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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 

 

 الذرس األول

¢ 

 -وآه، أما بعد: الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف، وصحبف، ومـ

أن يػؼفـا يف الديـ، وأن ُيَعّؾؿـا ما يـػعـاا، وأن يـػعـاا بؿاا َطّؾؿـاا،  -وطال جؾ  - فلسلل اهلل

 ل ذلؽ والؼادر طؾقف، ثؿ أما بعد:وأن يزيدكا طؾًؿا كافًعا وطؿاًل صالًحا، إكف ول

لصاغقر ماـ يف شارح الاـ ظؿ ا -إن شاء اهلل- هق الدرس إول -طز وجؾ- ففذا بعقن اهلل

 مختصر التحرير يف طؾؿ أصقل الػؼف.

 طؾٌؿ جؾقٌؾ طظقؿ، غاية يف إهؿقة. -أيفا اإلخقة الؽرام-وطؾؿ أصقل الػؼف 

ومـ الؿفؿ لطالب العؾؿ إذا أقبؾ طؾك دراسة طؾؿ أن ُيؼبِؾ طؾقف ُمِجاال  وُمَعظمًؿاا، وطارًفاا 

ؾ طؾاك العؾاؿ وبادأ يف دراساتف محًباا بلهؿقتف ومؽاكتف، ومحًباا أيًضاا: ٕن صالاب العؾاؿ إذا أقبا

ومعظًؿا فنكف يستػقد مـف الػائادة العظؿاك، بخاالل الطالاب الاذي يادخؾ طؾاك العؾاؿ بـػساقة 

ب، قال: واهلل كشقل   هذا العؾؿ، وهذا العؾؿ يعـل ٓ فائدة فقف. وإيشالؿجرم

ماـ َأَجاّؾ  وطؾؿ أصقل الػؼف قد كال يف طصركا الحاضر كصقًبا وافًرا ماـ التزهقاد، ماع أكاف

 العؾقم وأطظؿفا.

وقبؾ أن كبدأ يف هاذا الؿاتـ ويف هاذه الادورة، كرياد أن كعارل كقاػ كشال طؾاؿ إصاقل  

اقا الػؼاف طاـ الؿصاطػك -رضال اهلل ععاالك طاـفؿ- الصحابة ، َطّؾؿفاؿ الػؼاف ورّبااهؿ ملسو هيلع هللا ىلص َعَؾؼُّ

 .-طؾقف الصالة والسالم بلبل هق وأمل-وفؼففؿ وَدّرهبؿ، 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

فؼفاااء ومجتفااديـ، وُهااؿ يف أطؾااك ُرَعااب  -هلل ععااالك طااـفؿرضاال ا–وكااان الصااحابة 

 آجتفاد.

طـاادهؿ الؾغااة العربقااة بالّسااؾقؼة، فُفااؿ مااـ  -رضااقان اهلل ععااالك طؾااقفؿ- وكااان الصااحابة

 العرب إقحاح الذيـ ُيحتج بُِؾغتفؿ، عؿام.

قر، واجتؿاع ماع هاذا  ..فؿسللة الؾغة طـدهؿ حاضرة وقائؿة يف أمثؾ وأجؿؾ وأرقك الصُّ

لقس فؼط الؾغة، فالؾغة يعرففا حتك كػار قريش يعرفقن الؾغة، صا  وٓ ٓ  لؽاـ اجتؿاع ماع 

: فجؿعقا بقـ معرفة الؾغة والحؼائؼ الؾغقية، ومعرفاة الحؼاائؼ الشارطقة ملسو هيلع هللا ىلصهذا صحبة الـبل 

 وإسالقب الشرطقة.

فُفؿ يعرفقن أساؾقب الشارع، ويعرفاقن لغاة الشارع، ويعرفاقن لساان الشارع، ويعرفاقن 

 يًضا لسان العرب ولغة العرب.أ

هق أفضؾ وأففؿ وأطؾاك  ملسو هيلع هللا ىلصولُسـّة الؿصطػك  -طز وجؾ-وهبذا فنن ففؿفؿ لؽتاب اهلل 

 َفْفؿ: ولفذا ما كاكقا يحتاجقن إلك دراسة الؾغة بآكتساب، مثؾ ما كدرس كحـ أن..

جقن إلاك أن كحتاج كتعؾؿ الـحق، وأن أقسام الؽالم ثالثة، وما إلك ذلؽ، ما كاكقا يحتاا

 هذا.

ويف الققت ذاعف ماا كااكقا يحتااجقن إلاك أن ُيؼاال لفاؿ إن إمار يؼتضال القجاقب، وأكاف 

يحػظقن متـ وٓ شلء يف أصقل الػؼاف: ٕن هاذا كاان حاضاًرا طـادهؿ يف فؼففاؿ ويف َعَؾّؼاقفؿ 

 طؾك أمثؾ صقرة، واض ! ملسو هيلع هللا ىلصطـ الؿصطػك 

دخؾ طؾاك الؾساان، لؿاا دخاؾ صار أن بادأت الُعجؿاة عا -أيفا اإلخقة الؽرام-بعد ذلؽ 

بااالرفقؼ إطؾااك، التااابعقن َعَؾّؼااقا الػؼااف طااـ  ملسو هيلع هللا ىلصغقاار العاارب يف اإلسااالم، وَلّؿااا َلِحااؼ الـباال 

 .-رضل اهلل ععالك طـفؿ–الصحابة 

ـْ بعادهؿ حتاك جااء إمار يف زماـ عباع إعبااع طـاد اإلماام الجؾقاؾ، اإلماام/  ثؿ عؾؼاه َما
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ورضال طـااف وجؿعـاا بااف يف جـاات الـعااقؿ،  -الكرحؿااف اهلل ععا–محؿاد باـ إدريااس الشاافعل 

رضال اهلل –فقجد أن ذاك الػفؿ وعؾؽ السؾقؼة التال كاكات حاضارة ومقجاقدة طاـ الصاحابة 

ن العؾؿ، كؿا احتااج الـااس إلاك  -ععالك طـفؿ بدأت عغقب طـد بعض الـاس، فاحتجـا أن ُكَدوم

 أن ُيدوكقا الؾغة.

هاؾ كااكقا يحتااجقن إلاك عادويـ يف طؾاؿ  العارب  هؾ العرب امرؤ الؼاقس وٓ غقاره ماـ

 الـحق  ٓ، كاكقا طرًبا أقحاح بالسؾقؼة.

 فاحتقج بعد ذلؽ يف زمـ اإلمام الشافعل أن ُعَدّون هذه الؼقاطد.

ٓ أققل بدأها بؿعـك أكف اخرتع ققاطد لاؿ عؽاـ -هذه الؼقاطد التل بدأها اإلمام الشافعل 

: هذه الؼقاطاد هال الؼقاطاد التال كاان -ـّػ فقفامقجقدة، ٓ، وإكؿا َكشػ طـفا وَجّردها وَص 

يتعامؾقن هبا مع الـصقص الشرطقة، هل الؼقاطد التل كاان  -رضل اهلل ععالك طـفؿ–الصحابة 

 فؼف الصحابة َمبـل طؾقفا، وإن لؿ عؽـ مؽتقبة وُمَصـّػة!

 الػاطؾ طـدهؿ مرفقع وٓ ٓ   -مثاًل –كؿا أن العرب 

 الػاطؾ طـدهؿ مرفقع.

لق جئت لقاحد مـ العرب قبؾ عدويـ الـحق، وقؾت لف: بالـسبة ٕقسام الؽاالم لؽـ هؾ 

 ما هل  ربؿا ٓ يؽقن الجقاب حاضًرا، لؽـ الجقاب مقجقد يف لغتفؿ، ويف كالمفؿ.

، ومقجاقدة يف -رضل اهلل ععالك طـفؿ–كذلؽ ققاطد طؾؿ إصقل مقجقدة يف الصحابة 

 فؼف الصحابة، َفَدّوهنا اإلمام الشافعل.

كؿا احتقج إلك عدويـ الؾغة حتك ٓ عضقع، فاحتقج إلك عادويـ ققاطاد الػفاؿ لؽتااب اهلل 

 ، لػؼف الشريعة.ملسو هيلع هللا ىلصلُسـّة رسؾف  -طز وجؾ-

َوَدّون كتابااف الرساالة، الؽتااب الاذي ُساؿل بؽتاااب  -رحؿاف اهلل–فجااء اإلماام الشاافعل 

 الرسالة، وهل رسالة كتبفا إلك طبد الرحؿـ بـ مفدي.

 سقرة طـ طؾؿ أصقل الػؼف، وكقػ َوَصؾ إلك مرحؾة التدويـ.هذه مؼدمة ي
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

كت الؽتب طؾك أكؿاط كثقرة سـذكرها بعد قؾقاؾ  –بعد اإلمام الشافعل استؿر إمر، وُدوم

 .-إن شاء اهلل ععالك

 لؽـ قبؾ هذا ٓ بد أن كمكد طؾك أن الػؼف َمبـل طؾك إصقل.

: فؼاف -الػؼاف باالؿعـك آصاطالحل باؾ فؼاف الشاريعة كؾاف، لاقس فؼاط طؾاؿ-ِطْؾؿ الػؼاف 

 الشريعة كؾف مبـل طؾك إصقل والؼقاطد الشرطقة.

ومـ اإلشؽآت التل عحصؾ: أن يؽقن اإلكسان كصاقبف يف الػؼاف وافار، ولؽاـ كصاقبف يف 

 إصقل ضعقػ.

يعرل الؿسائؾ الػؼفقة باختالل الؿذاهب إربعة، واستدل أصاحاب  -مثاًل –فتجد أكف 

ذا وكذا، واستدل أصحاب الؼقل الثاين بؽذا وكذا، والراج  يف هاذه الؿساللة الؼقل إول بؽ

مثاًل كذا وكذا، ثؿ ُيؼال لف: لؿاذا كان هذا الؼقل هق الراج   فقؼقل: لؼقة أدلتف مثاًل وَضاْعػ 

 أدلة الؿخالػقـ.

إذا دقؼت الـظر وجدت أن كثقًرا جًدا مـ الخالل الػؼفل بقـ الػؼفاء َمبـل طؾاك خاالل 

 صقلل يف ققاطد إصقل.أ

ولـضرب طؾك هذا أمثؾة، وكلخذ أمثؾة مـ كتاب الطفارة: حتك عؽاقن حاضارة يف أذهاان 

 الجؿقع، ما كبغك كجقب مثال مـ الجـايات وٓ مـ البققع.

ًٓ يف كتاب الطفارة، يف أول باب مـ أبقاب الطفارة..  لؽـ كلخذ طؾك ذلؽ مثا

ء الؽثقار والؿااء الؼؾقاؾ، الؿااء الؼؾقاؾ الاذي مساللة الؿاا -فقؿاا أحساب–درستؿ جؿقًعا 

 وقعت فقف كجاسة ولؿ ُعَغّقره، الجؿقع َمّرت طؾقف الؿسللة وٓ يف أحد لؿ عؿر طؾقف 

 مرت طؾك الجؿقع، صقب..

 رأيؽ يا شقخ  إيش ما ُحؽؿ هذا الؿاء  

 ماٌء قؾقؾ وقعت فقف كجاسة ولؿ يتغقر 

 كجس.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 إيش الدلقؾ 

 كجس وٓ صاهر  

 ؾ وقعت فقف كجاسة ولؿ عغقره، إيش الدلقؾ ماٌء قؾق

 .«إَِذا َوَلَغ الَؽْؾُب يف إَِكاِء أَحِدُكْم َفْؾَقْغِسْؾُه َسْبًعا»

َتْقِن َلْم َيْحِؿِل الَخَبَث »وأيًضا   .«إَِذا َكاَن اَلَؿاُء ُقؾَّ

 ما وجف الدٓلة 

 الحديث يتؽؾؿ طـ الؿاء الذي بؾغ قؾتقـ أكف ٓ يحؿؾ الخبث.

 لل طـ الؿاء الذي بؾغ قؾتقـ، كسلل طـ الؿاء الذي لؿ يبؾغ ُقؾتقـ كحـ ٓ كس

 ُطؾؿ مـ هذا الحديث بؿػفقم الؿخاَلػة، مػفقم الشرط.

 يف أحد يؼقل بغقر كده  والشقخ يؼقل: كجس.

ُسُه َشْيءٌ » َٓ ُيـَجِّ  إٓ ما َغّقر لقكف. «إنَّ اْلَؿاَء َصُفوٌر 

 إًذا الصحق : أكف كجس وٓ صاهر  

ُسُه َشْيءٌ »لحديث كجس:  َٓ ُيـَجِّ  .«إنَّ اْلَؿاَء َصُفوٌر 

 ما وجف الدٓلة  

 ٓ: ما َغَؾَب طؾك ريحف كحـ ٓ كتؽؾؿ فقف: ٕكف كحـ كسلل طّؿا لؿ يتغقر.

 صار وجف الدٓلة: طؿقم الحديث.

   : اسؿ ُمَعّرل با )أل( فقؼتضل العؿقم فَقُعّؿ الؼؾقؾ والؽثقر، ص  وٓ ٓ «إنَّ اْلَؿاءَ »

 يؼقل طـده دلقؾ هـا مػفقم حديث الؼؾتقـ  وإيش

 صقب أن حديث الؼؾتقـ: دٓلتف كقػ ُكجقب طـفا 

َتْقِن َلْم َيْحِؿِل الَخَبَث » فنكاف يحؿاؾ  ،: َأّن كؾ مااٍء لاؿ يبؾاغ قؾتاقـَفَٗٛ٘ ،«إَِذا َبَؾغ اَلَؿاُء ُقؾَّ

 الخبث.

 ومحؾ الؿسللة يف الؿتغقمر وٓ غقره  
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 الؿتغقر هذا إجؿاع أصاًل، لقس محال  لؾبحث. ،يف غقر الؿتغقر

ُسُه َشْيءٌ »مـطقق ، «إنَّ اْلَؿاَء َصُفورٌ »مـطقق   ، ص  يا شقخ! «َٓ ُيـَجِّ

 وهذا دلقؾؽ يا شقخ خؾقؾ: مػفقم.

 : أكف صاهر ٓ يتـجس.فًٗرا نإ ايكٍٛ ايسادحم طؾك الؿػفقم: ؼد  والؿـطقق مُ 

 العؿقم وٓ ٓ لؽـ أكا أسللؽ: هؾ الؿػفقم ُيَخصص 

 ما َمّرت طؾقؽ الؿسللة، ص  

 َمّر طؾقـا أن الراج  يف هذه الؿسللة: كذا وكذا.

لؽـ لؿا كقجل وكـظر يف أصؾ الؿسللة الاذي ُبـقات طؾقاف كجاد أكاف غقار حاضار يف أذهاان 

ـْ ياتؽؾؿ  -أكا ٓ أعؽؾؿ فؼط طـ صالبل، يعـل مثاًل مبتدأ أو كاذا، ٓ–كثقر مـ الـاس  ا حتاك مؿ 

الؿسللة مثاًل، ويؼاقل: الاراج  طـادي فقفاا أن الؿااء ٓ ياـجس: ٕن الؿـطاقق ُمَؼاّدم طؾاك يف 

 الؿػفقم.

 فتؼقل لف: هؾ الؿـطقق العام ُيَخّصصف الؿػفقم  وٓ ما َيْؼقى طؾك عخصقصف  

   إيش فتجد أكف ما طـده يف هذه الؿسللة عحرير وٓ بحث، بسبب 

 إصقلقة فقفا ما فقفا مـ الضعػ.أن مادعف يف الػؼف واسعة، لؽـ الؿادة 

 صبًعا مسللة هؾ العؿقم ُيخصص بالؿػفقم وٓ ٓ  ستليت معـا.

 والجؿفقر يف إصقل يرون أن العؿقم ُيَخّصص بالؿػفقم.

 حتك لق قؾت لفذا: مـطقق، كعؿ: هق مـطقق ولؽـف طام، وهذا مػفقم ولؽـف خاص.

 أيفؿا اْلُؿَؼّدم 

 صقل: أن الؿػفقم الخاص ُمَؼّدم طؾك الؿـطقق العام.طـد جؿفقر إصقلققـ يف إ

وطـااد جؿفااقر الػؼفاااء يف الػااروع: أن الؿاااء الؼؾقااؾ إذا وقعاات فقااف كجاسااة لااؿ ُعَغّقااره أكااف 

 يـجس، ماشل.

 .لقس مقداًكا.، هذا الػرطقةلقس الغرض عؼرير الؿسللة 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 كؿا قال صاحب الؿراقل: -هذه قاطدة استصحبقها-وكؾ ما كذكره 

 ْلُن ٓ ُيْعَتَرُض الِؿَثاُل = إِْذ َقْد َكَػك الَػْرُض َوآْحتَِؿاُل َوالش  

 لقس الغرض عؼرير الؿسللة الػروطقة.

: أكااف يف إشااؽال أحقاًكااا يف أن الطالااب ربؿااا ياادرس الؿااادة يف الػؼااف متقسااًعا، مااع ايػــس 

..، -ماثاًل –الضعػ يف معرفة بعض الؼقاطد الؿفؿة يف إصقل، وطؽسف بعؽسف: عجد أحقاًكا 

إكاديؿقااة يف الجامعااة: أن عجااد شااخص  -مااثاًل –يف بعااض إقسااام  -مااثاًل –وهااذا يؽثاار 

أو كاذا متخصاص يف إصاقل، ولاف فقفاا أبحااث، لؽـاف يف  -ماثاًل –متخصص، أستاذ دكتاقر 

 الػؼف طـده َضْعػ.

 ومـ الؿفؿ لطالب العؾؿ: أن يدرس هذيـ الِعْؾؿقـ.

 بدراسة أصقلقة لؾػؼف، ودراسة فؼفقة لألصقل. وٓ عؽتؿؾ اْلَؿَؾؽة الػؼفقة إٓ

َبْقـَُفَؿاا ﴿أّما أن يؽقن الػؼف خط ٓ طالقة لف بإصقل، وإصقل خط ما لف طالقة بالػؼاف 

 ففذا ُيعترب قصقًرا. [22الرحؿـ:] ﴾َبْرَزٌخ ٓ َيْبِغَقانِ 

 ُأصقؾ يف الؿؼدمات. لؽـل أعجاوزها: لئال -الحؼقؼة-هـاك أمثؾة أخرى 

 ه الؿؼدمة: ُوّدي أن أذكر بعض مبادئ طؾؿ أصقل الػؼف:يف هذ

 :تعسٜف عًِ أصٍٛ ايفك٘ 

ـْ ُيعـاك باالتعريػ  ا ـْ ُيعـك بالتعريػ: يعـل يؿؽاـ لَضاْعػل العؾؿال لسات مؿ  ولست مؿ 

 الجامع الؿاكع وكذا.

 : عؼريب العؾؿ أكف اإلكسان يػفؿ الؿساائؾ، ساقاًء كاان ففؿاف لفاااملكصٛد يف َجٌ ٖرٙ ايدٚز٠

 بالحد الجامع الؿاكع طؾك الطريؼة الؿـطؼقة، أو لؿ يؽـ كذلؽ.

 :ُعسف بتعسٜفات نجري٠: عًِ أصٍٛ ايفك٘

: أكاف العؾاؿ الاذي يبحاث يف أدلاة الػؼاف اإلجؿالقاة، وكقػقاة آساتػادة َٚٔ ٖرٙ ايتعسٜفات 

 مـفا، وحال الؿستػقد.



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  9

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 أصقل الػؼف.يعـل التعريػ هذا يجؿع لؽ أركان  -أيفا اإلخقة الؽرام-وهذا 

: ماا هال أركاان طؾاؿ أصاقل الػؼاف، ووجاف -إن شااء اهلل–وسـُبّقـ يف الدرس الذي بعاده 

 آكحصار يف هذه إركان، فال أحب أن استبؼ هذا.

: أدلاة الػؼاف اإلجؿالقاة، وكقػقاة آساتػادة مـفاا إٔ ٔعًِ أصٍٛ ايفك٘ ُعسف بأْ٘: يهٔ املكصٛد

 وحال الؿستػقد.

 اإلجؿالقة  أدلة الػؼفإيش يعـل 

 حقـؿا كؼقل: )ققل الصحابل ُحجة(: هذا دلقؾ إجؿالل.

حقـؿا كؼقل: قال طبد اهلل بـ ُطؿر: )يتاقؿؿ لؽاؾ صاالة وإن لاؿ ُيحادث(: فقجاب التاقؿؿ 

 لؽؾ صالة.

 هذا الدلقؾ إجؿالل وٓ عػصقؾل  

 هذا عػصقؾل.

 أيـ محؾف  

 طؾؿ الػؼف.

 بل ُحجة، أو لقس بُحجة.لؽـ إصقلل يؽػقف أن ُيؼرر لؽ: أن ققل الصحا

 هذا معـك أدلة الػؼف اإلجؿالقة.

إصقلل ٓ يعـقـف أكف يؼقل لؽ: حديث ابـ ُطؿر أو ققل اباـ ُطؿار )يتاقؿؿ لؽاؾ صاالة( 

 أكف يدل طؾك كذا، ٓ: يعـقف: هؾ ققل الصحابل ُحجة أو ٓ 

 هذا معـك الدلقؾ اإلجؿالل، بخالل الدلقؾ التػصقؾل.

 وكقػقة آستػادة مـفا.. أدلة الػؼف اإلجؿالقة

أن مؿؽـ أططقؽ دلقؾ، لؽـ كقػ عستدل هبذا الدلقؾ  هؾ دٓلتاف طؾاك القجاقب  هاؾ 

دٓلتف طؾك آستحباب  هؾ دٓلتف طاماة يف كاؾ الصاقر أو خاصاة بابعض الصاقر  هاؾ هاق 

 طؾك إصالقف أو ُقّقد 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 هذا معـك كقػقة آستػادة مـفا.

 تػقد معـك حال الؿسإيش وحال الؿستػقد، 

ـْ هق الشخص الذي يحؼ لف أن ُيطباؼ هاذه الؼقاطاد إصاقلقة  ماا هال  قال لؽ: يعـل َم

الؿقاصػات الؿطؾقبة حتك عؽقن شخص ُممهؾ لالساتـباط ماـ الاـ ص الشارطل  واضا  ياا 

 مشايخ 

 ففذه بعض أركان طؾؿ إصقل.

–، وساـُبّقـف يف شلء آخر ُيذكر يف طؾؿ إصقل: وهق الحؽؿ: الؾل هق ثؿرة هاذه إماقر

 بعد قؾقؾ. -إن شاء اهلل

 معـك مقضقع العؾؿ إيش ما مقضقع طؾؿ أصقل الػؼف  

 :  َٛضٛع ايعًِ

قال لؽ: يف بدن اإلكسان: ماـ حقاث  إيش أن لؿا عقجل لعؾؿ الطب، الطبقب شغؾف يف 

 ما يعرض لف مـ إمراض، وكقػقة طالجفا، ص !

 إًذا مقضقع طؾؿ الطب: هق بدن اإلكسان.

 قي يبحث ويـ الـح

 قال لؽ: يبحث يف الؽؾؿة: مـ حقث أواخر الؽؾؿة إطراًبا، و..، إلك آخر هذه إمثؾة.

 يبحث ويـ   فُٛضٛع عًِ أصٍٛ ايفك٘:

: أدلااة الػؼااف: مااـ حقااث آحتجاااج هبااا، وكقػقااة آسااتدٓل هبااا طؾااك إحؽااام َٛضــٛع٘

 : إدلة.فُٛضٛع٘الشرطقة: 

 ثؿرة هذا العؾؿ إيش 

: الؾال هاق آساتـباط الصاحق  بايٓسـب١ يًُذتٗـد   -أيفا اإلخاقة الؽارام- يعًِمثس٠ ٖرا ا

 لألحؽام الشرطقة.

 أصاًل هق ٓ يؿؽـ أن يؽقن مجتفًدا إٓ إذا كان طالًِؿا بإصقل.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

: الؿبتدئ لؿا يبدأ يدرس أصقل الػؼاف، خؾاص الؿاتـ الصاغقر وٓ الاـّظؿ ٚبايٓسب١ يػريٙ

ل: ثؿرة طؾؿ أصاقل الػؼاف هال اساتـباط إحؽاام الشارطقة، الصغقر وٓ غقره، هؾ.. واهلل يؼق

 الحؿد هلل درسـا أصقل الػؼف، بؽره كبدأ كستـبط إحؽام الشرطقة!

 ٓ! هذه الثؿرة ٓ عحصؾ لؾؿبتدئ، ٓ عحصؾ لؾُؿَؼؾمد. جقد..

: يصااقر طـااده ثؼااة يف طؾااؿ الػؼااف،  ًٓ لؽااـ بالـساابة لؾؿؼؾااد حقـؿااا ياادرس أصااقل الػؼااف أو

 لشرطقة الؿدوكة يف ُكُتب الػؼفاء.إحؽام ا

ُكعاين مـ هذه الؼضقة: بعض الـاس لقس طـاده ثؼاة يف  -أيفا اإلخقة الؽرام-وكحـ الققم 

الػروع الؿدوكة يف كتب الػؼفاء، يؼقل: هذه آراء رجال مبـقة طؾك أقاقال وأققساة وكاذا، لؽاـ 

 ة طؾك أصقل.إذا َدرس أصقل الؿذهب ودرس أصقل الػؼف طرل أن هذه الػروع مبـق

 واض  يا مشايخ! 

 ففذه مـ الثؿرات.

 فضؾ طؾؿ إصقل  إيش : فضً٘

 الؾل جاء مـ الؿديـة والؾل جاء مـ كذا يعـل، ما الػضؾ الذي يـالف 

ِِ اُُ »: ملسو هيلع هللا ىلصكؼقل: يؽػل أن طؾؿ إصقل مـ طؾقم الشريعة الداخؾة يف طؿقم ققلف  َمْن ُيررِ

ي الدِّ 
ْفُه فِ  .«ينبِِه َخْقًرا ُيَػؼِّ

 وٓ كحب أن ُكطقؾ يف هذا.

 .َبادئ ايعًّٛ ٜرنسٕٚ ٚاضع ايعًِهـا مسللة: يف 

 اكتبفقا!

ُٜطًل بإطالقني:  ٚاضع ايعًِ 
: بؿعـك الذي أكشل هذا العؾؿ واخرتطف بعد أن لاؿ يؽاـ مقجاقًدا طـاد ٚاضع ايعًِطـدكا  -

طؾقاف –قًدا طـاد آدم برمجة الحاسب، هؾ كان مقجا -مثاًل –الـاس، مثؾ: العؾقم أن الحديثة 

 أو كذا  ٓ: هق طؾؿ ُاخرتع، ص  وٓ ٓ   -رضل اهلل طـفؿ–  أو طـد الصحابة -السالم
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ٖرا َع٢ٓ ٚضع ايعًِ، املع٢ٓ األٍٚ.
ُيؼال: فالن واضع العؾؿ: بؿعـك الؽشاػ طـاف، ٓ بؿعـاك آخارتاع:  ٖٚٓاى َع٢ٓ آخس: -

ـْ قبؾف، لؽـف لؿ ُيصـ د ققاطده.أن هذا العؾؿ مقجقد طـد َم ن ولؿ ُعجر   ػ ولؿ ُيدو 

 هق اإلمام الشافعل. عًِ األصٍٛ: ٚاضع٘صقب.. 

 بلي الؿعـققـ  إول وٓ الثاين 

الثاين: اإلمام الشافعل ما اخرتع شقًئا، إكؿا كشػ طاـ ققاطاد آساتـباط الؿقجاقدة طـاد 

 واض  هذا! -رضل اهلل ععالك طـفؿ–الصحابة 

ا، لقش هذا  الؿعـك مفؿ  هذا معـك مفؿ جد 

 ٕن الققم ُعطرح قضقة: وهل قضقة التجديد يف طؾؿ أصقل الػؼف.

 التجديد يف طؾؿ أصقل الػؼف كؾؿة جؿقؾة، ويـدرج عحتفا صقر.

 مـ التجديد مثاًل: أكؽ ععؿؾ مـظقمة.. خالص.

 مـ التجديد: ععؿؾ لؽ َمَشّجرات طؾك هذا الـؿط، هذا عجديد.

ا ُمّقسااًرا، خااالل مااـ الؿسااائؾ الصااعبة، خااالل مااـ مااـ التجديااد: أن عؽتااب كتاًبااا مبسااطً 

 الؿسائؾ الؽالمقة والؿـطؼقة وكذا، هذا عجديد.

 هذا عجديد حسـ ما فقف مشؽؾة.

 لؽـ هـاك كؿط مـ التجديد هق غزو لؾشريعة: محاولة هدم لؼقاطد الديـ!

 معـك التجديد إيش 

ن الـفال يؼتضال التحاريؿ، التجديد يف ققاطد العؾؿ: يليت ويؼقل: )واهلل الساؾػ طـادهؿ أ

لؽـ هذا ٓ يتـاسب مع العصر الحاضر، ٓ بد أن كعقد الـظر، يؼقلقن: إمر يؼتضل القجقب 

والـفال يؼتضال التحاريؿ، ألػااظ طؿاقم، واإلجؿااع ُحجاة، الؼارآن ُحجاة، يجاب أن ُكَػااّرق(! 

ـة مـفا أشقاء  ـة ُحجة  ٓ: يجب أن ُكعقد الـظر يف هذه إمقر، السُّ عشريعقة، ويف أشقاء غقار السُّ

ـة..، وكبدأ كضع ققاطد جديدة لػفؿ الديـ!!  عشريعقة وكذا، والسُّ
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

هااذا التجديااد...، طؾااؿ أصااقل الػؼااف ٓ يؼبااؾ التجديااد هبااذا الؿعـااك، وأي عجديااد هبااذا 

 الؿعـك ففق عجديٌد مرفقض عؿاًما.

   إيش ولفذا اكتبفقا لفذه الؼضقة: طؾؿ إصقل ٓ يؼبؾ التجديد إٓ يف 

 يف شؽؾ العرض، ٓ يف مضامقـ الؿسائؾ. 

 .اسِ ٖرا ايعًِإلك  -أيفا اإلخقة الؽرام-كليت أن 

ُٜس٢ُ  : بعؾؿ إصقل.ُٜٚس٢ُ: بعؾؿ أصقل الػؼف، ٖرا ايعًِ 

وبعضافؿ ُيؾِؿاا  َمؾؿًحاا لطقًػااا هـاا: وهااق أن طؾااؿ إصاقل: هااق أصاقٌل لػفااؿ الشااريعة، 

ًٓ لَػفؿ الػؼف بالؿعـك   آصطالحل..ولقس فؼط أصق

يعـل فروع الػؼف الؿقجقدة ٓ بد فقفا أن عـبـل طؾك إصقل، هذا واضا ، صقاب مساائؾ 

آطتؼاد إذا أجؿع الساؾػ يف مساللة ماـ مساائؾ آطتؼااد، كؼاقل: اإلجؿااع ُحجاة وٓ يجاقز 

 ٕحد أن ُيخالػفؿ وٓ ٓ 

 كعؿ: إًذا هـا قاطدة أصقلقة: ُحجقة اإلجؿاع.

ّٓ لفااا عطبقااؼ يف مسااائؾ   مااا لفااا عطبقااؼ  هااؾ هاال مختصااة بالػؼااف بااالؿعـك آطتؼاااد و

  الػروطل

 -لعاؾ اهلل أن يقسار-كتااب يصادر قريًباا  -إن شاء اهلل–ٓ: ولفذا الشقخ عؿقؿ الؼاضل لف 

 يف أصقل الػؼف الَعَؼدي، أو يف أصقل َفْفؿ الـ ص العؼدي..

اـة ُحجاة(: فالؿؼصقد حقـؿا ُيؼال مثاًل: )الؾػظ العام، اإلجؿاع ُحجة ، الؼارآن ُحجاة، السُّ

 كؾ هذا ٓ يـطبؼ فؼط طؾك فروع الػؼف.

 .باستُداد ٖرا ايعًِطـدكا ما يتعؾؼ  -أيفا اإلخقة الؽرام-كذلؽ 

 مـ أيـ ُيستؿد طؾؿ إصقل  

 طؾؿ إصقل ُيستؿد:
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ـة، هـاك ققاطد أٚاّل مبـقاة  -بؾ كثقر جاًدا ماـ الؼقاطاد إصاقلقة هال-: مـ الؽتاب والسُّ

 هذا واحد. ملسو هيلع هللا ىلصؾك آيات مـ الؼرآن، وأحاديث طـ الؿصطػك ط

: مبـل يف كثقر مـ مباحثف خاصًة مباحث دٓٓت إلػااظ يف كثقار مـفاا مبـقاة األَس ايجاْٞ

 طؾك لغة العرب: العؿقم، وكثقر مـ مباحث دٓلة إلػاظ الؿـطقق، والؿػفقم وغقرها.

وهاذا -يؼقلقن: ُيستؿد مـ طؾؿ الؽاالم وهـاك مسائؾ أصقلقة مبـقة..، ُيعرب إصقلققـ و

 .-التعبقر فقف ما فقف

 لؽـ كؼقل حتك َكْسؾؿ مـ هذا التعبقر: هـاك مسائؾ ُيستؿد مـ طؾؿ أصقل الديـ. 

ـة فرًطا طـ أن الؿصطػك  ـة ُحجة(، ألقست ُحجقة السُّ كبل ُمرَسؾ   ملسو هيلع هللا ىلصحقـؿا ُيؼال: )السُّ

  ٓ  ففذا استؿداٌد مـ طؾؿ أصقل الديـ.وأكف معصقم مـ الخطل يف عبؾقغ الشريعة  ص  وٓ

ُيسااتَؿد مااـ إحؽااام الشاارطقة الؿـؼقلااة طااـ الصااحابة  -أيفااا اإلخااقة الؽاارام-كااذلؽ 

 والتابعقـ.

والتاابعقـ لفاؿ بنحساان عؽؾؿاقا يف كثقار ماـ  -رضال اهلل طاـفؿ–كؿا قؾـاا: إن الصاحابة 

، لؽـ ًٓ إحؽام الشرطقة التل عؽؾؿاقا  إحؽام الشرطقة، ولؿ يتؽؾؿقا يف أصقل الػؼف استؼال

فقفااا ُيسااتؿد مـفااا ققاطااد أصااقلقة، وكااذلؽ ُيسااتؿد مااـ إحؽااام الشاارطقة، بؿعـااك  التؿثقااؾ 

 لؾؼقاطد إصقلقة.

 يف الؿؼاصع أو الدروس الؼادمة. -إن شاء اهلل–سـذكر بعض الؿسائؾ 

إلاك  فٝـ٘ اْكسـُ   طـسم ايتصـٓٝف    -أيفا اإلخاقة الؽارام- إٔ عًِ األصٍٛلؽـ هـا ُكـَبمف إلك 

صريؼتان، إلك صريؼتقـ، صبًعا )صريؼتان( هذا طؾك لغة )َقْد َبَؾَغاا فِال الَؿْجاِد غاَيَتاَهاا( يجاقز ياا 

 شقخ  خالص الحؿد هلل..

 فاْكسُ  إىل طسٜكتني:
 صريؼة الحـػقة. -

 صريؼة الجؿفقر. -
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

خاالل هذه صريؼة التصاـقػ مدرساة يف التصاـقػ، ٓ كؼصاد هـاا الخاالل الػؼفال أو ال

إصقلل بقـ الحـػقاة وباقـ غقارهؿ، أن الحـػقاة قاالقا طؾاك سابقؾ الؿثاال: الـفال ٓ يؼتضال 

 .الػساد، وأن غقرهؿ قالقا: الـفل يؼتضل الػساد

لاااقس هاااذا الؿؼصاااقد، الؿؼصاااقد: يف صريؼاااة التصاااـقػ، صريؼاااة عصاااـقػ العؾاااؿ،  ،ٓ

يؼااة والجؿفااقر لفااؿ مصااطؾحات العؾااؿ، عرعقااب إبااقاب، عؼسااقؿ الباااب، فالحـػقااة لفااؿ صر

 صريؼٌة أخرى.

هـاك أكؿاط أخرى يف التصـقػ يف طؾؿ أصقل الػؼف، مثاًل: كجد بعض الؽتاب مختصارة، 

 بعضفا مطقلة، بعضفا مذهبقة، وبعضفا مؼاَركة أو مستؼؾة.

حقـؿا يؽتب كثقر مـ الؿتؽؾؿقـ الؿتخصصاقـ يف طؾاؿ الؽاالم عجاد أكاف ربؿاا يؽتاب يف 

إلاك الشاافعقة أو إلاك الحـػقاة،  -ماثاًل –..، ربؿاا هاق يؽاقن مـساقًبا أصقل الػؼف لقس بالـ َػس

 لؽـ َلّؿا عجد كتابتف إصقلقة عجد أهنا كتابة مستؼؾة طؼؾقة، لقست علصقاًل ٕصقل مذهبف.

 هـاك يعـل عؼسقؿات أخرى.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
 

 -، قال:كشرح إبقات الثالثة، وهبا يؽقن اكتفك الدرس إول

 َأْحَؿرررررررُد َربِّررررررري َواِ رررررررَب الُعُؼرررررررو ِ 

 

 

ُسرررررررو ِ  (0) ُِّ َطَؾرررررررى الرَّ  َوَصرررررررلِّ َيررررررراَر

ررررررِغقرِ   ِِْؿررررررَي ال َّ  َواْكُتررررررْب َقُبرررررروَ  َك

 

 

 َكَلْصرررررررررررِؾِه ُمْخَتَ ررررررررررررِ التَّْحرِيررررررررررررِ  (2)

ْ رررررررُت بِررررررر  َ ْبِويرررررررِب    إْذ ِمـْرررررررُه َلخَّ

 

 

ْبُترررررررررررررررُه بِرررررررررررررررـََؿٍ  َقرِيرررررررررررررررِب  (3)  َر َّ
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 طؾك: -وهل سفؾة وواضحة-دمة احتقت هذه الؿؼ

 .-طز وجؾ-حؿد اهلل  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة طؾك رسقلف  -

 أن يتؼبؾف. -طز وجؾ-والدطاء بؼبقل هذا الـ ْظؿ، وكسلل اهلل  -

: عسعقـ بقت كؾف، َيُؿاّر طؾاك إصاقل  - ًٓ ، لقس ُمَطّق ًٓ وَوْصػ هذا الـ ظؿ بلكف صغقر أو

 مـ أولفا: صغقر.

 ."ُمْخَتَصِر الت ْحِريرِ "ّخص مـ : أكف ُمؾَ األَس ايجاْٞ

وحقـؿا كؼقل: )ُمَؾّخص مـ مختصر التحريار( ٓ عػفاؿ أن هاذا َكْظاؿ لؿختصار التحريار، 

 ٓ: هق َكْظؿ مختصر ُأخذت مضامقـف مـ مختصر التحرير.

وَأْخَؾقتف مـ التبقيب: يعـل ما يؼقل لؽ: )بااب إمار، بااب الـفال(، ٓ خاالص، يؿشال 

ْبُتاُف بِاـََؿٍط َقِرياِب "كؿاا قاال: -آخره، وحرصات فقاف معؽ الـ ظؿ إلك  حرصات فقاف طؾاك  -"َرع 

أقرب عرعقب يؽقن متسؾسؾ مـ أول إصقل إلك آخرها: حتك ُيراطل يف ذلاؽ أقارب عرعقاب 

 لؾذهـ، والرتعقب الؿـطؼل.

أن يجعؾ هاذا الادرس كافًعاا، ولقجفاف خالًصاا، وصاؾك اهلل  -سبحاكف وععالك-كسلل اهلل 

 ؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.  وسؾؿ ط

 

 

 

 

 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 08

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
 

 ثاوًالذرس ال

¢ 

 -الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف، ومـ وآه، أما بعد:

 ففذا هق الدرس الثاين مـ شرح الـظؿ الصغقر مـ مختصر التحرير يف طؾؿ أصقل الػؼف.

عـا يف الدرس الؿاضل ما يتعؾؼ بطرائؼ التصـقػ يف طؾؿ إصاقل: وقؾـاا: إن وقد سبؼ م

 صرائؼ التصـقػ فقفا مدرستان أساسقتان: مدرسة الحـػقة، ومدرسة الجؿفقر.

أكف واهلل الحـػقاة يؼقلاقن ماثاًل: الـفال ٓ -ولقس الؿؼصقد هـا: بقان الخالل يف الؼقاطد 

 ، ٓ.-تضل الػساديؼتضل الػساد، وأن الجؿفقر يؼقلقن: يؼ

إكؿاااا الؿؼصاااقد بالؼساااؿة هاااذه: صريؼاااة التصاااـقػ، وصريؼاااة بـااااء العؾاااؿ، وكاااذلؽ 

 الؿصطؾحات، كذلؽ عؼاسقؿ إبقاب، ففذا هق الؿؼصقد بطرائؼ التصـقػ.

 : فنكـا كجد لؽؾ مذهب مـ الؿذاهب... أَا َٔ د١ٕٗ أخس٣

 وهذه مسللة مفؿة..

 :-أيفا اإلخقة الؽرام- قٛاعد األصٍٛطـدكا 

مـفا ققاطد مجؿع طؾقفا، ٓ خاالل فقفاا باقـ الؿاذاهب إربعاة، وربؿاا عؽاقن محاؾ  -

 اعػاق بقـ إمة كؾفا.

ولؽـ هـاك ققاطد أصقلقة مختصة بؿذهب مـ الؿذاهب: يعـل عجد أن الؿالؽقة لفاؿ  -

أصااقل، مااثاًل: طؿااؾ أهااؾ الؿديـااة هااذا عجااده مػصاااًل يف أصااقل الؿالؽقااة، ٓ عجااده يف ُكتااب 

 الحـابؾة، ٓ عجده يف كتب أصقل الشافعقة.أصقل 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 طؾك سبقؾ الؿثال: آستحسان هذا مبحث ربؿا اْخَتّص الحـػقة بطائػة مـفؿ.

 عجد طؾك سبقؾ الؿثال: مػفقم الّؾؼب: يحتج بف بعٌض وٓ يحتج بف بعض.

 مـ الؿذاهب لف أصقل. -أيفا اإلخقة الؽرام-فؽؾ مذهب 

 يعـل هذا أهنا غقر مشارتكة، ٓ: يف جؿؾاة كبقارة مـفاا َلّؿا كؼقل: )كؾ مذهب لف أصقل( ٓ

 عشرتك، ٓ شؽ يف هذا.

 لؽـ يبؼك أن كؾ مذهٍب مـ الؿذاهب قد يؽقن لف ققاطد عخصف.

ـْ كان يدرس إصقل لاقس ماـ بااب التخصاص إكااديؿل، وإكؿاا ماـ بااب خدماة  وَم

ا أن يف ماذهب ماـ الؿاذاهب -ماثاًل –الػؼف الؾال هاق يرياد أن يؽاقن فؼقًفاا  ، فؿاـ الؿفاؿ جاد 

 يدرس فروع هذا الؿذهب وأصقل الؿذهب.

 ففذه الؼضقة..

أكف طـادكا أصاقل لؾحـابؾاة، وطـادكا أصاقل لؾشاافعقة، وطـادكا أصاقل لؾؿالؽقاة، وطـادكا 

 أصقل لؾحـػقة، ويف جؿؾٍة كبقرٍة مـفا عشرتك.

 واض  هذا وٓ ما واض  

أصقل الػؼف َوفؼ ماذهب اإلماام أحؿاد هق مشك طؾك  -أيفا اإلخقة الؽرام-وهذا الـ ظؿ 

 .-رحؿف اهلل ععالك–

لاؿ ُيَصاـمػقا يف أصاقل الػؼاف -رضاقان اهلل ععاالك طؾاقفؿ–: فنن أئؿة الؿاذاهب ٚباملٓاَسب١

 عصـقًػا واسًعا.

عصـقػف يف إصقل كتاب الرساالة،  -رضقان اهلل ععالك طؾقف–يعـل حتك اإلمام الشافعل 

إصقلقة التال َكاّص طؾقفاا اإلماام الشاافعل صاراحًة ٓ عجاد شاقًئا لق أردت أن ُعَجّرد الؼقاطد 

 كثقًرا.

 فؿا الذي سؾؽف أصحاب الؿذاهب  

 استـبطقا أصقل اإلمام مـ فروطف.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 طؾك سبقؾ الؿثال: هؾ ققل الصحابل ُحجة طـد اإلمام أحؿد وٓ ٓ  -مثاًل –يعـل 

كا احتج بؼقل الصاحابل، أو أن أن قال: )وأ -رحؿف اهلل–لق لؿ عجد يف كالم اإلمام أحؿد 

ققل الصحابل ُحجة( فنكؽ إذا صالعت مساائؾ اإلماام أحؿاد وكاالم اإلماام يف الػاروع عجازم 

جزًما أكف يحاتج بؼاقل الصاحابل، وإذا اساتؼرأت هاذا عقصاؾت إلاك ضاابط آحتجااج بؼاقل 

 الصحابل طـد اإلمام أحؿد، وهذا َجؾل وضاهر.

لقة لؿ يـص طؾقفا أئؿة الؿذهب، ولؽـفا ُأخاذت فؽذلؽ هـاك جؿؾة مـ الؿسائؾ إصق

رضاقان اهلل ععاالك –مـ أيـ  ُأخذت ماـ فاروطفؿ، وماـ كالمفاؿ يف الػاروع، واساتدٓٓ ؿ 

 .-طؾقفؿ

إًذا كؾ مذهب مـ الؿذاهب لف أصقلف، وهذا الـ ظؿ هاق ُبـال طؾاك أصاقل ماذهب اإلماام 

 .-رحؿف اهلل ععالك–أحؿد 

يؼع يف عػاصقؾ إصاقل  -كؾ مذهب مـ الؿذاهب إربعةوهذا مقجقد يف -يؼع أحقاًكا 

يؼع يف عػاصقؾ إصقل اختالل بقـ طؾؿاء الؿذهب: هاؾ إماام  -ما هق يف إبقاب الرئقسة-

 يحتج بالؼراءة الشاذة أو ٓ يحتج بف، أو طـده فقفا عػصقؾ  -مثاًل –الؿذهب 

 ربؿا يؼع يف بعض عػاصقؾ إصقل شلء مـ هذا.

 ذا الـ ظؿ اطتؿد طؾك ما قرره مختصر التحرير.ومـ أجؾ ذلؽ ه

: يعـل أن ما َقّرره صااحب مختصار التحريار فنكاف هاق َٚع٢ٓ اعتُادٙ ع٢ً خمتصس ايتحسٜس

 الذي كعتؿده يف الُحؽؿ.

ْبُتُف بِـََؿٍط َقِريِب ": أكـا ٓ بد أن كسقر برتعقبف: ولفذا قال: ٚيٝس َعٓاٙ  ."َرع 

  بلققالاف ومضاامقـف: بؿعـاك بانيشصر التحرير، لؽـاف التازم فؾؿ يؾتزم الـ ظؿ برتعقب مخت

 إذا قال: )إن مػفقم الؾؼب ُحجة( فـُؼرر أكف ُحجة.

اطتؿاد  -وهق اإلمام/ ابـ الـجار الػتقحل رحؿف اهلل ععاالك-وصاحب مختصر التحرير 

 يف إصقل ما مشك طؾقف أكثر إصحاب.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 : ٖٚٓا ْشري إشاز٠ إىل خمتصس ايتحسٜس ٖرا

 ر التحرير هق ملخقذ مـ التحرير.مختص

 مختصر التحرير لؿـ  

، وَشَرحف يف كتابف الؿعرول با َشْرح الؽقكاب -رحؿف اهلل–لإلمام/ ابـ الـجار الػتقحل 

ا.  الؿـقر: وهق كتاب طظقٌؿ كػقس، مػقد جد 

 اختصره مـ التحرير. -مختصر التحرير-وهذا الؿختصر 

 التحرير لؿـ 

 رداوي.لإلمام/ طالء الديـ الؿ

هاق ُمَصاّح  الؿاذهب طـاد الؿتالخريـ، ماذهب اإلماام  -رحؿف اهلل ععاالك–والؿرداوي 

حقـؿا ُيؼال: هذا الؿذهب أغؾب وُجاّؾ ماا اساتؼر ، إمقريف غالب  استؼرّ  -رحؿف اهلل–أحؿد 

 -رحؿف اهلل ععاالك–طؾقف الؿذهب يف التصحق  هق ما صححف اإلمام/ طالء الديـ الؿرداوي 

 كصال، والتـؼق  الؿشبع، وعصحق  الػروع.يف كتبف: اإل

وكذلؽ َصـّػ اإلمام/ طاالء الاديـ الؿارداوي هاذا الؽتااب الـػاقس يف إصاقل، وهاق 

كتاب التحرير، َوَشَرحف أيًضا، والؿتـ مطبقع والشرح مطبقع، شرحف يف كتاباف التحبقار: وهاق 

 كتاب واسع.

ختصار التحريار، وطؿاؾ طؾقاف اختصار م -رحؿاف اهلل ععاالك طؾقاف–واإلمام/ ابـ الـجاار 

شرًحا، وهق شرح الؽقكب الؿـقر، واستػاد مـ شرح اإلمام/ طالء الديـ الؿرداوي الؾل هاق 

 التحبقر.

ٖٓظِ خدتصـس ايتحسٜـس   ففذه  : لاقس هاذا الاـظؿ مختصاًرا لؿختصار إشاز٠ إىل عالق١ ٖرا ايـ

 .التحرير مختصر كظؿُ التحرير، وٓ َكْظًؿا لؿختصر التحرير، وإكؿا هق 

ّٓ  ،( هـاا لؾتبعاقضمـو) ّٓ  ، لالبتاداءو  و
ِ
أحتااج مراجعاة  ، لبقاان الجاـس  ماا أدري واهلل

 الشروح.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
تكسـِٝ عًـِ   إلاك  -وهاق الادرس الثااين-يف هذا الدرس  -أيفا اإلخقة الؽرام-كليت أن 

 .أصٍٛ ايفك٘

ـْ َقّسؿ ِطْؾؿ أصقل الػؼف إلك قِسؿة بديعة: الغزالل  أباق  -ععاالكرحؿف اهلل –ومـ أجؿؾ َم

حاماااد الغزالااال يف أول كتاباااف الؿستصاااػك: َلّخاااص ِطْؾاااؿ إصاااقل يف صاااػحتقـ أو ثاااالث 

صػحات، كؾ إصقل مـ أولف إلك آخره بتؼسقؿ بديع وجؿقاؾ، قاال: )أن ِطْؾاؿ إصاقل فقاف 

ُمثؿر واستثؿار(، َشّبفف بالشجرة الؿثؿرة، فؼال: )طـدكا مثؿر، واساتثؿار، وثؿارة، ومساتثؿر(، 

 صؾ  لؾل يشتغؾ يف التجارة يعـل.وهذه ع

 مـ هق : الؿجتفد. املستجُس

ُٔس  : وهق الدلقؾ.ٚامُلج
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 : صريؼة آستدٓل )الدٓٓت(.ٚاالستجُاز

 وهل الُحؽؿ. :-ٖٚٛ ايجُس٠-ٚايسابع 

 فٗرٙ ٔقس١ُ عًِ أصٍٛ ايفك٘.
 ويؿؽـ بطريؼة أخرى عؼقل:

 مـ هق  الؿجتفد. املستفٝد

 هق: الدلقؾ. ٚاملستفاد َٓ٘

 : صريؼة آستدٓل أو الدٓلة.ٚاملستفاد ب٘

 .-الؾل هق الثؿرة-: الُحؽؿ ٚاملستفاد

 ، فتؼقل: طـدكا:ٚإٕ ش٦  خرٖا َٔ اشتكام ايديٌٝ

 : وهق الؿجتفد.َُستدٍ -

 ودلقؾ. -

 ودٓلة. -

 ومدلقل الؾل هق الُحؽؿ. -

 خؾقكا طؾك الثؿرة وٓ طؾك هذه الِؼسؿة.

 ِطؾؿ إصقل إلك هذه إقسام  ما وجف هذه الؼسؿة  كقػ اكؼسؿ

 ما قؾـا: )إن طؾؿ إصقل هق يضبط لؽ آستدٓل(  ص  وٓ ٓ 

ٓ بد فقفا مـ هذه إركان إربعة، أربعاة أركاان:  -أيفا اإلخقة الؽرام-أي مسللة فؼفقة 

 )الؿعادلة الػؼفقة( ُكسؿقفا يعـل مـ باب.. عؼريًبا لإلففام..

 ..-مسائؾ الػؼف يعـل كؼصد مسائؾ آجتفاد– أي مسللة فؼفقة ٓ بد فقفا

 الؿسائؾ الػؼفقة آجتفادية ٓ بد فقفا مـ هذه إربعة.

: طؾك سبقؾ الؿثال: طـدكا مسللة  ًٓ  التقؿؿ لؽؾ صالة: -مثاًل –كلخذ مـ هذا مثا

 التقؿؿ لؽؾ صالة: هؾ يؽػل لؽؾ الصؾقات، وٓ بد عتقؿؿ لؽؾ صالة 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 : أكف ٓ بد مـ التقؿؿ لؽؾ صالة وإن لؿ ُيحِدث.- ععالكرحؿف اهلل– َرٖب اإلَاّ أمحد

 َمـ هـا الؿستِدل  مـ هق 

 اإلمام أحؿد.

ـْ هق   الؿجتفد َم

 : هذا الؿستدل.-رحؿف اهلل–اإلمام أحؿد 

 ما هق الدلقؾ   

وٓ ُيعؾااؿ لااف  -رضاال اهلل طـااف–قااال لااؽ: الاادلقؾ: قااقل الصااحابل: َوَرد طااـ ابااـ ُطؿاار 

 أكف قال: )يتقؿؿ لؽؾ صالة وإن لؿ ُيحدث(، وققل الصحابل ُحجة. مخالػ مـ الصحابة،

 هذا أن البحث يف الدلقؾ.

 طرفـا الؿستدل وطرفـا الدلقؾ.

 ما وجف الدٓلة 

 كؼقل: أكف قال: )لؽؾ صالة(، وكؾ: عػقد العؿقم.

 وهق وجقب التقؿؿ لؽؾ صالة: هذا ُحْؽؿ عؽؾقػل. الـتقجة:

 .-مثاًل –ًقا فـؼقل: ُبطالن القضقء بخروج وقت الصالة قد ُكـْتِج مـف ُحؽًؿا َوْضع

 أي مسللة يف الػؼف.. مسائؾ آجتفاد ٓ بد فقفا مـ هذا.

ـْ الااذي يحااؼ لااف أن يخااقض يف مسااائؾ  ـْ هااق الؿسااتدل، َماا ولفااذا احتجـااا أن كعاارل َماا

 آجتفاد 

ل ُيساؾؿ صقب.. هذا الذي يخقض يف مسائؾ آجتفاد أو ياتؽؾؿ فقفاا، ماا هال إدلاة التا

 بلهنا ُحجة ُعمَخذ مـفا إحؽام 

 صقب.. هذا الدلقؾ إذا َسّؾؿـا أكف ُحجة، فؿا هل أوجف الدٓلة التل ُيستـَبط هبا الُحؽؿ 

ثؿ إذا طرفـا أوجف الدٓلة، هذه أوجف الدٓلة سُتـتِج لـا ُحؽًؿا، هذا الُحؽاؿ إماا أن يؽاقن 

ًٓ مااا معـااك وجااقب، إمااا أن يؽااقن اسااتحباب، إمااا أن يؽااقن إباحااة : فااال بااد أن كعاارل إجؿااا

 القجقب، ما معـك اإلباحة  ما معـك التحريؿ .. إلك آخره.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 واض  وجف الؼسؿة 

 طرفـاه مـ جفة العؼؾ: الثؿرة والؿثؿر وكذا.

 وطرفـاه مـ جفة الؿثال طؾك الؿسائؾ الػؼفقة.

يشـسع١ٝ ٜكـع َـٔ عـد٠     ٥ٌ ايف ايهالّ يف املسـا٥ٌ ايفكٗٝـ١ ٚاملسـا    -أيفا اإلخقة الؽرام-ٚاخلًٌ 
 :(َٔ عد٠ أٚد٘) احتُاالت
قد يؽقن الخؾاؾ بسابب خؾاؾ يف الؿساتدل، لاقس أهااًل أصااًل: فَؿاـ لاؿ يؽاـ أهااًل ٓ  -

 يجقز لف أن يتؽؾؿ.

الؿجتفد بقـ إجر وإجاريـ: إذا اجتفاد فلصااب َفَؾاف أجاران، وإذا اجتفاد فلخطال فؾاف 

 أجر  واحد.

ففق بقـ اإلثؿ واإلثؿاقـ، ولاقس باقـ  -وهق جاهؾ-ئؾ أما الجاهؾ: فنكف إذا عؽؾؿ يف مسا

 إجر وإجريـ: إن اجتفد فلصاب َفَؾف إثؿ، ص  وٓ ٓ 

لف إثؿ: ٕكف ٓ يجقز لف أن يجتفد، وكقكف أصاب ُصدفًة أو وافؼ الصقاب ٓ ُيخِرجف هاذا 

 مـ الت بِع، واض ..

بالـساابة لؾخؾااؾ يف –ه إًذا الخؾااؾ قااد يؽااقن بساابب الخؾااؾ يف الؿسااتدل، وهااذا مااا أكثاار

 ما أكثره الققم! -الؿستدل

 وعجد أن ما ٓ ُيحسـ شقًئا يف أي شلٍء يتؽؾؿ يف كؾ شلء، ص  وٓ ٓ 

طـده حساب، يعـل أدواعف يف آجتفاد، ممهالعف التل عمهؾف لالجتفاد: أكف طـاده حسااب 

تؽؾؿ يف كاؾ فقا، عؿاام  يف صاحقػة طارٌض يف مققع مـ مقاقع التقاصاؾ آجتؿااطل! أو طـاده 

 شلء: يف الؿسائؾ الشرطقة، ويف مسائؾ العؼقدة، ويف مسائؾ الػؼف!!

ففذا ٓ يجقز لف أن يتؽؾؿ إذا لؿ يؽـ ممهاًل أصاب أم أخطل، وٓ يصا  لـاا أن كساؿع لاف 

  واض وٓ أن كتؾّؼك طـف، 

 هـا الؿستدل.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 وقد يؼع الخؾؾ يف الدلقؾ: أن ُيستدل بؿا لقس بدلقؾ. -

 الؿستدل أصاًل ما هق أهؾ معـاها سقؼع الخؾؾ يف الدلقؾ. صبًعا إذا كان

يعـل طؾك سبقؾ الؿثال: كاعبة كتبت َمّرة يف آختالط، عؼقل: )إكاف يجاقز آخاتالط باقـ 

الجـسقـ، ٓ بلس أكف يجؾس الرجؾ مع الؿرأة ويتـاشدان إشعار حتك لق كاكت أشاعار غازل 

 ما يف مشؽؾة(!

 لقش  ما الدلقؾ 

دة بـات الؿساتؽػل يتـاشادان الشاعر، قالت: الدل ّٓ قؾ أن اباـ زيادون كاان يجؾاس ماع َو

 خالص اكتفك الؿقضقع..!

 فاكظر مـ أيـ جاء الدلقؾ!

دة رسقلة، خالص.. ّٓ  هذا.. ٓ ابـ زيدون كبل، وٓ الق

فتجد طجائب أحقاًكا: أن ُيستَدل بؿا ٓ يصؾ  أن يؽاقن قريـاًة، وٓ يصاؾ  أن يؽاقن مؿاا 

 اًل، فضاًل طـ ُيحتج بف.ُيستلكس بف أص

 هذا.. يؼع الخؾؾ أحقاًكا بسبب الخؾؾ يف الدلقؾ.

شقفت طؾؿ الؿـطؼ ما يؼقل لؽ: طؾؿ الؿـطؼ هق طؾؿ يعصاؿ إفؽاار ماـ غقار الخطال، 

 يعصؿ مـ الخطل يف إذهان.

فعؾااؿ إصااقل يفاادل أن ُيعصااؿ الؿسااتـبِط مااـ الخطاال يف آسااتـباط: يؽااقن اسااتـباصف 

 استـباط صحق .

 طـدكا الدلقؾ..، الؿستدل والدلقؾ طرفـاه.

ـّ الؿشؽؾة واقعٌة يف الدٓلة. -  يبؼك طـدكا الدٓلة: قد يؽقن الدلقؾ صحق  وثابت، ولؽ

 ..  -طؾك سبقؾ الؿثال-ومـ أمثؾة ذلؽ 

وأكا كؿا قؾت لؽؿ: أن الخؾؾ والضعػ يف أصقل الػؼاف ُيـاتِج أحقاًكاا اضاطراًبا يف الؽاالم 

الشخص مضطرب يف كالمف الػؼفل: مرًة يؼقل شلء ويؼقل بشالٍء ُيـاقضاف  يف الػؼف: فتجد أن
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ٓ يؿؽـ أن يجتؿعا!

وهذا كؿا قؾت لؽ: أيًضا يرجع.. كثقٍر مـ إحقان يرجع إلك خؾؾ يف الؿساتِدل، َضاْعػف 

 يف العؾؿ أو ضعػف يف إصقل أو غقر ذلؽ.

صاؾك –الصحق  أن الـبال  طؾك سبقؾ الؿثال: يف واحد جاء وقال لؽ: واهلل يف حديث يف

وقاد ععبات وأطقات وكاذا، فَؿاّر فلكااخ لُقركبفاا  -رضل اهلل طـفاا–رأى أسؿاء  -اهلل طؾقف سؾؿ

 خؾػف، قالت: فذكرت الُزبقر وغقرعف ولؿ عركب.

 قال لؽ: إًذا هذا يدل طؾك جقاز إردال الؿرأة إجـبقة طؾك الدابة!

 الحديث صحق  وٓ ما هق صحق   

 ا الدلقؾ ُحجة هذا.الحديث صحق ، إذً 

 لؽـ يليت اإلشؽال ويـ 

 يف الدٓلة.

 صبًعا سـذكر الجقاب طـ هذا، لؽـ بعد أن كذكر شقًئا آخر.

.. هاذا الحاديث: -طؾقف الصالة والساالم–كجد أن هذا الؿتؽؾؿ كػسف، يؼقل: أن الـبل 

 أراد أن ُيركبفا وٓ أركبفا   ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 أراد أن ُيركبفا.

جااء مارة وقاال لاؽ: صاالة الجؿاطاة  -وهاذا اإلشاؽال الؾال قؾتاف لؽاؿ–َكْػس الؿتؽّؾؿ 

َ ةِ »لقست واجبة: ٕن الحديث  َهّؿ ولؿ يػعؾ فال يؽقن ُحجًة طؾاك  «لَؼْد َ َؿْؿُت َأْن آُمَر بِال َّ

 القجقب.

 ٓحظتؿ كقػ آضطراب يف الؽالم!

، إرادٌة، أخرب الـبل   بـػسف طـفا: قال: ما هل ُحجة! ملسو هيلع هللا ىلصهـا َهؿٌّ

 ـاك إرادة أخرب الراوي طـفا، قال: ُحجة!ه

 إيش بسبب 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 28

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 آضطراب يف أصقل الػؼف.

أراد أن ُيركبفاا خؾػاف ٓ  -طؾقاف الصاالة والساالم–: أن الـبل اجلٛاب عٔ ذاى احلدٜحصبًعا 

أن ُيردففا، َفْرق باقـ أن ُيركِبفاا ويلخاذ بالداباة، وامارأة مـؼطعاة وععباكاف يف الطرياؼ، فُقجادت 

طؾقاف الصاالة –كبفاا خؾػاف وأخاذ بالـاقاة، ولاقس فقفاا اإلردال، كؼاقل: ..)أراد( الحاجة، وأر

 .-والسالم

 وٓ أريد أن أذكر أمثؾًة كثقرة يف هذا.

: أن الخؾؾ يف الؽالم الػؼفل يؼع بسبب خؾؾ يف أحد هذه إماقر يهٔ املكصٛد ٖٓا ٚايشاٖد

 إربعة.

قؾ، أو خؾاؾ يف الدٓلاة: َأْكاتج ذلاؽ فنذا صار طـدكا: خؾاؾ يف الؿساتدل، أو خؾاؾ يف الادل

 خؾاًل يف الؿدلقل وهق الُحؽؿ.

 وربؿا يليت إكسان ويستدل بلية مـ الؼرآن، لؽـفا مـسقخة!

 أو يستدل بآية مـ الؼرآن، لؽـفا ٓ عدل طؾك الؿعـك الؿراد!

 ؿسللة اكحصار طؾؿ إصقل يف هذه إقسام إربعة.ف

 قال الـاضؿ:ولفذا 

 ٍٔ ــٛ ُِ اأُلُصــــ ــ  [َأْحَؽررررررا ُ 1َأْرَبررررررٌ :   ٔعًِــــ

 

ِِلَّرررررررٌة،  2  (4) َلرررررررٌة،  3[َأ َٓ َِ رررررررا ُ 4[  [ُحؽَّ

 الؾل هل إحؽام، الؾل هل الثؿرة. "َأْحَؽامُ " 

 ص  وٓ ٓ 

ةٌ "  : الؾل هل الؿثؿر."َأِدل 

ـة  ـة( أطؿ، صبًعا إدلة َأَطّؿ مـ الؽتاب والسُّ  .-وسقليت ِذْكره-فإدلة، )الؽتاب والسُّ

َلةٌ " َٓ  : كؿا قؾـا الدلقؾ يحتاج إلك وجف آستدٓل، وكقػقة آستػادة مـف."َد

امُ "  : ما الؿراد بالُحّؽام "ُحؽ 

 الؿجتفد الذي يحؽؿ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 -رحؿفؿ اهلل–الُحؽؿ الؼضائل: ٕن يف مصطؾ  الػؼفاء  يٝس املكصٛد: فاملساد باحُلهِ ٖٓا

الـظار وكاذا كاذا: يؼصادون  إذا ذكروا الحاكؿ، ويجاب طؾاك الحااكؿ ماثاًل أن يتاقلك الحااكؿ

 الؼاضل.

امُ " يهٔ ٖٓا احلهِ  باصطالح الُحْؽؿ طـد إصقلققـ. "ُحؽ 

 بعد قؾقؾ. -إن شاء اهلل–هق ما يليت ِذْكره  ،واصطالح الُحؽؿ طـد إصقلققـ

 إًذا هذه إقسام إربعة.

 بؼقة الـّظؿ سقتػرع مـ هذه إقسام إربعة.

 : كؾ واحد مـفا يتػرع مـف فروع.أغصإ نبري٠ ايشذس٠ فٝٗا أزبع١صار طـدكا 

 ما هق فاألٍٚ َٔ ٖرٙ ايفسٚع األزبع١: 

 إحؽام.

:ٍُ ٖٚ ــاأَل  إَْحَؽرررررراُ  فِرررررري ِقْسررررررَؿْقِن: َفــــ

 

(5) .................................... 

ُل: إَْحَؽامُ "قال:       ."َفإَو 

ُل: ا"َعَػّرع مـ ُغْصـ إحؽام فرطان:  ـِ َفإَو   "َْٕحَؽاُم فِل قِْسَؿْق

 الُحؽؿ الذي كستـبطف مـ الدلقؾ. 

صبًعا هـا يف أصقل الػؼف ٓ كبحث يف إحؽاام التػصاقؾقة، يعـال إصاقلل ماا هاق ُشاغؾف 

ّ يؼاقل لاؽ: هااؾ الاقعر واجاب وٓ مااا هاق واجاب  ٓ:  : إصاقلل يريااد أن يف َبحــح األحهـا

فؽ ما هق القاجب، ما هل أقسام القاجب ، اكتفك دوره، أما هؾ القعر واجب  هؾ الُغساؾ ُيَعرم

 يقم الجؿعة واجب  هذه مسائؾ محؾفا طؾؿ الػؼف وطؾؿ الػروع.

 قال:

 ٍُ ٖٚ  : إَْحَؽررررراُ  فِررررري ِقْسرررررَؿْقِن:َفـــــاأَل

 
 َ ْؽِؾْقرررررررٌو اْو َوْغرررررررٌ  بَِغقررررررررِ َمرررررررْقنِ  (5)

 إما ُحؽؿ عؽؾقػل، أو ُحؽؿ وضعل. 

ـِ "   : يعـل بغقر شؽ."بَِغقِر َمْق
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

وجف آكحصار هـا يف التؽؾقػل والقضعل  وما الػرق بقـ الُحؽؿ التؽؾقػال والحؽاؿ ما 

 القضعل 

الُحؽؿ إذا كان يتعؾؼ بف الطؾب إما عػعؾ، أو ٓ عػعؾ، أو مـ جفة أكؽ ُمَخّقار باقـ الػعاؾ 

 وطدم الػعؾ.

 إًذا يتعؾؼ بف:

 إما صؾب الػعؾ. -

 أو صؾب الت ْرك. -

 أو التخققر بقـفؿا. -

 سؿك الُحؽؿ التؽؾقػل.هذا يُ 

 واض  

اا، ٓ يتعؾاؼ باف صؾاب، ُيخاربِك الشارع: أكاف إذا ُوجاد الحاقض يف  أما إذا كان الُحؽاؿ َخربي 

 الؿرأة فنن صال ا ٓ عص ، هؾ الؿرأة ملمقرة بنيجاد الحقض 

 .ٓ 

 هؾ ملمقرة بدفع الحقض 

.ٓ 

 هؾ هل َمـفقة طـ وجقده أو طـ طدمف 

.ٓ 

 ًعا مـ صحة الصالة( هذا ُحْؽؿ عؽؾقػل وٓ وضعل إًذا )كقن الحقض ماك

 هذا ُحؽٌؿ وضعل، ٓ يتعؾؼ بف صؾب.

يؼقل لاؽ: )إذا زالات الشاؿس وجاب طؾقاؽ أن ُعصاؾل الظفار( هاذا ُحؽاؿ عؽؾقػال وٓ 

 وضعل  

 عؽؾقػل، أكت ملمقر، مطؾقب أن، أكطؾب فِْعؾ أكؽ عصؾل الظفر.

 لؽـ زوال الشؿس سبٌب لؾقجقب.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 يتعؾؼ بف صؾٌب يف حؼؽ  ٓ. زوال الشؿس هؾ

 وض  معـك ُحؽؿ عؽؾقػل أو ُحؽؿ وضعل 

 هذا معـك آكؼسام إلك: ُحؽؿ عؽؾقػل، وُحؽؿ وضعل.

 الُحؽؿ التؽؾقػل: هق إول.

 أن طـدكا يف الُحؽؿ فرطقـ فرطـاها..

 : )أحؽام، وأدلة، ودٓلة، ُحؽام(.عٓدْا أٍٚ ش٤ٞ أزبع١ فسٚع

 ا: )عؽؾقػل، ووضعل(.َفّرطـا مـف يألحهاّوجئـا 

 وَفّرطـا مـف: إن شئت أن عؼقل ثالثة أقسام، وإن شئت اجعؾفا خؿسة. يًٛضعٞجئـا 

 الحؽؿ التؽؾقػل مق قؾـا صؾب: إما صؾب فِْعؾ، أو صؾب َعْرك، أو عخققر..

 صار كؿ 

 ثالثة.

 ففذا هق القاجب. -بؿعـك أكؽ إذا خالػت علثؿ-إذا كان صؾب الػعؾ جازم 

الػعؾ غقر جازم: إذا فعؾت لؽ أجر وثقاب، وإذا لؿ عػعؾ ٓ يرتعب طؾك وإن كان صؾب 

 ذلؽ إثؿ: ففذا اسؿف مستحب.

 هذا الؿلمقرات صؾب الػعؾ.

 :  املٓٗٝات

 إما جازم: يجب أن عرتكف، فنن فعؾتف أكت آثؿ. -

 أو غقر جازم: يـبغل أن عرتكف، لؽـ لق فعؾتف ٓ إثؿ طؾقؽ. -

 ؽراهة.فإول: الحرام، والثاين: ال

 فإول: الجازم لؾتحريؿ، وغقر الجازم لؾؽراهة.

 أو ُخقرت بقـ الػعؾ والت ْرك: هذا صار اإلباحة. -

 ولفذا اكؼسؿت يف خؿسة أقسام، طرفـا وجف الؼسؿة.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 قال:

رررررررا   : َفَػرررررررْرٌض ُسرررررررـَّةُ ايٖتَهـــــــأيُٝفَأمَّ

 
 إَِباَحرررررررررررٌة، َكَراَ رررررررررررٌة، َوُحْرَمرررررررررررةُ  (6)

ا الت َؽالِقُػ: فَ "   وهـا َطّبر الـاضؿ بالػرض. "َػْرٌض َأم 

 ويف البقت الذي بعده طرب بالقجقب:

ــِبَمرررررا َكررررراَن َمرررررْلُموًرا بِرررررِه َفرررررَذا   ََٚدـــ

 
(7) ...................................

... 

 
 وهـا قال: فرض.

 ويف هذا إشارة إلك أكف ٓ َفْرق بقـ الػرض والقاجب، وأهنؿا بؿعـك واحد.

 قال: 

رررررررررا التََّؽررررررررر  الِقُو: َفَػرررررررررْرٌض، ُسرررررررررـَّةُ َأمَّ

  

 إَِباَحررررررررررررررٌة، َكَراَ ررررررررررررررٌة، َوُحْرَمررررررررررررررةُ 

ـة هل بؿعـاك الؿساتحب، ويف البقات الاذي بعاده ساُقعّبر بالؿساتحب:     وهـا طرفـا أن السُّ

 ففؿا بؿعـك واحد )ُسـّة أو ُمستَحب(.

اـة(  بادلقؾ ُيَعبمار ماا َثَبات  -ماثاًل –وإن كان بعض الػؼفاء لف اصطالح خااص باف: أن )السُّ

 كؼؾل، وأما الؿستحب ما ثبت بؼقاٍس أو كحقه.

ااـة والؿسااتحب بؿعـااك واحااد، )ُسااـّة، ُمسااتحب، مـاادوب، َكْػااؾ،  لؽااـ يف إصااقل: السُّ

 عطقع( كؾفا بؿعـك واحد يف الجؿؾة يعـل.

 وأما آصطالحات الخاصة: فؼد يؽقن لبعضفؿ اصطالح.

 : الؾل قؾـاه الؿباح."إَِباَحةٌ "

 ل هل الـفل غقر الجازم.: الؾ"َكَراَهةٌ "

 : الـفل الجازم."َوُحْرَمةُ "

 هذا ما يتعؾؼ هبذا الدرس.

 أن يجعؾف طؾًؿا كافًعا، ولقجفف خالًصا. -سبحاكف وععالك–وكسلل اهلل 

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف، وصحبف أجؿعقـ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
 

 الثالثالذرس 

¢ 

العااالؿقـ، وصااؾك اهلل وسااؾؿ طؾااك كبقـااا محؿااد، وطؾااك آلااف، وصااحبف  الحؿااد هلل رب

 -أجؿعقـ، أما بعد:

أن يػؼفـا يف الديـ، وأن ُيعؾؿـا ما يـػعـاا، وأن يـػعـاا بؿاا طؾؿـاا،  -وطال جؾ  –فـسلل اهلل 

 -وأن يزيدكا طؾًؿا كافًعا وطؿاًل صالًحا، إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف، ثؿ أما بعد:

 لدرس الؿاضل أن:فؼد ذكركا يف ا

 :  األحهاّ تٓكسِ إىل قسُني

 أحؽام عؽؾقػقة. -

 وأحؽام وضعقة. -

 والُحؽؿ التؽؾقػل لف أقسام، والقضعل لف أقسام.

لؽـ قباؾ أن كاذكر هاذا كحاب أن كؼارأ، كساؿع إبقاات الساابؼة وإبقاات الخاصاة هباذا 

 الدرس، استعـ باهلل يا شقخ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل.، بسؿ اهلل

 وغػر لف، والؿستؿعقـ، ولجؿقع الؿسؾؿقـ: -حػظف اهلل–قال الـاضؿ 

 

¢ 
 

 َأْحَؿرررررررُد َربِّررررررري َواِ رررررررَب الُعُؼرررررررو ِ 

 

 

ُسرررررررو ِ  (0) ُِّ َطَؾرررررررى الرَّ  َوَصرررررررلِّ َيررررررراَر

ررررررِغقرِ   ِِْؿررررررَي ال َّ  َواْكُتررررررْب َقُبرررررروَ  َك

 

 

 يرررررررررررِ َكَلْصررررررررررِؾِه ُمْخَتَ رررررررررررِ التَّْحرِ  (2)

ْ رررررررُت بِررررررر  َ ْبِويرررررررِب    إْذ ِمـْرررررررُه َلخَّ

 

 

ْبُتررررررررررررررُه بِررررررررررررررـََؿٍ  َقرِيررررررررررررررِب  (3)  َر َّ

  ٍٔ ُِ اأُلُصــــــٛ  [َأْحَؽررررررا ُ 1َأْرَبررررررٌ :   ٔعًِـــــ

 
ِِلَّرررررررٌة،  2  (4) َلرررررررٌة،  3[َأ َٓ َِ رررررررا ُ 4[  [ُحؽَّ

  ٍُ ٖٚ  : إَْحَؽررررراُ  فِررررري ِقْسرررررَؿْقِن:َفـــــاأَل

 
 َ ْؽِؾْقرررررررٌو اْو َوْغرررررررٌ  بَِغقررررررررِ َمرررررررْقنِ  (5)

ررررررر   : َفَػرررررررْرٌض ُسرررررررـَّةُ ايٖتَهـــــــأيُٝفا َأمَّ

 
 إَِباَحرررررررررررٌة، َكَراَ رررررررررررٌة، َوُحْرَمرررررررررررةُ  (6)

ــِبَمرررررا َكررررراَن َمرررررْلُموًرا بِرررررِه َفرررررَذا    ََٚدـــ

 
(7)  َّٓ  َُِســـــــــَتَحبِٓإِْن َكررررررررراَن َواِزًمرررررررررا َوإِ

رررررررٌ ، ُمَخقَّرررررررٌر، َوَمرررررررا ُصِؾرررررررْب    ُمَوسَّ

 

 كَِػاَيررررررًة، َوَطْؽُسررررررَفا، ُكررررررل  يِجررررررْب  (8)

 اِوررررررررٌب إِٓ بِررررررررهِ َمررررررررا ٓ َيررررررررتِم  وَ  

 

 َفَواِورررررٌب، َفررررراْحرِْص َطَؾرررررى صَِ بِرررررهِ  (9)
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
 .أقساّ املأَٛزيف هذا الدرس كليت إلك  -اإلخقة الؽرام-أن أيفا 

 :احُلهِ ايتهًٝفٞ فٝ٘كحـ قؾـا: 

 طـدكا ملمقرات. -

 وطـدكا مـفقات. -

 وطـدكا عخققر. -

 ٓ َعْػَعْؾ، أو عخققر بقـ الػعؾ والت رك.إما اْفَعْؾ، أو 

 :-أيفا اإلخقة الؽرام- فاملأَٛز
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 إما أن يؽقن إمر فقف جازًما. -

 فنذا كان إمر جازًما بؿعـك أكف يرتعب طؾك الؿخالػة )اإلثؿ( ففذا ُيسؿك القاجب.

 ولفذا قال:

ــِبَمرررررا َكررررراَن َمرررررْلُموًرا بِرررررِه َفرررررَذا   ََٚدـــ

 
َّٓ إِْن َكررررررررراَن َواِزًمررررررررر (7)  َُِســـــــــَتَحبِٓا َوإِ

 يعـل إن كان إمر أمًرا جازًما. "إِْن َكاَن َجاِزًما" 

ٓ  ُمْسَتَحْب "   يعـل وإن لؿ يؽـ إمر أمًرا جازًما فنكف ُمستحب. "َوإِ

 مـ ُيعطقـا مثال طؾك إمر الجازم طؾك القاجب 

َكا﴿ -طز وجاؾ-كعؿ، قال اهلل  االَة َوآُعاقا الز  ففاذا إمار أماًرا  [43البؼارة:] ﴾اةَ َوَأقِقُؿاقا الص 

 جازًما.

 : القجقب.إٔ األصٌ يف األَسسقليت معـا يف باب إمر: 

وأما هذا إمر: فؾاقس فؼاط أكاف واهلل كؼاقل: َأْمار َعَجاّرد طاـ الؼارائـ، مثاؾ: إمار بنقاماة 

قامات الصالة: هذا ٓ ُيؼال: )أكاف أمار عجارد طاـ الؼارائـ فادل طؾاك القجاقب(، باؾ هاق َأْماٌر 

 الؼرائـ الؼطعقة طؾك أكف لؾقجقب.

 وإدلة يف وجقب الصالة معؾقمة مـ الديـ بالضرورة.

 ففذا مثال طؾك إمر الجازم.

ـْ يعطقـا مثال طؾك إمر غقر الجازم   َم

« ُِ ، فُقؼاال هـاا: باساتحباب الصاالة قباؾ «لَِؿرْن َشراء»قاال يف الثالثاة:  «َصؾ وا َقْبَل اْلَؿْغررِ

 الؿغرب.

كان الؿعتَؿاد يف الؿاذهب طـادكا: أكاف مبااح، )وُعبااح ركعتاقـ قباؾ الؿغارب وفقفؿاا  وإن

 َأجر( كذا يؼقلقن إصحاب.

 وسبب ققلفؿ باإلباحة هـا ٓ بآستحباب، لقش 

 هـا أريد أن أكبف حتك ٓ أكسك هذا.



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  37

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

قاطدة استصحاهبا معؽ يف كؾ مساائؾ إصاقل، كاؾ مساللة يف أصاقل الػؼاف فقفاا عؼاديٌر 

ول جقاًزا، فقفا شلء محذول جقاًزا عؼديره إٓ أن يدل الدلقؾ طؾك خاالل ذلاؽ، كاؾ محذ

قاطدة يف أصقل الػؼف، حتك هذه الؼاطدة، فػقفا محذول إٓ أن عليت الؼاطدة يدل الادلقؾ طؾاك 

 أكف ٓ استثـاء فقف.

ل فؽؾ قاطدة يف طؾؿ إصقل حقـؿا عؼارأ يف الاـ ظؿ، أو يف غقاره ماـ كتاب إصاقل، يؼاق

لؽ: إمر يؼتضل القجقب، ثؿ يليت واحد يؼقل: صقب همٓء يؼقلقن )إمر لؾقجاقب(، أكاا 

 وجدت طـدهؿ أمثؾة طؾك َأْمر ٓ يدل طؾك القجقب، هذا اضطراب.

قا ويؼقلاقا: )إٓ إذا دل الادلقؾ طؾاك كاؾ ذلاؽ(،  لقس اضطراًبا: ُهؿ ٓ يحتاجقن أن َيـُصُّ

 حجؿ.وإٓ عصقر كتب إصقل مضاطػة يف ال

لؽـ أي قاطدة أصقلقة: إذا يف دلقؾ ُيخرجـا طـ الؼاطدة يف فرع مـ الػروع، كؼقل يف هاذا 

 الػرع بخالل أصؾ الؼاطدة، ما يف أي مشؽؾة يف هذا.

لق كاان أكارب إماام  -ٓ يؽقن اإلكسان فؼقًفا بؿعرفة إصقل -أيفا اإلخقة الؽرام-ولفذا 

ص الشاارطقة، ومعرفااة متقسااعة بالـصااقص إذا لااؿ يؽااـ طـااده معرفااة بالـصااق -يف إصااقل

 الشرطقة، واض  

 واحد حافظ إصقل كؾفا وأمامف كص واحد، كؼقل: َأْطِؿؾ فقف الـصقص..

ٓ يجقز أن ُيعِؿؾ، ما وقػ، ما بحث يف الباب طؾك إدلة إخرى، بس كده وقػ طؾاك 

  ..َكصٍّ واحد دون أن يبحث طـ غقره ثؿ ُيعِؿؾ فقف ققاطد إصقل، ٓ، واض

ٕن كؾ قاطدة ماـ ققاطاد إصاقل ٓ ُععَؿاؾ إٓ بعاد اساتؼراء إدلاة: ٕكاف قاد يقجاد يف 

 إدلة الػرطقة ما ُيقِجب الخروج طـ أصؾ الؼاطدة، وهذا كثقر جًدا.

 :ٚهلرا ايعًِ ي٘ شكإ

 ققاطد. -

 وقرائـ. -
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ب: إذا طـاادك ققاطااد، ولااقس طـاادك إدلااة والؼاارائـ يف الؿسااللة، وجؿعاات أدلااة البااا

 فإصقل هذه ٓ يص  أن عبـل طؾقفا الحؽؿ.

ولفذا سقليت معـا يف أبقاب آجتفاد أن الؿجتفد إكؿا يؽقن قد اجتفاد إذا اساتػرغ ُوساعف 

يف بؾقغ الغرض، يؼقلقن: )حتك يظـ أكف لاق بحاث زياادة لاـ يجاد شالء زياادة( أكاف لاؿ يجاد 

 مزيًدا طؾك ما وقػ طؾقف.

 ٕصقل.ففذه مسللة مفؿة يف كؾ ققاطد ا

 فؾق قؾـا مثاًل: )إمر لؾقجقب(: معـاها: إٓ إذا دل الدلقؾ طؾك خالل ذلؽ.

رأيؽؿ لق قؾـا: الؼرآن ُحجة بإحؽام الشرطقة  كؼقل: واهلل كػاس الشالء إٓ إذا دل إيش 

 الدلقؾ  مؿؽـ! 

 أحسـت.

ة، كؼاقل: إذا قؾـا: )الؼرآن ُحجة يف إحؽام الشرطقة(، إذا جاء واحد واحتج بلية مـساقخ

 )ٓ: دل الدلقؾ طؾك أن هذه أية ٓ ُيحتج هبا ٕهنا مـسقخة(.

فنذا دل الدلقؾ الجزيء طؾك وجقب َعاْرك ُمؼتَضاك الؼاطادة الؽؾقاة، ماا يف أي إشاؽال يف 

 هذا.

 واض  هذا 

ولفااذا لقساات قضااقة أكااؽ عؽااقن فؼقااف عحػااظ ألػقااة يف إصااقل، وعـظاار يف حااديث مااـ 

 ام، أو يف ُطؿدة إحؽام، وعبدأ عستـبط هذا، ٓ.إحاديث أو يف بؾقغ الؿر

.. لق كان الؼضاقة حػاظ الؼقاطاد سافؾة، احػاظ لاؽ ماا -رحؿف اهلل–ولفذا اإلمام أحؿد 

شاء اهلل َكْظاؿ كبقار، وٓ كتااب يف إصاقل، وخاالص.. افات  الؼارآن وابادأ واساتـبط وَأطِؿاؾ 

 الؼقاطد، ٓ: لقس إمر كذلؽ.

، لؿا ُسائؾ: أُيػتال -وسقليت معـا هذا يف أبقاب آجتفاد -ف اهللرحؿ–ولفذا اإلمام أحؿد 

الرجؾ وهق يحػظ مائة ألػ حديث  إياش قاال  قاال: ٓ، خقار إن شااء اهلل، مائاة ألاػ يبؼاك 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ُيػتل !

 ققؾ: أُيػتل الرجؾ وهق يحػظ مائة ألػ حديث 

 قال: ٓ

 ققؾ: أُيػتل الرجؾ وهق يحػظ مائتل ألػ حديث 

 قال: ٓ.

 ُيػتل وهق يحػظ ثالثؿائة ألػ ققؾ: أ

 قال: ٓ.

 ققؾ: أُيػتل وهق يحػظ أربعؿائة ألػ حديث 

 قال: أرجق.. يعـل إن شاء اهلل.

 صبًعا لؿا عتؽؾؿ طـ ثالثؿائة ألػ..

مائااة ألااػ حااديث بالـساابة لإلمااام أحؿااد هاال ُطشاار محػقضاعااف: هااق يحػااظ ألااػ ألااػ 

 حديث.

هؿ مثاًل مائة ألػ حديث ٓ يعـل مائاة ولقست الؼضقة أكؽ عحػظ صريؼ مـ الطرق، طـد

 ألػ أصؾ.

ِحْػظ الطُّرق مفؿ يف زمـ آجتفااد، يحػظاقن الحاديث ماـ صارق، ربؿاا ٓ ُععارل طؾاة 

 الحديث إٓ بِحْػظ طشرات الطرق، ص  وٓ ٓ 

 وأهؾ الحديث أدرى مـ هذا، كحـ ٓ كبغك أن كدخؾ يف مقداهنؿ.

لطرق، وربؿاا ٓ ُيػفاؿ عػساقر هاذا الحاديث إٓ فربؿا ٓ ُععرل العؾة إٓ بحػظ طشرات ا

 مـ أحد الطرق: َفَجْؿع الطرق مفؿ.

 بعض الـاس يؼقل: ٓ هذه ألػ ألػ حديث بؿعـك مجؿقطة ُصرق.

 مجؿقطة صرق هؾ عظـ أكف مـ َكْػؾ العؾؿ بالـسبة لؾؿجتفد 

 خره.آإلك  ٓ: مـ ُصْؾب العؾؿ: معرفة الطرق، ومعرفة إلػاظ، والروايات..



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 42

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 أكف قؾـا: إمر إن كان جازًما: -أيفا اإلخقة الؽرام-لؿؼصقد ا

ــِبَمرررررا َكررررراَن َمرررررْلُموًرا بِرررررِه َفرررررَذا   ََٚدـــ

 
(7)  َّٓ  َُِســـــــــَتَحبِٓإِْن َكررررررررراَن َواِزًمرررررررررا َوإِ

ٓ  "هذا واجب،  "إِْن َكاَن َجاِزًما"  : ولفاذا "ُمْساَتَحْب "يعـل وإن لؿ يؽـ جازًماا ففاق  "َوإِ

 ب وإٓ ففق مستحب.إن كان جازًما فف واج

 .تكسُٝات ٖرا ايٛادبثؿ اكتؼؾ الـاضؿ إلك الؽالم طـ 

 :ٜٓكسِ بعد٠ اعتبازات -أيفا اإلخقة الؽرام- ايٛادب

 طـدكا عؼسقؿ القاجب باطتبار الققت. -

 وباطتبار الػعؾ الؿطؾقب. -

 وباطتبار الشخص الؿلمقر. -

 وباطتبار الصقغة. -

قت، باطتبار الؿطؾقب، باطتبار الؿالمقر( جؿعفاا الـااضؿ فآطتبارات الثالثة )باطتبار الق

 يف بقت، قال:

رررررررٌ ، ُمَخقَّرررررررٌر، َوَمرررررررا ُصِؾرررررررْب   ُمَوسَّ

 

 كَِػاَيررررررًة، َوَطْؽُسررررررَفا، ُكررررررل  يِجررررررْب  (8)

 ٜٓكسِ إىل: فباعتباز ايٛق  

 مقسع. -

 وُمَضّقؼ. -

 ويـ ُذكِر ُمَقّسع وُمَضّقؼ يف الـظؿ 

 َذَكر الؿقسع.

 ويـ الؿضقؼ 

 ، كؾ ما سبؼ وطؽس:"َوَطْؽُسَفا" إخقر: قال يف

عٌ "  طؽسف: ُمضقؼ. "ُمَقس 

 طؽسف: ُمعّقـ. "ُمَخق رٌ "



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  40

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 طؽسف: ما ُصؾب طقـًا. "َما ُصؾِْب كَِػاَيةً "

 فعـدكا مقسع وطـدكا مضقؼ.

 .ايٛادب املؤق صبًعا اكتبف الؿقسع والؿضقؼ هق يف 

 ضقؼ(.: فال ُيؼال فقف: )مقسع، ومايٛادب غري املؤق أما 

 :ايٛادبفبـاًء طؾك هذا يؿؽـ أن َكؼسؿ قِسؿة أطؾك مـ هذا، فـؼقل: 

 إما أن يؽقن مطؾًؼا طـ التلققت. -

 أو أن يؽقن ُمقّقًتا. -

َٛٓقّت َُ  : إما مقسع، أو مضقؼ.فٗٛ افإٕ نإ 

 ما معـك القاجب الؿقسع 

وغقاره ماـ  معـاهاا: أكاؽ عساتطقع يف الققات الؿحادد هاذا أن عػعاؾ الػعاؾ ايٛادب املٛسع

 جـسف.

 يعـل وقت الظفر مثاًل، وقت العصر، وقت الؿغرب، وقت الػجر:

مثؾقاف وٓ مثؾاف  آخار -أذان وقت صالة الظفر مـ زوال الشؿس إلك مصقر ضاؾ الشالء 

 مِثؾف. -كالم 

 هذه ثالث ساطات مثاًل، صالة الظفر عستغرق مـؽ كؿ  

 طشر دقائؼ مثاًل.

مثؾ الػعاؾ الاذي فعؾتاف مارة ثاكقاة وثالثاة  ماـ جـساف  أٓ عستطقع أن عػعؾ يف هذا الققت

 صالة ثاكقة وصالة ثالثة وصالة رابعة، ص  وٓ ٓ 

 إًذا هذا القاجب ُمقسع، هذا معـك مقسع.

 .ايٛادب املضٝل: ايجاْٞ

 : هق الذي ٓ يتسع الققت إٓ لِػْعؾف.ٚايٛادب املضٝل

 :-يعـلالتؼسقؿ الؿـطؼل –طؼاًل  فايعالق١ بني ايٛق  ٚايفعٌ
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 إما أن يؽقن الققت أوسع مـ الػعؾ: هذا مقسع. -

 أو الققت مثؾ الػعؾ: يستغرق الػعُؾ الققَت: ففذا مضقؼ. -

وآحتؿال الثالث طؼاًل: أن يؽقن الققات أضاقؼ ماـ الػعاؾ: هاذا غقار مقجاقد: ٕكاف  -

 عؽؾقػ بؿا ٓ ُيطاق..

والققت ٓ يتساع ! هاذا كقػ يقجب الشرع طؾقؽ أكؽ عػعؾ هذا الػعؾ يف هذا الققت، 

 ٓ وجقد لف.

 .يهٔ ايكس١ُ املٛدٛد٠ يف ايٛاقع ٖٞ ثٓا١ٝ٥، ٚهلرا صازت ايعك١ًٝ ثالث١ٝ

 إما أن يؽقن الققت أوسع مـ الػعؾ: ففذا واجب مقسع.  -

 أو يؽقن الققت مساوي لؾػعؾ: ففذا واجب مضقؼ. -

 القاجب الؿضقؼ إيش مثؾ 

اهلل أكا أحاول أخؾص بدري قباؾ الؿغارب، أشاد الصقام، أن عؼدر أكت عصقم، عؼقل: و

طؾك كػسل وأخؾاص الصاقام مبؽار، طؾاك أسااس أصاقم مارة ثاكقاة يف كػاس القاقم ! عساتطقع 

 ذلؽ !

ما يؿؽـ هذا شرًطا: الصقام مـ صؾقع الشؿس إلك غروب الشؿس، إذا ما استقفقت هاذا 

 .فٗرا ٚادب َضٝلالققت يف الصقام فال عؽقن صائًؿا شرًطا، 

 : الؾل هق الػعؾ الؿطؾقب:از املطًٛبباعتب

ا عػعؾاف، ٓ خقاار لاؽ، ماا طـادك خقاار غقاره  مثاؾ -الشرع إما أن يطؾب مـؽ شقًئا محادد 

 هذا ُيسؿك واجب معقـ. ،كطؾب مـؽ شلء محدداإذا  -إيش 

يعـال ماثاًل: القاقم صاؾقتؿ العشااء أربعاة ركعاات، لاق قاال واحاد: )أكاا بادل أصاؾل أربااع 

 أربع مساكقـ طـ كؾ ركعة مسؽقـًا! يجقز هذا  ٓ يجقز.ركعات أبغك أصعؿ 

 إًذا هذا واجب معقـ، ما فقف خقار ثاين، عصؾل ما يف كالم.

 وهـاك واجبات الشرع َخق رك: إما عػعؾ كذا، أو كذا، أو كذا، ولف أمثؾة:
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ـْ ِصااَقاٍم َأْو َصااَدَقٍة َأوْ ﴿مااثاًل يف فديااة إذى:  -طااز وجااؾ-قااال اهلل   ﴾ُكُسااٍؽ  َفِػْدَيااٌة مِاا

اختار الؾل عبغاه، عبغاك عصاقم صاؿ ثالثاة أياام، عبغاك ُعطِعاؿ اصعاؿ ساتة مسااكقـ،  [096البؼرة:]

 عبغك عذب  اذب  شاة، ما يف مشؽؾة، يجقز هذا وهذا وهذا، هذا القاجب الؿخقر،

 :فا٥د٠ -اكتبفقا-وهـا 

صاقل، ربؿاا بعضافؿ وهذه الػائدة يذكروهنا غالًبا يف الؼقاطد الػؼفقة، ماا ياذكروهنا يف إ

 ذكرها يف إصقل،

 : ايتدٝري ٜكع ع٢ً ٚدٗني

 عخققر مصؾحة. -

 وعخققر رغبِة، َوَعَشفٍّ. -

يعـاال إذا َخق اار الشاارع فاانن الشااخص الااذي ُخقماار يف بعااض الصااقر يجااب طؾقااف أن يختااار 

 إصؾ ، فقجتفد ويـظر ما هق إصؾ، فقجب طؾقف أن يختاره.

تار، ويرجع يف آختقار إلاك رغبتاف وماا يشاتفقف وٓ يؾازم ويف بعض الؿسائؾ كؼقل لف: اخ

 اختقار إصؾ .

 وما الػرق بقـفؿا  

 ففـا عختار إصؾ : هذا عخققر مصؾحة. ،طـ الغقر افً َعَصرُّ إذا كان 

 ورغبة. فٍّ َعَش  ففـا اختقارُ  ،وإن كان إمر إلك الؿؽؾ ػ طـ كػسف ٓ طـ غقره

 ذكرها الـاضؿ الؿرّي يف ققلف:

 اهُ فَ تَ ا اْشررررررررَمررررررر َمرررررررْن ُخقِّرررررررررَ  َواْخَترررررررارَ 

  

ِِ َفرررررررررررررَوبِاْوتِ   اهُ َد َمرررررررررررررْن َطررررررررررررر اإل  ا

 يف الـ ْظؿ، ففذا هق.. -إن شاء اهلل–الـاضؿ الؿرّي وسقليت ذكره    

ـّ والػداء(، صا   مثاًل عؼرؤون يف كتاب الجفاد: )ُيخقر اإلمام يف إسرى بقـ الؼتؾ واْلَؿ

ؾ آختقار هـا راجع إلك رغبتف  وٓ يجب أن يجتفد فقـظار وٓ ٓ  ما القاجب أن يختاره  ه

 إصؾ  
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 يجب أن يجتفد فقـظر إصؾ  فقختار.

ـْ الذي يـظر يف إصؾ    لؽـ َم

 هق: الؿرجع إلقف يف ذلؽ.

يف كتاب الجفاد: )إذا َفتحقا أرًضا ُخقمر اإلماام باقـ َوْقِػفاا وَقْساِؿفا طؾاك  -أيًضا–كذلؽ 

 تار إصؾ .الؿسؾؿقـ(، ففـا يخ

ّ القتقؿ: هق يف القاقع ُمَخق ر طـدما يتصرل طـ القتقؿ، هاؾ ُيشاغؾفا 
يف  -ماثاًل –كذلؽ َولِل

 التجارة يف هذا الؿجال وٓ يف هذا الؿجال وٓ يف هذا الؿجال  

 ُمَخق ر، لؽـ يختار إصؾ .

ـْ ِصَقاٍم َأْو َصاَدَقٍة َفِػْدَيٌة مِ ﴿أما إذا كان الخقار يف التؽؾقػات الشرطقة الؿتعؾؼة بالشخص 

 .[096البؼرة:] ﴾َأْو ُكُسٍؽ 

اسااتػاد  وإيااشكسااتػقد،  وإيااشيؼااقل الؿساااكقـ: -لااق فرضااـا أن إصااؾ  لؾؿساااكقـ 

لؽاـ ُعْطِعاؿ سات مسااكقـ، ُعشابع البطاقن الجائعاة، أو  -الؿجتؿع إذا أكت صؿت ثالثة أيام 

 ام وٓ اإلصعام عذب  شاة الـاس يستػقدون ويلكؾقن، فإصؾ  لؾؿسؽقـ الصق

 اإلصعام.

 ففؾ يؾزمف اإلصعام  

.ٓ 

واحد يؼقل: ٓ واهلل إصؾ  لؼؾبل أكاا أجاد ِرقاة إذا صاؿت ثالثاة أياام، أصاقم وأجاد يف 

 قؾبل رقة، هؾ يجب طؾقف ذلؽ  أكف واهلل يختار إصؾ   

 ٓ، ٓ يجب طؾقف ذلؽ.

 ففذا عخققر مرجعف إلك رغبة الؿؽؾػ، واض  

 يف هذا الباب. -أيفا اإلخقة الؽرام- ٖٓاى تكسِٝ آخس

عٌ "قال:   طرفـا ضده وطؽسف: الؿضقؼ. "ُمَقس 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 طؽسف: الؿعقـ. "ُمَخق رٌ "

 :ٖرا ايتكسِٝ باعتباز ايشدص املأَٛز: "كَِػاَيةً  َوَما ُصؾِْب "

 يف شلء ُيطَؾب مـ كؾ شخٍص، وٓ يسؼط طـ أحد إذا قام بف أحد.

ـْ يعطقـا مثال  طقـل: ُيطؾب مـ كؾ  واحد  َم

الصالة، حضرت الصالة قال: واهلل كاؾ طؾاك ثغاره، أكاتؿ ُعَصاّؾقن، والثااين يشاتغؾ ماثاًل  

 رأيؽؿ يف هذا إيش بنغاثة الؿؾفقل وٓ يصؾل، يؼقل: كؾ واحد طؾك ثغره، 

ٓ، هذا فرض طقـ، مطؾقب مـ كؾ واحد يف إُمة، ٓ يسؼط طـ أحاد بِػْعاؾ أحاد، هاذا 

 ايٛادب ايعٝين.
 ، الؾل هق القاجب الؽػائل."كَِػاَيةً  َوَما ُصؾِْب "والـاضؿ ذكره:  ب ايهفا٥ٞ:ايٛادوطؽسف 

 القاجب الؽػائل: هق الذي..

 يجب طؾك الجؿقع ويسؼط بػعؾ البعض. ايٛادب ايهفا٥ٞطـد إصقلققـ يؼقلقن: 

 لؽـ إذا لؿ يؼؿ بف أحد َأثِؿ كؾ قادر طؾقف، الؽؾ يلثؿقن.

 ة العقد.مثالف: الصالة طؾك الجـازة، صال

: لااق فرضااـا أن صاابًقا شااػـاه مسااؽ الؽفرباااء، وضااع إصاابعف يف  ًٓ لااق مااثاًل أططقااؽ مثااا

الؽفرباء، فؼام إلقف شخص َفَخّؾصف مـ ذلؽ، والبؼقة جالسقـ شاافقا خاالص قاام بالقاجاب، 

 يلثؿ الؼاطدون وٓ ما يلثؿقن 

 ٓ يلثؿقن.

كسالل –تاك ماات هاذا الصابل عركقه كؾفؿ، ولؿ يؼؿ مـفؿ أحد ح -والعقاذ باهلل–لؽـ لق 

 : يلثؿ الجؿقع، واض  -اهلل العافقة

 ففـا هذا الػرق بقـ القاجب العقـل والقاجب الؽػائل.

 ولفذا قال:

 ، َوَمرررررررررا ُصِؾرررررررررْب ..................

 

 كَِػاَيررررررًة، َوَطْؽُسررررررَفا، ُكررررررل  يِجررررررْب  (8)
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ففذه كؾفا مقصقفة بالقجقب.

 الًفا لؼقم.كقكف ُمقسًعا ٓ يعارض كقكف واجًبا، خ

 يعـل كقكف مقسًعا هؾ هذا يعـل أكف لقس بقاجب 

 ّٓ  واجب مع كقكف مقسًعا. إ

 هؾ كقكف مخّقًرا يعـل أكف لقس بقاجب  

 َلّؿا َخّقرك الشرع مثاًل يف فدية إذى بقـ صقام وصدقة وُكسؽ، الصقم واجب وٓ ٓ 

 هذه واجبة لؽـ القاجب واحد ٓ بعقـف.

 : فال يتـايف هذا مع القجقب."ُكؾٌّ يِجْب "التخققر: ولفذا قال: فال يتـاىف القجقب مع 

 .-إن شاء اهلل–إصقل جقدة وسفؾة 

ٍِ آخسثؿ اكتؼؾ إلك   .تكسٝ

ويف الحؼقؼااة غالااب إصااقلققـ ٓ يجعؾقكااف عؼسااقًؿا، ولؽااـ الـاااضؿ ُمْغااَرم بالتؼسااقؿ: 

ُّا َٔ د١ٗ ايصٝػ١ إىل:فلدرجف بالتؼسقؿ،  ِٓكس َُ  َفَذعً٘ 

 َوَجب أصالًة بالصقغة.ما  - 

 وما َوَجَب استؾزاًما، وكان ٓزًما لفا. -

االِة ﴿فعؾك سبقؾ الؿثال: الشرع َأَمركا بصالة الجؿعة  ـَ آَمـُاقا إَِذا ُكاقِدَي لِؾص  اِذي َياا َأيَُّفاا ال 

 
ِ
ـْ َيْقِم اْلُجُؿَعِة َفاْسَعْقا إَِلاك ِذْكاِر اهلل

جاقب الجؿعاة ، وإحادياث الدالاة طؾاك و[9الجؿعاة:] ﴾مِ

 مشفقرة ومعروفة.

يف واحااد قااال: صاا  الجؿعااة واجبااة، لؽااـ أكااا جااالس يف البقاات إذا جاااء طـاادي الـاااس، 

اـة  َوَصّؾقا يف البقت معل الجؿعاة أهااًل وسافاًل، لؽاـ هاات لال دلقاؾ ماـ الؽتااب أو ماـ السُّ

 أين أفت  باب الشؼة، أكا مشقت إلل هناية الشاؼة لؼقات البااب مؼػاقل،
ّ
فؿاا رحات  ُيقِجب طؾل

اـة يؼاقل: صؾاع الؿػتااح ماـ جقباؽ  أصؾل الجؿعة، طـدك دلقؾ يا شقخ مـ الؼارآن أو ماـ السُّ

 وافت  الباب 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 كؼقل: ما ٓ يتؿ واجٌب إٓ بف ففق واجب.

 ففـا إخراج الؿػتاح مـ جقبؽ واجب، لؽـ هؾ يف دلقؾ بالصقغة أصالة 

 ٓ: هق استؾزام، )ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف(.

َر الشارع بشالٍء فؼاد َأَماَر باف، َوَأَماَر بؽاؾ ماا ٓ ياتؿ هاذا الشالء إٓ باف: ولفاذا قاال فنذا َأمَ 

 الـاضؿ:

 َمررررررررا ٓ َيررررررررتِم  َواِوررررررررٌب إِٓ بِررررررررهِ 

 

 َفَواِورررررٌب، َفررررراْحرِْص َطَؾرررررى صَِ بِرررررهِ  (9)

احرص طؾك َعَطّؾب هذا الشالء: ٕكاف وساقؾة لؾقاجاب: فؿاا ٓ ياتؿ القاجاب إٓ باف ففاق  

 واجب.

 س األصٛيٕٝٛ َفِسّقا بني َا ال ٜتِ ايٛادب إال ب٘ ٚبني َسأي١ َا ال ٜتِ ايٛدٛب إال ب٘:ٖٚٓا ٜرن
 ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف واجب وٓ ٓ  

 واجب، ومثالف ما ذكركاه.

 ما ٓ يتؿ القجقب إٓ بف لقس بقاجب.

َعـَّؼاؾ مِْؾؽ الـصاب مثاًل، واحد فؼقر يؼقل: )أكا مسؽقـ، ومشغقل بطؾب العؾؿ وكاذا، وأَ 

 بقـ الشققخ(.

 قؾـا: عدفع الزكاة 

 قال: ٓ واهلل الصراحة ما أدفع الزكاة ٕن ما طـدي مال.

 قؾـا: اع ِؼ اهلل يا شقخ! كقػ ما عدفع الزكاة !

 قال: ما أمؾؽ الـصاب.

هؾ كؼقل: اّعِؼ اهلل! يجب طؾقؽ أن عشتغؾ حتك يصقر طـدك كصااب ماـ أجاؾ أن ُعْخاِرج 

 رأيؽ ص  هذا الؽالم إيش مـ أركان اإلسالم يا شقخ،  الزكاة  الزكاة ركـ

 ٓ: ٕن الزكاة لقست واجبة طؾقف أصاًل.

 إول الجؿعة واجبة طؾقف وٓ ٓ  
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

، ذكٌر، طاقٌؾ، بالٌغ، اكتؿؾت فقف شروط وجاقب الجؿعاة، لؽاـ مشاؽؾتف يف البااب هق حرٌّ 

  البااب، الجؿعاة هذا ماا يبغاك يطؾاع الؿػتااح، لاقس ماـ شاروط وجاقب الجؿعاة أكاؽ عػات

 واجبة ٓ يؿؽـ أن يتؿ القاجب إٓ هبذا الػعؾ، هذا واجب.

 أما الزكاة: فؾقست واجبة طؾك الػؼقر أصاًل، ٓ ُيؼال لف: )يجب أن عطؾب الِغـَك لُِتزكل(!

 وض  الػرق، ويـ كعرل هذا 

كـظر إلك شروط وجقب الػعؾ، مـ خاالل إدلاة الشارطقة مؿاا ياذكره الػؼفااء، شاروط 

 قب الػعؾ، إذا قالقا: شروط وجقب الػعؾ: )واحد.. اثـقـ.. ثالثة(.وج

كؼقل: إذا اكتػك شرط القجقب ٓ يؾزم َعَطؾُُّبف، ٓ يؾزمؽ أن عبحاث وعشاتغؾ حتاك عصاقر 

 غـل وُعْخِرج الزكاة.

 وض  الػرق بقـ ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف، وبقـ ما ٓ يتؿ القجقب إٓ بف 

 .فؾُقـتبف إلك هذا التػريؼ

 هذه بعض الؿسائؾ الؿتعؾؼة بلقسام الؿلمقر.

يف الاادرس الؼااادم كااليت إلااك بعااض الؿسااائؾ إخاارى الؿتعؾؼااة  -طااز وجااؾ-وباانذن اهلل 

 بالُحؽؿ.

 واهلل أطؾؿ.

 .أجؿعقـ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف، وصحبف
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
 

 الرابعالذرس 

¢ 

ـْ وآه.الحؿد هلل، و  صؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف وَم

 أما بعد..

فؽـا قد وصؾـا يف الدرس الؿاضل إلك الؽاالم طاـ الحارام، والؿـفقاات ماـ كالمـاا طاـ 

 إحؽام الشرطقة.

 وإحؽام الشرطقة هل الؼسؿ إول.

 قؾـا طؾؿ إصقل كؿ قِسؿ  

م، والؿساتدل(، خؾقـاا كؿشال طؾاك عرعقاب أربعة: وهال )إدلاة، والادٓٓت، وإحؽاا

 الـاضؿ: )إحؽام، وإدلة، والدٓٓت، والؿستدل(.

 : عؽؾقػل، وضعل.أْٗا قسُإ: قؾـا األحهاّ

 ٚايتهًٝفٞ: مخس١ أقساّ:
 ما هل يا شقخ   

ـة، واإلباحة، والؽراهة، والتحريؿ.  القاجب أو اإليجاب ما يف مشؽؾة، والسُّ

 بعدة اطتبارات. وقؾـا: إن القاجب يـؼسؿ

 : القاجب، الػرض.ٖٞ األٍٚ َٔ أحهاّ ايتهًٝفأن 

 هؾ يف َفْرق بقـ الػرض والقاجب  

.ٓ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 وأشار الـاضؿ إلك طدم الػرق: َلّؿا َطّبر يف إول بالػرض، وَطّبر بعده بالقاجب، قال:

ــِبَمرررررا َكررررراَن َمرررررْلُموًرا بِرررررِه َفرررررَذا   ََٚدـــ

 
(7) ................................. 

 إشارة إلك أكف ٓ فرق بقـ الػرض والقاجب. 

 وهذه مـ أسرار الـّظؿ يعـل.

 :  ايٛادب ٜٓكسِ بعد٠ اعتبازات

 : مقسع، ومضقؼ.إىل فٝٓكسِ باعتباز ايٛق  -

 : طقـل، وكػائل.ٜٚٓكسِ باعتباز ايشدص املأَٛز إىل -

 : ُمَعّقـ، وُمَخّقر.ٚباعتباز ايفعٌ -

ـًا، وماا اساتؾزمف ٚباعتباز دالي١ ايٓص عًٝ٘ - : ما دل طؾقف الـص أصالًة أو مطابؼاًة أو َعَضاؿُّ

 خطاب الشرع.

 ومثؾـا لؽؾ واحد مـ ذلؽ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
 كليت إلك الؿـفقات. -أيفا اإلخقة الؽرام-أن 

وإن لؿ يؽاـ الؿـفل طـف إن كان الـفل مع َجْزم فنكف ُمَحّرم، معـك هذا أكؽ إذا فعؾتف علثؿ، 

 مع َجْزٍم إن فعؾتف ٓ علثؿ، ولؽـ يطؾب الشرع مـؽ أن عرتكف، ففذا ُيسؿك الؿؽروه.

 ولفذا قال:

رررررا  َُّأمَّ  َفْفرررررَو َمرررررا َطـْرررررُه ُكِفررررريْ  احَلـــــَسا

 
وَن الَجررررررْزِ  فِْعَؾررررررُه  (02) ُِ َٙٔوْزًمررررررا، َو  اِنــــــَس

 يعـل أكف مؽروه. "فِْعَؾُف اْكَرهِ " 

 وه.: يعـل ُقؾ: إكف مؽر"اْكَرهِ "
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

: الـفل مع الجزم.  ًٓ  ولـلخذ طؾك هذا مثا

ـْ يعطقـل مثال طؾك َكْفل جازم حرام، فضؾ يا شقخ   َم

َكك﴿  ، فُؼْربان الزكا ُمَحّرم، جقد.[32اإلسراء:] ﴾َوٓ َعْؼَرُبقا الزم

 الثاين  مثال آخر طؾك الـفل الجازم  

َم ال﴿الربا يف ققلف:  َباَوَأَحؾ  اهلُل اْلَبْقَع َوَحر   .[275البؼرة:] ﴾رم

َبا﴿ ـَ آَمـُقا ٓ َعْلُكُؾقا الرم ِذي  .[032آل طؿران:] ﴾َيا َأيَُّفا ال 

َبا﴿ ـَ الرم
 مِ
َ
ـَ آَمـُقا اع ُؼقا اهلَل َوَذُروا َما َبِؼل ِذي  .[278البؼرة:] ﴾َيا َأيَُّفا ال 

 وبال َجْزم الؾل هق الؿؽروه.

 ومـ أمثؾتف 

ْْ اْلَحر   إَِلرى اُ القَّر  »الطاالق.. الطالق مـ غقر حاجة: فنن  ، والطاالق ماـ «َأْبَغر

 غقر حاجة مؽروه.

 وآلتػات يف الصالة أيًضا.

 إخذ مثاًل بالشؿال.

 الحركة القسقرة يف الصالة، وغقر ذلؽ.

وعجدون يف ُكتب الػروع أمثؾة كثقرة طؾك الؿؽروه، وطؾك كاؾ واحاٍد ماـ هاذه إحؽاام 

 التؽؾقػقة.

 قال:

ررررر ُّا َأمَّ  َفْفرررررَو َمرررررا َطـْرررررُه ُكِفررررريْ  احَلـــــَسا

 
(02) ....................................

.... 

 
 يف باب الـفل: أن الـفل يؼتضل التحريؿ. -طز وجؾ-وسقليت معـا إن شاء اهلل 

وأن إصؾ يف الـفل: أكاف محؿاقل طؾاك الـفال الجاازم الؿؼتضال لؾتحاريؿ، ماا لاؿ عادل 

 يف مقضعف. -إن شاء اهلل–ؽراهة، وسقليت ِذْكره الؼريـة طؾك حؿؾف طؾك ال

ٖٝس بني ايفعٌ ٚايٖتِسىثؿ ذكر أن  ََُد  : وهق: اإلباحة.ايكسِ ال ٖٛ َأَٛز ٚال ٖٛ َٓٗٞ، 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 قال:

َِ٘وإِْن َأَ رررررررررى التَّْخقِقرررررررررُر   َفاإٔلَباَحـــــــــ

 
 بِإَْصرررررِل َأْو َمرررررا الرررررـَّه  َقرررررْد َأَباَحرررررهْ  (00)

: يعـاال فاانن أعااك التخقاار ففااذه هاال "فاإلباحااة"بااقـ الِػْعااؾ والت اارك  "َوإِْن َأَعااك الت ْخققاارُ " 

 اإلباحة.

 التخققر بقـ الِػعؾ والت ْرك.

 ٚايتدٝري بني ايفعٌ ٚايٖتسى )اإلباح١( ْٛعإ:
 هذا واحد. "بِإَْصؾِ "َذَكَرها الـاضؿ بؼقلف: 

 هذا اثـقـ. "الـ صُّ قد أباحف"أو با 

 ؾ وهق آستصحاب، وُيسؿقفا بعضفؿ: اإلباحة العؼؾقة.فاإلباحة قد عؽقن ثابتة بإص

طاز -وَدّل الشرع باإلقرار وبإدلة العامة طؾك أن إصؾ يف إشقاء: اإلباحة، كؼاقل اهلل 

 هذا الؿباح بإصؾ. [29البؼرة:] ﴾ُهَق ال ِذي َخَؾَؼ َلُؽْؿ َما فِل إَْرِض َجِؿقًعا﴿: -وجؾ

 مـ يعطقـا مثال طؾك ما جاء الـ ص بنباحتف  وطـدكا ما جاء الـ ص بنباحتف،

َفاُث إَِلاك كَِساائُِؽؿْ ﴿ َقاِم الر  ، ُحْؽاؿ الرفاث إلاك الـسااء يف [087البؼارة:] ﴾ُأِحؾ  َلُؽْؿ َلْقَؾَة الصم

 لقؾة الصقام مباح بإصؾ وٓ بآستصحاب وٓ بالـّص 

 بالـ ص.

ق اَرةِ ُأِحؾ  َلُؽْؿ َصْقُد اْلَبْحِر َوَصَعامُ ﴿أيًضا   .[96الؿائدة:] ﴾ُف َمَتاًطا َلُؽْؿ َولِؾس 

 ﴿أيًضا 
ِ
ـْ َفْضِؾ اهلل

الُة َفاكَتِشُروا فِل إَْرِض َواْبَتُغقا مِ  .[02الجؿعة:] ﴾َفنَِذا ُقِضَقِت الص 

 .[275البؼرة:] ﴾َوَأَحؾ  اهلُل اْلَبْقعَ ﴿

 وإمثؾة يف هذا كثقرة.

   ٌ : مااا يف دلقاؾ طؾااك التحاريؿ فـعااقد إلاك إصااؾ وهااق ٚقـد تهــٕٛ اإلباحـ١ بٓــا٤ّ عًـ٢ األصــ

 اإلباحة وآستصحاب.

 وسقليت معـا مـ أدلة إحؽام آستصحاب.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ــٔحٔب   الَبرررررررررَراَءَة إَْصرررررررررِؾقَّهْ َٚاِسَتِصـــــــ

 
ِْ َمررررررا َيـُْؼررررررُل الَؼِ ررررررقَّْه  (54)  إِْن َلررررررْم َيرررررررِ

 وهذا هق آستصحاب استصحاب الرباءة إصؾقة، وهل طدم التؽؾقػ. 

 َٔ أَج١ً املباح باألصٌ:ٚ
 ُحؽؿف يا شقخ  مباح. وإيشلبس الـظارة: 

 طـدك دلقؾ يف الـ ص  

 عؼقل: إصؾ.

 أيًضا 

 أي صعام 

قمَبااِت ﴿ٓ،  يؿؽاـ يؼاقل لاؽ واحاد: ٓ، الطقباات مباحاة  [057إطارال:] ﴾َوُيِحؾُّ َلُفُؿ الط 

 بالـ ص.

 ـ ص إًذا.لؽـ لق جئت قؾت: )كؾقا مـ الطقبات( هذا مباح بال

 لؽـ لق جاء واحد قال: الؽققي مثاًل، هؾ يجقز َأْكؾ الؽققي عحديًدا يعـل 

 كؼقل: إصؾ اإلباحة.

 خالص.

 أيًضا مثال طؾك ما كان مباح يف إصؾ دون أن يليت طؾقف َكٌص 

 َأْكؾ التػاح، وُطّدوا الػقاكف.. وإلك آخره.

 ، ُخذ مـ هذه إمثؾة.إلبسة مثاًل: الشؿاغ، الُغرتة، العؼال، الساطة

 إًذا هذا بالـسبة لؾتخققر: وهق اإلباحة.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
، ثؿ ُيَػّصؾفا بعد ذلؽ إن شااء اهلل  ًٓ طاز -ثؿ َذَكَر الـاضؿ إحؽام القضعقة: َفَذَكرها إجؿا

 فؼال: -وجؾ

َِٚضــــــــٍع  ُّ ررررررررهْ َأِحَهــــــــا  : َسررررررررَبٌب َوِطؾَّ

 
رررررررررُط، َوالرررررررررؿَ  (02) هْ َوالشَّ  َواكُِ  الرررررررررُؿِخؾَّ

 َوُرْخَ ررررررررٌة، َوَطْؽُسررررررررَفا الَعِزيرررررررررَؿهْ  

 

ٌة َقِويرررررررررَؿهْ  (03) ، ِصررررررررحَّ ٌِ  ُثررررررررمَّ َفَسررررررررا

 يف الدرس الؼادم. -إن شاء اهلل–وهذا سقليت عػصقؾف  

 فقفا صؾب وٓ ٓ  -كؿا قؾـا-لؽـ إحؽام القضعقة 

 : ٓ يتعؾؼ هبا الطؾب.َٔ د١ٗ نْٛٗا أحهاّ ٚضع١ٝٓ، 

 الؿرأة ما هل ملمقرة بف، لؽـ الحقض ماكع مـ صحة الصالة. الحقض:

زوال الشؿس: أكت ما أكت ملمقر بنيجاده وٓ بعاد إيجااده، لؽـاف سابب لقجاقب صاالة 

 واض   الظفر.

 إلك غقر ذلؽ. صؾقع الشؿس، غروهبا..
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
 

 الخامسالذرس 

¢ 

 -وآه، أما بعد:الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف، وصحبف، ومـ 

أن يػؼفـا يف الديـ، وأن يعؾؿـا ما يـػعـاا، وأن يـػعـاا بؿاا طؾؿـاا،  -وطال جؾ  –فـسلل اهلل 

 -وأن يزيدكا طؾًؿا كافًعا وطؿاًل صالًحا، إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف، أما بعد:

كـا قد وصؾـا إلك الؽالم طـ الحؽؿ القضعل، وذكركا أن إحؽاام عـؼساؿ إلاك قساؿقـ: 

 حؽام عؽؾقػقة، وأحؽام وضعقة.أ

 فلما إحؽام التؽؾقػقة: ففل خؿسة وذكركاها.

 وأما إحؽام القضعقة: فؼال الـاضؿ:

َِٚضــــــــٍع  ُّ ررررررررهْ َأِحَهــــــــا  : َسررررررررَبٌب َوِطؾَّ

 
هْ  (02) رررررررررُط، َوالرررررررررَؿَواكُِ  الرررررررررُؿِخؾَّ  َوالشَّ

 َوُرْخَ ررررررررٌة، َوَطْؽُسررررررررَفا الَعِزيرررررررررَؿهْ  

 

ٌة قَ  (03) ، ِصررررررررحَّ ٌِ  ِويرررررررررَؿهْ ُثررررررررمَّ َفَسررررررررا

ــَبْب  ِِ  َفَســـــــــ  َِ َّ َطَؾرررررررررررى الُوُورررررررررررو

 
(04)  ِِ َِ َّ َطَؾررررررررررررى الُػُؼررررررررررررو  َوَفْؼرررررررررررُدُه 

ــِسٔ َوَطرررررررَدُ     ُيِػقرررررررُد الَعرررررررَدَما ايٖشـــــ

 
(05)  ُِ ٍْٔع ُوُوررررررررو  َكررررررررَذاَل َفاْطَؾَؿرررررررراََــــــــا

  ُِ رررررررررَب الررررررررررُؿَرا  َوَمرررررررررا بِرررررررررِه َ َر َّ

 

َ اَفٔصـــــــــــٖح١ْ (06)  ايَفَســـــــــــاُد ، َوِغرررررررررررد 

 ِف إَْصررررررلِ َوَثابِررررررٌت َطَؾررررررى ِخررررررَ   

 

ررررررررررْفلِ َفُسِخَصــــــــــ١ْ  (07)  ، َوَققِّررررررررررَدْن بِالسَّ

 الَوْصررررُو الَّررررِذي َقررررِد اْقَتَ ررررى َٚائعًَّــــ١ُ 

 
 ُحْؽًؿا.بِفرررَذا َمْبَحرررُث الُحْؽرررِم اْكَؼَ رررى (08)
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ؾقػقاة: سبؼ معـا الػرق بقـفؿا وبقـ إحؽاام التؽ -أيفا اإلخقة الؽرام- األحهاّ ايٛضع١ٝ

وقؾـا: أن إحؽام القضعقة مـ حقاث كقهناا أحؽاًماا وضاعقة ٓ يتعؾاؼ هباا الطؾاب، إذا كظركاا 

 إلك الشلء بالـظر باطتبار صؾبف أو صؾب عركف ففذا حؽٌؿ عؽؾقػل.

إحؽام القضعقة مـفا ماا يظفار باف الحؽاؿ، يعـال طالماات جعؾفاا الشارع طالماًة طؾاك 

الماًة طؾاك الحؽاؿ: فتاارة يؽاقن طـادكا شالء وجاقده الحؽؿ، هذه إحؽاام جعؾفاا الشارع ط

 طالمة طؾك العدم طؾك طدم الحؽؿ.

 كؿا جعؾ الشرع الحقض طؾك سؼقط وجقب الصالة، ص  وٓ ٓ  

 ففـا كسؿل الحقض ماكًعا.

 الشرط. إيش وعارًة يؽقن طدمف جعؾف الشرع طالمًة طؾك طدم الحؽؿ، وهق 

حاادث شاارط لصااحة الصااالة، فعاادم وجااقد فعـاادكا طؾااك ساابقؾ الؿثااال: الطفااارة مااـ ال

 الطفارة مـ الحدث يدل طؾك طدم صحة الصالة.

وعااارًة يؽااقن الشاالء طالمااة يف القجااقد ويف العاادم جؿقًعااا: فقؽااقن وجااقده طالمااًة طؾااك 

وجقد الحؽؿ، وطدمف طالمة طؾك طدم الحؽؿ، كزوال الشؿس مثاًل: فؼد جعاؾ الشارع زوال 

 ، وطدم زوالفا يدل طؾك طدم وجقب صالة الظفر.الشؿس دلقاًل طؾك وجقب صالة الظفر

قبؾ زوال الشاؿس هاؾ يؿؽاـ أن عؼاقل ٕحاد ياا فاالن صاؾل الظفار والشاؿس لاؿ عازل 

 أصاًل  هؾ يؿؽـ هذا 

طؾاك وجاقب الظفار، وطادم وجاقده  -سّؿف ما شئت–ٓ، فقجقد الزوال طالمًة أو دلقؾ 

 دلقؾ طؾك طدم وجقب صالة الظفر.

ع ُمعّرفًة بالحؽؿ وجقًدا وطدًما، فققجد الحؽاؿ طـاد وجقدهاا وهـاك طالمة جعؾفا الشر

 ويـتػل طـد اكتػاءها غالًبا وهل العؾة.

فقجعؾفا الشرع ويؼقل مثاًل طؾك سبقؾ الؿثال: اإلسؽار إذا وجدعؿقه يف شراٍب فالطؾؿقا 

 مـتٍػ، واض ! إيش أن التحريؿ مقجقد، وإذا  اكتػك اطؾؿقا أن التحريؿ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ل يدور معفا الحؽؿ وجقًدا وطدًما.هذه هل العؾة الت

 وضحت إحؽام القضعقة!

 هذا الؿبحث إول: الؿعرفات بالحؽؿ. 

 : أوصاٌل لؾحؽؿ القضعل.املبحح ايجاْٞ

فحقـؿا يؽقن طـدكا حؽٌؿ جاء طؾك وفؼ إصؾ، كؿا كؼقل طؾك سابقؾ الؿثاال: القضاقء 

ـَ آَمـُقا إِ ﴿فنكف ثابت طؾك إصؾ  ِذي الِة َفاْغِسُؾقا ُوُجاقَهُؽْؿ َوَأْياِدَيُؽْؿ َيا َأيَُّفا ال  َذا ُقْؿُتْؿ إَِلك الص 

 .[6الؿائدة:] ﴾إَِلك اْلَؿَرافِِؼ 

أو كؼقل بعبارة أخرى: َغسؾ الارجؾقـ يف القضاقء، هاذا طزيؿاة وهاق إصاؾ، صا  وٓ 

 ٓ 

هـاك رخصة طؾك خالل إصاؾ، اهلل أمار بغساؾ الرجاؾ، صا  وٓ ٓ  ورخصاة وهال 

الخػقـ، ثابت طؾك خالل إصؾ: عسفقاًل وعقسقًرا طؾك الؿؽؾاػ، ففاذا ُيساؿك الؿس  طؾك 

 إيش 

 رخصة.

 إول: طزيؿة: ما كان ثابًتا طؾك وفؼ إصؾ ففذا طزيؿة.

 وما كان ثابًتا طؾك خالل إصؾ عسفقاًل طؾك الؿؽؾػ: هذا رخصة.

ؾاب الارتك، وٓحظ أن وصػ الػعؾ بالرخصة والعزيؿاة ٓ يؾازم مـاف صؾاب الػعاؾ أو ص

فنكـا طؾك سبقؾ الؿثال كجد مـ الرخص رخص واجبة، وكجد رخص مثؾ أكؾ الؿضاطر ماثاًل 

 مـ الؿقتة، وكجد رخصًة مستحبة كؼصر الصالة يف السػر.

كؿاا أن العزيؿاة قااد عؽاقن يف باااب التحاريؿ، وقاد عؽااقن يف بااب اإليجاااب، وقاد عؽااقن 

 إباحة.

 فقف إشؽال، وجقب الصالة أصؾ، وهؽذا. فتؼقل: عحريؿ الزكا هذا هق إصؾ، هذا ما

: مبحاث آخار يف الحؽاؿ القضاعل، وهاق باالـظر إلاك أن هاذا الػعاؾ الاذي َٔ د١ٗ أخس٣
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 فعؾتف هؾ عرعب طؾقف الؿؼصقد مـف  وٓ هذا الػعؾ لؿ يرتعب طؾقف الؿؼصقد مـف 

 مثال ذلؽ: إذا جئت صؾقت الصالة مـ غقر وضقء، ماذا يؼقل لؽ الؿػتل 

 د الصالة.يؼقل لؽ: أط

الؿؼصقد أو مـ الؿؼاصد إساسقة يف الصالة: إبراء الذمة مؿا ُشغؾت باف: وهاق وجاقب 

 الصالة.

 ا قال لؽ: أطد الصالة، إًذا حصؾ بتؾؽ الصالة براءة الذمة وٓ لؿ يحصؾ فؾؿ  

 ما حصؾ براءة الذمة هبا.

 ففـا هذا الػعؾ الذي لؿ يتحؼؼ بف الؿراد مـف كؼقل طـف فاسد.

قت الصالة بشاروصفا وأركاهناا، قاال لاؽ: صاالعؽ صاحقحة، معـاهاا عرعاب ماـ إذا صؾ

 ذلؽ الؿراد.

 وهذا ُيـظر فقف إلك العبادات وإلك الؿعامالت:

فالعبادات يؼقلقن الصحة يف العبادات: أٓ يؾزمؽ قضاء الػعؾ وٓ إطادعف، هذا معـااه أن 

 الػعؾ صحق .

الثؿرة الؿؼصقدة مـاف: فانذا بعات وقؾـاا: ويف الؿعامالت يف الصحة: أن يرتعب مـ العؼد 

هذا بقع صحق ، معـاها عرعاب باف الؿاراد، ماا هاق الؿاراد  عؿّؾاؽ الساؾعة بالـسابة لؾؿشارتي، 

 وعؿؾؽ الثؿـ بالـسبة لؾبائع.

وهااق حااؾ  إيااش إذا قؾـااا: )هااذا كؽاااح صااحق ( عرعااب بااف الؿااراد والؿؼصااقد: وهااق 

 )هذا كؽاح فاسد( ٓ يرتعب بف الؿراد. آستؿتاع لؽؾ مـ الزوجقـ بأخر، وإذا قؾـا:

 هذا هق خالصة مبحث الحؽؿ القضعل.

 قال الـاضؿ:

َِٚضــــــــٍع  ُّ ررررررررهْ َأِحَهــــــــا  : َسررررررررَبٌب َوِطؾَّ

 
هْ  (02) رررررررررُط، َوالرررررررررَؿَواكُِ  الرررررررررُؿِخؾَّ  َوالشَّ

 لقش وصػ الؿقاكع بلهنا مخؾة  
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ٕن وجقد الؿاكع يخؾ بصحة الحؽؿ، ألقس كذلؽ !

 قدها ُمِخّؾ بالصحة وٓ ٓ فالؿقاكع ُمِخّؾة، وج

 ."َوالَؿَقاكُِع الؿخؾة"ولفذا قال: 

 ثؿ قال:

 َوُرْخَ ررررررررٌة، َوَطْؽُسررررررررَفا الَعِزيرررررررررَؿهْ 

 

ٌة َقِويرررررررررَؿهْ  (03) ، ِصررررررررحَّ ٌِ  ُثررررررررمَّ َفَسررررررررا

 فالصحة عدل طؾك أن العبادة ققيؿة ومجزئة. 

 وبدأ بعد ذلؽ بتػصقؾفا فؼال:

ــَبْب ِِ  َفَســـــــــ  َِ َّ َطَؾرررررررررررى الُوُورررررررررررو

 
ِِ وَ  (04) َِ َّ َطَؾررررررررررررى الُػُؼررررررررررررو  َفْؼرررررررررررُدُه 

 : السبب إذا وجدعف دل ذلؽ طؾك وجقد الحؽؿ."َفَسَبٌب َدل  َطَؾك الُقُجقدِ " 

 وإذا فؼدعف وطدمتف ولؿ عجده دل ذلؽ طؾك َفْؼد الُحؽؿ، وأن الحؽؿ غقر مقجقٍد.

 فالسبب يعرفقكف يؾزم مـ وجقده القجقد ومـ طدمف العدم: ولفذا قال:

ــَبْب ِِ  َِ َّ  َفَســـــــــ  َطَؾرررررررررررى الُوُورررررررررررو

 
(04)  ِِ َِ َّ َطَؾررررررررررررى الُػُؼررررررررررررو  َوَفْؼرررررررررررُدُه 

 : بؿعـك الَػْؼد، مصدر َفَؼَد َيْػؼد فؼقًدا، َذَكره يف الؼامقس."الُػُؼقدِ " 

 فالػؼقد يعـل الػؼد.

 َفَػْؼد السبب يرتعب طؾقف َفْؼد الُحؽؿ.

َعاُزل السابب  زوال الشؿس، إذا كاكت الشؿس لؿ -كؿا َمّثؾـا-وجقب صالة الظفر سببف 

 مػؼقد إًذا الحؽؿ مػؼقد، ما يف، لؿ عجب صالة الظفر.

 اكتؼؾ إلك الشرط، فؼال: 

ــِسٔ َوَطرررررررَدُ    ُيِػقرررررررُد الَعرررررررَدَما ايٖشـــــ

 
(05)  ُِ ٍْٔع ُوُوررررررررو  َكررررررررَذاَل َفاْطَؾَؿرررررررراََــــــــا

ْرِط ُيِػقُد الَعَدَما"  فاة إًذا الشرط هق طالمة يف جفاة العادم، ولاقس طالماًة يف ج "َوَطَدُم الش 

 القجقد.

 َفَعدم الشرط ُيػقد طدم الحؽؿ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ـْ َصاّؾك متطفاًرا فؼاد عؽاقن صاالعف صاحقحة  ـْ صؾك ُمحدًثا فصالعف غقر صاحقحة، َما َم

وقد عؽقن باصؾة، لقش  ٕكف قد ُيصؾل متطفًرا لؽـ إلك غقر الؼبؾة، قد ُيصؾل متطفاًرا لؽاـ يف 

ؾل متطفاًرا لؽاـ ماع اإلخاالل غقر الققت، قاد ُيصاؾل متطفاًرا لؽاـ لاؿ يسارت طقرعاف، قاد ُيصا

 بركـ، وقد يؽقن متطفًرا وٓ يصؾل أصاًل، واض ! 

 ولفذا هؿ يؼقلقن: الشرط يؾزم مـ طدم العدم، وٓ يؾزم مـ وجقده وجقد وٓ طدم.

ولؿا كان وجقده ٓ يؾزم مـف وجقد وٓ طادم، فاال حاجاة أن ُكباّقـ ماا الاذي يرتعاب طؾاك 

وجقد وٓ طدم، ٓ يؾزم مـف وجقد وٓ طدم، ولفاذا  يش إوجقده: ٕن وجقده ٓ يرتعب طؾقف 

قؾـا: وطدم الشرط يػقد العدم، هذا الذي كحتاجف، أما وجقد الشرط فنكف ٓ يؾزم مـاف طادم وٓ 

 وجقد، واض !

 ثؿ ذكر الؿاكع فؼال: 

................................... 

 
(05)  ُِ ٍْٔع ُوُوررررررررو  َكررررررررَذاَل َفاْطَؾَؿرررررررراََــــــــا

يعـل ومثؾ طدم الشرط وجقد الؿاكع، فقجقد الؿاكع كعادم الشارط  "َماكٍِع َكَذاكَ  ُوُجقدُ " 

يف إفادة العدم، وجقد الؿاكع كالحقض مثاًل، الحقض ماكع مـ وجاقب الصاالة فقجاقده يادل 

 طؾك طدم وجقب الصالة، أو طدم صحة الصالة وهؽذا.

أصااؾفا اطؾؿااـ، ثااؿ ُحااذفت الـااقن ، واطؾؿااا "ُوُجااقُد َماااكٍِع َكااَذاَك َفاْطَؾَؿااا"ولفااذا قااال: 

دائًؿااا يف إيااش فصااارت اطؾؿااا، فؾقساات هـااا ألااػ التثـقااة اطؾؿااا، وإن كااان العاارب يؼقلااقن 

إشااعار  )خؾقؾاال( وكااذا، يعـاال ُيخاااصبقن اثـااقـ، يؼقلااقن: )أحسااـ الرفؼااة ثالثااة(، لؽااـ 

 الؿؼصقد هـا يعـل اطؾؿ أن وجقد الؿاكع كعدم الشرط، واضحة إمقر إلك أن 

 ذكر الصحة والػساد فؼال: ثؿ

 ُِ رررررررررَب الررررررررررُؿَرا  َوَمرررررررررا بِرررررررررِه َ َر َّ

 

َ اَفٔصـــــــــــٖح١ْ (06)  ايَفَســـــــــــاُد ، َوِغرررررررررررد 

 بعضفؿ َطّرل الصحة يف العبادات بسؼقط الؼضاء، ويف الؿعامالت َعَرعُّب الثؿرة. 

َرع اَب َوَما بِاِف عَ "ثؿ قالقا: ويجؿع هذا َعرعُّب الؿؼصقد أو عرعب الؿراد: فؾفذا قال الـاضؿ: 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ةٌ  الُؿَرادُ   ."َفِصح 

 فالصحة يف العبادات: سؼقط اإلجزاء، وبراءة الذمة مـ التؽؾقػ، ص   

والصااحة يف الؿعااامالت: حصااقل الثؿاارة الؿؼصااقدة مااـ العؼااد بقًعااا أو كؽاًحااا طؾااك مااا 

 ذكركاه.

َها الَػَسادُ "  الصحة طرفـاها، ضدها الػساد، إًذا ما هق الػساد  "َوِضدُّ

ٓ يرتعب بف الؿراد، فالعؼد الػاسد ٓ يحصؾ بف عؿؾُّؽ الساؾعة، وٓ يحصاؾ باف الػساد ما 

 عؿؾؽ الثؿـ، والعؼد الػاسد مثاًل يف الـؽاح ٓ يحؾ بف القطء وآستؿتاع.

 هذا معـك الصحة والػساد.

 ثؿ ذكر الرخصة والعزيؿة، فؼال:

 َوَثابِررررررٌت َطَؾررررررى ِخررررررَ ِف إَْصررررررلِ 

 

ررررررررررْفلِ ، َوَققِّررررررررررَد َفُسِخَصــــــــــ١ْ  (07)  ْن بِالسَّ

 يعـل اكتبف إلك ققٍد ٓ ُيذكر هـا يف التعريػ: لؾعؾؿ بف. 

ذلؽ أن كثقًرا مـ إصقلققـ يؼقلقن: الرخصة هق ما ثبت طؾك خالل إصؾ لؿعارٍض 

 راج .

وأكاا أسااللؽؿ مااثاًل: عحااريؿ بعااض البقااقع هااؾ هاق رخصااة  مااثاًل لؿااا كؼااقل: مااـ البقااقع 

 ة الثاين، هؾ هق رخصة  الؿحرمة: البقع بعد كداء الجؿع

، لؽـاف [275البؼارة:] ﴾َوَأَحاؾ  اهلُل اْلَبْقاعَ ﴿ٓ، لقس رخصًة مع أكف ثابت طؾك خالل إصاؾ 

يراد بؼقلفؿ: )ما ثبت طؾك خالل إصؾ لؿعاارض الاراج ( يعـال يف بااب التسافقؾ، وهاذا 

 معؾقم مـ التعبقر بالرخصة.

عسافقاًل وعخػقًػاا طؾاك الؿؽؾػاقـ: فؾفاذا قاال: حقـؿا ُيؼال: رخصة، فال ُعطؾؼ إٓ ما كان 

هاذا التعرياػ، وإن كاان قاد  "َققماَدنْ "ففذا هاق الرخصاة، لؽاـ  "َوَثابٌِت َطَؾك ِخاَلِل إَْصؾِ "

 أصؾؼف كثقٌر مـ إصقلققـ، لؽـف مراد.

   بنيشَقّقده 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ْفؾِ "  !يعـل ما كان فقف سفقلة، وما كان ُشرع عخػقًػا وعسفقاًل، واض  "بِالس 

 ععريػ العزيؿة، وٓ ذكرها   -رحؿف اهلل ععالك–لؿ يذكر الؿملػ 

 إٓ ذكرها.. ويـ 

  "َوُرْخَصٌة، َوَطْؽُسَفا العزيؿة"يف إول، ما قال: 

 َفَعّرل لؽ الرخصة، فؿا هل العزيؿة 

 هل طؽسفا: ما ثبت طؾك وفؼ إصؾ.

 ثؿ ختؿ مبحث إحؽام بؼقلف: 

 َقررررِد اْقَتَ ررررىالَوْصررررُو الَّررررِذي  َٚائعًَّــــ١ُ

 
 ُحْؽًؿا.بِفرررَذا َمْبَحرررُث الُحْؽرررِم اْكَؼَ رررى (08)

 ما هل العؾة  

 هل القصػ الذي اقتضك وجقده وجقد الحؽؿ، ففذا القصػ يؼتضل وجقد الحؽؿ.

مثااال ذلااؽ: وجااقد اإلسااؽار، اإلسااؽار طؾااة صاا  وٓ ٓ  طؾااة لؾتحااريؿ يف الخؿاار، 

 شراٍب مـ إشربة ولق لؿ ُيساؿف العارب فاإلسؽار يؼتضل التحريؿ، فنذا وجدت اإلسؽار يف

 يف زماهنؿ خؿًرا مثاًل: فنكؽ عؼقل: قد ُوجد فقف القصػ.

شااراب جديااد اخرتطااقه يف العصاار الحاضاار، إذا شااربف اإلكسااان َسااؽِر، كؼااقل: العؾااة يف 

م هاذا  عحريؿ الخؿر هل اإلسؽار، وقد ُوجدت يف هذا الشراب: ففاذه العؾاة اقتضات أن ُكَحارم

 هذا معـكالشراب، و

 الَوْصررررُو الَّررررِذي َقررررِد اْقَتَ ررررى َٚائعًَّــــ١ُ

 
............................ُحْؽًؿرررررررررا. (08)

. 

 

 ثؿ قال:

............................... 

 
 .بِفرررَذا َمْبَحرررُث الُحْؽرررِم اْكَؼَ رررى...... (08)

إشاارة إلاك خاتؿ الؿبحااث  إياش وققلاف: هباذا مبحاث الحؽاؿ اكؼضاك إشاارة إلااك خاتؿ  

 إول، وهق مبحث إحؽام.

 هذا ما يتعؾؼ بؿبحث الُحؽؿ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
إلاك الؿبحاث الثااين، الرباع الثااين: وهاق ماا يتعؾاؼ  -رحؿف اهلل ععالك–ثؿ اكتؼؾ الؿملػ 

 :-رحؿف اهلل–بإدلة، فؼال 

ــا: ّٝـــــ ْٔ ــ١ْ ََٚثا  ِمـَْفرررررررا اْخُتِؾرررررررْو  َأٔديَّـــــ

 
ٌْ بِالِوَفرررررراِ  َيتَِّ ررررررْو  (09) قررررررِه، َوَبْعرررررر

 فِ

 ثاين مـ مباحث أصقل الػؼف إربعة.يعـل وال 

 ما هل الؿباحث إربعة  

 إحؽام، وإدلة، والدٓٓت، والُحؽام أو الؿستدل.

 فالثاين مـ الؿباحث إربعة: هق مبحث إدلة.

 وَقَسؿ إدلة إلك قسؿقـ، كؿا قسؿ الحؽؿ إلك قسؿقـ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 وثاكًقا: أدلة مـفا ما اختؾػ فقف، ومـفا ما اعػؼ طؾقف.

 ال:ق

ــا: ّٝـــــ ْٔ ــ١ْ ََٚثا  ِمـَْفرررررررا اْخُتِؾرررررررْو  َأٔديَّـــــ

 
ٌْ بِالِوَفرررررراِ  َيتَِّ ررررررْو  (09) قررررررِه، َوَبْعرررررر

 فِ

 يعـل أجؿع العؾؿاء طؾقفا، وهل التل ُعسؿك بإدلة الؿتػؼ طؾقفا. 

 : أدلة متػؼ طؾقفا، وأدلة مختؾػ فقفا.األدي١ ْٛعإفصار طـدكا 

 ما هل إدلة الؿتػؼ طؾقفا  

 "قال: 
َ
 ضؿقر يرجع طؾك إدلة التل عتصػ بالقفاق.ال "َوْهل

 ."بِالِقَفاِق َيت ِصْػ "مـ إدلة  "َوَبْعٌض "قال: 

 ما هل هذه إدلة التل اعصػت بالقفاق وأجؿع العؾؿاء طؾقفا 

ررررـَُّة، اإِلْوَؿررررا ُ  ، الس  ُُ  َوْ ررررَي: الؽَِتررررا

 

 .......................ِقَقاُسرررررررررررررررَفا.  (22)

 هذه أربعة أدلة. 

  غقرها

................................... 

 

 . فِررررررررري َ ْقرَِ رررررررررا كِرررررررررَزاُ :........ (22)

 ما طداها فقف خالل بقـ إصقلققـ. 

 قال:

ررررـَُّة، اإِلْوَؿررررا ُ  ، الس  ُُ  َوْ ررررَي: الؽَِتررررا

 

 ِقَقاُسررررررررَفا. فِرررررررري َ ْقرَِ ررررررررا كِررررررررَزاُ : (22)

 ؾػ فقفا ما هق هذا الغقر الذي فقف الـزاع  الؾل هل إدلة الؿخت 

 قال لؽ:

 ُُ  َشررررْرٌ  َمَ ررررى، َمررررا َقاَلررررُه إَْصررررَحا

 

(20)  ُُ ، َمااْسُتْحِسرررررَن، اْستِْ رررررَحا ٌَ  َمَ رررررال

 واحد. "َشْرٌع َمَضك" 

 اثـقـ. "َما َقاَلُف إَْصَحاُب "

 ثالثة. "َمَصالٌ  "
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ـَ "  آستحسان أربعة. "َما اْسُتْحِس

 خؿسة. "اْستِْصَحاُب "

لؿختؾاػ فقفاا: وهال أكثار ماـ ذلاؽ، ولؽاـ ذكار أهؿفاا، فذكر لؽ خؿسًة ماـ إدلاة ا 

 وذكر ما اطتؿده الحـابؾة مع الخالل فقفا.

، إٓ أن الؿصؾحة الؿرسؾة ٓ يحتجقن هبا، -طـد الحـابؾة–ففذه الخؿسة هل أدلة طـدكا 

 وسـشقر إلقفا إشارة.

 ؾف.وآستحسان لقس ُحجة مطؾًؼا، يلخذون بف يف بعض الؿسائؾ، وكشقر إلقف يف مح

 لؽـ هذه الخؿسة هل مـ أشفر إدلة الؿختؾػ فقفا: 

ـْ قبؾـا. "َشْرٌع َمَضك"  الذي يعرب طـف إصقلققن بؼقلفؿ: شرع َم

 .-رضل اهلل طـفؿ–وما الؿراد بإصحاب  الصحابة  "َما َقاَلُف إَْصَحاُب "الثاين: 

 فقـ والتعبقر طـ الصحابة بإصحاب مستعؿؾ طـد أهؾ العؾؿ وٓ ٓ  ها 

 كعؿ أل وإصحاب، ويف كتاب ٓبـ طبد الرب اسؿف آستقعاب يف معرفة إصحاب.

، ولاقس الؿاراد بإصاحاب يعـال أصاحابـا ملسو هيلع هللا ىلصفالؿراد هـا بإصحاب: صاحابة الـبال 

 ."َما َقاَلُف إَْصَحاُب "الحـابؾة وٓ غقره، ٓ، إًذا 

ُيسااؿك ُحجقااة قااقل  الؾاال هااق هااذا الاادلقؾ الااذي-وطاارب بعضاافؿ طااـ قااقل الصااحابل 

، بعضفؿ يعرب طـف بُحجقة ماذهب الصاحابل، ٓ بؼاقل الصاحابل: لقشاؿؾ الؼاقل -الصحابل

إن شااء –ُيحتج باف، وسـشاقر إلقاف أيًضاا يف محؾاف  -أيًضا فِْعؾ الصحابل-والػعؾ: ٕن الػعؾ 

 .-اهلل

 ، والؿؼصقد هـا: الؿصال  الؿرسؾة، وسقليت بقاكف."َمَصالٌ  "ثؿ قال: 

 .-إن شاء اهلل–رها طؾك وجف اإلجؿال وستػصؾ هذا ِذكْ 

ـَ "   .-إن شاء اهلل–: الؾل هق دلقؾ آستحسان، وسـبقـ معـاه "َما اْسُتْحِس

 : وهق التؿسؽ بإصؾ، واستصحاب إصؾ."اْستِْصَحاُب "والا 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

هذا التؼسقؿ مـ التؼاسقؿ الؿشفقر لألدلة: عؼساقؿ إدلاة إلاك: أدلاة متػاؼ طؾقفاا، وأدلاة 

 فقفا. مختؾػ

يف مػتااح القصاقل، َقّساؿ  -رحؿاف اهلل ععاالك–هـاك عؼسقؿ جؿقؾ، مشك طؾقف التؾؿساين 

 إدلة إلك قسؿقـ: وهذا التؼسقؿ مػقد يف إدراك معـك مفؿ.

 قال: إن الدلقؾ: مـف دلقٌؾ بذاعف، ومتضؿـ لؾدلقؾ: جعؾ هذه الؼسؿة.

قلفؿ: إدلاة كقطاان: طرب طـف بعاض الؿعاصاريـ بؼا -طـ كػس الؿعـك–وطرب طـف ذلؽ 

 أدلة مـِشئة وأدلة كاشػة.

 أهؿقة إدراك هذا الؿعـك  وإيشأهؿقة هذا التؼسقؿ  إيش 

قد يليت قائاؾ ويؼاقل: أكاتؿ عؼقلاقن قاقل الصاحابل ُحجاة، هاؾ معـاك هاذا أن الصاحابل 

ع  ُيشرع إحؽام لألمة: فؾؿ يـؼطع التشريع بقفاة الـبل     ملسو هيلع هللا ىلصُمَشرم

 لقس هذا الؿؼصقد.

معـك التؼسقؿ إلك أدلة: إلاك دلقاؾ يف ذاعاف، ومتضاؿـ لؾادلقؾ  أو أدلاة مـشائة وأدلاة فؿا 

 كاشػة 

 -طاز وجاؾ-، فنن أية مـ الؼرآن إذا أكزلفاا اهلل -طز وجؾ-إدلة الؿـشئِة: كؽتاب اهلل 

، فقؽاقن حراًماا بتشاريع اهلل  ًٓ  -طاز وجاؾ-طؾك كبقف قاد يؽاقن الشالء قباؾ كازول أياة حاال

 ٓ ٓ لذلؽ، ص  و

صبًعا ققل الصاحابل –لؽـ ققل الصحابل هؾ يؿؽـ كؼقل: واهلل قبؾ أن يـطؼ الصحابل 

قبؾ أن يـطاؼ الصاحابل هباذه الؽؾؿاة كاان الشالء  -أن بعد وفاة الـبل طؾقف الصالة والسالم

ًٓ فؾؿ    ا كطؼ الصحابل صار الشلء حراًما حال

 طؾك الدلقؾ، وسـُبقـ وجف ذلؽ طـادما ٓ، وإكؿا ققل الصحابل إكؿا احُتج بف لؽقكف دلقاًل 

 كتؽؾؿ طؾك ققل الصحابل.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

أو ٕكف َفِفؿف  ملسو هيلع هللا ىلصبؿعـك أن الصحابل إذا قال هذا الؼقل فنما أكف قالف ٕكف سؿعف مـ الـبل 

طؾقاف الصاالة –وهاق يف الحاالقـ ُحجاة: ٕكاف إن كاان قالاف ماـ الـبال  ملسو هيلع هللا ىلصمؿا سؿع ماـ الـبال 

ـة فانن َفْفاؿ الصاحابل لؿاا ساؿعف ماـ ففذه ُسـة، وإن كان قالف  -والسالم باجتفاده يف َفْفؿ السُّ

 ُمعتَبر، وهق ُحجة طؾك مـ بعده، وخقر مـ اجتفاد غقره، واض  وٓ ٓ   ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 طرفـا الػرق بقـ الدلقؾ الؿـِشئ والدلقؾ الؽاشػ 

رأيؽاؿ يف اإلجؿااع  دلقاٌؾ مـشائ، وٓ  وإياش، -أيفاا اإلخاقة الؽارام-كذلؽ اإلجؿااع 

 كاشػ دلقؾ 

 كاشػ ولقس ُمـشًئا لؾحؽؿ.. 

رأيؽاؿ، ُكَحاّرم هاذا الاذي وٓ كحؾؾاف  إياش يعـل عتخقؾ العؾؿاء يجتؿعقن مثاًل يؼقلاقن 

فُقـشئقن لؾـاس شريعة! ٓ، حقـؿا ُيجؿاع العؾؿااء، معـاك إجؿااطفؿ: أن هـااك يف الشاريعة ماا 

 ؿتف أو جفؾتف.يدل طؾك التحريؿ: ٕكف ٓ يؿؽـ أن ُيجؿعقا إٓ وهـاك مستـد، َطؾِ 

 إلك مبحث اإلجؿاع. -إن شاء اهلل–وُكبّقـ هذا بشؽؾ أوض  طـدما كليت 

 لألدلة: -أيفا اإلخقة الؽرام-هـاك عؼسقٌؿ آخر 

ـْ َقّسؿ إدلة إلك: أدلة كؼؾقة وأدلة طؼؾقة.  هـاك َم

 فنذا أردكا أن كـظر يف إدلة أن الؿقجقدة أمامـا.

 خؾ فقفا  طـدكا أدلة كؼؾقة: ما الذي يد

ـْ قبؾـاا، واإلجؿااع  ـة، وقاقل الصاحابل، وشارع َما اإلجؿااع بالـسابة لـاا -الؽتاب، والسُّ

 .-كؼؾل، وُكؼؾ إلقـا

وهـاااك أدلااة طؼؾقااة: يعـاال أن الؿجتفااد ُيعؿااؾ فِْؽااره يف إدلااة لقسااتـبط حؽًؿااا: وذلااؽ  

 كالؼقاس، وآستصحاب، وآستحسان، والؿصؾحة الؿرسؾة.

 هذا عؼسقؿ لألدلة. 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 -:عٓدْا ثالخ تكسُٝاتقؾـا:  -أيفا اإلخقة الؽرام-فإدلة 

عؼسقؿ إدلة باطتبار آعػاق طؾقفا وآختالل فقفاا: وهاذا الاذي مشاك طؾقاف الـااضؿ،  -

 وهق مـ أشفر التؼسقؿات، وأسؾؿفا مـ آطرتاض، وأوضحفا بالـسبة لؾدارس.

 .: عؼسقؿ إدلة باطتبار كقهنا طؼؾقة أو كؼؾقةايجاْٞ -

 : عؼسقؿ إدلة باطتبار أن الدلقؾ مـِشئ لؾُحؽؿ أو كاشٌػ طـف.ٚايجايح -
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
 الؼرآن. -طز وجؾ-هق كتاب اهلل  أعظِ األدي١ ٚأساسٗا ٚأصًٗا:

متقاعر، َعقاَعر، يـؼؾف الـاس صبؼًة بعد صبؼاة: فلكات عجاد يف  -أيفا اإلخقة الؽرام-والؼرآن 

. صا  وٓ ٓ : -طاز وجاؾ-قؾ مـ أجقال الؿسؾؿقـ مئات وآٓل يحػظقن كتااب اهلل كؾ ج

 ثابٌت ثبقًعا قطعًقا. -الؼرآن–ففق متقاعٌر وٓ يحتاج إلك الـظر يف اإلسـاد أبًدا: ففق 

 ولفذا قال الـاضؿ:

ــاُبأّمررررررررا  ررررررررـَْد  ائهَتــــــ  َفَتررررررررَواَ َر السَّ

 
ِِ فِقررررررررِه ُمْسررررررررَتـَْد  (22)  ِقررررررررَراَءُة أَحررررررررا

 دأ أن يف عػصقؾ إدلة.فب 

اـَدْ "قال:  باف: فاالؼرآن متاقاعر: َعاقاُعر صبؼاة، وعاقاُعر إساـاد يف كاؾ  "أّما الؽَِتاُب َفَتاَقاَعَر الس 

 جقٍؾ، ويف كؾ طصر.

ـْ َأْكؽر حرًفا ُمجؿع طؾقف مـ الؼرآن فنكف  ـْ ُيـؽار آياة  -والعقاذ باهلل–فَؿ يؽػر، فضاًل طـ َم

 .أو ُيـؽر سقرة أو غقر ذلؽ

الؼرآن متقاعر، لؽـ طـدكا بعض الؼراءات لؾؼرآن لؿ عتقاعر: وهذه التل ُععرل باالؼراءات 

ُحجاة قاصعاة ماا يف إشاؽال،  -اكتفقـاا–الشاذة، أو بؼراء أحاد، ففؾ هل ُحجة  صبًعاا الؼارآن 

 قطعقة، لؽـ هذه الؼراءة الشاذة هؾ هل ُحجة  

 الؼراءة الشاذة إيش يعـل 

مسعقد يف كػارة القؿقـ: )فؿاـ لاؿ يجاد فصاقام ثالثاة أياام متتابعاات(، مثاًل يف قراءة ابـ 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

اااَرةُ ﴿)متتابعااات( لقساات يف مصااحػ طثؿااان  اااٍم َذلِااَؽ َكػ  ـْ َلااْؿ َيِجااْد َفِصااَقاُم َثالَثااِة َأي   ﴾َفَؿاا

، لؽـ هؽذا قرأ ابـ مسعقد، هؾ كؼارأ هباا يف الصاالة  ٓ عؼارأ هباا يف الصاالة، لؽاـ [89الؿائدة:]

 طؾقفا إحؽام  كؼقل: كعؿ: ُيبـك طؾقفا إحؽام.هؾ عبـل 

ـْ خالػفاا يؽػار، ٓ،  والُحجقة هـا هال ُحجاة يف إحؽاام، لؽـفاا لقسات ُحجاة قاصعاة َما

 ُحجٌة ضـقة.

 ولفذا ُيشرتط التتابع يف صقام كػارة القؿقـ وٓ ٓ 

 ُيشرتط التتابع يف صقام كػارة القؿقـ.

 وهذا معـك ققلف:

.................................. 

 
ِِ فِقررررررررِه ُمْسررررررررَتـَْد  (22)  ِقررررررررَراَءُة أَحررررررررا

 يعـل قراءة أحاد يف الؼرآن مستـد وُحجة ُعبـل طؾقفا إحؽام، ولؽـفا ُحجة ضـقة. 

أن يجعاؾ ماا ععؾؿـااه طؾًؿاا كافًعاا،  -سابحاكف وععاالك–هذا ما يتعؾؼ بدرسـا، وكسلل اهلل  

   كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ. ولقجفف خالًصا، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
 

 السابعالذرس 

¢ 

 -الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف، وصحبف وَمـ وآه، أما بعد:

فؼد سبؼ معـا الؽالم يف مباحث إدلة، وذكركا إدلاة الؿتػاؼ طؾقفاا وإدلاة الؿختؾاػ 

 فقفا.

 ركا يف إدلة الؿتػؼ طؾقفا: الؼرآن.وذك

 وَبّقـا أن الؼرآن ُحجة قطعقة، ٓ شؽ فقفا وٓ ريب.

وَكّبفـاا إلاك أن الؼارآن متاقاعٌر، َعاقاَعَر صبؼاة بعاد صبؼاة طاـ طادد كبقاٍر، يساتحقؾ يف العاادة 

طؾك الؽاذب، يساتحقؾ طؼااًل، ٓ يؿؽاـ إلكساان طاقاؾ أن  عقاصمهؿعقاردهؿ طؾك الخطل، أو 

 يف ذلؽ. ُيخالػ

 لؽـ َثّؿة قراءات لؿ عتقاعر قرأ هبا بعض الصحابة، ففؾ هذه ُحجٌة 

 كؼقل: هذه فقفا خالل بقـ إصقلققـ:

ـْ قال: )إهنا ُحجة( هؾ يجعؾفا ُحجة قاصعة كالؼرآن   - ـْ يرى أهنا ُحجة، وَم  فؿـفؿ َم

 ٓ، يجعؾفا ُحجة ضـقة.

 واكتبفقا هـا!

 جقة وٓ َكْػل لفا حقـؿا كؼقل: )ضـقة( هق إثبات لؾحُ 

 إثبات لؾُحجقة.

بعض الـاس يػفؿ مـ كؾؿة )الظـ( أكـا كؼقل: )لقس بُحجة(، فتجاد أكاف يغضاب ماثاًل أن 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ُيؼال: )إن خرب القاحد يػقد الظـ(..

 معـك خرب القاحد يػقد الظـ إيش 

يعـل أن القاحد إذا روى الحديث فؿـ الؿؿؽاـ أن ُيخطِائ، وٓ ماا هاق ماـ الؿؿؽاـ أن 

 طِئ الثؼة ُيخ

 مؿؽـ، وقد َصـّػ العؾؿاء ُكُتًبا يف العؾؾ، وَبّقـقا بعض أخطاء الثؼات.

فؼقلـا: )إكف ُحجة ضـقة( ٓ يعـل أكف إسؼاط لالحتجاج، بؾ هق إثباات لالحتجااج، ولؽاـ 

بقاٌن لرعبتف أن هذا لقس ُحجة قاصعة يؽػر الؿخالػ، ويحتؿؾ فقفاا احتؿاال الخطال، َياِرد فقفاا 

ل: ولفاذا جؿاطاة ماـ أهاؾ العؾاؿ لاؿ يحتجاقا باالؼراءة الشااذة: قاالقا: )إن هاذه احتؿال الخط

 لقست قرآًكا، فؾعؾ الصحابل ذكرها عػسقًرا(، وذكروا أشقاء.

 لؽـ الؿعتَؿد: أن قراءة أحاد مستـٌد، وُحجة يف إحؽام.

 هذا الؽالم السابؼ هق طـ مبحث الؼرآن.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 

: وهاال الثاااين مااـ إدلااة الؿتػااؼ طؾقفااا والؿجَؿااع ملسو هيلع هللا ىلصوكااليت أن إلااك ُسااـّة الؿصااطػك  

 طؾقفا.

ـْ ُيعتد بؼقلاف يف العؾاؿ  ـة ُحجة باإلجؿاع، ٓ خالل بقـ أهؾ العؾؿ، ٓ يقجد أحد مؿ  السُّ

ـة.  خاَلػ يف ُحجقة السُّ

اـة: ٓ يؿؽاـ أن يامدي  بؾ ٓ يؿؽـ أصاًل أن يؼاقم لإلكساان دياـ ماـ غقار أن يحاتج بالسُّ

ـة، غقر مؿؽـ.  أركان اإلسالم دون أن يحتج بالسُّ

أركان اإلسالم، ماا أعؽؾاؿ طاـ فاروع الشاريعة وعػاصاقؾفا: أركاان اإلساالم ٓ يؿؽاـ أن 

ـة.  ُعمّدى إٓ بآحتجاج بالسُّ

 فلكت إذا أردت أن عؼقؿ الصالة، كقػ عصؾل 

ـة، مقاققت ال ـة.عجد أن صػة الصالة إكؿا وردت يف السُّ  صالة إكؿا وردت يف السُّ

ـة: ـْ ٓ يحتج بالسُّ  أّما َم

بؿاا ٓ  -كؿاا يؼقلاقن:-إما أن يؽقن هذا الؽالم كالم ٓ يعارل لقازماف ففاق يتحادث  - 

 يعرل.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

أو يعرل لقازم الؼقل: فال يؿؽـ أن يبؼك طؾك شريعة اإلساالم، الشارائع إساساقة يف  -

ـة.اإلسالم ٓ يؿؽـ أن يمديفا مـ غقر أن يعؿ  ؾ بالسُّ

ـة( هذا ٓ ققؿاة لاف يف الؿقازان العؾؿال، لاقس ماـ إقاقال  ولفذا الؼقل )بعدم ُحجقة السُّ

كسالل اهلل الساالمة -التل يعـل لفا وزن يف الؿقزان العؾؿل أبًدا، بؾ هل مـ أققال أهؾ الزكدقة 

 .-والعافقة

 لؽـ هـا ُكـَّبف: أن الؼرآن متقاعر، ُحجة قطعقة.

 )ُحجة قطعقة( كؼصد هـا قطعقة الثبقت وٓ قطعقة الدٓلة  صبًعا لؿا كؼقل:

 قطعقة الثبقت.

أما الدٓلة: فػل الؼرآن مراعب الدٓلة كؾفا، بؾ يف الؼرآن ما هق مجؿاٌؾ، ُباقمـ يف مقاضاع 

ـة ويف غقرها.  أخرى يف السُّ

ـة مـفا ما هق متقاعر، ومـفا ما لؿ يثبت متقاعًرا وإكؿا ثبت بروا  ية أحاد.فـؼقل: السُّ

 ولفذا قال الـاضؿ:

ــٔدُٜحُثررررررررمَّ   ِمـْررررررررُه ُذو َ ررررررررَواُ رِ  احَلــــــ

 
. َفُحْؽرررررررُم أِخررررررررِ: (23) ٌِ  َوِمـْرررررررُه آَحرررررررا

  ِْ  َقُبرررررررررروُ  ُمْسررررررررررـٍَد َوُمْرَسررررررررررٍل َوَر

 

(24)  ِّْ  بِـَْؼرررررررِل َطرررررررْدٍ  َغرررررررابٍِ . ِسرررررررَواُه َر

 : هق ذو التقاعر )الؿتقاعر(.األٍٚ َٔ احلدٜح 

 ما هق الؿتقاعر 

طؾااك  يتقاصاامواطؾااك الخطاال، وٓ أن  يتااقاردواي رواه َجْؿااع كبقاار ٓ يؿؽااـ أن هااق الااذ

 الؽذب، فؿثؾ هذا ُحجة، وهق ُحجة قطعقة يعـل قطعقة الثبقت ما يف كالم.

ـة الؿتقاعرة كثقرة وٓ قؾقؾة   وما مثالف  السُّ

ا.  كثقرة جد 

 : مـف عقاعر لػظل، مـف عقاعر معـقي.ايتٛاتساكتبف 

 عـك العام بؿا يشؿؾ الـقطقـ جؿقًعا: كثقر وٓ قؾقؾ يف الشريعة  فالتقاعر بالؿ
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ا.  كثقر جد 

 كان يصؾل الؿغرب ثالث ركعات، متقاعر. ملسو هيلع هللا ىلصفـحـ كؼطع أن الـبل 

ا يف الثاكقة، عقاُعر. ملسو هيلع هللا ىلصكؼطع أن الـبل   كان يصؾل الؿغرب َجفًرا يف إولققـ وسر 

بعرفاة، ثاؿ ذهاب بعاد ذلاؽ إلاك َحّج حجة الاقداع، وأكاف وقاػ فقفاا  ملسو هيلع هللا ىلصكؼطع أن الـبل 

 مزدلػة، ثؿ ذهب بعد ذلؽ إلك مِـك ثؿ.. ثؿ..: هذا متقاعر ٓ يؿؽـ أن ُيـؽر.

ا. ملسو هيلع هللا ىلصكجزم أن الـبل   كان يصؾل الظفر أربع ركعات سر 

 وغقر ذلؽ، إمثؾة يف هذا كثقرة.

 إيش لؽـ الذي ققؾ: )إكف قؾقؾ( هق 

بحروفاف صبؼاة بعاد صبؼاة يف كاؾ الطبؼاات  التقاعر الؾػظل: يعـل أن ُيـؼؾ لـاا الؾػاظ كػساف

يؽقن طدد كبقار يساتحقؾ بالعاادة عقاصامهؿ طؾاك الؽاذب، هاذا صبًعاا ٓ شاؽ أكاف مقجاقد يف 

اـة يعـال لاقس  -طز وجؾ-الؼرآن، كتاب اهلل  عاقاعر لػظال، صا  وٓ ٓ  لؽاـ وجاقده يف السُّ

 بؽثقر.

ُيـتبااف إلااك أن الؿااراد التااقاعر لؽااـ هااذا ُيـتبااف لااف: طـاادما ُيؼااال: )إن الؿتااقاعر لااقس بؽثقاار( 

ااـة مؾقئااة بااالؿتقاعر الؿعـااقي، وأشااقاء كثقاارة مااـ شاارائع  الؾػظاال، أمااا التااقاعر الؿعـااقي فالسُّ

 اإلسالم الظاهرة متقاعرة عقاعًرا معـقي ا.

 ففذا هق الؿتقاعر.

 إًذا ما هق الؿتقاعر 

ياروون هاذا  هق الذي رواه طدد كبقار طاـ ماثؾفؿ يف كاؾ صبؼاة ماـ الطبؼاات، الؿساؾؿقـ

 ففذا عقاعر يػقد العؾؿ الؼطعل. -طؾقف الصالة والسالم–الحديث طـ الـبل 

 ومـ أمثؾتف: يعـل كؿثؾ بؿثال يف القاقع: يف مديـة اسؿفا..

 الطالب:..
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 مؽة هـا، روحـاها وشقفـاها كبغك شلء ما أحد رآه.فضيلة الشيخ: 

 راح الفـد..يف بؾد اسؿفا الفـد يؿؽـ بعضؽؿ شاففا، لؽـ أكثركؿ ما 

 يف بؾد اسؿفا الفـد، ويف كاس يسؽـقن فقفا.

 الطالب:..

ـْ َحّدثؽ، يؿؽـ يضحؽقن طؾقؽ.. مؿؽـ فضيلة الشيخ:   متلكد.. َم

ٓ يؿؽـ هذا َأْمر ٓ يؿؽـ أن يتاقارد الـااس طؾاك الؽاذب والخطال فقاف، هاذا أمار متاقاعر 

 يػقد العؾؿ الؼطعل.

ااـة أشااقاء كثقاارة، ك  ؿااا قؾـااا لؽااؿ: صااالة الظفاار، العصاار، الؿغاارب، كااذلؽ كؼااقل يف السُّ

 إلك آخره. ، صقمف لرمضان..-طؾقف الصالة والسالم–العشاء، حج الـبل 

 وهذا الؿتقاعر هؾ يحتاج لؾبحث طـ إسـاده  وٓ ما يحتاج 

 ـ أخرجف مَ  ،ذهب إلك طرفة يف الحج ملسو هيلع هللا ىلصيعـل لق قال لؽ واحد: حديث أن الـبل 

 اعر.هذا ٓ ُيخّرج، هذا َأْمر متق

 عؼقل: روى مسؾؿ مـ حديث جابر.

ـْ روى هااذا، ولؽااـ هااذا إماار  اا متااقاعر، ٓ يحتاااج أن عاادرس  إيااش ٓ، هااذا واحااد مؿ 

 إسـاده وٓ أن عـظر فقف.

 وأما الذي كحتاج إلك عؼسقؿف إلك: مؼبقل، ومردود..

 إًذا الؿتقاعر كؾف مؼبقل وٓ فقف مؼبقل ومردود 

 كؾف مؼبقل.

 يبؼك طـدكا أحاد.

 هق الذي يحتاج أن كؼسؿف. "َومِـُْف آَحادٌ "قال: 

 هق أخر  إيش ، "َفُحْؽُؿ أِخرِ "قال: 

 أحاد.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 إول: الؿتقاعر، وأخر: أحاد.

...................................

. 

 

 . َفُحْؽرررررررررُم أِخررررررررررِ:............... (23)

  ِْ  َقُبرررررررررروُ  ُمْسررررررررررـٍَد َوُمْرَسررررررررررٍل َوَر

 

ِّْ  بِـَْؼرررررررلِ  (24)  َطرررررررْدٍ  َغرررررررابٍِ . ِسرررررررَواُه َر

 فعـدكا مؼبقل، وطـدكا مردود. 

 رٌد يعـل مردود. إيش  "ِسَقاُه َردْ "َبّقـ َشْرط الؿؼبقل، وقال: وما 

ِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال   يعـل مردود. «َمْن َطِؿَل َطَؿً  لقَس طؾقه أمُركا  ذا ففو َر

 َا ادتُع فٝ٘ شسطإ: :فاملكبٍٛ َٔ احلدٜح ٖٛ
 : طدالة الراوي.ٍٚايشس  األ

 : الضبط.ٚايشس  ايجاْٞ

 إًذا طـدكا شرصان: شرط العدالة، وشرط الضبط.

ـْ هق العدل   فَؿ

 ٓ بد أن يؽقن مسؾًؿا، ٓ بد أن يؽقن بالًغا، وٓبد أن يؽقن طاقاًل. -صبًعا–العدل..، 

 : هق الذي يحافظ طؾك َأْمر الديـ والؿروءة:ٜٚهٕٛ ايعدٍ

 بقرة وٓ ُيدمـ طؾك صغقرة.فالديـ: بلٓ يرعؽب ك

 والؿروءة: بلن يػعؾ ما ُيجّؿؾف وَيزيـف، ويجتـب ما ُيَدّكسف وَيِشقـف.

 هذا العدل.

: ففق الذي يحػظ الحديث، أو يمدي كؿا َعَحّؿاؾ، يعـال هاق َعَحّؿاؾ الحاديث أَا ايضابط

 طؾك كحٍق فقمديف طؾك ذلؽ الـحق.

، فؿا ودي أعقساع فقفاا طشاان ٓ أعؽؾاؿ ُشغؾ مشايخـا يف الحديث صبًعا هذه الؿباحث..

 يف غقر َفـّل.

صبًعاا ساقرد طؾاك صاقل السامال، واضا  السامال  -أيفاا اإلخاقة الؽارام-ولؽـ هـا ُيـَّباف 

 أقرؤه يف أطقـؽؿ..
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 الذي درسـاه يف مصطؾ  الحديث أن الشروط خؿسة.

هاذا  يرويف طدل ضاابط طاـ مثؾاف، إيش وقؾـا اثـقـ: درسـا أن مـ شرط صحة الحديث 

 إيش أكت قؾتف، بؼل 

ـْ مِثؾِف = ُمْعتَؿٌد يف َضْبطِِف َوكْؼؾِفِ   يْرِويِف َطْدٌل َضابٌط َط

 الطالب:.

 اعصال السـد، طدم الشذوذ، وطدم العؾة، هذه خؿسة شروط.فضيلة الشيخ: 

 فليـ اعصال السـد 

 لؼبقل الحديث طـد إصقلققـ. لسـد لقس شرًصاكؼقل: اعصال ا

 لقش  

 جقن باْلُؿرَسؾ.ٕهنؿ يحت

 
 
 مشايخـا يف الحديث. وأكا أعؽؾؿ ببعض الؿسائؾ أن، وإن شاء اهلل ما يزطؾقن طؾل

اعصال الساـد: الحاديث الؿرساؾ ُحجاة طـاد اإلماام أحؿاد، وطـاد اإلماام مالاؽ، وطـاد 

 .-رحؿف اهلل ععالك–اإلمام أبل حـقػة، ولقس بُحجة طـد الشافعل 

ـْ ي ـْ ٓ يحتج بالؿرسؾ.إًذا طـدكا الػؼفاء مـفؿ َم  حتج بالؿرسؾ، ومـفؿ َم

 ٖٚٓا تٓبٝٗإ:  
: أن الؿراد هـا بالؿرَسؾ لقس فؼط الؿرسؾ بالؿعـك آصاطالحل الخااص ايتٓبٝ٘ األٍٚ

 ، بؾ هق مطؾؼ آكؼطاع.ملسو هيلع هللا ىلصالذي هق رواية التابعل طـ الـبل 

و اإلماام أباق ولؽـ يجب أن ُيـبف هـا: أكاف حقـؿاا يؼاقل اإلماام أحؿاد، أو اإلماام مالاؽ، أ

 ..-طؾقفؿ رحؿة اهلل–حـقػة 

 يعـل اإلمام أبق حـقػة.. كلخذ مثال باإلمام أبل حـقػة:

 اإلمام أبق حـقػة يف أي صبؼة 

 يف صبؼة التابعقـ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ولفاذا هاق معادود يف  -رضال اهلل ععاالك طـاف–صبًعا اإلمام أبق حـقػة لؼل أكس بـ مالاؽ 

 ، لقست لف رواية طـ الصحابة.التابعقـ، لؽـ لؿ يرِو طـ أحد مـ الصحابة

فحقـؿا يتؽؾؿ اإلمام أبق حـقػاة طاـ الؿرَساؾ، الؿرَساؾ يف زماكاف لاق حؿؾـااه طؾاك مطؾاؼ 

 آكؼطاع، كؿ يسؼط مـ اإلسـاد  

واحد.. اثـقـ، مع أن الغالب يف عؾؽ الطبؼة: العؾاؿ، والضابط، والعدالاة وماا إلاك ذلاؽ، 

 ص  وٓ ٓ!

 (:ملسو هيلع هللا ىلصشققخ أبل حـقػة، فقؼقل ٕبل حـقػة: )قال رسقل اهلل  فصار طـدكا حقـؿا يليت واحد مـ

، أٍٚ شس  عٓدْا ًٓ : أن عؽقن رواية طادل ضاابط: معـاهاا هاذا الشاقخ ٓ باد أن يؽاقن طاد

ـْ بعده، وقال لف: )قال رسقل اهلل   (..ملسو هيلع هللا ىلصص  وٓ ٓ! وٓبد أن يؽقن ضابًطا، ولؽـف أسؼط َم

 عٓدْا اآلٕ احتُاالت:  
 يؽقن الذي فققف ضعقػ.: أن االحتُاٍ األٍٚ

 ويف عؾؽ الطبؼة الؿتؼدمة الضعػ غالب 

 يعـ عجد أن بعض إئؿة يغتػرون الجفالة يف صبؼة كبار التابعقـ، ص  وٓ ٓ! 

 لقش 

ٕن كبار التابعقـ الذيـ لؼقا كثقاًرا ماـ الصاحابة وجاقد احتؿاال الضاعػ فاقفؿ احتؿااٌل 

 اَوى فقف احتؿال العدالة واحتؿال الضعػ.ضعقػ، ٓ يجعؾـا كرد رواية الؿجفقل الذي َعَس 

فؾّؿااا يجاالء أن طـاادكا هااذا الشااقخ مااـ صبؼااة التااابعقـ احتؿااال أكااف الااذي أسااؼطف فؼااط 

 صحابل، واحتؿال أكف أسؼط صحابل وأسؼط واحد مـ كبار التابعقـ.

 َهّب أكف أسؼط واحد مـ كبار التابعقـ:

ط الرواياة أو ضاعقًػا، ثاؿ يجازم بالن * إما أن يؽقن هذا الشقخ يعؾؿ أن الذي أسؼطف ساق

 ..ملسو هيلع هللا ىلصقالفا فقؼقل: قال رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

وافرتاضـا أن الراوي: طدل: والعدل ٓ يؿؽـ يؽقن يعرل أن هذا الاراوي ضاعقػ، ثاؿ  

 .ملسو هيلع هللا ىلصيجزم ويؼقل: قال رسقل اهلل 

 إًذا سؼط هذا آحتؿال أو َبُعد.

( يغؾاب طؾاك ضـاف ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسقل اهلل * َفَبِؼل أكف يغؾب طؾك ضـ هذا الـاقؾ الذي قال:  

 .ملسو هيلع هللا ىلصصحة ذلؽ إلك الـبل 

 فصار احتؿال الضعػ يف هذا هق مبـك الؿسللة طؾك غؾبة الظـ.

فصار احتؿال الضاعػ والؼارائـ عادل طؾاك أن احتؿاال َضاعػ هاذا اإلساـاد، وكقكاف ٓ 

 احتؿال لقس بؼقي، ص  وٓ ٓ! ملسو هيلع هللا ىلصأصؾ لف طـ الؿصطػك 

لجؿفقر: ٕكاف صبًعاا ععبقار الجؿفاقر مشاؽؾ، الحاافظ فؾذلؽ الجؿفقر أو بالش كؼقل ا

 العراقل قال:

اقِِط فِل اإلْسـَادِ    َوَرّده َجَؿاهر الـُّّؼاِد = لِْؾَجاِْفاؾ بِالس 

 فػل عؾؽ الطبؼة الؿتؼدمة قالقا: )الؿرسؾ ُحجة( لؿا ذكركاه.

 الؾال هاق-أطؿ مـ الؿرسؾ يف آصطالح الخاص  -طـدهؿ كؿا قؾت لؽؿ:-والؿرسؾ 

 .-ملسو هيلع هللا ىلصالؿرسؾ: ما أضافف التابعل إلك الـبل 

هااق  -طـاادهؿ–يبؼااك طـاادكا قضااقة: َلّؿااا ُهااؿ قااالقا: )الؿرَسااؾ ُحجااة(، وقؾـااا: )الؿرسااؾ 

اؾ الؿرَساؾ يف ُدبار الزماان، وكؼاقل: واهلل أي اكؼطااع إلاك  الؿـؼطع طؿقًما(، هؾ يص  أن ُكحؿم

اهلل يؼتضل كالماف قباقل الؿرساؾ ( كؼقل: وملسو هيلع هللا ىلصيقمـا هذا، جاء واحد قال لـا: )قال رسقل اهلل 

 يؼتضل قبقل هذه الصقرة 

ٓ، يف عؾؽ الطبؼة حقـؿا عؽؾؿقا طـ الؿرسؾ قالقا: )ُحؽؿف كاذا(، فؿاا بعادهؿ ٓ يؿؽاـ 

 أن ُيحَؿؾ كالمفؿ طؾقف.

-وإئؿة إربعة ُجّؾفؿ قباؾ اساتؼرار مادوكات الحاديث، باؾ كؾفاؿ قباؾ الؽتاب الساتة 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ، واض !-ُكتب الحديث الستة

 قـبغل أن ُيػفؿ هذا.ف

 فحقـؿا ُيؼال: )الؿرسؾ ُحجة( ُيػفؿ الؿرسؾ ُحجة لؽـ هبذا الذي ذكركاه.

 هذا التـبقف إول.

ـْ ٓ يؼباؾ اْلُؿرَساؾ ماـ إئؿاة -أيفا اإلخاقة الؽارام- ايتٓبٝ٘ ايجاْٞ هاق  -قؾـاا:–: أن َما

ـْ ُيؼال: )إكف ٓ يحتج بالؿرَسؾ(..  اإلمام الشافعل، هق أشفر َم

ـْ ٓ يحاتج اكظر وا إلك صريؼة اإلمام الشافعل يف التعامؾ مع الؿرسؾ مع أكاف معادود يف َما

ا يف طؾؿ إصقل، كقػ َعَعامؾ اإلمام الشافعل   بف، لتػفؿ قضقة مفؿة جد 

اإلمام الشافعل يؼقل: )الؿرسؾ لقس بُحجة فال كعؿاؾ باف إٓ إذا َطضاده مرساؾ آخار، أو 

حابل، )أو كان ققل أكثر أهاؾ(، صا  وٓ ٓ! إذا كاان وافؼف ققل صحابل(، اطتضد بػتقى ص

 أكثر العؾؿ طؿؾقا بف..

 اكظر أن حقـؿا قال بعدم الُحجقة هؾ قال بعد آطتبار 

عرفعاف قؾاقاًل لقؽاقن  :ّفافَعدُ قريـاة  شلء، أبًدا: بؾ جعؾف شقًئا قريًبا مـ الُحجقة، كحتاج بس

 ُحجة.

 ـا ُحجة(.فؼال: )لق طـدكا مرسؾ وافؼف مرسؾ آخر قؾ

ماع أهناؿ يـسابقن أن اإلماام الشاافعل يف الجدياد ٓ يحاتج -طـدكا مرسؾ وققل صاحابل 

، فؼقل صحابل وحده ُيؼال أكف ٓ يحتج بف، مرسؾ وحده ُيؼاال أكاف ٓ يحاتج -بؼقل الصحابل

 بف، مرسؾ وققل صحابل ُحجة طـده، واض !

 ما رأيؽؿ يف ققل أكثر أهؾ العؾؿ، هؾ هق ُحجة 

 لقس بُحجة.

 لؽـ مرسؾ وافؼف ققل أكثر أهؾ العؾؿ صارت قريـة ققية رفعتف إلك الُحجقة.

 فاكتبفقا إلك هذه الؼضقة.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

لقست الؼضقة رياضقات: إذا الؿرسؾ لقس بُحجاة إًذا كرتكاف، قاقل صاحابل لاقس بُحجاة 

كرتكف، ققل أكثر أهاؾ العؾاؿ لاقس بُحجاة كرتكاف، مػفاقم لؼاب لاقس بُحجاة كرتكاف، يجتؿاع يف 

طشرة أدلاة ربؿاا ٓ عؼاقم الحجاة بقاحاد مـفاا، لؽاـ بؿجؿقطفاا يؿؽاـ عصاقر حجاة الؿسللة 

 قطعقة.

 اكتبفقا لفذا.

 وهذا الذي يغػؾ طـف بعض الـاس الذي ياليت وُيحااكؿ إئؿاة إلاك أصاقل الػؼاف: يؼاقل:

، اإلمام الشافعل ٓ يحتج بالؿرسؾ ويف الؿساللة الػالكقاة بـاهاا طؾاك الؿرساؾ، اضطرابهذا 

 شافعل ٓ يحتج بؼقل الصحابل ويف الؿسللة الػالكقة أخذ بؼقل الصحابل..اإلمام ال

لقست الؼضقة رياضقات، الؼضقة: أكف ٓ بد ماـ الـظار يف مجؿاقع الؼارائـ الاقاردة، وقاد 

 عؽقن الؼريـة وحدها ٓ عػقد الُحجقة لؽـ هل مع قريـة أخرى عػقد ذلؽ.

 جقد.

قس بُحجاة(، لاقس معـاهاا الؿرساؾ لاقس فؿسللة أكاف كتعاماؾ حتاك لاق قؾـاا: )الؿرساؾ لا

بُحجااة خااالص كشااطبف ولااقس لااف ققؿااة يف معادلااة الؿسااللة الػؼفقااة، أو يف مقاازان آحتجاااج 

 الػؼفل أو إصقلل.

وكاذلؽ ُيؼاال يف الحاديث الضاعقػ: الحاديث الضاعقػ لاقس حاديًثا مقضاقًطا، طـادكا 

، وهااق أصاااًل مااا ُيؽثاار مااـ حااديث َرَواه أحااد الُعباااد الُزهاااد الؿتااقرطقـ لؽـااف ساالء الحػااظ

 الحديث، سلء الحػظ يعـل َمظِـّة التقرع طـد الرواية، هذا ضعقػ اسؿف، ص  وٓ ٓ!

 هذا اسؿف حديث ضعقػ وٓ ما هق ضعقػ  

 ضعقػ: ٕن راويف سلء الحػظ.

 هؾ هذا مساٍو لحديث رواه واحد كذاب َوّضاع 

د أكف لاقس ببقـفؿا كؿا بقـ الؿشرق والؿغرب مع اجتؿاطفؿا يف َوْص  ؼباقل، لؽاـ ؿػ الر 

لاق يجالء ماـ جـساف طشارة ٓ  وهااذاكهذا كبغك أدكك قريـة وأدكك طاضد عجعؾـاا كحاتج باف، 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 84

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ُيؼقي واحد مـفا أخر.

 اكتبفقا إلك هذا، واض !

 ثؿ إّن..

رحؿاف اهلل –ولفذا الحديث الضعقػ قد عجد كثقر مـ أهؾ يحتجقا بف، باؾ إن اباـ الؼاقؿ 

م الؿققعقـ ٓ يقجاد أحاد ماـ إئؿاة إٓ وقاد احاتج بالضاعقػ يف بعاض قال يف إطال -ععالك

 الؿسائؾ، لقش  

ٕن الؼضقة لقست قضقة رياضقات، طـدي ضعقػ ولؽـل وجادت جؿااهقر العؾؿااء قاد 

طؿؾقا بف ما جاء هذا طؿؾ.. التابعقـ جؿفقرهؿ يعؿؾقن بشالء.. ماا جااء هاذا إٓ ولاف أصاؾ: 

 فقصؾ  طاضًدا.

ـْ َطِؿاؾ باف هاق الحساـ(، مثاؾ ولفذا بعض العؾؿ اء قال: )إن العؿؾ بالضعقػ يف كالم َم

 مثاًل: )ققل اإلمام أحؿد: إن العؿؾ بالضعقػ هق الحسـ(.–اإلمام ابـ الؼقؿ قال 

 لؽـ ما معـك الحسـ 

 الَحَسـ هـا: ما يعؿ الَحَسـ لذاعف والَحَسـ لغقره.

 والَحَسـ لغقره هق الضعقػ وٓ ما هق الضعقػ 

ثقن أو الؽثقر مـفؿ يؼقلاقن: )الضاعقػ إذا أكجارب بطارق هق الض عقػ الذي يؼقل الؿحدم

 أخرى(، يعـل الحسـ لغقره هق الضعقػ إذا ععددت صرقف.

د الطارق، َعَعاّدد الطارق  لؽـ القاقع أكف الجابر الاذي يـجارب باف الضاعقػ لاقس فؼاط َعَعادُّ

ل، قاد يعتضاد بؿقافؼاة يعتضد باف، لؽاـ قاد يعتضاد بلشاقاء أخارى: قاد يعتضاد بؼاقل صاحاب

 ققاس، قد يعتضد بغقره.

 هذا عـبقف يسقر هـا، أشركا إلقف.

إلك أن كالم إصقلققـ وغقر إصقلققـ يف مسائؾ الحاديث ويف غقار  ْٚعٝد أّٜضا ايتٓبٝ٘

 مسائؾ الحديث إكؿا هق عؼريٌر لؾؼقاطد طـد اكتػاء الؼرائـ الؿقِجبة لؾخروج طـ ذلؽ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ـْ يؼاقل: )اْلُؿرَساؾ ُحجاة(، وعاليت بابعض الؿساائؾ فنذا قؾـا: )اْلُؿرَسؾ  ُحجاة( ساتجد َما

 عجد يف مراسقؾ َعَرَك آحتجاج هبا، مؿؽـ  

 كعؿ مؿؽـ ومقجقد.

 لقش  

ٕن هاذه الؿراسااقؾ قااد قامات الؼاارائـ طؾااك أن آكؼطاااع فقفاا أكااف اكؼطاااع سااؼقط راوي 

 ضعقػ، لقش 

 ٕحاديث الثؼات أو غقر ذلؽ. -مثاًل –لؿخالػتف 

 ا طـدكا الؿشفقر يف مصطؾ  الحديث: طدالة الراوي، وَضبط الراوي.إذً 

 وهذا ذكركاه.

 اعصال السـد: َبّقـا ما ققؾ فقف.

يليت طـدكا السالمة مـ الشذوذ، والسالمة مـ العؾة، ويـفا  ما ذكرها صاحب الـظؿ عبًعاا 

 ٕصؾف، ولؿاذا لؿ يذكرها 

أن يعرفقا ماا ُيحاَتّج باف، وماا  نِطؾؿ يريدوطـدهؿ  -أيفا اإلخقة الؽرام-أن إصقلققن 

 ٓ ُيحتج بف، ص  وٓ ٓ! 

 هذا العؾؿ فقف باب اسؿف باب التعارض والرتجق .

أن ستجد أكـا ُكؼرر أن الؿرسؾ ُحجة، يف باب التعاارض والرتجاق  ساـُؼرر أن اْلُؿرَساؾ 

 إذا َعَعاَرض مع الؿسـد فؾقس بُحجة، ما الذي ُيؼدم 

-بُحجااة(، كؼااقل: )ُيؼاادم الؿسااـد(، إن أمؽااـ الجؿااع بقـفؿااا جؿعـااا مااا كؼااقل: )لااقس 

 ، لؿ يؿؽـ الجؿع ُيرّج  الؿسـد طؾك الؿرسؾ.-والحؿد هلل

حقـؿا عؼاقل: )طـادكا رواياة ثؼاٍة ورواياة أوثاؼ( إصاقلل يادخؾفا معاف، ويؼاقل: ُحجاة، 

 رواية الثؼة ُحجة، ورواية إوثؼ ُحجة، دخؾفا معف..

 عصػقة بعد ذلؽ. إيش لؽـ يبدأ يعؿؾ  
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

قال: واهلل كـظر فقفا، كحـ كعتربها أن مبدئق ا أهنا مؼبقلة، ما كؼػؾ البااب وكؼاقل: ٓ هاذه 

رواية كلخذ بإوثؼ وكرتك الثؼة، صبًعا هذا أيًضا يف الـتقجاة الـفائقاة ٓ يتعاارض بشاؽٍؾ ضااهر 

 مع عؼريرات الؿحّدثقـ.

اية إوثؼ، جئـا وكظركا أمؽـ الجؿع بقـفا أهااًل أدخؾـاه يف الؼبقل، رواية الثؼة ودخؾـا رو

وسفاًل، كؼقل: هذه ُمَػّسرة لفذه، هذه طامة وهذه خاصة، هذه مطؾؼة وهذه مؼقدة، هاذه زياادة 

 إلك آخره. ثؼة وزيادة الثؼة مؼبقلة..

ما أمؽـ الجؿع بقـفا: لؿا كقصؾ إلك آخر مرعبة الؾل هل مرعباة الرتجاق ، وبعادها مرعباة 

 كلخذ برواية إوثؼ وُكَؼّدمفا. :قؾـا إيش مرعبة الرتجق  طجزكا كجؿع بقـفا قؾـا التققػ، 

رواية واحد ورواية جؿاطة ععارضت، مبدئق ا كادخؾفا كؾفاا معـاا ماا دام هاذا القاحاد ثؼاة 

ض الحؿاد هلل رب العاالؿقـ، مبدئق ا كـظر فقفاا، فـظركاا وجؿعـاا بقـفاا ووجادكا أكاف ماا يف ععاارُ 

 حـا رواية إكثر.رج   :وٓ يؿؽـ الجؿع اًض اك ععارُ وجدكا أن هـ

فؼضقة اشرتاط السالمة ماـ الشاذوذ هال لاؿ ُعاذكر، لؽـفاا يف الحؼقؼاة ُمعتاربة، إذا رواياة 

ـْ هق أوثؼ، ولؿ يؿؽـ الجؿع بقـ الروايتقـ: َقّدمـا رواية الثؼة.  الثؼة خالػت َم

 جقد.

 باقل معـا شلء مـ الشروط الخؿسة وٓ ما باقل 

 باقل السالمة مـ العؾة، ص  وٓ ٓ  

 العؾة كقػ ُععرل 

 ألقس بجؿع الطرق والـظر يف الؼرائـ 

قؾت لؽؿ: كؾ مسللة مـ مساائؾ إصاقل فقفاا محاذول عؼاديره: )إٓ إذا دلات الؼارائـ 

 طؾك خالل ذلؽ(..

أكاف أخطال  هذا ثؼة ودلت الؼرائـ طؾك َرّد روايتف، َكُرّدها وٓ ما َكُرّدها  دلت الؼرائـ طؾاك

 يف الرواية، َكُرّدها وٓ ما َكُرّدها 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 َكُرّدها.

–فعدم ِذْكر هذا الشرط لقس خالًفا حؼقؼق ا ضاهًرا، قد يؽقن يف خالل يف جزئقات معقـاة 

 لؽـ الؿؼصقد أن هذا الؿعـك معـك ُمعترب طـد الجؿاهقر، والعؾؿ طـد اهلل ععالك. -اهلل أطؾؿ

 ل الضابط، وما سقى ذلؽ فنكف مردود.هذا بالـسبة لؾؿؼبقل رواية العد

 ولفذا قال:

 ِْ  َقُبرررررررررروُ  ُمْسررررررررررـٍَد َوُمْرَسررررررررررٍل َوَر

 

(24)  ِّْ  بِـَْؼرررررررِل َطرررررررْدٍ  َغرررررررابٍِ . ِسرررررررَواُه َر

 يعـل سقاه مردود. "ِسَقاُه َردْ " 

وكؿا قؾت لؽؿ: إن الؼبقل هـا مـ حقث إصؾ وإٓ فؼد َكخرج طـف لؼرائـ، والرد أيًضاا 

 فؼد يقجد ما يعضده ويدل طؾقف. مـ حقث إصؾ وإٓ

 واهلل أطؾؿ.

 وصؾك الؾفؿ وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف، وصحبف أجؿعقـ. 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 

 

 الثامهالذرس 

¢ 

 -الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف، وصحبف أجؿعقـ، أما بعد:

 
ااـة، ومبحااث الحااديث  -رامأيفااا اإلخااقة الؽاا-كااليت أن  إلااك كااالٍم آخاار يف مبحااث السُّ

 ، وهق:-طؾقف الصالة والسالم–الـبقي حديث الـبل 

 تكسِٝ ايٗس١ٓ باعتباز املنت إىل ثالث١ أقساّ:
 إما ُسـّة ققلقة. -
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 أو ُسـّة فعؾقة. -

 أو ُسـّة عؼريرية أو إقرارية. -

 ولفذا قال الـاضؿ:

 ْخَتاِر:َوَمررررررا ُرِوْي ِمررررررْن ُسررررررـَِّة الرررررررؿُ 

 

ْعرررررررٌل، ُسرررررررـَُّة اإِلْقرررررررَرارِ  (25)
 َقرررررررْوٌ ، َوفِ

 .«َٓ َصَ َة َبْعَد الَػْجر»: ملسو هيلع هللا ىلصفعـدكا ُسـّة ققلقة: كؼقلف  

 صؾك العقد يف صحراء قريبة مـ البـقان. ملسو هيلع هللا ىلصوطـدكا ُسـّة فعؾقة: كؽقن الـبل 

قـ لفااؿ َأَقااّر طاادًدا مااـ الصااحابة مااثاًل طؾااك أسااؿائفؿ ولااؿ ُيباا ملسو هيلع هللا ىلصوُسااـّة إقاارار: كؽقكااف 

 أسؿاءهؿ هذه ُسـّة إقرار.

 فؿا دٓلة كؾ واحد مـ هذه إكقاع 

 : ففذا سقليت معـا يف مبحث دٓٓت إلػاظ فال ُيذكر هـا.أَا دالي١ ايٗس١ٓ ايكٛي١ٝ

 ملسو هيلع هللا ىلص : فنهنا طؾك أكقاع، كؾ كقع مـفا لف دٓلة عخاتص باف: ذلاؽ أن فِْعاؾ الـبالٚأَا ايٗس١ٓ ايفع١ًٝ

 ُؼربة والطاطة: ولفذا قال:قد ُيػعؾ طؾك وجف ال

ُ٘ ــ هْ َٚٔفِعًُـــــــــ َِ  : إِْن َكررررررررررراَن لِْؾِعَبرررررررررررا

 
هْ  (26) َِ  َفَواِوررررررررٌب، َوَورررررررراَز َمررررررررا لِْؾَعررررررررا

قد يػعؾ الػعؾ بؿؼتضاك العاادة، هاذه طاادة الـااس، وقاد  -طؾقف الصالة والسالم–الـبل  

 والػطرة.يػعؾ الػعؾ بؿؼتضك التعبد والتؼرب، وقد يػعؾ الػعؾ بؿؼتضك الِجبِّؾة والطبع 

 شق الػرق بقـ العادة والِجبِّؾة  

 الطالب:..

 أكت مـ أي البالد يا شقخ  فضيلة الشيخ: 

 مـ كشؿقر، أهؾ كشؿقر ماذا يؾبسقن 

 الؼؿقص.

 العؿامة يؾبسقن 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 كاكقا يف إول يؾبسقهنا. ما يؾبسقن طؿامة، 

 وٓ طؾك طادة أهؾ البؾد   ،لِْبسفؿ هذا مبـل طؾك كقهنؿ َبشًرا

 ادة أهؾ البؾد.طؾك ط

 أهؾ كشؿقر يلكؾقن وٓ ما يلكؾقن 

 يلكؾقن: ٕهنؿ مـ أهؾ كشؿقر وٓ ٕهنؿ بشر 

 ٕهنؿ بشر، واإلكسان فِْطرعف وَصْبعف وِجبِّؾتف ٓ بد يلكؾ.

 يـامقن 

 جقد. يـامقن، سبحان اهلل! َكْػس أهؾ الؼصقؿ يـامقن.

ادة، وَكاْقمفؿ وَأْكؾفاؿ بؿؼتضاك ففذا.. إول: ُلْبس أهؾ كشؿقر هذا فعؾاقه ُبؿؼتضاك العا

 الِجْبّؾة، يعـل كقهنؿ يلكؾقن وكقهنؿ يـامقن هذا بُِؿؼتضك الِجبِّؾة.

ُيحتج بِػعؾف ُحجاة، ماا لاؿ يادل دلقاؾ طؾاك أن هاذا  ملسو هيلع هللا ىلص: إصؾ أن الـبل ملسو هيلع هللا ىلصفِْعؾ الـبل 

طؾقاف الصاالة –فال ُيحتج بف، خالص هذا خاٌص باف  -طؾقف الصالة والسالم–الػعؾ خاصٌّ بف 

 .-السالمو

 فِْعؾف: إصؾ فقف الخصقصقة وٓ إصؾ طدم الخصقصقة 

 إصؾ: طدم الخصقصقة.

 قال لؽ الـاضؿ:

ُ٘ ــ هْ َٚٔفِعًُـــــــــ َِ  : إِْن َكررررررررررراَن لِْؾِعَبرررررررررررا

 
 ......................َفَواِورررررررررررررررٌب،  (26)

 فِْعاًل َععبدي ا. ملسو هيلع هللا ىلصإذا َفَعؾ الـبل  

ؾ وُيَبّقـ هؾ هاذا الػعاؾ بالـسابة لـاا ُمساتحب  وٓ بالـسابة لـاا  ولؿ يلِت طـدكا دلقؾ ُيَػصم

 واجب  وٓ بالـسبة لـا مباح  صار طـدكا احتؿآت ص  وٓ ٓ  

 إصؾ: َحْؿؾف طؾك أي هذه آحتؿآت 

 إصؾ: َحْؿؾف طؾك القجقب، لقش  
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

صا  وآّعبااع يؽاقن يف إقاقال ويف إفعاال وٓ ٓ   ملسو هيلع هللا ىلصقالقا: ٕن اهلل َأَمَر باّعباع الـبل 

 وٓ ٓ 

 اّعباع: َعّتبعف بؼقلف وَعت بعف يف فِْعؾف.

إمر يؼتضل القجقب: فإصؾ: أن اّعباطاف  ملسو هيلع هللا ىلصلـا باّعباع الـبل  -سبحاكف وععالك–َفَلْمره 

واجب، فنذا َفَعؾ فِْعاًل َوَجَب طؾقـا أن كػعؾ هذا الػعؾ، هاذا دلاقؾفؿ يف أن إصاؾ: أن الػعاؾ 

 طؾك القجقب.

يف مسائؾ كثقرة حَؿؾقا الػعؾ طؾك آستحباب  لقست كثقارة فؼاط باؾ عؼقل لل: لؽـفؿ  

أكثر مـ الؽثقرة، لؽـ كؿا قؾت لؽ: أن الػؼف ٓ يـبـل مجرد طؾك الؼاطدة، يـبـل طؾك الؼاطادة 

 مع الـظر يف الؼرائـ.

ا مـ مسائؾ الػعؾ لؿ يحؿؾقها طؾاك  فؽقكف ُيقجد يف كثقر مـ مسائؾ الػعؾ، كعؿ كثقر جد 

 ، حؿؾقها طؾك الـ دب لقجقد أدلة مثاًل.القجقب

 أططقؽ مثال حتك ُيَقضم  هذا: طـدكا باب الحج:

–يف الحج كثقرة، أكثرها َحؿؾقه طؾك الـ دب ٓ طؾاك القجاقب، ماع أكاف  ملسو هيلع هللا ىلصأفعال الـبل 

 لقش   «ُخُذوا َطـِّي َمـَاَسَؽُؽم»قال:  -طؾقف الصالة والسالم

َمرْن َصرؾَّى َصرَ َ ـا َ رِذه »قال لعروة بـ الؿضارس:  ملسو هيلع هللا ىلصٕن طـدكا قرائـ: وهل: أن الـبل 

ه َوَقَ ى َ َػَثه  .«َوَكاَن َقْد َوَقَو َقْبل َذلَِك بَِعَرَفة َأْي َساَطٍة ِمْن َلْقٍل َأْو َكَفار، َفَؼْد َ مَّ َحجَّ

طؾقاف الصاالة –فػل طـدكا دلقؾ يدل طؾك أن إصؾ طدم وجقب كثقر مـ إفعال، الـبل 

ان يف مِـَك يقم الرتوية، لؽـف لؿا قال لعروة بـ الؿضرس ما ذكر لف الؿبقات بِِؿـَاك، ك -والسالم

 َدّل طؾك أكف لقس بقاجب وهؽذا.

التال فعؾفاا يف الصاالة كثقارة، وهال وماـ بااب  ملسو هيلع هللا ىلصععال إلك باب الصالة: أفعاال الـبال  

 الُؼربة والطاطات، وأكثرها ٓ يحؿؾقكف طؾك القجقب، أكثرها..
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ن الصالة كؿ  أربعة طشر.يؼقل لؽ أركا

 وواجبات الصالة كؿ  ثؿاكقة أو عسعة.

 .-طؾك حسب صاحب اإلقـاع-وُســ الصالة الؼقلقة: أربعقـ، والػعؾقة أربعقـ 

 إًذا إصؾ حؿؾقها طؾك...

 لقش 

لقجقد قريـة: وهل: حديث اْلُؿِسلء صالعف، قال: )إذا حضرت الصالة( َوَذَكر لاف أشاقاء 

 أن ما سقاها لقس بقاجب.محدودة، َدّل طؾك 

َصرؾ وا َكَؿرا »َداَوَم طؾقفا، وهاق قاال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف أشقاء أخرى َأْلَحؼقها بالقاجب: ٕن الـبل 

 ، وَداَوَم طؾقفا، ولؿ يثبت طـف غقرها، أو ٕدلة أخرى.«َرَأْيُتُؿوكِي ُأَصّؾي

ض طؾقاف فال ُيـتؼض وٓ ُيعرتض طؾك هذا التؼعقد أن إصؾ يف الػعؾ القجقب، ٓ ُيعارت

 هبذه الجزئقات ٕن طـدهؿ جقاب، كؾ جزئقة يؼقل لؽ: هذه واهلل فقفا قريـة.

 فـحؿؾفا طؾك القجقب إٓ إذا دل الدلقؾ طؾك خالل ذلؽ. "إِْن َكاَن لؾعبادة"قال: 

فِْعاًل، وكان هذا الػعؾ قد ُفعؾ طؾاك وجاف العاادة ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصإذا َفَعؾ الـبل  "َوَجاَز َما لؾعادة"

يعـل وَجااز ماا َفَعؾاف  "َوَجاَز َما لؾعادة"بة فنكـا كحؿؾف طؾك اإلباحة: ولفذا قال: طؾك وجف الؼر

 لؾعادة ٓ لؾعبادة. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 إِٓ إَِذا اْخررررررررررَتهَّ بِررررررررررِه َأْو َكاَكررررررررررا

 

 ِمرررررررررْن فِْعِؾرررررررررِه لررررررررررُؿْجَؿٍل َبَقاَكرررررررررا (27)

 : وهذا آستثـاء يرجع طؾك إمريـ جؿقًعا."إٓ" 

 ٓ يشاركف فقف غقره. إيش واض  أكف  ملسو هيلع هللا ىلص "فِ إِٓ إَِذا اْخَتص  بِ "

ماـ أماقر العباادة: القصاال يف الصاقم، ومؿاا  -طؾقاف الصاالة والساالم–فؿؿا اختص بف 

 يف غقر أمقر العبادة الؿحضة جقاز الزيادة يف الـؽاح طؾك أربع كسقة. ملسو هيلع هللا ىلصاْخُتّص بف الـبل 

 إِٓ إَِذا اْخررررررررررَتهَّ بِررررررررررِه َأْو َكاَكررررررررررا

 

 لررررررررررُؿْجَؿٍل َبَقاَكررررررررراِمرررررررررْن فِْعِؾرررررررررِه  (27)
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

بقاًكا لؿجؿؾ فؿاا  ملسو هيلع هللا ىلصفنكف ٓ ُيحؿؾ طؾك القجقب، ٓ ُيحؿؾ طؾك ما سبؼ، ما َفَعَؾف الـبل 

 ُحؽؿف 

 َفرررالُحْؽُم فِررري الُؿْخرررَتهِّ َ ْقرررُر ُمْشرررؽِلِ 

 

 َوالُحْؽرررُم فِررري الَبَقررراِن ُحْؽرررُم الُؿْجَؿرررلِ  (28)

الُحؽؿ يف الؿخاتص غقار مشاؽؾ ماا يحتااج واض   "َفالُحْؽُؿ فِل الُؿْخَتصم َغْقُر ُمْشؽِؾِ " 

 كقضحف: ٕكف سؿقـاه مختًصا فُعؾؿ اختصاصف بف.

ماا كاان ماـ فِْعؾاف لُِؿْجَؿاٍؾ بقاًكاا  ملسو هيلع هللا ىلصماا َفَعَؾاف الـبال  "َوالُحْؽُؿ فِل الَبَقاِن ُحْؽُؿ الُؿْجَؿؾِ "

 فُحؽؿف ُحْؽؿ اْلُؿجَؿؾ الذي ُبّقـ.

الةَ َوَأقِقُؿقا ا﴿: -طز وجؾ-قال اهلل  مثا  ذلك:  .[43البؼرة:] ﴾لص 

 .«َخْؿس َصَؾَواٍت فِي ُكلِّ َيْوٍ  َوَلْقَؾٍة َكَتَبُفّن اُُ َطَؾى اْلِعباِ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 

مـ هذه الصؾقات صالة الظفر، َلّؿا َأْوَجب طؾقـا الشرع صالة الظفار طرفـاا أهناا فارض، 

د أكاف ُأمار هباا، صا  وٓ صػة صالة الظفر طـدكا ثابت أهناا فارض مجار ملسو هيلع هللا ىلصقبؾ أن ُيبّقـ الـبل 

 ٓ 

فِْعؾااف َفَصااؾك الظفاار أربااع ركعااات، مااا ُحؽااؿ أداء الظفاار طؾااك هااذا  ملسو هيلع هللا ىلصَلّؿااا َبّقـفااا الـباال  

 الـحق  وأن عؽقن الظفر أربع ركعات  

واجب: ٕن الػعؾ الذي ُفِعؾ بقاًكا لقاجب ُحؽؿف ُحؽؿ اْلُؿَباّقـ، فانذا كاان اْلُؿَباق ـ واجًباا 

القجااقب، وإذا كااان اْلُؿَبااّقـ مسااتحًبا ففااذا الػعااؾ محؿااقل طؾااك ففااذا الػعااؾ محؿااقل طؾااك 

 آستحباب، وطؾك هذا َفِؼس.

 هق سؽقعف طـ اإلكؽار. ملسو هيلع هللا ىلص: إقرار الـبل دالي١ اإلقسازطـدكا بعد ذلؽ 

كلخذه يف الدرس الؼادم بعاد الصاالة، وصاؾك اهلل وساؾؿ طؾاك كبقـاا  -إن شاء اهلل–ولعؾـا 

 ..محؿد، وطؾك آلف، وصحبف أجؿعقـ
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 

 
 التاسعالذرس 

¢ 

ا بعد  :الحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 

: ٕكـاا ذكركاا ملسو هيلع هللا ىلصفؽـا قد وصؾـا يف الؽالم طـ مبحث السـة إلك الؽالم طاـ إقارار الـبال 

 ستليت دٓلتف يف مباحث دٓٓت إلػاظ. أن السـة ققٌل وفٌعؾ وإقرار، وطرفـا أن الؼقل:

وأما الػعؾ: فنن كان الػعؾ طؾك وجاف الؼرباة والطاطاة: فإصاؾ حؿؾاف طؾاك القجاقب، 

وإن كان طؾك وجف العاادة: فإصاؾ حؿؾاف طؾاك اإلباحاة، وإن دل  الادلقؾ طؾاك آختصااص 

ا لؿجؿاؾ فُحؽؿاف وٓ إشاؽال، وذكركاا أيًضاا الػعاؾ الاذي ُفعاؾ بقاًكا ملسو هيلع هللا ىلصفنكف مختٌص باالـبل 

 حؽؿ ذلؽ الؿجؿؾ الذي ُبقمـ.

 بؼل طـدكا مـ إفعال: إفعال الجبؾقة.

بؿؼتضاك الجبؾاة: يعـال بؿؼتضاك البشارية  ملسو هيلع هللا ىلصالػعؾ الجبؾل قؾـا هق: الاذي فعؾاف الـبال 

 ملسو هيلع هللا ىلصففذا يادلُّ طؾاك الجاقاز، وإقارار الـبال  -طؾقف الصالة والسالم–كقكف بشًرا بلبل هق وأمل 

أو يف زمـاف يف  -طؾقاف الصاالة والساالم–كؽار طؾك مـ فعؾ فعاًل بحضارعف وهق سؽقعف طـ اإل

فؾاؿ يـؽار طؾقاف،  ملسو هيلع هللا ىلصغقر حضرعف مع طؾؿف بف: يعـال إذا فعاؾ اإلكساان فعااًل يف مجؾاس الـبال 

 كؼقل: هذا يدل طؾك أن الشلء الذي فعؾف هذا الشخص جائز.

ئفؿ: يعـال ماثاًل: ماـ طدًدا مـ الصاحابة طؾاك أساؿا ملسو هيلع هللا ىلصمثال ذلؽ: يؼقلقن: إقرار الـبل 

الصحابة خالد بـ القلقد ص  وٓ ٕ  هؾ يجقز الت سؿل بخالد  أٓ يدل طؾك الخؾاقد وكاذا، 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

قد يليت واحد يؼقل ويط ؾِع مثاًل يف أسؿاء مـ إسؿاء، ويؼقل: هذا آسؿ فقف معـًك كاذا وكاذا 

باذلؽ ولاؿ يـؽار  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا، كؼقل: إذا هذا آسؿ سؿل عسؿك بف بعض الصحابة وطؾؿ الـبال 

 طؾك جقاز التسؿل بف. إيش طؾقفؿ دل  طؾك 

كذلؽ أقر  مثاًل: مـ اسؿف حؽقؿ، فقف مـ الصاحابة ماـ اساؿف حؽاقؿ  حؽاقؿ باـ حازام، 

ه، قاد يؼاقل قائاؾ: الحؽاقؿ  -طؾقف الصالة والسالم–هؾ أكؽر طؾقف الـبل  أو غق ر اسؿف  ٕ أقار 

ل يعـال حؽاقؿ، ولاؿ يـؽار الـبال اسٌؿ مـ أسؿاء اهلل، شلء جقد، هذا غقر معا طؾاك ماـ  ملسو هيلع هللا ىلصر 

 عسؿك بف، فدل  طؾك جقاز التسؿل بف، هذا بالـسبة لإلقرار.

 ولفذا قال الـاضؿ:

 يدل طؾك الجقاز. ملسو هيلع هللا ىلص)إِْقَراُرُه َدل  َطَؾك الَجَقاِز(: إقرار الـبل 

َِ َّ َطَؾرررررررررررى الَجرررررررررررَوازِ   إِْقرررررررررررَراُرُه 

 

رررررررري  بِررررررررَ  اْحتِررررررررَرازِ  (29)  َكررررررررَذا الِجبِؾِّ

 الاذي فعؾاف الـبال  
م
بؿؼتضاك الجبؾاة فنكاف يادل طؾاك الجاقاز،  ملسو هيلع هللا ىلصيعـل أن الػعؾ الجبؾال

ٍز: ٕن هذه الؿساللة لاؿ ُياذكر بَِ  اْحتَِرازِ فقجقز لـا أن كػعؾف، وققل الـاضؿ: ) (: يعـل بغقر عحرم

اا الػعؾ الجبؾمل أكف طؾك الجقاز،  إيش فقفا خالل، ففل فقؿا يظفر محؾ اعػاق، الؾل هل  فؾؿ 

 (: مـ غقر عحرٍز وٓ عردد.َكَذا الِجبِؾِّي  بَِ  اْحتَِرازِ لؿ ُيذكر فقفا خالل قؾـا: )

 يدل طؾك الجقاز  ملسو هيلع هللا ىلصما الدلقؾ طؾك أن إقرار الـبل 

ريَّ ﴿قد وصػ كبقف بؼقلاف:  -طز وجؾ-الدلقؾ: أن اهلل  ُسروَ  الـَّبِريَّ إُمِّ الَّرِذيَن َيتَّبُِعروَن الرَّ

ي التَّْوَراِة َواإِلكِجقِل َيْلُمُرُ ْم بِاْلَؿْعُروِف َوَيـَْفراُ ْم َطرِن اْلُؿـَؽررِ الَِّذي َيِجُد 
 ﴾وَكُه َمْؽُتوًبا ِطـَْدُ ْم فِ

أكاف يـفااهؿ طاـ الؿـؽار، فؿاا لاؿ ياـففؿ طـاف فؾاقس بؿـؽار،  ملسو هيلع هللا ىلصفقصاػ الـبال  [151إطراف: 

 وهـاك أدلٌة أخرى طؾك ذلؽ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
ا بالـسبة لؿبحث الؽتاب ومبحاث الساـة، لؽاـ هـااك مبحاٌث يتعؾاؼ باف ماا ٓ باد ماـ هذ

معرفتف: الؼرآن ُحجٌة والسـة ُحجٌة لؽـ قد يدل دلقؾ طؾاك أن هاذه أياة أو أن ذلاؽ الحاديث 

 ُعرك العؿؾ بف إلك غقره فـسخ الحؽؿ إول.

ع هذا الحؽؿ مع أكف ثابات هق رفع الحؽؿ الثابت يف الؽتاب أو يف السـة، ُرف َا ٖٛ ايٓسذ؟

 بنيشيف الؽتاب ويف السـة، لؽـف ُرفع 
ٍّ
جاء بعده، فرفع الحؽؿ إول هذا هق    بخطاٍب شرطل

 الـسخ.

اا كاان الـساخ يؽاقن يف الؼارآن ويؽاقن يف  والـسخ يؽقن يف الؼرآن ويؽقن يف الساـة، ولؿ 

(: َوالـَّْسُخ لِْؾُؼْرآِن بِاْلُؼْرآنِ ) السـة كاسب أن ُيذكر طؼب دلقؾ الؼرآن ودلقؾ السـة، فؼال الـاضؿ:

 فقجقز كسخ الؼرآن بالؼرآن.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

قاد باق ـ أن طادة الؿتاقىف طـفاا  -طاز وجاؾ-مثال ذلؽ: طدة الؿتقىف طـفاا زوجفاا، فااهلل 

ررْوَن ِمررـُْؽْم َوَيررَذُروَن َأْزَواًوررا َوِصررقًَّة ﴿ زوجفااا سااـة، ثااؿ ُكسااخ ذلااؽ بلربعااة أشاافر َوالَّررِذيَن ُيَتَوفَّ

َْزوَ  ررْوَن ِمررـُْؽْم ﴿ثااؿ ُكسااخ:  ،[242البؼرررة:  ﴾اِوِفررْم َمَتاًطررا إَِلررى اْلَحررْوِ  َ ْقررَر إِْخررَراٍج ِٕ َوالَّررِذيَن ُيَتَوفَّ

فاال يجاقز أو ٓ يصا   [234البؼررة:  ﴾َوَيَذُروَن َأْزَواًورا َيَتَربَّْ رَن بَِلكُػِسرِفنَّ َأْرَبَعرَة َأْشرُفرٍ َوَطْشرًرا

لة طادة الؿتاقىف طـفاا زوجفاا: ٕن الحؽاؿ ُرفِاع، هاذا معـاك آستدٓل بأية إولاك يف مسال

 (.َوالـَّْسُخ لِْؾُؼْرآِن بِاْلُؼْرآنِ )

عؽاقن  -صاؾ اهلل طؾقاف وساؾؿ–(: يعـال وكساخ الساـة: ساـة الـبال َوُسـٍَّة بُِسرـَِّة الَعرْدَكاكِي)

ِة بُِسررـَّ مـسااقٌب إلااك جااده طاادكان، هااذا معـااك ) ملسو هيلع هللا ىلصوالـباال  -طؾقااف الصااالة والسااالم–بسااـتف 

إلك طدكان مجؿٌع طؾقف ص  وٓ ٕ  فؿاـ  ملسو هيلع هللا ىلص(: كسبة إلك جده طدكان، وَكسُب الـبل الَعْدَكاكِي

 يذكره لـا 

محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الؿطؾب بـ هاشؿ بـ طبد مـال بـ ُقصل بـ كاالب باـ كعاب 

 بـ ُمرة.

 رأيؽؿ أططقؽؿ إي اها: وإيشخؾقكا كعقد، خؾل أططقؽؿ إي اها، 

 بد اهلل بـ طبد الؿطؾب .... هات البقت:هق: محؿد بـ ط

َ ررررررْب   آبرررررراء سررررررقد الررررررورى طؾررررررى الر 

 

 طبررررررردالُؿَقؾْب  
ِ
  رررررررو ابرررررررُن طبرررررررداُ

 و اشررررررٍم طبررررررِد مـرررررراِف بررررررن ق ررررررىْ  

 

ٍُ مرررررررٌة كعرررررررٌب لرررررررميْ    ابررررررُن كررررررر 

 و الرررررررٍب برررررررن ففررررررررٍ برررررررن مالرررررررْك  

 

 الـ رررررررررُر ُقرررررررررل كـاكرررررررررٌة كرررررررررذلْك  

 خزيؿرررررررررررررٌة مدركرررررررررررررٌة إلقررررررررررررراُس  

 

 وم رررررررررررررٌر كرررررررررررررزاُرُ م ققررررررررررررراُس  

 م معرررررررررررٌد بعرررررررررررده طررررررررررردكانُ ثررررررررررر 

 

 وبعرررررررررررد ذال اختؾرررررررررررو إطقرررررررررررانُ  

 ما شاء اهلل، الؾفؿ بارك. 

َعاْب(: جقاد القاحاد يحػظفاا: ٕن استحضاار الـساب ماع  قال: )آباء َسقمد القرى طؾك الرُّ

ؾ، قال:  صقلف قد عخقن فقف الذاكرة أحقاًكا، لؽـ حػظفا يف ثالثة أبقات ُيسفم
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

َ ررررررْب   آبرررررراء سررررررقد الررررررورى طؾررررررى الر 

 

 طبررررررردالُؿَقؾْب  
ِ
  رررررررو ابرررررررُن طبرررررررداُ

 و اشررررررٍم طبررررررِد مـرررررراِف بررررررن ق ررررررىْ  

 

ٍُ مرررررررٌة كعرررررررٌب لرررررررميْ    ابررررررُن كررررررر 

 و الرررررررٍب برررررررن ففررررررررٍ برررررررن مالرررررررْك  

 

 الـ رررررررررُر ُقرررررررررل كـاكرررررررررٌة كرررررررررذلْك  

 خزيؿرررررررررررررٌة مدركرررررررررررررٌة إلقررررررررررررراُس  

 

 وم رررررررررررررٌر كرررررررررررررزاُرُ م ققررررررررررررراُس  

 ثرررررررررررم معرررررررررررٌد بعرررررررررررده طررررررررررردكانُ  

 

 وبعرررررررررررد ذال اختؾرررررررررررو إطقرررررررررررانُ  

إلاك جاده طادكان بالبل هاق  ملسو هيلع هللا ىلص(: كسابًة لؾـبال ُسرـٍَّة بُِسرـَِّة الَعرْدَكاكِيوَ إًذا هذا معـك ققلف: ) 

فقجااقز أن ُيـسااخ الؼاارآن بااالؼرآن، ويجااقز أن ُعـسااخ السااـة  -طؾقااف الصااالة والسااالم-وأماال 

 بالسـة.

هناك طاـ زياارة الؼباقر  ملسو هيلع هللا ىلصومثال كسخ السـة بالسـة: ماـ يعطقـاا مثاال  أحساـت، الـبال 

ثاؿ  -طؾقاف الصاالة والساالم–طـ زيارة الؼبقر ثبت، حصؾ بؼقلف  بالسـة ص  وٓ ٕ  فالـفل

 هذا مثال.، «ُكـُْت َكَفْقُتُؽْم َطْن ِزَياَرِة اْلُؼُبوِر َأٓ َفُزوُروَ ا»بعد ذلؽ أمر بزيار ا 

 : الـفل طـ ادمخار لحقم إضاحل ثؿ أذن فقفا.آخرمثاٌل 

يعـال طـادكا الساـة عـساخ بالساـة  : وهاق كساخ الساـة أيًضاا باالؼرآن:آخارصقب طـدكا كقٌع 

ـَُّة بِاْلُؼَرآنِ وُعـسخ بالؼرآن، قال الـاضؿ: ) (: فقجقز كسخ السـة بالسـة، ويجقز كساخ َوُ ـَْسُخ الس 

 السـة بالؼرآن، مـ طـده مثال طؾك كسخ سـة بالؼرآن 

 الرضعات.الطالب: جواب 

قخ، ٕ هاذا عخصاقص ٕ، الرضعات هل مـ الؼرآن الذي ُكسخ لػظاف، كعاؿ اعػضاؾ ياا شا

صات،  -واهلل أطؾاؿ–ٓ ُيؼال ُكسخت يف آية الجزياة « ُأِمْرُت َأْن ُأَقا َِل الـَّاَس » وإكؿاا ُيؼاال: ُخصم

 واهلل أطؾؿ.

، الػاارق بااقـ الـسااخ والتخصااقص: -أيفااا اإلخااقة الؽاارام-اعػضااؾ يااا شااقخ، الـسااخ 

التخصقص: ٕ الحؽاؿ  التخصقص يليت معـا يف مباحث الدٓٓت، الـسخ: رفع حؽؿ بالؽؾقة،

 باقل لؽـ ُيخرج مـ الؾػظ بعض أفراده، ففق رفٌع جزئل، والـسخ رفٌع كؾل.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

كاان  -طؾقاف الصاالة والساالم–اعػضؾ يا شقخ، عحقيؾ الؼبؾة كسٌخ لؾسـة بالؼرآن، الـبال 

يصااؾل إلااك بقاات الؿؼاادس، الصااالة إلااك بقاات الؿؼاادس هااؾ يف الؼاارآن مقجااقدة  ٕ، لؽـفااا 

  باالؼرآن، بانيشُكساخت  -طؾقف الصالة والساالم–ثبتت بالسـة لػعؾ الـبل  مقجقدٌة يف السـة

 إًذا يجقز كسخ السـة بالؼرآن وٓ ٕ  يجقز، لؽـ ٓ يجقز كسخ الؼرآن بالسـة: ولفذا قال:

ررررررررررررـَُّة بِرررررررررررراْلُؼْرآنِ   َوُ ـَْسرررررررررررُخ الس 

 

 ٓ الَعْؽررررررُس ِطـْررررررَد َأْكَثرررررررِ إَْطَقررررررانِ  (30)

وهذا مذهب جؿفقر إصاقلققـ، ولاقس  ملسو هيلع هللا ىلصـٍة مـ ســ الـبل فال يجقز كسخ الؼرآن بس 

هذا طـد إئؿة كالشافعل وغقره، لقس مبـاه طؾك قضقة أن السـة ضـقمة أو هاذا إمار، ٕ، مبـااه 

ُقْل َما َيُؽروُن لِري َأْن ﴿: -طؾقف الصالة والسالم–قال لـبقف  -طز وجؾ-طؾك بعض إدلة، فاهلل 

َلُه ِمْن  ِْؾَؼا  .[15يوكس:  ﴾ِء َكْػِسيُأَبدِّ

م شاقًئا ثاؿ بعاد  -طؾقف الصالة والسالم–فالـبل  لق عؾك طؾك الـاس آياٍت يف كتاب اهلل ُعحرم

ل الحؽاؿ ماـ  طل الؽػاار أكاف باد  ذلؽ قال لفؿ: هذا الشلء ُيباح لؽؿ، لؽان ذلؽ ذريعًة أن ياد 

جاد حؽاٌؿ يثبات يف الؼارآن ثاؿ عؾؼاء كػسف: فؾفذا قالقا: إكف بالـظر إلاك الشاريعة كجاد أكاف ٓ يق

ُيـسخ بسـٍة إٓ إذا كان يف الؼرآن ما يدل طؾك ذلاؽ، فقؽاقن هـاا كساٌخ لؾؼارآن باالؼرآن: ولفاذا 

 قالقا يف إمثؾة التل ُأدطقت أهنا كسٌخ لؾؼرآن بالسـة، قالقا: ٕ لقست صحقحة.

ُكتِرَب َطَؾرْقُؽْم ﴿ : يف آية القصقة لؾقالاديـ وإقاربقـ:-طز وجؾ-فؿثاًل: ققؾ إن ققل اهلل 

، ققاؾ: أهناا [182البؼررة:  ﴾إَِذا َحَ َر َأَحَدُكُم اْلَؿْوُت إِْن َ َرَل َخْقرًرا اْلَوِصرقَُّة لِْؾَوالِرَدْيِن َوإَْقرَربِقنَ 

، قااال الااذيـ يؼقلااقن بعاادم الجااقاز يؼقلااقن: ٓ غقاار «ٓ َوِصررقََّة لِررَواِرٍث »: ملسو هيلع هللا ىلصُكسااخت بؼقلااف 

 ، هق كسخ الؼرآن بالؼرآن.صحق ، هل ُكسخت بآية الػرائض

إِنَّ اَُ َقْد َأْطَقى »يف كػس الحديث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالدلقؾ أهنا ُكسخت بآية الػرائض: أن الـبل 

ُه َفَ  َوِصقََّة لَِواِرٍث  ، ففق بقاٌن ٕن مؼتضك آية الؿقاريث أكف ٓ وصاقة لاقارث «ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحؼَّ

 ربقـ، وضحت هذه الؿسللة ولقس كسًخا ٔية القصقة لؾقالديـ وإق
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

صقب، إًذا السـة طـدكا الـسخ يؽقن كسخ قرآٍن بؼرآن، وٓ يؽقن كسخ قرآٍن بسـة، ويؽاقن 

 كسخ سـٍة بسـة، ويؽقن أيًضا كسخ سـٍة بؼرآن، وهذا معـك ققلف:

ــُذ ِٖٓســـــــــ  لِْؾُؼرررررررررررْرآِن بِررررررررررراْلُؼْرآنِ  َٚاي

 
 َوُسرررررررررررررـٍَّة بُِسرررررررررررررـَِّة الَعرررررررررررررْدَكاكِي (32)

رررررررررررر   ـَُّة بِرررررررررررراْلُؼْرآنِ َوُ ـَْسرررررررررررُخ الس 

 

 ٓ الَعْؽررررررُس ِطـْررررررَد َأْكَثرررررررِ إَْطَقررررررانِ  (30)

 يعـل أكثر أهؾ العؾؿ، أطقان إمة هؿ العؾؿاء، واهلل الؿستعان. (:َأْكَثرِ إَْطَقانِ ) 

اقـ  -أيفا اإلخقة الؽرام-صقب هذا الؼقل بالـسخ  هؾ ُيؼاال: بالـساخ بؿجارد وجاقد كص 

 متعارضقـ  ٕ.

ااهااؾ ُيؼااال: ب ااا متاالخًرا كؼااقل بالـسااخ  ٕ، فقااف الـسااخ بؿجاارد أن كجااد كص  ًما وكص  ا متؼاادم

اقـ متعارضاقـ متاك عؼاقل إن أحادهؿا كاساٌخ وأخار  شروط لؾؼقل بالـساخ، إذا وجادت كص 

 مـسقخ 

 إًذا طـدكا شروط، ما هل هذه الشروط 

 ،قاال:  قال الشرط إول: أن يؽقن الؿـساقخ إكشااًء فاال يادخؾ الـساخ طؾاك إخباار

   (.ُشُروُط َكْسٍخ: َكْوُكُه إِْكَشاءَ )

اإلكشاء ُيؼابؾ الخرب، فال يدخؾ الـسخ طؾاك إخباار: ٕن الخارب إماا أن يؽاقن صادًقا أو 

ًٓ ﴿كذًبا، وكالم اهلل ٓ يؽقن إٓ صدًقا  ْت َكِؾَؿُة َربَِّك ِصْدًقا َوَطْد  .[115إكعا :  ﴾َوَ ؿَّ

ليت خرب ثااين يؼاقل ٓ الخارب إول غقار صاحق ، ٓ، ٓ فنذا أخرب اهلل بشلء ٓ يؿؽـ أن ي

يؿؽـ هذا، هذا ٓ يؼع يف كالم الـاس إٓ طـ كذٍب يف إول، أو خطلٍ باإول وكاالم اهلل مـازٌه 

س وععالك-  ، واض   فؾفذا ٓ يؼع الـسخ يف إخبار.-جؾ  وعبارك وعؼد 

طؾقاف –ساقاق يف قصاة مقساك مثاًل: طـادكا قصاة ماـ قصاص إكبقااء، لاق فرضاـا جاءكاا ب

جاءت بسقاٍق معقـ، وجاءت يف مقضاٍع آخار بساقاٍق آخار، يجال واحاد يؼاقل: هاذه  -السالم

 مـسقخة، ٓ، ٓ يص  الؼقل بالـسخ: ٕن هذه الؼصة خرب، هذا الشرط إول.

  ان متعارضان، ولق طرفـاا أن ر الجؿع، فنذا جاءكا كص  الشرط الثاين لؾؼقل بالـسخ: ععذُّ



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  020

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

متؼدم وإخر متلخر لؽـ يؿؽـ الجؿع بقـفؿا، فإصؾ أن كجؿع بقـفؿا، فال كؼاقل:  أحدهؿا

 واهلل هذا كاسخ وهذا مـسقخ، ٕ، كؼقل: ُيجؿع هذا.

 وصور الجؿ  كثقرة:

 .إما أن عحؿؾ هذا طؾك حال وهذا طؾك حال 

 .أو يؽقن هذا طاًما وهذا خاًصا 

إِنَّ »كؼاقل مثاال: حاديث الؼؾتاقـ مثال ذلؽ: كؼقل مثاال ذلاؽ طؾاك سابقؾ الؿثاال خؾقـاا 

ُسُه َشيءْ  َٓ ُيـَجِّ َتْقِن َلْم َيْحِؿِل الَخَبَث »، مع حديث «اْلَؿاَء َصُفوًرا  ، هؾ إص  «إَِذا َبَؾَغ اَلَؿاُء ُقؾَّ

أن كؼااقل واهلل: هااذا حااديث متعااارض وقااد طرفـااا مااثاًل أن هااذا متؼاادم وهااذا متاالخر فـؼااقل 

ؼقل: هذا ُيحؿؾ طؾك الؽثقار، وهاذا ُيحؿاؾ طؾاك الؼؾقاؾ أو بالـسخ  ٕ، إصؾ أن كجؿع، فـ

 كحق ذلؽ.

 .الشرط الثالث: علخر الـاسخ، أن يؽقن الـاسخ متلخًرا طـ الؿـسقخ وهق الرتاخل 

ُر الَجْؿر ِ واحد، ) (:ُشُروُط َكْسٍخ: َكْوُكُه إِْكَشاءَ قال: ) ٍٍ َوراءَ (: اثـاقـ، )َ َعذ  (: يعـال أن َ رَرا

قـ  مرتاخًقا طـ أخر، أن يؽقن الرتاخل قاد جااء وُكؼاؾ، أن هاذا واهلل متؼادم يجلء أحد الـص 

 .التاريخ ٓ يص  أن ُيؼال بالـسخ متلخر، فنن لؿ ُيعؾؿ إيش وهذا 

 صقب كقػ كعرل الؿتؼدم مـ الؿتلخر  الرتاخل هذا كقػ كعرفف  قال لؽ:

ُتُؽْم َطررْن ِزَيرراَرِة اْلُؼُبرروِر َأٓ ُكـْررُت َكَفْقرر»: ملسو هيلع هللا ىلص(: أن ُيخااربك الااـص، فقؼااقل ُيْعررَرُف بِررالـَّهِّ )

، جقاد  هاذا  «َفُزوُروَ ا ما الؿتؼدم الـفل وٓ الرتخقص  الـفل، كقػ طرفـا  مـ إخبار الاـصم

.  ُيعرل بالـصم

ان متعارضان ٓ يؿؽـ الجؿع بقـفؿاا أحادهؿا  وُيعرل الرتاخل باإلجؿاع فقليت طـدكا كص 

ؿااع العؾؿاااء طؾااك عاارك العؿااؾ بااف، وطرفـااا أن مااا أجؿااع العؾؿاااء طؾااك العؿااؾ بااف، وأخاار أج

 أجؿعقا طؾك عركف متؼدٌم ومـسقخ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

َُ »بؼتااؾ شااارب الخؿاار:  ملسو هيلع هللا ىلصمثاال ذلااؽ: ُيؿثمااؾ لاف بعضاافؿ بحااديث أماار الـبال  إَذا َشرررِ

َُ َفاْقُتُؾوه َُ َفاْوِؾُدوُه، ُثمَّ إِْن َشرِ َُ فاْوِؾُدوُه، ُثمَّ إِْن َشرِ  .«َفاْوِؾُدوُه، ُثمَّ إِْن َشرِ

ر مـفؿ شارب الخؿار مِاراًر ولاؿ  صقب، وطـدكا أحاديث عدل طؾك أن بعض الصحابة عؽر 

 طؾك الجؾد. ملسو هيلع هللا ىلصيزد الـبل 

وأجؿع العؾؿاء طؾك أن طؼقبة شارب الخؿر الجؾد ولقس الؼتاؾ، ُحؽال اإلجؿااع طؾاك 

أكاف ماـ إحادياث التال لاؿ يعؿاؾ هباا أحاد،  -رحؿف اهلل-هذا: لفذا ذكر هذا اإلمام الرتمذي 

عرفـا أن إمر بؼتؾ الشارب كاان يف أول إمار، يؼقياف أكاف ماـ جفاة الـظار والؿعـاك إذا أن ف

ععارضت أيفؿا الؿتؼدم والؿتلخر يؼقيف مـ جفة الـظر أكف يف أول إمر حقـؿا كاكات الؼؾاقب 

متعؾؼة بالخؿر احتاجت إلك أن ُعػرض طؼقبة رادطة ققياة حتاك الـااس عؿتـاع، جقاد  فؼاالقا: 

 (.ُيْعَرُف بِالـَّهِّ َأِو اإِلْوَؿا ِ مـسقخ، هذا معـك ُيعرل باإلجؿاع ) إن هذا

(: فُقعاارل التؼاادم والتاالخر بؼااقل الااراوي، كؿااا يؼااقل الاابعض مااثاًل جاااء يف َأْو َقررْوِ  َراوٍ )

أمر بؼتؾ الؽالب، فؽاكت الؿرأة عسقر معفا الؽؾب فُقؼتؾ الؽؾاب، قاال  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث أن الـبل 

م مـ الؿتلخر  الراوي.الراوي: ُثؿ  هناك  ا طـ ذلؽ أو ُكسخ ذلؽ، فؿـ الذي بق ـ لـا الؿتؼدم

وهـا ُصرفة ذكرها أحد الؿشايخ، أكا سؿعتفا مـ بعاض الؿشاايخ ياذكرها، وساؿعتفا ماـ 

 إياش شقٍخ آخر يؼقل أهنؿ: هؿ أصحاب الؼصة، يؼقل: كـا يف أيام بادايات صؾاب العؾاؿ قؾـاا 

، ٓ عؼقل لال متاقن فؼفقاة وماذاهب وهاذا الؽاالم، كجتؿاع كريد أن كعؿؾ كتػؼف طؾك الحديث

كحـ صالب طؾؿ وكػفؿ والحؿد هلل ربم العالؿقـ، كجتؿع وكلخذ كتب السـة وكؼرأ، وكساتـبط 

 وكعؿؾ هبا.

فقجؿعقا بقـ العؾؿ والعؿؾ، يؼقل: فؽـاا كؼارأ يف صاحق  مساؾؿ، واعػؼـاا أن الاذي كؼارأه 

جؾساة يف إسابقع، وخاالل إسابقع يطبمؼاقن ماا  كعؿؾ بف كطبؼاف، طـادهؿ درس يف إسابقع

 درسقه.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

قال: فؽـاا كؼارأ حتاك وصاؾـا إلاك )بااب إمار بؼتاؾ الؽاالب(، قرأكاا البااب وكاان هناياة 

الاادرس طـااد هنايااة الباااب، وقؾـااا خااالص بؼقااة إساابقع فؽااان إساابقع داك عـافسااـا يف قتااؾ 

درس الؾال بعاده فتحاقا الؽتااب، بساؿ اهلل ا جاء الالؽالب، وصركا كؼتمؾ يف هذه الؽالب، فؾؿ  

حقؿ، قال الؿصـػ  حؿـ الر   : )باب كسخ إمر بؼتؾ الؽالب، فُقـتبف(.-رحؿف اهلل ععالك–الر 

الؿؼصااقد: إكااف ُيعاارل الرتاخاال بؼااقل الااراوي، فااالراوي حقـؿااا يؼااقل: كااان هااذا يف أول 

 الؿتلخر.اإلسالم وهذا يف آخر اإلسالم ُيعرل بف أن هذا الؿتؼدم وهذا 

َماااَن َراعِ قااال:  (: وهااذا عؿااقٌؿ لؾبقاات معـاااه: راطاال الزمااان، وكقااػ ُعراطاال الزمااان  )َفالز 

م: ٕكف مـسقخ، هذا ما يتعؾؼ بؿبحاث الـساخ،  ُعراطل الزمان بلن علخذ بالؿتلخر وعرتك الؿتؼدم

 وهق مـ الؿباحث الؿؾحؼة بؿبحث الؽتاب والسـة، كؿ راحة طـدكا مـ درس الؿغرب 

إًذا كؼتصر طؾاك هاذا، واهلل أطؾاؿ، وصاؾ ك اهلل وساؾ ؿ طؾاك كبقـاا محؿاد، وطؾاك آلاف  صقب

 وصحبف أجؿعقـ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 

 
 عشر الحاديالذرس 

¢ 

ا بعد  :الحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

سـتؽؾؿ طـ دلقٍؾ مـ إدلة العظقؿة، وهاق: دلقاؾ  -طز  وجؾ-فػل هذا الدرس بنذن اهلل 

 اإلجؿاع.

أن ُيعؾؿ أن اإلجؿاع ُحجة طـد جؿقع أهؾ العؾؿ، وقاد  -أيفا اإلخقة الؽرام-ومـ الؿفؿ 

دل  طؾك ُحجقتف أدلة كثقرة يػقد مجؿقطفاا الؼطاع بالن اإلجؿااع ُحجاة، فقاف أدلاة كؼؾقاة، وأدلاة 

ُسوَ  ِمْن َبْعِد َما َ َبقََّن َلُه ﴿قال:  -طز وجؾ-فاهلل  طؼؾقة مـ الؽتاب ومـ السـة، َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

 .[115الـساء:  ﴾اْلُفَدى َوَيتَّبِْ  َ ْقَر َسبِقِل اْلُؿْمِمـِقَن ُكَولِِّه َما َ َولَّى َوُكْ ِؾِه َوَفـَّمَ 

الااديـ فاااع بع غقاار إًذا اإلكسااان إذا رأى الؿااممـقـ قااد سااؾؽقا صريًؼااا يف أي مسااللٍة مسااائؾ 

 سبقؾفؿ، ففق متقطٌد بالقطقد، ص  وٓ ٕ  وهذا يدل طؾك ُحجقة اإلجؿاع.

َٓ َ ْجَتِؿر  أمتِري »وأما إحاديث الدالة طؾك ُحجقة اإلجؿاع ففل أحادياث كثقارة، مـفاا: 

َ َلة تِري َطَؾرى اْلَحرقِّ َضراِ رِيَن ٓ َيُ رر  »و ،«طؾى غَّ وغقار  «ُ ْم َمرْن َخراَلَػُفمْ ٓ َ َزاُ  َصائَِػٌة ِمْن ُأمَّ

 ذلؽ، أدلة ُحجقة اإلجؿاع: ولفذا قال الـاضؿ:

َُــــــــأعٔباإلَوُخررررررررْذ  َِ  ِد رررررررررِي  َأِي: ال َّ

 
(34)  َِ ررررررِحق يِّ َطَؾررررررى ال َّ

ررررررُؽو ِ  ُثررررررمَّ الس 

 من وفة أكواطه  و كوطان: -أيفا اإلخقة الؽرام-اإلوؿا   

 ره كؾ طؾؿاء إمة.طـدكا إجؿاٌع صري : أن يؽقن هذا الؼقل قد كطؼ بف و  قر 

ٕبل بؽار  -رضل اهلل ععالك طـفؿ–فؾق فرضـا أن الصحابة اجتؿعقا مثاًل: بقعة الصحابة  

الصديؼ، إجؿاٌع صريٌ  مـ الصحابة كؾِفاؿ طؾاك خالفاة أبال بؽار، ففاذا ماـ صاقر اإلجؿااع 

 الصري ، وهذا ٓ شؽ أكف ُحجة بؾ هق يؼقل إصقلققن: ُحجٌة قاصعة.

قـ طؾااك الصااؾقات الخؿااس، مااا يف مسااؾؿ يف الاادكقا إٓ وهااق يصااؾل إجؿاااع الؿسااؾؿ

 الصؾقات الخؿس، جقد 

  خر مـ اإلجؿاع: وهق اإلجؿاع السؽقيت.آهـاك كقع 

ر حؽااؿ الؿسااللة ويـطااؼ بحؽااؿ الؿسااللة، أو يػعااؾ إماار بعااض إمااة  وصااقرعف: أن ُيؼاارم

ساؽتقا، لاؿ كجاد لفاؿ  بعض العؾؿاء الؿجتفديـ، وأما غقرهؿ فال يقجاد لفاؿ يف ذلاؽ كاالم،
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 كالًما، فؿاذا كؼقل 

كؼقل: هذا إجؿاٌع وُحجٌة يجب العؿؾ بف، وهاق ُحجاٌة ضـقاة: ولفاذا اخُتؾاػ يف اإلجؿااع 

 السؽقيت.

 إًذا اإلجؿاع الصري  ُحجة باإلجؿاع.

 واإلجؿاع السؽقيت فقف خالل.

 واكتبه  ـا إلى  ـبقٍه مفٍم وًدا وًدا يف اإلوؿا  السؽو ي:

اإلجؿاع السؽقيت محؾ خالل، وإٓ ٕفضاك ذلاؽ يف حؼقؼاة إمار إلاك لقس كؾ صقر 

 أٓ يقجد إجؿاع أصاًل.

وهاذا التـبقاف كباف طؾقاف الُسابؽل يف شارح –طـدكا مسائؾ  -أيفا اإلخقة الؽرام-يعـل أن 

طـدكا مسائؾ مؿا ععؿُّ لف البؾقى ويحتاج إلقفا الـااس يف كاؾم إطصاار،  -)يعؾك بـ الحاجب(

إمصار، ويف كؾم إوقات، ويتؽؾؿ فقفا بعض العؾؿاء كالًما مشافقًرا، ويؿشال طؾاك  ويف كؾم 

هذا الؽالم الـاس جقاًل بعد جقؾ، جقد  ألػ ساـة، ويجالء واحاد يف ُدبار الزماان يؼاقل: ماـ 

 الذي قال يف هذه الؿسللة 

ن أن كؼقل: هذا أجؿع طؾقف العؾؿاء، يؼاقل: ٓ هاذا إجؿااع ساؽقيت: ٕكؽاؿ ماا عساتطقعق

عـؼؾقا لل طـ كؾ واحد مـ العؾؿاء أكف قال هبذا الؼقل: يعـل لق جئات قؾات لاؽ ماثاًل: صاالة 

الظفاار ساارية وٓ جفريااة  ساارية، هااؾ طـاادك كااص طااـ اإلمااام .... أططـاال واحااد مااـ طؾؿاااء 

 التابعقـ مثاًل، لقس معروًفا بـؼؾ الػتقى طـف، أبق العالقة.

ا طـ أبل العالقاة أكاف قاال:  صاالة الظفار سارية  وبحثات ماثاًل ماثاًل بحثات يف أططـل كص 

الؽتب وٓ وجدت، قؾت: خالص هذا إجؿااع ساؽقيت: ٕكاف ماا فقاف عصاري  ماـ كاؾ طؾؿااء 

 اإلسالم.

كؼااقل: هااذا الااذي ععااؿُّ بااف البؾااقى ويحتاجااف الـاااس يف كااؾ إزمااان ويف كااؾ إطصااار، 

قتف ساؽقعًقا ويتعاقب طؾقف الـاس جقاًل بعد جقؾ ففاذا ُحجاٌة بآعػااق، ساؿ   قتف صاريًحا أو ساؿ 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

لؽـف ُحجٌة بآعػاق ٓ يؿؽـ أن ُيخالػ فقفا أحد، ولقس هق مـ محؾ الخالل وٓ مـ محاؾ 

 الـزاع، واض  وٓ ٕ 

فُقـتبف إلك هذا إمر، فؾقس كؾ ما يـطبؼ طؾقف حد اإلجؿااع الساؽقيت باالؿعـك إصاقلل 

ؾاف اإلجؿااع الساؽقيت إلاك الؼطعقاة التال ٓ يؽقن مـ محؾ الخالل: ٕكف قد عقجد قارائـ عـؼ

 يؿؽـ ٕحد أن ُيخالػ فقفا، واض  هذا وٓ ٓ  فؾُقـتبف لف.

َِ وأشااار الـاااضؿ بؼقلااف: ) ررِحق يِّ َطَؾررى ال َّ
ررُؽو ِ أن السااؽقيت مختؾااٌػ فقااف، وأن (: ُثررمَّ الس 

 الصحق  مـ الؼقلقـ هق ُحجقتف.

عؿُّ بف البؾقى، ويحتاجفا الـااي يف كاؾ وكبفـا أن محؾ الخالل هق يف غقر الؿسائؾ التل ع

إطصار وإمصار وٓ كجد فقفا خالًفا، هذا ٕ، هذا ُحجة بآعػااق ماا ُيؼاال فقاف إكاف خااليف، 

لؽـ ما شروط إخذ باإلجؿاع  )َوُخْذ باإلجؿاع: ما شروط إخاذ باإلجؿااع، الصاقاب أن 

 (:هُ َوَشْرصُ قال: )ما شروط اإلوؿا  الذي ُيحتج به؟ كؼقل: 

 .َػاُقُفْؿ َجِؿقَعا : اعم ًٓ  أو

فاإلجؿاع الذي ُيحتج بف هق اعػاق جؿقع أهؾف، فؾاق فرضاـا أن أهاؾ اإلجؿااع مائاة عساعة 

وعسعقـ مـفؿ اعػؼقا، وخالػ واحٌد مـ أهؾ اإلجؿاع، ففؾ هذا إجؿاع  لاقس إجؿاًطاا، هاذا 

إكثر، وإكثر طؾاك أن  ُيؼال: ققل الجؿاهقر، ققل إكثر لؽـف لقس إجؿاًطا، هذا يسؿك ققل

هاا، صا   ققل إكثر لقس بُحجة، وهذه مـ الطرائػ، بعض الؿسائؾ التساؾقؿ هباا يؼتضال رد 

 وٓ ٕ 

مثاًل: أذكر مرة واحد كان يؼقل لل: إن اإلمام الشافعل أخطل يف ققلف: )لاقس كاؾ مجتفاٍد 

 مصقب(، والصقاب: أن كؾ مجتفٍد مصقب.

ا هباذا هاق مجتفاد  اجتفاد يعـال وقاال: لاقس كاؾ مجتفاٍد ا عؽؾاؿ فؼؾت لاف: الشاافعل لؿ 

 مصقب 

 قال لل: كعؿ، هق اجتفد لؽـف أخطل.



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 028

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

قبقل ققلاؽ يؼتضال عصاقيب الشاافعل،  :يعـل ،قؾت لف: أكت عؼقل: كؾ مجتفد مصقب

 وعصقيب الشافعل يؼتضل بطالن ققلؽ.

ٕكثار فؿا أدري هذا يدخؾ يف قؾب إدلة يا شقخ، صقاب كاذلؽ بعضافؿ قاال: إن قاقل ا

ُحجة، فـظركا فقجدكا أن إكثر يؼقلاقن: ٓ يؽاقن ُحجاًة إٓ اإلجؿااع أماا قاقل إكثار فؾاقس 

 بُحجة.

فنذا قؾت: ققل إكثر ُحجة، وإكثر يؼقلقن: ققل إكثر لقس بُحجة لزم مـ آحتجااج 

 بؼقل إكثر أن ُيؼال: أكف لقس بُحجة.

اءه شخص فؼاال لاف: ٓ يجاقز ٕحاٍد أن ولفذا كظائر مـفا: أذكر بعض الؿشايخ يؼقل: ج

 يلخذ بؼقٍل لؿ يؼقلف واحٌد مـ إئؿة إربعة.

 فسللف قال: الؼقل الذي قؾتف هذا مـ قال بف مـ إئؿة إربعة 

إن سؾ ؿـا بؼقلؽ: أكف ٓ يجقز إخذ بؼقٍل لؿ يؼقلاف أحاٌد إئؿاة إربعاة، فاالؼقل الاذي 

ئؿاة إربعاة  ماا قاال باف أحاٌد ماـ إئؿاة إربعاة، إًذا ٓ قؾتف أكت هذا هؾ قال بف أحٌد ماـ إ

 يجقز إخذ بف، هذا لق سؾ ؿـا بف لؽان باصاًل.

 ثؿ ذكر إًذا اإلجؿاع كقطان: صريٌ  وسؽقيت.

 .الشرط إول: اعػاق الجؿقع 

فال يؽػل اعػاق البعض ولق كان إكثر، وٓ يؽػل اعػاق الجؿقع يف قطر مع مخالػة أهؾ 

ؿا لق اعػؼ أهؾ الؿديـة فال يؽاقن ُحجاًة، لؽاـ ماـ هاؿ الاذيـ يعتاربوا إجؿااطفؿ، لؿاا قطر، ك

 كؼقل جؿقًعا مـ هؿ  أهؾ اإلجؿاع، ومـ هؿ أهؾ اإلجؿاع 

هؿ فؼفاء العصر الذي وقعت فقاف الـازلاة محاؾ اإلجؿااع، فؼقلـاا: فؼفااء، خارج باف غقار 

 غقر الؿجتفد لقس مـ أهؾ اإلجؿاع.الػؼقف، والػؼقف هق الؿجتفد الذي بؾغ رعبة آجتفاد، ف

فؾق قؾت: واهلل فقف كثقر مـ إمة ٓ يؼقلاقن هباذا الؼاقل، لاقس لفاؿ ... ٓ يجاقز لفاؿ أن 

 يتؽؾؿقا: ٕهنؿ لقسقا مـ أهؾ آجتفاد، فنكؿا ُيعترب يف ذلؽ أهؾ آجتفاد الػؼفاء.



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  029

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ق حصاؾت القاقعاة وققلف: فؼفاء العصر: يعـل فؼفاء العصر الذي حصؾت فقف الـازلة، فؾا

يف زمـ التابعقـ ولؿ عحصؾ يف زمـ الصحابة، مـ الطبقعل أكـاا لاـ كـظار يف أقاقال الصاحابة: 

 ٕهنؿ ما كاكقا مقجقديـ.

إًذا كـظار يف طصاار التااابعقـ: أجؿااع التااابعقن، واكؼاارض طصاار التااابعقـ حصااؾ اإلجؿاااع 

ذا ماات آخارهؿ خالص، فؼفاء العصر إلاك أن يـؼارض آخارهؿ: يعـال أن يؿاقت آخارهؿ، فان

اكعؼد اإلجؿاع، فؾق خالػ بعد ذلؽ أحد قال: أكتؿ عؼقلقن إجؿاع كؾ إمة، صب أكا خالػت 

 وأكا مجتفد وفؼقف وبؾغت رعبة آجتفاد.

كؼقل: خالػت بعاد اكعؼااد اإلجؿااع والؿعتارب فؼفااء العصار ٓ ماـ بعاده، فالؿساتؼبؾ ٓ 

قًعاا طؾاك هاذا الحؽاؿ عشاريًعا، يعـال أن عشريع اعػاقفؿ جؿ -أي فؼفاء طصره–ُيـتظر، عشريع 

يؽااقن هااذا الحؽااؿ الؿتػااؼ طؾقااف مااـ إحؽااام التشااريعقة، إحؽااام التؽؾقػقااة، أو إحؽااام 

 الشرطقة، ولقس مـ الؿسائؾ الدكققية.

فؾق اعػؼ العؾؿاء والػؼفاء طؾك أن السؽر مثاًل أفضؾ مـ الخاالص، جقاد  وجااء واحاد 

ل طؾك ققلف سؽر الؼصقب، ٓ يعؾك طؾقف بس يعـال، لؽاـ قال: ٕ، بخالل ذلؽ، صبًعا ٓ يُ  عق 

لاقس يف مساائؾ التشاريع، واضا   إياش ُيؼال: هذا إجؿاع وُحجٌة ٓ يجقز مخالػتف  ٕ، هذا 

 هذا  صقب أي فؼفاء طصره عشريًعا.

  خر يف اإلجؿاع: وهق أٓ يؽقن قبؾف خالٌل استؼر.آوهـاك شرٌط 

ػاقا طؾاك قاقلقـ، وجااء أهاؾ العصار الثااين واعػؼاقا فنن كان أهؾ العصار إول قاد اختؾ

واجؿعقا طؾك أحد هذا الؼقلقـ فال يؽقن إجؿاًطا: ٕن الؿذاهب ٓ عؿقت بؿاقت أصاحاهبا، 

 هذا الشرط الرابع.

 .يؽقن فقف إجؿاٌع سابؼ  ٓ  والشرط الذي يؾقف: أ

ؿااٌع إن كاان فنن كان طـدكا إجؿاع مستؼر يف زمـ الصحابة، ثاؿ جااء يف زماـ التاابعقـ إج

 بقفاقف ففق مزيد علكقد، وإٓ فؼد اكعؼد اإلجؿاع.



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 002

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ولق فرضـا طؼاًل أكف بخالفف فنكف غقر معترب: ٕن اإلجؿاع اكعؼد، واض   وهاذا ٓ يؽاقن 

وإكؿا ُيذكر مـ باب التؼريار الـظاري، وإٓ فنكاف ٓ يؽاقن: ٕن إماة ٓ عجتؿاع طؾاك ضااللة: 

اَطةُ َٓ َ َزاُ  ص»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوٕن الـبل  تي َطَؾى الَحقِّ ضاِ رِين َحتَّى َ ُؼوَ  السَّ  .«ائِػٌة ِمن ُأمَّ

 إذا قؾـا: إن الؿعترب فؼفاء العصر، ففـا مسللٌة أيًضا ُععترب مـ شروط اإلجؿاع وهل:

 .مسللة اكؼراض العصر 

يعـل لق حصؾت الـازلة يف سـة مثاًل )خؿسقـ لؾفجارة(، أو خؾقـاا كضارب مثاال بالعصار 

فرضـا يف طصركا الحاضر وقعات مساللة ماـ الـاقازل، وجادكا أن العؾؿااء الاذيـ  الحاضر: لق

بؾغقا رعبة آجتفاد مثاًل يف هذا الزمان )ثالثقـ طالؿ( مثاًل، واجتؿعاقا كؾفاؿ وكظاروا وبحثاقا 

يف الؿسللة فلصدروا فقفا قراًرا بلهنا مساللٌة جاائزة وأهناا عجاقز، يف ذاك التااريخ كاان يف واحاد 

 يحضر الدروس ويتػؼف يف الديـ.ولد صغقر 

وبعد ثالثقـ سـة بؾغ ُرعبة آجتفاد، والذيـ أصدروا الؼرار مازالقا أحقاء أو بؼل حتك لاق 

ا بؾغ ُرعبة آجتفاد بحث الؿسللة وقال: ٓ أكا أخالػ، أكا ٓ أوافاؼ طؾاك  بعضفؿ حق ا، ففذا لؿ 

 كالمفؿ، هؾ يجقز لف أن يخالػ 

يـعؼد اإلجؿاع إٓ باكؼراض العصار، اكؼاراض طصار الؿجؿعاقـ: الجقاب: كعؿ: ٕكف ٓ 

 يعـل أن يؿقت آخرهؿ: ولفذا قال:

 َواْطَتبِررررررررِ اْكِؼرررررررَراَض َطْ ررررررررٍ فِقرررررررهِ 

 

 َواْقَبررررررررْل ِخررررررررَ َف َكاِشررررررررٍ  َفِؼقررررررررهِ  (37)

خالل الػؼقاف )َواْطَتبِِر اْكِؼَراَض َطْصٍر فِقِف(: يف اإلجؿاع، )َواْقَبْؾ ِخاَلَل َكاِشٍئ َفِؼقِف(: اقبؾ  

 الذي كشل إذا خالػفؿ قبؾ أن يـؼرض العصر.

 ويبؼك إن شاء اهلل معـا مسللة عتعؾؼ باإلجؿاع، كذكرها بعد الصالة، ثؿ كشرع يف الؼقاس.

 وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 

 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  000

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 

 
 عشر الثاوًالذرس 

¢ 

ا بعد الحؿد هلل،  :وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 

 
فؼد سبؼ معـا يف الدرس الؿاضل ما يتعؾؼ بُحجقة اإلجؿاع، وطرفـاا أن اإلجؿااع ُحجاة، 

 وطرفـا شروط اإلجؿاع، طـدكا بؼل مسللة مـ مسائؾ اإلجؿاع:

ركاا عؼساقؿ إول يف الصاري  لاف صاقرعان، كحاـ ذك -أيفاا اإلخاقة الؽارام-أن اإلجؿاع 

 صور ان باطتباٍر آخر:والسؽقيت، هـا طـدكا 

 .فقف طـدكا أن يؽقن الؿسللة فقفا إجؿاع 

 وكؾ العؾؿاء قد قالقا فقفا بؼقٍل واحد، وهذا واض  أكف إجؿاع.

  ـ  هااذه الؿسااللة لؽااـ هـاااك صااقرٌة يف اإلجؿاااع هاال: يف الظاااهر مسااللٌة خالفقااة، لؽاا

 مشرتك.الخالفقة فقفا قدٌر 

هذا لف طدة صقر يعـل لؽـ الؿؼصقد أن كؼرر أن هذه الؿسللة ولق كاكت خالفقة لؽـ ماا 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 دام فقفا قدًرا مشرتًكا فال يجقز مخالػتف، واض   وهق الذي أشار إلقف الـاضؿ بؼقلف:

 إِْن ُحِ ررررررَر الِخررررررَ ُف فِرررررري َقررررررْوَلقنِ 

 

 َفَثالِررررررررٌث ُأْحررررررررِدَث َ ْقررررررررُر َزْيررررررررنِ  (38)

ب لقش ما هق بزيـ  ٕكف مخاالٌػ لإلجؿااع، فانذا اختؾاػ العؾؿااء طؾاك ما هق بزيـ، صق 

 ولفذا صور:ققلقـ فال يجقز إحداث ققٍل ثالث، 

 .الصقرة إولك: أن يليت اإلكسان بؼقٍل يرفع مضؿقن الؼقلقـ أصاًل 

فؿثاًل: لق اختؾػ العؾؿاء يف القعر، قال الحـػقة: إن القعر واجب، وقال الجؿفاقر: الاقعر 

 ُسـة.

لق جاء واحد قال: الحؿد هلل حؽاؿ الاقعر مساللة إجؿاطقاة وٓ خالفقاة  خالفقاة، إًذا لال 

حؼ أن اجتفد فقفا، كظر واجتفد قاال: الاقعر مؽاروه، فؿاا عؼقلاقن  خاالػ اإلجؿااع وٓ ٕ  

 خالػ اإلجؿاع: ٕن الخالل الؿذكقر فقف قدٌر مشرتك وهق اإلجؿاع طؾك مشروطقة القعر.

يف مقراث  -رحؿفؿ اهلل ععالك– الضحك، لؽـ مثاًل: اختؾػ العؾؿاء خر: يصؾ  يفآمثاٌل 

الجد مع إخقة، فؼقؾ: إن الجد يحجب اإلخقة، وققؾ: إهنؿاا يرثاان فقشارتكان يف الؿقاراث، 

 خالل وٓ ٕ  خالل.

لق جاء واحد قال: اإلخقة يحجبقن الجد، يؽقن هذا الؼقل خاارج طاـ اإلجؿااع، ففاذه 

 ؿتعؾؼة باإلجؿاع.جؿؾٌة مـ الؿسائؾ ال

وهـا أيًضا كشقر إلك قضقٍة يعـل طدة مساائؾ مفؿاة عتعؾاؼ باإلجؿااع، قاد يؼاقل قائاؾ: ماا 

فائدة آحتجاج باإلجؿاع  ألقس كاؾ إجؿااٍع ٓ باد أن يؽاقن لاف إيش فائدة ُحجقة اإلجؿاع  

 مـ دلقؾ 

مساتـد، لاف  ٓ يؽقن بغقار مساتـد، ماا فقاف إجؿااع إٓ ولاف -أيفا اإلخقة الؽرام-اإلجؿاع 

 .دلقؾ قد ُبـل طؾقف، هذا الؾل أشركا إلقف طـد ققلـا: أن اإلجؿاع دلقٌؾ كاشػ

خؾقف حارام، هاذا ٓ ُيقجاد: ٕكـاا لاق قؾـاا:  :فال يقجد إجؿاع كدا بس مزاج العؾؿاء قالقا

 بقجقده معـاها أهنؿ أجؿعقا طؾك الضالل.



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  003

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

جؿعاقا طؾاك الؼاقل طؾاك وإمة ٓ عجتؿع طؾك الضالل، كقػ أجؿعقا طؾك الضاالل  أ

 
ٌّ
طؾاك دلقاؾ،  اهلل بغقر طؾؿ وهذا ضالل، ص  وٓ ٕ  فال يؿؽـ أن يؽقن إجؿاع إٓ وهق مبـال

 ومبـل طؾك مستـد، ص  

فائدة اإلجؿاع  إذا كان اإلجؿااع ٓزم لاف دلقاؾ، الحؿاد هلل ربم العاالؿقـ إيش صقب إًذا 

ؿاا فائادة اإلجؿااع إًذا  اعػضاؾ ياا خالص يؽػقـا الؽتاب والساـة وٓ حاجاة إلاك اإلجؿااع، ف

 شقخ.

 ...الطالب: جواب 

 .فائدة اإلجؿاع أكـا كرد طؾك الرافضة يف مسللة خالفة أبل بؽر]يؼقل:[ 

 طؾقفؿ بغقر ذلؽ. دّ رُ يعـل هذه كؼدر كَ 

  الدلقؾ قد يؽقن ُمحاتؿاًل  ،إذا ُوجد طـدكا دلقؾ :-أيفا اإلخقة الؽرام-الػائدة إولى ،

ب  فؼد يليت إكسان يؼقل: الادلقؾ هاذا محتؿاؾ لعادة ت دٓٓت إلػاظ ُرعَ ص  وٓ ٕ  ألقس

معاين، أكا سآخذ بآحتؿال الثاين، كؼقل: أول فائدة لإلجؿاع: أهنا عؼطع احتؿاال الادلقؾ، وإن 

ـ  إجؿااع العؾؿااء طؾاك حؿؾاف طؾاك أحاد الؿعااين يؼطاع آحتؿاآت  كان محتؿاًل يف ذاعف لؽ

آت إخارى باصؾاة غقار واردة أصااًل، فالادلقؾ مقجاقد كعاؿ لؽـاف إخرى، وعصقر آحتؿا

محتؿؾ، ما الذي يجعؾ آحتؿال هذا غقر صحق   ويؽقن دٓلة الدلقؾ بدال ما هل ضـقاة يف 

 ذا ا صارت قطعقة  إجؿاع العؾؿاء طؾك ذلؽ، هذه فائدة.

 ؼد يخػك طؾقؽ.: أن الدلقؾ وإن كان مقجقًدا ف-أيفا اإلخقة الؽرام- الػائدة الثاكقة 

مؿؽااـ يخػااك طؾقااؽ عؼااقل: يااا أخاال أكااا وجاادت هااذه الؿسااللة حؽاال اإلجؿاااع طؾقفااا 

يف )الؿغـال( كؾفاؿ  ة، واباـ الؿـاذر، وفاالن، واباـ قداماالـقوي، وابـ طباد الارب، واباـ عقؿقاة

يحؽااقن فقفااا اإلجؿاااع بااس أين بحثاات مااا وجاادت لفااا دلااقاًل، قطًعااا فقااف دلقااؾ: ٕكااف مااا جاااء 

اع، لؽـ خػل طؾقؽ يؾزماؽ الحؽاؿ ويؾزماؽ العؿاؾ وٓ ٕ  يؾزماؽ العؿاؾ بالتشفل اإلجؿ

 طؾؿت الدلقؾ أو لؿ ععؾؿف، ففذه فائدٌة أخرى طـد خػاء الدلقؾ طؾقؽ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

إذا ُوجااد الاادلقؾ فاإلجؿاااع قاااصٌع لالحتؿااآت الؿحتؿؾااة، وإن لااؿ ععاارل الاادلقؾ  إذن

 فاإلجؿاع ُحجٌة طؾقؽ طرفت الدلقؾ أو لؿ ععرفف.

آحتجااج باالخالل، لى  ـبقه آخرر ح رل فقره خؾرل طـرد بعرْ الـراس و رو:  ـا كـبه إ

اإلجؿاع ُحجة، لؽـ هؾ الخالل ُحجة  شق الجقاب  الخالل لقس ُحجًة، فنذا جااء واحاد 

قال لؽ: ما الدلقؾ طؾك جقاز هذا إمر  هؾ يص  أن عؼقل: الدلقؾ طؾاك جاقازه أن العؾؿااء 

  أصقل الػؼف لؿ يجؿعقا طؾك عحريؿف، هؾ هذا دلقؾ يف

لااقس بالاادلقؾ، كااقهنؿ لااؿ يجؿعااقا طؾااك عحريؿااف لااقس إجؿاًطااا مااـفؿ طؾااك جااقازه، إذا 

ماقه،  أجؿعقا طؾك الجقاز هذا ُحجة، أما إذا اختؾػقا يف الجقاز عؼاقل: ماا هاق كاؾ العؾؿااء حر 

فقف طؾؿاء أباحقه، كقكؽ أكت عؼؾد مـ أباحف هذا أمر، وكقكؽ عجعؾ الخالل ُحجاة هاذا أماٌر 

 ر، فالخالل ٓ يؽقن ُحجًة، واض  آخ

 أما التؼؾقد مـ قال بالجقاز.

 ففذا ُكـبف هـا أيًضا يف مسللة عتعؾؼ باإلجؿاع: قد يرتكب مـ الخالل إجؿاع:

صااقرة ذلااؽ: غقاار الؿسااللة التاال ذكرهنااا إذا اختؾااػ العؾؿاااء طؾااك قااقلقـ، ففااؾ يجااقز 

قااقٌي بؿسااللة عتبُّااع الاارخص  إحااداث قااقل ذلااؽ  يف صااقرة أكااا أططااقؽؿ مثااال، ولفااا ارعباااطٌ 

 وســبف بعدها طؾك عتبع الرخص.

يبغك يتزوجفا، خاالص  -خؾقؽؿ هل قصة كده عغقر الجق–طـدكا واحد شاٌب أحب فتاًة 

راح ٕبقها وقال: زوجـل ابـتؽ، قال: ما أين مزوجؽ حتاك يؾاج الجؿاؾ يف ساؿ الخقااط، ماا 

شاق الحاؾ  دور يؿاـ إيش راح أزوجؽ أبًدا، يؿقـ يسار يتؽؾؿ يحاول أبًدا، صاحبـا هذا قال 

ُيصح  الـؽااح بغقار ولال، قاال: الحؿاد  -رحؿف اهلل ععالك–يسار اكتشػ أن اإلمام أبا حـقػة 

 هلل ربم العالؿقـ اإلمام أبق حـقػة اإلمام إطظؿ فـلخذ بؼقلف.

واعػؼ هق وإياها أهنؿا يتزوجان مـ غقر ولال، لؿاا جااءوا يبغاقن يتزوجاقن ٓزم شافقد، 

ص  وٓ ٕ  جاء يؽؾؿ الـاس يا جؿاطاة ععاالقا أبغال ُأشافدكؿ أحضاروا طؼاد الـؽااح طشاان 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ون، ما وجد أحًدا يشفد معف كؾ الـااس رفضاقا، كقاػ عتازوج البـات بادون طؾاؿ أبقفاا، عشفد

 الحؾ  وإيش

أن الاازواج ٓ ُيشاارتط فقااف شاافادة  -رحؿااف اهلل–دور يؿااقـ يسااار وجااد أن مااذهب مالااؽ 

الشفقد، قال: الحؿد هلل ربم العالؿقـ اإلمام مالؽ إمام دار الفجرة، كجاؿ الُساــ فاال ُيشارتط 

لقا لف: صقب مالؽ يشرتط القلل  قال: ٓ القلل هذا كحـ طؾك مذهب أبل حـقػاة، الشفقد، قا

 والشفقد طؾك مذهب مالؽ.

صقب أن أكت مؿتاز طؾك مذهب مالؽ، بس يجب أن ُععؾـ الـؽاح: ٕن مالاؽ يشارتط 

اإلطالن، قال: كقػ أطؾاـ الـؽااح بقاذبحقين الـااس لاق دروا أكاا أبغاهاا بادون إطاالن، مالاؽ 

إلطااالن واهلل مشااؽؾة، دور إٓ وجااد مااذهب الحـابؾااة أن اإلطااالن مسااتحب ولااقس يشاارتط ا

 بقاجب.

فتزوجفا بدون ولل وٓ شفقد وٓ إطالن، ففذا لقس بزواٍج شرطل باإلجؿااع، وإن كاان 

ب مـ ذلؽ أكف ٓ يقجد أحد مـ العؾؿاء ُيجقز أكؽ  كؾ واحدة مـ هذه مختؾػ فقفا، لؽـف عرك 

كتزوج وعطؾمعقن ٓ شفقد وٓ ولل وٓ إطاالن، هاذا زواٌج باصاؾ وٓ  علخذ واحدة وعؼقل لفا:

 كؼقل فاسد، كؼقل: باصؾ ٕكف باإلجؿاع غقر صحق ، واض  

ب مـ الخالل إجؿاع، وهـاا ُكشاقر إلاك خطاقرة عتباع الارخص، عتباع  فالحظ هـا أكف عرك 

أيفاا اإلخاقة -الرخص ُيققع اإلكسان يف مخالػاة اإلجؿااع يف بعاض الصاقر، وعتباع الارخص 

ٓ يجقز، ولعؾـا كشقر إلقف طـد الؽالم طـ آجتفاد والتؼؾقد: ٕن محؾف إكساب هاق  -الؽرام

 مبحث التؼؾقد.

مـ دلقؾ الؽتاب والسـة واإلجؿاع، الراباع ماـ إدلاة  -أيفا اإلخقة الؽرام-اكتفقـا أن 

 الؿجؿع طؾقفا ما هق  الؼقاس:

ررررـَُّة، اإلِ  ، الس  ُُ  ْوَؿررررا ُ َوْ ررررَي: الؽَِتررررا

 

 ِقَقاُسررررررررَفا. فِرررررررري َ ْقرَِ ررررررررا كِررررررررَزاُ : (22)

 وبالؿـاسبة، أكا كسقت إين ُأشقر يف هذا البقت لؿا ذكركا إدلة الؿجؿع طؾقفا، وهل: 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ررررـَُّة، اإِلْوَؿررررا ُ  ، الس  ُُ  َوْ ررررَي: الؽَِتررررا

 

 ِقَقاُسررررررررَفا. فِرررررررري َ ْقرَِ ررررررررا كِررررررررَزاُ : (22)

(: ققاسافا إشاارًة إلاك )قَِقاُسَفا فِل َغْقِرَهاا كِاَزاعُ : )الؽتاب، السـة، اإلجؿاع(، وقال الـاضؿ 

أن الؼقاس إذا كان ققاًسا طؾك دلقٍؾ ُمجؿٍع طؾقف، ففق هذا الؼقاس الؿجؿع طؾقف، أماا إذا قسات 

 طؾك ققل صحابٍل، ثبت الحؽؿ بؼقل صحابل.

قؾت: ققاس ققل الصحابل يؼتضل كاذا، ففاؾ هاذا الؼقااس ُمجؿاٌع طؾاك ُحجقتاف  ٕ، ٓ 

يؽقن مجؿًعا: ٕن الؼقاس الؿجؿع طؾقف هق ققاٌس مبـاه طؾك كتاٍب أو سـٍة أو دلقٍؾ مـ إدلاة 

الؿتػؼ طؾقفا )الؽتاب، والسـة، واإلجؿاع(، وأما إذا كان ققاس دلقٍؾ مختؾػ فقف فال شؽ أكف 

 مـ باب أولك سقؽقن محؾ خالٍل، واض  هذا وٓ ٕ 

وذكار أكاقاع الؼقااس، ولعؾـاا كؼارأ إبقاات التال ثؿ اكتؼؾ بعد ذلؽ الـاضؿ إلاك الؼقااس، 

 سبؼت وأبقات الؼقاس كسؿعفا مـ الشقخ، عبدأ مـ إدلة وثاكًقا: أدلٌة مـفا اخُتؾػ فقف، كعؿ.

ــا: ّٝـــــ ْٔ ــ١ْ ََٚثا  ِمـَْفرررررررا اْخُتِؾرررررررْو  َأٔديَّـــــ

 
ٌْ بِالِوَفرررررراِ  َيتَِّ ررررررْو  (09) قررررررِه، َوَبْعرررررر

 فِ

ررررـَُّة، اإِلْوَؿرررر  ، الس  ُُ  ا ُ َوْ ررررَي: الؽَِتررررا

 

 ِقَقاُسررررررررَفا. فِرررررررري َ ْقرَِ ررررررررا كِررررررررَزاُ : (22)

  ُُ  َشررررْرٌ  َمَ ررررى، َمررررا َقاَلررررُه إَْصررررَحا

 

(20)  ُُ ، َمااْسُتْحِسرررررَن، اْستِْ رررررَحا ٌَ  َمَ رررررال

ــاُبأّمررررررررا   ررررررررـَْد  ائهَتــــــ  َفَتررررررررَواَ َر السَّ

 
ِِ فِقررررررررِه ُمْسررررررررَتـَْد  (22)  ِقررررررررَراَءُة أَحررررررررا

ــٔدُٜحُثررررررررمَّ    ِمـْررررررررُه ُذو َ ررررررررَواُ رِ  احَلــــــ

 
. َفُحْؽرررررررُم أِخررررررررِ: (23) ٌِ  َوِمـْرررررررُه آَحرررررررا

  ِْ  َقُبرررررررررروُ  ُمْسررررررررررـٍَد َوُمْرَسررررررررررٍل َوَر

 

(24)  ِّْ  بِـَْؼرررررررِل َطرررررررْدٍ  َغرررررررابٍِ . ِسرررررررَواُه َر

 َوَمررررررا ُرِوْي ِمررررررْن ُسررررررـَِّة الرررررررُؿْخَتاِر: 

 

ْعرررررررٌل، ُسرررررررـَُّة اإِلْقرررررررَرارِ  (25)
 َقرررررررْوٌ ، َوفِ

 ُ٘ ــ هْ َٚٔفِعًُـــــــــ َِ  : إِْن َكررررررررررراَن لِْؾِعَبرررررررررررا

 
هْ َفَواِورررررررر (26) َِ  ٌب، َوَورررررررراَز َمررررررررا لِْؾَعررررررررا

 إِٓ إَِذا اْخررررررررررَتهَّ بِررررررررررِه َأْو َكاَكررررررررررا 

 

 ِمرررررررررْن فِْعِؾرررررررررِه لررررررررررُؿْجَؿٍل َبَقاَكرررررررررا (27)

 َفرررالُحْؽُم فِررري الُؿْخرررَتهِّ َ ْقرررُر ُمْشرررؽِلِ  

 

 َوالُحْؽرررُم فِررري الَبَقررراِن ُحْؽرررُم الُؿْجَؿرررلِ  (28)

َِ َّ َطَؾرررررررررررى الَجرررررررررررَوازِ    إِْقرررررررررررَراُرُه 

 

رررررررر (29)  ي  بِررررررررَ  اْحتِررررررررَرازِ َكررررررررَذا الِجبِؾِّ

ــُذ  ِٖٓســـــــــ  لِْؾُؼرررررررررررْرآِن بِررررررررررراْلُؼْرآنِ  َٚاي

 
 َوُسرررررررررررررـٍَّة بُِسرررررررررررررـَِّة الَعرررررررررررررْدَكاكِي (32)

ررررررررررررـَُّة بِرررررررررررراْلُؼْرآنِ    َوُ ـَْسرررررررررررُخ الس 

 

 ٓ الَعْؽررررررُس ِطـْررررررَد َأْكَثرررررررِ إَْطَقررررررانِ  (30)
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ُشرررررررُروُط َكْسرررررررٍخ: َكْوُكرررررررُه إِْكَشررررررراَءا

 

(32)  ٍٍ ُر الَجْؿررررررررِ ، َ ررررررررَرا  َورررررررراَءاَ َعررررررررذ 

 ُيْعرررررررررَرُف بِرررررررررالـَّهِّ َأِو اإِلْوَؿرررررررررا ِ  

 

َمررررررررررررررراَن َرا ِ  (33)  َأْو َقرررررررررررررررْوِ  َراٍو َفالزَّ

َُــــــــأعٔباإلَوُخررررررررْذ   َِ  ِد رررررررررِي  َأِي: ال َّ

 
(34)  َِ ررررررِحق يِّ َطَؾررررررى ال َّ

ررررررُؽو ِ  ُثررررررمَّ الس 

َػرررررررررراُقُفْم َوِؿقَعررررررررررا   َوَشررررررررررْرُصُه: ا ِّ

 

 َأْي ُفَؼَفرررررررررراِء َطْ رررررررررررِِه، َ ْشرررررررررررِيَعا (35)

 َيُؽرررررْن َقْبرررررُل ِخررررر ٌف اْسرررررَتَؼرّْ  َولرررررمْ  

 

 َأْو َأْوَؿرررررَ  الررررررَؿاُغوَن فِقرررررِه َواْسرررررَتَؿرّْ  (36)

 َواْطَتبِررررررررِ اْكِؼرررررررَراَض َطْ ررررررررٍ فِقرررررررهِ  

 

 َواْقَبررررررررْل ِخررررررررَ َف َكاِشررررررررٍ  َفِؼقررررررررهِ  (37)

 إِْن ُحِ ررررررَر الِخررررررَ ُف فِرررررري َقررررررْوَلقنِ  

 

 َفَثالِررررررررٌث ُأْحررررررررِدَث َ ْقررررررررُر َزْيررررررررنِ  (38)

َٝــــــــاُ ُثررررررررمَّ   َلررررررررهْ ائك َٓ َِ ررررررررٌة،   : ِطؾَّ

 
 َوَشرررررررررَبٌه، َوَكْػرررررررررُي َفرررررررررْرٍ  َكاَلرررررررررهْ  (39)

رررررررررررْه:   َأْرَكاُكرررررررررررُه َذَكَرَ رررررررررررا إَِوؾَّ

 

ررررررهْ  (42)  َفررررررْرٌ ، َوَأْصررررررٌل، ُحْؽُؿررررررُه، َوالِعؾَّ

ْصررررِل: الَعْؼررررُل لِْؾَؿَعرررراكِي  َٓ  َوَشررررْرُط ا

 

 إِْحَؽاُمررررررررررُه، ٓ بِِؼَقرررررررررراٍس َثرررررررررراكِي (40)

 )وشرط إصؾ(.أحسـت، هـا إحسـ هؿزة وصؾ  

ُِ الَجررراِم ِ  ررري الَػرررْرِ ، ُوُورررو
 ٓ َكرررهَّ فِ

 

 َوُحْؽُؿررررررررررررُه َكَلْصررررررررررررِؾِه َفَتررررررررررررابِ ِ  (42)

ِ ُفرررررررررورُ   ُترررررررررُه: اْكِ رررررررررَباُصَفا، ال  ِطؾَّ

 

 ٓ ُ ْبقِررررررُل إَْصررررررَل، َوَكررررررْم َ ررررررُدورُ  (43)

رررررررررُة بِالررررررررررَؿَسالِْك:   َوَ ْثُبرررررررررُت الِعؾَّ

 

، َوَ ْقررررررُر َذلررررررْك  (44)  :إِْوَؿرررررراٌ ، اْو َكرررررره 

ررررررررْبُر َوالتَّْؼِسررررررررقُم، َوالرررررررررُؿـَاَسَبهْ    السَّ

 

َوَراُن َصرررررررررراَحَبهْ  (45)  َوَشررررررررررَبٌه، َوالرررررررررردَّ

  َِ ررررررِي : إِلرررررى ال َّ  َوَمْسرررررَؾُك الرررررـَّهِّ

 

(46)  َِ َِّررررررراِ رِ، اإِليررررررررَؿاِء ِذي التَّْؾِؿرررررررق  َفال

 .صقب يؽػل هذا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 008

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
الؽرر   فقرره طررن  -أيفااا اإلخااقة الؽاارام-لؼقاااس، الؼقاااس اكتؼؾـااا أن إلااك الؽااالم طااـ ا

 مسائل:

 الؿسللة إولك: أكقاع الؼقاس.-

 ثؿ أركان الؼقاس وبقان شروصف.-

 ثؿ الؽالم طـ مسالؽ العؾة.-

 :ا بالـسبة ٕكوا  الؼقاس  أمَّ

الؼقاس إما أن يؽاقن بجاامٍع باقـ الػارع وإصاؾ أو بـػال الػاارق: يعـال الؼقااس إماا أن 

 بنثبات الجامع أو بـػل الػارق، فنثبات الجامع، كقػ إثبات الجامع  الؼقاس ما هق يؽقن 

الؼقاااس: أن يؽااقن طـاادكا شاالء كااص  طؾقااف الشاارع وثباات طـاادكا بالؽتاااب أو بالسااـة أو 

 باإلجؿاع، خالص هذا الحؽؿ ثابت.

ًرا مثؾ: عحريؿ الخؿر، جاءت مشروباٌت جديدة مثاًل أشؽؾ طؾك اإلكسان أهنا ُعسؿك خؿا

 فُقدخؾفا يف طؿقم الـص، صبًعا الؿثال كؿا قؾـا:

 الشررررررررررررلن ٓ يعترررررررررررررض الؿثررررررررررررا 

 

 إذ قررررررد كػرررررري الػرررررررض وآحتؿررررررا  

 هل إيش فلشؽؾ طؾقف أهنا عدخؾ يف معـك الخؿر، فؼال: كـظر يف طؾة عحريؿ الخؿر  



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  009

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

قال لؽ: عحريؿ الخؿر طؾتاف اإلساؽار، جئـاا وشاقفـا الؿشاروب الجدياد هاذا فقجادكاه 

 الؼقاس. إيش فللحؼـاه يف التحريؿ بالخؿر، هذا اسؿف مسؽًرا 

فالؼقاس: إما أن عـظر إلك الجامع بقـ الػرع وإصؾ فُتؾحاؼ، أو أن يؽاقن إلحااق الػارع 

بإصؾ مـ الظفقر والقضقح والجالء ما ٓ يحتاج معف إلك عطؾب الجامع بقـفؿا، بؾ عؼاقل: 

 ر ممثر.ٓ فرق بقـفؿا أصاًل إٓ يف كذا، وهذا فرٌق غق

ًٓ الؼقاس بـػل الػارق، ثؿ كليت إلك الؼقاس بالجامع.  طؾك سبقؾ الؿثال: كعطقؽؿ أو

 :الؼقاس بـػل الػارق 

ُوَل ِمْن َمْجِؾِسِه َوَيْجِؾُس فِقهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  ُوُل الرَّ كان مجؿقطة مـ الـسااء  «َٓ ُيِؼقُم الرَّ

مت صاديؼتفا أو صاحبتفا وقالات : قاقمل أبغال أجؾاس مؽاكاؽ، جالسات، جاءت واحدة ققُّ

ُوَل ِمرْن َمْجِؾِسرهِ »: -طؾقف الصالة والسالم–فؼالت لفا: قال الـبل  ُوُل الرَّ ، قالات: «َٓ ُيِؼقُم الرَّ

 هذا الرجؾ ما قال الؿرأة.

كؼقل: ٓ فرق بقـ الرجؾ والؿرأة إٓ يف الذكقرة وإكقثة، وهذا الػرق غقر مامثٍر يف مثاؾ 

أة بالرجؾ بـػل الػارق بقـفؿا ٓ فارق، صبًعا كػل الػارق الؿامثر، أماا هذا الحؽؿ، فُتؾحؼ الؿر

وجقد فارق غقر ممثر كالذكقرة وإكقثة هـا ففذا غقر معتارب، فقؼاقل: ٓ فارق باقـ هاذا وهاذا 

  بـػال بانيشإٓ الذكقرة وإكقثة، وهل وصٌػ صردٌي غقار مامثٍر فُقؾحاؼ، هاذا اساؿف ققااس 

 الػارق 

 لجامع:فقف ققاس بنثبات ا 

 والجام  له ث ثة صور:

 .أن عجؿع بقـ الػرع وإصؾ بالعؾة، طؾة الحؽؿ كػسفا 

فعـدكا عحريؿ الخؿر طؾتف اإلسؽار، وجاء واحد قال: هذا الؿشروب الػاالين شارب مـاف 

الـاس ووجدكاهؿ يسؽرون مـف، فتحؼؼـا مـ وجقد اإلسؽار فقف بالػعؾ، فـؼقل: هذا الشاراب 

م ققاًسا طؾك ال خؿار بجاامع اإلساؽار، هاذا اساؿف ققااس العؾاة، ألحؼات الػارع بإصاؾ محر 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 022

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 لقجقد العؾة.

  الثاين: قال لؽ ققاس الدٓلاة: أن ُعؾحاؼ الػارع بإصاؾ ٓ بعؾاة الحؽاؿ وإكؿاا بادلقؾ

 الحؽؿ.

كقااػ دلقااؾ الحؽااؿ  قااال لااؽ: ضفاار طـاادكا شااراٌب جديااد مااا شااقفـا الـاااس يشااربقن 

ؾـاه يف الؿ خترب فاكتشػـا أن فقف كسبة كحقل مسااوية لـسابة الؽحاقل ويسؽرون مـف، ولؽـ دخ 

الؿقجاقدة يف الخؿاار، والؽحااقل إذا وجاادت هبااذه الـساابة فنكااف يؽااقن ُمسااؽًرا، فـُؾحااؼ الػاارع 

%( كساابة كحااقل، الؽحااقل هاال طؾااة التحااريؿ، وٓ طؾااة التحااريؿ 5بإصااؾ بجااامع وجااقد )

 اإلسؽار 

قٌؾ طؾك وجقد العؾة ولقس هق العؾة، فانذا اإلسؽار، وجقد الؽحقل هبذه الـسبة العالقة دل

ققااس  إياش قؾت: ُيؾحؼ هذا الشراب باالخؿر بجاامع وجاقد الؽحاقل، صاار ُيساؿك ققااس 

 الدٓلة، هذا الؾل هق الـقع الثاين: دلقؾ العؾة ققاس الدٓلة.

 .الثالث: غؾبة إشباه أو ققاس الشبف 

أن ُيؾحاؼ بلحاد أصاؾقـ إماا هباذا أو أن عـظر يف الػرع وإصؾ، فتؼقل: هذا الػرع ُيؿؽاـ 

هبذا، وهق يف الحؼقؼة شابفف بإصاؾ إول أكثار ماـ شابِفِف بإصاؾ الثااين، فـُؾحؼاف بإصاؾ 

 إول، لقس طـدكا طؾة وإكؿا طـدكا غؾبة الشبف.

إياش مثال ذلؽ: أن طـدكا مثاًل أصقات حديثاة ضفارت ُيساؿقها اإليؼاطاات الصاقعقة، 

ال لؽ: اإليؼاطات الصقعقة هل أصقاٌت بشارية، إكساان يصاق  ماثاًل أو اإليؼاطات الصقعقة  ق

ُيصدر صقًعا بحـجرعف، وهذا الصاقت ُيادَخؾ طؾاك الحاساب أو طؾاك بارامج الصاقعقات، ثاؿ 

ُيضااخؿ أو ُيصااغر أو ُيؽاارر أو ُيؼااتص مـااف، فقغقاارون يف هقئتااف فُقخاارج لـااا الـاااعج صااقت مثااؾ 

 صقت الؿقسقؼك.

لصقت إما أن ُيؾحؼ بصاقت أدمال: ٕكاف خارج يف إصاؾ ماـ فـليت أن وكؼقل: هذا ا

حـجرة اإلكسان، أو ُيؾحؼ بالؿقسقؼك فـجد أكف أشابف بليفؿاا  أكاف أكثار شابًفا بالؿقساقؼك مـاف 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  020

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 بصقت أدمل، فـُؾحؼف بلصقات الؿقسقؼك هذا ُيسؿك ققاس الشبف، قال الـاضؿ:

َٝــــــــاُ ُثررررررررمَّ  َلررررررررهْ ائك َٓ َِ ررررررررٌة،   : ِطؾَّ

 
 ٌه، َوَكْػرررررررررُي َفرررررررررْرٍ  َكاَلرررررررررهْ َوَشررررررررربَ  (39)

َلاْف(:هذا الـقع إول ققاس العؾة، )  َٓ ٌة، َد ققااس الدٓلاة، )َوَشاَبٌف(: ققااس  ُثؿ  الِؼَقاُس: ِطؾ 

 الشبف.

 َفْرٍق َكاَلاْف(: يبؼاكهذه الثالثة هل الؼقاس بنثبات بالجامع، )
ُ
الؼقااس بـػال الػاارق،  َوَكْػل

 َفْرٍق َكالَ إيش يعـل 
ُ
  يعـل ٓ يقجد فرُق كالف، كال الؼقاس أو كال الػارع خاالػ الػارع ْف()َوَكْػل

فقف إصؾ، لؿ يـؾف أي فرٍق، واضا   فـػقـاا وجاقد أي فارق قاد كاال الػارع، فجعؾـااه مؾحًؼاا 

 بإصؾ، هذا معـك الؼقاس بـػل الػارق.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 022

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
 ثم اكتؼل إلى أركان الؼقاس.

مثاًل: يف مثاال الخؿار ماع الـبقاذ، أو ماع مشاروب ماـ الؿشاروبات الؽحقلقاة، كحـ قؾـا 

الخؿر كص  طؾقفا الشرع وٓ ٕ  كص  طؾقفا، إًذا الخؿر أصٌؾ، حؽؿفا ما هاق  التحاريؿ، طؾاة 

عحريؿ الخؿر هل  اإلسؽار، الػرع الذي لؿ يـص طؾقف الشرع  هاق الؿشاروب الجدياد هاذا 

 ف، هذه هل أركان الؼقاس.الذي ضفر وكريد أن كحؽؿ طؾق

رررررررررررْه:  َأْرَكاُكرررررررررررُه َذَكَرَ رررررررررررا إَِوؾَّ

 

ررررررهْ  (42)  َفررررررْرٌ ، َوَأْصررررررٌل، ُحْؽُؿررررررُه، َوالِعؾَّ

ااْف(: مااـ أهااؾ العؾااؿ   )َأْرَكاُكااُف َذَكَرَهااا  -طؾااقفؿ رحؿااة اهلل–إجااالء )َأْرَكاُكااُف َذَكَرَهااا إَِجؾ 

ْف َفْرٌع(:  م ال َوَأْصاٌؾ(:مثالف  الـبقاذ، )إَِجؾ  ار الـااضؿ إصاؾ وقاد  خؿار، وُحؽؿاف  ولؿااذا أخ 

 (، ولؿ يؼؾ: أصٌؾ وفرٌع، لقش َفْرٌع، َوَأْصٌؾ، ُحْؽُؿُف، والعؾةالػرع  قال: )



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  023

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ...جقاب صالب: 

: لقرد ضاؿقر الحؽاؿ إلاك إصاؾ: ٕن الحؽاؿ الؿاذكقر يف أركاان الؼقااس هاق أحسـَت 

اا ُيؼاال  إيش حؽؿ  لاف: أركاان الؼقااس: )أصاؾ، وفارع، إصاؾ، قاد ُيشاؽؾ بعاض الـااس لؿ 

 وحؽؿ، وطؾة(.

ؾ طؾقف ما الؿراد بالحؽؿ  هؾ الحؽاؿ هاق  إذا قؾت: )أصؾ، وفرع، وحؽؿ، وطؾة(، أشؽ 

الحؽؿ الذي حؽؿـا بف طؾك الػرع  وٓ الحؽؿ الؿذكقر يف أركان الؼقاس هق الحؽاؿ الثابات 

 لألصؾ بالـص  هق الحؽؿ الثابت لألصؾ.

ٕصقلققـ يف هذا، لؽاـ الؿعتؿاد يف )مختصار التحريار( أكاف حؽاؿ صبًعا فقف خالل طـد ا

ا حؽاؿ الػارع ففاق ثؿارة الؼقااس وكتقجتاف، ولاقس ركـًاا فقاف واضا   إصؾ ٓ حؽؿ الػرع، أم 

 يعـل حؽؿ إصؾ والعؾة. َفْرٌع، َوَأْصٌؾ، ُحْؽُؿُف(:هذا  فألجؾ ذلؽ قال: )

ف ذكار شاروصف، ويف الشاروط ذكار ُثؿ  بعاد ذلاؽ ذكار شاروط الؼقااس، بعادما ذكار أركاكا

ًٓ بإصؾ فؼال:  الشروط الؿتعؾؼة بؽؾم واحٍد مـ إركان، فبدأ أو

، بعضفؿ ُيطؾؼ إصؾ ويرياد -أيفا اإلخقة الؽرام-)َوَشْرُط إصؾ(: بالؿـاسبة إصؾ 

 بف الخؿر يف الؿثال يعـل، وبعضفؿ يؼقل: ُيطؾؼ إصؾ ويريد بف عحريؿ الخؿر، جقد 

  بعضفؿ يذكر شروط إصاؾ ويرياد باذلؽ شاروط بنيشوا الشروط الؿتعؾؼ وهؿ ذكر

حؽؿ إصؾ، الؾل هق عحريؿ الخؿر، وأشار صاحب )مختصر التحرير( يف الشارح كؼاؾ طاـ 

بعااض العؾؿاااء: أن إصااؾ يصاا  إصالقااف طؾااك الحؽااؿ حؽااؿ إصااؾ، ويصاا  إصالقااف طؾااك 

لثابت لفا، وبعضفؿ ُيطؾؼاف أيًضاا طؾك محؾ الحؽؿ: يعـل طؾك الخؿر وطؾك التحريؿ ا إيش 

طؾااك أشااقاء أخاارى فُقطؾؼقكااف طؾااك دلقااؾ الحؽااؿ، جقااد  لؽااـ ٓ كريااد أن كاادخؾ يف هااذه 

 التػاصقؾ.

فأن طـدكا الحؽؿ الثابت إصؾ هذا، الحؽؿ الثابت هاذا باالـص حتاك ُكعؿاؾ الؼقااس 

 طؾقف ٓ بد لف مـ شروط:
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 .الشرط إول: أن يؽقن معؼقل الؿعـك 

ا كش كاان  ملسو هيلع هللا ىلصرتط أن يؽقن معؼقل الؿعـك ُيخرج التعبدي، فؾق قاال قائاؾ ماثاًل: الـبال لؿ 

ُيصؾل الظفر أربع ركعات، فقـبغل لإلكسان إذا أراد أن يعؿؾ طبادًة كالتسبق  أن يحرص طؾاك 

أن يؼقلف أربع مرات، أو إذا زار أمف يف الظفر وقت صالة الظفر يؼبمؾ يدها أرباع مارات، ققاًساا 

 ك صالة الظفر.طؾ إيش طؾك 

أن يؽاقن معؼاقل الؿعـاك،  إياش فـؼقل: هذا الؼقااس غقار صاحق : ٕن شارط إصاؾ 

 وكقن الظفر أربع ركعات معؼقل الؿعـك وٓ ععبدي  ععبدي، ٓ يدخؾف التعؾقؾ، جقد 

واكتبف: فرٌق بقـ أن يؽاقن الحؽاؿ فقاف معـاك وباقـ أن يؽاقن معؼاقل الؿعـاك، كاؾُّ حؽاٍؿ 

نكؿا شارطف لحؽؿاة طؾؿتفاا أو جفؾتفاا، لؽاـ فقاف حؽؿاة أكات ععؼاؾ ف -طز وجؾ-شرطف اهلل 

الؿعـك، وفقف شلء ٓ ععؼؾ الؿعـك: ولفذا قاد يؽاقن هاق فقاف معـاك لؽاـ ٓ ُيعؼاؾ فاال يصا  

 الؼقاس.

 .إمر الثاين مـ شروط إصؾ: أن يؽقن محؽًؿا غقر مـسقخ 

 فؾق جاء واحد يريد أن يؼقس طؾك حؽٍؿ مـسقخ ٓ يص  ققاسف.

بؼقة شروط إصؾ يف الدرس الؼادم، واهلل أطؾؿ، وصاؾ ك اهلل وساؾ ؿ  -إن شاء اهلل–بقمـ وكُ 

 طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 

 
 عشر الثالثالذرس 

¢ 

ا ب  :عدالحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 

: بشروط إصؾ، وقد طرفـا مـفا: ًٓ  فذكر الـ اضؿ أركان الؼقاس وشروصف، فبدأ أو

   الشرط إول وهق: العؼؾ لؾؿعاين: يعـل أن يؽقن إصؾ معؼقل الؿعـاك، فاال يصا

 الؼقاس طؾك حؽٍؿ ثبت ععبًدا.

 .الثاين: إحؽامف: يعـل أن يؽقن الحؽؿ غقر مـسقخ 

وقال: الؿطؾ ؼة ععتدُّ ساـًة كامؾاًة، ققاًساا طؾاك الؿتاقىف طـفاا فؾق فرضـا مثاًل لق جاء إكسان 

َْزَواِوِفررْم َمَتاًطررا إَِلررى ﴿قااال يف الؿتااقىف طـفااا زوجفااا:  -طااز وجااؾ-زوجفااا: ٕن اهلل  ِٕ َوِصررقًَّة 

 الؿطؾ ؼة. إيش فُقؼاس طؾقفا  [242البؼرة:  ﴾اْلَحْوِ  َ ْقَر إِْخَراٍج 

طديادة، لؽاـ الاذي يفؿـاا هـاا أكاف اختاؾ  فقاف شارط  هذا الؼقاس فقف اختالل شروط صبًعا

كقن إصؾ محؽًؿا، فنن  طدة الؿتقىف طـفا زوجفا ساـة هاذا أصااًل مـساقخ فاال يصا   إيش 

 الؼقاس طؾقف، ثؿ قال:

...................................

.... 

 

 إِْحَؽاُمررررررررررُه، ٓ بِِؼَقرررررررررراٍس َثرررررررررراكِي (40)

 ا، وأن يؽقن ثابًتا.يعـل أن يؽقن هذا الحؽؿ محؽؿً  

ٓ  يؽاقن إصاؾ ثابًتاا بؼقااٍس ثااٍن: يعـال إذا كاان دلقؾاؽ طؾاك إصاؾ هاق  ولؽـ اكتبف: أ

الؼقاس، لق جاء مثاًل إكسان قال: الُبر يجري فقف الربا بالـص، وُيؼاس طؾك الُبار الاذرة، فتؽاقن 

باا، جااء بعاد ذلاؽ الذرة مؿا يجري فقاف الرباا، خؾصاـا وثبات طـادكا أن الاذرة يجاري فقفاا الر
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

إياش يبحث يف إرز، قال: إرز يجري فقف الربا، قؾـا ماا دلقؾاؽ  قاال: الؼقااس طؾاك الاذرة، 

 رأيؽؿ يف هذا الؼقاس صحق   غقر صحق .

الحاؾ  كقاػ  وإياشٓ بد أن يؽقن الحؽؿ ثابًتا بالـص وأٓ يؽقن ثابت بالؼقاس، صقاب 

، فنن لحؼ وعحؼؼت الشاروط أهااًل وسافاًل، كصح  هذا الؼقاس  كؼقل: أن ُعؾحؼ إرز بالُبر

ٓ  فلن عؼقس طؾك ما ثبت الؼقاس هذا ٓ يص ، اكتفل مـ شروط إصؾ.  وإ

 ثم ذكر الـاضم شروط الػر ، ما  ي شروط الػر ؟

 :يؽقن يف الػرع كٌص قال  ٓ  قال الشرط إول: أ

 ...............ٓ َكررررهَّ فِرررري الَػررررْرِ ، 

 

(42) ............................... 

فنن كان يف الػرع كص فال يخؾق، إما أن يؽقن الاـص الثابات يف الػارع مخاالػ لؿؼتضاك  

 الؼقاس ففذا ققاٌس فاسد، وعلخذ بالـص وعط رح الؼقاس، وهذا ُيسؿك ققاس فاسد آطتبار.

ٓ أو أن يؽقن الـص  القارد يف الػرع يقافؼ الؼقااس، فحقـئاذ يؽاقن الحؽاؿ ثابًتاا باالـص 

 بالؼقاس، إًذا الػرع ُيشرتط أٓ يرد فقف كٌص بخصقصف.

ُِ الَجررراِم ِ  ررري الَػرررْرِ ، ُوُورررو
 ٓ َكرررهَّ فِ

 

(42) ...................................

. 

 

 .)الثاين: أن يقجد الجامع فقف )ٓ َكص  فِل الَػْرِع، ُوُجقُد الَجامِِع 

وكحقها، فنذا قال اإلكسان: طؾة الخؿر يعـل وجقد الجامع يف الػرع، والجامع هق: العؾة 

اإلسؽار، قؾـا: صقب عؿام، قال: وُيؼاس طؾك الخؿر طصقر الربعؼال، فال يجاقز ُشارب طصاقر 

الربعؼال، أو ُيؼاس طؾك الخؿر طصقر العـب، كؼقل: صقب طصاقر العـاب ٓ عقجاد العؾاة فقاف، 

قااس فاساًدا، إًذا ُيشارتط فال يصؾ  أن يؽاقن فرًطاا لؾخؿار: ٕكاف غقار مساؽر، فقؽاقن هاذا الؼ

 لصحة الؼقاس وجقد الجامع يف الػرع.

  الثالث مـ شروط الػرع: أن يؽقن الحؽؿ الذي ُيثبت لؾػرع مقافؼ لؾحؽؿ الثابات يف

 )َوُحْؽُؿُف َكْلْصؾِِف َفَتابِِع(.إصؾ، وهذا معـك ققلف: 

ًصاا قاال: يعـل فتابع إصؾ وأثبت لؾػرع ذلؽ الحؽؿ، صقرة ذلاؽ: لاق فرضاـا أن شخ 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

الـبقذ مؽروٌه ققاًسا طؾك الخؿار، هاؾ هاذا الؼقااس صاحق   غقار صاحق ، لاقش  ٕن حؽاؿ 

إصؾ التحريؿ، فنذا أردت أن عؼقس ألحؼ الػرع بإصؾ فُتعطل لؾػرع كػس حؽؿ إصاؾ، 

فتؼقل: الـبقذ محرم، فؿدام قؾت: أن الـبقذ مؽروه معـاها أن الؼقاس غقر صحق ، وهذا معـاك 

 ُحْؽُؿُف َكْلْصؾِِف َفَتابِِع(.ققلف: )وَ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
ثؿ اكتؼؾ إلك شروط العؾة، إًذا طرفـا شروط إصؾ، وطرفـاا شاروط الػارع، يبؼال طـادكا 

 شروط العؾة، قال يف العؾة:

ُتررررررررررُه: اْكِ ررررررررررَباُصَفا،   ...........ِطؾَّ

 

(43) ...................................

.... 

 

 طؾتف ُيشرتط فقفا شروط، ما هل 

 .اكضباصفا، أن عؽقن العؾة وصًػا مـضبًطا ًٓ  قال: أو

ومعـك كقن القصػ مـضبًطا: يعـل ٓ يختؾػ باختالل إشخاص، فؾق قال قائؾ: طؾاة 

قصر الصالة يف السػر هل الؿشاؼة، كؼاقل: الؿشاؼة وصاٌػ غقار مـضابط، ففاذا ُيساافر ويجاد 

يف كػس السقارة ٓ يجد مشؼة، ثؿ  إن الشاخص كػساف لاق ققاؾ لاف: طؾاة  مشؼة والثاين الؾل معاه
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

الؼصر الؿشؼة هق كػسف مسافر يؼقل واهلل ما أدري، أكا أن ما هاق واضا  هاؾ أكاا الساػر هاذا 

 فقف مشؼة وٓ ٕ  واض   ففذا وصٌػ غقر مـضبط.

الشرع، أماا إذا كاص الشارع طؾقفا مـ قَِبؾ  ذا ُيؼال يف العؾة التل لؿ ُيـّص عـبقف: صبًعا مثؾ ه

طؾقفا فال مجال أصاًل لالطرتاض، وٓ ٕن كـظر يف الشروط، إذا الشرع قال: طؾة الحؽاؿ كاذا 

وكذا اكتفل إمر، لؽـ إذا الؿجتفد أراد أن ُيثبات طؾاة لؾحؽاؿ بآساتـباط كحاكؿاف إلاك هاذه 

 الشروط واض  

ِ ُفرررررررررورُ  ُترررررررررُه: اْكِ رررررررررَباُصَفا، ال  ِطؾَّ

 

(43) ................ 

 قالقا: أن عؽقن العؾة وصًػا ضاهًرا. 

أما شلء قؾبل يعـل مثاًل يؼقلقن: إن الرضا شرٌط لصحة العؼاد، لؽاـ الرضاا أماٌر بااصـ، 

فُلققؿ اإليجاب والؼبقل الؾل هق شلء ضاهر مؼام القصػ الباصـ الذي ٓ يظفر، هذا الشارط 

 الثاين.

 ٕصؾ.الشرط الثالث مـ شروط العؾة: أٓ ُعبطؾ ا 

أما إذا كاكت العؾة ععقد طؾك إصؾ باإلبطال فانن هاذا يؼتضال بطاالن العؾاة، فؾاق طؾ اؾ 

مة وطؾة عحريؿفا  أكاا ماا يحضارين مثاال،  إيش اإلكسان مثاًل عحريؿ الخؿر، قال: الخؿر محر 

لؽـ لعؾف يليت معـا يف التطبقؼات، الؿؼصقد إذا كاكت العؾة ععقد طؾك إصؾ باإلبطاال: يعـال 

م يؽاقن إث جاائز، ففاذه طؾاٌة ٓ  إياش بات أن هذه طؾة معـاها أن إصؾ بادال ماا يؽاقن محار 

 عص .

لق قؾـا طؾك سبقؾ الؿثال: طؾة عحريؿ الخؿر كقهنا ُمرة الطعؿ، أو كقهنا غقار مرغقباة، لاق 

طؾ ؾـا هبذا لقجدكا أن هاذه العؾاة ٓ عـطباؼ طؾاك إصاؾ، وٓ أد ت إلاك أن الخؿار إذا صاارت 

 قبة صارت مباحة، يعـل هذا عؿثقؾ كظري يعـل مشقف.مرغ

 :َوَكْؿ َعُدوُر( ثؿ قال الـاضؿ( 

ولؿ يؼؾ: كذا عدور، وهذا إشارة إلك شرٍط مختؾٍػ فقف، والؿعتؿد أكف لاقس بشارط وهاق 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

شرط الدوران الطرد والعؽاس يف العؾاة، هاؾ ماـ شارط العؾاة أن عؽاقن مقجاقدة ماع وجاقد 

بؿعـااك لااق طؾ ؾـااا بعؾااٍة فقجاادت ووجاادكا أن العؾااة مقجااقدة  الحؽااؿ، وعـتػاال طـااد اكتػاااءه 

والحؽؿ غقر مقجقٍد، هاؾ هاذا ُيبطاؾ العؾاة  قاالقا: ٓ، لؽاـ الغالاب يف العؾاة أهناا عادور ماع 

 الحؽؿ وجقًدا وطدًما.

 ًٓ : لاق قؾـاا: طؾاة عحاريؿ أكاؾ الؿقتاة هال الـ جاساة، ثاؿ أططقؽؿ مثا ًٓ : خذ طؾك هاذا مثاا

عؾة مقجقدة، ص  وٓ ٕ  والتحريؿ غقر مقجاقد يف صاقرة الؿضاطر إلاك ُوجدت الـ جاسة ال

أكؾ الؿقتة، الؿضطر إلك أكؾ الؿقتة يجقز لف إكؾ وٓ ٕ  اكتػك الحؽؿ، العؾاة مقجاقدة وٓ 

 غقر مقجقدة  العؾة مقجقدة.

فتخؾ ػ الحؽؿ مع وجقد العؾة، هذا هق عخؾػ الدوران عخؾػ الطرد والعؽس، ُيساؿقف 

لطاارد والعؽااس، وبعضاافؿ يؼقلااقن: أن يقجااد الحؽااؿ طـااد وجقدهااا ويـتػاال طـااد بعضاافؿ: ا

اكتػاءها، فنن ُوجدت العؾة واكتػك الحؽؿ دل  ذلؽ طؾك أهنا لقست بعؾٍة صاحقحة، لؽاـ الؾال 

 طـدكا يف الؿذهب ٓ يشرتصقن هذا، يف )مختصر التحرير( ٓ يشرتط هذا، لقش 

لقجاقد مااكٍع، أو لؿخصاٍص والصاحق   يؼقل: ٕن العؾاة قاد عتخؾاػ يف بعاض الصاقر 

طـدهؿ جقاز عخصاقص العؾاة، أكاف العؾاة عؽاقن مقجاقدة لؽاـ كساتثـل هاذا الحؽاؿ، ُيساتثـك 

 بدلقٍؾ مـ إدلة مع وجقد العؾة.

فال ُيشرتط حقـئٍذ أن كؼقل يف عحريؿ أكؾ الؿقتة: طؾتف الـ جاسة ماع طادم آضاطرار، هاؾ 

ز هبذا  قالقا: ٓ ما هق ٓزم، عؼقل: طؾتاف الـ جاساة ماا يف مشاؽؾة، ولاق اكتؼضات يف  ٓزم كتحر 

 بعض الصقر لقجقد ماكٍع.

فال عؼؾ: العؾة يف التحريؿ هل الـ جاسة مع طدم آضطرار، ٓ ما هاق ٓزم، عؼاقل: العؾاة 

هل الـ جاسة وآضطرار ماكٌع مـ ثبقت الحؽاؿ فاساتثـقتف، ودل  الادلقؾ الخااص طؾاك ذلاؽ، 

 وضحت الؿسللة 

صقب مبحث العؾة مـ الؿباحاث الدققؼاة، وخؾقـال أططاقؽؿ قصاة كغقار الجاق هباا، ياذكر 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

أحااد الؿشااايخ أكااف ُصؾااب مـااف إلؼاااء محاضاارة طـااد بعااض الـاااس الؿثؼػااقـ، لؽااـفؿ لقسااقا 

متخصصااقـ يف الشااريعة، وبعااض الـاااس يظااـ أكااف لؿااا يؽااقن مثؼااػ وطـااده شاافادة طؾقااا يف 

تؽؾؿ رأسف برأس الػؼفااء فقاتؽؾؿ يف مساائؾ عخصص مـ التخصصات، أكف خالص مـ حؼف ي

 الشرع.

ققؾ لفؿ: أن همٓء الـاس الؾل بتؾؼل طـادهؿ الؿحاضارة طـادهؿ هاذه اإلشاؽالقة، يعـال 

يتؽؾؿقن يف مسائؾ الشرع مع جفؾفؿ، يعتاربون أن مساائؾ الاديـ واضاحة ماـ حؼال ياا أخال 

رة طاـ مساالؽ العؾاة يف أعؽؾؿ أكا مسؾؿ زيم زيؽ، فطؾبقا مـف محاضرة فذهب وألؼاك محاضا

أصااقل الػؼااف، لؿاادة ساااطة وكصااػ، اكتفاات الؿحاضاارة مااا ففااؿ مااـفؿ أحااٌد شااقًئا، وخؾااص 

 الؿحاضرة ومشك الشقخ.

فجاء واحد بعد الؿحاضرة قال لاف: ياا شاقخ، عارى ماا حاد ففاؿ شالء، لاقش ماا اخارتت 

ماا يػفؿاقا،  مقضقع سفؾ يـاسبفؿ  قال: ٓ أكا اخرتعف طؿًدا طشاان ماا يػفؿاقا ويعرفاقا أهناؿ

يعؾؿقن أن مسائؾ الشريعة ومسائؾ آساتـباط لقسات كؾفاا يعـال مساائؾ كاده يعـال واضاحة 

وسفؾة، فقفا مسائؾ عحتاج إلك عػفاؿ وماا إلاك ذلاؽ، فانذا وجادعؿ صاعقبة يف بعاض مساالؽ 

 العؾة مشقها يعـل.

ث  معـاك أصااًل هاذا الؿبحا وإيشمسالؽ العؾة  إيش ثؿ اكتؼؾ أن إلك مسالؽ العؾة، 

 مسالؽ العؾة إيش يعـل 

لق جاء واحد قال لاؽ: الخؿار محرماة وطؾاة عحريؿفاا أن فقفاا كسابة ساؽر طالقاة، وهاذا 

 عؼقل لف إيش ُيسبب مرض السؽري: ولفذا حرمفا الشرع، 

العؾة الصحقحة  اإلسؽار، لقش خؾقتفاا طؾاة صاحقحة إيش عؼقل لف: غؾط، لقش غؾط  

أن هذا طؾة، وأكف إذا لؿ عسؾؽ هذه الؿسالؽ ٓساتـباط مـ ويـ  فقف صرائؼ طؾؿقة ُيعرل مـفا 

 العؾة يؽقن كالمؽ يف ادمطاء العؾة كالم غقر طؾؿل وغقر مؼبقل.

ما هل الؿسالؽ التل مـ خاللفا عؼدر عؼقل: أن طؾة الحؽاؿ هال هاذه  ماا هاق أي شالء 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ق العؾؿقاة أعقاة، مـ رأسؽ عؼقل هذه العؾة، ٓ، ٓ بد إذا اد طقات العؾاة أن ُعثبتفاا بلحاد الطار

 هل الؿسالؽ  قال لؽ: ثالث مسالؽ:إيش أحد الؿسالؽ أعقة، 

رررررررررُة بِالررررررررررَؿَسالِْك:  َوَ ْثُبرررررررررُت الِعؾَّ

 

، َوَ ْقررررررُر َذلررررررْك: (44)  إِْوَؿرررررراٌ ، اْو َكرررررره 

يبؼااك  إذا كااان مااا إيااش هااذه ثالثااة مسااالؽ: اإلجؿاااع، والااـص وغقاار ذلااؽ، غقاار ذلااؽ  

   وٓ ٕ  إذا ما هق إجؿاع وٓ كص ففق استـباط.إجؿاع وٓ كص يبؼك استـباط، ص

 ف ار طـدكا:

 .مسؾؽ اإلجؿاع 

 .ومسؾؽ الـص 

 .ومسؾؽ استـباط العؾة 

 هق  قال:إيش مسؾؽ استـباط العؾة يدخؾ عحتف مسالؽ، قال: )َوَغْقُر َذلْؽ(: غقر ذلؽ 

ررررررررْبُر َوالتَّْؼِسررررررررقُم، َوالرررررررررُؿـَاَسَبهْ   السَّ

 

َوَرا (45)  ُن َصرررررررررراَحَبهْ َوَشررررررررررَبٌه، َوالرررررررررردَّ

  .ْبُر َوالت ْؼِسقُؿ(: ما هق اثـقـ واحد ْبُر َوالت ْؼِسقُؿ(: هذا واحد )الس   )الس 

 .والؿـاسبة(: اثـقـ( 

 .َوَشَبٌف(: ثالثة( 

 (:)َوَراُن َصاَحَبْف  أربعة. َوالد 

هذه أرباع مساالؽ لؾؿساالؽ الؿساتـبطة وغقرهاا الؿساالؽ الؿـصقصاة، طـادكا مساالؽ 

ؾؽ اإلجؿاع أن عؼقل: هاذه طؾاة: ٕن العؾؿااء أجؿعاقا طؾاك ذلاؽ الحؿاد هلل ثبتت: طـدكا مس

 رب  العالؿقـ.

 طـدكا عؼقل: هذه طؾة: ٕن الشرع كص  طؾك أهنا طؾة هذا اثـقـ.

طـدك صريؼة ثالثة عستـبط، عستـبط كقػ  فقف صرائؼ: إما السارب والتؼساقؿ، أو بالؿـاسابة، 

 أو بالشبف، أو بالدوران.

حث مـ أدقم الؿباحث، يؿؽـ ما عػفؿقين بعضؽؿ ربؿا يػفاؿ شالء وٓ يػفاؿ وهذا الؿب
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ععرفقا أن أصقل الػؼف ما هل كؾفا يعـل سفؾة. إيش شلء، بس طشان 

مسااؾؽ اإلجؿاااع: كؼااقل مااثاًل: أجؿااع العؾؿاااء طؾااك أن عحااريؿ الخؿاار طؾتااف اإلسااؽار، 

 ظر، هذا إول.خالص إًذا ثبتت العؾة بؿسؾؽ اإلجؿاع ما يحتاج كستـبط وٓ كـ

الثاااين: مسااؾؽ الااـص: أن يااـص الشاارع ٓ يتـاااجك اثـااان دون الثالااث مااـ أجااؾ أن ذلااؽ 

ُيحزكف، كص  طؾك العؾة، لقش ماا يتـااجك اثـاقـ دون الثالاث  ماـ أجاؾ أن ذلاؽ ُيحزكاف، فانذا 

دوا أهنؿ بدال ما يتؽؾؿقن باالعربل يتؽؾؿاقن بؾغاة ثاكقاة  اثـقـ يتؽؾؿقن بصقت طالل لؽـ ععؿ 

طشااان مااا يػفااؿ صاااحبفؿ، يتؽؾؿااقن بؾغااة ثاكقااة بصااقت مرعػااع كااؾ شااقية يـاااضرون فقااف 

 ويضحؽقن، يجقز وٓ ٕ  كؼقل: هذا ثبتت العؾة مـ أجؾ أن ذلؽ ُيحزكف ثبتت بالـص.

 أما آستـباط فذكر صرائؼف إربعة:

 السرب والتؼسقؿ إيش أولفا: السرب والتؼسقؿ، يعـل 

هاذا التؼساقؿ –أن الُبر يجري فقف الرباا، إماا لؽقكاف مطعقًماا  التؼسقؿ أن عؼقل: ثبت طـدكا

، أو لؽقكااف مؽااقاًل، أو لؽقكااف لذيااًذا، أو لؽقكااف مااـ الـشااقيات، أو لؽقكااف لقكااف أبااقض، -أن

ؿت قؾت إما كذا وكذا، وجؿعت لـا أوصال الُبر كؾفا.  جؿعت كؾ أوصال الُبر قس 

ثبت طـدكا أن هـااك أشاقاء لقهناا أباقض ٓ قؾت: أما كقكف أبقض: ففذه ٓ عص  طؾًة: ٕكف 

 يجري فقفا الربا مثؾ الثقاب البقضاء، فلبطؾـا طؾة البقاض.

وأما كقكف لذيًذا: فؾقست طؾة: ٕكف ثبات طـادكا أن البطاقخ ٓ يجاري فقاف الرباا وهاق لذياذ 

 مثاًل يعـل.

 الربا. فقف : ٕن الؿاء مطعقم والؿاء لؿ يجرِ وأما كقكف مطعقًما: فؾقست هل العؾة

طـدكا إٓ احتؿال واحد وهق: أن عؽقن طؾة جريان الربا فقف أكف مؽقؾ، صقاب هاذا  فؾؿ يبَؼ 

 مثال، واض   طرفت السرب والتؼسقؿ 

يليت مثاًل واحد يؼقل: طـدكا اإليؼاطاات هاذه فقفاا مطرباة مثاؾ الؿقساقؼك، صا  وٓ ٕ  

طؾااة الؿعااازل  قااال:  وإيااشمثااؾ الؿعااازل، صقااب كريااد أن كؾحؼفااا بالؿعااازل، قااال لااؽ: 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 034

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

الؿعازل إما أن العؾة خؾقـا كؼقل مثاًل يف الطباؾ ماثاًل، إماا أن العؾاة يف الطباؾ أهناا مادورة طؾاة 

عحريؿفا أهنا مدورة، أو أهنا مصـقطة مـ الخشب، أو أن طؾقفا جؾد، أو أن شاؽؾفا جؿقاؾ، أو 

طـادكؿ أوصاال ثاكقاة  أهنا عصدر صقًعا، أو أهنا عصدر صقًعا مطرًبا، هذه كؾ أوصال الطبؾ، 

 إذ طـدكؿ كزيد.

ثؿ كليت لفذه إوصال، كؼقل: إول ما يؽقن طؾًة، والدلقؾ أكف لقس بعؾة كذا، والثاين ٓ 

يؽقن طؾًة، فـُبطؾ كؾ العؾؾ حتك يبؼك معـا طؾاة ماا كؼادر كبطؾفاا، يبؼاك معـاا وصاػ ٓ كؼادر 

 كبطؾف فقؽقن هق طؾة الحؽؿ، هذا السرب والتؼسقؿ.

 ما هل  الؿـاسبة

الؿـاسبة: هل وجقد مـاسبة طؼؾقة إلثبات الحؽؿ هـا: يعـل معـاًك ُيادرك العؼاؾ مـاسابتف 

 لتعؾقؼ الحؽؿ بف.

لقش ما يؼضل وهق غضبان  كجد أكف  «َٓ َيْؼِ ي اْلَؼاِغي َوُ َو َ ْ َبانُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؿثاًل: ققلف 

سااتطقع أن يـظاار يف الؿعـااك هـااا واضااٌ  يف طؼااقل الـاااس ويف أذهاااهنؿ وهااق: أن الغضاابان ٓ ي

ش الذهـ ويؿـع ذلؽ ماـ اساتقػاء الـظار الاذي ُيطؾاب  الؼضقة كظًرا مقضقطًقا، فالغضب ُيشقم

طل معـاًك غقار ذلاؽ، ففاذا  لتحؼقؼ العدالة، ص  وٓ ٕ  بالـظر مجرد كظار ماا أحاد يؼادر ياد 

 إثبات العؾة بالؿـاسبة.

س الشابف، أن عؼاقل: هاذا ألحؼتاف الثالث: الشبف، الشبف هق كػس الؽالم الؾال قؾـااه يف ققاا

 هبذا بسبب غؾبة إشباه، فجعؾت غؾبف إشباه هل العؾة.

معـاك الادوران  إياش الرابع: الدوران َصااَحبف: يعـال صااحب الحؽاؿ وجاقًدا وطادًما، 

: هق أن يقجاد الحؽاؿ طـاد وجاقد هاذا القصاػ ويـتػال طـاد -أيفا اإلخقة الؽرام-الدوران 

لقصػ كؾؿا ُوجد فالحؽؿ وجد، وكؾؿا اكتػل فالحؽؿ اكتػاك، فعرفـاا اكتػاءه، وجدكا أن هذا ا

 أن هذا القصػ هق العؾة.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ًٓ يؽاقن يف الؿديـاة فقصاؾل  ملسو هيلع هللا ىلصفقجادكا أن الـبال  ملسو هيلع هللا ىلص: كظركا يف ساـة الـبال أططقؽؿ مثا

أربعة ركعات، فُقسافر فقصؾل ركعتقـ، فقرجع إلك الؿديـة فقصؾل أربع ركعاات، فقساافر مارة 

تقـ، فعرفـا أن طؾة الؼصر هل السػر: ٕن الحؽؿ صاحبفا ودار معفا وجاقًدا ثاكقة فقصؾل ركع

 وطدًما، واض  هذا 

 هذه مسالؽ العؾة الؿستـبطة، رجع الـاضؿ إلك مسؾؽ الـص، فؼال:

ِريِ   : إِلك الص  (: يعـل ويـؼسؿ مساؾؽ الاـص إلاك الاـص الصاري ، مثاؾ )َوَمْسَؾُؽ الـ صم

 أن ذلؽ ُيحزكف، مـ أجؾ خالص صري  يف التعؾقؾ.الؿثال الذي ذكركاه: مـ أجؾ 

 وفقف مسؾؽ الظاهر: وهق دوكف كالالم مثاًل: ال الم، ال الم عػقد التعؾقؾ.

وفقف مسؾؽ مـ مساالؽ الاـص: )اإِليَؿااِء ِذي الت ْؾِؿاقِ (: ُيساؿك مساؾؽ اإليؿااء والتـبقاف 

طؾاة لفاذا الحؽاؿ، لؽاان إلك العؾة، وهق: أن يؼرتن الحؽؿ بقصػ لق لؿ يؽاـ هاذا القصاػ 

 الؽالم بعقًدا طـ الػصاحة.

 ًٓ   اَسررفَ »لـااا الحااديث، وقااال:  ى: الصااحابل جاااء وروراح أططقااؽ مثااا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسرروُ  اُ

أن قرن الحؽؿ وهق السجقد بقصػ وهق السافق يادل طؾاك أن الصاحابل ففاؿ أن  :«َفَسَجَد 

 السفق هق طؾة السجقد، واض  

قد يؼع هذا يف كالم الراوي، هذا ما يتعؾؼ بؿسالؽ العؾاة، وقد يؼع هذا يف كالم الشرع، و

 الؿتػؼ طؾقفا، قال الـاضؿ: إيش وبف كؽقن اكتفقـا مـ إدلة 

ِ ُفرررررررررورُ  ُترررررررررُه: اْكِ رررررررررَباُصَفا، ال  ِطؾَّ

 

 ٓ ُ ْبقِررررررُل إَْصررررررَل، َوَكررررررْم َ ررررررُدورُ  (43)

رررررررررُة بِالررررررررررَؿَسالِْك:   َوَ ْثُبرررررررررُت الِعؾَّ

 

 ، َوَ ْقررررررُر َذلررررررْك:إِْوَؿرررررراٌ ، اْو َكرررررره   (44)

ررررررررْبُر َوالتَّْؼِسررررررررقُم، َوالرررررررررُؿـَاَسَبهْ    السَّ

 

َوَراُن َصرررررررررراَحَبهْ  (45)  َوَشررررررررررَبٌه، َوالرررررررررردَّ

  َِ ررررررِي : إِلرررررى ال َّ  َوَمْسرررررَؾُك الرررررـَّهِّ

 

(46)  َِ َِّررررررراِ رِ، اإِليررررررررَؿاِء ِذي التَّْؾِؿرررررررق  َفال

 كان طـدك فقف عـبقف يا شقخ  

 ...الطالب: 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

أثبتـاها فؼاد عتخؾ اػ، لؽاـ ٓ يصا  أن كجعاؾ الؿساتـد يف إثباات  كعؿ، الدوران العؾة إذا

طقاف طؾاًة،  التعؾقؾ كؼقل: هذا القصاػ هاق العؾاة ماع أكاف قاد عخؾ اػ الحؽاؿ ماع وجاقد ماا كد 

 واض  الػرق 

أن كحـ كتؽؾؿ كريد أن كجعؾ الدوران مستـًدا لؽقكف طؾة، أما إذا طـادكا مساتـد أكاف طؾاة 

بشرط أن يقجد، أما إذا كريد أن كجعؾ الدوران مساتـد إلثباات العؾاة ولؿ يقجد الدوران لقس 

 ٓ بد أن يدور مع الحؽؿ وجقًدا وطدًما.

هذا ما يتعؾؼ بؿسالؽ العؾة، مؿؽـ كلخاذ أيًضاا ماا يتعؾاؼ بشارع ماـ مضاك، وهاق بداياة 

 إدلة الؿختؾػ فقفا.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
أول دلقٍؾ مـ إدلة الؿختؾػ فقفا، ذكره الـاضؿ وهاق: شارع  -أيفا اإلخقة الؽرام-أن 

 مـ قبؾـا:

: محااؾ الؽااالم يف هااذه  -أيفااا اإلخااقة الؽاارام-ـ قبؾـااا َماا عُ وشاارْ  ًٓ ٓ بااد أن كعاارل أو

 الؿسللة، وُيعرل ذلؽ بذكر أقسامف:

ـ قبؾـااا إذا ثباات يف شااريعتـا أكااف لااقس بشاارٍع لـااا، كالسااجقد لؾتحقااة: ع َمااأول شاالء: شاارْ 

ًداوَ ﴿ وا َلُه ُسجَّ ففاذا ثبات يف شارطـا أكاف ٓ يجاقز  ،[122يوسرو:  ﴾َرَفَ  َأَبَوْيِه َطَؾى اْلَعْرِش َوَخر 

 السجقد لؾتحقة ٕحٍد مـ الـاس، ص  وٓ ٕ  ففـا كؼقل: هذا لقس بشرٍع لـا، واض  

ماـ الصقرة الثاكقة: وهل التل أردكاها هـا وهل التال ياذكرها العؾؿااء: ماا ورد يف شارطـا 

ا قق دكاه بلكاف ورد يف شارطـا معـااه أن  ، هق لؿ يلِت شرع مـ قبؾـا شرطـا بخالفف وٓ بقفاقف، ولؿ 

شرع مـ قبؾـا إذا جاءكا مـ صريؼفؿ هؿ، هؾ ُيحتج بف  ٕ، لق جاءكاا واحاد ماـ القفاقد وقاال: 

ؾ فقف كاذا شقفقا هذا يف التقراة مقجقد كذا وكذا، وٓ جاءكا واحد كصراين قال: شقفقا اإلكجق

 وكذا. 

ـ قبؾـاا ماا َما ـ قبؾـاا  ٓ، إكؿاا يادخؾ معـاا يف شارعِ مَ  هؾ هذا يدخؾ معـاه يف بحث شرعِ 

 -طؾقاف الساالم–ـ قبؾـاا، مثاؾ: فعاؾ مقساك جاء يف الؽتاب أو يف السـة أكف كان ماـ شاريعة َما

، ففاؾ يجاقز [21 الؼ ره: ﴾َطَؾرى َأْن َ رْلُوَركِي َثَؿراكَِي ِحَجرٍج ﴿ حقـؿا عزوج وكاان الؿفار قاال:

إكسان يتزوج هبذه الصػة يؼقل الؿفر: اشاتغؾ طـادك ثؿاكقاة ساـقـ، وٓ ثؿاكقاة شافقر، يجاقز 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 وٓ ٕ 

 ـ قبؾـا لـا دلقؾ، قال الـاضؿ:مَ  ـ قبؾـا، وشرعُ كؼقل: هذا مبـاه طؾك آحتجاج بشرع مَ 

ــِسُع ِٔ ََٚشـــــ ــ ــ٢ ََـــــ لِقرررررررُل  َََضـــــ َِ  َلـَرررررررا 

 
 الَجِؾقررررررُل إِْن َلررررررْم ُيَخررررررالِْو َشررررررْرُطـَا  (47)

ـْ َمَضك َلـَا َدلِقُؾ )  فانن خاالػ شارُطـا إِْن َلْؿ ُيَخالِْػ َشْرُطـَا الَجؾِقُؾ(: (: بشرط: )َوَشْرُع َم

 شرع مـ قبؾـا فال يؽقن ُحجًة.

ـا، وهذا مقجقد وشائع يف كتب إصاقل، بعضفؿ أن ُيؼال: إن لؿ يخالػ شرطُ استشؽؾ 

شارُطـا بخالفاف، فحقـؿاا ُيؼاال: إن لاؿ ُيخاالػ  ِت لاؿ يال ـ قبؾـاا إنع مَ كثقًرا: شرْ  فنهنؿ يؼقلقن

شرُطـا شرع مـ قبؾـا ففاذا صاحق ، فقصا  أن عؼاقل: إن لاؿ ُيخاالػ شارع ماـ قبؾـاا شارَطـا، 

 ويص  أن عؼقل: إن لؿ ُيخالػ شرُطـا شرع مـ قبؾـا، فالؿعـك صحق .

: مراطاااًة لؾؼافقااة ًٓ َلااْؿ ُيَخااالِْػ َشااْرُطـَا  إِنْ ) واختقاار هـااا أن يؽااقن شاارُطـا هااق الػاطااؾ، أو

شارُطـا بخالفاف، فجعؾاقا أن  كتب إصقل، فقؼقلاقن: إن لاؿ يالِت  وهق مستعؿؾ يفالَجؾِقُؾ(: 

 شرطـا هق الذي جاء بخالفف، وهق الذي خالػف.

هذا الؽاالم طاـ شارع ماـ قبؾـاا، ويبؼاك طـادكا بعاض إدلاة الؿختؾاػ فقفاا إن شااء اهلل 

 أطؾؿ، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك كبقـا محؿاد، وطؾاك آلاف وصاحبف كذكرها يف الدرس الؼادم، واهلل

 أجؿعقـ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 

 
 عشر الخامسالذرس 

¢ 

الحؿد هلل ربم العالؿقـ، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك كبقمـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، 

ا بعد ....  أم 

الديـ، وأن يعؾؿـا ما يـػعـاا، وأن يـػعـاا بؿاا طؾؿـاا،  أن يػؼفـا يف -وطال جؾ  -فـسلل اهلل 

ا بعدوأن يزيدكا طؾًؿا كافًعا وطؿاًل صالًحا، إكف ولل   :ذلؽ والؼادر طؾقف، أم 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

كـا قد وصؾـا يف الؽالم طـ إدلة الؿختؾػ فقفا إلك الؽالم طـ ُحجقة قاقل الصاحابل، 

 قال الـاضؿ:

ٍُ َصـــــــــأحٕب ِٛ ِِ  ََٚقـــــــــ  إَِذا َلرررررررررْم َيررررررررررِ

 
 َطررررررْن َصررررررراِحٍب ِخَ ُفررررررُه َفاْطَتِؿررررررردِ  (48)

ْأِي ٓ ُيَؼرررررررررراُ     َوإِْن َيُؽررررررررررْن بِررررررررررالرَّ

 

ْفرررررُ  َطَؾرررررى َمرررررا َقررررراُلوا (49)  َفُحْؽُؿرررررُه الرَّ

 لف أقسام: -أيفا اإلخقة الؽرام-ققل الصحابل  

 .مـ ققل الصحابل ما ٓ ُيؼال بالرأي، أشقاء ٓ ُعؼال أشقاء غقبقة مثاًل 

 الػؼف ققل الصحابل يف مسائؾ الػؼف بؿا ٓ ُيؼال بالرأي.وكذلؽ يف مسائؾ 

ًٓ فؼفًقا مخالًػاا لظاقاهر الؼارآن، ومخالًػاا لؿؼتضاك الؼقاطاد  فنذا قال الصحابل مثاًل: قق

الشرطقة، ومخالػ لؾؼقااس ومؼتضاك الؼقااس، ففاذا ٓ ُيؼاال باالرأي ففاذا حؽؿاف الرفاع أكاف 

الة و-مرفقٌع حؽًؿا إلك الـبل  المطؾقف الص  : يعـل كلكف دلقٌؾ مـ أدلة السـة حؽًؿا، وهاذا -الس 

 معـك ققل الـاضؿ:

ْأِي ٓ ُيَؼرررررررررراُ    َوإِْن َيُؽررررررررررْن بِررررررررررالرَّ

 

ْفرررررُ  َطَؾرررررى َمرررررا َقررررراُلوا (49)  َفُحْؽُؿرررررُه الرَّ

يف الؿااء الاذي  -رضال اهلل ععاالك طاـفؿ-قاقل الصاحابة  َٚٔ أَج١ً ذيو ع٢ً سبٌٝ املجاٍ: 

فع حدث الرجؾ، وطؿدة الحـابؾة وطؿدة اإلمام أحؿاد يف هاذا البااب خؾت بف الؿرأة أكف ٓ ير

 يف هذه الؿسللة: طؾك ققل الصحابل.

وققل الصحابل هـا ٓ ُيؼال بالرأي، فنكف لقس بؿؼتضك الؼقاس، وٓ يؽاقن طاـ اجتفااد، 

 فقؽقن حقـئٍذ حؽؿف مرفقع.

بالؼقااس مخاالػ لؾؼقااس،  واكتبف هـا يا شقخ: اكتبف إلك أن ققل الصحابل إذا كان ٓ ُيؼال

 آخر، جقد 
ٌ
 ففق مرفقٌع حؽًؿا معـاها هق ُحجة ولق خالػف صحابل

ولفذا ُيروى مثاًل يف مسللة الؿاء الذي خؾت باف الؿارأة، ُياروى طاـ اباـ طبااس أكاف قاال: 

)يرفاع حادث الرجاؾ(، لؽاـ كؼاقل: حتاك لااق خالػاف غقاره ماـ الصاحابة: ٕن هاذا ٓ كعامؾااف 

 لصحابل، كعامؾف معامؾة ُحجقة الؿرفقع.معامؾة ُحجقة ققل ا
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

  الثاين مـ أكقاع ققل الصحابل: ققل الصحابل أجؿاع طؾقاف الصاحابة، هاق قالاف واحاد

 فاشتفر ولؿ ُيـَْؽر.

ففذا مبحث اإلجؿاع، فـؼقل: هق حجة لؽـ حجقتف لقسات حجقاة قاقل الصاحابل التال 

 الص.كبحثفا هـا يف إدلة الؿختؾػ فقفا، حجقتف حجقة اإلجؿاع، خ

 فنن كان إجؿاًطا صريًحا ففق صري ، وإن كان سؽقيت ففق سؽقيت.

بخالفاة  -رضل اهلل ععاالك طاـفؿ-قؾـا مثال طؾك ذلؽ مثؾ: بقعة أبل بؽر، ققل الصحابة 

 اهلل َطـْفُ -أبل بؽٍر 
 
هذا إجؿاع ماـ الصاحابة، يجال واحاد يؼاقل: هاذا قاقل الصاحابل  -َرْضل

 ذا مبحث اإلجؿاع.حجة، ٓ هذا مبحث ققل الصحابل، ه

 .طـدكا الثالث: ققل الصحابل إذا لؿ ُيعؾؿ لف مخالػ 

ففذا ُحجة وهق الذي كبحثف هـاا يف ُحجقاة قاقل الصاحابل الؿاذكقر يف إدلاة الؿختؾاػ 

 الذي لؿ ُيعؾؿ لف مخالػ. إيش فقفا، الؾل هق ققل الصحابل 

 .الرابع: ققل الصحابل إذا خالػف غقره مـ الصحابة 

أن ُيؼال إكف ُحجة، إًذا كان ُحجة صقب أيفؿاا الاذي يؽاقن ُحجاًة  هـاا قاقل  ففـا ٓ يؿؽـ

 الصحابل خالػف غقره فال يؽقن ُحجًة، واض  

: ما الػرق بقـ الثاين والثالث  ققل الصحابل الذي قؾـاا: إكاف إجؿااٌع  ًٓ وهـا أسللؽؿ سما

 ق بقـفؿا سؽقيت، وققل الصحابل الذي لؿ ُيعؾؿ لف مخالٌػ مـ الصحابة، ما الػر

 ...الطالب: 

 الػر  بقـفؿا  و:أحسـت، سؿعتؿ الجقاب  

آشتفار، واكتبف عرى يف هذا أكؽ ربؿا وجدت بعض أهؾ العؾؿ يؼاقل: وهاذا قاقل فاالٍن 

 مـ الصحابة وٓ ُيعرل لف مخالػ، ففؾ هذا إجؿاع وٓ ٕ 

لإلجؿااع  وٓ  إذا قؾـا ققل ابـ ُطؿر مـ الصحابة وٓ ُيعؾؿ لف مخالػ، هاؾ هاذه حؽاياةٌ 

 رأيؽؿ إيش بقاٌن ٕكف ُيحتج بف احتجاجـا بؼقل الصحابل  
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ...الطالب: 

أحسـت، إذا قال: وهذا ققل فالن مـ الصاحابة وقاد اشاتفر، ولاؿ ُيعؾاؿ لاف مخاالٌػ ماـ 

إلجؿاع، إذا قال هذا قاقل فاالن ماـ الصاحابة وٓ ُيعؾاؿ لاف  يش الصحابة، صار هذا عؼريٌر إل

رائـ طؾاك اشاتفاره، يحتؿاؾ أكاف اشاتفر ويحتؿاؾ أكاف لاؿ يشاتفر، ففاذا مخالػ، ولاؿ عؼاؿ الؼا

 ُحجقتف ُحجقة ققل الصحابل الذي كبحثف هـا، ولقس إجؿاًطا.

ويؼع أحقاًكا إشؽال يف هذا طـاد كثقار ماـ الـااس، فقؼاقل: حؽاك فاالن إجؿااع الصاحابة 

عؾاؿ لاف مخاالػ ماـ طؾك هذه الؿسللة، فرتجع فتجد أن العالؿ قال: وهذا ققل ابـ ُطؿار وٓ يُ 

الصحابة، هذا لقس حؽاية إجؿاع، إكؿا يؽقن حؽاياًة لإلجؿااع بشارط آشاتفار، وآشاتفار 

 اهلل َطـْافُ -كقػ ُيعرل  ُيعرل بالؼرائـ، يعـل مثاًل: شلء خطب بف ُطؿر 
 
طؾاك الؿـارب،  -َرْضل

ؾااك أو كتااب بااف ُطؿاار إلااك إمصااار، أو حصااؾ بؿجؿااع مااـ الـاااس يف الحااج، هااذه قاارائـ ط

 آشتفار فُقؼال فقفا إجؿاع.

أفتك هبا واحٌد مـ الصحابة، ٓ يؾزم  -رضل اهلل ععالك طـفؿ-لؽـ فتقى بعض الصحابة 

أكااف قااد اشااتفر، والؿطؾااقب اشااتفاره يف الؿاادوكات الػؼفقااة وٓ الؿطؾااقب اشااتفاره زمااـ 

د ذلاؽ اشاتفر الصحابة  زمـ الصحابة، ولقس اشتفاره ... يعـل ققلف مثاًل: ققل ابـ ُطؿر وبع

 يف كتب الػؼفاء، لقس هذا هق الؿطؾقب: ولفذا قال الـاضؿ:

ٍُ َصـــــــــأحٕب ِٛ ِِ  ََٚقـــــــــ  إَِذا َلرررررررررْم َيررررررررررِ

 
 َطررررررْن َصررررررراِحٍب ِخَ ُفررررررُه َفاْطَتِؿررررررردِ  (48)

 صبًعا قراءة البقت:  

ٍُ َصـــــــــأحٕب ِٛ ِِ  ََٚقـــــــــ  إَِذا َلرررررررررْم َيررررررررررِ

 
 َطررررررْن َصررررررراِحٍب ِخَ ُفررررررُه َفاْطَتِؿررررررردِ  (48)

ْأِي ٓ ُيَؼاُ (؛)َوإِْن َيُؽنْ    َفُحْؽُؿُه يعـل إن يؽـ مؿا ٓ ُيؼال باالرأي، ) ( قو  ال حابيِّ )بِالرَّ

ْفُ  َطَؾى َما َقاُلوا  فقؽقن سـًة. ملسو هيلع هللا ىلص(: يعـل حؽؿف الرفع إلك الـبل الرَّ

 

 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  043

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
 ثؿ  اكتؼؾ بعد ذلؽ إلك دلقٍؾ آخر.

 ...الطالب: 

بااالرأي ففااذا ُحجااة ولااق خالػااف غقااره، إخقاار مااا ُيؼااال بااالرأي إذا  ضاااهر إول ٓ ُيؼااال

 اختؾػ فقف الصحابة.

الؿصال : اكتؼؾ الـاضؿ بعد ذلؽ إلك دلقٍؾ آخر مـ إدلة الؿختؾاػ فقفاا، وهاق البحاث 

 يف الؿصال ، هؾ الؿصال  ُيحتجُّ هبا وُععؿؾ 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 044

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 قال لؽ: الؿصال  طؾك ثالثة أقسام:

  َِؾ الشرع.مصؾحٌة معتربٌة مـ قِب 

إمر بالؿعرول والـفل طـ الؿـؽر فقف مصؾحة وٓ ٕ  إًذا كلمر باالؿعرول وكـفاك طاـ 

الؿـؽر، كؼقل هذه مصؾحٌة كص  الشرع طؾك اطتبارها، فلمركا الشارع قاال: اؤماروا باالؿعرول 

 واهنقا طـ الؿـؽر، هذه لقست محؾ بحٍث، هذه مصؾحٌة معتربٌة يعؿؾ هبا.

 ؾغاة التل ألغاها الشرع وأبطؾفا.الثاين: الؿصؾحة الؿ 

ـْ ﴿قال:  ـِ اْلَخْؿِر َواْلَؿْقِسِر ُقْؾ فِقِفَؿا إِْثٌؿ َكبِقٌر َوَمـَافُِع لِؾـ اِس َوإِْثُؿُفَؿا َأْكَباُر مِا َيْسَلُلقَكَؽ َط

م الشرع طؾقـا الخؿر مع أن فقفا مـافع لؾـاس، صا  وٓ ماا صا   [209البؼارة:] ﴾َكْػِعِفَؿاَ  ، وحر 

 لؿصؾحة ٓ ُيؾتػت إلقفا: ٕن الشرع أبطؾفا وٓ ُيحتج هبا وٓ ُيـظر إلقفا.هذه ا

 .الثالث: الؿصؾحة الؿرسؾة 

الؿرسؾة  يعـل مرسؾٌة طـ آطتبار أو اإللغاء، لؿ يـص  الشارع طؾاك اطتبارهاا إيش يعـل 

يؼاقل: ٓ وٓ طؾك إلغاءها، ما يف شلء يف الشريعة يؼقل: اطؿؾقا هباا، وٓ فقاف شالء يف الشارع 

 هذه مصؾحٌة ٓ طربة هبا، ففؾ كعؿؾ هبا أو ٕ 

ذكر إصقلققن يف هذه الؿسللة خالًفا: وهذا الخالل إذا جئت ودقؼات الـظار فقاف ربؿاا 

 ٓ عجد لف عطبقؼاٍت مبـقة حؼقؼًة طؾك اطتبار الؿصال  الؿرسؾة.

ا ماـ فاروع ولفذا بعضفؿ يؼقل: إن الخالل هـا خالٌل غقار حؼقؼال، فنكـاا ٓ كجاد فرًطا

م، وطؾ ؾاقا خالففاؿ بالؿصاؾحة  الػؼف قاال بعضافؿ: هاذا واجاب، وقاال أخارون: هاذا محار 

 فؼط.

 -إذا ققاؾ-: أن الؿصاؾحة إذا ققاؾ بآحتجااج هباا -أيفا اإلخقة الؽارام-وكـبف هـا أيًضا 

فاذا خؾاؾ يف فنهنا ُيـظر إلقفا كظًرا متلخًرا يف الـظر الػؼفل، أما أن عؽقن هل أول الـظر وآخره ف

 آستدٓل.

يعـاال مااثاًل: ربؿااا وجاادت بعااض الـاااس يااليت فقبحااث الؿسااللة، افاارتض مسااللة الط ااالق 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  045

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

الثالث هؾ يؼع واحدة وٓ يؼع ثالث  إذا قال ٓمرأعف: أكت صالٌؼ ثالًثا، هاؾ يؼاع واحادة وٓ 

 عؼع ثالث  كقػ كبحث هذه الؿسللة 

الط ااالُق ﴿حابة، فااالؼرآن كؼقلاف ععااالك: كـظار يف إدلااة ماـ الؼاارآن، والساـة، وآثااار الصا

َعااانِ  ُروي يف  -رضاال اهلل ععااالك طـفؿااا–، والسااـة: مثااؾ حااديث ابااـ طباااس [229البؼاارة:] ﴾َمر 

صالقفاا أو كاذا، وآثاار الصاحابة يف هاذا، وعاقازن إقاقال بـااًء  فبات  الرجؾ الذي صؾ ؼ امرأعف 

عؾؿااء يف الطاالق، هاؾ يؼاع ثالًثاا وٓ طؾك هذا، لؽـ ما رأيؽؿ لق جااء واحاد قاال: اختؾاػ ال

 واحدة 

وإذا كظركا يعـل أن كريد كبـل الؿسللة، فـؼقل: واهلل بالـظر إلك الؿصؾحة كجاد أن إيؼااع 

الطااالق الااثالث يساابب عػؽااؽ يف إساار، إصااؾ  هااق أن كؼااقل: واحاادة، وبـاااًء طؾااك ذلااؽ 

 فالؼقل الؿرج  والصحق : أن الطالق الثالث يؽقن واحدًة.

ؾ هذه الطريؼة صحقحة يف بـاء الػؼف  كؼقل: مـ آستدٓل أباًدا غقار صاحق ، فابعض ه

 -أيفا اإلخقة الؽارام-ا يف الؿصال ، وهذا الـاس أن يريد أن يجعؾ الـظر الػؼفل كظًرا طؼؾق  

معـاهااا ٓ عحتاااج أكاات عااتعؾؿ أدوات آجتفاااد، بااؾ إن أحقاًكااا غقاار الؿسااؾؿقـ يؽقكااقن أطؾااؿ 

 ن الؿصؾحة أن يبغقا مصؾحة دكققية واهلل إسر عتػؽؽ وٓ ٕ بالؿصال ، أ

مراكز الدراسات يف الغرب، وإحصائقات وأشقاء هذه ععطقـاا كتاائج يف معرفاة الؿصاؾحة 

أكثر مـ ققل يؿؽـ فؼقف مـ الػؼفاء، فؾقس الـظار هؽاذا يف الؿساائؾ، الؿصاؾحة إن ُكظار فقفاا 

 فنكؿا ُيـظر فقفا كظًرا متلخًرا، ٓ عع
ٍّ
، وإكؿا ُيـظر إلقفا كظاًرا ارض كتاًبا وٓ سـًة وٓ ققل صحابل

 متلخًرا.

ولفذا أن الؿبالغة يف قضقة الؿصال  بجعاؾ أول آجتفااد وآخاره دائاًرا طؾاك الـظار يف 

الؿصؾحة، والؿبالغة فقؿا ُيسؿك بعؾؿ مؼاصد الشاريعة، صبًعاا الؿؼاصاد الؾال هال الؿصاال ، 

 ققم أن مبالغة يف مؼاصد الشريعة.فتجد أن هـاك يف زماكـا ال

، مـ أجؿؾ ما ققؾ فقفا: أهنا مسللٌة مـ مبحٍث ماـ -أيفا اإلخقة الؽرام-مؼاصد الشريعة 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 046

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

كتاٍب مـ طؾؿ، العؾؿ طؾؿ أصقل الػؼاف، والؽتااب كتااب الؼقااس، والؿبحاث مبحاث العؾاة، 

ُعاذكر يف بحاث  والؿسللة مسللة الؿـاسبة، هاذه الؿساللة هاذا حجؿفاا وهاذا محؾفاا، وكاذلؽ

 الؿصال .

ا أن ُعجعؾ طؾًؿا، ثؿ بعد ذلؽ ُيبالغ بعض الـااس فقؼاقل: هاذا العؾاؿ هاق الاذي ُيطؾاب  أم 

لرعبة آجتفاد، يؼقل: أهاؿ شالء لتؽاقن مجتفاد أن عؽاقن طارًفاا بؿؼاصاد الشاريعة باس، أو 

وجفاف،  طؾاك غقار -رحؿاف اهلل–الؾغة العربقة ومؼاصد الشريعة بس، ويػفؿقن كالم الشاصبل 

.
م
 ففذا ٓ شؽ أكف إشؽاٌل وأمٌر غقر طؾؿل

 قال الـاضؿ:

ِِ َأْطـِررررررْي الرررررررُؿْرَسَؾهْ  َََصــــــاُح  الِعَبررررررا

 
ررررررٍة، َوِققررررررَل: ُمْعَؿَؾررررررهْ  (52)  َلْقَسررررررْت بُِحجَّ

 أشار هـا إلك الخالل، وكؿا قؾـا لؽؿ: إن الخالل هـا يف الحؼقؼة لقس خالًفا كبقًرا. 

َٚققل: ) َِٝسِ  ٔبُحٖذ١ٕ،  ًَََُ٘ي َُِع  :ٌَ  : يعـل أهنا ُععؿؾ وُيحتجُّ هبا، ما هل الؿصال  (ٔقٝ

  ي ث ث مرا ب:

 .الضروريات 

 .والحاجات 

 .والتحسقـقات 

: هل التال يرتعاب طؾاك فقا اا هاالك أو ضارر طؾاك -أيفا اإلخقة الؽرام-فالضروريات 

 اإلكسان.

ة وٓ حاجاة وٓ ضارور إياش كُشرب الؿاء مثاًل إكسان ططشان يؿقت، شرب الؿاء هذا 

عحسقـ  ضرورة، عذهب الاـػس إذا ماا شارب، صقاب إن شارب الؿااء وصاحتف صقباة، ولؽاـ 

يشؼُّ طؾك كػسف أن يؼتصر طؾك الؿاء، ويحتاج إلك الطعام يلكؾ لحؿ مثاًل حتاك يؽتؿاؾ الفارم 

 حاجات، ص  وٓ ٕ  إيش الغذائل، ويصقر فقف بروعقـات ... إلك آخره، ففذا 

اط كػساف ويصاقر مركاز يف الادرس، وإذا أكؾ وأمقره  صقبة، يبغاك يشارب شااي حتاك ُيـشم
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

عحساقـقات ٓ يرتعاب طؾاك عركاف ضارر الضاروريات، ٓ يرتعاب طؾاك عركاف  إياش ففذا صاار 

مشؼٌة خارجٌة طـ الؿعتاد الحاجقاات، وإكؿاا يرتعاب طؾاك عركاف ماثاًل فاقات كؿاال الؿصاؾحة 

 وعؿامفا، ففذه هل التحسقـقات، واض  هذا 

 يات والحاجات، قال:الضرور

ررررررُروِريَّاُت َوالَحاَورررررراُت   َوْ ررررررَي: ال َّ

 

َبَفرررررررررررا الثَِّؼررررررررررراُت  (50)  َ ْحِسرررررررررررقـَُفا، َر َّ

)الثمَؼاااُت(: مااـ أهااؾ العؾااؿ يف كتااب إصااقل رع بقهااا طؾااك هااذا الرتعقااب: ضااروريات،   

 حاجقات، عحسقـقات.

ُلفا ُلفا: والضؿقر يف ()َأوَّ ل ، أول الؿصال  يف الرتعقاب : إفضؾ إرجاطف إلك الؿصا()َأوَّ

 الضروريات، كحـ ذكركا ثالثة رعبفا الثؼات: إيش أكػ هق 

ررررررُروِريَّاُت َوالَحاَورررررراُت   َوْ ررررررَي: ال َّ

 

َبَفرررررررررررا الثَِّؼررررررررررراُت  (50)  َ ْحِسرررررررررررقـَُفا، َر َّ

ُلفا(؛  وهق الضروريات خؿس: )حػظ الديـ، ثؿ حػظ الـػس، ثاؿ حػاظ الـساؾ، ثاؿ  )َأوَّ

 الؿال(. حػظ العؼؾ، ثؿ حػظ

َِررنْ قررا :  يُن اْحَػ ُلفررا: الرردِّ : احػااظ الااـظؿ، احػااظ عرعقااب الؿصااال ، واحػااظ ديـااؽ ()َأوَّ

 كذلؽ.

يُن  ُلفررررا: الرررردِّ َِررررنْ –َأوَّ  َفررررالـَّْػُس  -اْحَػ

 
 َفالـَّْسرررررُل، َفالَعْؼرررررُل، َفَؿررررراٌ ، َخْؿرررررُس  (52)

رع أمقًرا، وكؾُّ واحد مـ هاذه الضاروريات الخؿاس   عجاد أن يف حػظ الديـ شرع لف الش 

الشريعة طدًدا مـ التشريعات التل ُشرطت لحػظ كؾ واحاٍد ماـ هاذه الضاروريات الخؿاس، 

حػظفا يف جاكب القجقد بتؽثقرها والحػاظ طؾقفا، وحػظفاا ماـ العادم باالؿـع ماـ اإلخاالل 

 هبا.

 طـ الؿـؽر: لحػظ الديـ مـ جفة القجاقد والادطقة إلاك 
ُّ
فُشرع إمر بالؿعرول والـفل

 .-ز  َوَجؾ  طَ -اهلل 

يـ ماـ جاكاب العادم، صا  وٓ ٕ  واضا  هاذا وٓ ماا هاق حػًظا لؾادم  :وُشِرع حدُّ الردة



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 048

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 واض  

 ...الطالب: 

مـ جفاة القجاقد، ماثاًل: إمار  :الردة، حػظ الـػس حدّ  ،مـ جفة العدم :دطقة إلك اهللال

 بالحػاظ طؾك الـػس يف عشريعاٍت كثقرة.

 ...الطالب: 

 حاادّ  ،ماـ جاكاب العادم (إمار بالـؽااح)ـ جاكاب العادم، الـساؾ الؼصااص حػاٌظ لاف ما

اا ُيخاؾُّ باف  كوهنا   بؿاا يحػظاف،بانيشالرجؿ لؾزاين، العؼؾ: مـ جاكب القجقد أمر الشرع  طؿ 

 .الخؿر فُشرع حدّ 

ٓ  يضاق ع مالاف، هناثؿ الؿاال: كاذلؽ يجاب طؾا الشارع طاـ إضااطة الؿاال،  كك اإلكساان أ

 حػظ إمقال.السرقة مـ باب  وشرع حد  

الِعارض، ومث ؾاقا لاف بحادم الؼاذل: ٕكاف  :، زاد بعضفؿ سادًساا وهاقمصالَ   ُس ففذه خؿ

 ُشرع حػاًضا طؾك إطراض مـ الؼذل وآ ام.

 

 

 

 

 

 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  049

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
هااذا بالـساابة لؿسااللة الؿصااال ، مااـ إدلااة التاال ُعااذكر يف إدلااة الؿختؾااػ فقفااا أيًضااا: 

ًٓ يف حؼقؼتاف، آستح هاق آستحساان أصااًل  إياش سان، وآستحسان مبحٌث فقف إشؽاٌل أو

 ما هق آستحسان 

ل بتعريػات، مـفا أشقاء ٓ يؼقل هبا أحد، ومـفا أشقاء يؼقل هباا الجؿقاع وٓ ُيخاالػ  ُطرم

 فقفا أحد.

ل آستحسان بلكف: ما يستحسـف الؿجتفد بعؼؾف، ها ذا ٓ يحاتجُّ فؿـ التعريػات مثاًل: ُطرم

 بف أحد.

ل آستحساان بلكاف: ماا يـؼادح يف ذهاـ الؿجتفاد وٓ يساتطقع التعبقار طـاف، هاذا ٓ  وُطرم

يؽقن ُحجًة طؾك الغقر، كقػ عبغك عحتجُّ طؾك غقرك بشلٍء ٓ عستطقع أصااًل أن عؼاقؿ الربهاان 

 طؾقف، وٓ أن عحتج بف 

 ول بالؿسللة طـ كظائرها.بلكف: العد -ععريػ آستحسان-لؽـ مـ أحسـ ععريػاعف 

وهذه الطريؼة الحـػقة يف آستحسان، يف ععبقارهؿ بآستحساان كثقاًرا يف كتاب الػاروع، 

آستحسان أن يؽقن يف الباب قاطدٌة وققاٌس مطرد، ثؿ عليت مسللٌة مـ مسائؾ البااب يؼقلاقن: 

كظائرهاا، العادول هذه كؼقل فقفا بآستحسان، وٓ كطرد فقفا الؼاطدة، فعادلقا بالؿساللة طاـ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 بالؿسللة طـ كظائرها إذا كان ٔيٍة مـ الؼرآن أو لحديٍث مـ السـة، ففذا واضٌ  وضاهر.

لؽااـ قااد يؽااقن أحقاًكااا لااقس باادلقٍؾ ضاااهٍر مااـ الؽتاااب والسااـة، كالعاادوُل طااـ إصااِؾ 

 لؿصؾحٍة أو لعؾٍة عختص هبذا الػرع، ففذا هق الذي يؽقن محاًل لؾبحث، قال:

ِه  ُثرررررررمَّ الُعرررررررُدوَ    اِسٔتِحَســـــــاَْاَسرررررررؿِّ

 
 َأْي: َطرررررْن َكِِقررررررٍ. ُخرررررْذ بِرررررِه َأْحَقاَكرررررا (53)

َْـا   ُخـرِ العدول بالؿسللة طـ كظائرها، صقب هاؾ يمخاذ باف  قاال: )  ٝٔا ٘ٔ َأِح ( لاقس دائًؿاا، ٔبـ

فؿثاًل: وجقد مصؾحٍة أو طؾٍة يف الػرع عقجب الخروج طـ إصؾ، وإكؿا ُيـظار يف كاؾ مساللٍة 

الؿقجب إلخراج الؿسللة، أو لؾعدول بالؿسللة طـ كظائرهاا، فاال ُيطؾاؼ  بحسبفا بحسب ققة

 فقف أكف ُيعؿؾ بف دائًؿا، وٓ ُيطؾؼ فقف بلن ُيط رُح دائًؿا، واض  يا مشايخ  ففذا هق آستحسان.

ِه   اِسٔتِحَســـــــاَْاُثرررررررمَّ الُعرررررررُدوَ  َسرررررررؿِّ

 
 َأْي: َطرررررْن َكِِقررررررٍ. ُخرررررْذ بِرررررِه َأْحَقاَكرررررا (53)

ُيؿث ؾ لف طؾك سبقؾ الؿثال: مـ يؼقل بالن التصاقير الػقعاقغرايف ٓ يجاقز، ثاؿ وُيؿؽـ أن  

يؼقل: ولؽـف يف بطاقات الفقية جائز، أو ماثاًل: لؿصاؾحة التعؾاقؿ وكػاع الـااس ودطاق ؿ فنكاف 

 جائز.

خرج بالؿسللة هذه طـ كظائرها وٓ ٕ  مؼتضك الؼاطدة ومؼتضك صارد الؼاقل أن عؽاقن 

ـقطة، لؽـف أخرجفا لؿا فقفا ماـ مصاال  ققياة، وقارائـ وماا إلاك ذلاؽ مؿ إيش هذه الؿسللة 

مؿا يقجب يف هذا الػرع الخروج طـ إصاؾ، ويدطؿاف أدلاة طاماة وققاطاد شارطقة وماا إلاك 

 ذلؽ.

وقد صـ ػ أهؾ العؾؿ يف آستحسان عصـقػاٍت كثقرة، فقف )قاطدة يف آستحسان( لشاقخ 

كتاب معاصر لشقخـا الشاقخ: يعؼاقب الباحساقـ، بحاث ويف  -رحؿف اهلل–اإلسالم ابـ عقؿقة 

 فقف مسللة آستحسان بحًثا الحؼقؼة مػقًدا وكافًعا، هذا ما يتعؾؼ هبذا الدرس.

أن يجعؾف طؾًؿا كافًعا، ولقجفف خالًصاا، وصاؾ ك اهلل وساؾ ؿ  -سبحاكف وععالك-وكسلل اهلل 

 طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 

 
 عشر السادسالذرس 

¢ 

ا بعد ....  الحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 

 
كـااا قااد وصااؾـا يف الؽااالم طااـ إدلااة الؿختؾااػ فقفااا إلااك مسااللة آستصااحاب، مااا هااق 

 آستصحاب 

، باراءة الذماة ماـ -إلخاقة الؽارامأيفاا ا-آستصحاب: هق البؼاء طؾك إصؾ، إصاؾ 

التؽااالقػ، فااال يحااؼُّ لااؽ أن عؼااقل: هااذا حاارام إٓ إذا طـاادك دلقااؾ طؾااك التحااريؿ، وإٓ 

 فـستصحب إصؾ وهق اإلباحة، ص  وٓ ٕ 

إذا أرت أن عقجااب طؾااك الـاااس عؼااقل: يااا أيفااا الـاااس، يجااب طؾااقؽؿ أن عصااؾقا صااالًة 

لقؾ إذا ماا طـادك دلقاؾ كستصاحب إصاؾ وهاق طادم سادسة يف الققم والؾقؾة، فنكف ٓ بد مـ د

 القجقب، وبراءة الذمة مـ هذا التؽؾقػ، هذا هق آستصحاب.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ُيطؾؼ هـا، وُيطؾؼ يف الؼقاطد الػؼفقة: يعـال طرفـاا  -أيفا اإلخقة الؽرام-وآستصحاب 

 هـا آستصحاب أن عستصحب طدم وجقد دلقؾ طؾك التؽؾقػ بالتحريؿ أو باإليجاب.

استصحاب القصػ الثابت الذي ُيعب ر طـف يف الؼقاطد الػؼفقة بؼقلفؿ:  ست حاُ:وفقه ا

القؼقـ ٓ يزول بالشؽ، هذا استصحاٌب ُيبحث بف الؼقاطد الػؼفقة، فؿـ عاقؼـ الطفاارة وشاؽ  

يف الحاادث كؼااقل: استصااحب إصااؾ، وهااق أكااؽ متطفاار، ولااقس هااق الؿااراد هـااا بؿبحااث 

 اب الرباءة إصؾقة.آستصحاب، وإكؿا الؿراد: استصح

إًذا صااار طـاادكا أن طرفـااا استصااحاٌب ُيبحااث يف طؾااؿ الؼقاطااد الػؼفقااة، واستصااحاٌب 

 ُيبحث يف إصقل، آستصحاب الذي ُيبحث يف إصقل كقطان:

 استصحاب إصؾ الذي ذكركاه وبقـ اه، وهذا ُحجة.

 ولفذا قال:

ــٔحٔب   الَبرررررررررَراَءَة إَْصرررررررررِؾقَّهْ َٚاِسَتِصـــــــ

 
ِْ َمررررررا َيـُْؼررررررُل الَؼِ ررررررقَّْه إِ  (54)  ْن َلررررررْم َيرررررررِ

  الاارباءة إصااؾقة: يعـاال بااراءة الذمااة بـاااًء طؾااك إصااؾ، الَبررَراَءَة إصررؾقة(مااا هاال ) 

استصحاب براءة الذمة مـ التؽالقػ، إصؾ أصؾقة يعـل كسابًة إلاك أهناا هال إصاؾ، فارباءة 

بصالٍة سادساة يجاب أن ُعصاؾقفا  الذمة لقست هل إصؾ، حقـؿا عؼقل لػالن: ذمتؽ مشغقلةٌ 

 يف كؾ يقٍم ولقؾة، كؼقل: ٕ كحـ كستصحب إصؾ: الرباءة إصؾقة.

ِْ َمرا َيـُْؼرُل الؼ رقة(؛  طـادكا دلقاٌؾ يـؼاؾ هاذه الؿساللة، ويـؼاؾ هاذه  إن لاؿ يالت)إِْن َلْم َيررِ

 الؼضقة طـ ذلؽ إصؾ.

، عؼااقل: ٕ، أكااا فؾااق قااال لااؽ قائااؾ مااثاًل: قااال شااخٌص حـػاال يجااب أن عصااؾل الااقعر

استصحب الرباءة إصؾقة وهل طدم القجقب، فقؼقل: باؾ ورد ماا يـؼاؾ الؼضاقة، ورد طـادكا 

وإمار يؼتضال القجاقب، هـاا ٓ يصا  أن  ؛«َأْو ُِروا َيا َأْ َل اْلُؼْرآنِ »: ملسو هيلع هللا ىلصأمٌر مـ الشرع فؼال 

 يتؿسؽ بآستصحاب مع وجقد الـاقض.

ؼقل: ٕ، هاذا إمار لاقس طؾاك القجاقب وإكؿاا هاق حقـئٍذ ٓ بد أن ُكجقب طـ الدلقؾ، فـ
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 ؛«َ ْل َطَؾيَّ َ ْقُرَ ا؟ َقراَ : ٓ، إِٓ َأْن َ قَّروَّ َ »لؿا قال لف إطرابل:  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك آستحباب: لؼقلف 

 إًذا متك ُيعؿؾ آستصحاب 

طـد طدم وجقد الدلقؾ الـاقض: ولفذا فنن آستصحاب هق آخار ماا يتؿساؽ باف الػؼقاف، 

 بف مع وجقد غقره إذا فقف شلء يف الباب اكتفك إمر ٓ يص  آستصحاب. وٓ يتؿسؽ

هـاك كقٌع آخر ذكره إصقلققن يف مبحث آستصحاب، وهق: استصاحاب اإلجؿااع يف 

 محؾ  الخالل.

ولـؿثماؾ طؾقااف بلمثؾااة: خؾقكااا كؿثمااؾ طؾقااف بؿثاال يف كتاااب الطفااارة، غقاار مشاافقر يف كتااب 

إكسان طؾك الثقب، هذا الثقب ما حؽؿف  كجس باإلجؿاع صا  وٓ  إصقلققـ، إذا وقع بقل

ٕ  كجااٌس باإلجؿاااع، إن غسااؾتف غسااؾة فااذهبت طقـااف وذهااب أثااره، غسااؾتف غسااؾة وغسااؾتقـ 

 وثالث وأربع غسالت وذهبت طقـف وذهب لقكف وذهب أثره، هؾ يطُفر الثقب 

 ...الطالب: 

بلكاف يطُفار، بعضافؿ يؼاقل: إكاف  فقف خالل، الؿذهب ٕ، إكف سبع غسالت، الذي يؼاقل: 

يطُفر، فؼال لؽ: هذه كجاسٌة زالت طقـفا فزال حؽؿفا، ففؾ يص  لؽ أن عؼاقل ٓ ودلقؾال يف 

 هذا اإلجؿاع 

اإلجؿاع، كقػ اإلجؿااع  قاال: أكاا وأكات باؾ الؽاؾ  إيش دلقؾل أن الثقب لؿ يطُفر هق 

س، ص  وٓ ٕ  فؾؿا يرعػع كبؼك ط ؾاك ذلاؽ إصاؾ وكستصاحب مجِؿٌع طؾك أن الثقب عـج 

اإلجؿاع حتك يثبت إجؿاٌع طؾك صفارعف، وٓ يؽاقن إجؿااٌع طؾاك صفارعاف إٓ إذا غساؾتف سابع 

 غسالت قبؾ ذلؽ هق محؾ خالل، ففؾ يص  أن كستصحب اإلجؿاع يف هذه الصقرة 

 فـؼقل: واهلل كتؿسؽ باإلجؿاع، قال لؽ: ٕ.

 ُمْسَتْ رررررِحُب اإِلْوَؿررررراِ  فِررررري َمَحرررررلِّ 

 

ِفرررررررْم َأْخَقرررررررَل ِطـْرررررررَد الُجرررررررلِّ  ِخ  (55)
 َ فِ

فؿـ يستصحب اإلجؿاع يف محؾ الخاالل هاذا مخطائ يف بـااء آساتدٓل، لاقش  ٕن  

 حؼقؼة اإلجؿاع ما هل  هل طدم الخالل، ص  وٓ ٕ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ااا ُغسااؾ ثااالث أو أربااع غسااالت هااؾ اإلجؿاااع  ألااقس اإلجؿاااع هااق طاادم الخااالل، ولؿ 

ٓ  كؼطع بارعػااع اإلجؿا اع  كؼطاع بارعػااع اإلجؿااع فانن الخاالل مقجاقد، كقاػ مقجقد  و

عستصحب اإلجؿاع مع يؼقــا بزوال حؼقؼتف، وقد ُوجد الخالل أن يف الثقب، واض   هاذا 

 معـك أكف ٓ يص  استصحاب اإلجؿاع يف محؾ الخالل.

لق ققؾ مثاًل: عـاقشت مع واحد يف الطاالق يف الحاقض، هاؾ يؼاع وٓ ماا يؼاع  قاال لاؽ: 

ؿااع طؾااك أن هااذه الؿارأة .... اإلجؿاااع مـعؼااٌد طؾااك أن هاذه الؿاارأة عزوجاات زواًجااا كحاـ كج

صااحقًحا مؽتؿااؾ الشااروط وإركااان باإلجؿاااع، فااال يرعػااع كؽاحفااا إٓ بنجؿاااع، هااؾ هااذا 

 صحق  

ٕ، استصحاب اإلجؿاع يف محؾ الخالل هذا استصحاٌب لشلٍء قد ثبات آكتؼاال طـاف، 

 ا معـك:وهذا ٓ يص ، وضحت الؿسللة  هذ

 ُمْسَتْ رررررِحُب اإِلْوَؿررررراِ  فِررررري َمَحرررررلِّ 

 

ِفرررررررْم َأْخَقرررررررَل ِطـْرررررررَد الُجرررررررلِّ   (55)
 ِخَ فِ

ومثالفا الؿشفقر يف كتب إصاقل هاق مثاال: التاقؿؿ، ماـ عاقؿؿ ثاؿ ُوجاد الؿااء وهاق يف  

الصااالة، يؼقلااقن: دخااؾ يف صااالٍة صااحقحٍة باإلجؿاااع، فااال كبطؾفااا إٓ بنجؿاااع وكستصااحب 

حة الصالة، كؼقل: ٕ، اإلجؿاع طؾك صحة الصالة لؿ يعد لف وجاقٌد لقجاقد اإلجؿاع طؾك ص

 مـافقف وهق الخالل.

بإدلة الشرطقة، ذكركا إدلة الؿتػؼ طؾقفا، وإدلاة  -أيفا اإلخقة الؽرام-هذا ما يتعؾؼ 

 الؿختؾػ فقفا.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
 

لاك الؽاالم طاـ دٓٓت إلػااظ، وهاق الاركـ كاؿ كـتؼاؾ إ -أيفا اإلخقة الؽارام-وأن 

 رقؿف  الثالث.

 .طـدكا إول: إحؽام 

 .والثاين: إدلة 

 .والثالث: الدٓٓت 

 .والرابع: الؿجتفد 

 قال:

ــا ْػررررررِ ، اْكَجَؾررررررىََٚثأيّجــــ َلررررررُة الؾَّ َٓ َِ  : 

 
ررررررا، َوَضرررررراِ ًرا، َوَورررررراَء ُمْجَؿرررررر   (56)  َك ًّ

 ْػُفو ِ ِمررررْن ِوَفررررٍة ُأْخررررَرى إَِلررررى: الرررررؿَ  

 

ُِو ِ  (57) ررررري الررررررَؿـْ
 َوَطْؽِسرررررِه الررررررَؿـُْقوِ  فِ

 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 056

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 هـا ُيبقـ الـاضؿ عؼسقؿ دٓلة الؾػظ باطتباريـ:

 .آطتبار إول: باطتبار ققة الدٓلة 

 فقـؼسؿ الؾػظ باطتبار ققة دٓلتف إلك ثالثة أحقال:

 .طؾك الؿعـك مـ غقر احتؿاٍل معارض ًٓ  إما أن يؽقن الؾػظ دا

خار مباحاث دٓٓت الؾػاظ إلاك أن الؾػاظ كػاس آكف سُقذكر ععرياػ الاـص يف وســبف: ٕ

ا وضاهًرا ومجؿاًل.  الؾػظ قد يؽقن كص 

 إًذا إذا كان الؾػظ يدل طؾك الؿعـك مـ غقر احتؿال ففذا كص.

 ساااويقـ ٓ ماارجم  ٕحاادهؿا طؾااك إن ُوجااد آحتؿااال فنمااا أن يؽااقن آحتؿااآن مت

 خر ففذا الؿجؿؾ.أ

 تطقع أن كؼقل: هذا هق الؿراد أو هذا هق الؿراد إٓ بُؿبقمـ.ٓ كس 

 .الثالث: أن يؽقكا آحتؿآن أحدهؿا أرج  مـ أخر 

طـدكا مثاًل لػظ الُؼرء، ُيطؾؼ طـد العرب طؾك الُطفر، وُيطؾؼ طـادهؿ طؾاك الحاقض، فانذا 

ة حاقض، وماـ جفاة ققؾ: إن الؿرأة عرتبص ثالثة قروء صار طـدكا احتؿال ثالثاة أصفاار وثالثا

ٍ  ماـ غقاره، هاذا معـاك الؿجؿاؾ، الظااهر  الـص آحتؿاآن متسااويان، وكحتااج إلاك مارجم

 أن يؽقن أحد آحتؿالقـ أرج  مـ أخر. إيش 

َأْو ِرُروا َيرا َأْ رَل » :ملسو هيلع هللا ىلصمثال ذلاؽ: إمار يحتؿاؾ القجاقب ويحتؿاؾ الـادب، قاال الـبال 

تؿاؾ أن يؽاقن واجًباا، ويحتؿاؾ أن يؽاقن مساتحًبا، أماٌر باالقعر، ماـ جفاة الؾػاظ: يح «اْلُؼْرآنِ 

 وإرج  يف إمر مـ حقث إرج  هق القجقب، فظاهر أوعروا ضاهره بـػسف القجقب.

َ رْل »لؿا كظركا يف إدلة إخرى دل ت طؾاك أكاف ٓ يجاب غقار الصاؾقات الخؿاس قاال: 

، حؿؾـااا ال «َطَؾرريَّ َ ْقُرَ ررا؟ َقرراَ : ٓ، إِٓ َأْن َ قَّرروَّ َ  ًٓ حااديث طؾااك الـاادب، صااار الحااديث ماامو

 وُيسؿك طـدهؿ الظاهر بغقره.

فػقف طـدكا ضاهر بـػسف وهق: الؿاراد أصاالًة بالظااهر، وطـادكا الظااهر بغقاره يعـال ٓ ماـ 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  057

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

حقث دٓلة الؾػظ كػسف، ولؽـ بؼرائـ صرفتف طـ ذلاؽ دل ات طؾاك أن الؿاراد الؿعـاك الثااين، 

ٕصاؾ مرجاقح لؽـاف صاار راجًحاا، هاذا يؽاقن الؿامول فحؿؾـاه طؾك الؿعـاك الاذي هاق يف ا

 وُيسؿقف بعضفؿ: الظاهر بغقره أو الظاهر بالدلقؾ، وسقليت معـا إن شاء اهلل.

لِقلِ  َِّررررررررررراِ ُر لِؾررررررررررردَّ  َوُيْترررررررررررَرُل ال

 

ٌَٔوَسررررررررمِّ َ ررررررررَذا التَّررررررررْرَل  (72) ٜٚٔــــــــ  ٔبايٖتِأ

 إًذا هذا التؼسقؿ إول. 

 لدٓلة ٓ مـ جفة قق ا.التؼسقؿ الثاين: عؼسقؿف مـ جفة محؾ ا 

 محؾ الدٓلة إما أن يؽقن الؿعـك الؿراد يمخذ مـ محؾ الـطؼ، ففذه دٓلة الؿـطقق.

فنذا قؾت ماثاًل: ماـ حصاؾ طؾاك درجاة )عساعقـ( يف آختباار فساقل ياذهب معـاا إلاك 

الرحؾة، الؾل حصؾ طؾك درجة )عسعقـ( هذا مـطقق، الؾال ماا حصاؾ طؾاك درجاة )عساعقـ( 

ـااف  ٕ، إًذا دٓلااة كالمااؽ طؾااك مااا لااؿ عااتؽؾؿ بااف مسااؽقٌت طـااف، هااذه دٓلااة هااؾ عؽؾؿاات ط

 الؿػفقم.

طرفـا مـ ققلؽ الذي لؿ عـطؼ بف أن الذي ٓ يحصؾ طؾك هذه الدرجة أكاف ماا راح يطؾاع 

معاك الرحؾة، جقد  ولف أمثؾٌة كثقرة عليت مـ جفة الـصاقص الشارطقة، لؽـال أرياد أن أوضا  

  أمثؾة كثقرة إن شاء اهلل، طرفـا أن الؿـطقق والؿػفقم.أن بؿثاٍل واض ، وستليت

 كليت أن وكرجع إلك مبحث الـص والظاهر والؿجؿؾ:

اقن طؾاك أهناا متػرطاٌة ماـ دٓلاة  طقا طؾقف مباحث كثقارة، ربؿاا ٓ يـصُّ مبحث الظاهر: فر 

 الظاااهر، لؽااـ لااق علمؾاات الباااب لقجاادت أكااف بحااٌث يف ضاااهر هااذا إسااؾقب، وضاااهر هااذا

آستعؿال، وضاهر هذا الؾػظ، فؿـ ذلؽ مبحث إمر، فنن  طـايتفؿ يف باب إمر عركاز طؾاك 

 القجقب، التؽرار .... إلك آخره. إيش ضاهر إمر، إمر يحؿؾ طؾك ماذا  ضاهره 

 ضاهر الـفل: التحريؿ وأشقاء أخرى.

 قؾ.ضاهر العؿقم: استغراق جؿقع إفراد وأكف ٓ يخرج مـفا شلء إٓ لدل

 ضاهر اإلصالق أكف يـطبؼ طؾك الجؿقع طؾك سبقؾ البدل .... إلك آخره.



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 058

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

: بؿبحث إمر، قال الـاضؿ: ًٓ  فـبدأ أو

ــُسَوَصَؾررررررررُب الِػْعررررررررِل بَِؼررررررررْوٍ   َِــــــ  َأ

 
َُٞوَطْؽُسررررررُه  (58) ــ ِٗــــ ٖٓ وا( اي َٓ ُ َ ررررررر   َكررررررر)

 خالص. )َوَطْؽُسُه الـَّْفُي(؛ذكر هـا ععريػ إمر وععريػ الـفل: ٕكف قال:  

فؿا هق إمر  إمر هق: صؾب الػعؾ بالؼقل: قؿ، اجؾس، أقؿ الصالة، آيت الزكااة، هاذه  

 كؾفا ُصؾب مـؽ أن عػعؾ شقًئا بالؼقل.

ويزيد كثقٌر مـ إصقلققـ يؼقلقن: صؾب الػعؾ بالؼقل طؾك سبقؾ آستعالء، ولاؿ ُكباقمـ 

ا ُيؼاال: إمار إن وقاع ماـ إدكاك إلاك هذا ولؿ كذكره يف الحد: ٕن بحثـا يف أمر الشرع، حقـؿ

إطؾك ففق دطاء أو الطؾب، ومـ الؿساوي التؿاس، ومـ إطؾك لألدكاك أمار، وكحاـ بحثـاا 

 يف أمر الشرع لؾعباد، ففـا لؿ كؼقمده بآستعالء: ٕكف معؾقم.

إذا كان إمار هاق  (؛)َوَطْؽُسُه الـَّْفيُ : هذا هق صؾب الػعؾ، (َصَؾُب الِػْعِل بَِؼْوٍ  َأْمرُ )قوله: 

وا(صؾب الػعؾ، فالـفل هق: صؾب الرتك وصؾب الؽػ  َٓ ُ َ ر   .)َكر )

وا)مثال الـفل:  وا اإِلبَِل، َوالَبَؼَر، َوالَغـَمَ »وهذا إشارة إلك حديث  (؛َٓ ُ َ ر   .«َٓ ُ َ ر 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
رفـااا إمار مااا هاق  طرفـاااه، يبؼاك أن دٓلتااف، ثاؿ اكتؼااؾ بعاد ذلااؽ إلاك دٓلااة إمار، ط 

اا  والدٓٓت أن هل مـ أيم أكقاع  لؿا كؼقل: دٓلاة إمار، إمار يادل طؾاك القجاقب، كص 

 وٓ ضاهًرا  إمر هؾ هق كٌص يف القجقب ٓ يحتؿؾ غقره  ٕ، إًذا هق ضاهر.

ـص وٓ يف الظااهر وٓ فالدٓٓت الؿذكقرة هل عصـقػفا يف الؼسؿة إولك عادخؾ يف الا

 يف الؿجؿؾ  كؼقل: هل عدخؾ يف الظاهر: ولفذا قال:

َِّررررررَواِ رِ   َوَذَكررررررُروا ِمررررررْن ُوْؿَؾررررررِة ال

 

َُ فِرررررري  (59) َٔــــــٔسالَػررررررْوَر َوالُوُوررررررو َٚا  اأَل

 َ ْؽررررررَراَرُه، فِرررررري الَػائِررررررِت الَؼَ رررررراءُ  

 

، َكررررَذا اإِلْوررررَزاءُ  (62)  َوالـَّْفررررَي َطررررْن ِغرررردٍّ
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 قدها مـ صقغة إمر:هذه ستة أشقاء عستػ

 .إول: الػقر 

فنذا ُأمرت بشلٍء فقجب أن عبادر إلك فعؾف، وٓ يجقز أن علخره إٓ لادلقؾ، إن دل  الادلقؾ 

 قاال: -طاز  وجاؾ-طؾك جاقاز التالخقر فالحؿاد هلل، وإٓ فإصاؾ وجاقب الؿباادرة: ٕن اهلل 

ـْ َربمُؽااؿْ ﴿ هااذا  ،[048البؼاارة:  ﴾َفاْسررَتبُِؼوا اْلَخْقررَراِت ﴿ [033آل طؿااران:] ﴾َساااِرُطقا إَِلااك َمْغِػااَرٍة مِاا

 الػقر.

 الثاين: القجقب.-

معـك القجقب أكف يلثؿ بالؿخالػاة، فانذا ُأمارت بشالء فإصاؾ أكاف واجاٌب طؾقاؽ، قاال 

الةَ ﴿ععالك:  َكااةَ ﴿، قؾـا: الصالة واجبة، [43البؼرة:] ﴾َوَأقِقُؿقا الص  ، قؾـاا: [43البؼارة:] ﴾َوآُعاقا الز 

ْفَر َفْؾَقُصْؿفُ ﴿كاة واجبة، الز ـْ َشِفَد مِـُْؽُؿ الش   ، قؾـا: الصقم واجب وهؽذا.[085البؼرة:] ﴾َفَؿ

(ُٙ  -أيفاا اإلخاقة الؽارام-: يعـل يدل إمر طؾك وجقب عؽارار الػعاؾ، والتؽارار (َتِهَساَز

 ُيطؾؼ طؾك معـققـ:

 .التؽرار بؿعـك آستدامة 

  مرة.والتؽرار بؿعـك فعؾ الشلء مرًة بعد 

َطاز  -وإصؾ يف إمر إكف ُيحؿؾ طؾك آستدامة، وجقب استدامتف ما أمؽـ، فؿاثاًل: اهلل 

ـَ آَمـُقا آمِـُقا﴿أمركا باإليؿان:  -َوَجؾ   ِذي فـؼقل: يجب طؾك اإلكساان أن  [036الـساء:] ﴾َيا َأيَُّفا ال 

ـَ آَمـُاقا آمِـُاقا﴿يممـ فقًرا، الؽافر ما يجقز يتلخر يف اإليؿاان، صبًعاا هاذه أياة  اِذي  ﴾َياا َأيَُّفاا ال 

 يدل طؾك القجقب. [036الـساء:]

ويدل طؾك أكف ٓ باد ماـ اساتدامة اإليؿاان يف جؿقاع العؿار، هـااك أشاقاء ٓ ُيتصاقر فقفاا 

آستدامة، ففـا كـظر صبًعا يف إدلة، فالصالة ماثاًل واجباٌة طؾاك التؽارار، لؽاـ معـاك التؽارار 

 يف كؾ يقٍم ولقؾة، الزكاة عتؽرر يف كؾم حقل.أهنا عجب خؿس صؾقات 

هـاك أشقاء ٓ يجب فقفا التؽرار: لدٓلة الدلقؾ طؾك طدم وجقب التؽارار، مثاؾ: الحاج 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

فاانن الاادلقؾ دل  طؾااك أكااف ٓ يجااب التؽاارار فقااف، وهااذا كؿااا قؾـااا أيم مسااللة أصااقلقة إٓ إذا دل  

 القجقب يف إوامر.الدلقؾ طؾك خالل ذلؽ ما يف إشؽال، إًذا الػقر و

 ( ُْؽَراَرُه، فِي الَػائِِت الَؼَ اء َ).هذا الرابع : 

ٓ  يػتؼر إلاك أماٍر  هذه الؿسالة طـقاهنا يف كتب إصقل: هؾ الؼضاء يجب بإمر إول و

جديد  قال لؽ: ٓ، يجب بإمر إول، إذا ُأمرت بالشلء وُحدد لؽ فقف وقت فؾاؿ عػعؾاف يف 

يجب طؾقؽ أن عػعؾف بعد الققت  وٓ إصؾ أكف خاالص فاات الققات وقتف، هؾ إصؾ أكف 

 ما عػعؾف 

خالل بقـ إصقلققـ، طـدكا أن إصؾ أكؽ إذا ُأمرت فؼد ُأمرت بف، فانن فاعاؽ فعؾقاؽ 

فِي )الؼضاء، ما كحتاج إلك دلقؾ خاص طؾك الؼضاء، إصؾ وجقب الؼضاء، هذا معـك ققلاف 

 (.الَػائِِت الَؼَ اءُ 

د لفا وقت وهق يقم العقاد، خارج ياقم العقاد وجاكاا واحاد ثااين ياقم مثاًل: ز كاة الػطر ُحدم

كؼااقل  عخرجفااا وٓ  وإيااشبعاد العقااد وٓ بعاادها يااقمقـ، وقاال: أكااا مااا دفعاات زكااة الػطاار، 

خالص عستغػر وعتقب وٓ ُعخرج شلء  كؼقل: يجب أن عخرجفا: ٕن الؼضاء يجب باإمر 

 يد، وققؾ بخالل ذلؽ.إول وٓ يػتؼر إلك أمٍر جد

 طاـ ضاده، (َوالـَّْفَي َطْن ِغدٍّ قا : )
ٌ
: أيًضا هذه ماـ دٓٓت إمار أن إمار بالشالء هنال

فنذا ُأمر بالسؽقت يف الصالة فؼد ُكفقت طـ الؽالم فقفا، وإذا ُأمرت بالخشقع فؼد ُكفقات طاـ 

 اكشغال الذهـ، وإذا ُأمرت بصؾة الرحؿ فؼد ُكفقت طـ قطقعتفا وهؽذا.

: ما معـك هذا  معـاها أكؽ إذا ُأمرت بشلٍء فؿؼتضاك ذلاؽ أكاؽ إذا قوله: )َكَذا اإِلْوَزاُء(

فعؾتااف طؾااك القجااف الااذي ُأماارت بااف سااؼط طـااؽ الؼضاااء وباارأت ذمتااؽ، فؽااان امتثااال إماار 

 مجزًئ.

أططااقؽؿ مثااال: ُأماار اإلكسااان بخؿااس صااؾقاٍت يف كااؾ يااقٍم ولقؾااٍة، صاا  وٓ ٕ  ألااقس 

سادسة يف الققم  ما فقف، رجٌؾ صؾك الؿغرب ياقم السابت وركاب الطقاارة، كذلؽ  فقف صالة 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

فلول ما ركب الطقارة وأقؾعت الطقارة ُرئقت الشؿس ثؿ غربت مرة ثاكقاة، هاؾ يجاب طؾقاف أن 

 ُيصؾل مغرًبا أخرى يف ذلؽ الققم وٓ ٕ 

الؿالمقر   ٕ، لقش  ٕن إمر .... هق فعؾفا طـ القجف الؿلمقر وٓ ما فعؾفا طؾك القجف

 فاقتضك ذلؽ براءة ذمتف مـفا.

رجاٌؾ صااام رمضااان وأفطاار يف الطقاارة لؿااا غرباات الشااؿس، ثاؿ أقؾعاات الطااائرة فُرئقاات 

الشؿس فصار يف هنار رمضان، هؾ يجب طؾقف أن يصاقم  ولاق أكاؾ ماثاًل كؾزماف بؼضااء ذلاؽ 

ـال ماا كاان مساافًرا الققم  ٕ، لؽـ قد ُيؼال مثاًل: بقجقب اإلمساك يؿؽـ إذا كاان يف البؾاد يع

مؿؽـ، لؽـ أكا أعؽؾؿ طـ وجقب الصقم، أكف صاام ذلاؽ القاقم فاربأت ذمتاف مـاف، هاذا معـاك 

 )َكَذا اإِلْجَزاُء(، والؿسللة لفا عطبقؼاٌت أخرى.

أن كليت طرفـا دٓلة إمر ستة دٓٓت: )الػقر، والقجقب، والتؽرار، ووجاقب قضااء 

جزاء(، كريد أن كعرل ما هل الصاقغ التال عادل طؾاك الؿمقت إن فات، والـفل طـ ضده، واإل

 إمر، كقػ كعرل إمر 

يذكر إصقلققن صقغة )افعؾ(، وهـاك صقٌغ أخرى ُيعرل هبا إمار حتاك لاق لاؿ كساؿفا 

 صقغة أمٍر، لؽـ ُيعرل هبا إمر، ما هل الصقغ التل ُيعرل هبا إمر  قال لؽ:

ل مـفاا، يعـال افعاؾ يف الثالثال وغقار : هذا واحد الؾال هال ا(بِِػْعِل َأْمرٍ ) فعاؾ وماا عصار 

ـَ الؾ ْقاؾِ ﴿: -سابحاكف وععاالك-الثالثل لف وزكف، كؼقلاف  االَة َصَرفِاِل الـ َفااِر َوُزَلًػاا مِا اِؿ الص 
 ﴾َأقِ

 هذا فعؾ إمر. [004هقد:]

ـَ آَمـُا﴿اسؿ فعؾ إمر مثاؾ: حال طؾاك الصاالة، مثاؾ: (؛ َواْسِؿهِ ) اِذي قا َطَؾاْقُؽْؿ َياا َأيَُّفاا ال 

 .[025الؿائدة:] ﴾َأكُػَسُؽؿْ 

ـْ َشاِفَد ﴿الؿضارع الؿقصقل بالم إمر، مثؾ ما ذكركا:  )َواْسِؿِه، َأْو َما ُوِصْل بَِ ِمِه(؛ َفَؿ

ْفَر َفْؾَقُصْؿفُ  : أمٌر بالصقام دل  طؾقف الؿضاارع الؿؼارتن بالماف يعـال باالم [085البؼرة:] ﴾مِـُْؽُؿ الش 

 إمر.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 فاطرل إمر.ْطرِْف(؛ قا : )ا

 بِِػْعررررِل َأْمرررررٍ، َواْسررررِؿِه، َأْو َمررررا ُوِصررررْل 

 

 بَِ ِمرررررِه اْطررررررِْف، َو)ُأِمْرَكرررررا( َفاْمَتثِرررررْل  (60)

ُأمركاا بؽاذا،  -رضل اهلل ععاالك طـاف–فنذا قال الصحابل )ُأِمْرَكا(؛ وكذلؽ أطرل إمر باا  

باف إمار، وقاقل الصاحابل: ُأمركاا  طرفت أن هذه الؿسللة قد أمر الشرع هبا، ففاذا مؿاا ُيعارل

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿقٌل طؾك أمر الشرع، ولق لؿ يؼؾ أمركا رسقل اهلل 

عادل طؾاك إمار )ُأِمْرَكرا( وكب ف بإدكك طؾك إطؾك، فنذا كاكات  )ُأِمْرَكا(؛وذكر الـاضؿ هـا 

مااـ باااب أولااك، صاا  وٓ ٕ  ففـااا كبااف بااإدكك طؾااك  ملسو هيلع هللا ىلصفؼااقل الصااحابل: أماار رسااقل اهلل 

 ك.إطؾ

: إماار الاذي ورد بااليم صاقغٍة مااـ هاذه الصااقغ، وهاذا هااق مبحاث إماار قرا : )َفاْمَتثِرْل(

 يف الدرس الؼادم. -َطز  َوَجؾ  -وضده الـفل، كتـاولف إن شاء اهلل 

 واهلل أطؾؿ، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 

 

 

 



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 064

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 

 
 عشر السابعذرس ال

¢ 

ا بعد  :الحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

فؽـا قد اكتفقـا مـ الؽاالم طاـ إمار وماا يتعؾاؼ باف، وذكركاا يف ععرياػ إمار أن طؽاس 

 إمر هق الـفل.

ــُسَوَصَؾررررررررُب الِػْعررررررررِل بَِؼررررررررْوٍ   َِــــــ  َأ

 
َُٞوَطْؽُسررررررُه  (58) ــ ِٗــــ ٖٓ وا( اي َٓ ُ َ ررررررر   َكررررررر)

هذا الـفل الذي هق طؽس إمر: يعـال صؾاب الارتك باالؼقل لاف دٌٓٓت إذا ُوجاد الـفال  

 فنكف يدل طؾك أربعة أمقر، ما هل هذه إربعة 

 .التؽرار : ًٓ  أو

 .والثاين: التحريؿ 

 .والثالث: الػقر 

 .والرابع: الػساد 

 قال:

ُٞ ــ ِٗـــــــ ٖٓ  لِؾتَّْؽرررررررررَراِر َوالتَّْحررررررررررِيمِ  َٚاي

 
ِِ َكالَعررررررررررِديمِ  (62)  َوالَػررررررررررْوِر َوالَػَسررررررررررا

فؿا معـك كقن الـفل لؾتؽرار  كحـ ذكركا يف إمار أكاف لؾتؽارار، صبًعاا إمار فقاف خاالل  

هؾ ُيحؿؾ طؾك التؽرار أو ٓ  خالل ققي بقـ إصاقلققـ، وُكساب إلاك الجؿفاقر أكاف لاقس 

الؿتلخريـ ماـ الحـابؾاة أن إمار لؾتؽرار، لؽـ الذي يف )مختصر التحرير( واطتؿده كثقٌر مـ 

 لؾتؽرار، ما لؿ يدل الدلقؾ طؾك خالل ذلؽ.

أما الـفل: ففق لؾتؽرار باإلجؿاع، هنل التحريؿ بالتؽرار إجؿاًطا: معـك هذا أكف ٓ باد ماـ 

م.  استدامة عرك الؿحر 

ـ مارة، فال يص  لؼائٍؾ أن يؼقل مثاًل: أن هذا الشلء الذي هنك طـف الشرع أكا عركتف أكثر م

خالص إلك متك أقعد أعركف، فـؼقل: ٓ بد مـ استدامة عرك الؿحظقر ما فقف عؼقل: واهلل عركتاف 

 مرة، ٓ بد أن عرتكف صقؾة العؿر بخالل إمر فؼد اخُتؾػ فقف، هذا معـك التؽرار.

ف، وقاد بقـ اا ماا معـاك التحاريؿ  يعـال أكاف يالثؿ إن فعؾاقا : )َوالـَّْفُي لِؾتَّْؽَراِر َوالتَّْحرِيِم(؛ 

 معـك الحرام يف أول الدروس يف إحؽام التؽؾقػقة، فالـفل مثاًل طـ الربا يدل طؾك عحريؿف.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

فنذا هنك الشرع طـ شلء وجاب طؾقاؽ أن عـتفال فاقًرا، ماا يجاقز علجاؾ قا : )َوالَػْوِر(؛ 

اب إلاك عؼقل: واهلل سلعركف لؽـ أططقين فرصة، عاجٌر يتعامؾ بالربا وطؾاؿ بـفاك الشارع، أو عا

مـ الربا، يؼقل: أكا عبت بس أططقين فرصة حتك أعخؾص مـ الرباا عادريجًقا،  -َطز  َوَجؾ  -اهلل 

 السااـة الجايااة %(52) ربقيااة خؾقكااا شااقي شااقي، خؾقكااا%( 92) يعـاال أن معااامالت مااثاًل 

كخػػ شقي شقي، كؼقل: يجب آكتفاء فقًرا، فال يجاقز  %(02) ، السـة الؾل بعدها%(32)

 ر يف عرك الؿحظقر.التلخ

)ِِ : ماا معـاك الػسااد  معـاهاا: أن الـفال طاـ الشالء يؼتضال أكاف ٓ قا : )َوالَػْوِر َوالَػَسا

يص ُّ شرًطا، فالـفل مثاًل طـ الصالة يف أوقات الـفل، معـاها أن الصالة يف وقت الـفل صاالٌة 

 فصقامف غقر صحق . غقر صحقحة، الـفل طـ الصقام يقم العقد معـاها أكف لق صام يقم العقد

 ماـ جفاة الصاحة قا : )َكالَعِديِم(
م
: يعـل أن الـفل يؼتضل الػسااد، فقؽاقن فعاؾ الؿـفال

والػسااد كعاادم فعؾااف، فااال ُيجاازئ وٓ عااربأ بااف الذمااة وٓ يرتعااب بااف الؿااراد، هااذا معـااك ققلااف: 

ِِ َكالَعِديِم(  .)َوالَػَسا

الـفل، ما الذي يدل طؾك الـفل  قال ثؿ اكتؼؾ بعد ذلؽ إلك إلػاظ التل كستدل هبا طؾك 

 لؽ:

َٓ َ ْػَعْل() هذا واحد، ٓ عػعؾ، ٓ علكاؾ الرباا، ٓ عؼارب ماال القتاقؿ، ٓ عؼتؾاقا (؛ بِـَْحِو: )

َٓ َ ْػَعرْل()أكػسؽؿ، ٓ عؼربقا الزكا .... إلك آخره، ولؿاذا قال:  ولاؿ يؼاؾ باال عػعاؾ  ، بِـَْحِو: )

ثل، الرباطل لف وزكف ٓ عػعؾ وكحقها ماـ صاقغ الػعاؾ الاذي يعـل ٓ عػعؾ هذه يف الػعؾ الثال

 سبؼتف ٓ الـاهقة.

، ومثؾفااا أيًضااا: ملسو هيلع هللا ىلص: قااقل الصااحابل هنااك رسااقل اهلل وكررذلك قررا : )َوِمْثررِل )َقررْد َكَفررى(

ح الـاضؿ بدخقل ُكفقـا اكتػاًء بؿا ُذكر يف إمر مـ ققلف:  (، فانذا كاان )َوُأمركرا)ُكفقـا(، ولؿ يصرم

 دل طؾك إمر فؽذلؽ ُكفقـا يدل طؾك الـفل.وُأمركا ي
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

فؽاذلؽ أمار رساقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصطـ كذا يدل طـ هنال الـبال  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان قد هنك رسقل اهلل 

أو هناك أو ُأمركاا أو ُكفقـاا يادل طؾاك إمار أو الـفال  ملسو هيلع هللا ىلص، فؼقل الصحابل: أمر رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ظ بف الـبل  ، هذا ما فقف إشؽال.ملسو هيلع هللا ىلص دون حاجٍة إلك أن كؼػ طؾك الؾػظ الـبقي الذي عؾػ 

 قال:

َٓ َ ْػَعررْل(، َوِمْثررِل: )َقررْد َكَفررى(  بِـَْحررِو: )

 

 ُيْعررررَرُف َكْفررررٌي، َفرررراَز َمررررْن َطـْررررُه اْكَتَفررررى (63)

مات فال شؽ أكف قد فااز فاقًزا طظقًؿاا، )  ، وإذا َفراَز َمرْن َطـْرُه اْكَتَفرى(فؿـ اكتفك طـ الؿحر 

م ُيثاب طؾك عركف، ولؽـ يـب ًٓ عرك الؿحر  غل لف أن يستحضر ذلاؽ، يستحضار كقاة الارتك امتثاا

 لؾشرع.

اكتفل مـ إمر والـفل ثؿ اكتؼؾ إلك مبحٍث آخر، وهق أيًضا مـ الؿباحث التل عتػرع ماـ 

 دٓلة الظاهر، وهق مبحث العام والخاص، ما هق العام 

جازاء العام: هق لػٌظ يشؿؾ جؿقع أجزاء ماهقاة مدلقلاف، لػاظ يشاؿؾ جؿقاع إفاراد وإ

 الداخؾة يف حؼقؼة الؾػظ.

أططقؽؿ مثال: لق قال قائٌؾ: سُققزع طؾاك الطاالب بعاد الادرس وجباة إفطاار ماثاًل، أكاتؿ 

عحسبقن يقزع فؾقس أو شلء ٓ، سُققزع طؾك الطالب بعاد هاذا الادرس ماثاًل وجباة إفطاار، 

 فلططاه وصار كؾ واحد يجل ويلخذ وجبة فطقر.

أكاتؿ  إياش لقا: ٓ أكت ما لاؽ وجباة إفطاار، يؼاقل فجاء واحد مـ الطالب يقم وصؾ قا

 ماهقة هذا الؿدلقل: يعـال حؼقؼاة 
 
قؾتؿ: الطالب، سققزع طؾك الطالب وأكا صالٌب عـطبؼ طؾل

 كقين صالًبا، أكا داخٌؾ يف أين صالب وٓ ٕ 

داخؾ يف أين صالب فقشؿؾـل طؿقم الؽالم، فؾػظ الطالب هق لػٌظ شؿؾ جؿقع إجزاء، 

الطااالب كؾفااؿ واحااًدا واحااًدا ماهقااة مدلقلااف، ماهقااة يعـاال حؼقؼااة الؾػااظ أو حؼقؼااة الؾاال هااؿ 

 الطالب مثاًل يف مثالـا، وض  معـك العام 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

  أن أغقمار هاذا البقات، قاال: 
يؿؽـ قضقة ماهقة وما ماهقة حتك بعض الؿشايخ اقرتح طؾال

اض : ٕكف هذا ععرياػ أن فقف لػٌظ صعب ٓ يتـاسب مع سفقلة الـظؿ، ولؽـ إن شاء اهلل إكف و

صاحب )مختصر التحرير( لؾعام، قال: هاق الؾػاظ الؿساتغرق لجؿقاع أجازاء ماهقاة مدلقلاف، 

 فـظؿتف بؼقلل:

َّٔوَحررررد  ِذي  ــٛ ُُــ  َلْػررررٌ  َقررررْد َشررررَؿْل  ايُع

 
(64)  ْ ّ َِ  َأْوررررررررَزاَء َماِ قَّررررررررِة َمررررررررا َطَؾْقررررررررِه 

ن العؿاقم ماـ صاػات إلػااظ: وهذا يادل طؾاك أ(: ْػظٌ )لَ : الؾل هق العام، (ِذي الُعُؿقمِ ) 

ولفذا الػعؾ ٓ ُيؼال فقف إكف طام، العام هق: الؾػظ، ٓ ُيؼال الػعؾ طام، وهذا مبحاث يـباف طؾقاف 

 إصقلققن وهق أن الػعؾ ٓ طؿقم لف.

 ثرررررررررم العؿرررررررررو  ُأبقؾرررررررررت ِطرررررررررواه

 

 يف الػعرررررل برررررل ومرررررا وررررررى مجرررررراه 

دخؾ الؽعباة وصاؾك، صا   ملسو هيلع هللا ىلص كقػ الػعؾ ما يؽقن طاًما  مثاًل: طـدكا حديث أن الـبل 

وٓ ٕ  لق جاكا واحد قال: هذا الحديث طااٌم يف الػارض والـػاؾ، فقجاقز لإلكساان أن يصاؾل 

الػرض أو الـافؾة داخؾ الؽعبة: ٕن الحديث طام، هؾ صحق  هذا  كؼاقل: ٓ غقار صاحق : 

ا، أو كػااًل ٕكف صؾك فعاؾ صاالًة، هاذه الصاالة التال فعؾفاا إماا أن عؽاقن فرًضاا أو كػااًل مطؾًؼا

 مؼقًدا، ص  وٓ ٕ  أو مـذورة.

ٓ يؿؽـ أن كحؿؾ فعؾ واحد كؼقل طام، واض  هذا معـك أن الػعؾ ٓ طؿقم لف  يؿؽاـ 

أن عستدل بالػعؾ، وعؼقل: ُيؼاس طؾقف مثاًل، ُيؼااس طؾقاف الػارض هاذه قصاة أخارى بحاٌث يف 

الـطؼ مـ صاػات الؾػاظ، الؼقاس، لؽـ هؾ الػعؾ هق طاٌم  ٓ لقس طاًما، العؿقم مـ صػات 

 وهذا معـك ققلف: 

َّٔوَحررررد  ِذي  ــٛ ُُــ  َلْػررررٌ  َقررررْد َشررررَؿْل  ايُع

 
(64)  ْ ّ َِ  َأْوررررررررَزاَء َماِ قَّررررررررِة َمررررررررا َطَؾْقررررررررِه 

ْ (.)جؿقع أفرادها وأجزائفا   َِ  َأَوَزاَء َماِ قَِّة َما َطَؾْقِه 

 

 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  069

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
طـااد بعااض الـاااس: أن الؾػااظ قااد ياادل طؾااك الحؼقؼااة ثااؿ  أشااار الـاااضؿ إلااك فاارٍق يشااؽؾ 

ويتـااااول جؿقاااع أفرادهاااا، أو يـطباااؼ طؾاااك جؿقاااع أفرادهاااا، لؽـاااف ٓ طؾاااك سااابقؾ الشاااؿقل 

 وآستغراق دفعًة واحدة، ففؾ هذا طام  وٓ ما هق طام  لقس بعام هذا مطؾؼ: ولفذا قال:

(؛ ِ َّ  َّ َِ الحؼقؼاة باال اساتغراٍق، فنكاف ُمطؾاٌؼ  يعـل وإن يؽـ الؾػظ قد دل  طؾك)َوإِْن َيُؽْن 

 ذو اإلصالق، قال:

َِ َّ بِررررررررر  اْسرررررررررتِْغَراِ    َوإِْن َيُؽرررررررررْن 

 

ــأمَطَؾررررررررى َحِؼقَؼررررررررٍة َفررررررررُذو  (65)  اإٔلِطًَــــــ

كؿا لق قؾت: كقب الؼفقة هذا سلططقف صالًبا، غقر لؿا قؾـا: ُيقزع اإلفطار طؾاك الطاالب،  

  وٓ ٕ  عـطبؼ طؾاك الؽاؾ وٓ ٕ  عـطباؼ كؾؿة صالًبا عـطبؼ طؾك كؾ واحد مـ الطالب، ص

 طؾك الؽؾ، لؽـ هؾ عشؿؾ الجؿقع وعستغرق الجؿقع دفعًة واحدة 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

لق أين أططقتؽ يا إسؿاطقؾ، عشرب قفقة عركقة  هقا خذها اعػضاؾ ياا شاقخ طشاان كؿثماؾ 

 بالؿثال، إذا ما عشرب بعطقفا لجارك.

كات قؾات: سالططل الؼفاقة صالًباا وماا أن أططقـا إسؿاطقؾ، جاين طبد اهلل قال: يا شقخ أ

أططقتـل قفقًة، هؾ أكا عخؾ ػ كالمل أو ما صادقت يف كالمال  ٕ: ٕين فعااًل أططقتفاا صالًباا، 

ففـا لػظة صالًباا عـطباؼ طؾاك كاؾم واحاٍد ماـ الطاالب، لؽاـ طؾاك سابقؾ البادل ٓ طؾاك سابقؾ 

 الشؿقل واستغراق الجؿقع دفعًة واحدة.

طباد اهلل وٓ ساعقد وٓ حساـ، وٓ خالاد، وٓ بؽار، وٓ زياد،  فؾق أططقت إسؿاطقؾ وٓ

 وٓ طؿرو، فؼد حصؾ ما ذكرت، طرفـا الػرق بقـ العام والؿطؾؼ 

لق إين قؾت: سلوزع قفقًة طؾك الطالب، هـاا يحاؼ لعباد اهلل يعارتض يؼاقل: ماا أططقتـال 

ماا أحاد ماـؽؿ قفقة، لؽـ لق قؾت: سلططل صالًبا مـ صالبل قفقة، لق أططقت واحد خاالص 

 لف طـدي شلء، واهلل كؾؽؿ عستفؾقن اهلل يرضك طؾقؽؿ، هذا معـك ققلف:

َِ َّ بِررررررررر  اْسرررررررررتِْغَراِ    َوإِْن َيُؽرررررررررْن 

 

ــأمَطَؾررررررررى َحِؼقَؼررررررررٍة َفررررررررُذو  (65)  اإٔلِطًَــــــ

َقاااِب ﴿: -َطااز  َوَجااؾ  -أططااقؽؿ مثااال: قااال اهلل   ـَ َكَػااُروا َفَضااْرَب الرم ااِذي  ﴾َفاانِذا َلِؼقااُتُؿ ال 

ـْ كَِسائِِفْؿ ُثؿ  َيُعقُدوَن لَِؿا َقاُلقا َفَتْحِرياُر ﴿: -َطز  َوَجؾ  -، وقال اهلل [4ؿد:مح]
ـَ ُيَظاِهُروَن مِ ِذي َوال 

َقاِب ﴿ و ﴾َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ ﴿ :الػرق وإيش، [3الؿجادلة:] ﴾َرَقَبةٍ    ﴾َفَضْرَب الرم

 ﴾َفَتْحِرياُر َرَقَباةٍ ﴿ـ الؿطؾاؼ  فقف واحد مـفا طام وفقف واحد مـفا مطؾؼ، وياـ العاام وويا

مطؾااؼ، طـاادكا يف العااالؿ مااثاًل مؾقااقن رقبااة أطتؼاات واحااًدا مـفااا، باارأت ذمتااؽ وٓ ٕ  باارأت 

َقاِب ﴿ذمتؽ،   : مطؾؼ وٓ طام  طام، هذا الػرق بقـ الؿطؾؼ والعام.﴾َفَضْرَب الرم

إذا ُوجادت  العام كقػ ُيعرل  لف صاقغ عادل طؾقاف، ففـااك ألػااٌظ ُعساؿك ألػااظ العؿاقم

 عحؿؾ الؾػظ طؾك طؿقمف، ما هل صقغ العؿقم  قال:

(، )َأْوَؿررررُ (   َوِصررررَقُغ الُعُؿرررروِ : )ُكررررل 

 

(66)  ) َو)َمررررررررررررْن( َو)َمررررررررررررا( َو)َأْ ( َو)َأي 

 َفاْسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررَؿُعوا

 

 َكؽِررررررَرٌة فِقَؿررررررا ُكِفررررررْي َأْو َمررررررا ُكِػرررررري

 

ِف  (67)  َوَ َؽرررررررررَذا الررررررررررُؿَ اُف لِْؾُؿَعررررررررررَّ
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ٌّ: )عؿقم ذكرها الـاضؿ، أولفاهذه عسعة صقغ مـ صقغ ال  ﴾َفَسَجَد اْلَؿالئَِؽُة ُكؾُُّفاؿْ ﴿ (:ُن

 ﴾ُكؾُُّفاؿْ ﴿يدخؾ فقفؿ جربيؾ  ضااهر الؾػاظ أكاف داخاؾ، صا  وٓ ٕ  ٕكاف قاال: ، [32الحجر:]

طام، وهذا مـ أمثؾة آستدٓل بالؼقاطد إصقلقة طؾك مسللٍة لقست فؼفقاة، لاقس بالضارورة 

 .[32الحجر:] ﴾َفَسَجَد اْلَؿالئَِؽُة ُكؾُُّفؿْ ﴿فؼفقة عؽقن مسللة  إيش أكف 

ُفااْؿ َأْجَؿُعااقنَ ﴿أيًضااا عاادل  (:َأْوَؿرر ُ ) ، هـااا صااار فقااف [32الحجاار:] ﴾َفَسااَجَد اْلَؿالئَِؽااُة ُكؾُّ

 علكقديـ لؾعؿقم.

ؼاط الاذكر  يشاؿؾ الاذكر وإكثاك وٓ ف ؛«َمْن َرَأى ِمـُْؽْم ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرُه بَِقرِدهِ »)َو)َمْن((؛ 

يشاؿؾ  «َمرْن َرَأى ِمرـُْؽْم ُمـَْؽرًرا»يشؿؾ الذكر وإكثك، يشؿؾ الغـال والػؼقار وٓ باس الغـال  

 الغـل والػؼقر وهؽذا.

َؿاُء الُعشرِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصيشؿؾ الجؿقع، قال  )َوَما(: قَؿا َسَؼِت السَّ
ؽ بف مـ قال بقجاقب « فِ عؿس 

 وكذكره إن شاء اهلل يف الؿخصصات. الزكاة يف كؾ خارٍج مـ إرض، صبًعا دخؾف التخصقص

إِن  اإِلكَساَن َلِػل ﴿سقاء دخؾت طؾك مػرد أو طؾك جؿع فنهنا عدل طؾك ععؿقؿف (: َأْ ()َو)

ااالَِحاِت ﴿: عاادل طؾااك أن كااؾ  إكساااٍن يف ُخسااٍر [2العصاار:] ﴾ُخْساارٍ  ـَ آَمـُااقا َوَطِؿُؾااقا الص  ااِذي ٓ  ال  إِ

ْبرِ َوَعَقاَصْقا بِاْلَحؼم َوَعَقاَصقْ  َطاز  -وكذلؽ إذا دخؾات طؾاك الجؿاع، قاال اهلل  [3العصر:] ﴾ا بِالص 

يعاؿُّ كاؾ ماممـ وٓ ٕ   [70التقباة:] ﴾َواْلُؿْممِـُقَن َواْلُؿْممِـَاُت َبْعُضُفْؿ َأْولَِقااُء َبْعاض﴿: -َوَجؾ  

 سقاء كاكت طربًقا أو أطجؿًقا، غـًقا أو فؼقًرا وهؽذا.

 ـا إن الؿاء صفقٌر دخؾت طؾك اسؿ الجـس فتعؿ.(: مثؾ أيًضا مث ؾ)َأْ ()وَ 

(: )َوَأي  َفاْسَؿُعوا(:  ففاذا يشاؿؾ جؿاقعفؿ،  [38الـؿاؾ:] ﴾َأيُُّؽْؿ َيْلعِقـِل بَِعْرِشاَفا﴿مثال )َأيٌّ

رر َُة َفْؾُقَ ررلِّ » َرَكْتررُه ال َّ ِْ تِرري َأ ٓ عساارحقا، اسااؿعقا : (َفاْسررَؿُعواوهؽااذا، )« َفَلي َؿررا َرُوررٌل ِمررْن ُأمَّ

 كزوا ولقس فؼط اسؿعقا، اسؿعقا مع الػفؿ، ثؿ ذكر أيًضا صقغًة أخرى.ور

الـؽرة يف سقاق الـفل، والـؽارة يف ساقاق الـػال، الـؽارة يف ساقاق  قا : )َكؽَِرٌة فِقَؿا ُكِفْي(؛

الـفل وكلخذ مثال يف التقحقد حتك ععرفاقا إن ققاطاد إصاقلققـ عـطباؼ حتاك طؾاك كصاقص 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 َأَحًدا﴿: -َوَجؾ   َطز  -التقحقد، قال اهلل 
ِ
ِف َفال َعْدُطقا َمَع اهلل ، صقاب [08الجاـ:] ﴾َوَأن  اْلَؿَساِجَد لِؾ 

 َأَحاًدا﴿إولقاء لق بـدطقا إولقاء يادخؾقن وٓ ٕ  
ِ
، لاق وقاػ اإلكساان ﴾َفاال َعاْدُطقا َماَع اهلل

 طـد قرب القلل ودطاه يدخؾ يف طؿقم الـفل وٓ ما يدخؾ  يدخؾ، لقش 

كؽاارٌة يف سااقاق الـفاال، صاا  وٓ ٕ  وإكبقاااء  ياادخؾقن، والشاافداء  ياادخؾقن  ٕهنااا

 وهؽذا.

يشااؿؾ « َٓ َصرَ َة َبْعرَد اْلَعِ ررَ »: ملسو هيلع هللا ىلصيعـال الـؽارة يف ساقاق الـػال، كؼقلاف  )َأْو َمرا ُكِػري(؛

 صالة آستخارة  إصؾ أكف طام: ٕهنا كؽرة يف سقاق الـػل.

ِف  الؾل هق الؿضال إلك معرفاة، فالؿضاال إلاك معرفاٍة يادلُّ (؛ )َوَ َؽَذا الُؿَ اُف لِْؾُؿَعرَّ

 ٓ ُعْحُصاقَها﴿طؾك العؿقم، مثالف: 
ِ
وا كِْعَؿاَة اهلل -ففاذا طااٌم يف كعاؿ اهلل  [34إباراهقؿ:] ﴾َوإِْن َعُعادُّ

ِف(.، قال: -جؾ  وطال  )َوَ َؽَذا الُؿَ اُف لِْؾُؿَعرَّ

 لف يف الظاهر ما وجف إدخا -أيفا اإلخقة الؽرام-هذا العام 

ٕن ضاااهر الؾػااظ العااام اسااتغراق جؿقااع إفااراد، ودخااقل إفااراد يف العؿااقم كااص وٓ 

اا: ولفاذا قاد كارتك هاذا الظااهر  ضاهر  شؿقل العام ٕفراده كٌص وٓ ضاهر  ضاهر ولاقس كص 

 فـخرج بعض إفراد بالتخصقص، ص  وٓ ٕ 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
ؿخصصات التل يص  لؽ أن عخرج بعض إفاراد ماـ العؿاقم هباا  ذكار صقب ما هل ال

 لؽ الـاضؿ جؿؾة مـ الؿخصصات، وضع لؽ قاطدة يف إول، قال:

 الُعُؿرررررررروَ  بِالُخُ رررررررروصِ  ََٚخصِّــــــــٔص

 
 ِمررررْن َطْؼررررٍل اْو َكْؼررررٍل ِمررررَن الـ ُ رررروصِ  (68)

ااص  العؿااقم  إًذا طـاادك دلقااؾ يصاا ُّ لااؽ أن عتؿسااؽ بااف يف الخااروج طااـ العؿااقم، فخصم

ًٓ أيًضاا  بالخصقص مـ طؼٍؾ أو كؼٍؾ مـ الـصقص، سقاء كان الدلقؾ دلقاًل طؼؾًقا، وكاذكر مثاا

 يف العؼقدة:



 

 

 

 يف أصىل الفقه ري مه مختصر التحرٌرـالىظم الصغ رحــش 074

 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

الؾػاظ طاام وكؾؿاة شالء يادخؾ  [06الرطد: ] ﴾اُُ َخالُِق ُكلِّ َشْيءٍ ﴿: -َطز  َوَجؾ  -قال اهلل 

س وععااضؿ، و -جاؾ  وطاال -سبحاكف وععالك-فقفا مـ جفة الؾػظ حتك البارئ  ُقاْؾ َأيُّ ﴿عؼاد 

ٍء َأْكَبُر َشَفاَدًة ُقِؾ اهللُ 
ْ
 .[09إكعام:] ﴾َشل

ـ  العؼؾ الؼاصع يدل طؾك أكف   -سابحاكف وععاالك-ٓ يدخؾ هـا، طؾك أكف  -جؾ  وطال-لؽ

فؾقسات مخؾققاة، إًذا  -سابحاكف وععاالك-هق الخالؼ ولقس بؿخؾقق، وكذلؽ صػات الارب 

 ، هذا عخصقٌص بالعؼؾ. -كف وععالكسبحا-كؾ شلء سقى اهلل 

إياش مثاؾ  قا : )ِمْن َطْؼٍل أو َكْؼٍل ِمَن الـ ُ وِص(:كذلؽ عخصقٌص بالـؼؾ مـ الـصقص: 

 التخصقص بالـؼؾ  ٓ يؼتصر طؾك صرائ  الؼرآن والسـة، قال لؽ: 

صت بف مـطقًقا، هذا الـطؼ، أو مػفقًما، ال (:َكالـ ْقِق ) ؿـطقق سقاًء كان الـصُّ الذي خص 

ُسررُه َشررْيءٌ »كثقاار، الؿػفااقم مثااؾ: مااا ذكركااا يف حااديث الؼؾتااقـ  َٓ ُيـَجِّ طااام ، «إِنَّ اْلَؿرراَء َصُفرروًرا 

َص يف بؿػفقم الؿخالػة يف حديث الؼؾتقـ  َتْقنِ »ُخصم مػفقمف أكاف إذا لاؿ يبؾاغ ؛ «إَِذا َبَؾَغ َاْلَؿاَء ُقؾَّ

صـا بف طؿقم الحديث.  حؿؾ الخبث فخص 

ص العؿقم باإلجؿاع، قالقا مـ أمثؾتف:  (:َواإِلْوَؿا ِ ) ُيقِصقُؽُؿ اهلُل فِال َأْوِٓدُكاْؿ ﴿فـُخصم

ـِ  َكِر مِْثُؾ َحظم إُكَثَقْق لؾذكر يشؿؾ الذكر إذا كان حًرا أو كان طبًدا، فظاهره أكف  [00الـسااء:] ﴾لِؾذ 

 يرث ولق كان طبًدا، واإلجؿاع أن العبد ٓ يرث، فخصصـاه باإلجؿاع.

َٓ َ ْسَتْؼبُِؾوا اْلِؼْبَؾرَة »: ملسو هيلع هللا ىلص، فؿثؾ طؿقم ققلف ملسو هيلع هللا ىلصوالؿؼصقد بالػعؾ فعؾ الـبل  (:الِػْعلِ وَ )

صاـاه بػعؾاف « بَِغائِ ، َوٓ َبرْوٍ ، َوٓ َ ْسرَتْدبُِروَ ا يف البـقاان  ملسو هيلع هللا ىلص، حقاث قضاك حاجتاف ملسو هيلع هللا ىلصخص 

 البـقان.وهق مستدبر الشؿس مستؼبؾ الؼبؾة، فؼؾـا: ما يخرج مـ ذلؽ الحديث ما لق كان يف 

اص العؿاقم بؼاقل الصاحابل، فانذا جااء (َوالِػْعِل، َقوِ  َصاِحٍب َفَرا ِ قا : ) : يعـال ُيخص 

اص العؿاقم وكخارج مـاف صاقرة   مخالػ لؾعؿقم فنكـا كخصم
ٍّ
طـدكا طؿقم وجاءكا ققل صحابل

ًٓ أو فعاًل.  التل وردت طـ الصحابل قق

هـا، أو ققل الصاحابل يف ُحجقاة قاقل وبالؿـاسبة هـا كـبف: أن حقـؿا كؼقل ققل الصحابل 

 الصحابل فنكـا كريد مذهب الصحابل الذي يشؿؾ الؼقل والػعؾ، حتك فعؾ الصحابل.



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  075

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ًٓ طؾك عخصقص العؿقم بؼقل الصحابل   مـ يذكر لـا مثا

يف جااقاز  -رضاال اهلل ععااالك طـااف-كؼااقل: طؾااك ساابقؾ الؿثااال طـاادكا أثاار طااـ ابااـ طباااس

فاق لاؽ(، أن لاق قؾات لاؽ: باع ساقاريت بعشارة فبعشارة وماا زاد هذا  عْ إُجرة، أن يؼقل: )بِ 

آٓل والزائد لؽ، هذا طؼد إجارة ص  وٓ ٕ  أكات أجقار أن، وكقاؾ بالجر ألاقس كاذلؽ  

 إجر معؾقم وٓ مجفقل  مجفقل.

، عؼتضل الجقاز وٓ الؿـاع  الؿـاع، لؽــاا ررالغَ طـ  ملسو هيلع هللا ىلصهنك الـبل  (العؿقمات)الؼقاطد 

صاـا كؼقل: لقس بؿؿـ قع: ٕن هذا خرج مـ العؿقم لاقرود أثاٍر طاـ الصاحابة بجاقازه، فخص 

يعـال فراطال ذلاؽ، وعـب اف لاف،  َوالِػْعرِل، َقروِ  َصراِحٍب َفرَراِ (؛العؿقم بؼقل الصحابل، قال: )

ص بف العؿقم.  وخصم

ٍء بِااَلمْ ﴿: -َطااز  َوَجااؾ  -ومااـ الؿخصصااات أيًضااا: الحااس، قااال اهلل 
ْ
ُر ُكااؾ  َشاال ِر ُعااَدمم

، والحس يدرك أن هذا العؿقم قد خرجات مـاف أشاقاء كثقارة، ففال لاؿ عادمر [25]إحؼاال:َربمَفا

ٓ  َمَسااكِـُُفؿْ ﴿السؿاء وإرض، ولؿ عدمر الجبال، ولؿ عدمر الؿساكـ،   ﴾َفَلْصاَبُحقا ٓ ُياَرى إِ

 ففذا عخصقٌص بالحس. [25إحؼال:]

: [275البؼارة:] ﴾َوَأَحؾ  اهلُل اْلَبْقاعَ ﴿: -ز  َوَجؾ  طَ -التخصقص بالؼقاس، قال اهلل  )والِؼَقاس(:

صاااـا طؿقماااف بالساااـة يف مساااللة بقاااع الااادرهؿ  طااااٌم يشاااؿؾ بقاااع الااادرهؿ بالااادرهؿقـ، فخص 

 بالدرهؿقـ، لؽـ عخصقص إخراج بقع إرز بإرز مع التػاضؾ، هؾ فقف كص 

ٔياة بالؼقااس، صا  طؾك الُبار، فلخرجـااه ماـ طؿاقم ا إيش قال لؽ: إرز مؼقس طؾك 

 وٓ ٕ  هذا عخصقٌص لعؿقم بالؼقاس.

الؿخصصاات مـفاا مخصصاات مـػصاؾة: يعـال  قا  )َوالِحْس َوالِؼَقاس َ َذا الُؿـَْػِ ل(:

صـاه بدلقٍؾ آخر مـػصٍؾ طـف، وهل التل ذكركاها ذكركا ثؿاكقة أشقاء.  الدلقؾ هذا خص 

إِن  ﴿: -َطاز  َوَجاؾ  -يف قاقل اهلل  وهـاك مخصصات متصؾة بـػس الادلقؾ، كؿاا قؾـاا ماثاًل 

ـَ آَمـُااقا2اإِلكَسااَن َلِػاال ُخْسااٍر) ااِذي ٓ  ال  صااـاه بؿـػصااؾ وٓ متصااؾ   [3-2العصاار: ] ﴾( إِ هـااا خص 

 بؿتصؾ الؾل هق آستثـاء.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

عِال فِال ُحُجاقِرُكؿْ ﴿ وقد يؽقن بؿتصٍؾ وهق الشرط، مثؾ: ٓ  [23]الـسااء: ﴾َوَرَباائُِبُؽُؿ الال 

ـ  ﴿هق عخصقص أن، هذا ما  عِل َدَخْؾُتْؿ بِِف ـْ كَِسائُِؽُؿ الال 
 .[23الـساء:] ﴾مِ

 ...صالب: 

ٓ هذا اساتثـاء، ماثاًل: لاق قؾات لاؽ: أكارم الطاالب إذا كجحاقا، صاار الؾػاظ إول طاام 

ص الؾػظ    بالطالاب الاذي عحؼاؼ فقاف بانيشالطالب، قؾـا: إذا كجحقا أو مـ كج  مـفؿ خص 

ْرِط، آْستِْثـَاِء، َهَذا الُؿَػِصْؾ(ولفذا ق الشرط:   ال: )َوالش 

ففذه هل الؿخصصات الؿتصاؾة، والؿخصصاات الؿـػصاؾة، وباف كؽاقن قاد اكتفقـاا ماـ 

يف الاادرس الؼااادم كتـاااول مبحااث  -َطااز  َوَجااؾ  -مبحااث العؿااقم والخصااقص، وإن شاااء اهلل 

 الؿطؾؼ والؿؼقد.

 محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ. واهلل أطؾؿ، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك كبقـا

 

 

 

 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  077

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 

 
 عشر الثامهالذرس 

¢ 

ا بعد ....  الحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

: مبحاث الؿطؾاؼ والؿؼقاد، وقاد أشاركا إلاك -أيفا اإلخاقة الؽارام-فؿـ مباحث الظاهر 

فـا العام، وقؾـا:  الؿطؾؼ،  متك ذكركاه  طـدما طر 

َّٔوَحررررد  ِذي  ــٛ ُُــ  َلْػررررٌ  َقررررْد َشررررَؿْل  ايُع

 
(64)  ْ ّ َِ  َأْوررررررررَزاَء َماِ قَّررررررررِة َمررررررررا َطَؾْقررررررررِه 

َِ َّ بِررررررررر  اْسرررررررررتِْغَراِ     َوإِْن َيُؽرررررررررْن 

 

ــأمَطَؾررررررررى َحِؼقَؼررررررررٍة َفررررررررُذو  (65)  اإٔلِطًَــــــ

 سبقؾ البدل ٓ طؾك سبقؾ الشؿقل.هذا الؿطؾؼ قؾـا: إكف يتـاول جؿقع إفراد طؾك  

يعـل بطريؼة عؼريبقة لؾتػرياؼ باقـ العاام والؿطؾاؼ: لاق طـادكا أن ثالثاقـ صالاب، وقؾـاا: 

ُيعطك هذا الؿبؾغ لؾطالب، هذا طام وٓ مطؾؼ  طام، واحد يبغك يشقؾ كؾؿة الطاالب وياذكر 

لد، وخؾقؾ، وإساؿاطقؾ، إفراد مؽاهنا، فقؼقل: ُيعطك هذا الؿبؾغ )لزيد، وطؿرو، وبؽر، وخا

وحسـ(، ص   فاقعطػفؿ باالقاو )زياد، وبؽار، وطؿارو، وخالاد و ... و ... و ...( صا  وٓ 

 ٕ 

بقساقي  بادال ماا يؽتاب )واو( يؽتاب )أو(،  وإياشلق قؾـا: ُيعطك هذا الؿبؾغ لطالاٍب،  

 ُيعطك هذا الؿبؾغ )لزيد، أو لعؿرو، أو لبؽر، أو لحسـ، أو لخالد(، هذا صار مطؾؼ.

لؿااا كؼااقل: ُيعطااك هااذا الؿبؾااغ لطالااب، دخااؾ كااؾ الطااالب معاكااا يف الؿـافسااة، لؽااـ يف 

 إخقر بقػقز فقف واحد لؽـ كؾفؿ دخؾقا يف الؿـافسة.

إذا زودكااا كؾؿااة لطالااٍب مجتفااٍد راح طـاادكا واحااد يف الؿائااة مااـ الطااالب، وبؼاال إكثاار 

 كحسبؽؿ كذلؽ.

دروس، بعضافؿ غااب وساؼطقا ماـ خر: لؿ يغاب طاـ درٍس ماـ الاآصقب لق زودكا ققد 

 الؿـافسة.

أن هااذه الؼاارارات، مااثاًل: جاااء واحااد محسااـ مااـ  -أيفااا اإلخااقة الؽاارام-لااق فرضااـا 

الؿحسـقـ الؿسئقلقـ طـ الدورة، قال: هذه مائة ألػ ريال وأرسؾ لفاؿ رساالة أرساؾت لؽاؿ 

ـ حضر الدورة، بعديـ أرسؾ لفؿ رسالة ثاكقاة  طؾك الحساب مائة ألػ ريال ُععطك لطالٍب مؿ 

قاال لفاؿ: ُععطاك لطالاٍب مجتفاٍد، بعاديـ أرسااؾ لفاؿ رساالة ثالثاة: قاال لفاؿ: ُععطاك لطالااٍب 



 

 

 د. عامر به محمذ فذاء به بهجت :فضٍلت الشٍخوظم وشرح  079

 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

مجتفٍد لاؿ يغاب درًساا ماـ الادروس، بعاديـ أرساؾ لفاؿ رساالة رابعاة: قاال: ُععطاك لطالاٍب 

مجتفٍد لؿ يغب درًسا مـ الدروس إذا كان محتاًجا، بعديـ أرسؾ لفؿ رسالة خامسة: قاال: ٓ 

 ون ما ععطقها ٕحد.عدر

ٓ خؾقكا الرسالة الخامسة هذه كسخ، لؽـ خؾقكا إلك الرابعة بس، لق جااء الؿسائقل طاـ 

الدورة قال: أكا أعؿسؽ بالرساالة إولاك، وأططاهاا لقاحاد ماـ الطاالب غائاب ثاالث أربااع 

 الدورة، يجل الؾل أرسؾ لف يؼقل لف ويـ أططقتفا  قال: أططتفا لػاالن، قاال: أططاقين كشاػ

الحضقر، إٓ فالن هذا غائب ثالثة أرباع الدورة، قال: كقػ ما قؾت لؽؿ أططقهاا لطالاب ماا 

غاب  قالقا: إي أكت أرسؾت رسالة فقفا إكف صالاب ماا غااب، وأرساؾت رساالة فقفاا أططقهاا 

لطااالب، وكحااـ أخااذكا باااإلصالق، يؼااقل لفااؿ: ٕ، الؿػااروض أكؽااؿ عحؿؾااقا الؿطؾااؼ طؾااك 

 ؿ والسبب، هذا معـك حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد.الؿؼقد: ٕكف اعػؼ الحؽ

لؽـ متك ُيحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد  إذا اعػؼا يف الحؽؿ، هذا الشارط يف حؿاؾ الؿطؾاؼ 

 طؾك الؿؼقد.

أمر بعتؼ الرقباة بلساباٍب متعاددة، فقاف أساباب  -َطز  َوَجؾ  -يعـل كعطقؽؿ مثال: طـدكا اهلل 

ظفار يؽقن سبًبا وٓ ٕ  يؽقن سبًبا لعتاؼ الرقباة، الؼتاؾ كثقرة عؽقن سبًبا لألمر بعتؼ الرقبة، ال

هق  إطتاق الرقباة، صا  وٓ ماق إيش الخطل يؽقن سبًبا لعتؼ الرقبة، ص  وٓ ٕ  الحؽؿ هـا 

ص   الحؽاؿ إطتااق الرقباة، لاف أساباٌب كثقارة، لاف سابب الظفاار، لاف سابب الؼتاؾ، لاف سابب 

 القؿقـ، كؾفا حؽؿفا واحد وهق إطتاق الرقبة.

َطاز  -أن الرقبة هذه الؿطؾقب فقفا حؽٌؿ واحد وهاق اإلطتااق، يف بعاض أياات قاال اهلل 

 .[3الؿجادلة:] ﴾َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ ﴿: -َوَجؾ  

، يف كػاارة القؿاقـ [92الـسااء:] ﴾َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْممِـَة﴿: -َطز  َوَجؾ  -يف كػارة الؼتؾ قال اهلل 

 ولؿ يؼقدها باإليؿان. [3الؿجادلة:] ﴾َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ ﴿: -َطز  َوَجؾ  -قال اهلل 

ـْ َأْوَسِط َماا ُعْطِعُؿاقَن َأْهؾِاقُؽْؿ َأْو ﴿: -َطز  َوَجؾ  -قال اهلل 
ـَ مِ اَرُعُف إِْصَعاُم َطَشَرِة َمَساكِق َفَؽػ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ﴾َفَتْحِرياُر َرَقَباٍة ُمْممِـَاة﴿هاذا يف القؿاقـ، يف الؼتاؾ قاال:  [89الؿائادة:] ﴾كِْسَقُعُفْؿ َأْو َعْحِريُر َرَقَباةٍ 

، صقب، كقجل لؽػارة القؿقـ هاؾ لاؽ أن عؽػار طاـ يؿقـاؽ بتحريار رقباة كاافرة وٓ [92الـساء:]

ٕ  كؼقل: اكظر ألقس الحؽؿ متػًؼا، وكؾ الؿطؾقب هـا الؿلمقر بف إطتاق، صا  وٓ ٕ  إًذا ٓ 

حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد ماادام أن  يجقز أن ُععتؼ، وٓ ُيجزئ أن ُععتؼ رقبة كافرة: ٕكف يجب

 الحؽؿ اعػؼ ولق اختؾػ السبب، حتك لق هذا السبب يؿقـ وهذا السبب ضفار وغقر ذلؽ.

ومـ باب أولك إذا اعػؼ الحؽؿ والسبب، إذا اعػؼ الحؽؿ والسبب ففذا أقاقى وأقاقى يف 

 اعػاق الحؽؿ والسبب إيش حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد، مثؾ 

ُؿقا َصاِعقًدا َصقمًباا َفاْمَساُحقا بُِقُجاقِهُؽْؿ َوَأْياِديُؽْؿ مِـْافُ ﴿ :-َوَجؾ  َطز  -مثؾ ققل اهلل   ﴾َفَتَقؿ 

َفاْمَساُحقا ﴿، آياة: [43الـسااء:] ﴾َفاْمَسُحقا بُِقُجقِهُؽْؿ َوَأْياِديُؽؿْ ﴿يف آية، ويف آية ثاكقة:  [6الؿائدة:]

ٓ باد أن يؽاقن الارتاب قاد طؾاؼ بالقاد حتاك  عؼتضال أكاف [6الؿائادة:] ﴾بُِقُجقِهُؽْؿ َوَأْيِديُؽْؿ مِـْافُ 

عؿس  مـف، فؾق ضربت إرض بقديؽ ضربت طؾك صخرة ولؿ يعؾؼ بقادك شالء، ومساحت 

 عؽقن مسحت بقجفؽ ويدك لؽـ ما مسحت مـف، ص  وٓ ٕ 

 إياش هـا اعػؼ الحؽاؿ السابب فُقحؿاؾ الؿطؾاؼ طؾاك الؿؼقاد: ٕن السابب واحاد وهاق 

ؽؿ واحد وهق مس ، ففـا ُيحؿاؾ الؿطؾاؼ طؾاك الؿؼقاد وهاذه الحدث أو إرادة الصالة، والح

أققى الصقر أن يتػؼ الحؽؿ والسبب، لؽـ لق اعػؼ الحؽؿ واختؾاػ السابب ُيحؿاؾ وٓ ٕ  

 حتك لق اختؾػ السبب ُيحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد: ولفذا قال الـاضؿ:

ُُِطًََل  اْحِؿْؾررررررُه َطَؾررررررى الرررررررُؿَؼقَّدِ  َٚايـــــــ

 
َػررررررراِ   (70)  ُحْؽِؿرررررررِه الررررررررُؿْعَتَؿدِ  ِطـْرررررررَد ا ِّ

الحؽؿ الذي اطُتؿد لف إذا اعػؼا فقجب حؿاؾ الؿطؾاؼ طؾاك الؿؼقاد، واضا   هاذا معـاك  

 حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد.

 ثؿ رجع مرة أخرى إلك الظاهر، ما هق ذكر لؽ الظقاهر:

َِّررررررَواِ رِ   َوَذَكررررررُروا ِمررررررْن ُوْؿَؾررررررِة ال

 

َُ فِرررررري  (59) َٔــــــٔسالَػررررررْوَر َوالُوُوررررررو َٚا  اأَل

ثؿ ذكر لؽ الـفل وضاهره كذا، والعام وضاهره كاذا، والؿطؾاؼ والؿؼقاد، أن يؼاقل لاؽ  

عرى اكتبف: الظاهر يؿؽـ عركاف إلاك الؿعـاك الؿرجاقح، ماا قؾـاا: الظااهر لاف معـقاان محاتؿالن 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 أحدهؿا أضفر ومتبادر وأخر محتؿؾ لؽـف أضعػ.

ا صاار راجًحاا باطتباار قال لؽ: عرى مؿؽاـ عارتك الظااهر وعلخاذ باالؿعـك الؿرجاقح إذ

الؼرائـ وإدلة، ففق وإن كان لق كظركا لف وحاده بالادلقؾ هاذا وحاده ضااهره القجاقب، لؽاـ 

َِّراِ ُر بؿجؿقع إدلاة صاار إدلاة عادل أكاف اساتحباب ولاقس وجاقب، قاال لاؽ: ) َوُيْترَرُل ال

لِقلِ   (: ما فقف مشؽؾة.بِالدَّ

لِقلِ  َِّررررررررررراِ ُر لِؾررررررررررردَّ  َوُيْترررررررررررَرُل ال

 

ٌَٔسررررررررمِّ َ ررررررررَذا التَّررررررررْرَل وَ  (72) ٜٚٔــــــــ  ٔبايٖتِأ

فقؽقن هذا الـص كؼقل ممول، وُيسؿك عرك الظااهر بادلقٍؾ ُكساؿقف: عالوياًل، وهاذا علوياؾ  

 مطؾقب ما هق علويؾ مذمقم.

لِقلِ  َِّررررررررررراِ ُر لِؾررررررررررردَّ  َوُيْترررررررررررَرُل ال

 

ٌَٔوَسررررررررمِّ َ ررررررررَذا التَّررررررررْرَل  (72) ٜٚٔــــــــ  ٔبايٖتِأ

   الؿصقر إلقف، ثؿ رجع إلك الؿجؿؾ، ما هق قال لؽ: أما التلويؾ دون دلقؾ: ففذا ٓ يص 

ــا ْػررررررِ ، اْكَجَؾررررررىََٚثأيّجــــ َلررررررُة الؾَّ َٓ َِ  : 

 
ررررررا، َوَضرررررراِ ًرا، َوَورررررراَء ُمْجَؿرررررر   (56)  َك ًّ

َوالُؿْجَؿَل أوقػه َطَؾى طرفـا الظاهر، يبؼل طـدكا الؿجؿؾ والـص، ما هق الؿجؿؾ، قال: ) 

، فال يص  العؿؾ بلحد آحتؿالقـ: ٕهنؿا متسااويقـ، ٓ الؿجؿؾ يتققػ طؾك البقانالَبَقاِن(؛ 

 بد أن عطؾب بقاكف مـ أدلٍة أخرى.

وعؼقل: ثالثاة قاروء، هاؾ الُؼارء هـاا الحاقض وٓ الُؼارء هـاا الطُفار  كؼاقل: ماا  ا عليتفؾؿ  

كدري، ٓ باد أن كـظار يف إدلاة إخارى، فـظركاا يف إدلاة إخارى فؿاـفؿ ماـ قاال: إدلاة 

اَ  َأْقَرائِِك »: ملسو هيلع هللا ىلصى مثؾ ققلف إخر َ َة َأيَّ ِطي ال َّ أقرائؽ الؾل هل الحقض، قاال اساتعؿال ؛ «َِ

الشرع: هذا قريـة عؼقي بلن الؿاراد باالؼروء هال الحاقض، وهاق ماذهب الحـابؾاة ماثاًل، ففاذا 

الؿجؿؾ يتققػ طؾك البقان، والـ ص ٓ يتققػ طؾك البقان، باؾ ٓ يؿؽاـ عارك الؿعـاك الؿاراد 

 .مـف

(: فالـص ٓ ُيرتك معـااه أباًدا، وإذا جاءكاا ماا يادل طؾاك َوالـَّه  ٓ َيْحِؿُل َمْعـًى َثانِ قال: )

 خالفف هذا كسخ يؽقن، واض   ففذا يؽقن مـ باب الـسخ: ٕن الـص ٓ يحؿؾ معـًك ثاين.

د : الاـ ص القاحاد أو الادلقؾ القاحا-أيفا اإلخاقة الؽارام-وهـا عـبقف مفؿ: وهق أن الؾػظ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ا وضاهًرا ومجؿاًل، هق دلقؾ واحد هق كٌص وضااهُر ومجؿاُؾ، كقاػ هاذا يؽاقن   قد يؽقن كص 

 يؽقن كص وضاهر ومجؿؾ باطتبار طدة معاين:

 .فدٓلتف طؾك هذا الؿعـك كص 

 .ودٓلتف طؾك هذا الؿعـك ضاهر 

 .ودٓلتف طؾك ذاك الؿعـك مجؿؾ 

َكاااةَ ﴿: -ساابحاكف وععااالك-فؼقلااف  مااـ جفااة دٓلتااف طؾااك وجااقب  [43ة:البؼاار] ﴾َوآُعااقا الز 

 الزكاة....

 ...الطالب: 

خؾقـا كبدأ حبة حبة: مـ جفة دٓلتف طؾك مشروطقة الزكاة، كص ألاقس كاذلؽ  ماـ جفاة 

هال  ضااهر، فدٓلاة هاذا الاـص إياش دٓلتف طؾك فرضقة الزكاة، إمر دٓلتف طؾاك القجاقب 

يحتؿاؾ أن الزكااة لقسات بقاجباة،  طؾك وجقب الزكاة ضاهر، صبًعاا هاذا الظااهر عؼاقل: معـااه

كؼقل: إدلة إخرى دل ت طؾك أن وجقب الزكاة أمٌر مؼطقٌع بف، وهق معؾاقٌم ماـ الضارورة، 

فآحتؿآت إخرى التال هال محتؿؾاٌة أن الزكااة مساتحبة لاؿ يعاد الادلقؾ محاتؿاًل بدٓلاة 

 إدلة إخرى، ففق إًذا مشروطقة الزكاة كص.

 الـص بحد ذاعف ضاهر، لؽـ مـ جفة مجؿقع إدلة أمٌر قطعل. وجقب الزكاة مـ جفة

َكااةَ ﴿ومـ جفة كصاب الزكاة  كاؿ عادفع  اثـاقـ وكصاػ يف الؿائاة،  [43البؼارة:] ﴾َوآُعقا الز 

ربع العشر، كصػ العشر، العشر كؿ عدفع  دٓلتف طؾاك مؼادار الزكااة مجؿاؾ واضا   فُقـتباف 

 لفذا.

... يعـل بعضفؿ يؼاقل: ماا ٓ يحتؿاؾ إٓ معـاًك واحاد،  ثؿ إن الـ ص ُيطؾؼ طؾك ما قارب

وبعضفؿ يؼقل: الـ ص هق الصري  حتك لق كان فقاف احتؿاال، ولؽـاف احتؿاال ضاعقػ فـؼاقل 

 هذا كص، وهذا أيًضا اصطالح جاري ومقجقد، فقؽقن هذا كص أيًضا.

 هذا ما يتعؾؼ بتؼسقؿ دٓلة الؾػظ إلك كٍص وضاهٍر ومجؿٍؾ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
آخر لؽـاف باطتباار ماا هاق قاقة الدٓلاة التال ذكركاهاا قباؾ قؾقاؾ، باطتباار محاؾ  فقف عؼسقٌؿ 

ٓ  عستدل بف يف غقر محاؾ الـطاؼ ماا ُساؽت طـاف   الدٓلة، هؾ أكت عستدل بف يف محؾ الـطؼ و

 هذا عؼسقؿ دٓلة الؾػظ إلك الؿـطقق والؿػفقم، وقد ذكركاه قال: 

 ِمررررْن ِوَفررررٍة ُأْخررررَرى إَِلررررى: الرررررَؿْػُفو ِ 

 

ُِو ِ  (57) ررررري الررررررَؿـْ
 َوَطْؽِسرررررِه الررررررَؿـُْقوِ  فِ

 مر معاكا البقت يف إول، ثاين بقت يف الدٓٓت، قال: 

 ِمررررْن ِوَفررررٍة ُأْخررررَرى إَِلررررى: الرررررَؿْػُفو ِ 

 

ُِو ِ  (57) ررررري الررررررَؿـْ
 َوَطْؽِسرررررِه الررررررَؿـُْقوِ  فِ

ُِوِ (؛   ي الَؿـْ
الثاين ُيسؿقهنا: دٓلاة غقار يعـل يف كظؿ الؽالم، ُكطَِؼ بف يف كظؿ الؽالم، و )فِ
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 الؿـظقم.

 الؿـطقق طرفـا: أكف آستدٓل بالؾػظ يف محؾ الـطؼ، أو فقؿا ُكطؼ بف.

َترْقِن َلرْم َيْحِؿرَل اْلَخَبرَث » :ملسو هيلع هللا ىلصولـُؿثمؾ طؾك هذا بؿثال: قال  آساتدٓل  ؛«إَِذا َبَؾَغ َاْلَؿاَء ُقؾَّ

لـجاسة، مـطاقق وٓ مػفاقم  مـطاقق، هبذا الحديث أن الؿاء الؽثقر ٓ يـُجس بؿجرد وققع ا

َتْقنِ » الحديث يتؽؾؿ طـ الؿاء الاذي بؾاغ قؾتاقـ، وٓ الؿااء الؼؾقاؾ الاذي لاؿ  ؛«إَِذا َبَؾَغ َاْلَؿاَء ُقؾَّ

 يبؾغفا  طؾك الذي بؾغ فآستدٓل بف يف مسللة الؿاء الؽثقر استدٌٓل بالؿـطقق.

ؾؿ طـ الؿاء الؼؾقؾ، لؽاـ ُطارل مـاف وآستدٓل بف يف غقر ما كطؼ الـص بف: الـص ما عؽ

 أن الؿاء الؼؾقؾ يـُجس ففذا استدٌٓل بالؾػظ يف غقر محؾ الـطؼ، هذه دٓلة الؿػفقم.

صقب الؿـطقق هؾ معـك كقكف مـطقًقا أكف صاري   وٓ ماا يؾازم  ٓ يؾازم: ٕكاف كؿاا قؾـاا 

فؼاد يؽاقن الؿـطاقق  لؽؿ: إن الؿـطقق والؿػفقم باطتبار محؾ آساتدٓل ٓ باطتباار الؼاقة،

 صريًحا وقد يؽقن الؿـطقق غقر صريٍ ، فالؿـطقق قال:

رررررررررِم  ُِٓطَٛمَوَقسِّ َُ ـــ َِ ايـــــــ ررررررررررِي  : لؾ َّ

 
(74)  َِ رررررِحق ررررري الررررررَؿْذَ ِب ال َّ

 َوَ ْقررررررِِه فِ

هااذه الؼسااؿة الصااحقحة التاال اطتؿاادها صاااحب )مختصاار التحرياار(، أكااف يـؼسااؿ إلااك:  

 )مـطقق صري ، ومـطقق غقر الصري (.

لصري : الؾل هل ثالث دٓٓت، هذه الدٓٓت الثالث اخُتؾػ فقفا بعضفؿ قاال: فغقر ا

أهنا مـ باب الؿػفقم ولقست مـ باب الؿـطقق، وبعضفؿ قال: إهنا مـ بااب الؿـطاقق، وهـاا 

 قال: إهنا مـ باب الؿـطقق غقر الصري  ففل مـطققة ولؽـف غقر صري ، ما هل  قال:

َلررررررررررررُة اْقتَِ ررررررررررررا َٓ َِ  ءِ َفَغْقررررررررررررُرُه: 

 

َٓلررررررررررررُة اإِليرررررررررررررَؿاءِ  (75) َِ  إَِشرررررررررررراَرٌة، 

 إًذا طـدكا: 

 .دٓلة آقتضاء 

 .ودٓلة اإلشارة 

 .ودٓلة اإليؿاء والتـبقف 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 اإليؿاء ُيسؿك اإليؿاء والتـبقف واحد يعـل قسؿ واحد.

 وقد ذكركا دٓلة اإليؿاء يف أي مبحث  يف الؼقاس، ص  وٓ ٕ  قؾـا: أن الـص:

: َِ  َوَمْسرررررَؾُك الرررررـَّهِّ ررررررِي  إِلرررررى ال َّ

 

(46)  َِ َِّررررررراِ رِ، اإِليررررررررَؿاِء ِذي التَّْؾِؿرررررررق  َفال

 وهـا بقاٌن لفا يف مقضٍع آخر: وهق مقضع الؿـطقق غقر الصري . 

مااا هاال دٓلااة آقتضاااء  خؾقـاال أططقااؽ مثااال طؾااك الؿـطااقق، مااـ يعطقـااا مثااال طؾااك 

 الؿـطقق الصري  

ؾ الـطاؼ صاريًحا بدٓلاة الؿطابؼاة، الؿـطقق الصري  أن يؽقن دخقل هذا الؾػظ يف محا

ماثاًل: صاؾقت يف الؿسااجد، دٓلاة هااذه العباارة طؾااك أكاؽ صااؾقت يف الؿساجد، وأن صااالعؽ 

 كاكت يف الؿسجد مـطقق صري  وٓ غقر صري   مـطقق صري .

ودٓلة هذه العبارة طؾك وجقد مسجٍد يف البؾدة، أن خؾقـل أططقاؽ مثاال: ألؼقـاا درًساا 

يف مديـاة ُطـقازة، أن هاذا  –رضال اهلل طـاف –ف بؿسجد طؾل بـ أبل صالب يف طؾؿ أصقل الػؼ

 ٕين ألؼقت الدرس هذا مـطقق صري . إيش الؽالم سقؼ لبقان 

–يجل واحد يروح يؼاقل: عارى يف مساجد يف ُطـقازة اساؿف مساجد طؾال باـ أبال صالاب 

بقاان أكاف يف مساجد هؾ سقؼ الؽالم لبقان هذا الؿعـك  ٕ ما سقؼ، هؾ ساقؼ ال -رضل اهلل طـف

 بُعـقزة  ٕ ما سقؼ الؽالم.

دٓلة هذا الؽالم طؾاك وجاقد هاذا الؿساجد يف مديـاة ُطـقازة  -أيفا اإلخقة الؽرام-ففذه 

دٓلة إشارة: ٕن الؿعـك ما سقؼ ماـ أجاؾ ذلاؽ، إًذا اإلشاارة ساتليت معـاا هال آساتدٓل باف 

 بغقر ما سقؼ مـ أجؾف.

ؽقن يف الؽالِم عؼاديٌر ٓ باد مـاف ٓ يساتؼقؿ الؽاالم بغقاره، آقتضاء ما هق  آقتضاء أن ي

تِي اْلَخَقُل َوالـِّْسَقانَ »قال لؽ مثؾ:  إيش مثؾ  َ  َطْن ُأمَّ
: إمة فقفا خطل وفقفا كساقان وٓ ماا «ُرفِ

-فقفا  عشقفقن إمة اإلسالمقة يؼع فقفا أخطاء ويؼع فقفا كسقان وٓ ما يؼع  يؼاع، باؾ الـبال 

المْ َطَؾْقِف  الُة َوالس   يـسك، ص  وٓ ٕ  -الص 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

( بعاض ماا يؼقلاقن، الؿؼصاقد أن  ـ  َُس َٕ ك  وفقف بعض إلػاظ طـد إصقلققـ: )إِكمل ُأَكس 

المْ -الـبل  الُة َوالس  يؼاع مـاف الـساقان وٓ ماا يؼاع  فضااًل طاـ غقاره ماـ إماة، إًذا  -َطَؾْقِف الص 

تِي اْلَخَقُل وَ » َ  َطْن ُأمَّ
: هؾ معـاك هاذا رفاع الخطال والـساقان  وٓ رفاع إثاؿ الخطال «الـِّْسَقانَ ُرفِ

والـسقان  رفع إثؿف، فال بد لقص  الؿعـك أن عؼدر يف الحاديث شالء محاذول، هاذه اساؿفا 

 دٓلة آقتضاء.

ْقتَِ ا التَّْؼِديُر فِي العبرارةفؼال الـاضؿ: )
ِ
ُرفاع إثاؿ الخطال والـساقان أو حؽاؿ الخطال (: َفآ

 قان، هذا آقتضاء.والـس

: يعـل دٓلة اإلشارة هل دٓلة الؾػاظ طؾاك معـاك لاؿ ُيساؼ (َما لْم ُيَسْق ِمْن َأْوِؾِه: إشارة)

 الؽالم مـ أجؾف.

يف بقاان  -َطاز  َوَجاؾ  -يؿثمؾقن لف بلمثؾة طديدة، مـ أمثؾتف طؾاك سابقؾ الؿثاال: يف قاقل اهلل 

صا  كاده  ويف  [05إحؼاال:] ﴾اُلُف َثالُثاقَن َشاْفًراَوَحْؿُؾاُف َوفَِصا﴿وجقب الرب بالقالادة، قاال: 

ـِ ﴿أية إخرى:  ماـ أيتاقـ، لاؿ يساؼ أي مـفؿاا  لؿ يالت أّي  [04لؼؿاان:] ﴾َوفَِصاُلُف فِل َطاَمْق

 لبقان أقؾ مدة الحؿؾ، ص  وٓ ٕ 

لؽـ اسُتـبط مـفا معـك ما سقؼ الؽالم ماـ أجؾاف، وهاق أن أقاؾ مادة الحؿاؾ ساتة أشافر: 

اص مـفاا ساـتقـ ٕن ث فَِصااُلُف فِال ﴿ [05إحؼاال:] ﴾َوَحْؿُؾاُف َوفَِصااُلُف َثالُثاقَن َشاْفًرا﴿الثاقـ كؼم

ـِ  : أربعة وطشريـ شفر، الباقل كؿ  ساتة أشافر الؾال هاق مادة الحؿاؾ، هاذا [04لؼؿان:] ﴾َطاَمْق

استدٓل بالـص يف غقر ما سقؼ ماـ أجؾاف، وهاق اساتدٓل صاحق  لؽاـ لاؿ ُيساؼ الؽاالم ماـ 

 ؾف.أج
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
ل، فؼال: ل هـا لؽـ هـا ُطرم  وأما اإليؿاء فؼد ذكركاه يف العؾة، ولؿ ُيعر 

 إِْن ُقرررررررَِن الُحْؽررررررُم بَِوْصررررررٍو َورررررراَءا

 

هِ  (77) رررررررررْل بِرررررررررِه َوَسرررررررررؿِّ َُا٤َا َطؾِّ  اإٔلٜــــــــــ

ذا بعقاًدا طاـ إذا اقرتن الحؽؿ بقصٍػ لق لؿ يؽـ هذا القصػ طؾًة لفذا الحؽؿ، لؽاان ها 

 الػصاحة.

يعـل مثاًل لق قال شخٌص: خذ هذه ألػ ريال ُععطك لؾطالاب الؿجتفاد، العؾاة التال ُياراد 

إططاااء الطالااب مااـ أجؾفااا مااا هاال  آجتفاااد، لااق قااال قائااؾ: ٓ هااق أراد أن يعطاال الطااالب 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

عؾاؿ، الػؼراء، ولؽـ الغالب أن الؿجتفاد يؽاقن فؼقاًرا: ٕن الغـال ماثاًل مؿؽاـ يـشاغؾ طاـ ال

فالعؾة هل الحاجة والػؼر، كؼقل: هذا الؽالم بعقد طـ الػصاحة، والػصااحة إذا أراد أن ُيعؾماؾ 

 بالحاجة قال: أكرم الطالب الؿحتاج، ألقس كذلؽ 

اااِرَقُة َفاااْقَطُعقا ﴿: -َطااز  َوَجااؾ  -فؽااذلؽ كؼااقل يف كااالم الشاارع، قااال اهلل  اااِرُق َوالس  َوالس 

 [03آكػطاار:] ﴾إِن  إَْبَراَر َلِػال َكِعاقؿٍ ﴿ما العؾة يف قطع القد  كقكف سارًقا،  [38الؿائدة:] ﴾َأْيِدَيُفؿا

اَر َلِػل َجِحقؿٍ ﴿لربهؿ،   يعـل لػجقرهؿ، واض  هذا  [04آكػطار:] ﴾َوإِن  اْلُػج 

 إِْن ُقرررررررَِن الُحْؽررررررُم بَِوْصررررررٍو َورررررراَءا

 

هِ  (77) رررررررررْل بِرررررررررِه َوَسرررررررررؿِّ َُا٤َا َطؾِّ  اإٔلٜــــــــــ

اإليؿاء والتـبقف، وقد ذكركاا ذلاؽ يف  إيش العؾة يف قطع القد هل السرقة، بدٓلة طرفـا أن  

 مبحث العؾة.

وصبًعا يذكرون أمثؾًة وصقًرا لدٓلة اإليؿاء لاقس هاذا محاؾ عػصاقؾفا: ٕن هاذا الؽتااب 

 مختصر ومقجز.

ن ماا اكتفقـا مـ الؿـطاقق الصاري  وغقار الصاري   وٓ ماا اكتفقـاا مـاف  اكتفقـاا، بااقل أ

ُيؼابؾ الؿـطقق، ما الذي ُيؼابؾف  الؿػفقم، وهاق آساتدٓل باالـص آساتدٓل يف غقار محاؾ 

 الـطؼ، قال: 

ررررررا  َُِأمَّ ٖٝٔ ََُفا ـــ  َفِؼْسررررررَؿاِن ُ َؿررررررا: ايــــ

 
 ُمَوافِرررررررٌق، ُمَخرررررررالٌِو َقرررررررْد ُقِسرررررررَؿا: (78)

 لـاضؿ.مػفقم مقافؼة ومػفقم مخالػة، والؿخالػة عـؼسؿ إلك ستة أقسام سقذكرها أن ا 

 لؽـ قبؾ أن كذكر كريد أن كعرل ما هق مػفقم الؿقافؼة  وما هق مػفقم الؿخالػة 

لق جاء واحد وقال لؽ: أي صالب يلخاذ درجاة عساعقـ بالؿائاة يف اختباار الادورة ُيعطال 

إجازة يف الـظؿ ماثاًل، عصاقر لؼقات يف إطاالن الادورة: ُيعطاك الطالاب إجاازة إذا حصاؾ طؾاك 

 ، أن سـستػقد مـ هذا ثالثة فقائد:%(92درجة يف آختبار )

طـاادكا صالااب حصااؾ طؾااك درجااة عسااعقـ، وطـاادكا صالااب حصااؾ طؾااك درجااة خؿسااة 

وعسعقـ، وطـدكا صالب حصؾ طؾك درجة سبعقـ، الؾػظ هذا يادل طؾاك حؽاؿ هامٓء الثالثاة 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

وٓ ٕ  يدل طؾك حؽؿ هامٓء الثالثاة، فدٓلتاف طؾاك ماـ حصاؾ طؾاك درجاة التساعقـ دٓلاة 

 ق.مـطق

صقب دٓلتف طؾك مـ حصؾ طؾك درجة خؿسة وعسعقـ هق ما عؽؾؿ، قال: الطالب الاذي 

يصاقر فقاف  كؼاقل: دل  طؾقاف إياش يحصؾ طؾك درجاة التساعقـ، صقاب وأباق خؿساة وعساعقـ 

بؿػفقم الؿقافؼة، فنذا كان التسعقـ يلخذ فخؿسة وعسعقـ مـ باب أولك، ففذا دٓلتاف ُساؽت 

 م الؿقافؼة، ومػفقم الؿقافؼة قد يؽقن أولقًيا وقد يؽقن مساوًيا.طـف، فاستدلؾـا طؾقف بؿػفق

والطالااب الؾاال حصااؾ طؾااك درجااة ساابعقـ اسااتدلؾـا طؾقااف بؿػفااقم الؿخالػااة، مػفااقم 

الؿقافؼة معـاها أكؽ أططقت الؿسؽقت طـف حؽؿ الؿـطقق بف، فلططقت أبق خؿساة وعساعقـ 

ؿ مخاالػ لحؽاؿ الؿـطاقق باف، حؽؿ التسعقـ، ومػفقم الؿخالػة ععطل الؿسؽقت طـاف حؽا

فؼؾت: أبق سبعقـ لقس لف إجازة يف الـظؿ لؿػفقم الؿخالػة، ولؽـ اإلطالن أضـاف مؽتاقب إذا 

 حضر ما يف اختبار ص  

ففااذا مااا يتعؾااؼ بؿػفااقم الؿقافؼااة ومػفااقم الؿخالػااة، مػفااقم الؿقافؼااة لااف أقسااام، ولااف 

َطاز  -الؿخالػة  هذا إن شاء اهلل  شروط، متك كعؿؾ بؿػفقم الؿخالػة  ومتك ٓ كعؿؾ بؿػفقم

 يف الدرس الؼادم. -سبحاكف وععالك-سـذكره بنذن اهلل  -َوَجؾ  

أن يؽقن ما ععؾؿـاه طؾًؿا كافًعاا، ولقجفاف خالًصاا، وصاؾ ك  -سبحاكف وععالك-وكسلل اهلل 

 اهلل وسؾ ؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 

 
 الذرس التاسع عشر

¢ 

ا بعد ....  الحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 

طرفـا أيُّفا اإلخقة الؽرام أن الؽالم يـؼسؿ إلك مـطقق ومػفقم، صا  وٓ ٕ  الؿـطاقق: 

 هق آستدٓل بالؾػظ يف محؾ الـطؼ فقؿا ُكطؼ بف.

 بف يف غقر محؾ الـطؼ، الؾل هق بؿا ُسؽت طـف الؾل هق الؿػفقم، قال: الثاين: آستدٓل

ررررررا  َُِأمَّ ٖٝٔ ََُفا ـــ  َفِؼْسررررررَؿاِن ُ َؿررررررا: ايــــ

 
 ُمَوافِرررررررٌق، ُمَخرررررررالٌِو َقرررررررْد ُقِسرررررررَؿا: (78)

%( 90وقااد طرفـااا مااا هااق مػفااقم الؿقافؼااة، ومااا هااق مػفااقم الؿخالػااة، وطرفـااا صالااب ) 

 لؿخالػة، مػفقم الؿخالػة أيُّفا اإلخقة الؽرام ستة أكقاع.الؿثال، كليت أن إلك أكقاع مػفقم ا

َُاقا : ) َُا(وإلػ هذه لقست ألػ التثـقة، ) (:َقِد ُقٔس ٕ، هل أصااًل قاد ُقساؿ، ماا  َقِد ُقٔس

 هق  مػفقم الؿخالػة إخقر، مقافٌؼ هذا واحد.

َُا)  )ُقِسااَؿا(: هااذه ألااػ ( الؿخااالػ إلااك سااتة أقسااام، إًذا هااذا التؼسااقؿ ََُدــأيْف َقــِد ُقٔســ

َُا  اإلصالق، هل إصؾ قد ُقسؿ، لؽـ فتحة بعؽس صاارت ألاػ، ) (: يعـال قاد ُقساؿ َقـِد ُقٔسـ

 مػفقم الؿخالػة إلك ما يليت: واحد قال:

 ِْ رررْرِط، َوالَوْصرررِو، َوِقْسرررَؿٍة، َطرررَد  لِؾشَّ

 

 َوَ اَيرررررررررررٍة، َوَلَؼرررررررررررٍب َفْؾُتْعَتَؿرررررررررررْد  (79)

 ستة. 

 :أولفا: مػفقم الشرط 

ركاه مراًرا: وقد مث   َتْقِن َلْم َيْحِؿرَل اْلَخَبرَث »ؾـا لف بؿثال كر  مػفقمفاا إذا لاؿ  «إَِذا َبَؾَغ َاْلَؿاَء ُقؾَّ
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 يبؾغ حؿؾ الخبث، ص  وٓ ٕ  مػفقم الشرط إذا، هذا مػفقم الشرط.

 .الثاين: مػفقم القصػ 

َكراةَ »كؿا جاء يف الحديث:  ري َسرائَِؿِة اْلَغرـَِم الزَّ
ـؿ ُوصاػت بلهناا ساائؿة، أن هاذه الغا« فِ

مػفقم الؿخالػة الغـؿ الؾل فقفا الزكاة: أهنا الساائؿة، مػفاقم الؿخالػاة: أن الؿعؾقفاَة ٓ زكااة 

 فقفا، هذا مػفقم وصػ مػفقم الصػة ُيسؿك.

 .الثالث: مػفقم الؼسؿة 

قكف مػفقم التؼسقؿ، ما معـك مػفقم التؼسقؿ  مػفقم التؼسقؿ أن ُيؼسؿ الطاالب إلاك  ُيسؿُّ

 سؿقـ، فقؼقل مثاًل: صالب الدورة طؾك قسؿقـ:ق

 الؼسؿ إول: الؼادمقن مـ خارج ُطـقزة، ففمٓء ُيقفر لفؿ السؽـ.

 الؼسؿ الثاين: الطالب الذيـ هؿ مـ أهؾ ُطـقزة.

بس وسؽت، هؾ بق ـ حؽؿفؿ  ما بق ـ حؽؿفؿ، طرفـا حؽؿفؿ ماـ مػفاقم التؼساقؿ لؿاا 

ؿفؿ إلك اثـقـ إلك قسؿقـ.  قس 

 ك الؼسؿ إول حؽًؿا طرفـا أن الؼسؿ الثاين بخالفف يف هذا الحؽؿ.فلطط

اا  «الثَّقُِّب َأَحق  بِـَْػِسرَفا ِمرْن َولِقَِّفرا، َواْلبِْؽرُر ُ ْسرَتْلَمرُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوُيؿثؾقن لف بؿثال: وهق ققلف  لؿ 

اؿفؿ قساؿقـ: أططاك إول حؽًؿاا: : «الثَّقُِّب َأَحق  بِـَْػِسَفا ِمْن َولِقَِّفا، َواْلبِْؽرُر ُ ْسرَتْلَمرُ »قال:  قس 

وهق أن الثقب أهنا أحؼُّ بـػسفا مـ ولقفا، طؾؿـا أن الثاين بخالفف وأن البؽر ولقُّفا أحؼُّ بـػسافا 

يعـال اساتحباًبا  ؛«ُ ْسرَتْلَمرُ »مـفا: ولفذا استدلقا بف طؾك مسللة إجبار البؽار يف الػؼاف، وحؿؾاقا 

 حتك يستؼقؿ الؼسؿة، واض  هذا 

 مػفقم العدد:الرابع : 

درجااة عسااعقـ لفااؿ مثالااف: مااا ذكركاااه مااـ حصااؾ طؾااك درجااة عسااعقـ، الحاصااؾقن طؾااك 

َٓ َيِحرل  لُِؿرْمِمٍن َأْن َيْفُجرَر َأَخراُه َفرْوَ  »شفادة، درجة ثؿاكقـ لاقس لفاؿ، مػفاقم طادد ومثالاف: 

 طرفـا أن هجره دون الثالث أكف ٓ يحُرم: لؿػفقم العدد. «َثَ ٍث 

 م الغاية.الخامس: مػفق 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ااالِة َفاْغِسااُؾقا ُوُجااقَهُؽْؿ ﴿: -َطااز  َوَجااؾ  -قااال اهلل  ـَ آَمـُااقا إَِذا ُقْؿااُتْؿ إَِلااك الص  ااِذي َفااا ال  َيااا َأيُّ

أوجاب الغساؾ إلاك الؿرفاؼ، وساؽت طاـ حؽاؿ ماا بعااد  [6الؿائادة:] ﴾َوَأْياِدَيُؽْؿ إَِلاك اْلَؿَرافِاِؼ 

، فؿػفقمف أن ماا بعاد الغاياة حؽؿاف مخاالٌػ الؿرفؼ، فعرفـا أكف لقس بقاجب: ٕكف جعؾف غاية

 لؿا قبؾف.

َقاَم إَِلك الؾ ْقؾِ ﴿وقد عؽقن الغاية يف الزمان:  قا الصم معـاهاا بعاد الؾقاؾ  [087البؼارة:] ﴾ُثؿ  َأعِؿُّ

 إذا أذ ن الؿغرب طؾك صقل ُعْػطِر، هذه غاية الزمان وهاديؽ غاية الؿؽان.

 :)ػفقم الؾؼب.م الساِس: )َفَؾَؼٍب َفْؾُتْعَتَؿد 

( إشارة إلك أن الؿػاهقؿ الستة كؾفا معتاربة، ومـفاا مػفاقم الؾؼاب، ماا َفْؾُتْعَتَؿدقال لؽ: )

ره وجعؾف آخر واحد، والخالل فقف  هق مػفقم الؾؼب  صبًعا مػفقم الؾؼب أضعػفا: ولفذا أخ 

قن بؿػفقم الؾؼب، ما معـك مػفقم الؾؼب   ققي معـاه أن الجؿفقر ٓ يحتجُّ

ؾمؼ الحؽؿ طؾك اسٍؿ جامد مثاًل، فقؼقل لؽ مثاًل: زيٌد لف هدياة، معـاهاا أن غقار زياٍد أن ُيع

 لقس لف هدية.

 «َوُوِعَؾرْت ُ ْرَبُتَفرا َلـَرا َصُفروًرا»ومـ أمثؾتفا يف الـصقص التل اسُتدل هبا يف مػفقم الؾؼب: 

اس يعـال يف إرض، صقب غقر الرتاب  الرتاب هؾ هاق صاػة  ٕ، الارتاب جاـٌس ماـ إجـا

مااؾ وأن كااؾ  شاالٍء يف  أشاابف مااا يؽااقن بعؾااٍؿ طؾااك هااذا الجااـس، فؿػفقمااف أن الصااخر وأن الر 

اؽ باف ماـ مػفاقم  إرض غقر الرتاب لقس بطفقٍر لـا: يعـل ٓ يص  التقؿؿ بف، ففذا مؿاا ُعؿسم

 الؾؼب.

معتؿدة وحجة، لؽـ لفاا شاروط، فقاف شاروط  -أيفا اإلخقة الؽرام-لؽـ هذه الؿػاهقؿ 

ر ومـتفاقـ  -يفا اإلخقة الؽرامأ- فقف شرط لؿ كذكره، وقؾـا: إكف مشارتٌط يف كاؾ الؿساائؾ مؼاد 

 إذا دل  الدلقؾ طؾك عرك الؿػفقم اكتفقـا هذا واض . إيش مـف، وهق 

إِْن ﴿: -َطاز  َوَجاؾ  -يعـل مثاًل: إذا قؾـا: مػفقم العادد ُحجاة، هاؾ معـاك هاذا أن قاقل اهلل 

ـْ َيْغِػااَر اهلُل َلُفااؿْ َعْسااَتْغِػْر َلُفااْؿ َساا ًة َفَؾاا ـَ َماار  معـاهااا لااق أكااف اسااتغػر لفااؿ واحااد  [82التقبااة:] ﴾ْبِعق

 .-سبحاكف وععالك-وسبعقـ مرة ُيغػر لفؿ  ٕ: لدٓلة الدلقؾ طؾك أن اهلل ٓ يغػر لفؿ 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 
لؽـ هذه الشروط هل شروط آحتجاج، متك كحتج بؿػفقم الؿخالػة  هباذه الشاروط، 

 ْرُصَفا(:)َوَش قال: 

  :ُؽوَن َخَرَوْت لَِغالٍِب(:واحد َ َّٓ  )َأ

ٓ  يؽاقن خارج  يعـل أٓ يؽاقن هاذا القصاػ أو هاذا الشارط أو هاذه الغاياة أو كحقهاا، أ

ج الغالاب فاال ُيعتارب مػفقماف، كقاػ خارج مخارج  ج الغالب، فلما إذا كان قد خرج مخر  مخر 

 الغالب 

ج الغالب يعـل ذكر أغؾب مؿاا  -سابحاكف وععاالك–الصاقر، كؼاقل اهلل  كؼقل: خرج مخر 

عِال ﴿: -ُسْبَحاَكُف َوَعَعاَلك-ُذكر يف هذا ققل اهلل  ـْ كَِساائُِؽُؿ الال  عِل فِل ُحُجقِرُكْؿ مِا َوَرَبائُِبُؽُؿ الال 

ـ  َفال ُجـَاَح طؾقؽؿ ـ  َفنِْن َلْؿ َعُؽقُكقا َدَخْؾُتْؿ بِِف ماة : الربقباة [23الـساء:] ﴾َدَخْؾُتْؿ بِِف ٓ عؽاقن محر 

 إٓ إذا دخؾ بلمفا.

مة إٓ إذا كاكت يف حجره  قال لؽ: ٕ، حتك لق لاؿ  صقب هؾ كؼقل: الربقبة ٓ عؽقن محر 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 عؽـ يف الحجر: ٕكف ذكر الغالب، فال طربة بؿػفقمف هذا واحد.

ي هذا أن اهلل  ا ُيؼقم عِال فِال ُحُجا﴿ قال: -َطز  َوَجؾ  -ومؿ  ـْ كَِساائُِؽُؿ َوَرَبائُِبُؽُؿ الال  قِرُكْؿ مِا

ـ   عِاال َدَخْؾااُتْؿ بِِفاا ـ  َفااال ُجـَاااَح طؾااقؽؿ﴿، قااال: [23الـساااء:] ﴾الال   ﴾َفاانِْن َلااْؿ َعُؽقُكااقا َدَخْؾااُتْؿ بِِفاا

ـ  يف حجاقركؿ فاال جـااح طؾاقؽؿ، ٕ ساؽت طـاف، وهاذا مؿاا  [23الـسااء:] ولؿ يؼؾ: فنن لؿ يؽا

ت الربقباة يف الحجار أو لاؿ عؽاـ يف الحجار فنهناا ُيؼقيف أن هاذا مػفاقم غقار معتارب، ساقاء كاكا

ج الغالب. مة، واض  معـك خرج مخر   محر 

 .وكذلؽ مـ شرصفا: أٓ عؽقن قد خرجت لحادثٍة معقـة لحالٍة معقـة 

كؿا لق جاء رجٌؾ فؼال: طـدي دواب سائؿة ففؾ فقفا زكاة  ٕ هذه الجقاب طاـ سامال، 

خص حالة ماثاًل معقـاة صالاب طؾاؿ أخاؾ  باإدب ماثاًل، ما خرج لحالٍة معقـة مثاًل: عليت إلك ش

فؼقؾ لف: صالب العؾؿ ٓ يؾقؼ أن ُيخؾ  بإدب، أن هق يتؽؾؿ طـ هذه الحالة، هاؾ معـاهاا أن 

غقر صالب العؾؿ يؾقؼ بف اإلخالل بإدب وٓ ٕ  ٓ: ٕكف يتؽؾؿ طـ حالٍة معقـة فال طاربة هـاا 

 بالؿػفقم.

طـ أن عحج  طـ أبقفا  قال: ُحجم طاـ أبقاِؽ، فقؼاقل قائاؾ: هـاا ُقق اد  أو مثاًل سللت الؿرأة

ذلؽ بإب، ومػفقمف أن إخ ٓ ُيَحُج طـف  ٕ: ٕن هذا جااء بقاًكاا لفاذه القاقعاة الؿعقـاة فاال 

 ُيعترب مػفقمف.

 )َؿْت  :)َأْو ُفخِّ

ا ٓ  يؽاقن قاد خارج مخ  رج التػخاقؿ، مـ شرط مػفقم الؿخالػة اطتبار مػفقم الؿخالػاة أ

 كقػ خرج مخرج التػخقؿ 

ؿفا، كؿاا قاال اهلل  ع الؿسللة ويؼبمُحفا، أو يعظمؿفا ويػخم َطاز  -يعـل ُذكر ققٌد أو وصٌػ ُيبشم

ـًا﴿: -َوَجؾ   هاؾ معـاك هاذا إذا ماا : [33الـقر:] ﴾َوٓ ُعْؽِرُهقا َفَتَقاعُِؽْؿ َطَؾك اْلبَِغاِء إِْن َأَرْدَن َعَحصُّ

اع الصاقر، وهال صاقرة التال عرياد أراد التحصـ ي جقز يؽرهفا طؾك البغاء  ٕ، لؽـف ذكر أبش 

 التحصـ وهق يؽرهفا طؾك البغاء حتك يؼب  إمر يف قؾقب السامع.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

َباا َأْضاَعاًفا ُمَضااَطَػةً ﴿: -َطز  َوَجاؾ  -وكذلؽ ققل اهلل  ذكار  [032آل طؿاران:] ﴾ٓ َعاْلُكُؾقا الرم

وأغؾظفا، هق لقس مراده أن الربا إذا كاان ضاعػ وٓ ضاعػقـ  أقب   الصقر وأبشعفا وأطظؿفا

 يجقز ٕ، واض  هذا  قال:

ُُ َطررررررْن ُسررررررَما ِ   َوِمْثُؾَفررررررا: الَجررررررَوا

 

ُة اْمتِـَرررررررررراِن ِذي الَجررررررررررَ  ِ  (80) َِ  ِزَيررررررررررا

طؾااك  -َطااز  َوَجااؾ  -، فاانذا كااان القصااػ جاااء لبقااان الؿـااة امتـااان اهلل -ساابحاكف وععااالك- 

: هؾ يدل طؾاك أكاف [04الـحؾ:] ﴾لَِتْلُكُؾقا مِـُْف َلْحًؿا َصِري ا﴿يف البحر:  -ز  َوَجؾ  طَ -طباده، قال اهلل 

ٓ يجقز أكؾ السؿؽ الـاشػ  ٕكف الذي أباحف لـا يف أية أن كلكؾ مـ البحر الؾحاؿ الطاري، 

د لحؿ السؿؽ فقؽقن كاشًػا، يجاقز  صب بعض إسؿاك لحؿفا كاشػ، أو بعض إحقان ُيؼد 

 ف يا شقخ أكؾ

مػفقم الؿخالػة أكف ٓ بس علكؾ الطري  كؼقل: ٕ، هـا ذكر أطظؿ صاقر آمتـاان وهال: 

ُة اْمتِـَرراِن ِذي صااقرة الؾحااؿ الطااري، فؾااؿ ياارد إخااراج مااا طااداه مااـ اإلباحااة، هااذا معـااك  َِ )ِزَيررا

 : يعـل أن يخرج الؾػظ مخرج زيادة آمتـان، وبقان أطظؿ صقر الؿـة.الَجَ ِ (
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
ثؿ رجع مرة أخرى إلك الؿـطقق، وقال لؽ: اكتبف هـاك صقٌغ لؾحصار وذكار مـفاا ثالثاة، 

 عػقد الحصر كطًؼا ٓ مػفقًما، كطًؼا: يعـل بدٓلة الؿـطقق ٓ بدٓلة الؿػفقم، وهل:

 .إكؿا( هذا إول( 

َؿررا إْطَؿرراُ  بِالـِّقَّرر»عؼااقل طؾااك ساابقؾ الؿثااال:  صبًعااا إكؿااا -: يعـاال إكؿااا إطؿااال «اِت إِكَّ

َؿرا إْطَؿراُ  بِالـِّقَّرراِت »ويااـ دٓلاة آقتضااء   -إطؿاال فقفاا حصار وفقفاا دٓلاة اقتضااء : «إِكَّ

 ففؿتؿ دٓلة آقتضاء وٓ راحت 

 ...الطالب: 

أحسـت، إكؿا صحة إطؿال بالـقات، ٓ بد مـ هذا التؼدير، لقش  ٕن إطؿاال عقجاد  

لقاقع مقجقدة ضاهرة مقجقدة والـقة معدومة، الؿجـقن ما يعؿاؾ  يحصاؾ مـاف طؿاؾ وٓ يف ا

 ٕ  يحصؾ مـف، والصغقر دون التؿققز وغقرهؿ مع اكتػاء الـقة.

فالؿراد: إكؿا صحة إطؿاال، فاحتجـاا إلاك التؼادير فآقتضااء التؼادير يف العباارة، هاذه 

 دٓلة آقتضاء.

َؿا إْطَؿاُ  بِالـِّ » : يدل طؾك صحة العؿؾ بالـقة، وأن العؿؾ بغقر كقٍة ٓ يص ، ص  «قَّاِت إِكَّ

 وٓ ٕ 

هؾ كؼقل: إن الحديث كطؼ بصحة العؿؾ بالـقة وسؽت طؿا سقاه  وٓ كؼقل: الحاديث 

كطؼ بصحة العؿاؾ بالـقاة وبطاالن العؿاؾ بغقار كقاة  الثاكقاة: ٕن )إكؿاا(: ُعػقاد الحصار كطًؼاا، 

 قر والـػل طؿا طداه، واض  هذا: ولفذا قال:الحصر اإلثبات يف الؿحص
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

رررررررَؿا( ُكْقًؼررررررا ُ ِػقررررررُد الَحْ ررررررَرا    َو)إِكَّ

 

ا( (82) ْي(، )َصرررِديِؼي الَػررررَّ  َكرررر)الـَّاضُِم الَؿررررِّ

َُايعـل )  ْٖ ُِْطّكـا ُتٔفٝـُد    (: عػقد الحصار، كطًؼاا وٓ مػفقًماا  كطًؼاا دٓلاة مـطاقق )ٔإ َُـا(  ْٖ َٚ)ٔإ

 (.احَلِصَسا

 ب أخرى عػقد الحصر كطًؼا أيًضا:هـاك أسالق

ِٟقررا : كرررر ) ُِ امَلــسِّ ٖٓــأم ُِ : يعـاال مثااؾ )إكؿااا( يف إفااادة الحصاار، الحصاار بصااقغة (اي ٖٓــأم )اي

)ِٟ ِٟ(إيش : يعـل امَلسِّ ُِ امَلسِّ ٖٓأم ٓ  الؿري.)اي    يعـل ٓ كاضؿ إ

 كوطان: -أيفا اإلخقة الؽرام-والح ر

 .
ٌ
 حصٌر حؼقؼل

 .وحصٌر إضايف 

ماا يف طاالؿ أصااًل  امثاًل: الػؼقف الشقخ فالن، العالُؿ زيٌد، قد يؽاقن الحصار حؼقؼق ا فقؼقل

غقره، وقد يؽقن الحصر إضاافًقا يعـال الاذي يصا  أن ُيطؾاؼ طؾقاف وصاػ العاالؿ طؾاك وجاف 

 التؿام والؽؿال هق زيد، العالؿ زيد هذا مثال أصقلل: العالؿ زيد.

ٌ لذلؽ طـ غقره، وقد يؽقن هاذا حؼقؼق افؼقلـا: العالؿ زيد إثباٌت لؽقن زيٍد ط
ا الًؿا، وكػل

 ا باطتبار الؽؿال مثاًل.وقد يؽقن إضافق  

ِٟو ـا قوله: ) ُِ امَلسِّ ٖٓأم فقف إشارة مـ أسرار الـظؿ، ذلؽ أن شطر البقت إول كاان يف  (:اي

 إصؾ: وإكؿا حصًرا عػقد كطًؼا، أو كحًقا مـ ذلؽ كسقت.

ا طدلف الشقخ: سعقد ا طرضت الـظؿ طؾك طفؾؿ   دد مـ الؿشايخ والـظ امقـ وكذا، كان مؿ 

اا  ري، وهق كاضؿ لف كظؿ )زاد الؿستؼـع مؾ  الـاد يف كظؿ الؿفؿات الزاد( وغقرهاا، كاان مؿ  الؿ 

لف طؾك هذا الـحق:  لف هذا الشطر فعد  ُِْطّكا ُتٔفُٝد احَلِصَساطد  َُا(  ْٖ َٚ)ٔإ  (، قال لل: هذا أكسب.)

رط الثاين كحتاج أن كغقمره مراطاًة لؼافقة الشطر إول، فغق رت فقف عغقرات فؽاان وبؼل الش

ِٟمـفا )كااا ) ُِ امَلسِّ ٖٓأم (( إشارًة إلك أن الـاضؿ لؾشطر إول هق الؿاري ٓ كااضؿ غقاره، ولاقس اي

ِٟهق الػؼقر إلك اهلل، هذا معـاة: ) ُِ امَلسِّ ٖٓأم  ( ٓ كاضؿ غقره.اي
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

: مثاال إصاقلققـ يؼقلاقن ماـ صاقغ الحصار: العاالؿ زياٌد، وهاذا حطقـاا ٖسا()َصٔدٜٔكٞ ايَف

ِٟمؽاكف ) ُِ امَلسِّ ٖٓأم  (.اي

خر الذي يذكروكف يف الحصر بتعريػ الجازأيـ يؼقلاقن: هاق قاقل الشاخص: والؿثال أ

)صديؼل زيد( مبتدأ وخرب، إذا قال: صديؼل زيد معـاها لقس طـدي صديؼ إٓ زياد، وزياد ماا 

: والػارا واحاد )َصٔدٜٔكٞ ايَفٖسا(معاكا خالص، وما هق صديؼل هق صديؼفؿ هؿ، فؼؾت:  يؿشل

 درس معاكا يف آبتدائل اسؿف الػرا، فذكرعف هـا عتؿقًؿا لقستؼقؿ الؼافقة.

اكتفقـا هبذا مـ مبحث إحؽام، ومبحاث الادلقؾ، ومبحاث الدٓلاة، بؼال طـادكا مبحاث 

كره إصاقلققن لقبقـاقا عارى ماا معـاك هاذه الؼقاطاد الؿستدل الؿجتفد، وهق مبحث مفاؿ ياذ

التل كذكرها أكؽ أي واحد يجال يلخاذ لاف كتااب ماـ كتاب إصاقل ويحػظاف، ويحاؼُّ لاف أن 

 يستـبط هبذه الؼقاطد، ٕ.

ٓ يحؼُّ ٕحٍد أن ُيعؿؾ هذه الؼقاطد لقستـبط وُيػتال الـااس، إٓ إذا اكتؿؾات فقاف شاروٌط 

 معقـة.

: أن لق أخذت كتاب )كقاػ عبـال بقًتاا( وشارح لاؽ صريؼاة البـااء يعـل أكا أططقؽ مثال

)واحد، اثـقـ، ثالثة، أربعة، خؿسة، ستة، سبعة(، وععؾ ؿت عبـل بقتؽ يف أسبقع، ععؾ اؿ الطاب 

يف شفر، وضبط ما فقف ورحت عؼدمت قؾت أبغك رخصة مؿارسة مفـاة الؿؼااوٓت، أو أبغاك 

 رخصة وٓ ٕ  يعطقكؽ  ٕ.أفت  مؽتب استشارات هـدسقة، ُععطك ال

صاا  أن الؿعؾقمااة يؿؽااـ عااروح عاادرس مااع مفـاادس، عؼااقل لااف: عاارى أكااا أحػااظ أكااقاع 

البؾقك، وأكقاع الخشب، وأكقاع إسؿـت، وأسعار كذا، ويؿؽـ هق ما يحػظفؿ كؿا عحػاظ، 

 وعرى ققاطد بـاء البقت سبعة ققاطد:

ألػقااة، ففااؾ عؽااقن بااذلؽ  الؼاطاادة إولااك: مراطاااة الؿؽااان وحػظاات لااؽ فقفااا مـظقمااة

مفـدًسااا يحااؼ لااؽ ُععطااك رخصااة لؾبـاااء  ٕ: ٕن هـاااك شااروط ٓ بااد أن عتااقفر فقااؽ لتؽااقن 

 مفـدس، لقس فؼط كقكؽ حػظت ققاطد عروح عبـل.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

كذلؽ طـدك لاق جقات طـادك كتااب يف الـجاارة، وطـادك مساتقدع مؾقاان أخشااب، هاؾ 

صغقرة، أكات طـادك طشاريـ مطرقاة،  عؽقن كجاًرا  ما عؽقن كجار، وجـبؽ واحد طـده ورشة

طشريـ مـشار، طشريـ مسؿار، كؾ إدوات مقجقدة، ومساتقدع مؾقاان بإخشااب ماـ كاؾ 

إكقاع، وطـدك كتاب مقجقد )خؿسؿائة صػحة( قرأعف أيًضا )كقػ عؽقن كجاًرا يف أسابقع(، 

أباقاب  اطؿؾ لـاا عؽػ باهللقرأعف وحػظتف، هؾ صرت كجار يص  لؽ يجقن الـاس ويؼقلقن: 

 واطؿؾ لـا أثاث وكذا وٓ ٕ 

اًرا بذلؽ، ص  وٓ ٕ  فقاف جـباؽ واحاد طـاده ورشاة صاغقرة ولاقس طـاده ٓ عؽقن كج  

ا اار وٓ ماا هاق كج  ار  يؽاقن شاقخ أخشاب، يا ٓ يشرتي شقي شاقي طؾاك قاد الطؾبقاات، كج 

 الـجار.

ظ ألػقاة، أكاا حاافظ إًذا لقست الؼضاقة يف آجتفااد أيًضاا، لقسات الؼضاقة عؼاقل: أكاا حااف

)مراقل السعقد(، وحافظ كذا، وحافظ لل مثاًل )الؽتب الستة( وحافظ ... وحافظ، هذا جازء 

 أكقد لقس هق آجتفاد ولؽـف أساٌس يف آجتفاد، الحػظ أساٌس يف آجتفاد.

لق طـدك كجار وٓ طـده أي مـشار وٓ أخشابف ضاطت وما طـده خشاب، يؼادر يطؾاع لـاا 

 در يطؾع لـا شلء، فال بد مـ اجتؿاع إمقر هذه كؾفا، واض  هذا أثاث  ما يؼ

فؽذلؽ كؼقل يف آجتفاد: ٓ يؽقن اإلكسان فؼقًفا ٕكف حػظ فؼط، وٓ يؽاقن فؼفًقاا ٕكاف 

ؾ كذا .... طرل الؾغة العربقاة فؼاط، باؾ ٓ  درس أصقل الػؼف فؼط، وٓ يؽقن فؼقًفا ٕكف حص 

 هل هذه إمقر  هذا الذي ٓ بد أن كعرفف. بد مـ اجتؿاع أمقٍر كثقرة، ما
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
(: الؾاال هااق الرابااع مااـ مباحااث إصااقل، الااذي ُطبماار طـااف يف أول الااـظؿ َوَرابًِعرراقااال: )

 بالحؽام، قال:

 ٍٔ ُِ اأُلُصــــــٛ  [َأْحَؽررررررا ُ 1َأْرَبررررررٌ :   ٔعًِـــــ

 
ِِلَّرررررررٌة،  2  (4) َلرررررررٌة،  3[َأ َٓ َِ رررررررا ُ 4[  [ُحؽَّ

 قال: 

ــا  : َمَباِحرررررررررُث الررررررررررُؿْجَتِفدِ ََٚزأبّعـــــــ

 
ُه الرررررررررَؿْوُصوُف بِالرررررررررُؿَؼؾِّدِ  (83)  َوِغررررررررد 

 الـاس قسؿان ٓ ثالث لفؿا: 

 .إما مجتفد 

 .أو مؼؾمد 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

هؾ هـاك قسؿ ثالث  حتك كجقب طـ هذا السمال ٓ بد أن كعرل ماا هاق آطتباار الاذي 

ؿ الطاالب الحاضاريـ كساتطقع أن كؼساؿفؿ كريد أن كؼسؿ الـاس طؾقف، يعـل لاق أردكاا أن كؼسا

باطتبار أهنؿ متزوجقـ أو ُطزاب، كؿ قسؿ  قسؿقـ ما فقاف ثالاث، فقاف ثالاث  عؼاقل: خاصاب، 

الخاصب أطزب، عؼقل: واحد طؼد ولاؿ يادخؾ هاذا متازوج، صا  وٓ ٕ  فصاارت الؼساؿة 

 هبذا آطتبار قسؿة ثـائقة.

أقسااام بحسااب الؿمهااؾ الدراساال:  باطتبااار آخاار: ُيؿؽااـ أن كؼسااؿ الطااالب إلااك خؿسااة

)ابتاادائل، عقسااط، ثاااكقي، وجااامعل، وماجسااتقر، ودكتااقراه( مااثاًل، هااذا صاااروا سااتة أقسااام 

يؿؽااـ واحااد يؼااقل زيااادة ساابعة، وواحااد يؼااقل: ٓ زود ٕن باطتبااار السااـة الدراسااقة ولااقس 

ؿ.  الؿمهؾ، الؿؼصقد أكف ٓ بد مـ بقان اطتبار التؼسقؿ حتك كؼسم

اطتبار أن الشاخص هاؾ لاف أن يجتفاد أو لاقس لاف أن يجتفاد  أهؾقاة آجتفااد فنذا جئـا ب

ُوجدت أو اكتػت يـؼسؿ إما مقجقدة أو مـتػقاة باس، ثاؿ الؿقجاقدة لقساقا طؾاك رعباة واحادة، 

يعـل لؿ عتخقؾ لؿا كؼقل الـاس قسؿان: )مجتفد ومؼؾمد(، هاؾ معـاك هاذا أن الؿؼؾماد الاذي ٓ 

الؼرآن ٓ يػفؿ مـف شلء، هؾ هق مثؾ مؼؾد يحػاظ )زاد الؿساتؼـع( يعرل العربقة أصاًل فقػت  

 ويحػظ )بؾقغ الؿرام(، ويحػظ )ألػقة بـ مالؽ(، هؾ هؿا سقاء 

قطًعا لقسقا سقاًء، لؽـ يف إخقر يجؿعفؿا قسؿ أن هذا مؼؾمد وهذا مؼؾمد، الؿجتفاد هاذا 

، وهاذا يحػاظ خؿساؿائة أهٌؾ لالجتفاد وهذا أهٌؾ لالجتفااد، هاذا يحػاظ ألاػ ألاػ حاديٍث 

 الؼساؿ الثالاث كػًقاا 
ُّ
ألػ حديث، بقـفؿا عػاوت وٓ ما فقف عػاوت  بقـفؿا عػاوت، فؾقس كػال

 لتػاوت الـاس يف الُرعب، سقاء كاكقا مؼؾديـ أو كاكقا مجتفديـ.

عب بلطداد الـااس ٓ عجاد اثـاقـ متسااويقـ  فالؿؼؾديـ طؾك ألػ رعبة وأكثر مـ ذلؽ، الرُّ

 ة.مائة بالؿائ

واهلل هاذا لاقس يف  ،وقد ُيشؽؾ أحقاًكا فنن أطؾك مراعب الؿؼؾديـ، قد يليت واحد يؼقل: ٓ

الؿجتفاديـ قاد يؼاقل  ِب َعاالؿجتفاديـ، وأدكاك رُ  ِب َعاأطؾك مراعب الؿؼؾاديـ، هاذا يف أدكاك رُ 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 قائؾ: ٓ هذا ما هق مجتفد هذا مؼؾمد لؽـف طاالؿ ماتؿؽـ وهؽاذا، وهاذا إن شااء اهلل كبقمـاف بانذن

 الحل الؼققم يف الدرس الؼادم.

 واهلل أطؾؿ، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

 

 

 العشرونالذرس 

¢ 

ا بعد ....  الحؿد هلل، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، أم 

مبحث آجتفاد والتؼؾقد، وقؾـا: إن الـاس يـؼسؿقن إلك قسؿقـ: )إماا  كـ ا قد وصؾـا إلك

 مجتفٌد أو مؼؾمد(: ولفذا قال الـاضؿ:

ــا  : َمَباِحرررررررررُث الررررررررررُؿْجَتِفدِ ََٚزأبّعـــــــ

 
ُه الرررررررررَؿْوُصوُف بِالرررررررررُؿَؼؾِّدِ  (83)  َوِغررررررررد 

هاق  فؽؾُّ ما لؿ يؽـ مجتفًدا ففق مؼؾمد، لؽـ ما هال شاروط الؿجتفاد  كبغاك كعارل ماـ 

الؿجتفد  وكبغك كعرل مـ هق الؿؼؾد  سُقبقمـ لاؽ الؿجتفاد ولاؿ ُيباقـ الؿؼؾاد، لاقش  ٕكاف 

 قال لؽ: وضده خالص، فؾؿ يؽـ مجتفًدا ففق مؼؾمد، فإول وهق الؿجتفد:

ِِلَّةِ  ُ  الَعالُِم بِإَ  -إن صا   التعبقار–(: هذا الشرط إول يف الؿجتفد، وهاذا شارٌط )َفإَوَّ

 يف.شرٌط معر

طـدكا الشاروط بعضافا قاد عؽاقن معرفقاة جاكاب معؾقماات، وبعضافا ٕ، جاكاب الػفاؿ 

 والؿؾؽة والُدربة.

 .فالشرط إول: أن يؽقن طالًؿا بإدلة 

والؿؼصقد بإدلة هـا: أدلة إحؽام، والعؾؿ أطؿُّ مـ الحػظ: يعـل أطاؿُّ ماـ استحضاار 

 ام.ألػاضفا، لؽـ ٓ بد أن يؽقن طالًؿا بلدلة إحؽ

وقد عؽؾ ؿ إصقلققن يف مسللة ما هل أدلة إحؽام  ما هل آيات إحؽام  كؿ طاددها، 

هؾ هل خؿسؿائة آية  أكثر، أقؾ  وما هل أحاديث إحؽام  وما الذي ُيؿث ؾ مـ كتب الساـة 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 لُقؼال: أن هذا الؽتاب جامٌع ٕحاديث إحؽام 

ٍد  ع ومضقمؼ.وعؽؿؾقا يف هذا كالًما كثقًرا ما بقـ مشدم ؾ، وما بقـ مقسم  ومسفم

بقا شروط آجتفاد كؿا يظاـ بعاض الـااس، باؾ  ولؽـ يف الجؿؾة فنن إصقلققـ ما صع 

ػقا يف شروط آجتفاد ما لؿ يخػمػ فقف بعض إئؿة.  الذي يظفر أن إصقلققـ خػ 

ث  قاال فـجد مثاًل أن اإلمام أحؿد لؿا ُسئؾ: أُيػتل الرجاؾ وهاق يحػاظ مائاة ألاػ حادي

يؼاااقل إياااش ٕ ماااائتقـ ألاااػ، ٕ ثالثؿائاااة ألاااػ، ٕ أربعؿائاااة ألاااػ، قاااال: أرجاااق،  إياااش 

 إصقلققن 

إصقلققن يؼقلقن: ُيشرتط أن يؽقن طالًؿاا بآياات إحؽاام، وٓ ُيشارتط يؽاقن حافًظاا 

لؾؼرآن، ومعرفتف بآيات إحؽام هؾ ُيشرتط لػظفا  وٓ يؽقن مستحضاًرا لفاا بحقاث لاق أراد 

لخذ مـفا الحؽؿ لحضرت طـدهؿ  قالقا: حتك لػظفا ٓ ُيشرتط حػظاف، ماع هاذه إماقر أن ي

وا باالعؽس  وا، ٓ ما سدُّ دوا آجتفاد وسدُّ كؾفا يليت بعض الـاس، ويؼقل لؽ: إصقلققـ طؼ 

 فتحقه، ولؽـ آجتفاد ٓ يؽقن إٓ ٕهؾف.

ؾاؼ  هاذه مساللة دائًؿاا ولفذا كؼاقل: هاؾ بااب آجتفااد مػتاقح  وٓ بااب آجتفااد مغ

ُعطرح بااب آجتفااد مػتاقح وٓ مغؾاؼ  أباًدا بااب آجتفااد مغؾاؼ بالغالٍق وثقؼاة مػاعقحفاا 

 بليدي الؿجتفديـ.

اؾ بلقصاك ماا يساتطقع لائال  الؿجتفد يػت  الباب ثؿ ُيغؾاؼ وُيحؽاؿ اإلغاالق، يغؾاؼ ويؼػم

تفاد معف الؿػاعق  يدخؾ إن يدخؾ وراءه واحد مـ الجفؾة، لؽـ إذا جاء مجتفد بؾغ رعبة آج

 شاء اهلل.

بعض الـاس يػفؿ قؾـا: باب آجتفاد مػتقح، يعـل هق صبًعا أكا أطبمر هبذا، الؿعـاك واحاٍد 

ٓ  ُيؽسار  لألساػ ُكسار البااب، فاـحـ كؼاقل:  يف إخقر أن باب آجتفاد ُيػت ، لؽـ ُيػت  و

اؾ باب آجتفاد مغؾؼ ومػاعقحف بليدي الؿجتفاديـ، الحؿاد  هلل الؿجتفاد يػات  الؿػتااح ويؼػم

ؾ الباب.  طؾك صقل، مباشرًة يؼػم
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

وهذا مفؿ أن يدركف الـاس: ٕن الـاس الققم عطاولقا ما هاؿ مـتظاريـ مـ اا إن كؼاقل لفاؿ: 

ا أصاًل كاسريـ البااب، فاُقعؾؿ أن بااب آجتفااد لاقس أماًرا سافاًل،  باب آجتفاد مػتقح، هؿ 

 الػؼف، يا لقت ععؾ ؿ حرفقـ يف الػؼف ععؾؿ غؾط وٓ يعرل شقًئا. وكؾ واحد ععؾ ؿ حرفقـ يف

ل يؽقن لل رأي، مع احرتامل لألئؿاة  وأن عجدون يؼقل: أكا رأي كذا يا أخل أكا مـ حؼم

إربعة وإجاللفؿ يعـل لفؿ قدرهؿ وكذا، بس أكا رأيال إن كالمفاؿ غقار صاحق ، وعجاد ماـ 

قاد، لألساػ هاذا واقعـاا يف هاذا الزماان، ماـ ٓ ُيحساـ يتؽؾؿ هبذا الؽالم مـ ٓ ُيحساـ التؼؾ

 التؼؾقد يجتفد، وهق لق يبغك يؼؾد عؾؼاه بقخبمص أصاًل يف التؼؾقد، واهلل الؿستعان.

 الشرط إول لؾؿجتفد: أن يؽقن طالؿا بإدلة.

 طؾؿف بإدلة ٓ بد فقف مـ ثالثة أمقر:

 .طؾؿ إدلة: يعـل استحضارها 

ِِلَّةِ : )وهذا ضاهٌر مـ ققلف  (: وطؾؿ إدلة بؿعـك معرفة ثبق ا مـ طدم ثبق ا.الَعالُِم بِإَ

شاقل هاذه إن صا   التعبقار يعـال ماـ أسارار –والثباقت يتضاؿـ أماريـ  قا : )ُثُبو َِفا(:

ِِلَّةِ ) -الـظؿ  لفا حقث أراد.(: يعـل مستحضًرا الَعالُِم بِإَ

  ًا(: الحاديث الؾال يبغاك يحاتج فقااف ثبق اا يتضاؿـ أماريـ: )كقكاف صاحقًحا، أو ضاعقػ

 صحق  وٓ ضعقػ  هذا ثبقت.

 .وثبق ا بؿعـك ثبقت حؽؿفا وطدم كسخفا أهنا لقست مـسقخة 

ثبق ا يعـل بؿعـك بؼاء حؽؿفا وأهنا لاؿ ُعـساخ بؿعـاك اإلحؽاام، فاال باد أيًضاا أن يؽاقن 

ال يساتدل لـاا طارًفا أن هذا الحديث صحق  وٓ ضعقػ، وهذا الـ ص محؽؿ وٓ مـساقخ: لائ

 بشلٍء مـسقخ.

 .إمر أخر: ففؿفا 

ما هق بس حافظفا، حافظفا وطارل إن الحديث صحق  لؽـ هؾ طـده الػفاؿ  ٓ باد أن 

 يؽقن فاهًؿا لذلؽ.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

والػفؿ لفا ٓ يؿؽـ أن يحصؾ إٓ بؿعرفة أصاقل الػؼاف، الؾال ماا طـاده أصاقل الػؼاف ماا 

ؾ والؿبقـ، وإمر والـفل، وصقغ العؿقم يعرل الؿطؾؼ والؿؼقد، والعام والخاص، والؿجؿ

طل يؼاقل: أكاا فااهؿ الـصاقص  وغقر ذلؽ، ٓ يؿؽـ أن يؽاقن فاهًؿاا لؾاـ ص، ٓ يؿؽاـ أن ياد 

وهق ما يعرل أصقل الػؼف، كذلؽ ٓ يؽػل معرفة أصقل الػؼف، ٓ بد مـ معرفاة الؾغاة أيًضاا: 

َغةِ ولفذا قال: )  (.ُثُبو ِفا َوَفْفِؿَفا َوالؾ 

 ة لثبق ا يؼقلقن:بالـسب

 .لق طرل ثبق ا بدراسة اإلسـاد هذه رعبة طالقة وهل إكؿؾ 

 .وقد يعرل ثبق ا بؽقكف أخذها مـ كتاٍب اشرتط صاحبف الصحة 

 كؿـ أخذ الحديث مـ الصحقحقـ ما ُيشرتط أكف يؽقن دارًسا إلسـاده.

  غقر التام.وقد ُيؼؾد يف الحديث ويجتفد يف الػؼف، لؽـ حقـئٍذ ُيقصػ بآجتفاد 

َغةِ  (: ومعرفتاف بالؾغاة هاؾ ُيشارتط يف رعباة الؿجتفاد يف معرفاة الؾغاة أن يؽاقن قو : )َوالؾ 

ٓ  يؽػل أن يؽقن مثاًل يف رعبة اإلمام اباـ مالاؽ، واباـ هشاام،  كالخؾقؾ بـ أحؿد وسقبقيف  و

لؾغاة، وابـ طؼقؾ وكحاقهؿ ماـ طؾؿااء الؾغاة  ققاؾ باإول: ققاؾ ٓ باد أن يؽاقن مجتفاًدا يف ا

ـًاا راساًخا يف الؾغاة، وإن لاؿ يبؾاغ رعباة الخؾقاؾ وكحاقه يجاقز لاف  وققؾ: ٕ لق كاان يعـال متؿؽم

 آجتفاد.

اج  طـادي  أما واحد عختربه يف أجرومقة يرسب ويعقد دور ثاين، وبعد بؽرة يؼاقل: الار 

مالاؽ  يف هذه الؿسللة كذا كذا، مـ طجائب الزمان أن عجد مـ ُيارجم  ويحؽال الخاالل باقـ

اا الشاافعل فؼاد أخطال وإن شااء اهلل أكاف  والشافعل، يؼاقل: والصاحق  طـادي قاقل مالاؽ، وأم 

 ملجقر يعـل طؾك خقر.

صقااب يااا شااقخ أحسااـ اهلل إلقااؽ، بالـساابة لؾؿسااللة الـحقيااة كااذا وكااذا الؾاال ذكرهااا ابااـ 

ال آجااروم  قااال: أكااا مااا أين متخصااص يف الـحااق، أساالل دكاااعرة يف قسااؿ الـحااق، هااذا ٓ ُيؼاا

متخصص يف الـحق، فؿثاؾ هاذا ٓ يجاقز لاف آجتفااد وٓ يف رباع مساللة، وٓ ُيؼاال: أكاف واهلل 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

يتجزأ آجتفاد، ٕ مثؾ هذا الذي ٓ يعرل لغة العرب، وٓ يعارل إصاقل هاذا ٓ ُيؼاال فقاف 

 أكف يتجزأ، وسـذكر هذا بعد قؾقؾ يف جزء آجتفاد.

كاف يؽاقن طاارل هاذه إماقر، باؾ ٓ باد أن يؽاقن فؼقاف (: ما هق بس أقا : )َمْ  فِْؼِه َكْػسٍ 

الـػس، وفؼف الـػس جزٌء مـ فطري وجزٌء مـف مؽتساب، فطاري أن يؽاقن ذكق اا بطبعاف الاذكاء 

الػطري، فقف واحد ضعقػ الؼدرات العؼؾقة: يعـل طـده ضعػ طؼؾل، قدراعف العؼؾقة ضاعقػة 

قف واحد طؼؾف مؿتاز وذكل لؽـف لاؿ ُيادرب هذا مفؿا كان ٓ يستطقع أن يبؾغ رعبة آجتفاد، وف

أمفار صبقاب يف الادكقا، لؽاـ لاؿ ُياالزم الػؼفااء ولاؿ  -ما شاء اهلل-ؾؽتف يف مقدان الػؼف، عؾؼاه مَ 

 يؽتسب ُدربًة يف مجال الػؼف، هذا لقس طـده مؾؽة.

٘ٔ باملًه١(ولفذا قال:  ُِّ َِْفٍس َس  ٔ٘ ََِع ٔفِك وصقل الزماان  والؿؽؾة هذه ٓ عحصؾ إٓ بالُدربة، )

يف )الؿستصاػك(، قاال:  -رحؿاف اهلل–يف مؿارسة الػؼف ومالزمة أهؾف كؿا قال اإلماام الغزالال 

 )ٓ عحصؾ الُدربة يف هذا الزمان إٓ بدارسة الػروع(.

وإصقلققن ذكروا مسللة: هاؾ ُيشارتط يف الؿجتفاد أن يؽاقن طارًفاا بػاروع الػؼاف  وٓ 

لغزالل قاال: )حتاك لاق لاؿ كشارتط يف الؿجتفاد أن يؽاقن فروع الػؼف هال ثؿارة آجتفااد  فاا

طارًفا بػروع الػؼف واشرتصـا فقف الؿؾؽة، قال: يف هذا الزمان ٓ عحصؾ الؿؾؽة لؿـ لؿ يادرس 

اؾ  فروع الػؼف، قال: ٓ يؿؽاـ أن عحصاؾ الُدرباة إٓ ماـ درس فاروع الػؼاف(، ماـ وياـ بقحصم

 مؾؽة الػؼف إذا هق ما درس فروع الػؼف! 

٘ٔ باملًه١ا قال: )فؾفذ ُِّ َِْفٍس َس  ٔ٘ ِ٘     بؿاذا يحصؾ  قاؾ: )(: ََِع ٔفِك ًََََهـ ِٔ َحٖتـ٢  ٙٔ ٔفـٞ ائعًِـ (: ٔبٔذـدِّ

أما واحد ٓ َيِجْد يف العؾؿ، وٓ ُيطقؾ الزمان، وٓ يؿارس العؾؿ ويعقش معف لقؾف وهنااره، ففاذا 

 ٓ ُيتصقر يف طادة الـاس أن يؽقن طـده مؾؽٌة عمهؾف لالجتفاد.

 بعد ذلؽ جاءت مسللة: هؾ آجتفاد يتجزأ وٓ ما يتجزأ ثؿ 

 قال لؽ: آجتفاد يتجزأ.

ا، وباقـ كصاػ الػؼقاف، وفارٌق باقـ الؿجتفاد اجتفااًدا جزئق ا ،لؽـ اكتبفقا: آجتفاد يتجزأ
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 ععرفقن كصػ الػؼقف 

ااؾ بعااض  .يؼقلااقن: كصااػ صبقااٍب ُيػسااد إباادان واحااد درس صااب لسااـة ثالثااة ومااا كؿم

كذا، وراح البقات وفات  لاف طقاادة وصاار الـااس يلعقكاف يف إماراض الؿستعصاقة، الؿؼررات 

 ُيػسد أبدان الـاس ص  وٓ ٕ 

الؿاتؽؾؿ الؾال ياتؽؾؿ يف  .قال: كصػ صبقٍب ُيػسد إبدان، وكصػ متؽؾٍؿ ُيػسد إدياان

العؼقدة وكذا يعـل يؼصدون، هق كص وكص فقػساد إدياان، وكصاػ كحاقيٍّ ُيػساد الؾساان، 

 كصػ فؼقٍف ُيػسد البؾدان.و

كصػ الػؼقف ٓ يجقز لف أن يجتفد وٓ مساللة واحادة، يعـال واحاد يؼاقل: الحؿاد هلل أكاا 

ا ماا وصاؾـا لفاا،  درست باب العام والخاص مؿتاز مائة بالؿائة، لؽـ مباحث إمر والـفل عق 

 بس العام والخاص اختربت فقف وكجحت وكؾ أمقري عؿام.

وكاذا، أكاا راح اجتفاد باس يف إحادياث الؾال يف طؿاقم، ٓ وحػظت بعاض إحادياث 

يجقز لف أن يجتفد وٓ يف رباع مساللة: ٕن آجتفااد ٓ يتجازأ هباذا الؿعـاك، آجتفااد يتجازأ 

ؿـا الـاس إلك مجتفد ومؼؾمد حطـاه يف أي خاكة  الؿجتفد ماا  ا قس  بؿعـك إكسان طـده مؾؽة، لؿ 

 هق يف الؿؼؾد مجتفد.

فد طـده إهؾقة والؿؾؽة، لؿا جاء قؾـا لاف: ياا شاقخ، أحساـ اهلل إلقاؽ بالـسابة هذا الؿجت

لؿسللة اإلجارة الؿـتفقة بالتؿؾقؽ، ما الحؽؿ فقفا  قال: واهلل شقفقا ياا جؿاطاة هاذه الؿساللة 

أكا ما درست ما جؿعت أدلتفاا وقارأت ماا فقفاا إلاك أن: فؾفاذا ٓ أدري وٓ أساتطقع أعؽؾاؿ 

 أستقطب الؿسللة بشؽٍؾ جؾل، وأقرأ إدلاة الاقاردة فقفاا، وأقارأ ماا ققاؾ فقفاا، فقفا، ٓ بد إين

هااذا يجااقز لااف آجتفاااد يف باااب اإلجااارة الؿـتفقااة بالتؿؾقااؽ وٓ ٕ  ٕ، لؽااـ يجااقز لااف 

 آجتفادات يف أبقاٍب كثقرة أخرى يف الحج يف غقره، ففؾ يجقز 

ـ إبااقاب، يؼااقل: هااذا الباااب ٓ هااذا كعااؿ يؼااع هااذا، أن يؽااقن الؿجتفااد يجفااؾ باًبااا ماا

 أستحضر أدلتف، ٓ يحضرين ما فقف مـ الؽالم، واض  هذا  هذا معـك ققلف:
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ِِهِ  ُؤ اْوتَِفرررررررررررا ٌز َ َجرررررررررررز 
 َوَورررررررررررائِ

 

ِِهِ  (86) ٍُ اْو َمْسرررررررَللٍة ِمرررررررْن َزا  فِرررررررْي َبرررررررا

ماع  قد يؼقل: واهلل أكا اجتفد يف باب الؿعامالت الؿالقة، أحطت بلدلتف وطرفتفا، وأعؼـتفا 

 وجقد الشروط والؿؾؽة، هذا اجتفاٌد يف باب.

بعااد عحؼااؼ إهؾقااة -وقااد يؽااقن آجتفاااد يف مسااللة، يؼااقل: واهلل شااقفقا أكااا مسااللة 

جاء قال: الؿسللة الػالكقة أكا جؿعت كؾ أدلتفا وحػظت ما ققؾ فقفا، وأكا طـادي  -والشروط

قال: ٓ وقػقين هـا: ٕين أكا ٓ أعؽؾاؿ فقفا رأي أرى فقفا كذا وكذا، قؾـا لف: صقب مسللة ثاكقة  

 إٓ بعد ما أبحث وأستؼرأ وأجؿع الؿسللة، مع عحؼؼ إهؾقة وٓ بدون  مع عحؼؼ إهؾقة.

أما واحد قؾـا لؽ: اختربه يف الـحق يف )أجرومقة( وٓ يف )قطر الـدى(، يرسب ويؼاقل: 

ين، كؼاقل: ٓ أكاا ٓ مجتفاد أكا مجتفد جزئل: ٕن رساالتل يف الادكتقراه طاـ الؿقضاقع الػاال

 جزئل وٓ كؾل: ٕن ألة غقر مقجقدة طـدك أصاًل.

 .هذا ما يتعؾؼ بؿبحث الؿجتفد والؿؼؾمد
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 
ؿ لؿباحث إصقل، وهذا الؿبحث يرد طؾك باب إحؽام، ويارد طؾاك  هـاك مبحٌث متؿم

 ويحتاج إلقف الؿجتفد، ما هق  باب إدلة، ويرد طؾك باب الدٓٓت،

يساقي  إياش قال لؽ: مبحث التعارض والرتجق ، إذا ععارض طـاد الؿجتفاد دلاقالن، 

 ماذا يصـع  الخطقة إولك: أن يجؿع بقـفؿا، قال:

ــاُزٔ َلررررررَدى  لِقَؾقِن اْوَؿرررررر ِ  َتَعــــ  الرررررردَّ

 
ِطي (87) َٓ َ رررردَّ َْ ُثررررمَّ ِقررررْو   َفاْكَسررررْخ َفررررَرّو

ـ الجؿع بقـفؿا، فالقاجب أن ُيجؿع بقـفؿا.إول: إذا ععارض الد   لقالن، إن أمؽ 

ررْؿُس »: ملسو هيلع هللا ىلصفؿااثاًل: قااال  َُ الشَّ هااذا طاااٌم، وُيعااارض  «َٓ َصررَ َة َبْعررَد اْلَعْ رررِ َحتَّررى َ ْغررُر

رَة َسراَطةٍ » بحديث: َٓ َ ْؿـَُعوا َأَحًدا َصاَف بِاْلَبْقِت َوَصؾَّى َرْكَعَتقِن َأيَّ ِمرْن َلْقرٍل َأْو  َيا َبـِي َطْبِد َمـَاٍف 
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ففؾ كؼقل إن إول مـسقخ  قال لؽ: ٕ، يؿؽـ الجؿع، كقػ كجؿع  كؼقل: ٓ صاالة  «َكَفارٍ 

 بعد العصر إٓ يف ركعتل الطقال، ومـ صقر الجؿع التخصقص.

فاكسخ  يعـل فؼؾ: بالـسخ، وشرط الؼقل بالـسخ إيش إن لؿ يؿؽـ الجؿع فاسخ، يعـل 

 خ:ما هق  سبؼ معـا يف باب الـس

 ُشرررررررُروُط َكْسرررررررٍخ: َكْوُكرررررررُه إِْكَشررررررراَءا

 

ٍٍ َورررررررراَءا (32) ُر الَجْؿررررررررِ ، َ ررررررررَرا  َ َعررررررررذ 

فنذا ُطؾؿ التاريخ الؾل هق الرتاخال ذكركااه، إذا ُطؾاؿ التااريخ كؼاقل بالـساخ إن لاؿ يؿؽاـ  

الجؿع، طرفـا التاريخ كؼقل بالـسخ، صقب إن لؿ يؿؽـ الـسخ: لعدم عحؼؼ شارصف ولاؿ ُيعؾاؿ 

 معـك الرتجق  إيش ش كسقي  كـظر يف الرتجق ، التاريخ، وي

معـك الرتجق : هذان دلقالن عؼابال طؾك وجٍف ٓ يؿؽاـ الجؿاع بقـفؿاا، أحادهؿا: آياٌة يف 

م الؼارآن  ـف بعض العؾؿاء، ولؿ يؿؽـ الجؿع، ويش كسقي  كؼادم الؼرآن، وأخر: حديث حس 

 طؾك السـة.

 والتروقَ قد يؽون:

 لقؾ الؼرآن طؾك دلقؾ السـة.يف جـس الدلقؾ: كتؼديؿ د 

  وقد يؽقن يف اإلسـاد كتؼديؿ الؿتقاعر طؾك أحاد، والصحق  طؾاك الحساـ، ورواياة

 إوثؼ طؾك رواية الثؼة، ورواية إكثر طؾك رواية إقؾ.

  وقااد يؽااقن يف الؿااتـ: باالن يؽااقن هااذا الؿااتـ مااثاًل طؾااك ساابقؾ الؿثااال: وارًدا يف

 قحقـ.الصحقحقـ، وهذا لؿ يرد يف الصح

  وقد يؽقن يف الدٓلة: هذا داٌل طؾك التحريؿ، وهاذا داٌل طؾاك اإلباحاة، فـُارجم  دٓلاة

 التحريؿ طؾك دٓلة اإلباحة.

  وقد يؽقن الرتجق  مـ أمٍر خارٍج طاـ الادلقؾقـ الؿتعارضاقـ، الادلقالن الؿتعارضاان

ٌ  خاارجل: كقجاق د دلقاٍؾ ثالاث يف كػسفؿا ٓ مرجم  ٕحدهؿا طؾك أخر، لؽـ هـااك مارجم

 يؼقي أحدهؿا، ففذا معـك الرتجق  بلمٍر خارجل.
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

ولفذا قال، صقب إذا لؿ ُيؿؽـ الرتجق  ما طـدكا أيم مرجم ، عساوى الحديثان، لؿ يؿؽاـ 

الجؿع، لؿ ُيعؾؿ التاريخ، كالهؿا يف الصحقحقـ، كالهؿا دٓلة أمر، يعـل عساوت وهذا صبًعاا 

يف كظر الؿجتفد ويف ضـف أكف عساوت، ماذا يعؿاؾ  يتققاػ ٓ يؽقن يف كػس إمر، لؽـف يؽقن 

 وٓ يتؽؾؿ، خالص يؼقل: اهلل أطؾؿ ما أدري، يؼقل: 

ــاُزٔ َلررررررَدى  لِقَؾقِن اْوَؿرررررر ِ  َتَعــــ  الرررررردَّ

 
ِطي (87) َٓ َ رررردَّ َْ ُثررررمَّ ِقررررْو   َفاْكَسررررْخ َفررررَرّو

 خالص ٓ عدطل وعتؽؾؿ بدون طؾؿ، صقب كقػ يؽقن الرتجق   قال: 

ََٕٔٚزدِّقال: ) ُٛٓ َٔ ايظُّ َٔ  ٣َٛ م ما يػقاد  ضابط الرتجق  هق هذا، ضابط الرتجق  أن(؛ ٔح اأَلِق عؼدم

خر، ععارض دلقالن ضـقان أحدهؿا إفادعاف لؾظاـ أقاقى ماـ إفاادة أخار، ماا ضـًا أققى مـ أ

ٕٔالؿؼدم  إققى مـ الظـقن، هذا معـك ) ُٛٓ َٔ ايظُّ َٔ  ٣َٛ  عتعارض. أما الؼقاصع فال (؛ََٚزدِّٔح اأَلِق

(ٕٔ ُٛٓ َٔ ايظُّ َٔ  ٣َٛ  سقاًء كان يف الثبقت أو يف الدٓٓت.(؛ ََٚزدِّٔح اأَلِق

 : يف جـس الدلقؾ كتؼديؿ الؽتاب طؾك السـة.قا : )يِف الِجـِس(

م اإلجؿااع طؾاك دلقاؾ الؼارآن  وهـا يذكر إصقلققن مسللة، يؼقلقن: جاـس الادلقؾ ُيؼاد 

 رأيؽؿ يف هذا إيش والسـة، 

م دلقؾ اإلجؿااع طؾاك دلقاؾ الؼارآن، صاحق ، أكاا ودي أطبمار لؽاؿ طاـ هاذا يؼقلقن: يُ  ؼد 

الؿعـااك بتعبقااٍر آخاار لتؼبؾااقه، يعـاال هااق التعبقاار قااد يؽااقن ثؼقااؾ طؾااك الـػااقس، كقااػ عؼااقل: 

م طؾك الؼرآن!  لؽـ َدْع هذا التعبقر، وخذ الؿعـاك بتعبقاٍر آخار: ماا ففؿتاف إماة  اإلجؿاع مؼد 

ٌم طؾك ما ففؿتف أكت مـ الؼرآن، ص  وٓ ٕ مـ الؼرآن وأجؿعت طؾ  قف مؼد 

بس هذا هق الؿؼصقد، وإٓ لاقس الؿؼصاقد أن يعـال إذا ففؿات إماة ماـ الؼارآن شاقًئا، 

وأكت جقت ففؿات يف ُدبار الزماان شالء آخار، أو أخاذت بآياة وإماة مجؿعاة طؾاك أن أياة 

ا معـاك عؼاديؿ يف جاـس الادلقؾ، مـسقخة، ففا كلخذ بػفؿؽ وٓ بػفؿ إمة  بػفؿ إماة، هاذ

إذا وجاادت إجؿاااع فااال يجااقز لااؽ أن عرتكااف ولااق ضفاار لااؽ ضاااهر آيااٍة مااـ الؼاارآن بخااالل 

 اإلجؿاع.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

م طؾاك الؼارآن،  كؼقل حتك عػفؿ الؿسللة بالش كعبمر بتعبقار إصاقلققـ أن اإلجؿااع مؼاد 

م طؾاك ما إياش لؽـ كعرب بتعبقر وهاق  ا ففؿتاف ماـ الؼارآن أن ماا ففؿتاف إماة ماـ الؼارآن مؼاد 

 والسالم طؾقؽؿ، واض   ففذا هق معـك الؿسللة.

 ﴿آية يف الؼرآن جاء واحد قال: 
ِ
اقا َفاَثؿ  َوْجاُف اهلل عادل طؾاك أكاف ٓ  [005البؼارة:] ﴾َفَلْيـََؿا ُعَقلُّ

ُيشرتط استؼبال الؼبؾة، كؾ العؾؿاء يؼقلقن: ُيشرتط استؼبال الؼبؾة، قال: ٕ مق صحق  الؼارآن 

 م طؾك كالم الـاس.مؼد  

كؼقل: هاذه أياة ماا كزلات يعـال طؾقاؽ يف الؼارن الراباع طشار، قرأهاا الصاحابة وقرأهاا 

التابعقن وطرفقا أهنا مـسقخة، أجؿعقا طؾك أهنا مـساقخة فحقـئاٍذ عارتك ماا ففؿتاف ماـ الؼارآن 

لساـة وعلخذ بؿا ففؿقه، وهذا مفؿ وهاذا الاذي عساؿعقكف دائًؿاا أكاف يجاب أن ُيػفاؿ الؼارآن وا

 بػفؿ السؾػ إيش بػفؿ السؾػ، يعـل 

يعـل ما أجؿع طؾقف السؾػ، فؾق أعقت لـا بآيٍة مـ الؼرآن السؾػ والصحابة ما أخاذوا هباا 

طؾك القجف الذي ففؿتف، كرتك ففؿؽ إلك ففؿفؿ حتاك ُياروى طاـ إباراهقؿ الـخعال أكاف قاال: 

لتقضالت إلاك  -الؽاػ يعـل إلك الرسغ مػصاؾ-إلك الؽقطقـ  يتقضمون)لق كان الصحابقة 

ت طؾقفؿ فنذا ففؿقا مـفا معـاك  الؽقع وأكا أقرأها يف كتاب اهلل إلك الؿرافؼ(: ٕن هذه أية مر 

 آخر، أو عركقا العؿؾ هبا ٕهنا مـسقخة فقؾزم إعباع إجؿاطفؿ، واض  

وهذا معـًك مفؿ جًدا أيُّفاا اإلخاقة الؽارام، معـاك مفاؿ جاًدا: ٕكاف لاق ُعارك هاذا الؿعـاك: 

 لرأيت مـ البدع والؿحدثات يف ديـ اهلل أشقاء ٓ حصر لفا كؾفا ُعـسب إلك الؼرآن والسـة.

 ﴿قااال:  -َطااز  َوَجااؾ  -يؼااقل لااؽ اهلل 
ِ
ااقا َفااَثؿ  َوْجااُف اهلل مااا ُيشاارتط  [005البؼاارة:] ﴾َفَلْيـََؿااا ُعَقلُّ

فقػفؿ الؽتاب والسـة كذا،  -طؾقف الصالة والسالم-استؼبال الؼبؾة، قال اهلل كذا، قال الرسقل 

 بلففاٍم أجؿع العؾؿاء طؾك طدم اطتبارها، ففذا معـك مفؿ.

ـٌ ساقره اإلجؿااع، وبقابتااه أصاقل الػؼاف  ولفذا طب ر بعضفؿ فؼال: )الؽتاب والسـة حص

وطؾقم الحديث(، فسقر الؽتاب والسـة سقرها اإلجؿاع، لق قؾت: ٓ الؽتاب والسـة مؼادس 
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

 إيش ٔن الؾقربالقة وٓ غقر الؾقربالقة، يؼقل مثؾ ما يؼقل بعض الطقائػ ا

س ومعظ اؿ ويجاب العؿاؾ باف وكاؾ  قداسة الـص وحرياة الؼاراءة، الاـص يف الؼارآن مؼاد 

حاجة، لؽـ أكا حر أففؿ أو بؿا أشاء، حرية قراءة الـص ُيسؿقهنا، كؼاقل: ٓ ماا يف حرياة قاراءة 

لعؾؿاء طؾاك بطالكاف ففاق باصاؾ، كاؾ الـص، ففؿ الـص محؽقٌم باإلجؿاع، فؽؾُّ معـًك أجؿع ا

أجؿع العؾؿاء طؾك عركف ففاق باصاؾ، واضا  هاذا الؿعـاك   -َطز  َوَجؾ  -استـباط يف كتاب اهلل 

 فؾفذا قال:

ِ ـُررررررونِ  َِ إَْقررررررَوى ِمررررررَن ال رررررر  َوَروِّ

 

ِِ َوالررررررُؿُتونِ  (88)  فِررررري الِجرررررـِْس َواإِلْسرررررـَا

والؿسـد طؾك الؿرسؾ، مثؾ ماا قؾـاا لؽاؿ: كتؼديؿ الؿتقاعر طؾك أحاد،  )ويف اإلسـاِ(:  

عذكرون مبحث السـة، قؾـا لؽؿ: إن معارضة رواياة إوثاؼ لؾثؼاة لاؿ ياذكروها شارًصا: ٕهناؿ 

ر الجؿع، فالؿرج   رواية إوثؼ يذكروكف يف الرتجاق ، هاذا  قالقا: إذا ععارضت روايتان وععذ 

 الؿرسؾ:أشركا إلقف سابًؼا، كذلؽ لؿا قؾـا: ُيحتج بالؿسـد و

 ِْ  َقُبرررررررررروُ  ُمْسررررررررررـٍَد َوُمْرَسررررررررررٍل َوَر

 

(24)  ِّْ  بِـَْؼرررررررِل َطرررررررْدٍ  َغرررررررابٍِ . ِسرررررررَواُه َر

ُيحتج بالؿسـد وُيحتج بالؿرسؾ، لؽـ إذا ععارضا ولؿ يؿؽـ الجؿع ُيرج   الؿسـد طؾاك  

 الؿرسؾ.

ٕٔقرا : ) َٚامُلُتــٛ َٓأد  معـاااه دوكؿااا  : فُقاارجم  مااـ الؿتااقن مااثاًل مااا ُأجِؿااع طؾقااف، وطؾااك(َٚاإٔلِســ

 اخُتؾػ فقف.

 طؾك فعؾف. ملسو هيلع هللا ىلصكذلؽ أيًضا يف الرتجق  بالؿتقن ُيرج   ققل الـبل 

ااا كؼااقل: إذا ععااارض قااقل الـباال  طؾقااف -واكتبفااقا لفااذا فاابعض الـاااس يغػااؾ طااـ هااذا لؿ 

، ياليت واحاد -طؾقف الصاالة والساالم-وفعؾف، فؿا الؿرج    الؿرج   ققلف  -الصالة والسالم

ويؼقل: ٓ يا أخل يجب الجؿع بقـفؿا، أصاًل كحـ ٓ كاتؽؾؿ يف الرتجاق  إٓ يف  ويػفؿ مـ هذا

صقرة ععذر الجؿع، الجؿع ٓ بد مـف ما يف إشؽال، لؽاـ إذا ععارضاا فاالؿرجم  الؼاقل: يعـال 

 طـد طدم إمؽان الجؿع، أما إذا أمؽـ الجؿع ٓ بد مـف.
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 خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  اـــًّحرفٍادة العلمٍت ــمـتم تفرٌغ ال   تىبٍــه:

ؿااؾ احتؿااآت أخاارى ٕن الؼااقل خطاااٌب لألمااة، والػعااؾ يحتؿااؾ الخصقصااقة ويحت

 بخالل الؼقل، فُقرجم  الؼقل طؾك الػعؾ إذا لؿ يؿؽـ الجؿع.

صقب إذا لؿ يؿؽـ الجؿع بقـ الؼاقل والػعاؾ وُطؾاؿ التااريخ، هاؾ الػعاؾ يـساخ الؼاقل  

 كعؿ يـسخ إذا ُطؾؿ التاريخ، إن لؿ ُيعؾؿ التاريخ ُيسار إلك الرتجق  الذي ذكركاه.

ااان كااذلؽ )ويف دٓلااٍة(: يعـاال كاارجم    بالاادٓٓت، فدٓلااة الااـص مااثاًل: ععااارض كص 

أحاادهؿا: ياادل طؾااك الؿعـااك إول دٓلااة كااص، والثاااين: ياادل طؾااك خالفااف دٓلااة ضاااهر، مااا 

م  دٓلة الـ ص.  الؿؼد 

مة طؾك دٓلة إمر: لؼقلف  َما َكَفْقُتُؽْم َطـُْه فاْوَتـُِبوُه، َوَما َأَمْرُ ُؽْم بِِه »: ملسو هيلع هللا ىلصدٓلة الـفل مؼد 

وُيرجم  بلمٍر خاارٍج، فجااء الادلقالن وععارضاا وٓ يؿؽاـ الجؿاع كبادأ « َفْلُ وا ِمـُْه َما اْسَتَقْعُتمْ 

حات الخارجقة مـ غقر الدلقؾقـ، فـجد ربؿاا بعاض إدلاة إخارى ُعارجم   كبحث طـ الؿرجم

َخرَل َأَحرُدُكْم »وحاديث: « َٓ َصَ َة َبْعَد اْلَعِ ررَ »أحدهؿا، كؿا ققؾ مثاًل: يف التعارض بقـ  َِ إَِذا 

 «.اْلَؿْسِجَد َفؾُقَ ؾِّي َرْكَعَتْقنِ 

يعـل أشاار إلقاف  -حػظف اهلل–وعرجع إلك الؽالم فقف لشقخـا الشقخ: طبد الؽريؿ الُػضقؾ 

يف طاادد مااـ شااروحاعف هااذه الؿسااللة مـفااا شاارح )القرقااات(، ععااارض الـفاال طااـ الصااالة يف 

ن هذا لقس خصقص وطؿقم، هذا كؾ واحد مـفؿاا أوقات الـفل مع إمر بتحقة الؿسجد: ٕ

 خاص مـ وجف وطام مـ وجف، فؿا الذي كعؿؾ 

حااات خارجقااة  ٍ  خااارجل فـاارجم  أحاادهؿا: ولفااذا قااقٌم أخااذوا مرجم كبحااث طااـ ماارجم

حقا أخر. حات خارجقة فرج  حقا هذا، وققٌم أخذوا مرجم  فرج 

(؛ثااؿ قااال لااؽ: ) َِ حاا َٓ َحْ ررَر لِؾتَّررْرِوق ات ٓ حصاار لفااا ٓ عتـاااهك، وهااذه قضااقة الؿرجم

ٌ  يف جاـس الادلقؾ، ويؼاقي  ٌ  يف الدٓلة وُيعارضف مرجم مفؿة: بؿعـك أكف قد يؽقن طـدكا مرجم

ٌ  يف اإلسـاد وهؽذا، فؾقس لفا حصر.  الؿرجم  يف جـس الدلقؾ مرجم

ثاًل يف الؿؼصقد يف ذلؽ: أن كؾ قريـٍة عؼقي أحاد الظـقاقـ الؿتعارضاقـ ففال مارجم ، فؿا
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 .خــالشٍ علىا َهــــُتَعولم ٌتم مراَج،  ادة العلمٍتــمـال تم تفرٌغ  تىبٍــه:

حقن بلن هاذا صااحب الؼصاة، مثاؾ حاديث مقؿقكاة َطَؾْقرِه -َأنَّ الـَّبِريَّ » :بعض إحاديث يرجم

َوَفا َوُ َو ُمْحرِ  -ال َّ ُة َوالسَّ  ْ  ر ُة -َأنَّ الـَّبِريَّ » :خالػات رواياة اباـ طبااس ،«َ َزوَّ َطَؾْقرِه ال َّ

َوَفا َوُ َو َحَ   -َوالسَّ  ْ   مقؿقكة صاحبة الؼصة هذا عرجق ، واض   قالقا: ،«َ َزوَّ

حقن بالؼرب مـ الشقخ وبؿالزمتف، وأشقاء كثقارة يف الرتجاق ، ثاؿ قاال الـااضؿ: ) َٓ ُيرجم

. َ مَّ َما ُرِويْ  َِ  (: عؿ ما ُرجل مـ مباحث إصقل ومسائؾ إصقل.َحْ َر لِؾتَّْرِوق

 َواْكَتَؿَؾررررررررْت َمَباِحررررررررُث إُُصررررررررو ِ 

 

(92)  ُِّ ُسرررررررو ِ  َوَصرررررررلِّ َيررررررراَر  َطَؾرررررررى الرَّ

قااد أعؿؿـااا شاارح هااذا  -ساابحاكف وععااالك-، وهبااذا كؽااقن بػضااٍؾ مااـ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالؿصاطػك  

أن يجعؾف طؾًؿاا كافًعاا، وأن يؽاقن لقجفاف خالًصاا، وأن يـػعـاا  -َطز  َوَجؾ  -الـظؿ، وكسلل اهلل 

وصااحبف  بااف، إكااف ولاال ذلااؽ والؼااادر طؾقااف، وصااؾ ك اهلل وسااؾ ؿ طؾااك كبقـااا محؿااد، وطؾااك آلااف

 أجؿعقـ.

 

 

 


