أصحاب المذهب الثاني 

قوم مأ لجش ي الوجود لاللدمف  من ا يبنق الالرقف ألن ا يبنق ال ب  به ي

الالرق به اشو مأ لجشة اللدم اقطف للىل  ص ح خانا الواج  دلوا     

 لجوا ال ب  دلن الالرق. 

إال  ن هىا الوجه نوقش بأن الخانا ال يلرض اوه ل  ب  لال 

ل الرقف لإنمن يلرض ةيجنا الاليء اقطف لالالرق لال ب  م  نلينن 

إه ي ري      انلدام    منشمن انلدام الواج      حد بنلن بة ل خاناف 

سواءف لال  برل ل وجه اآلخرف امنن يرجوح  حدهمن     اآلخر هنن بغور 

 مرجحف لهو بنقة.
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بأن المقدمة لو كننت مرادل لمقتودل لألمر واستدل أصحاب المذهب الثالث 

يمأ مرادل لال ل ام ال تريح بشنف للمأ ال قظ لع يتر  بشن للع يالم شنف ا ع 

 مقتودل مأ األمرف اا يمون لاجبة لىل . 

لقد  د هىا الدلوة بأن ال تريح ما وا اي الواجبنم األص وةف 

لنحأ ال ند ي هل ف لال نقو  بوجوبشن يبلن ل واج  األص يف للىل  لع يمأ 

  دم ال تريح بشن داال      دم قتدهن مأ اآلمر. 

 

الالرق إنمن  رات هرقو ه مأ الالن ع بأن واستدل أصحاب المذهب الرابع 

اقطف امنن  دم إيجنبه بنلخانا الموج  ل واج  ب ب  غق ة المم ف  نه 

ي  ب  ب ركهف ليركه يؤد  إل  باان المالرلقف ا ام مأ هل  ا  بن ه 

لاجبن بدلوة الواج ف  من الالرق اللق ي لاللند  اا ي ب   دم يل ق 

وه  ق وة  ل  نديةف لهمن قنئم نن دائمن  الخانا به غق ة  نهف ألن الراباة ا

ليىكران بقل هف ا ع يمأ ثمة مأ ارل ل ل ل ق الخانا بشمنف ا ع يمأ 

 الخانا داال     لجوبشمن. 

لمأ هىا االس دال  ينق  بنل ب  الالر يف اإن الراباة اوه بوأ 

ال ب  لالم ب  ننيجة  أ حمع الالرع  يلنف كنلالرق الالر يف مع  ن 

 المىه  لع يقولوا بهف امنن مىهبشع منقوان لىل .  صحنا هىا 

لشىا ك ه   ى  جحنن مىه  الجمشو  اي ا  بن  الخانا الدا  

    الواج  بنلمانبقة داال     مقدم ه بنالل اامف سواء  كننت سببن  ل 

 هرقنف هر ون  ل  ق ون  ل  ندينف لهل  لمن من يقدم مأ  دايشأ. 

 

 المنــدوب:
 تعريفـــه: 

دا اي ال غة الد نء إل  القلةف لاألصة  ن يقن  المندلا إلوهف الن

 . (1)للمأ حىات الت ة منه لقشع الملن  لك رل االس لمن 

                                                           
 المتبن  المنور: مندل )ندا(.  ان ر (1)
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لالمندلا اي اصاا  األصولووأ: من ق   الالن ع ال ه ق بن غور 

ح عف  ل غور الزمف هىا مأ حوث دلو هف ل من مأ حوث حممهف اشو من ي نا 

 . (2)هف  ل من يمد  ان  ه لال يىم اي الالرع ين كهان  ه لال يلنق  ين ك

فف كمن ي م   لالمندلا  ند األصولووأ ي م  سنة لي م  ياو ن

فف  حوننن اشىه األلقنظ ال اثة مراداه اي االصاا  ل مندلا  ند  م  حبن

ف لاحد  . (3)األصولووأف ليا ق ك شن     ملرَّ

نة المؤكدلف لقد يا ق  من الققشنءف اإن المندلا  ندهع  دن  مأ ال 

     ال نة غور المؤكدل اح  ف اا يل بر مراداشن ل  نة  ندهع.

 

 أنواعــه: 

ف مأ حوث قول ال أكد اي  ل مندلا د جنم ثاثة ي ي بللشن بللن

 : (4)الا  ف لهي

: لهي األ من  لاألقوا  ال ي لاظ  ـ المندوب المؤكد أو السنة المؤكدة1

ف  ل الاف لإن كنن      دائشن مع ال النبي   نبوه      دم لجوبشن لق ن

ي ركشن  حونننف مأ هل   كل ن سنة القجرف ل كل نن بلد ال شرف ل  بلن قب شن 

ل كل نن بلد المغراف ل كل نن بلد اللالنءف اإنه لع ي بت  أ  -ـلند الحنقوة

  نه يركشن إال ق واف.  النبي 

 نه ال ه  حوننن دلن  ن  بي : لهو من ثبت  أ النـ المندوب غير المؤكد2

يدالم   وهف كتال   بع  كلنم قبة صال اللترف ل  بع قبة صال 

 مواظب ه     هل .  اللالنءف لغورهنف اننه لع ي بت  أ النبي 

 : ليقتد به األالن  اللندية لالجب وة ال ي كنن النبي  ـ المندوب الزائد3

ف لنوع ف مأ هل  لون ماب ه يقل شن بتق ه البالرية ال بتق ه ال الريلوة

اإنشن إها ال ت مأ  …قلنمهف لقريق ه اي نومهف لقريق ه اي مالو ه 

الم  ع بنوة ال أسي كننت  بندل مأجو ا   وشن ل لحقت بنل نة غور المؤكدل 

                                                           
 /. 51/ لالخلر  ص/ 38 بن زهرل ص/ ان ر (2)
 /. 51/ لالخلر  ص/ 38 بن زهرل ص/ ان ر (3)
 . 38 بن زهرل ص   ران (4)
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اي الحمعف لإها ال ت منه ال     سبوة ال أسي لع يمأ له اوشن  جرف ألنشن 

فف ا مون داخ ه اي حد  الن   ندية لو ت مأمو ا بشن م أ الالن ع ما قن

المبن ف لهىا هو حممهف للمنشن  ند ال شن     سبوة ال أسي يمون  بندل 

ِ  ُْسَول  َحَ نَة  ِلَمْأ َكنَن  مأجو اف   وشن لقوله يلنل : )لَقَْد َكنَن لَُمْع اِي َ ُسوِ  َّللاَّ

َ َك ِ  َ َلاْلوَْوَم اآلِخَر َلهََكَر َّللاَّ (ف للمن يد    وه هىا 21وراف( )األحااا:يَْرُجو َّللاَّ

ف لبىل  يق رق  أ ال نة المؤكدلفحوث إن ال نة القلة مأ انقوند ينم ل نبي 

المؤكدل ما وبة مأ الالن ع بنلجم ة بخاف هىهف للىل  انألجر م حقق 

ل مم ف بقلة األلل  دلن نوة ال أسيف بخاف ال ننوةف إه ال يمون اوشن  جر 

 ة. إال بشىه النو

 

 طرق ثبوت المندوب: 

ف غور ح عف  ل غور الزمف  ي بت المندلا با   ال ه مأ الالن ع ق بن

ل دم الح ع هىا البد مأ إقنمة دلوة   وهف ألن الا   اي  ص ه مواوع 

 ل وجواف لال ينحرف  نه إال بقرينه لااحةف كمن   ع اي البنا الواج . 

امنشن قرائأ لق وةف  لالقرائأ التن اة ل ا    أ اةيجنا م نو ةف

ف بشن اي لقظ األمر  لمنشن قرائأ غور لق وةف انلقرائأ ال ق وة من كنن مترحن

:)مأ يواأ يوم الجملة ابشن لنلمهف لمأ نق ه  لاي غورهف م ة قوله  

: )انلغ ة  الة( قرينة لق وة اغ  ة انلغ ة  الة(ف اإن قو  النبي 

الجملة إنمن هو ل ندا ال االغ  ن  يوم  دالة      ن ق   النبي  

 ل وجوا. 

ن  لمأ القرائأ غور ال ق وة قوله يلنل : )َلالَِّىيَأ يَْب َغُوَن اْلِم َنَا ِممَّ

ِ الَِّى  آيَنُكْع(  َم ََمْت  َْيَمننُُمْع اََمنيِبُوُهْع إِْن َ ِ ْم ُْع اِوِشْع َخْوراف َلآيُوُهْع ِمْأ َمنِ  َّللاَّ

اللة القوا د الالر وة الم قق   وشن لدى الققشنءف (ف اإنه ل نداف بد33)النو :

ف      القناوة بإقاق يد المنل  اي م مهف لمنشن  يلن ينبوه النبي  لق ن

: )لوال  ن  هق      م ي  دم الوجواف مع المواظبة     القلةف كقوله 

ال ه اي  ك ر األحوننف  ألمريشع بنل وا   ند كة لاوء(ف لمنشن يركه 

 لغوره. 
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 هل المندوب مخمور به؟

لالمام اي قرق ثبوم الندا يلارنن إل  المام      د المندلا 

 مأمو اف به  لالف اقد اخ  ف اي هل  األصولوون     مىهبوأف همن: 

 لهو  ن المندلا مأمو  به مجنزاف ال حقوقة.  ـ مذهب جمهور الحنفية:1

: لمالكية والحنبليةـ مذهب جمهور الشافعية والقاضي الباقالني ومعهم ا2

ف    إن األمر مواوع ل وجوا لالندا (1)لهو  ن المندلا مأمو  به حقوقة

 قتداف     لجه االه را . 

 

 األدلــــــة: 

 استدل الحنفية لمذهبهم بخدلة منها: 

 ( األمر حقوقة اي قو : )االة(ف لاالة حقوقة اي اةيجنا دلن غورهف ل    

 وجواف اا يمون حقوقة اي غوره لهو الندا. هل  يمون األمر حقوقة اي ال

ا( لو كنن المندلا مأمو اف به لمنن يركه ملتوةف ألن اوه مخنلقة األمرف 

 مع  ن االيقنق      دم يأثوع ين   المندلاف اا يمون مأمو اف به لىل . 

: )لوال  ن  هق      م ي ألمريشع بنل وا   ند كة ج( قو  النبي 

 ند الواوء مندلا بناليقنقف لهو غور مأمو  به  ف لال وا (2)لاوء(

 بنص الحديثف امنن المندلا غور مأمو  به لىل . 

 

 

 

 واستدل الشافعية لمذهبهم: 

 ( المندلا قن ة ل بندل مأ اللبندام ال ي ي نا اةن نن     ال شن 

 بنةجمنعف لالان ة إنمن هي االم  ن  لألمرف امنن المندلا مأمو اف به لىل . 

                                                           

 .5ـ  1/1لالللد  76ـ  1/75لالم  تق   1/111ان ر اوايح الرحموم   (1)

 (  لاه الن نئي.2)
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(  ن  هة ال غة ق موا األمر إل   مر إيجنا ل مر نداف لهو إقرا  منشع ا

بأن المندلا ق ع مأ المأمو  بهف اومون كىل ف ألن   ع ال غة  حد متند  

   ع األصو  كمن يقدم. 

 

 مناقشة دليل الحنفية: 

األمر اي   د الالنالوة     دلوة الحنقوة األخور بأن نقي الرسو  

اةيجنا دلن غورهف لنحأ ملمع اي نقي هىا األمرف الحديث خنص بأمر 

 لالمد   غور هل ف ا ع يمأ اي الحديث دلوة لمع. 

 مناقشة دليل الشافعية: 

 د الحنقوة     الدلوة األل ف بأننن ال ن  ع  ن الان ة إنمن هي 

المأمو  به اقطف بة هي الة المأمو  به لالمندلا إلوهف هل   نه لع يقع دلوة 

 ن بىل .     حتره

ل دلا     الدلوة ال ننيف بأن   منء ال غة  دخ وا اةبنحة اي 

المأمو  به  يلنف مع  نشن لو ت منه بنيقنق جمشو  األصولووأف للع يخنلف 

اي هل  إال الملبيف اد  هل       ن إدخنلشع المندلا اي المأمو  به 

 اصاا  لغو  صرف لوس اوه حجة   ونن. 

لوة  أ الحديث الالريف بأن نقي األمر جنء ل دلا     جواا الالنا

فف االمة كة  مرف لال يجوز يقووده بأمر اةيجناف للدم ل لد المقود.   ما قن

 

 الترجيــا: 

مأ اس لراض من يقدم مأ  دلة الاراوأ لمننقال شن ي بوأ لنن  ن 

مىه  الحنقوة اي ا  بن  المندلا مأمو ا به مجنزاف ال حقوقة   جح مأ 

وةف اومون األمر حقوقة اي اةيجنا اقط لال يترف  نه إال مىه  الالنال

لقرينه كمن يقدمف اإها يوارم القرينة التن اة  أ اةيجنا إل  الندا 

انترف إلوهف ألنه مجنز اوهف ل    كة انلخاف بوأ األصولووأ     النحو 
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ف اقطف لال ي ري    وه كبور  هموة اي يقريع  الم قدم يمند يمون لق ون

 .(1)نماألحم

 

 هل الندب تكليف؟ 

لهىه م ألة ثننوة اخ  ف األصولوون اوشنف لهي ا  بن  المندلا مأ 

  نواع ال م وف  لالف إل  مىهبوأ:

 لهو  دم ا  بن  المندلا مأ  نواع ال م وف.  أ( مذهب جماهير األصوليين:

: لهو ا  بن  كة مأ المندلا لالمبن  ب( مذهب أبي اسحق اإلسفرائيني

 ع ال م وفف مأ  نوا

لالحق اي هىه الم ألة لع ي جنلز     الجمنهور اي ن ر ف هل   ن ال م وف 

إنمن هو ق   من اوه ك قة لهي المالقةف لالمالقة لوس المراد منشن هنن إال اةثع 

الم ري    وه  ىاا ع يلنل ف للوس اي ير  المندلا  ىاا لال إثع 

ف إال  ن يقن  إن األس نه  بن اسحق بناليقنقف للىل  لع يمأ مأ  نواع ال م وف

قتد اال  قند بنلمندلا ال اللمة بهف لاال  قند به يم وف بناليقنق ل أثوع 

منمرهف لمأ اي هىا يم قنف هل   ن الم ألة المخ  ف اوشن م ألة اللمة 

بنلمندلا اقطف  من اال  قند به اشو لاج  ال مندلاف لهو غور المراد 

 . (2)هنن

 حكمــــه: 

ق الققشنء لاألصولووأ      ن حمع المندلا اةثنبة     ال ه ايق

ل دم اس حقنق اللقنا مأ ع يلنل      يركهف بة إن القن ق بونه لبوأ 

الواج  هو هل ف لمأ الحنقوة ههبوا إل   ن ين كه ي  حق الل نا مأ النبي 

  ف مؤكدافف اإها لع يمأ مؤكدافف  ل كنن زائدافف لع ي  حق     إها كنن مندلبن

يركه هو نف هىا إها لع يمأ اي يركه نوع اس خقنف بهف لإال كنن ال ن   آثمنف 

 الس خقناه به ال ل ركه له. 

 

                                                           
 . 2/5لالللد  1/112اوايح الرحموم  (1)
 . 2/5ف لالللد 1/112قن ن مع اوايح الرحموم  (2)
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 راتمـــــة: 

بلد االن شنء مأ د اسة المندلا   ى  ن مأ الم  ح أ هكر من 

 هن  إلوه الالنقبي  حمه ع يلنل  اي الموااقنم مأ  مريأ هنموأ ي ل قنن 

 لمندلا لالحممة مأ يالريلهف لهمن: بملن  ا

 (  ن المندلا يل بر حن سن  مونن ل واج ف لحم  له يتد  نه اح منالم 

اةهمن  لال  نهةف اقد نص الالنقبي     هل ف اقن : )المندلا إها ا  بريه 

ا  بن ا   ع مأ اال  بن  الم قدم لجديه خندمن ل واج ف ألنه إمن مقدمة لهف  ل 

كنن مأ جنس الواج   لالف انلى  مأ جن ه كنوااة يىكور بهف سواء 

الت وام مع ارائلشنف لنوااة التونم لالتدقة لالحو لغور هل  مع 

ارائلشنف لالى  مأ غور جن هف كنلاشن ل مأ الخبث اي الج د لال وا 

ف لال وا  ل خى الاينة لغور هل  مع التالف لك لجوة (1)لالمت  

ل  نن  من ال يلني اي التونمف لمن  هبه اةاان ف ليأخور ال حو ف لكف ا

 .(2)هل ف اإها كنن هل  اشو الحق بق ع الواج  بنلمة(

ا(  دم ال الم  ل اةلاام اي الندا إنمن هو بن  بن  األجااء اقطف  من 

بن  بن  المة اازمف م ة األهانف اشو سنة اي حق التالف ال ي  حق ين كه 

شن  ثمت لحو بت   وهف ألنه اي حق المة   وه اللقناف اإها يرك ه األمة ك 

ف له اي حق األاراد )األجااء(ف لقد نص الالنقبي     هل ف  الزمف خاان

ف بنلمةف كنألهان اي الم نجد  اقن : )إها كنن القلة مندلبن بنلجاء كنن لاجبن

لالجوامع ل غورهنف لصال الجمن ةف لصال اللوديأف لصدقة ال اوعف 

ة القجرف لاللمرلف لسنئر النوااة الرلاي ف اإنشن لالنمن ف لالويرف لسن

مندلا إلوشن بنلجاءف للو ارض يركشن جم ة لجر  ال ن   لشنف  ال يرى  ن 

اي األهان إظشن ا لاللنئر اةسام؟ للىل  ي  حق  هة المتر الق ن    وه إها 

يركوهف لكىل  صال الجمن ةف مأ دالم     يركشن يجر  لال يقبة هشنديهف 

مأ دالم  اي يركشن ملندل ةظشن  هلنئر الديأف لقد يو د الرسو   ألن 

ال يغور          ير  الجمن ة اشع  ن يحرق   وشع بوويشعف كمن كنن 
                                                           

ندلبنم التال ال لهىا خنص بنلمىه  المنلمي مىه  صنح  الموااقنمف إه يل بر هل  مندلبن مأ م (1)

ف لتح شن كمن هو الحمع  ند الجمشو .   هرقن
 / يل وقن     الموااقنم. 39ف ل بن زهرل ص/1/151الموااقنم  ان ر (2)
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قوم ح   يتبحف اإن سمع  هانن  م  ف لإال  غن ف لالنمن  ال يخقي من اوه 

 هبه ممن هو مقتود ل الن عف مأ يم ور الن ة لإبقنء النوع اةن نني لمن 

هل ف انل ر  له جم ة مؤثر اي إالنف الديأ إها كنن دائمنف  من إها كنن اي 

 . (1)بل  األلقنم اا يأثور لهف اا مح و  اي ال ر (

 

 حكم ترك النفل بعد الشروع به:

قدمنن اي حمع النقة  نه ي نا ان  ه لال يىم لال يلنق  اي الالرع 

الالرلع بهف اشة يبق  حممه ين كهف للمأ هىا قبة الالرلع بهف  من بلد 

 كىل ؟ بملن   ن لمأ هرع اوه  ن ي ركه دلن  قنا  ل بد ؟ 

 اخ  ف اي هل  الحنقوة الالنالوة     مىهبوأ: 

 ( اىه  الحنقوة إل   ن حمع ير  النقة ال  قنا   وه قبة الالرلع اوهف اإها 

هرع المم ف اوه يغور حممه ل صبح الزمن كنلواج ف ا و نقله بلد هل  

لامه القلنءف ألنه بنلالرلع ي حو  إل  الوجواف لحمع ير  الواج  

 القلنء.

ا( لهه  الالنالوة إل   ن المندلا ال ي غور حممه بنلالرلع اوهف بة يبق  

ف بلد الالرلع اوه  يلنف ال ي ام الالن ع اوه بإيمنمهف بة يجوز له  مندلبن

 نقله دلن قلنء. 

 

 (2)األدلــــة

  :بخدلة منهااستدل الحنفية لمذهبهم 

ُسوَ  َلال يُْبِا ُوا  (  َ َل َِقولُوا الرَّ قوله يلنل : )يَن  َيَُّشن الَِّىيَأ آَمنُوا  َِقولُوا َّللاَّ

(ف اإنه نشي لالنشي ل  حريعف اإها من ي بس بنلمندلا 33 َْ َمنلَُمْع( )محمد:

اقد ي بس بنللمةف اوج    وه إيمنمهف ا ع يمأ له يركه لآلية المريمة 

 بقة.ال ن

ا( من  داه اةن نن مأ المندلا صن  ر يلنل  اوج  صونن هف    حق ه 

مأ الق ند لالباانف لال سبوة إل  هىه التوننة إال ب الم البنقيف ألن اللبندل 
                                                           

 نقا ليل وقن     الموااقنم.  39ف ل بن زهرل ص 1/151الموااقنم  ان ر (1)
 .2/125ال واوح  ان ر (2)
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الم  بس بشن ال يتح بدلن هل ف امنن اةيمنم الزمنف م  ه اي هل  م ة النى ف 

 ل مبن  إل  لاج ف األل   ن اإن مجرد ال قظ اوه ينقة اللمة مأ مندلا 

 ينقة الالرلع هل  إل  الواج . 

 واستدل الشافعية لمذهبهم بالرد على دليل الحنفية الثاني:

اقنلوا: نوااق      ن من  داه اةن نن مأ المندلا صن  ر يلنل ف 

لإن هل  ال ي ع إال ب الم البنقيف للمننن نخنلقشع اي البنقيف لنقو : إن إبان  

ر يلنل  جنئاف ألن لإلن نن  ن ال يقل ه  لالف اومون له  ن يبا ه من صن  

 بلدد ال هف ا ع يمأ اةيمنم الزمن لىل . 

كمن  دلا     دلوة الحنقوة األل  بأن النشي هنن لع ي لوأ ل  حريعف 

ف بوأ  كمن  نه لع ي لوأ لأل من  مندلبةف اوج  حم ه     الواجبنم يواوقن

 اوه حجة ل حنقوة.  األدلةف للىل  لع يبق

  

 الترجيـــا: 

لالراجح  ند  اي هىا مىه  الحنقوة لتحة القون      النى ف 

اإن الالرلع إن لع يمأ  قوى مأ النوة اا  قة مأ  ن يمون م  شن اي الحمعف 

للمأ ينبغي االن بنه هنن إل   ن الالرلع اي النقة يج   ن يمون قتدافف ا و 

تدهف كأن هرع اي صال ال شر ثع يىكر اوشن هرع اي النقة     لجه ال يق

 نه صاهن سنبقنف اإن صايه هىه يمون نقا غور مقتودف لهىا ال يج  

 إيمنمه بناليقنقف ليجوز نقله مأ غور قلنءف للدم لجود قتد ال نقة اوه. 

 

 الحرام
 تعريفــــه: 

الحرام اي ال غة يا ق     الاليء المم نع ال ه ما قنف لدلوة هر ي 

ف    .(1)ل غورهف كمن يا ق     من ال يحة ان شنكه هر ن

                                                           
 رم(. قن ن مع من اي المتبن  المنور مندل )ح (1)
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لالحرام اي اصاا  األصولووأ: من ق   الالن ع يركه     لجه 

 ف2)الح ع لال المف  ل هو من ي و  الالن ع ان  ه     يركه ليلنقبه     ال ه

ف.  اشو لىل  نقو  الواج  يمنمن

 

 أنواعـــه: 

 م قنليةف  همشن:  يق ع الحرام إل   نواع م لددل مأ حو ونم

  ( مأ حوث الدلوة الم بت له: اقد هه  الحنقوة إل  يق ومه إل  ق موأ: 

 ـ ق ع ثنبت بدلوة قالي ال بوم لالداللةف لي م  الحرام  ندهع. 1

ـ لق ع ثنبت بدلوة ظني ال بوم  ل الداللةف لي م  الممرله 2

ف.  يحريمن

ارض لهل  جرين     قولشع اي الواج ف حوث ق موه إل  

للاج ف مأ حوث الدلوة الم بت لهف امىل  هننف اومون الحرام مقنبا 

 ل قرضف لالممرله يحريمن مقنباف ل واج   ندهع. 

 من جمشو  الققشنءف اقد  دلا الحرام مأ هىه الحو وة ق من لاحدافف 

ف.  ف كنن  ل ظنون  للع ين رلا إل  الدلوة الم بت لهف قالون

 اي  ل  مبحث الحمع بمن اوه المقنية.  لقد   قنن     هىا ال ق وع

: اخ  ف األصولوون اي يق وع الحرام مأ (2)مأ حوث يل قه بنلمنهوة (ا

 حوث يل قه بنلمنهوة.

 فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه على قسمين: 

ـ حرام لىايه  ل للونه: لهو من يل قت الحرمة اوه بىام المحةف 1

الالراف لالمجوسوة اي حق ال الج  كنلمو ة اي حق األكةف لالخمرل اي حق

بشنف اإن ال حريع اي الخمرل ثبت لخمري شنف لاي المو ة ألنشن مو ةف لاي 

 المجوسوة ل مج شنف ال لاليء آخر. 

ـ حرام لغوره: لهو من يل قت الحرمة اوه ال بىام المحة بة بتقة 2

لةف  ن اة مأ صقنيهف كنلربنف لالجمع بوأ األخ وأف لالبوع  ند صال الجم

ف بىام البوع اي الربنف لال بىام األخ وأ اي  لغورهنف اإن ال حريع لوس م ل قن
                                                           

 . 2/135/ لال واوح 52ف لالخلر  ص/41 بن زهرل ص ان ر (2)
 . 42ـ  41ف ل بن زهرل ص 126ـ  2/125ال  ويح  (2)
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الجمعف لال بىام البوع  ند صال الجملةف بة هو م ل ق بالرق الايندل اي 

 الربنف لبقاع الرحع اي الجمع بوأ األخ وأف لب ر  ال لي ل جملة اي البوع. 

ىه الحو وة هيء لاحد اقد ههبوا إل   ن الحرام مأ ه أما الحنبلية

 اقطف لسواء  ندهع يل ق الحمع بىام المحة  ل بتقة  ن اة مأ صقنيه. 

 ثع إن الحنقوة ارقوا اي الحرام لغورهف لق موه إل  ق موأ همن: 

ـ حرام لغوره يل قت الحرمة اوه بتقة  ن اة جوهرية مأ صقنيهف 1

 كنلربنف لالجمع بوأ األخ وأ. 

رمة اوه بتقة  ن اة مأ صقنيهف للمنشن غور ـ لحرام لغوره يل قت الح2

 جوهريةف كنلبوع  ند صال الجملة. 

 لهل  خاان ل جمشو  الىيأ جل وا هل  ق من لاحداف. 

 

 

 

 

 أثر هذا التقسيم: 

لل ق وع الحرام إل  حرام لىايه لحرام لغورهف  ثر كبور اي صحة اللقود لكة 

ل ق ال حريع بشنف لهل  مأ ال ترانم ال ي ي ري  آثن هن بحمع الالن عف لي

 ننحو وأ:

  ( مأ ننحوة حمع اللقد  ل ال ترف الى  يل ق ال حريع به: 

اقد هه  الل منء الىيأ ارقوا بوأ الحرام لغوره لالحرام لىايه إل   ن 

الحرام لىايه يقود باان اللقد الى  يل ق ال حريع بهف ألن هىا ال حريع يد  

اف م ة الالاج بنلمجوسوةف اننه بنقةف      دم صاحوة المحة ل حمع  ص

فف ل دم  حوث حرم الالاج بشن لىايشنف لملن  باان الحمع انلدام اللقد ب نين

 يريو     حمع   وه مأ قبة الالن ع. 
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ف بتقة جوهريةف انألثر   من الحرام لغورهف اإن كنن ال حريع اوه م ل قن

بة بوأ الباان لالمراهةف هو ا ند اللقد ال باانهف لالق ند  ند الحنقوة مري

 . (1)ألن اللقد القنسد منلقد بنلجم ة بخاف البنقةف اشو غور منلقد  صا

لإها كنن الحرام لغوره م ل قن بتقة  ن اة جوهرية كنن  ثره 

 المراهة اقط دلن الباان  ل الق ند. 

لهىا ك ه  ند الحنقوةف  من الجمشو ف اإنشع ي ولن بوأ الق ند 

جل ون ال ترف الحرام لىايه لالحرام لغوره الى  انت  لالباانف او

ال حريع اوه     صقة غور جوهريةف بنقا لهو القنسد  ندهعف اله راكشمن 

اي الملن ف  من إها انت  ال حريع اوه     صقة غور جوهريةف اأثره 

 المراهة اقط كمن  ند الحنقوة يمنمن.

ىايه لالحرام لغوره الىيأ ال يقرقون بوأ الحرام ل وأما الحنبلية

ف اي كة  ق نمه فف اوجل ون  ثره ال حريع لالباان ما قن   (1)ما قن

ا( مأ ننحوة جواز اس بنحة المحرم اي بل  الحنالمف اقد هه  

الل منء إل   ن  الحرام لىايه ال يبن  إال ل لرل ينم اقطف بخاف الحرام 

ف  مرل اإنشن حرام لىايشنف ف كنلخ(2)لغورهف اإنه يبن  ل لرل ينم لالحنجونم ملن

للىل  ال يبن  إال اي حنلة خوف الشا ف ألنشن ارل لف  من كالف اللو لف 

اإنشن حرام لغورهنف لهو من اوشن مأ الق نة لي شوة الاننف للىل  يبن  

ل لرل ل للمن هو  دن  منشن مأ الحنجونمف ح   إنشن يبن  اي سبوة 

مأ الحنجونم إها لع يمأ الغرض االس القنء ل ابو  لالقنب ة لغورهمنف لهو 

ف   . (3)ي حقق منه ها ف اإن يحقق منه الشا  كنن ارل ين

 ج( مأ حوث يلوأ المراد به  ل  دم يلونه به: 

قدمنن اي مبحث الواج   نه ينق ع إل  ملوأ لمخوَّرف لكىل  الحرام 

فف اإن جمشو  األصولوون  ف ل مل الة- يلن  يقراون هىا االح من  اوهف -خاان
                                                           

 . 126ـ  2/125ال  ويح  ان ر (1)
 . 80ـ  1/79الم  تق   ان ر (1)
 اللرل ينم خنصة بحقظ الديأ لالمن  لالنقس لاللقة لاللرضف امة من يؤد  إل  اوام لاحدل مأ (2)

ف. فف  من من يؤد  إل  مالقة بنلغة اشو الحنجيف لمن دلنه يل بر يح ونون اقرل  ان ر هىه الخمس يل بر ارل ين

 / مأ هىه المىكرل. 72/
 /.43 بن زهرل ص/ ان ر (3)
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اوقولون: يممأ  قا  ن يمون الحرام منتبن     كة هيء محدد لهو 

األصةف كمن يممأ  ن ينت       حد  هونء م لددل     سبوة البد ف كأن 

يقو  الالن ع: )حرمت لاحدا مأ هىيأ الالو وأ(ف اومون ملننه حرمة الجمع 

منشمن ال بونشمن اي القلةف ال حرمة إاراد لاحد منشمن بنلقلةف ا و الة لاحدا 

ف اي    لقت كنن.       ال لووأ حرم   وه الة اآلخر ما قن

لمأ بل  الققشنء  هن لا إل   ن هىا مجرد اا راض  ق ي لع ي بت 

الجمع بوأ اللمة  لجوده هر نف ل نه ال يتح ال م وة له ب حريع النبي 

لالخنلةف لكة مأ بنت  خوشن  ل بنت  خ شنف ألن الجمع المحرم إنمن هو 

مع اي لقت لاحد ال ما ق الجمعف اإها اخ  ف الوقت بأن يالج اللمة  ل الج

الخنلة ثع ق قشن ليالج بنت األ   ل األخت بلد هل  صح زلاجه ال نني كمن 

 صح الالاج األل  اي حونهف لالمد   هو الجمع ما قن.

 

  حكم الحــرام:
  حمع الحرام هو اةثنبة     ير  المحرم لاللقوبة     ال هف   

 مس الواج  يمنمنف لهل  الحمع م حوظ اي يلريف الحرام ال نبقف لهو 

 قولنن: )من ي نا     يركه ليلنق      ال ه(.

  

لبشىا نمون قد ان شونن مأ بحث الحرام كمن كنن قد ان شونن قب ه مأ بح ي 

 الواج  لالمندلا. 

بمبح ي لقبة  ن نن قة إل  بحث الممرله ن لرض  لنقنق  دل لم نئة ي ل ق 

 الواج  لالحرام ملنف  همشن: 

 

هىه الم ألة بح شن  مسخلة إمكان تعلق الوجوب والحرمة بالشيء الواحد، -

األصولوون لاخ  قوا اوشن     مىاه ف للمننن قبة بونن هىه المىاه  سوف 

 نواح ملن  الم ألة لموقأ االخ اف اوشن.

نشمن اقد يبوأ مأ د اسة كة مأ يلريقي الواج  لالحرام  

م لندانف لبدهي  ن اللديأ ال يج ملنن اي الاليء الواحدف للمننن مع هل  

نرى األصولووأ يبح ون هىه الم ألة ليخ  قون اوشن     مىاه  كمن سوف 
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نرىف لم ن  اخ ااشع لوس إممنن اج منع اللديأ اي الواحد  ل  دمهف اننه 

الواحد للجوههف  م  ع بنم نن ه مأ الجموعف للمأ م ن  اخ ااشع هو ملن 

اإن الواحد  يمون لاحداف بنلنوع  ل الجنسف لقد يمون لاحداف بنللددف ثع إن 

 كا منشمن قد ي لدد صقنيه  ل إانانيه  ل ال ي لدد.

ف  ل  اراداف  اأمن الواحد بنلنوع  ل الجنسف لهو من يلع يح ه  هخنصن

نشي بهف  ل م لددلف اقد هه  جمشو  األصولووأ إل  إممنن يل ق األمر لال

الوجوا لالحرمة ملنف لهل  مأ حوث يلدد  ارادهف او ل ق الوجوا بواحد 

مأ  اراده كمن ي ل ق ال حريع بواحد آخرف م ة ال جودف اإنه يمون ر كمن 

فف اول بر  فف لمن كنن لغوره يمون حرامن يمون لغورهف امن كنن ر يمون لاجبن

د األنواعف اومون م ل ق الوجوا هو هنن يلدد األاراد ل نوع الواحد بم نبة يلد

 غور م ل ق ال حريعف اوجوز. 

لقد خنلف اي هل  بل  المل الةف لقنلوا بلدم يل ق الوجوا 

فف لقنلوا إن ال جود لاج  لال يممأ  ن  لالحرمة اي الواحد بنلنوع ما قن

ف ل  ننق ف ل جنبوا  أ ال جود لغور ع يلنل  بأنه حرام ال  يمون حرامن

  جود بة لمن اوه مأ قتد يل وع غور ع يلنل . لنقس ال

لالتحوح     الجمشو ف ألن الواحد بنلنوع كمن يقدم يخ  ف  اراده 

اومون هل  بم نبة يغور الواحد نق هف ا ع يوجد ال ننق  اوتحف لقد صر  

 ع سبحننه ليلنل  بىل  اي قوله جة مأ قنئة: )َلِمْأ آيَنيِِه ال َّْوُة َلالنََّشن ُ 

ِ الَِّى  َخ َقَُشأَّ إِْن  َلالالَّْمُس َلاْلقََمُر ال يَْ ُجدُلا ِل الَّْمِس َلال ِلْ قََمِر َلاْسُجدُلا ِ َّ

(ف ثع إن اةجمنع منلقد      ن ال نجد 37ُكْن ُْع إِيَّنهُ يَْلبُدُلَن( )ات ت:

 ل المس 

ف   . (1) نص بنقس ال جود لالقتد جمولن

حد بنل لووأف لهو منال يمون يح ه  اراد ل من الواحد بنللددف  ل الوا

 م لددلف كنلتال اي األ ض المغتوبةف اشو     ق موأ:

                                                           

 . 2/2. لالللد مع حنهوة ال لد   وه 77ـ  1/76ان ر الم  تق   (1)
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 ( ق ع له  ك ر مأ جشةف كنلتال اي األ ض المغتوبةف اشي 

ف اي   ض   بندل مأ جشة كونشن صالف لغت  مأ جشة كونشن مم ن

 مغتوبة. 

   مأ ا( لق ع لوس له إال جشة لاحدلف كقراوة صوم  ملنن   

 اس جمع هرائط ال م وف لخ ي  أ    مننع  ل  ختة. 

اأمن الق ع ال نني اقد ايقق األصولوون      دم جواز يل ق اةيجنا 

ف ل  ننق ف  لال حريع اوه ملن

 ل من الق ع األل  اقد اخ  ف األصولوون اوه     ثاثة مىاه : 

دد اقد هه  الجمشو  إل   ن هل  جنئاف ألن يلدد الجشنم ك ل -

فف او ل ق اةيجنا بجشةف لي ل ق ال حريع بجشة  خرىف اون قي  األاراد يمنمن

ال ننق ف ل    هل  يمون التال اي األ ض المغتوبة ما وبة محرمة 

اي آن لاحدف اشي ما وبة صحوحة مأ حوث كونشن م  مم ة لأل كنن 

ف اي   ض مغتوبةف إه ال ا يبنق  لالالرلقف لمحرمة مأ حوث كونشن مم ن

وأ هنيوأ الجش وأف اإن الغت  لالممث مممأ بدلن التالف لالتال ب

 مممنة بدلن الغت ف اوتح. 

لقد هه  الحنب وة لالم م مون لالجبنئي لالرلاا  إل   دم جواز  -

هل  ب نينف لال  برل  ندهع ب لدد الجبشة من دام لاحدا ملونن بنلالخصف للىل  

 . قنلوا بباان التال اي األ ض المغتوبة

لهه  القناي  بو بمر إل  مىه  لسط بوأ اةثنوأف اقن : إن  -

الواج  ي أدى  ند الة ي   التال ال بشنف ل ل ق ال حريع اوشنف لمنه كمن 

يبدلا لمة دا   قو  م ننق  لغور م  قوعف لهو محنللة ل  واوق بوأ 

 الر يوأ غور ننجحةف ألن التال إمن  ن يلد صحوحة او أدى بشن الواج ف

 لإمن  ن يلد بنق ة اا ي أدى بشن الواج ف لال لسط بوأ القولوأ. 

 

 األدلـــة: 

 استدل الجمهور لمذهبهم بخدلة كثيرة، منها:

بأن اللقة يقاع بان ة مأ  مر بخونقة ال وا لنشي  أ ال مأ اي  -1

ممنن ملوأ اخنق ال وا اي الممنن المنشي  نهف هل   نه ماوع اي 
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لك  ن الجش وأ منقت ة  أ األخرى الخونقة  نص اي ال مأف 

م تو ل بدلنشنف اإن الخونقة مممنة خن ج الدا ف لال من  اي الدا  

 مممنة بدلن الخونقة. 

بأن التال اي األ ض المغتوبة لو لع يمأ صحوحة لمنن سب  هل   -2

يل ق األمر لالنشي اي هيء لاحدف إه ال قريق إل   دم يتحوحشن 

فف إه م ل ق األمر التالف لم ل ق النشي غورهف مع  ن الم ل َّق مخ  

 الغت ف لهمن مخ  قننف ا ع يمأ بنق ة لىل . 

االيقنق قنئع     صحة التوم اي ك ور مأ األينم الممرلهةف لالتال  -3

اي ك ور مأ األلقنم الممرلهةف مع  ن النشي يل ق بشن مأ حوث 

يء الوقتف امنن هل  دلوا     جواز يل ق األمر لالنشي اي الال

 الواحد إها يلددم جش ه. 

بإجمنع الم  موأ      دم يم وف ال  مة لالمغ تبوأ بإ ندل التالف  -4

مع  ن ال  ع  ع اي ك ور مأ اللتو  اةساموةف اولد هل  دلوا     

صحة هىه التالف لإال ألمرهع الل منء بإ نديشنف للب غنن هل   نشع 

ف امنن إجمن ن     صحة لم رل الدلا يف للمأ لع يب غنن هيء مأ هل 

 هىه التال. 

 

واستدل الحنبلية والمتكلمون لمذهبهم بخدلة متعددة ناقشوا بها الجمهور 

 على النحو التالي: 

بأننن ال ن  ع بأن مأ  ُمر بنلخونقة لنُش   أ ل  من  اخنق اي الم مأ  -1

المنشي  نه ي م  ماولنف بة هو  نص لألمرف ألن المت حة ال ي بني 

آلمر  مره لنشوه اق لت الخونقة اي غور الممنن الممنوعف ا من   وشن ا

حت ت الخونقة اي الممنن المنشي  نه انيت المت حةف ا ع يتح 

لصف ال ه بنلان ة  صاف بة هو  توننف إه هو اي ملن  قوله: خط 

 ال وا اي غور الممنن القانيف ا من لع يحتة كنن  م ه  توننن صران. 

اف م ل ق األمر لالنشي بنخ اف الجشة ل قلةف اإن بأننن ال ن  ع بنخ  -2

القلة لاحد لاألمر لالنشي م ل قنن بهف ا ع يقده يلدد الجبشة هو نف ا مون 
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التال اي الم ن  ال نبق هايشن ما وبة منشون  نشن اي آن لاحدف لهو 

 محن . 

ل من صحة التوم لالتال اي األينم الممرلهة ال ي ل د اوشن نشيف  -3

ال ن  ع به لنقو  بباانهف ل    هل  جمشو  مأ الققشنءف بة اإننن 

الجمنهورف حوث إنشع لع يخ  قوا إال اي بل  ال قتوام ممن ال ي أثر به 

 المبد . 

 ل من اد نء اةجمنع اشو غور م  ع ألمو   دلف  همشن:  -4

اةمنم  حمد خنلف اي هىا األمرف للو كنن اةجمنع منلقدا      -

  ام به. هل  لل مه لال

    ال   وع به هو إجمنع سموييف لهو غور م  ع بحجو هف لإن  -

 . (1)س ع اشو حجة ظنوة غور قنقلة

 

 الترجيــا: 

مأ اس لراض حجو القريقوأ لمننقال شن     الوجه الم قدم يبدلا لنن 

 جحنن     الجمشو  اي صحة يل ق اةيجنا لالقبو  اي الواحد بنلجنس 

د بنلالخص  يلن إها يلددم جشنيهف  من الواحد  ل النوعف لاي الواح

بنلالخص الم حد الجبشة اا يتح يل ق اةيجنا لالقبو  به ملن ل  ننق ف 

لهل  لألدلة ال نبقةف لل لرل ل ال ي يقلي بىل ف لإال لقلنن اي الحرج 

لالمالقة ةا ند ك ور مأ اللقود ال ي يقع بل  المخنلقنم اوشن ألمر الالن عف 

ة بنلغة بنألمة لحرج كبورف للموم الجشة اي بل  األحمنم لاي هل  مالق

الالر وةف ل دم االن بنه إل  المنشونم الالر وةف لالحرج مراوع  أ األمة 

 اةساموة.

 

هىه مأ الم نئة الالنئمة ال ي اخ  ف مسخلة حكم األمر والنهي في ضدهما: 

ح هىه اوشن األصولوون      قوا  م لددلف لال بد قبة الخوض اي يواو

األقوا  لبونن  دل شن مأ يواوح محة االخ افف اإن هنن  جوان  ك ورل 
                                                           

لاوايح الرحموم  4-2/2ف لالللد 81-1/76 اي هىا المواوع األقوا  لاألدلة اي الم  تق  ان ر (1)

 .57-54ف لالخلر  ص1/104-110
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مأ هىه الم ألة هي محة ايقنق اا دا ي إل  بح شنف ثع ال بد مأ بونن ملن  

 اللد لالقرق بونه لبوأ النقو . 

 محل النزاع في المسخلة ومعنى الضدين: 

يريقلنن ملنف اللدان همن األمران ال ىان ال يج ملنن ملنف لقد  

كنل واد لالبونضف اإن اللقة ال يجوا اج من شمن ملن اي الاليء الواحدف لإن 

كنن يجوا ا يقن شمن ملن مأ الاليء الواحدف كح و  الا قة  ل التقرل  ل 

غورهن اي هىا الم ن ف بخاف من لو  حن  اللقة ا يقن شمن لاج من شمن ملنف 

من ي مونن بنلنقولوأ ال كنلوجود لاللدمف لالحركة لال مونف اإنش

 . (1)بنللديأ

ثع إن األمر لالنشي إنمن يا قنن     ال قظ لالملن ف اأمن لقظ األمر  

لهو )االة( للقظ النشي لهو )ال يقلة( المجرديأ ا و ن مراديأ اي هىا 

االخ افف إه االيقنق قنئع      ن ال  اقة لواحد منشمن اي نقي اد ال نني 

 مأ حوث ال قظ. 

ل  مقشوم األمر لالنشيف اإنه غور مراد  يلن اي هىا االخ افف ألنه لكى

يخ  ف بن  بن  اةاناةف اإن األمر ملنف إل  القلة لالنشي ملنف إل  

 اده. 

 من ملن  األمر لالنشي لهو الملن  القنئع اي النقس حوأ إصدا   

اه  األمر  ل النشيف اشو محة النااعف لقد انق ع األصولوون اوه إل  مى

 دلف لم نله مأ قن  لغوره: )اقلد(  يمون بملن  قوله )ال يقع( يمنمن؟      ن 

 األصولووأ ايققوا اي ك ور مأ نقنق هىا الق ع  يلن.

هل   ن األمر قد يأيي نشي صريح بلدهف الندهن يمون اللد محرمن  

له لمنشون  نه بناليقنق لشىا الدلوة الخنص به ال ألنه اد األمرف م ن  هل  قو

يلنل : )ان  الوا الن نء اي المحو ( اإن اده قربننشأف لقد جنء النشي 

 نه بقوله يلنل : )لال يقربوهأ( امنن يحريع القربنن ل دلوة الخنص به 

 للوس ألنه اد اال  اا ف اشىا محة ايقنق لدى الققشنء لاألصولووأ. 

                                                           
 (.1هنمش  قع  -229اقرل ) –مىكرام الدك و  اوز  او  ع  ان ر (1)
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 ثع إنه قد يمون ل مأمو  به اد لاحد اقط لوس له غورهف كنألمر 

بنةيمننف اإن له ادا لاحدا لهو المقرف اومون منشون  نه بنيقنق الققشنءف لال 

 يمون هىا مأ محة النااع  يلن. 

اإها كنن ل مأمو  به  اداد م لددلف اشو محة النااعف لقد انق ع اوه  

  همـشن ل هشرهــن: األصولوون إل  مىاه   دل 

لهو  ن األمر  معتزلة:مذهب اإلمامين األشعري والباقالني وبعض ال -1

بنلاليء نشي  أ ادهف لكىل  النشي  أ هيء اشو  مر بلده  يلنف سواء 

 كنن هىا األمر  مر إيجنا  ل  مر نداف  ل كنن النشي  نه نشي يحريع  ل 

نشي كراهةف اإها كنن  مر إيجنا كنن النشي  أ اده ل  حريعف لإها كنن  مر 

لنشي؛ إن كنن ل  حريع كنن األمر ندا كنن النشي  أ اده ل مراهةف لكىل  ا

بلده لإليجناف لإها كنن ل مراهة كنن األمر بلده ل نداف لي  و  اي هىه 

الحن   ن يمون اللد لاحدا  ل م لدداف ليمون اي هىه الحن  نشون  أ 

األاداد ك شنف  ل  مرا بشن ك شنف لهىا المىه  هو الراجح لدى جمشو  

 األصولووأ. 

 ام الحرمين والمعتزلة، والمختار عند ابن الحاجب،مذهب الغزالي وإم -2
لهو  ن األمر بنلاليء لوس نشون  أ ادهف لكىل  النشي  أ هيء لوس  مرا 

بلدهف بة إن اللد م موم  نه اا يالم ه هىا الدلوةف ال بنل قظ لال 

 بنل لمأ لال بنالل اام. 

من هو هىا مع اةهن ل إل   ن اةمنم الغاالي يقتر هىا البحث      

مأ  مر اللبند لنشوشع اقطف  من  مر ع يلنل  لنشوه اا ي تو  اوه اللد 

ما قن  ندهف بة ال يتح اراه بحن ف خاان لجمنهور الققشنء الىيأ 

ي تو لن الم ألة اي  مر ع يلنل  ل مر غوره     حد سواءف لكىل  اي 

 نشوشع  يلن. 

بوأ  مر اةيجنا ل مر مىه  جمن ة مأ األصولووأف لهو ال قريق  -3

النداف اأمر اةيجنا منشي  أ اد المأمو  بهف  من  مر الندا ا وس منشون 

 أ ادهف لكىل  النشي إها كنن ل  حريع اإنه يمون  مرا بلدهف لإها كنن 

 ل مراهة لع يمأ  مرا بلده. 
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مىه  بل  الحنقوةف لهو  ن األمر إها كنن لإليجنا لقد اوم اده  -4

نن اده منشون  نه نشي يحريعف اإها لع يقوم اده المأمو  به المأمو  به ك

كنن هىا اللد منشون  نه نشي كراهة اقطف لكىل  الحن  اي النشيف إن كنن 

م المنشي  نه كنن مأمو ا به لإليجناف لإال كنن ل ندا اقط.  ِ  اده يقو 

ام ن  األل ف قوله يلنل : )لالما قنم ي ربتأ بأنق شأ ثاثة  

ه  مر ل  ربص لجوبنف لال يحتة ال ربص إال بنالم ننع  أ قرلء( اإن

الالاجف امنن ال الج حرامن لىل ف لكىل  قوله يلنل : )لال يحة لشأ  ن 

يم مأ من خ ق ع اي   حنمشأ(ف اإنه نش  ال ي ع إال بإظشن  من اي 

   حنمشأف امنن اةظشن  لاجبن لىل . 

به  ل المنشي  نه الغرض لم ن  ال نني الى  ال يقوم اد المأمو   

اي حديث  بي هريرل ل م يء صايه:  المقتود مأ األمر  ل النشي قوله 

)ثع ا اع ح   يل د  قنئمن( اإن هىا األمر ال يد      يحريع القلودف ألن 

القلود ال يقوم القونمف ةممنن الجمع بونشمن م لنقبوأف امنن القلود اي لقت 

ارض القونم الزمن اي لقت محدد ال ي جنلزه  القونم ممرلهن اقط لىل ف للو

لمنن القلود اي ممننه محرمن ال ممرلهن اقطف لدخوله اي الق ع األل ف 

لكىل  نشي المحرم  أ لبس المخوط لقت اةحرامف اإن انلدام اده لهو 

لبس اةزا  لالرداء لوس مقوين ل منشي  نهف ألن النشي ي حقق ب بس اةزا  

بنلخ ع ما قنف للىل  كنن لبس اةزا  لالرداء سنة ال لالرداء كمن ي حقق 

 . (1)لاجبن

 لهىا المىه  هو الراجح لدى صنح  ال واوح مأ الحنقوة.  

مىه  بل  األصولووأف لهو  ن األمر ي   ام النشي  أ ادهف دلن  -5

 اللمسف اإن النشي ال ي   ام األمر بلده. 

 

 األدلة ومناقشتهـــا: 

                                                           
 .224-1/223اي هىه األم  ة ال واوح لال  ويح   وه:  ان ر (1)
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ه  األل  بأن األمر بنلاليء ال ي حقق إال بنلمف  أ اس د  صنح  المى -1

اللدف امنن الحمع بنلنشي  نه ارل ين ل حقوق ملن  األمرف لكىل  النشي 

  أ الاليء ال ي حقق إال بقلة ادهف امنن مأمو ا به لىل . 

ل    قو  هىا المىه  اإنه إها كنن المأمو  به له اد لاحد كنن  

أف ألن المأمو  به ال يوجد إال بىل ف لكىل  هىا اللد منشون  نه     الوقو

إها كنن له  اداد م لددلف اإنشن جمولشن منشي  نشن للرل ل يحقق المأمو  

 بهف ألنه ال ي حقق إال بىل . 

 من المنشي  نه اإن كنن له اد لاحدف كنن هىا اللد مأمو ا به  

مون  مرا     الوقوأف  من إها كنن له  اداد م لددلف اإن األمر بنللد ي

 . (2)مخورا بونشنف ألن النشي ي حقق بواحد منشن اقط ال     ال لووأ

اس د   صحنا المىه  ال نني بأن جلة األمر بنلاليء نشون  أ اده  -2 - 

حمع     األمر امنن ب تو  اللد لقت األمرف لإال لع يجا ا  بن ه 

هو نشون  أ اللدف لهىا بنقةف إه ي تو  ك ورا  ن يأمر إن نن بأمر ل

هاهة  ل جنهة بأادادهف لكىل  قد ينش   أ هيء لهو هاهة  أ 

. (1) ادادهف لال يجوز بحن  ا  بن ه ننهون  ل آمرا بنللد لهو هاهة  نه

 لاس د   صحنا المىه  ال نلث بمن يأيي: -3

إن األمر إها كنن ل وجوا اس  ام الىم     ال ر ف ألن هل  هو  -   

و  به محرمن لشىا الىمف  من إها كنن األمر يلريف الواج ف اومون اد المأم

ل ندا اإنه ال ي   ام الىم     ال ر ف ألن هىا هو حد المندلاف اا يمون 

 . (2)اده ممنو ن     ال حريع لال     المراهة لىل 

إن  لامر الندا ك ورل اي الالرعف لهي ي  غرق كة األلقنم  -ا  

ىل  بنا المبن ف لهو ممنوع يقريبنف ا و اس  امت كراهة  ادادهن ل د ب

لوجود المبن  بنلنتوص الم ورلف بخاف  لامر اةيجناف امحدلدل ملدلدل 

ال ي  غرق إال جاءا مأ الوقت اقطف للىل  ال يغ ق بنا اةبنحة بحن ف 

 انا رقن اي حمع اللد لىل . 

                                                           
 .1/81الم  تق :  (2)
 .1/82الم  تق :  (1)
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لاس د   صحنا الر   الرابع لهع بل  الحنقوة لمىهبشعف بأن اللد  -4

بنألمر  ل النشي ظنهراف للىل  اإنه ال يل بر مدلوال   وه بشىا  غور مقتود

األمر  ل النشي إال مأ حوث يقوي ه ل مقتود منشنف اإها اويه جل ننه 

كنلمقتود بنألمر لالنشي اي الحمعف اأثب نن له الوجوا لالحرمةف لإها لع 

  إننن يقويه جل ننه مندلبن  ل ممرلهن اقطف ماح ة ل نهر األمر لالنشيف  

ننا  به  أ ال حريع إل  المراهةف ل أ الوجوا إل  النداف لمن قر      

قتده ل ده مالموال بنألمر  ل النشي مأ هبشةف ألن الوجوا لالحرمة ال 

 . (3)ي ب نن مع الالبشة

  من  صحنا الر   الخنمس اقد اس دلوا لمىهبشع بدلو وأ:  -5

ى  هو اد األمرف اا  ن النشي ق   نقس القلة ال ق   المف  نه ال - 

 يمون  مرا بنللد. 

 نه لو اس  ام النشي  أ الاليء األمر بلده ألدى قرده إل   ن يمون  -ا

 . (4)النشي  نه مأمو ا بهف كمن اي النشي  أ الانن

  الترجيا واالرتيــار:
بلد اس لراض من يقدم مأ اآل اء لاألدلة   ى  ن األ جح مأ هىه  

هو مىه  بل  الحنقوةف مأ  ن األمر  ل النشي األقوا  هو القو  الرابعف ل

إها يلدد ادهمن ليوقف   وه لجودا  ل  دمن يحقق المأمو  به  ل المنشي 

 نه اإنه يل بر األمر بنلاليء نشون  أ ادهف ل النشي  أ الاليء  مرا 

بلدهف إال إنني  خنلقشع اي  ن اللد إها لع يقوم المقتود مأ األمر لالنشي 

سنةف اأقو ف األمر هنن ال  مة له اي ادهف لكىل  النشيف يمون ممرلهن  ل 

 ألننن ق نن بنألل  اس  اامن لال اس  اام هنن. 

هىا لإنني   ى  ن ممن يد ع هىا الر   الى  ههبت إلوه قو    -

األصولووأ: )إن من يوقف   وه حتو  الواج  اشو لاج ( هل   ن 

اللدف امنن هنن الواج  المدلو    وه بنألمر هنن م وقف      دم 

                                                           
 .1/223لال  ويح   وه: ال واوح  (3)
ف 1/81ادي م دألة حمدع األمدر لالنشدي ادي اددهمن اآل اء لاألدلدة لاأللجده الم لدددل الم  تدق :  ان در (4)

ف لالمح دي   د  جمدع الجوامدع: 1/223لال  ويح     ال وادوح  2/85لالللد     مخ تر ابأ الحنج : 

 . 1/97  الرحموم ( لاوايح231-229اقرل/  –ف لمىكرام الدك و  اوز  او  ع 1/223-243
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لاجبن لىل ف ل من  د الغاالي  حمه ع يلنل      هل ف بأنه لع يقع 

الدلوة      ن من يوقف   وه حتو  الواج  اشو لاج  بنقس دلوة 

الواج  األل ف بة ال بد له مأ دلوة جديدف اإني  قو  اوه: إن األصة 

مبحث مقدمة حتوله بنلدلوة األل  نق ه باريق االل اامف لقد  هرنن اي 

 الواج   نه هو األ جحف ل نه مىه  جمشو 

 . (1)الققشنء -

 المكـــــروه 
  تعريفه وأقسامــه:

 . (2)الممرله اي ال غة اد المحبوا لهو مأ بنا يل  

لهو اي اصاا  األصولووأ: )من ق   الالن ع المف  نه ق بن  

 غور جنزم(  ل هو )من  ي نا ين كه لال يلنق  ان  ه(. 

ند جمشو  األصولووأف حوث هو ق ع لاحد  ندهع يقنبة هىا   

 المندلا. 

لهه  الحنقوة إل   ن الممرله ق منن: ممرله ينايشنف لممرله  

يحريمنف انلممرله ينايشن هو من سبق يلريقه لدى الجمشو ف  من الممرله 

يحريمن اشو: )من ق   الالن ع المف  نه بجام بدلوة ظني اوه هبشة(ف 

إل   –كمن سبق  –نبا ل واج   ندهعف ألنشع يق مون الواج  اومون بىل  مق

 ق موأ: 

 من ثبت األمر به  أ الالن ع بجام لكنن دلو ه قالون لي م  اران.  -1

 من ثبت األمر به  أ الالن ع بجام لكنن دلو ه ظنون لي م  لاجبن.  -2

امىل  هنن ق موا المنشي  نه بجام إل  هىيأ الق موأف بح    

لدلوة الم بت لهف ا موا من ثبت منه بدلوة قالي حرامنف لمن قالوة  ل ظنوة ا

ثبت بدلوة ظني ممرلهن كراهة يحريعف  من من ثبت النشي  نه بغور جام اشو 

 . (1)الممرله ينايشنف لهو مقنبة ل مندلا  ندهع جرين مع     الجمشو 

                                                           
 . 1/82الم  تق :  ان ر (1)
 المتبن  المنور مندل )كره(.  ان ر (2)
 . 44ف ل بن زهرل ص 2/5فلالللد 126-2/125ال واوح لال  ويح   وه:  ان ر (1)
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 حكمــــه: 

دلا حمع الممرله ) نه ي نا ين كه لال يلنق  ان  ه( بلمس المن 

يمنمنف لهىا  ند الجمشو ف  من الحنقوة الىيأ يق مون الممرله إل  الق موأ 

ال نبقوأ اقنلوا: الممرله ينايشن حممه اةثنبة     يركه ل دم الملنقبة     

ال هف ليلبرلن  أ هىا الملن  بقولشع: )إل  الحة  قرا( ليقتدلن بىل  

ف كحرمنن الالقن ةف بدلوة  نه ي ل ق به محىل  دلن اس حقنق اللقوبة بنلنن 

: )مأ ير  سن ي لع ينة هقن  ي( هىا إها كنن يركن ل نة مؤكدلف إه قوله 

 ال نة غور المؤكدل ال   نا لال حرمنن مأ الالقن ة اي يركشن  ندهع. 

 من الممرله يحريمنف احممه اةثنبة     يركه لالملنقبة     ال ه  

نه الحنقوة بقولشع: )إل  الحرام بمن هو دلن  قنا الحرامف لهو من يلبر  

 قرا(ف لهو مىه  الالوخوأف لهه  محمد بأ الح أ إل   ن الممرله 

يحريمن هو الحرام نق هف لال ان ق بونشمن إال مأ حوث الدلوة الم بت لشمن 

اقطف إه األل  ثبت بدلوة ظني لال نني ثبت بدلوة قاليف لهىا ال يق لي 

 . (2)ال قريق بونشمن اي الحمع

 

 ل المكروه منهـي عنـه؟ : ه

اخ  ف الققشنء اي ال مووف األصولي ل ممرلهف  يل بر منشون  نه  ل  

 الف لهل  بننء     اخ ااشع اي المندلاف  يل بر مأمو ا به  ل ال.

لقد بونن اي مبحث المندلا مىاه  الققشنء اوهف اا دا ي هنن  

من ينابق     الممرله ة نديشنف هىا بنلن بة ل ممرله  ند الجمشو ف لهو 

ينايشن  ند الحنقوةف  من الممرله يحريمن  ند الحنقوة اشو منشي  نهف ألنه 

 . (4)هلبة مأ الحرام

                                                           
 . 2/126ال واوح لال  ويح   وه:  ان ر (2)
 . 44ف ل بن زهرل ص 2/5فلالللد 112/ 1اوايح الرحموم/  ان ر (4)
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 أدلة ثبوت الكراهــة: 

ي بت المراهة بمة من يقنبة ثبوم المندلاف ا  بت بنلنشي المق رن بمن  

التوغ يترف النشي  أ الحرمةف إه هو  صة اوشنف كمن ي بت بغوره مأ 

الدالة     النشي غور الجنزمف كأن يمون النشي م ل قن بتقة غور جوهرية 

مأ صقنم المنشي  نهف م ة النشي  أ البوع لقت صال الجملةف اإنه 

ممرله لقوله يلنل : )ين  يشن الىيأ آمنوا إها نود  ل تال مأ يوم الجملة 

ن م ل ق ب ر  ي بوة انسلوا إل  هكر ع يلنل  له لا البوع(ف اإن النشي هن

النداءف لهي صقة قن ئة غور جوهرية مأ صقنم البوعف للىل  اشي يد  

    المراهة اقط دلن الحرمةف لغور هل  مأ التوغ ال ي ات ننهن اي بنا 

 المندلا. 
 المبــــاح

 تعريفـــه: 

بن  يبو  اي ال غة مأ بنا قن  بملن  ظشرف لهو ثاثي ي لدى  

  له المن      هن له بأخىهف كمن ي لدى بحرف الجرف بنلشمالف اوقن :  بن

 . (2)اوقن : بن  به     ظشره لغوره

لالمبن  اي اصاا  األصولووأ: )من خوَّر الالن ع اوه المم ف بوأ  

ف ليقن  له (3)القلة لال ر (ف  ل هو )من ال يلنق  ين كه لال ي نا ان  ه(

ثبت  أ الالن ع ل  نل  جننبي  الحا   ل الجنئا  حونننف لهىا ال مووا إنمن

النقع لاللر  اي الاليءف هل   ن ع يلنل  لع يأمرنن إال بمن اوه نقع غنل ف 

كنلتال لالتوم لالوانء بنللقود لسنئر الواجبنم األخرىف للع ينشنن  أ 

هيء إال اوه ار  غنل ف كنلنشي  أ الخمر لالمو ر للحع الخناير 

نشونم األخرىف اأمن من ي  نلى اوه النقع لالمىا لسوء األمننة لسنئر الم

لاللر ف كأنواع المأكوالم ل نواع ال ل  غور المؤه  ل ُخ ُق لالبدن 

لغورهن اإنه مبن ف هل   ن الق مة اللق وة اي الاليء يق لوه  ن يمون  حد 
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هىه األهونء ال اثة:  ن يمون نقله غنلبنف اومون لاجبن  ل مندلبنف  ل ار ه 

 رامن  ل ممرلهنف  ل ي  نلى نقله لار ه اومون مبنحن. غنلبن اومون ح

 طرق ثبوت اإلباحــة: 

 ي بت اةبنحة بارق ثاثةف هي:  

بنقي اةثع  أ الاليءف م ة قوله يلنل : )لمأ يلجة اي يوموأ اا إثع  -1

  وه( لقوله يلنل : )امأ ااار غور بنغ لال  ند اا إثع   وه(ف 

نقي الُجنن   ل غورهف كقوله يلنل :  لكىل  من اي ملن  نقي اةثع مأ

)لال جنن    وشن اومن اا دم به( لقوله يلنل : )قة مأ حرم زينة ع 

ال ي  خرج للبنده لالاوبنم مأ الرزق قة هي ل ىيأ آمنوا اي الحونل 

 (. …الدنون 

بنلنص     الحة دلن األمر بنلقلةف م ة قوله يلنل : )الووم  حة لمع  -2

( لقوله يلنل : )ل حة …يأ  ليوا الم نا حة لمع الاوبنم لقلنم الى

 لمع من ل اء هلمع(. 

ب ر  النص     الحمع ما قن إن  مرا  ل نشونف م ة المالي اي الالن ع  -3

 . (1)اللنمف للبس  نواع ال بن  الم لددل ال ي لع يرد اوشن نشي  أ الالن ع

اء لينبغي هنن االن بنه إل   ن اةبنحة إنمن هي مقتو ل     الج 

اقط دلن المةف إه المة ال يخ و مأ األحمنم األ بلةف لهي: الوجوا لالندا 

لالمراهة لال حريع اقطف لبىل  يمون المبن  خندمن أللل   األق نم األ بلة 

 لممما لشن. 

اشو إمن خندم لألمر الما وا القلةف لاجبن كنن  ل مندلبنف  ل خندم  

 لهن. لمن هو الما وا ال ر  حرامن كنن  ل ممر

ام ن  األل  المبن  بنلجاء الما وا القلة بنلمة ال م ع بنلمأكوالم  

الحا  لالم بوسنم الحا  لغورهنف اإنه مبن  مأ حوث  جااء الالنم 

لال بن ف  من مأ حوث ك هف اشو لاج   ل مندلا بح   اللرل ل إلوهف 

 حقنظن     النقس لداع الحرج لاللر   نشن. 
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  بنلجاء الما وا ال ر  بنلمة ال م ع بنل ىائى لم ن  ال نني المبن 

ل نواع ال ل  الحا ف لال منع ل غريد الحمنم لقرض الاللر لغورهنف اإنشن 

مبنحة اي  جاائشنف    اي بل  األلقنم اقطف  من قلنء الوقت ك ه بشن 

 احرام  ل ممرلهف إه اوه يقويت ل واجبنم لالمأمو ام. 

يلنل  اي بحث هل ف ل انض اوه لقد يوسع الالنقبي  حمه ع  

إاناة لاسلة اي موااقنيهف لآخر من قنله اي هل : )لي خص  ن كة مبن  

لوس بمبن  بإقاقف لإنمن هو مبن  بنلجاء خنصةف  ل بنلمةف اشو إمن 

ما وا القلة  ل ما وا ال ر ف اإن قوة:  اا يمون هىا ال قرير نقلن لمن 

راوأف انلجواا  ن الف ألن هل  الى  يقدم مأ  ن المبن  هو الم  نل  الا

يقدم هو مأ حوث الن ر إلوه اي نق ه مأ غور ا  بن   مر خن جف لهىا 

الن ر مأ حوث ا  بن ه بنألمو  الخن جة  نهف اإها ن رم إلوه اي نق هف 

اشو الى  سمي هنن المبن  بنلجاءف لإها ن رم إلوه بح   األمو  الخن جة. 

 . (1)(اشو الم م  بنلما وا بنلمة

 

 هل اإلباحة من المخمور به؟ 

اخ  ف الققشنء اي ال مووف الققشي لإلبنحةف  هي مأ المأمو  به  ل  

الف اىه  إل  األل  الملبي مأ المل الةف لقن : إن المبن  لاج  لمأمو  به 

للوس مخورا اوهف اومون اي ال ه ال واا لاي يركه اللقناف لهه  إل  

الققشنءف لقنلوا: المبن  نوع خنص م  قة مأ ال نني جمنهور األصولووأ ل

  نواع الحمع. 

 

 : (2)األدلــــة

 استدل الجمهور لمذهبهم بخدلة منها:  -أ

األمر ق  ف لالا   ي   ام يرجح جنن  القلة     جنن  ال ر ف  -1

لالمبن  ال يرجح اوهف لالمقرلض اوه الم نلال بوأ جننبي القلة 

  .  لال ر ف اا يمون مأمو ا به لىل
                                                           

 .143-1/142 الموااقنم ان ر (1)
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اةجمنع منلقد قبة الملبي      ن الحمع ينق ع إل  خم ة  ق نمف منشن  -2

 المبن ف إه  نه لع يل ع مخنلف لىل  قب هف لاةجمنع حجة قنقلة كمن يقدم. 

 واستدل الكعبي لمذهبه بخدلة منها:  -ب

بأن االه غن  بنلمبن  إنمن هو انتراف لير  لحرامف لكة ير  لحرام  -1

نبة بوأ الواج  لالمحرمف لااله غن  بنلالنم م ا إنمن هو يلد لاجبن ل  ق

انتراف  أ ال رقة لالانن لغور هل  مأ  نواع المحرمنم األخرىف بة إن 

االم ننع  أ الحركة نق ه يل بر قريقن ل ر  ال رقةف لاالم ننع مبن  اي 

 ص هف للمنه لمن صن  قريقن ل ر  المحرم المأمو  به مأ الالن ع  صبح 

 ف ألن من ال ي وصة إل  الواج  إال به اشو لاج . لاجبن

لكىل   نواع المبنحنم األخرىف اإنشن قريق ل وصو  إل   

الواجبنمف امننت لاجبنم لىل ف لال يمنع  ن يمون لاجبنم     ال خورف 

اإن األكة كمن يمون قريقن لام ننع  أ ال رقة يمون قريقن لام ننع  أ 

 الانن لغورهن. 

 بنحة يم وفف لال م وف مأ  امنم الواج ف ألنه ال ك قة إال به. بأن اة -2

 

 المناقشــة: 

ننقش الجمشو   دلة الملبي كمن ننقش الملبي  دلة الجمشو       

 الوجه ال نلي: 

 ناقش الجمهور دليل الكعبي األول بردود عدة منها:  -أ

حو الم قدمف اةجمنع انلقد     ا  بن  المبن  نو ن خنم ن ل حمع     الن -1

لاةجمنع حجة قنقلة ال يجوز مخنلق شنف لمأ الملبي  جنا  أ هل  

بأن اةجمنع هنن سموييف لهو ظني  ند الجمشو ف  من دلو ه هو اي  ن 

كة مبن  هو سبوة ل حقوق لاج  اشو قاليف اومون مقدمن   وهف ثع إن 

إممنن الجمع بوأ من هه  إلوه لبوأ اةجمنع مممأف لهل  بحمة 

جمنع     الن ر لىام القلة مأ غور ن ر إل  من ي   امه مأ ير  اة

الحرام. اا يمون بونشمن متندمة لىل ف إه ال يم نع     الاليء  ن 

يمون مبنحن لىايه للاجبن لمن ي   امه بناليقنقف لمن يقدم مأ جواز 

  .ا  بن  الاليء مأمو ا به لمنشون  نه اي لقت لاحد إها يلدد الجشة
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بقولشع: إنن ال ن  ع بأن الواج  ال ي ع إال بهف هل   نه غور لننقالوه  -2

ملوأف اإن ير  الانن كمن ي ع بنألكة ي ع بنلالرا لالنوم لغورهنف ا ع 

 ي لوأ لاحد ل حققهف لكىل  سنئر الواجبنم األخرى. 

الوفف ألن اوه  -كمن يتقه اللامة الللد-لمأ هىا الجواا  

نحنمف ألن من يلمة يلد لاجبن قالنف لغنية ي  ومن بأن الواج   حد ي   المب

من اي األمر  نه يتبح لاجبن مخورا ال ملوننف لهىا ال يلره اي هيءف ألنه 

 يد ي  صة الوجواف لهو م  ع     هىا الرد. 

بأنه ي ام مأ قوله بإيجنا المبن  حرمة التال إها ير  بشن لاج  آخرف  -3

 ف لمل وم  ن سب  الحرام حرام. ألنشن يمون سببن ل ر  الواج ف لهو محرم

لمأ هىا الجواا الوف  يلنف اليقنق الجمشو      جواز يل ق  

الوجوا  لالحرمة اي الاليء الواحد كمن يقدمف اا يمنع  ن يمون التال 

 لاجبة لحرامن اي لقت لاحد بن  بن  يلدد الجشة لاةاناة. 

 دم  : الى  يتح إقنم ه اد الملبيف هووالجواب الحق عندي 

ال   وع بأن من ال ي ع الواج  إال به يمون لاجبن براباة  ق وة  ل  نديةف لقد 

 يقدم مايد بونن لىل  اي مبحث مقدمة الواج . 

كمن ننقش الجمشو   دلوة الملبي ال ننيف بأن ال م وف هو ق   من  

اوه ك قةف لالمبن  يخوورف لال ك قة مع ال خوورف إال  ن يحمة ال م وف     

قند اةبنحةف إه هي مأمو  بشنف لالمأمو  به يم وف بناليقنقف لمأ الخاف ا  

لوس اي ا  قند اةبنحةف بة بقلة المبن ف امنن اس دالال له      نه يم وف اي 

 . (1)غور مواع الخافف اا يل د به لىل 

 

 الترجيـــا: 

 مأ اس لراض من يقدم مأ األدلة لالمننقالة ي رجح لنن قو  الجمشو  

اي ا  بن  المبن  صنقن خنم ن مأ  صننف الحمعف ل نه غور الواج ف لمن 

قدموه مأ االح جنج بنةجمنعف لبلدم ال   وع بن  بن ه مأ  نواع ال م وفف 

                                                           
 لمن بلدهن.  1/113-1/112  الرحموم ف لاوايح1/6األدلة لالمننقالة اي الللد  ان ر (1)
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لبلدم ال   وع بن  بن  من  دى إل  الواج  لاج  إها كننت الراباة  ق وة  ل 

  ندية. لع يلنل     ع. 

 

 هل المباح حكم شرعــي؟ 

مع ال   وع بن  بن  المبن  حممن اخ  ف األصولوون اي ا  بن ه حممن  

هر ون  ل  ق ونف اىه  جمشو  األصولوون إل  ا  بن ه حممن هر ون ال 

ي بت إال بدلوة هر يف لهه  بل  المل الة إل  ا  بن ه حممن  ق ون ي ب ه 

بحث اللقة للو لع يرد به الالرعف لخاف المل الة هىا لوس مقتو ا     

المبن  اقطف بة هو مأ  نواع الحمع جمولشنف لهو مأ بحون الحنكعف للىل  

 . (2)اإننن سوف نحوة   وه اي يقتو شن

 

 حكم اإلباحـــة: 

حمع اةبنحة كمن هو لااح مأ يلريقشن  دم اةثنبة     القلة  

ل دم الملنقبة     ال ر ف لهىا ال يمنع مأ  ن ي غور حمع المبن  ب غور 

لالقرائأ ال ي يحف بهف اونق   إل  لاج   ل مندلا  ل حرام  ل  ال رلف

ممرلهف كنألكةف يل بر مبنحن اي الحنالم اللنديةف ليل بر لاجبن  ل مندلبن 

 ند الحنجة المنسة إلوهف كمن يل بر حرامن إها كنن غور مم و  لآلكةف  ل 

 ممرلهن إها كنن غور مح نج إلوه. 

مشو ف  من الملبي مأ المل الةف احمع لهىا ك ه بننء     مىه  الج 

المبن   نده حمع الواج ف مأ اةثنبة     القلة لالملنقبة     ال ر ف لقد 

 يقدم  د قوله ليللوقه. 

 :(1)مرتبة العفـــو

هننل  نوع سند  مأ األحمنم له هبه بنلمبن  مأ ننحوة لله هبشة  

بوا إل  ي مو ه بنلحرام مأ ننحوة  خرىف للىل  اإن جمشو  الققشنء هه

بمريبة اللقوف  خىا مأ  قو ع يلنل    أ ان  هف ل دم ملنقب ه   وه  غع 

 نه حرام اي  ص هف لمأ هىا النوع جموع المحرمنم ال ي  ااق شن ظرلف 
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هر وة خنصة اق لت  اع اةثع  أ ان  شنف م ة ا يمنا المقن  المحرمنم 

مأ   بلةف لكالربشع الخمرف  قبة إسامشعف ك الجشع بأزلاج آبنئشعف لبأك ر

لللبشع المو رف إل  غور هل ف حوث جلة اةسام جنبَّن لشن لم قان لإلثع  أ 

ان  شنف لمأ هل  جموع المحرمنم قبة  ن يرد  أ الالن ع يحريمشنف كالرا 

الخمرل قبة يحريمشنف لال الج بأك ر مأ   بع قبة يحريمهف اإنه ال ي حق 

يلنل : )لمن كنن ملىبوأ ح   نبلث  سوال( لل ا القن ة منه إثع  بداف لقوله 

يؤد  هل  إل  ال م وف بمن ال يانقف ألن ال م وف بمن هو غور مل وم يم وف 

 بمن ال يانقف لال م وف هىا ممنوع هر ن  حمة مأ ع يلنل . 

لقد سم  الققشنء هىا النوع بنللقو لجل وه مريبة ثنل ة بوأ المبن   

مأ المبن   غع مالن ك ه له اي الحمعف ألنه يخ  ف  نه لالحرام للع يل برله 

اي  ن المبن  ي  نلى نقله لار ه.  من هىا الر ه لااح ال يخق ف لهو 

 اجح     نقلهف م ة الخمرلف اإن ع يلنل   هن  بندئ األمر إل   جحنن 

ار هن     نقلشن دلن  ن يحرمشنف اقن  يلنل : )ي ألون   أ الخمر 

شمن إثع كبور لمنناع ل نن  لإثمشن  كبر مأ نقلشمن(ف لمع هل  لالمو ر قة او

اإن حممشن اي هل  الوقت لقبة ال حريع القنقع هو  دم الملنقبة     

 هربشنف للىل  اا رقت  أ المبن  للع يل بر نو ن منه. 

 

 الترجيـــا: 

للمنني   ى  ن بنةممنن ا  بن  هىه المريبة مأ  نواع المبن ف ل ن  

للر  اوشن م منا  مع جنن  النقعف ب ب  ال رلف الخنصة ال ي جنن  ا

 حنقت بشنف ل الت اةثع  أ ان  شنف انلخمرل نق شن قبة يحريمشن يممأ 

ا  بن  ار هن م نل لنقلشن للوس  اجحن   وهف لهل  بنلن ر لمن سوف 

ي ببه يحريمشن مأ مالقة بنلغة     نقو  التحنبة الم لالقوأ لشنف ل من قوله 

ل : )لإثمشمن  كبر مأ نقلشمن( اإنمن هو منت      هايو شن دلن يلن

ال رلف الخنصة المحواة بشنف لهىا ال يمنلنن  بدا مأ ماح ة ي   

ال رلف بن  بن هن يالمة مع الخمرل كا ال ي جا ف بة إن يأخور يحريمشن 

 كنن دلوا     المت حة اي إبقنئشنف لهي ال خقوف     نقو  المؤمنوأ.
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 م الوضعـــي الحك
سبق لنن يلريف الحمع اي  ل  هىا البحث لغة لاصااحنف كمن سبق  

يق وع الحمع إل  ق موأ: لاليف ليم وقي. لقد ان شونن مأ د اسة الق ع 

األل  لهو )الحمع ال م وقي( بجموع  ق نمهف لسنن قة إل  د اسة الق ع ال نني 

 لهو )الحمع الوالي(: 

 

 تعريف الحكم الوضعي: 

واع اي ال غة اةسقنق لال ر ف يقن  لاع اان دَينه  أ اان ال 

ف ل    هل  يمون (1)    سقاهف للاع اان الاليء بوأ يد  اان يركه

 الحمع الوالي لغة هو الحمع ب ر  الاليء  ل إسقنقه. 

لاي االصاا : ) ثر الخانا ب ل ق هيء بنلحمع ال م وقي  

له بأثر الخانا هو من سن    وه ليلريقنن  (2)لحتو  صقة به بن  بن ه(

الققشنءف ألنشع جل وا الحمع  ثر الخانا ال الخاناف اإن الخانا  ندهع 

دلوة الحمع ال الحمع هايهف     خاف األصولووأ الى  جل وا الحمع هو 

الخانا نق هف لقد يقدم مايد بونن لىل  اي  ل  مبحث الحمعف لإها   دنن 

ق نن هو: )من  بط ع يلنل  به األحمنم يواوح ملن  هىا ال لريف  ك ر 

لالملن   ن ع  (4)ال م وقوة     لجه ال ببوة  ل الالرقوة  ل المننلوة ...(

سبحننه ليلنل  ك ف الم  موأ بأحمنم يلبدية  ل يالريلوة ك ورلف ل بط 

يم وقشع بشن بأحمنم  خرىف  ل ظرلف ل حوا  ملونةف ل مون  امنم لشع 

لخانا   وشعف كربط ع يلنل  لجوا التال بدخو  ملراة     يوجه ا

الوقتف ل بط لجوا الاكنل بم   النتناف ل بط صحة ال م   الننيو  أ 

البوع ب امة البوع لاس ممنله لالرلق صح هف اإن كا مأ لجوا التال 

للجوا الاكنل لقونم الم   اي األم  ة الم قدمة  حمنم يم وقوةف لكا مأ 

                                                           
 مندل لاع.  –المتبن  المنور لمخ ن  التحن   ان ر (1)
 .399-2/398صو  مرقنل الو (2)
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   النتناف لسامة البوعف  حمنم لالوة ال يوجد األحمنم دخو  الوقتف لم

ال م وقوة ح   يوجدف ا مون هىه األحمنم األخورل  امنم مواو ة     

 يوجه الخانا ل مم ف بنألحمنم ال م وقوة. 

 

 أنواع الحكم الوضعي: 

يق ع جمشو  األصولووأ الحمع الوالي إل  ثاثة  ق نمف لهل  مأ  

الحمع ال م وقي به ليوققه   وهف لهي: ال ب ف لالالرقف حوث قبولة ا يبنق 

 لالمننع. 

ليايد بل  األصولووأ اآلخريأ كنلالنقبي لاألمد  ق موأ اثنوأ  

آخريأ     هىه األق نم ال اثةف ا تبح خم ة لهمن: كون الحمع ال م وقي 

صحوحن  ل بنقا  ل انسداف لكونه  ايمة  ل  ختةف لهل  خاان لم ور مأ 

 ولووأ الىيأ يدخ ون هىيأ الق موأ اي الحمع ال م وقي ال الوالي. األص

ل    كةف اإن الخاف هو مجرد اصاا  لال مالنحة اي  

االصاا ف هىا لقد هه  بل  األصولووأ اآلخريأ  يلن إل   د الحمع 

الوالي خم ة  ق نمف  دا الق موأ األخوريأ الىيأ جرى اوشمن االخ افف 

ف (1)ال اثة األلل  المناوة ق موأ همن: الل ةف لاللامة اوايد     األق نم

مع  ن  ك ر األصولووأ      ن الل ة نوع مأ  نواع ال ب ف لاللامة قريبة 

مأ الالرقف للىل  اا دا ي ةارادهمن بنص خنصف لهو من سوف ن ور 

  وه هننف لنق ع الحمع الوالي إل  خم ة  ق نم ح بمن الة الالنقبي 

  …يلنل ( يو ورا ل بحث لالد اسة  ) حمه ع
 

 السبـــب: - 1

 تعريفــه: 

ال ب  اي ال غة يا ق     البناف لمنه قوله يلنل : )لل ي  ب غ  

األسبنا  سبنا ال منلام(     بوابشنف ليا ق     الحبةف لمنه قوله 

يلنل : )ا ومدد ب ب  ثع لوقاع(    بحبةف ليا ق     الاريقف لمنه قوله 
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)اأيبع سببن(ف ثع اس لور لغة إل  كة هيء ي وصة به إل   مر مأ يلنل : 

 . (2)األمو ف اقوة هىا سب  هىا لهىا سب  هىا

لال ب  اي اصاا  األصولووأ هو: )الوصف ال نهر المنلبط  

 ل  (4) ل )جلة ملران لوجود حمع هر ي( (3)الى  جلة مننقن لوجود الحمع(

)من ا يبط غوره به انلدامن للجودا .  ل هو (5)) من ل     لجود الحمع(

 لكنن خن جن  أ منهو ه(. 

ل    هل  يمون الراباة بوأ ال ب  لم ببه قوية قنئمة بونشمن اي  

حنلة ال    لاةيجنا ملنف اإها لجد ال ب  لجد الم ب ف لإها انلدم ال ب  

انلدم الم ب ف إها من اس وات المنهوة كة هرلقشن لانلدمت كة موانلشنف 

و  الوقتف اإنه سب  لوجوا التالف يدل  مله لجوبشن لجودا كدخ

ل دمنف لكىل  الق ة اللمد اللدلان سب  ل قتنصف لاللقد التحوح سب  

ل ري  حممه   وه.. لهمىاف اإها نقص هرق  ل لجد مننع لع ين و ال ب  

حممهف ال لللف ال ب   أ إن نج م ببهف بة لقونم المننع لزلا  الالرقف 

 ال ب  لم ببه م وقف     هل .  ألن إن نج

 

 أنواع السـبب: 

 ينق ع ال ب  مأ حو ونم مخ  قة إل  األق نم ال نلوــة: 

 من حيث موضوعه فإنه ينقسم إلى قسمين:  -1

 لال: سب  لق يف لهو من يمون اوه لق ن ل واج ف كالا  الالمس  

سب  لوجوا صال ال شرف لغرلا الالمس سب  لوجوا صال المغراف 

 كية ها   ملنن سب  لوجوا التوم.. لهمىا. ل 
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ثننون: سب  ملنو ف لهو من يمون  مرا ملنوين ي ل ق الحمع بوجودهف  

كنةسمن  جلة سببن ل حريع الخمرف لالران جلة سببن ل تحوح البوع .. 

 . (1)لهمىا

 

من حيث كونه مقدورا للمكلف أو غير مقدور له فإنه ينقسم إلى  -2

 قسمين: 

ن يمون غور مقدل  ل مم فف كجلة دخو  الوقت سببن  لال: م 

لوجوا التالف اإن إدخن  الوقت لوس اي م  انع المم فف لكىل  جلة 

 النتنا سببن لوجوا الاكنلف اإن يحتوة النتنا لوس اي مقدل  المم ف. 

ثننون: من يمون مقدل ا ل مم فف كجلة النمن  سببن ل  وا نف لالبوع  

سببن ل قتنصف اإن هىه األسبناف لهي النمن  لالبوع  سببن ل  م  ف لالق ة

لالق ةف  مو  هي اي مقدل  المم فف إن هنء ال شن لإن هنء ام نع  نشنف 

لبتو ل  نمة ن  اوع  ن نقو : إن األسبنا المقدل ل ل مم ف هي جموع 

 . (2) الن  المم ف ال ي  ننق الالن ع بشن  حمنمن هر وة

قدل ل ل مم ف ينق ع إل  ثاثة  ق نمف لهىا النوع مأ األسبنا الم 

 هي: 

 سبنا مأمو  بشنف كجلة النمن  سببن ل  وا نف اإن النمن  مأمو  به اي  -1

 األحوا  اللندية. 

  سبنا منشي  نشنف كجلة ال رقة سببن ل حدف اإن ال رقة منشي  نشن.  -2

 سبنا مأهلن اوشنف اا هي لاجبة لال هي محرمةف بة مبنحةف كجلة  -3

 . (3)بن لحة الحووان المىبو ف اإن الىبح مبن الىبح سب

من حيث كونه مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر فيه، فإنه ينقسم إلى  -3

 قسمين هما: 

 لال:  ن يمون مؤثرا اي الحمعف بملن   ن يمون بوأ ال ب   

لالم ب   اباة لااحة يممأ ل لقة ملشن إد ا  لجه هىا اال يبنقف كجلة 

                                                           
 . 2/7ف لالللد 6إ هند القحو : ص ان ر (1)
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ريع الخمرف لجلة ال قر سببن لقتر التال لالقار اي اةسمن  سببن اي يح

  ملننف لغور هل . 

اإن اال يبنق اي هىا النوع لااح بوأ اةسمن  لال حريع لبوأ  

ال قر لالقار لالقترف بخاف جلة دخو  الوقت سببن لوجوا التالف 

 اإن اللقة ال ي  اوع لحده إد ا  الراباة بونشمن. 

و من  ق ق جمشو  األصولووأ   وه اسع لهىا النوع مأ ال ب  ه 

 الل ةف حوث يلراونشن بأنشن الوصف المؤثر اي يالريع الحمع. 

ثننون:  ن ال يمون مؤثرا اي الحمعف بملن   ن اللقة ال ي  اوع  

لوحده إد ا  ملن  الحممة مأ يري  الم ب    وهف كجلة دخو  الوقت 

ه األصولوون ال ب  سببن لوجوا التالف لغور هل ف لهو من يا ق   و

 ما قن. 

هىا لال بد مأ اةهن ل إل   ن بل  األصولووأ ي و  بوأ الل ة  

 . (1)لال ب ف ل    كة اإن هىا اصاا  لال مالنحة اوه

ل    كة اونبغي صرف ملن  ال أثور هنن إل  ال أثور المجنز  ال  

لمن  الحقوقيف اإن األحمنم ي بت بواع الالن ع للوس بنألسبنا  ل الل ةف

 األسبنا لالل ة إال  امنم ملراة اقط بواع الالن ع لشمن كىل . 

لهىا الملن  هو من  هن  إلوه الالنقبي  حمه ع يلنل  حوث قن  اي  

 . (2)يلريف ال ب : )من يقع الحمع  نده إال به(

 

من حيث نوع الرابطة التي تربط بين السبب ومسببه، فإنه ينقسم إلى  -4

 ثالثة أقسام: 

لال: سب  هر ي: لهو ال ب  الى   قنم الراباة بونه لبوأ م ببه   

الالن ع لحده دلن  ن يمون ل لقة دخة اي هل ف كجلة الوقت سببن لوجوا 

التالف اإن اللقة بمقرده ال ي  اوع يريو  هل ف للمأ الالن ع هو الى  

  بط بوأ الوقت لبوأ لجوا التال براباة ال ببوةف لهىا النوع هو المراد

 ببح نن هننف دلن النو وأ اآلخريأ. 
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ثننون: سب   ق ي: لهو ال ب  الى   بط بونه لبوأ م ببه  اباة  

 ق وة  قنمشن اللقةف ك ببوة النقو  اي انلدام نقولهف اإن اللقة هو الى  

 د   هىه ال ببوةف ل ي  انلدام النقو      لجود نقولهف اجلة لجود 

 . (1)نقو  اآلخر حد النقولوأ سببن اي انلدام ال

ثنل ن: سب   ند : لهو ال ب  الى   ي    وه م ببه بواساة  

اللندلف كجلة الىبح سببن ل مومف اإن اللندل هي ال ي قلت بهف للىل  ال 

 حنجة مله إل  الراباة اللق وة. 

 

 ملحوفات حول معنى السبب وحكمه: 

بلد يلريف ال ب  لبونن  ق نمهف نن شي إل  ال لرض لبل   

م حوظنم لالنقنق لالم نئة الم ل قة بملن  ال ب  الالر ي  ل حممهف ممن ال

 هكره الققشنء لاألصولوون اي هىا البناف ل هع هىه الم نئة: 

إن مالرل وة ال ب  ال ي   ام مالرل وة الم ب ف لإن صح ال ازم  -1

بونشمن  ندلف اإها يل ق بنل ب  حمع هر يف كنلوجوا لاةبنحة لال حريع 

ل ف اا ي ام  ن ي ل ق هىا الحمع بنلم ب  المريبط بهف كنألمر لغور ه

بنلنمن ف اإنه ال يل بر  مرا بحة البلعف لكىل  النشي  أ الق ةف لوس نشون 

 أ إزهنق الرل ف ألن يريو  الم ب      ال ب  مأ الة ع سبحننه 

ليلنل ف للوس إل  المم فف للىل  لع يجا لصقه بشىه األلصنفف بخاف 

 ب ف اإنه قد يمون مأ الة المم فف اجنز ايتناه بشىه األحمنمف لقد دلت ال

     هل  اآلينم لاألدلة الم ورل.

مأ هل  قوله يلنل : )َلاِي ال ََّمنِء ِ ْزقُُمْع َلَمن يُوَ دُلَن(  

(ف اإنشن يلني  ن ع يلنل  لحده هو لاه  الرزقف لال دخة 22)الى ينم:

ءم اآلية المريمة األخرى يأمر با   الرزق الى  لإلن نن اوهف لمع هل  جن

هو سببهف ليجل ه لاجبنف لهي قوله يلنل : )ُهَو الَِّى  َجلََة لَُمُع األَْ َض هَلُوالف 

                                                           
لالنقولنن همن األمران ال ىان يحوة اللقة لجودهمن ملن اي الاليء الواحد اي الوقت الواحدف كمدن يحدو   (1)

 لو  حن  لجودهمن دلن انلدامشمن ملنف اإنشمن اللدان ال النقولوأ.  انلدامشمن ملن كىل   يلنف بخاف من
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(ف إل  غور هل  15اَنْماُلوا اِي َمنَنِكبَِشن َلُك ُوا ِمْأ ِ ْزقِِه َلإِلَْوِه النُّاُلوُ ( )الم  :

 . (2)مأ األم  ة الم ورل

 

يقنع ال ب  مأ المم ف بم نبة إيقنع الم ب  اوهف سواء  قتد المم ف إ -2

إل  الم ب   ند الة ال ب   ل لع يقتد هل ف انلقن ة ل  ب  م  ام بمة من 

ن و  نه مأ م ببنمف متنلح كننت  ل مقنسدف ألن الى  ل مرء هو ال ب  

قتد ل دمهف ف ل  وه مدا  ال واا لاللقنا بنلن بة إلوهف اول بر اوه ال(3)اقط

 من الم ب ف اشو ن وجة لقلة ال ب  بحمع الالن عف لإال لع يمأ ال ب  سببنف 

للىل  لع يمأ ل قتد اوه  برلف امأ حقر حقرل اي قريق  نم قتدا بدلن 

إهن مأ له اةهن اي هل ف ا قط اوشن إن نن امنمف اإن     الحنار الديةف 

ل حقر الى  هو سب  الق ة سواء  قتد بحقرهن الق ة  ل الف من دام قنصدا 

 هنن. 

 

لاع الالن ع لألسبنا ي   ام قتده إل  الم ببنمف لهل  لوجوه  دل  -3

  همشن:

 ن اللقة يقاع بأن ال ب  ال يممأ  ن يمون مرادا لىايهف بة هو مراد لمن  - 

 ين و  نه مأ م ببنمف لإال لع يمأ سببنف لالمقرلض  نه سب . 

ور المتنلح لد ء المقنسدف لإال انيت األحمنم الالر وة إنمن هر ت ل وا -ا

الحممةف لالمتنلح لالمقنسد ممننشن الم ببنم ال األسبنا قالنف ألنشن 

غور مقتودل لىايشنف امنن القتد إل  الم ببنم ارل ينف يواورا 

 . (1)ل متنلح لد ءا ل مقنسد

 

من دام قتد المم ف إل  الم ب  ال  برل بهف ل ن المدا      قتد  -4

 دمهف اإنه ال بد مأ القو  بأن المم ف مخور بوأ قتد الم ب  ال ب  ل

ل دم قتده     حد سواءف ا  مم ف  ن يقتد ال لي إل  الرزق دلن قتد 
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الرزق نق هف ألن يحتوة الرزق ب ب  ال لي إلوه  مره إل  ع جة هأنهف 

للوس ل مم ف اوه قد ل  ل هأنف ألن دل ه قنصر     يحتوة ال ب  اقطف 

ن يقتد إل  الرزق مع قتده إل  سببهف ألنه منوق ب ببه ارل ل لله  

 . (2)جل ه سببن له

 

من دام  بط الم ببنم بنألسبنا مأ ع جة هأنه للوس لإلن نن إال الة  -5

ال ب   ل اةحجنم  نه اقطف اإنه ال بد مأ القو  بأن المم ف إها الة ال ب  

قع الم ب  اإنه يمون قد قتد م  مما هرلقه خنلون  أ موانله لقتد  ال ي

محنالف ل ن قتده ال  برل به  بداف امأ اه رى هو ن مأ آخر قنصدا  دم 

يم مه كنن قتده  دا   وهف لالم   ثنبت له بنلالراء بحمع الالن عف لإها 

يالج امر ل ننلين  دم اس بنحة الم لة بشنف كننت الم لة حاال له لال  برل 

  …بقتده  يلنف لهمىا
ة:  لوس اةن نن مخورا اي هىه الحنالم المبنحة لال إلاام اإن قو 

  وه اوشنف ا منها ي ام بنقو  قتده؟ هل   ن له  ن ال يال ر ف لله  ن ال 

 ي الجف ا منها ال يمون له  ن ال يم    ل ن ال ي  لمة الم لة؟. 

 جو : بأن الخون  مق تر     الة األسبنا اقطف  من الم ببنم  

ة لقلة ال ب  بواع الالن ع لشن كىل ف امأ   اد  ن ال اشي ن وجة ح مو

 . (1)يم    اإن   وه  ن ال يال ر ف اإها اه رى ام    ح من

 

األسبنا المالرل ة  سبنا ل متنلحف لاألسبنا الممنو ة  سبنا  -6

ل مقنسدف انألمر بنلملرلف مأمو  به لهو سب  ل اشور المج مع مأ 

لالغت  منشي  نهف لهو سب  ةهدا  اال يونا لاالنحرافف اشو مت حةف 

 األموا  لاال  داء     حرينم الم   اشو مق دل. 
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لمن دام األمر كىل  اا  برل لمن يحدن مأ مقنسد اي قريق يحقوق  

ال ب  المالرلعف كمن ال  برل بنلمتنلح الحنص ة اي قريق ال ب  

 حمع هر ي. الممنوعف هل   نشن مقنسد لمتنلح مغ وبة لال بدف اا يننق بشن 

ل    هل  انلق ة لاللرا الى  يح نج إلوه اي سبوة األمر  

بنلملرلف هد ف للوس بمق دل مقتودلف اا يننق به نشيف لال يل بر 

 مقتودا ل الن عف لكىل  اق ننء المن  الى  ين و

 أ الغت ف اإنه ال  برل به  يلنف لال يننق به  مرف لال يلد مقتودا 

 . (2)ل الن ع

 

المالرلع ال بد  ن يمون ل اءه حممة يق لوشن كنلتال لالتوم ال ب   -7

لسنئر اللبندام األخرىف اإن حمم شن إظشن  الخلوع لال ىلة إل  ع جة 

 …هأنهف لكىل  البوعف الحممة منه يواور الحنجونم الازمة لإلن ننف لهمىا
لمأ هىه الحممة الم وخنل مأ ال ب  قد يمون مقاو ن بشنف لقد  

ف (3) نونةف لقد يمون دلن هل ف بأن يمون مالموكن اوشن  ل موهومةيمون م

اإن كننت الحممة مقاو ن بشن  ل م نونة بقي ال ب      المالرل وةف ال 

 خاف اي هل  بوأ الققشنءف لال  ثر ل نقو  المغ وا. 

 اإن كننت المت حة مالموكن اوشن  ل م وهمةف اإن األمر يمون     اربوأ: 

وام المت حة الغنلبة ب ب   دم قنب وة المحة لشنف كبوع  ن يمون ا -آ  

المو ةف اإن البوع سب  ال م  ف لالمو ة ال ينلقد   وشن م   للدم القد ل     

االس قندل منشنف لكىل  الالاج بنلمالركةف لحرمة ال م ع بشن هر نف لكىل  

.فلهمىا ف للدم دخولشن اي  قده لاقدان ال  اة   وشن(1)الااق     األجنبوة

.. لحمع هىا النوع ا يقنع المالرل وة  أ المنهوة  صاف لال  مة ل  ب  

                                                           
 .63ف لالخلر  ص243-2/237الموااقنم  ان ر (2)
يق ع الل منء الل ع إل  خمس د جنم هي: القاعف لي م  الوقوأ  ل الل ع  حوننن لهو من لصة الوثدوق بده  (3)

ف لغ بددة ال ددأف لهددي مريبددة قريبددة مددأ الوقددوأ لاح مددن  النقددو  اوشددن %100إلدد  مريبددة الجددام المنمددة    

يقريبددنف لال ددأف لهددو مددن كددنن جنندد  الوثددوق اودده غنلبددن  %90   إن الوثددوق اوشددن يتددة إلدد   اددلوف جددداف

يقريبددنف لالالدد  لهددو مددن ي ددنلى اودده االح مددنالنف لالددوهع  %60 ل  %70ل اجحدن   دد  جنندد  النقددو     

 لهو من كنن جنن  النقو  اوه غنلبن. 
 ند الحنقوة. إها لع يمأ مل قن     الالاج منشنف لإال انلقد  …هىا  (1)
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اي الم ب  آن ىف اا يتح البوع حممهف لكىل  الالاج ال ين و لهمىاف 

 لي م  اللقد  قدا بنقا. 

 ن يمون اوام المت حة الغنلبة ألمر خن جي مع قنب وة المحة لشىه  -ا 

ن الجىع محة صنلح ل بوعف إال  ن المت حةف كبوع جىع اي سقفف اإ

المت حة منه انئ ة للدم القد ل     ي  ومهف لهو  مر خن ج  نهف لكىل  

الالاج بنألخت  ند  بي حنوقةف اإنشن محة صنلح ل الاج لمونشن  ن   غور 

مالركةف للمأ المت حة انيت ل قرابةف لهي  مر خن جي لهمىا.. لحمع هىا 

    المىهبوأف يا ع األل  الحنقوةف ليا ع  النوع مخ  ف اوه بوأ الققشنء

 ال نني الحنب وةف ل من المنلموة لالالنالوة اقد ههبوا مىهبن لسان بوأ المىهبوأ. 

اىه  الحنقوة إل   ن األمر الخن جي ال ينقي المالرل وة  أ  

المحةف بة يبق  المحة قنبا ل مالرل وة لال ب  من جن لحممهف لإن كننت 

 قن لقوام المت حة الغنلبةفاألحمنم ي غور لا

ف (2)ل    هل  ي مون بوع الجىع لالالاج بنألخت  قدا انسدا ال بنقا

لالقنسد  ندهع منلقد بنلجم ةف لينق   صحوحن إها زا  سب  الق ند بلد 

 اللقد. 

لهه  الحنب وة إل   ن األمر الخن جي ينقي المالرل وةف م ة اوام  

 ب  ال ين و حممه ما قنف لال ترف صاحوة المحة ل حمع يمنمنف ل ن ال

 الننيو  أ هل  بنقة مأ كة لجه. 

 من المنلموة لالالنالوة اقد ههبوا مىهبن لسانف اقرقوا اي ال ب   

الخن جي بوأ  ن يمون جوهرهن  ل غور جوهر ف اإن كنن جوهرين با ت 

المالرل وة ل لغي ال ب ف لإن لع يمأ جوهرين لع يباة المالرل وة للع ي غ 

 ب . ال 

ل    كة اإن هىا البحث هو بنلققه  لتق منه بنألصو ف للىل  اا  

 .(3)دا ي إل  اةقنلة اوه هنن

 الشــــــرط: 

 تعريفه: 
                                                           

  د الالاج بنألخت انسدا ال بنقاف هو مىه   بي حنوقة خنصة.  (2)
 ( مأ هىه المىكرل. 166ف لالققرل: )65-63ف لالخلر : ص258-1/250 الموااقنم ان ر (3)
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الالرق اي ال غة اللامة الازمةف ليجمع      هراق لهرلقف  

لالالرياة يجمع     هرائطف لمنه  هراق ال ن ة     امنيشنف لسمي 

من ي موالن به  أ غورهع مأ  امنم خنصة اي  جن  الالرقة بنلالرقة ل

 . (1)ال بن 

لالالرق اي اصاا  األصولووأ: )من يوقف   وه لجود  

لإها   دنن زيندل  (3)ف  ل هو )من كنن  دمه م   امن للدم الحمع((2)الاليء(

إيلن  لىل  ق نن: )هو من يوقف   وه لجود الحمع بحوث ي ام مأ  دمه  دم 

لجوده لجودهف لهل  لحممة اي  دمه ينناي حممة الحمع الحمع لال ي ام مأ 

 ل هو )من ا يبط غوره به انلدامن ال لجودا لكنن خن جن  أ  (4) ل سببه(

 منهو ه(. 

 

 أنـــواع الشــرط: 

 ينق ع الالرق إل   ق نم م لددل مأ حو ونم مخ  قة:  

 : (5)أوال: من حيث معناه وما يدل عليه إلى ثالثة أقسام 

لهو الالرق الى  لع ياحظ اوه إاناة الحمع إلوهف  ل  ط المحض:الشر -أ

إالنكه إل  الحمعف بة مجرد يوقف الحمع     لجودهف كمن اي اه راق 

الواوء لتحة التالف اإن التال غور ملناة إلوهف لال هو مق  إلوشنف 

  …ألنه قد يوجد دلنشنف لكىل  حوالن الحو  اي حق لجوا الاكنلف لهمىا
: لهو الالرق الى  لع يلن اه   ة يت ح ةاناة  في حكم العلة شرط -ب

الحمع إلوشنف كحقر ب ر اي هن ع  نم لقع اوه إن نن امنمف اإن الحقر هنن 

هرق ل مومف للع ي حق به مأ الل ة من يت ح ةننقة الحمع بشنف امنن 

م ل الرق هنن حمع الل ةف للىل  اإن الققشنء يلمنون الحنار دية الق وةف للد

لجود مأ هو  لل  منه بنللمننف بخاف من لو حقر إن نن حقرلف األق  اوشن 

                                                           
 .2/417مندل )هرق(ف لهر  الموقأ:  –المتبن  المنور  ان ر (1)
 .2/417مرآل األصو :  (2)
 .8-2/7حنج : الللد     ابأ ال (3)
 .57ف ل بن زهرل: ص64الخلر : ص ان ر (4)
 .420-2/417مرآل األصو  لحنهوة اةزمور    وشن  ان ر (5)
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 جة  جا آخر امنمف اإن الدية هنن     الم قي لال هيء     الحنارف ألن 

 اةلقنء هنن   ة  الق ةف لالل ة مقدمة     الالرق اي إننقة الحمع بشن. 

لى  ا  رض بونه لهو الالرق ال نبق )الم قدم( ا شرط في معنى السبب: -ج

لبوأ الحمع الة ان ة مخ ن  غور من وا إلوه ال هف كمن إها ا  إن نن لثنق 

 بد اأبق )هرا(ف اإن الشرا هنن لقع مأ اللبدف ال مأ القن  ل لبدف اا 

يل بر له حمع الل ةف للمأ اللبد غور صنلح ةننقة الحمع بلم ه للدم الىمةف 

مع ال ب  ل شراف لال ب  ال يج  ان  بر الق  اي هىه الحن  هرقن اي ح

به اللمنن للدم ال أثورف للىل  اإن الققشنء ال يحممون     القن  هنن باليء 

 مأ ال لوي . 

هىا بخاف ا ح ققص اوه قنئرف اإن القنيح يلمأ قومة الانئرف  

 للدم لجود االخ ون  اي الانئرف ممن يجلة ل ق ح حمع الل ة. 

 

  ى قسمين هما:هذا والشرط المحض ينقسم إل 
لهو من يوقف لجود الحمع     لجوده بحمع الالرعف  حقيقي )شرعي(: -أ

   إن إقنم ه هرقن ل حمع إنمن كنن بقلة الالن عف لسمي بنلالرق الحقوقيف 

ألن الالن ع هو المري  الحقوقي لألحمنمف م ة جلة الاشن ل هرقن لتحة 

لجل ه ام ا   التالف لكىل  س ر اللو ل لدخو  الوقت هرقن لتح شنف

البوع مالرلقن بوحدل مج س اةيجنا لالقبو ف لبنلقد ل     ي  وع المبوعف 

  …لهمىا
 لهىا النوع مأ الالرلق     ق موأ  يلن:  

 لال( هرق ما ق: لهو  امة     لجود الحمع اي كة  حوالهف بحوث  

    إها ان ق  اي    حن  مأ األحوا  ان ق  الحمع بنن قنئهف م ة الالنهديأ 

 قد النمن ف اإنشمن هرق لتح هف اإها ان قون ا د اللقدف سواء  كنن هل  للى  

  ل لغور  ى      حد سواءف إه ال ي قط اه راقشن بنال ىا . 

ثننون( هرق مريبط بلدم اللى ف    إن حممه ي قط اي حنلة اللى ف  

  كمن اي الاشن ل اي التال اإنشن ي قط اي حق الملىل ف لكىل  اس قبن

القب ةف اإنه ي قط اي حق المري  لغوره مأ  صحنا األ ىا ف م ة حنلة 
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مأ به س س بو  مع البو  الننق  ل اشن لف كىل  صال المري  اللنجا 

  أ االيجنه إل  القب ةف اإنشن يتح إل     جشة يوجه. 

 

لهو من يوقف   وه لجود الحمع لكنن مقنمن مأ قبة المم ف  وجعــلي: -ب 

مأ قبة الالن عف م ة اه راق حمة المبوع إل  البوت     البنئعف نق هف ال 

لكىل  ي  وع ال مأ اي لقت ملوأ اي ممنن ملوأف لغور هل  مأ الالرلق 

ال ي اخ  ف الققشنء اي صحة اه راقشنف لهىه حمع اللقد موقوف     

يحققشن كمن اي الالرلق الحقوقوةف لالقن ق بونشمن هو  ن النوع األل  كنن 

مأ قبة الالن عف لهىا مقنم مأ قبة المم ف نق هف بحوث إنه لو لع  مقنمن

 يال رقه لمن يل ق به الحمع. 

 

 وهذا النوع من الشروط الجعلية على قسمين:  

لهو من جنء اوه االه راق ب قظ الالرق التريح  ل بأدال  شرط صريا، -1

ه: مأ  دلايهف كإن لإهاف م ة  ن يال رق الُما  ِق اي قاقه اوقو  لالج 

 )هي قنلق إن جنء اان؟  ل إها جنء اانف  ل بالرق  ن يأيي اان(. 

ف لهو من جنء اوه االه راق امنن بدلن ي قظ به  ل شرط بطريق الداللة -2

بأدلايهف م ة  ن يقو  الرجة: )المر ل ال ي  يالجشن قنلقف اإنه اي 

ملن  قوله: )إن يالج شن اشي قنلق(ف للىل  اإن هىا الق ع يأخى حمع 

الالرق التريح يمنمن مأ كة لجهف ألن القن دل الققشوة يقو  )اللبرل اي 

 اللقود ل مقنصد لالملنني ال لأللقنظ لالمبنني(. 

 

هىه مأ حوث صح شن لباانشن اي ن ر الققشنء ينق ع  (1)لالالرلق الجل وة

  يلن إل  ثاثة  ق نم: 

ي الحممة لال يمون اوشن من يننا أوال( شروط مكملة لحكمة المشرع، 

ال ي هرع الحمع لشنف لهي الالرلق الموااقة لمق ل  اللقدف  ل ال ينناي 

مق ل  اللقدف كمن يلبر  أ هل  الققشنءف م ة اه راق يقديع  هأ بنل مأ 

                                                           
 .69-64قن ن هل  مع الخلرى ص (1)
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المؤجةف  ل حموة  ل غور هل  مأ الموثقنمف اإن هل  صحوح بنيقنق الققشنءف 

 لي ام به الارانن اي اللقد. 

ف  ل مخنلقة لمق ل  اللقد كمن يلبر ة لحكمة المشرعثانيا( شروط منافي 

 أ هل  الققشنءف م ة اه راق البنئع     المال ر   دم االس قندل مأ المبوعف 

 ل  دم بولهف  ل   دم اةنقنق      الالجةف لغور هل  مأ األحمنم ال ي 

جل شن الالن ع آثن ا هر وة ل لقد التحوحف لهىا النوع مأ الالرلق بنقة 

ق الققشنءف للمأ  يباة اللقد بهف  ل يباة الالرق اقط ليبق  اللقد بنيقن

 صحوحن؟ 

اي المىاه  الققشوة اخ اف كبور اي هىا المواوع ال محة ل  لرض  

له اآلنف ألنه  دخة اي   ع الققه منه اي   ع األصو ف لمأ القن دل األسنسوة 

هىا الالرق  ال ي ان شجشن الحنقوة اي هل  ي ركا اي مدى االس قندل مأ

ل دمشنف لاي قد ل الم  قود     ق   ينقوى الالرق ل جاه  أ هل ف اإها 

كنن اي الالرق المخنلف لمق ل  اللقد منقلة ألحد الم لنقديأ  ل لغورهمنف 

لكنن المن قع  ها ل مانلبة بشن اإن الالرق يمون انسدا مق دا ل لقد اي لقت 

بنع جن ية لاه رق      لاحدف لهل  لمن ي ببه مأ مننز نمف م نله مأ

مال ريشن  ن يالمشن كة يوم لحمنف اإن هىا الالرق مخنلف لمق ل  اللقدف 

لمن اوه مأ يلووق حرية المال ر  ال ي ثب ت له بنللقدف اشو انسد لىل ف لاوه 

منقلة ل جن ية المال رال لهي  هة ل مانلبة بشىا الالرقف اشو مق د ل لقد لىل  

تنم لالمننز نمف اإن كنن مأ ثب ت المنقلة له  يلنف لمن اوه مأ إثن ل الخ

لوس مأ  هة المانلبةف كمأ بنع آلخر دابة لاه رق     مال ريشن  ن ال 

يالغ ِ شنف اإن الالرق هنن بنقة لمخنلق ه لمق ل  اللقدف للمأ ال يؤثر اي 

صحة اللقد بة ي غوف ألن الم  قود مأ هىا الالرق غور  هة ل مانلبةف اول بر 

 لالالرق بنقا غور م ام للدم المننز ة.  اللقد صحوحن

ثنل ن(  ن ال ي شر اي الالرق مننانل لحممة المالرع لال موااقة لشنف  

كنه راق المال ر      البنئع نقة المبوع إل  بو ه م اف اإنه غور موااق 

لمق ل  اللقد لال مننف لهف لهىا النوع مأ الالرلق الَجل وة اخ  ف الققشنء 

 ه ف يركام اي مىهبوأ اثنوأ: اي حممه     مىا
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 دم يتحوح هىه الالرلق لا  بن هن هرلقن بنق ةف ا  مندا      ن  - 

المالرع هو المخ ص الوحود بإنالنء الالرلقف ل ن األصة اي الالرلق 

الباان ح   يقوم الدلوة     التحةف لهىا االيجنه هو من ا يما   وه 

بل  القرلع  مىه   بي حنوقة لالالنالوةف مع اخ اف بونشمن اي

 لال قتوام. 

يتحوح هىه الالرلق لا  بن هنف ا  مندا      ن األصة اي الالرلق  -ا

التحة من لع يقع دلوة مخنلفف لهىا االيجنه يم  ه مىه  الحنب وة 

لمىه  المنلموةف مع اخ اف بونشمن يوسلة ليلووقنف انلحننب ة يوسلوا 

كة اإن هىا   ك ر مأ المنلموة اي يتحوح الالرلق الجل وةف ل   

البحث هو  لتق بمبنحث الققه منه بنألصو ف للىل  اق ترم اوه     

 اةجمن  دلن ال قتوة. 

 

 ثانيا: والشرط ينقسم من حيث متعلقة إلى قسمين اثنين هما: 

ف لهو الالرق الى  ي وقف   وه كمن  سب  المنهوةف شرط مكمل للسبب -أ

ف   وشن  حمنم يم وقوةف لهل  ألن األسبنا منهونم ل حمنم لالوة ي وق

للشىه المنهونم ال ي هي  سبنا هرلق ملونة ال بد مأ يحققشن لقونم ملن  

ال ببوة اي ال ب ف م ة حوالن الحو ف اإنه هرق مممة لملن  كمن  

 النتنا الى  هو سب  لجوا الاكنل. 

احمع الالرق هنن هو يمموة ال ب ف ل من ا يبنقه بنلم ب  لهو  

ا يبنق غور مبنهرف بخاف النوع ال نني اآلييف ان يبنق لجوا الاكنل اشو 

 الالرق اوه بنلمنهوة األص وة إنمن هو ا يبنق مبنهر. 

 

ف لهو الالرق الى  ي ل ق به مبنهرل لجود المنهوة شرط مكمل للمسبب –ب 

دلن  ن يريبط ب ب  مأ  سبنبشنف اشو مقو لملن  المنهوة نق شنف م ة 

لالمجني   وه اي القتنصف مأ حوث ال امة   اه راق ال  نل  بوأ الجنني

مأ نقص األقراف لغورهنف اإنه هرق مبنهر اي الم نلال المنمنة اي 
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القتنصف لال  اقة له بأحد  سبنبهف لكىل  اس قبن  القب ةف اإنه هرق 

 . (1)مبنهر لتحة التالف دلن  ن يريبط بأسبنبشنف لكىل  الاشن ل لغورهن

 

 

 

 (2)حكم ترك االشتراط

الالرلق الجل وة هي هرلق م رل   مر اه راقشن إل  المم ف      

 قريق ال خوورف اا ثواا     ال شن  ل يركشنف لال  قنا     هل   يلن. 

 من الالرلق الالر وة ال ي  ننق الالن ع بشن لاجبنم محددلف اإن  

حمع اه راقشن مأ حوث الجم ة كىل   يلنف ألن الالرلق مأ حوث كونشن 

ت خانا الواع لع يقتد الالن ع اه راقشن  ل يركشن مأ حوث داخ ة يح

هي هرلقف للىل  اإن ل مم ف ال شن  ل يركشن     حد سواء مأ هىه 

الحو وةف ل من مأ حوث يقوي شن لمالرلقنيشن الواجبةف اإن موجبه اةثعف للمأ 

اةثع هنن ل قويت الواج  ال ل ر  الالرقف بدلوة  ن الواج  لو انم لنقص 

 أ  سبنبه ال لقوام هىا الالرق الم رل  اإنه ال إثع لال  قنا اي هل . سب  م

هىا مأ حوث اللمومف  من مأ حوث ال قتوةف اإننن نق ع ال ر  إل   

 ق موأ: 

ير  الالرق مع قتد يقويت مالرلقهف لهىا حممه المراهة مأ حوث  -1

هو يقويت الالرقف بترف الن ر  أ حمع يقويت المالرلق الى  يري  

األصة اوه  دم المراهة كمن هو الحن  اي النوع ال نني مأ   وهف ل

ال ر  كمن سوأييف للمأ المراهة ثب ت إمن اي ير  الالرق  مدا مأ 

 نه  ال  ب  اي ير  الواج  لإبانلهف ل من من جنء اي حديث النبي 

قن : )ال يجمع بوأ مق رق لال يقرق بوأ مج مع خالوة التدقة(    جمع 

قرقة بغوة يق وة مقدا  الواج ف كمأ  نده   بلون هنل  موا  الاكنل الم 

جملشن إل  هونه جن ه البنلغة   بلوأ  يلن لو بت اوشن جمولن هنل لاحدل 

                                                           
 .69-64ف لالخلر  ص59-57 بن زهرل ص  ان ر (1)
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بد  هنيوأف لكىل  يقريق األموا  المج ملة بغوة يق وة الاكنل  ل 

اإها  (3)ال خ ص منشنف ك بلوأ هنل بوأ  ج وأ يج  اوشن هنل لاحدل

لع يج  اوشن هيء لنقتنن حتة كة هري   أ  ق مت بونشمن نتقوأ

النتناف لغور هل  مأ األحنديث  الالريقة ال ي ل د اوشن النشي  أ 

ال ر  ل الرق بغوة  دم انلقند المالرلق ك ورلف ل قة د جنم النشي 

المراهةف اا بد مأ إثبنيشنف ل من الحرمة اا محة ةثبنيشن ن را لمن يقر  

 يحقوق الالرق  ل منله.  مأ  ن الالن ع ال قتد له اي

ير  ل الرق مأ غور قتد إل  إبان  المالرلق ليقوي هف كمأ اق  ع مع  -2

هريمه الالونه لمالنحنة بونشمنف ان و  أ هل  نال  الاكنل  نشمنف اإنه ال 

 كراهة     لاحد منشمنف للدم القتد إل  اةبان . 

وأ هىا مع االن بنه إل   ن المالرلق ال بد بنقة اي ك  ن الحنل  

المناو وأ مندام لع ي حقق هرقهف ألن ملن  الالرق هو هل ف هىا بنلن بة 

ل الرق الما قف ل من الالرق المقود بلدم اللى ف اإن مالرلقه يتح مع 

 اوايه إها كنن القوام للى  مأهلن اوه مأ قبة الالن ع. 

 

 المانـــــــع: 

 تعريفـــه: 

رمننف لالمفف المنع اي ال غة يا ق     ملنن م لددلفهي: الح 

لالمننز ةف لال قتورف يقن  ُمنع اانن حت ه    حرمه منشنف لمنه قوله 

يلنل : )مننع ل خور مل د  ثوع(    حن م منهف كمن يقن : ام نع  أ الالشندل    

كف  نشنف لكىل : مننع الاليء  ه ه ننز شع اوهف لهو اي َمنَلَةم مأ قومه    

 . (1)قول لحمنية

ا  األصولي: )هو الوصف ال نهر المنلبط لالمننع اي االصا 

ف  ل هو: (2)الى  ي   ام لجوده حممة ي   ام  دم الحمع  ل  دم سببه(

                                                           
جبون الاكنل كمن لو كنن المن  مقتوال     الالركنء كة لهىا     مىه  الالنالوةف ل من الحنقوة اوو (3)

     مقدا  حت ه. 
 المتبن  المنور لمخ ن  التحن  مندل )منع(.  ان ر (1)
 .7إ هند القحو  ص (2)
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)األمر الالر ي الى  ينناي لجوده الغرض المقتود مأ الحمع  ل مأ 

ف لإها   دنن يواوح ملننه  ك ر اإنه هو: )من يوقف لجود غوره     (3)سببه(

 هو ه(.انلدامه لكنن خن جن  أ من

مأ هىا ال لريف ل مننع ند    ن المننع هقوق ال ب   ل نقولهف  

انل ب  هو من يوقف لجود غوره     لجودهف لالمننع من يوقف لجود غوره 

    انلدامهف للىل  اإن كة األحمنم لالماح نم ال ي يقدمت ملنن اي بنا 

ه ع يلنل  ال ب  يممأ  ن نابقشن     المننع يقريبنف بة إن الالنقبي  حم

 سمنه سببنف ل راة بأنه: )ال ب  المق لي لل ة ينناي حممة الحمع(. 

 

 أنواعــــه: 

 ينق ع المننع مأ حوث األمر الم ل ق     زلاله إل  ق موأ:  

مننع مؤثر اي سب  الحمعف    مؤثر اي يلاوة ال ب   أ إن نج حممهف  - 

ا المننع مريبط لمؤثر م ة الدَّيأ اإنه مننع مأ موانع لجوا الاكنلف لهى

اي سب  لجوا الاكنلف لهو  الم ج ي اي م   النتناف ألن الديأ مننع 

مأ يحقوق م   النتناف اإها لع ي حقق النتنا سقط لجوا الاكنل 

 لىل . 

 مننع مؤثر اي الحمع نق ه دلن  ن يمون له    ا يبنق بأسبنبه:  -ا

إها ق ة  م ة األبول اي حق لجوا القتنص     األاف اإن األا 

ابنه  مدا لع يج    وه القتنص لمننع األبولف إه ا  برهن الالن ع مننلن مأ 

موانع القتنصف ل جمع جمشو  الققشنء     هل  دلن النى  الو ور منشعف 

اإن هىا المننع منت       صة الحمع دلن  ن يمون له     اقة بأسبنبهف 

مأ موانع صحة التال  لكىل  التال مع حمة النجنسةف اإن النجنسة مننع

 دلن م ن  بأسبنبشن. 

 

 هىا لكة مأ هىيأ النو وأ ل مننع ينق ع إل   ق نم م لددل  همشن:  

                                                           
 .60 بو زهرل ص (3)
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مننع مؤثر اي  صة انلقند سب  الحمعف بملن   ن ال ب  ينلدم بوجوده  - 

ك ونف م ة حرية البوعف اإنشن مننع ألصة الرق الى  هو سب  انلقند البوع 

إن نن حرا آلخر كنن البوع بنقاف للدم انلقند سببه     الرقوقف ا و بنع 

 لهو الرق. 

مننع مؤثر اي يمنم ال ب  لال ب  منلقد مع لجودهف للمنه ننقصف م ة  -ا

بوع اةن نن من يم مه غورهف اإن سب  الحمع هو س اة ال ترفف لهي 

موجودل بنلجم ة اي حق القلوليف إه إنه لوس له إبان  اللقد بلد  قده 

جنزل مأ المنل  األص ي لهف للمأ هىه ال  اة ننقتةف للىل  لقبة اة

 يبق  اللقد ملشن صحوحن موقوان     إجنزل صنح  الحق. 

 لينق ع المننع المؤثر اي الحمع إل  ثاثة  ق نم  يلنف هي:  -2

مننع يمنع اب داء الحمعف اا يقوم الحمع مله  صاف م ة خون  الالرقف  - 

 ف اا البنئع منل  ل  مأف لال المال ر  منل  اإنه مننع ل بوم  صة الم 

 ل بوعف قبة ان شنء مدل الخون ف لهل   غع قونم سب  الم   لهو اللقد. 

مننع يمنع يمنم الحمعف اأصة الحمع ثنبت ملهف للمنه حمع ننقصف م ة  -ا

خون  الركية اي البوعف اإن م   البوع ثنبت ل مال ر  اوهف لكىل  م   

ثنب نن ملهف للمنشمن م موأ ننقتوأف بملن   نه  البنئع ل  مأف اإنشمن

 يجوز ل مال ر  ا   البوع بلد  كية المبوع بدلن  ان  ل قلنء. 

مننع يمنع لالم الحمعف انلحمع مله موجود لينمف للمنه قنبة ل نق   -ج

بالرق الران  ل القلنءف خاان ل نوع ال نني الى  يجوز اوه الق   بدلن 

خون  اللو ف اإنه ال يؤثر     لجود الم    ل  ان  ل قلنء. لهل  م ة 

 . (1)يمنمه  صاف للمأ يمنع ال الم اقط

لقد ق ع الالنقبي  حمه ع يلنل  المننع المؤثر اي الحمع مأ حوث  

 مننانيه ل ا   إل   ق نم  خرى قريبة مأ هىه األق نمف لهي: 

 ينق ع المننع إل  ق موأ:  -1

                                                           
 .71-69الخلر  ص ان ر (1)
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ف(  قا: كالا  اللقة بنلنوم  ل الجنون  ل منال يج مع مع الا   )ال م و - 

غورهمنف اإنه مننع مأ  صة ال م وفف لال يجوا اللقة  ن يج مع لاحد 

 منشن مله  بدا. 

من يج مع مع الا    قا: كنلحو ف لالرقف لال قرف اإنشن موانع مأ  -ا

ك ور مأ الواجبنمف للمنشن موانع هر وة بحوث ال يحوة اللقة جواز 

 صة ال م وف. اج من شن مع  

 

 لينق ع هىا النوع ال نني مأ الموانع الالر وة إل  ق موأ اثنوأف همن:  -2

موانع يراع  صة الا  ف لي قي الخانا مأ  ص ه اي حق المخنقبوأ  - 

لكأنه لع يمأف كنلحو  لالنقن  اي حق لجوا التالف اإن ال م وف 

هيء مأ بنلتال     مأ قنم بشأ هىا المننع سنقطف اا يج    وشأ 

التالف للو  دينه كنن بنقاف لدل  دلوة ا يقنع ال م وف  صاف لإال 

 دى األمر إل  اج منع النقولوأ اي الواحد بنلالخص الم حد الجشةف 

 لهو بنقة لمن مر. 

 موانع ال يراع  صة الا  ف للمنشن يراع إيمنمه اقطف لهي     ق موأ:  -ا

الة الاليء ليركه      لال: موانع يتور ملشن المم ف مخورا بوأ  

حد سواءف م ة الرق لاألنوثة اي حق صال الجمن ة لالجملة لاللوديأ 

لالجشند لغورهنف اإن حممشن اي حقشع ال خوور بوأ القلة لال ر  مع بقنء 

 صة الخانا اي حقشع  غع المننعف بدلوة صح شن منشع لاةثنبة   وشن إها 

 ال وهن. 

لشن مخورا بوأ القلة لال ر ف للمأ ثننون: موانع ال يتور المم ف م 

ي قط اةثع  نه ب ببشن  ند ال ر ف مأ هل  الرخص بأنوا شنف اإنشن مننلة 

مأ يريو  الحرج لاةثع     ين   اللايمة. مع بقنء  صة ال م وف بنللايمة 

 . (1) يلنف بدلوة صح شن مأ المم ف لو ال شن مع اةثنبة   وشن

 وأ.ان ش  لالحمد ر  ا اللنلم 
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 القشــــــــر 

 المقدمـــــة

 يمشوـــــد

 يلريف   ع  صو  الققه 

 هر  ال لريف اةاناي لل ع  صو  الققه لملن  الل ع 

 يلريف الل ع اي االصاا  

 ملن  األصو  لغــة

 ملن  األصو  اي االصاا  الالر ي 

 ملن  الققه لغــة

 صاا  الالر يملن  الققه اي اال

 يح وة يلريف الققه اي االصاا  الالر ي 

 هر  ال لريف ال قبي لل ع  صو  الققــه 

 يح وة يلريف الجمشــو  

 مواوع   ع  صو  الققــــــــه 

 القنئدل مأ د اسة   ع  صو  الققه 

 اس مدادام   ع  صو  الققه لمتند ه 

 لااع   ع  صو  الققه

 ة  هع الم   لالمؤلقنم األصولو

 أسباب ارتالف الفقهــــاء

 يمشوـــــد 

  سبنا االخ اف بوأ الققشــــنء 

  د هبشنم 

 خنيمـــة

 مصادر التشريع اإلسالمـي 

 يمشوــــد 

 القسم األول المصادر المتفق عليها

 

 القرآن الكريـــم
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 يلريقـــه 

 يح وة ال لريــف 

 هرلق القرآنوــة 

 حجو ــه 

 قريقة ناللـــه 

 قرآن المريع لقريق ه اي ملنلج شن  حمنم ال

 السنة المطهـــــرة

 يلريقشن

  نواع ال نة الالريقة   

 مراي  ال نة الالريقة مأ حوث ثبويشن 

 ال نة الم وايرل 

 ال نة اآلحــندية 

 مراي  الل ع الم  قند مأ ال نة الالريقة  

 حجوة ال نة الالريقة  

 حجوَّة مريبة ال نة الالريقة مأ الم نا المريع اي ال

 هرلق حجو ِة ال نة الالريقة   

 ممننة ال نة الالريقة مأ القرآن المريع مأ حوث قريق شن اي ال الريع

 اإلجمـــــاع

 يلريقــــه 

 يح وة ال لريــف 

  كأ اةجمنع 

  نواع اةجمــنع 

  دلة حجوة اةجمــنع التريح 

  دلة نقنل االح جنج بنةجمنع ال مويي 

 منع ال مويي لمننقال شع ألدلة النناوأ له  دلة المح جوأ بنةج

 هــــرلق صحة اةجمنع 

 حمع اةجمــنع

 د جــنم اةجمــنع 
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 مريبة اةجمنع مأ القرآن المريع لال ــنة 

  ه وة اةجمــنع 

 القيـــاس

 يلريقــه 

 األدلـــة 

  دلة ال نهرية لمأ لاالهع ممأ  د االح جنج بنلقون  

   كنن القون  لهرلقشن 

 هرلق القرع 

 هرلق الل ــة 

 مراحة قرق إثبنم الل ة 

 حمع القون  لمريب ه مأ الم نا لال نة لاةجمنع 

 المتند  المخ  ف اوشن

 االستحسان

 يلريقه

  نواع االس ح نن 

 اس ح نن النص

 اس ح نن اةجمنع

 اس ح نن اللرل ل

 حجوة االس ح نن لمىاه  الققشنء اوشن 

 متند  ال الريع  حمع االس ح نن لمريب ه بوأ

 االستصحاب، أو استصحاب الحال 

 يلريقــه 

 حجو ه لمىاه  الققشنء اوه 

  دلة كة مأ الم ب وأ لالنناوأ لاح جنج بنس تحنا الحن  

  دلة النناوــأ 

 م ن  يواح الخاف لحدلده 

 قبولة االس تحنا 

 حممه لمريب ه بوأ األدلة األخرى 
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 االستصالح أو المصالا المرسلة 

 ل لريف ا

 يح وة ال لريف 

 حجوة المتنلح المرس ة لاخ اف الققشنء اوشن 

 مراي  المت حة ل نوا شن 

 هرلق اللمة بنلمت حة المرس ة 

 حمع المتنلح المرس ة لد ج شن بوأ متند  ال الريع األخرى 

 العــرف 

 يلريقــه 

  نوا ــه 

وَّ ــه   حج ِ

 هرلق اللمة بنللرف 

 وأ متند  ال الريع األخرى اللرف التحوح لمريب ه ب

 مذهب الصحابــي 

  نواع مىاه  التحنبة 

  دلة الجمشو  اي االح جنج بمىه  التحنبي 

  دلة النناوأ لاح جنج بمىه  التحنبي 

 ال رجوــح 

 شرع من قبلنا

 األدلـــة 

 مباحث الحكـــم

 يمشوــــد 

 يلريف الحمع

 يح وة ال لريف لمح رزايه

  ق نم الحمع 

 لحمع ال م وقي  ق نم ا

 الواجب  

 يلريقه ل ق نمه
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 يلريف الواج  

  ق نم الواج  

 مأ حوث ا يبنقه بوقت  ل  دم ا يبنقه به: اإنه ينق ع إل  ق موأ 

 القنئدل مأ هىا ال ق وع 

  نواع الواج  المؤقت

 الواج  الموسع 

 الواج  الملوـق 

 الواج  هل الالبشوأ 

 ل  موسع لملوق له  هبشوأ القنئدل المريبة     يق وع الواج  إ

 حمع الوقت بنلن بة ل واج  المؤقت 

 يحديد جاء الوقت الى  يل بر سببن ل وجوا المؤقت

 ان قن  الواج  الموسع إل  ملوق 

  نواع الواج  المؤقت مأ حوث لقت ال ه لاةيونن به 

 األداء 

 اة ـــندل 

 القلـــنء 

 دلوة قلنء الواج  لحممه 

 لنء  نواع األداء لالق

  نواع األداء 

  نواع القلــنء 

 قلنء بم ة ملقو 

 قلنء بم ة غور ملقو 

 قلنء يالبه األداء

 ال ق وع ال نني ل واج 

 الواج  المحدد

 الواج  غور المحدد

 الحممة اي ال حديد ل دمه 

 حمع الواج  المحدد لغور المحدد
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 األدلــــة 

 ال ق وع ال نلث ل واج 

 الواج      اللوأ

 لمقنئيالواج  ا

 حمع الواجبوأ اللوني لالمقنئي 

 محة يل ق الواج  المقنئي 

 األدلــــــة

 ان قن  الواج  المقنئي إل  لاج   وني 

 ال ق وع الرابع ل واج 

 الواج  الملوأ

 الواج  المخور

 الحممة اي هىا ال ق وع 

 محة يل ق الخانا اي الواج  المخور 

 األدلــة 

 مقدمة الواجــب

 الواج   ق نم مقدمة 

 مأ حوث نوع األمر المريبط بشن 

 مأ حوث نوع يل ق الواج  بشن 

 مأ حوث كون الواج  الم ل ق بشن ما قن  ل مقودا 

 حمع مقدمة الواج  لدلو ه 

 المنــدوب

 يلريقـــه 

  نوا ــه 

 ـ المندلا المؤكد  ل ال نة المؤكدل1

 ـ المندلا غور المؤكد2

 ـ المندلا الاائد3

 دلا قرق ثبوم المن

 هة المندلا مأمو  به
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 األدلــــــة 

 مننقالة دلوة الحنقوة 

 مننقالة دلوة الالنالوة

 ال رجوــح 

 هة الندا يم وف 

 خنيمـــــة 

 حمع ير  النقة بلد الالرلع به

 األدلــــة

 اس د  الحنقوة لمىهبشع بأدلة منشن 

 الحــــــرام

 يلريقــــه 

  نوا ـــه 

 حمع الحــرام 

 ل ق الوجوا لالحرمة بنلاليء الواحدم ألة إممنن ي

 األدلـــة 

 ال رجوــح 

 م ألة حمع األمر لالنشي اي ادهمن

 محة النااع اي الم ألة لملن  اللديأ 

 األدلة لمننقال شـــن 

 ال رجوح لاالخ وــن  

 المكـــــروه 

 يلريقه ل ق نمــه 

 حممــــه 

 هة الممرله منشـي  نـه 

  دلة ثبوم المراهــة 

 ـــاحالمبـ

 يلريقـــه 

 قرق ثبوم اةبنحــة 
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 هة اةبنحة مأ المأمو  به 

 األدلــــة

 المننقالــة 

 ال رجوـــح 

 هة المبن  حمع هر ــي 

 حمع اةبنحـــة 

 مرتبة العفـــو

 ال رجوـــح 

 الحكم الوضعـــي 

 يلريف الحمع الوالي 

  نواع الحمع الوالي 

 السبـــب

 يلريقــه 

  نواع ال ـب  

 وظنم حو  ملن  ال ب  لحممه م ح

 الشــــــرط 

 يلريقه 

  نـــواع الالــرق 

 الالرق المح 

 هرق اي حمع الل ة 

 هرق اي ملن  ال ب 

 هرق مممة ل  ب 

 هرق مممة ل م ب 

 حمع ير  االه راق

 المانـــــــع 

 يلريقـــه 

  نوا ــــه 

******* 
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