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 املقدّمة
اىطٍػ هلل رب اىؽاىٍَ٘، واىص٠ة واىف٠م ؼيٕ أشرؽب اُٛت٘راو واىٍؽـريَ٘، ُتِ٘را ٌطٍرػ 

 ّ أسٍؽَ٘، وةؽػ:وؼيٕ آىّ وصطت

فإّن ؼيً أصٔل اىفلرّ ٌرَ أؼغرً اىؽيرٔم اىةرؽؼ٘ث وأسيٓرا كرػرًا، وأنرؽْرا فا رػة، فٓرٔ 

َٗ، وةّ ُحؽؽف طؽق اـخِتاط اٛضهام اىفلٓ٘ث ٌَ اىِصرٔ  اىةرؽؼ٘ث ؼيرٕ  ٌفخاُح اىفلّ يف اىػِّ

َّ٘ػ اٛصٔل ُضؽَِم اىٔصٔل( َ ض ٌَ  .أـؿ وكٔاؼػ ـيٍ٘ث، وىؼا كال اىُؽيٍاو: )

رطث، ٌرؾّودة ةاٌٛريرث  وكػ سٍؽُج  ًّ كٔاؼػه وٌفا يّ ةطؽٗلرث ـرٓيث وٌتفَّ يف ْؼه اىؽـاىث أْ

فًٓ ٌفا يّ، وحٍِ٘ث ٌيهخّ اٛصٔى٘ث،  ؼيٕواىخطت٘لات؛ ىخهٔن ؼُٔا ىطاىب أصٔل اىفلّ اىٍتخػئ 

يّ إىٕ اـخرٍار ْؼه اىلٔاؼػ اٛصٔى٘ث وحطت٘لٓا ؼيٕ اٛضهام اىفلٓ٘ث ّْ  .ٌٍا ٗؤ

ُصرِٔل ىُِهرِوّ »اىهخاب ٌِغٌَٔث وكػ أىطلِا يف عاحٍث  ُٔ ًِ اْى ريَّ َْ  ـُ ر ُُصرٔلِ  إَِىرٕ َْٗؽَكرٕ ٌَ ْٛ  «ا

ّٖ )ت: ط٘رؽ اىٍِ٘رٖ اىةرافؽ ٌُ ى٘فرخؽَ٘ ةٓرا  هــ 959ىٌٞام اىؽ٠ٌّث إةؽاًْ٘ ةَ أةرٖ اىلاـرً ةرَ 

 .اىطاىب ؼيٕ ضفظ كٔاؼػ ْؼا اىؽيً

ؼيٕ اىضؽوري وحخٍ٘ؾ ْؼه اىٍِغٌٔث ةؽؼوةث أىفاعٓا، وـٓٔىث ؼتاراحٓا، ٌػ اٟعخصار 

اىررؼي ٗطخاسررّ طاىررب أصررٔل اىفلررّ اىٍتخررػئ، فلررػ اكخصررؽ ف٘ٓررا اىِرراعً ؼيررٕ ٌفررا و ٌررخَ 

َركات يف أصٔل اىفلّ» َٔ  .( ة٘خا99، وأة٘احٓا )♫ٛةٖ اىٍؽاىٖ اىشِٖٔٗ  «اى

وٗأحٖ ْؼا اىهخاب ضٍَ ـيفيث )ح٘ف٘ؽ اىؽيرٔم اىةرؽؼ٘ث واىؽؽة٘رث( اىخرٖ أؼرػدُاْا نٍفراح٘ص 

ٍِػْت نٍٔاد حأـ٘فّ٘ث يف ؼػد ٌَ اىهي٘ات واىٍؽاْػ واىّػورات اىّةؽؼّ٘ث.ىػراـث ْؼه اىؽئم، و  اؼُخ

واهللَ أـأل أن ِٗفػ ةٓؼا اىهخراب نرّو ٌرَ اّطيرػ ؼي٘رّ، وأن ٗؽزكِرا اٝعر٠  يف اىلرٔل 

ّٖ ذىم واىلرادر ؼي٘رّ، وصرّيٕ اهلل ؼيرٕ ُتِ٘را ٌطٍرػ  واىؽٍو، وٗغفؽ ىِا اىغطأ واىؾىو،  إُّ وى

  .وآىّ وصطتّ أسٍؽَ٘

 الفقري إىل عفو ربه

Shakuur2020@gmail.com 
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(1)
 

 

E :٘تعضٜـ أصٍٛ ايؿك 

ف أصقل الػؼف باطتباريـ: باطتبار ه مرّكبًا، وباطتباره َطَؾًؿا ولؼًبا طؾك ُيعرَّ

 ِطْؾؿ معقَّـ.

 .أصقل الػؼف مرّكب مـ كؾؿتقـ هؿا )أصقل( و)الػؼف(

لغة: جؿع أصؾ، وهق: ما ُبـك طؾقف غقره، ومـف أصؾ الشجرة  اٛصٔلأ( 

 الذي تـبـل طؾقف الػروع.

 هل:واصطالحا: لف طدة معاٍن أهؿفا ثالثة 

 .، أي: دلقؾفا«أصؾ هذه الؿسللة الؽتاب والسـة»الّدلقؾ: كؼقلفؿ:  • 

أصؾ مـ أصقل الشريعة، أي:  «إمقر بؿؼاصدها»الؼاطدة: كؼقلفؿ:  • 

 قاطدة مـ ققاطدها.

 .أي: الراجح طـد السامع «إصؾ يف الؽالم الحؼقؼة»الّراجح: كؼقلفؿ:  • 

، يؼال: َفِؼَف زيٌد الؿسللَة أي: َفِفَؿفا لغة: العؾؿ بالشلء والػفؿ لف  اىفلّب( 
(2)

. 

ـ أدلتفا التػصقؾقة ةالعؾؿ بإحؽام الشرطقة العؿؾقة الؿؽتسب»واصط٠ضًا:  «م
(3)

. 
                                     

 ( بؼقلف: ه1023( الؿبادئ العشرة لتعّؾؿ العؾقم كظؿفا العالمة محؿد بـ طؾل الصبّان الشافعل )ت 1)

 إنَّ ٌترررررررادئ نرررررررو فرررررررَ َؼَةرررررررَؽة
 

 

ًّ اىّرٍرررررررؽة  اىطرررررررػض واىٍٔضرررررررٔع ذررررررر
 

 وفضررررررررريّ وُفرررررررررتث واىٔاضرررررررررػ
 

 

 واٟـرررررً اٟـرررررخٍػاد ضهرررررً اىةرررررارع
 

 ةرررراىتؽ  انخفررررٕ ٌفررررا و واىررررتؽ 
 

 

ررررررَؽفا ررررررَ َدَرى اىشٍ٘ررررررػ ضرررررراز اىةَّ ٌَ  و
 

 

 (.062: )(، الؿصباح الؿـقر لؾػققمل، ص1311: )( الؼامقس الؿحقط لؾػقروزآبادي، ص0)

(. وطّرفف اإلماام الجاقيـل يف 1/10(، جؿع الجقامع لؾسبؽل )1/16( هناية السقل لإلسـقي )0)

 .«ريؼفا آجتفادمعرفة إحؽام الشرطقة التل ص» القرقات بلكف:

4 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

5 

ًٓ، وكقػقة آستػادة مـفا، وحال الؿستػقد»هق:  «معرفة أدلة الػؼف إجؿا
(1)

.  

 «لؼقاطد التل ُيتقّصؾ هبا إلك استـباط إحؽام الشرطقة مـ إدلةمعرفة ا»أو: 
(2)

. 

 .أدلة الػؼف اإلجؿالقة كالؽتاب والسـة واإلجؿاع والؼقاس وغقرها طؾك فقتعرف الطالب

كؿا يتعرف طؾك ققاطد استخراج إحؽام الشرطقة مـ هذه إدلة، وذلؽ 

  .ؽبؿعرفة العام والخاص، والؿطؾؼ والؿؼقد، وغقر ذل

 .وإحؽام الشرطقة هل: القاجب والؿحّرم والؿـدوب والؿؽروه والؿباح

  .والؿستػقد لألحؽام هق الؿجتفد، الؼادر طؾك آستـباط، ويؼابؾف الؿؼؾِّد

ولقس الؿجتفد وحده هق مـ يستػقد مـ أصقل الػؼف، بؾ يؿؽـ أن يستػقد 

لتػسقر والحديث مـف الؼضاة والؿحامقن ودارسق الؼاكقن، بؾ أيضًا دارسق ا

 والؾغة والعؾقم آجتؿاطقة وغقرهؿ.

 ايؿضم بني عًِ ايؿك٘ ٚأصٍٛ ايؿك٘:

طؾؿ الػؼف يبحث يف إدلة التػصقؾقة وأفعال الؿؽؾػقـ، أّما طؾؿ أصقل 

 .الػؼف فقبحث يف إدلة اإلجؿالقة، وصرق استـباط إحؽام الشرطقة مـفا

9 

ِصؾة إلك معرفة إحؽام الشرطقة وأقسامفا، إدلة الشرطقة اإلجؿالقة الؿق

 واختالف مراتبفا، وكقػقة آستدٓل هبا، مع معرفة حال الؿستِدّل.

فإصقلل يبحث مثالً يف الؼقاس وحجقتف، والعام وما يػقده، وإمر وما 

   .يدّل طؾقف وهؽذا

                                     
 (.1/3( وهذا تعريػ الؼاضل البقضاوي الشافعل، اكظر: الؿـفاج لؾبقضاوي وشرحف لإلسـقي )1)

(، 25: )(، طؾؿ أصقل الػؼاف لعباد العزياز الربقعاة، ص1/11( شرح الؽقكب الؿـقر لؾػتقحل )0)

 (.10: )أصقل الػؼف لؾخضري، ص
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9 

ؾ إلااك معرفااة طؾااؿ أصااقل الػؼااف مااـ أشاارف العؾااقم7 ٕكااف الطريااؼ الؿقصاا

 .أحؽام اهلل تعالك

«أهّؿ العؾقم لؾؿجتفد طؾؿ أصقل الػؼف»قال اإلمام الرازي: 
(1)

 . 

«لقٓ أصقل الػؼف لؿ يثبت مـ الشريعة قؾقؾ وٓ كثقر»وقال اإلمام الؼرايف: 
(2)

. 

ـ خؾدون:  ـ أطظؿ العؾقم الشرطقة وأجؾفا قدراً وأكثرها فائدة»وقال اب  «وهق م
(3)

 . 

ـُ لؾطالب أن يصقر متػؼًفا ما لؿ تؽـ لف »ران: وقال ابـ بد واطؾؿ أكف ٓ يؿؽ

دراية بإصقل، ولق قرأ الػؼف سـقـ وأطقاًما، ومـ اّدطك غقر ذلؽ كان كالمف إّما 

« جفالً وإما مؽابرة
(4)

. 

9 

معرفة ما يصح آستدٓل بف وما ٓ يصح، فؾقس كؾ دلقؾ صحقح يصح  .1

 .آستدٓل بف

م مـفا، وصرق الجؿع أو الرتجقح بقـ إدلة  .0 معرفة مراتب إدلة وما يؼدَّ

 التل ضاهرها التعارض.

 .الؼدرة طؾك استـباط إحؽام الشرطقة طؾك أسس وققاطد سؾقؿة .0

معرفة أسباب اختالف الػؼفاء بؿعرفة أصقلفؿ التل بـقا طؾقفا أحؽامفؿ،  .1

 .والؼدرة طؾك الؿقازكة والرتجقح بقـ أققالفؿ

معرفة أن الشريعة اإلسالمقة صالحة لؽؾ زمان ومؽان، وأهنا قادرة طؾك  .2

إيجاد إحؽام لؿا يستجّد مـ حقادث طؾك مّر العصقر
(5)

 . 

                                     
 (.0/166( الؿحصقل لؾرازي )1)

 (.1/122يف شرح الؿحصقل ٓبـ العربل ) ( كػائس إصقل0)

 (.120( مؼدمة ابـ خؾدون، ص: )0)

 (.156: )( الؿدخؾ ٓبـ بدران، ص1)

 (.52: )طؾؿ أصقل الػؼف لعبد العزيز الربقعة، ص (2)
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طؾؿ أصقل الػؼف مـ العؾقم الشرطقة التل تعرف بعؾقم ألة، أي: أكف آلة لتعؾُّؿ 

 يث، وطؾقم الؼرآن لؾتػسقر.غقره وهق الػؼف، ففق لؾػؼف ومسائؾف كعؾؿ الؿصطؾح لؾحد

9 

 ♫أّول مـ أّلػ فقف تللقػا مستؼال هق اإلمام محؿد بـ إدريس الّشافعل 

 ♫يف كتابف )الّرسالة( بطؾب مـ اإلمام طبد الرحؿـ بـ مفدي 
(1)

. 

9 

 .أشفر أسؿائف: طؾؿ أصقل الػؼف، وبعضفؿ يسؿقف أصقل إحؽام، أو إصقل

9 

 مصادر أصقل الػؼف التل ُبـقت طؾقفا ققاطده وهل: صٔد ةٓا:واىٍل

 كصقص الؽتاب والسـة الصحقحة. -أ 

 أققال الصحابة. -ب 

 .أصقل الديـ -ج 

 ققاطد الؾغة العربقة. -د 

 .الػروع الػؼفقة -ه 

9 

فرض كػاية، كؿا أن تعّؾؿ الػؼف فرض كػاية، فنذا قام هبؿا مـ يؽػل سؼط 

 اإلثؿ طـ الباققـ.

  .لؿجتفد فحؽؿف فرض طقـأما يف حؼ ا
                                     

كاكقا قبؾ الشاافعل يتؽؾؿاقن يف مساائؾ أصاقل الػؼاف ويساتدلقن »( ويف هذا قال الػخر الرازي: 1)

 مرجاقع إلقاف يف معرفاة دٓئاؾ الشاريعة، ويف كقػقاة ويعرتضقن، ولؽـ ما كا
ّ
ن لفاؿ قااكقن كؾال

معارضاهتا وترجقحاهتا، فاستـبط الشافعل طؾؿ أصقل الػؼف، ووضع لؾخؾؼ قاكقكًا كؾقاًّ يرجاع 

 (.42: ). مـاقب الشافعل لؾرازي، ص«إلقف يف معرفة مراتب أدلة الشرع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

8 

9 

مسائؾ أصقل الػؼف ترجع إلك أربعة مباحث هل: إحؽام، وإدلة،  

وصرق آستـباط،  وآجتفاد 
(1)

.  

E :٘طضم ايتأيٝـ يف عًِ أصٍٛ ايؿك
(2)

 

 أشفر صرق التللقػ يف طؾؿ أصقل الػؼف هل:

بتؼرياار الؼقاطااد إصااقلقة وفااؼ ، وتؼااقم «الػؼفاااء»وتعاارف أيضااا بطريؼااة 

الػروع الػؼفّقة الؿـؼقلة طـ أئؿاتفؿ، فالؼقاطاد إصاقلقة طـادهؿ تابعاة لؾػاروع 

 .الػؼفّقة، وقد اشتفر هبذه الطريؼة أئؿة الحـػقة

:ً ًّ نخٓت صقل»وٌَ ْأ دلة»، وـ(ه042لؾجصاص)ت «الػصقل يف ٕا  «تؼقيؿ ٕا

 ـ(ه150)ت« أصقل البزدوي»، وـ(ه162)ت« أصقل الّسرخسل»، و(هـ012لؾّدبّقسل )ت
سرار» مع شرحف  .ـ(ه012)ت« أصقل الؽرخل»لعبد العزيز البخاري ، و «كشػ ٕا

وأّلاػ فقفاا جؿفاقر ، «الجؿفاقر»أو ، «الؿتؽّؾؿاقـ»وتعرف أيضاا بطريؼاة  

اهقـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة، وتؿتاز بتؼرير الؼقاطد إصقلقة بإدّلة والرب

دون الـظر إلك مطابؼة هذه الؼقاطد أو مخالػتفا لؾػروع الػؼفقة، فالػروع الػؼفقة 

  .طـدهؿ تابعة لؾؼقاطد إصقلقة، ومبـّقة طؾقفا

رؼه اىطؽٗلرث:  ْ ، ه(021لإلماام الشاافعل )ت «الرساالة» وٌَ اىهخب اىٍؤىفث ؼيٕر
ـ البصااري ٕباال الحسااق «الؿعتؿااد»، وه(111لؾؼاضاال طبااد الجبااار )ت «العؿاادة»و

لؾغزالال  «الؿستصػك»، وه(145إلمام الحرمقـ الجقيـل )ت «الربهان»، وه(103)ت

 «اإلحؽااام يف أصااقل إحؽااام»، وه(323لؾااّرازي )ت  «الؿحصااقل»، وه(222)ت

                                     
 ا: ) الحؽؿ، والدلقؾ، وآستدٓل، والؿستِدّل(.(، ويؿؽـ أن يؼال طـف1/4( الؿستصػك لؾغزالل )1)

: (، الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف لؾـؿؾة،ص13: )تعؾقؿ طؾؿ إصقل لـقر الديـ الخادمل،ص (0)

 ( وما بعدها.13)
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رشااد»، وه(301لممدي )ت  «مـتفاك الّساقل»، وه(120لؾبااقال  )ت «التؼرياب وٓا

ـ الحاجب )ت  .ه(302قدامة )ت ٓبـ «روضة الـاضر»، وه(313ٓب

وتتصػ بتحؼقؼ الؼقاطد إصقلقة بإدلة الشرطقة، والدفاع طـفا، ثؿ  

 .تطبقؼ تؾؽ الؼقاطد طؾك الػروع الػؼفّقة الؿذهبقة وربطفا هبا

ًّ نختٓا:  لصدر الشريعة الحـػل «تـؼقح إصقل وشرحف التقضقح» وٌَ أْ

 «جؿااع الجقامااع»، وه(531ٓبااـ الفؿااام الحـػاال)ت «ياارالتحر»، وه(321)ت

ااااابؽل الشاااااافعل ٕبااااال يعؾاااااك  «الُعاااااّدة»، وه(441)ت لتااااااج الاااااديـ السُّ

 .ه(1022لؾشقكا )ت «إرشاد الػحقل»، وه(125الحـبؾل)ت
 

وتتؿّقز بذكر خالف إصقلققـ يف الؿسللة، ثؿ ذكر طدد مـ الؿسائؾ 

 .ة الؿتلثرة هبذا الخالف، وغايتفا ربط إصقل بالػروعالػؼفق

ٓا: ًّ نخت صقل» وٌَ ْأ ـاء الػروع طؾك ٕا لؾتؾؿسا  الؿالؽل،  «مػتاح القصقل إلك ب

صقل»و التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك »لؾزكجا  الشافعل، و «تخريج الػروع طؾك ٕا

صقل صقلقة»لإلسـقي الشافعل، و «ٕا ـبؾل «الؼقاطد والػقائد ٕا ـ الؾحام الح  .ٓب

 .وهتتؿ بعرض أصقل الػؼف مـ خالل مؼاصد الشريعة ومػفقمفا العام

ًّ نختٓا: لؾعز بـ طبد السالم  «ققاطد إحؽام يف مصالح إكام» وٌَ أْ

 .ه(462لؾشاصبل )ت «الؿقافؼات»، وه(332)ت
 ايّتزصٜب

ُّا ًٜٞ: ◀  أدب ع

َّ٘ اىفؽق ةٍِ٘ٓا.ؼّؽف اىفلّ، وأص .1  ٔل اىفلّ، ذً ة

 ٌَ دراـث ؼيً أصٔل اىفلّ ؟اىفا ػة ٌا  .0

 ٌَ ْٔ أول ٌَ أىَّف يف أصٔل اىفلّ، وٌا اـً نخاةّ؟ .3

 .اذنؽ أشٓؽ طؽق اىخأى٘ف يف ؼيً اٛصٔل، ٌػ ذنؽ نخاةَ٘ ىهو طؽٗلث .1
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 ٞـِضِعَُِّ ايصــهـخـاي

E :ٞتعضٜـ احلهِ ايّصضع 

 .ل الؼاضل حاكؿا7 ٕكف يؿـع مـ الظؾؿالؿـع، ومـف سؿّ  اىطهً ىغث:

هق ما دّل طؾقف خطاب الشرع الؿتعّؾؼ بلفعال  :اصط٠ًضا واىطهً اىّةؽؼٖ

 الؿؽؾَّػقـ مـ ّصؾب، أو تخققر، أو وضع
(1)

. 

، وغقاار الؿباشاار لؼرآنلشاارع الخطاااب الؿباشاار كاااخطاااب اوياادخؾ يف 

 هؿا.وغقروالؼقاس جؿاع كاإل

 .رج الصغقر والؿجـقنكؾ بالغ طاقؾ، فخ واىٍهيَّف:

م  واىّطيب: يشؿؾ صؾب الػعؾ )القاجب والؿـدوب( وصؾب الرتك )الؿحرَّ

 .والتخققر: التسقية بقـ الػعؾ والرتك، ويشؿؾ )الؿباح( (هوالؿؽرو

 .يراد بف الحؽؿ القضعل أيت واىٔضػ:

E :ٞأصنإ احلهِ ايصضع 

ن ، والرسؾ مبّؾغقن طـ اهلل، والؿجتفدو▐وهق اهلل  اىطانً: .1

 .مستؽشػقن لحؽؿ اهلل

وهق الػعؾ الؿؽؾَّػ بف، ويشرتط أن يؽقن معؾقما لؾؿؽؾَّػ،  اىٍطهٔم فّ٘: .0

 .أن يؽقن مؼدورا طؾقف، ولقس خارجا طـ قدرة الؿؽؾَّػ وصاقتفو

وهااق الشااخص الؿؽؾَّااػ الااذي تعّؾااؼ بااف خطاااب الشاارع،  اىٍطهررٔم ؼي٘ررّ: .3

  .اقال فاهؿاويشرتط أن يؽقن أهال لؿا ُكّؾػ بف بلن يؽقن بالغا ط
                                     

 (.01(، الحؽؿ التؽؾقػل لؾدكتقر محؿد البقاكق ، ص: )1/21( الػؼقف والؿتػؼف لؾخطقب البغدادي )1)

10 
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E :ّٞ  أقغاّ احلهِ ايّصضع

 يـؼسؿ الحؽؿ الشرطل إلك قسؿقـ: تؽؾقػل ووضعل.

9 

 .تخققرأو  ّصؾب،مـ الؿتعؾِّؼ بلفعال الؿؽؾَّػقـ هق ما دّل طؾقف خطاب الشرع 

E :ّٞ  أقغاّ احلهِ ايّتهًٝؿ

 إلك خؿسة أقسام هل: القاجب، والؿ
ّ
ـدوب، يـؼسؿ الُحْؽؿ الّتؽؾقػل

م، والؿؽروه، والؿباح.  والؿحرَّ

9 

، [03]الحج: ﴾ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ﴿ القاجب لغة: الساقط، قال تعالك:

 .أي: سؼطت اإلبؾ طؾك إرض بعد كحرها

 ، ًٓ واصااطالحا: مااا صؾااب الشااارع فعؾااف صؾبااا جازمااا، فُقَثاااُب فاطؾااف امتثااا

ويستحؼ َتاِرُكُف العؼاب، كالصؾقات الؿػروضة 
(1)

. 

9 

 يـؼسؿ القاجب باطتبارات مختؾػة وهل:

: ةاؼختار اىٔكج ًٟ  يـؼسؿ إلك:  ،أّو

ػ، .1 َـّ ٔ ٌُ وهق ما كان وقتف متسعا لف ولغقره مـ جـسف، كالّصؾقات  واسب 

 الخؿس مثال.

َّ٘ق .0 ض ٌُ  ، وهق ما كان وقتف غقر متسع لغقره مـ جـسف، كصقم رمضان مثال.واسب 

                                     
مرتادفان طـد الجؿفقر، وفّرق الحـػقة بقـفؿا فؼالقا: الػرض: ما ثبت بدلقؾ ( القاجب والػرض 1)

 قطعل، كالؼرآن، والسـة الؿتقاترة. والقاجب: ما ثبت بدلقؾ ضـل، كخرب القاحد، والؼقاس. 
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ً٘ا: ةاؼختار اىفؽو  ـؼسؿ إلك: ي ،ذاُ

1. ،ََّ٘ ؽرر ٌُ وهااق مااا صؾبااف الشااارع بعقـااف مااـ غقاار تخققاار بقـااف وبااقـ  واسررب 

 غقره،كالّصالة، والّصقم.

َّ٘ؽ، .0 غ ٌُ ما ُخقِّر فقف الؿؽؾاػ باقـ أشاقاء محصاقرة، كاالتخققر يف  وهق: واسب 

 .كّػارة القؿقـ بقـ اإلصعام والؽسقة والعتؼ

 يـؼسؿ إلك:  ،ذاىًرا: ةاؼختار اىفاؼو

1.  ّٖ  .وهق ما صؾب الشرع فعؾف مـ كّؾ مؽؾػ بعقـف، كالصالة والزكاة ،واسب َؼِ٘

0. ، ّٖ وهق ما صؾب الشرع حصقلف مـ غقر تعققـ فاطؾف، بحقث لق  واسب نِفا 

قام بف مـ يؽػل سؼط اإلثؿ طـ الباققـ، وإن لؿ يؼْؿ بف أحٌد أثؿ الجؿقع، 

 .كصالة الجـازة

 يـؼسؿ إلك:، راةًؽا: ةاؼختار حلػٗؽه يف اىةؽع

د(،واسرر .1 ر)ٌطررػَّ وهااق: مااا ورد تؼااديره يف الشاارع بؿؼاادار محاادود،  ب ٌلػَّ

 كالّزكاة، والّديات، ومدة الؿسح طؾك الخػقـ. 

د(، .0 ر)غ٘ؽ ٌطػَّ وهق: ما ُصؾب فعؾف مـ غقر تحديد مؼداره،  واسب غ٘ؽ ٌلػَّ

 .كالـّػؼة طؾك الزوجة وإوٓد

9  

 .قجب غسؾ جزء مـ الرأس يف القضقء7 ّٕن غسؾ القجف ٓ يتّؿ إٓ بفف

كآسااتطاطة شاارط لقجااقب  «ٌررا ٟ ٗررخً اىٔسررٔب إٟ ةررّ فيرر٘ؿ ةٔاسررب»وأّمااا 

فنكف ٓ يجاب طؾاك العباد تحصاقؾ  الحج، ومؾؽ الـصاب شرط لقجقب الزكاة،

 .آستطاطة، وٓ مؾؽ الـصاب

E :املٓزٚب 

 أمر مفؿ، والؿـدوب الؿدطّق إلقف. هق الّدطاء إلك  اىِّػب ىغث:
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ما صؾب الشارع فعؾف صؾبا غقر جازم، فُقَثاُب فاطؾف  ا:اصط٠ًض اىٍِػوب و

، وٓ ُيَعاَقُب َتاِرُكُف، كالسقاك، والســ الرواتب ًٓ  .امتثا

 .ويطؾؼ طؾك الؿـدوب: السـّة والؿستحب والّتطقع والـػؾ والؼربة

9 

  يـؼسؿ الؿـدوب إلك:

ػة: .1   ـِّث ٌؤنَّ
ّ
يف الحضر والسػر، ولؿ يؼؿ دلقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوهل ما واضب طؾقف الـبل

 .طؾك وجقبف، كالقتر، وسـة الػجر

ػة(: .0   ٌفخطب )ـِّث غ٘ؽ ٌؤنَّ
ّ
تارة، وتركف تارة، كصقم  ملسو هيلع هللا ىلصوهق ما فعؾف الـبل

 آثـقـ والخؿقس وصالة الّضحك، وكحق ذلؽ.

9 

ّٓ بشراء الّسقاك كان شراءه مـدوبا كذلؽ ـ التسّقك إ  .فالسقاك مـدوب، وإذا لؿ يؿؽ

9 

 :ملسو هيلع هللا ىلصالؿـدوب ٓ يؾزم بالّشروع فقف طـد الجؿفقر، ويجقز قطعف7 لؼقلف 

ُع َأمِقُر َكْػِسِف إِْن َشاَء َصاَم َوإِْن َشاَء َأفْ  ائُِؿ اْلُؿَتَطقِّ َطَر()الصَّ
(1)

، وققؾ: يؾزم بالشروع 

 .، فنن قطعف لزمف الؼضاء[00]محؿد:﴾ڎ ڈ ڈ﴿ فقف7 لؼقلف تعالك:

ويستثـك مـ ذلؽ الحّج والعؿرة الـّافؾتان، فؼد اتػؼ العؾؿاء طؾك وجقب 

 [163]البؼرة:﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ﴿ إتؿامفؿا7 لؼقلف تعالك:
(2)

. 

E  :َّّاحملض 

  .: الؿؿـقعاىٍطّؽم ىغث

                                     
 ( أخرجف أحؿد والرتمذي والـسائل، وهق صحقح.1)

 (.11الحؾقؿ تقمقات،ص: )(، مذكرة يف شرح القرقات لعبد 13) ( أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص:0)
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، ا صؾب الشارع تركف صؾبا جازما، م: واصط٠ضا ًٓ فُقَثاُب تاركف امتثا

 .ويستحؼ فاطؾف العؼاَب، كشرب الخؿر، والؽذب

 ويسؿك الؿحّرم: محظقًرا ومؿـقًطا.

9 

م إلك:  يـؼسؿ الؿحرَّ

م ىؼاحّ: .1  .وهق ما حّرمف الشارع ابتداء7 لؿػسدة يف ذاتف، كالسرقة، وقتؾ الـػس ٌطؽَّ

م ىغ٘ؽه: .0 ما كان مشروطا يف إصؾ، لؽـ صرأ طؾقف ما يػسده، كالصالة  وهق ٌطؽَّ

  .يف إرض الؿغصقبة، فالصالة يف أصؾفا مشروطة لؽـ حّرمت لؾغصب

ًض »  9  «.ّ واسب ةخؽنّ فخؽنُ ّٟ إحؽك اىطؽام  ٌا ٟ ٗخ

أو أختف بلجـبقة فال يتؿ ترك الحرام الذى هق أكؾ  ،اةاختؾطت مقتة بؿذكّ  فؾق

ّٓ وكؽاح إخت ىف الثاكك  ،ولإ الؿقتة ىف  . برتك الجؿقع فرتك الجؿقع واجبإ

E :ٙٚاملهض 

 : هق اسؿ مػعقل مـ كِره، وهق ضّد الؿحبقب.اىٍهؽوه ىغث

، وٓ  واصط٠ضا: ًٓ ما صؾب الشارع تركف صؾبا غقر جازم، فُقثَاُب تاركف امتثا

 .بة، والؿشل بـعؾ واحدةُيَعاَقُب فاطؾف،كالشرب قائؿا، وآلتػات يف الصالة بالرق

وقااد ياارد لػااظ )الؽراهااة( يف كااالم الؿتؼاادمقـ كاإلمااام أحؿااد والشااافعل 

 وُيؼَصد بف الّتحريؿ.

كؿا يطؾؼ طؾك )خالف إولك( وهاق: ماا ورد فقاف هنال طاام غقار مؼصاقد، 

 .كرتك صالة الضحك

E اح: ـبـُـاي 

  .: الؿلذون فقفاىٍتاح ىغث
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ف وٓ تركف، فال يثاب فاطؾف، وٓ ما لؿ يطؾب الشارع فعؾ :واصط٠ضا

 .يعاقب تاركف، كإكؾ والـقم

وإذا اقرتن فعؾ الؿباح أو تركف بـقة حسـة فنكف يثاب طؾقف، كإكؾ بـقة 

ي لؾعبادة  .التَؼقِّ

كؿا أّن الػعؾ الؿباح إذا كان وسقؾة إلك واجب أو محّرم أو مـدوب أو 

، «لؾقسائؾ حؽؿ الؿؼاصد»، فاامؽروه فنّكف حقـئذ يلخذ حؽؿ ما كان وسقؾة إلقف

   .كالؿشل إلك الصالة، وشراء السقاك، وشراء السؽقـ لؼتؾ كػس بغقر حؼ

 واٝةاضث ُٔؼان:

ّ٘ث: .1 ک  ﴿ أي بـص شرطل ، كلكؾ هبقؿاة إكعاام7 لؼقلاف تعاالك: إةاضث شؽؼ

 .[1]الؿائدة:﴾ک  گ  گ

 ساؿكوهل ماا لاؿ يالت فقاف كاص طؾاك التحاريؿ أو اإلباحاة، وي إةاضث ؼلي٘ث: .0

 .، كلكؾ الػقاكف، والؿعامالت التجارية الؿباحة«الرباءة إصؾقة»

9 

الحؽؿ القضعل هق: خطاب الشرع الؿتعؾؼ بجعؾ الشئ سببًا، أو شرصًا، 

أو ماكعًا، أو صحقحًا، أو فاسدًا 
(1)

. 

  .أو هق: العالمة الّشرطقة اّلتل يثبت طـدها الحؽؿ أو يـتػل

خصةوأكقاطف سبعة:  حقح، والػاسد، والعزيؿة، والرُّ رط، والؿاكع، والصَّ بب، والشَّ  .السَّ

E  :ايغبب 

ؾ بف إلك غقره، كالحبؾ، والّطريؼ ىغث:   .ما ُيَتَقصَّ

 .ما يؾزم مـ وجقده القجقد، ومـ طدمف العدم واصط٠ضا:

                                     
 (.1/51(، جؿع الجقامع لؾسبؽل )1/105(، الؿحصقل لؾرازي )1/21( هناية السقل لإلسـقي )1)
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 .يؾزم مـ وجقد السبب وجقد الحؽؿ التؽؾقػل، ومـ طدمف طدم الحؽؿ أي:

الشؿس سبب لقجقب إقامة صالة الظفر، فنذا ُوجد الزوال  زوال ٌراىّ:

 .)السبب( ُوجد الحؽؿ )الظفر( وإذا لؿ يقجد لؿ يقجد الحؽؿ

 واىفتب ُٔؼان: 

 .سبب مـ فعؾ الؿؽّؾػ ومؼدوره، كالسػر سبب لؼصر الصالة .1

سبب لقس مـ فعؾ الؿؽّؾػ، وٓ يف مؼدوره، كرؤية هالل رمضان سبب  .0

 .لقجقب الصقم

E :ايصضط 

 العالمة، ومـف أشراط الساطة، أي طالماهتا. ىغث:

 ما يؾزم مـ طدمف العدم، وٓ يؾزم مـ وجقده وجقد وٓ طدم. واصط٠ضا:

القضقء شرط لصّحة الّصالة، فقؾزم مـ طدمف اكعدام الّصالة، لؽـ ٓ  ٌراىّ:

 .يؾزم مـ وجقده وجقد الّصالة وٓ طدمفا، فؼد يتقّضل الؿؽّؾػ وٓ يصّؾل

 بني ايّضنٔ ٚايّصضط: ايؿضم 9

كؾٌّ مـفؿا تتققػ طؾقف صحة العبادة، غقر أّن الشرط خارج طـ حؼقؼة 

الشلء، كالقضقء، فنكف لقس جزءًا مـ حؼقؼة الصالة، بقـؿا الركـ داخؾ يف 

 .حؼقؼة الشلء وجزء مـفا،كالركقع، فنكف جزء داخؾ يف الصالة

9 

 .ة: كالبؾقغ شرط لقجقب الصالشؽط وسٔب .1

 .: كالطفارة شرط لصحة الصالةشؽط صطث .0

E :املاْع 

 .: الحائؾ بقـ شقئقـاىٍاُػ ىغث
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 .ما يؾزم مـ وجقده العدُم، وٓ يؾزم مـ طدمف وجقٌد وٓ طدمٌ  واصط٠ضا:

الحقض ماكع مـ الّصالة، فؿتك وجد الحقض )الؿاكع( ُطادم الحؽاؿ  ٌراىّ:

 .)وجقب الّصالة(

قد الّصالة، فؼد ٓ تجب لقجقد ماكع وٓ يؾزم مـ طدم وجقد الحقض وج

 .آخر كالـػاس مثال

فالحؽؿ الشرطل ٓ يثبت إٓ بتقفر  هذه الثالثة: وجاقد إساباب، ووجاقد 

 .الشروط، واكتػاء الؿقاكع، وإذا تخؾَّػ واحد مـفا اكتػك الحؽؿ الشرطل

E :ايّصخٝح 

 .: الّسؾقؿ مـ العقب، ضّد الّسؼقؿاىّصط٘ص ىغث

 .بت طؾقف آثاره باستقػاءه الشروط وإركان واكتػاء الؿقاكعما ترت واصط٠ضا:

فؿـ صّؾك صالة مجتؿعة شروصفا وأركاهنا، مـتػقة مقاكعفا ففل صحقحة 

 أي معتّد هبا شرطًا، وَأْجَزَأْت طـ فاطؾفا، وبرأت هبا الذمة.

 .ومـ باع بقعًا كذلؽ ففق كافذ ومعتّد بف، وترتّتب طؾقف آثاره

E  :ايؿاعز 

  .: هق الّذاهب ضقاطا، والػساد طؽس الصالحىغث اىفاـػ

مااا ٓ ترتباات طؾقااف آثاااره7 لعاادم اسااتقػاءه الشااروط وإركااان  واصررط٠ضا:

 واكتػاء الؿقاكع. 

ٓ تربأ بف الذمُة، فالصالة بال ركقع، أو إلك غقر الؼبؾة فاسدة ـ العبادات   .والػاسد م

اّلاذي لاؿ يساتقِف أركاكاف والػاسد مـ الؿعاامالت ٓ ُيـاتج آثااَره، فالـّؽااح 

وشااروصف ٓ يرتّتااب طؾقااف أثااره مااـ لحاااق آبااـ، ووجااقب الـّػؼااة، واسااتحؼاق 

 اإلرث، وكحق ذلؽ.
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ّٓ يف مسائؾ خالفا لؾحـػقة  .والباصؾ والػاسد بؿعـك واحد طـد الجؿفقر إ

E  :ايعظمي١ ٚايضخص١ 

د.  اىؽؾٍٗث ىغث:  الؼصد الؿمكَّ

 خاٍل مـ معارض راجحالحؽؿ الثابت بدلقؾ شرط واصط٠ضا:
ّ
  .ل

 وجقب الصالة تامة يف وقتفا يف الحضر.  ٌرو:

 .الؾقـ والسفقلة واىؽعصث ىغث:

 لعذر واصط٠ضا:
ّ
  .الحؽؿ الثابت طؾك خالف الدلقؾ الشرطل

قصر الصالة يف السػر، فنن الدلقؾ يؼتضل وجقب الصالة تامة  ٌرو:

 
ّ
 لعذر السػر بدخقل الققت، فؼصرها ثابت طؾك خالف الدلقؾ إصؾل

(1)
. 

9 

 .كالػطر يف رمضان اىففؽ: .1

 .كالتقؿؿ طـد التضرر باستعؿال الؿاء اىٍؽض: .0

 .كشرب الخؿر، أو ققل، كالتؾػظ بؾػظ الؽػر طؾك فعؾ، اٝنؽاه: .3

 .كصحة صقم مـ شرب أو أكؾ كاسقا اىِف٘ان: .1

 .ُيحدّ  كالؽافر إذا أسؾؿ، ثؿ شرب الخؿر جاهال بحؽؿفا فنكف ٓ اىشٓو: .5

كالصالة مع وجقد الـجاسة القسقرة الؿعػق طـفا كدم  اىؽفؽ وؼٍٔم اىتئى: .6

 .الؼروح وكحقها

كعدم تؽؾقػ الطػؾ والؿجـقن لـؼص طؼؾقفؿا  اىِلص: .7
(2)

. 

                                     
 (.41( ، التؿفقد لإلسـقي،ص: )1/116( جؿع الجقامع لؾسبؽل )1)

 ( وما بعدها.43: )( إشباه والـظائر لؾسققصل، ص0)
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9 

 .كإكؾ مـ الؿقتة لؾؿضطر رعصث واستث: .1

 .طداكؼصر الصالة الرباطقة يف السػر يف ثالث مراحؾ فصا رعصث ٌِػوةث: .0

 .يف غقر طرفة ومزدلػة كالجؿع بقـ الصالتقـ لؾؿسافر رعصث ٌتاضث: .3

 .كػطر مسافر ٓ يجفده الصقم رعصث ع٠ف اَْٛوَىٕ: .1

E :ّٞ ّٞ ٚاحلهِ ايٛضع  ايؿضم بني احلهِ ايّتهًٝؿ

 يتضح الػرق بقـفؿا مـ وجفقـ هؿا:

الحؽااؿ التؽؾقػاال يؼصااد بااف صؾااب فعااؾ، أو تاارك، أو تخققاار، وأمااا الحؽااؿ  .1

 .عل فال يؼصد بف صؾب وٓ تخققرالقض

الحؽااؿ التؽؾقػاال يتعّؾااؼ بػعااؾ الؿؽّؾااػ وطؾؿااف وقدرتااف، بخااالف الحؽااؿ  .0

القضعل فؼد يؽقن مـ غقر الؿؽّؾػ، كالصبل َيؼُتؾ خطل، والّدابة تتؾػ شقئا 

 .فنكف يجب الضؿان

وقد يؽقن مـ الؿؽّؾػ غقر العالؿ باف، كالـاائؿ يتؾاػ شاقئا حاال كقماف فنكاف 

وقاد يؽاقن غقار مؼادور لؾؿؽّؾاػ، كازوال الشاؿس سابب  ضاؿان،يجب طؾقف ال

 لقجقب صالة الظفر.

E  :األرا٤ ٚاإلعار٠ ٚايكطا٤ 

د َشْرًطا. اٛداو: .1  فعؾ العبادة يف وقتفا الاُؿحدَّ

 .مرة أخرى7 لبطالهنا مثالً يف وقتفا فعؾ العبادة  اٝؼادة: .0

ر بعد خروج وقتفا  العبادةفعؾ  اىلضاو: .3  َشْرًطا.الؿؼدَّ
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 ايّتزصٜب

 ؾُٝا ًٜٞ:مما بني ايكٛعني اخرت اإلداب١ ايصخٝخ١  ◀

 .ضهً وضؽٖ( –)ضهً حهي٘فٖ  يباح أكؾ لحؿ إركب والغزال .1

 .ضهً وضؽٖ( –)ضهً حهي٘فٖ  آضطرار سبب لجقاز إكؾ مـ الؿقتة .0

 .ضهً وضؽٖ( –)ضهً حهي٘فٖ  بؾقغ الـصاب شرط لقجقب الزكاة .0

 .ضهً وضؽٖ( –)ضهً حهي٘فٖ  ُتؽره الصالة يف أوقات الـفل .1

 .ضهً وضؽٖ( –)ضهً حهي٘فٖ  إُبّقة ماكعة مـ وجقب الؼصاص .2

 ٌ ملا ًٜٞ مبجاٍ َٔ عٓزى:ِـّجـََ ◀

 ...........لغقره................................................ الؿحّرم .1

 .................................................................الشرط .0

 .................................................................السبب .0

 ..................................................................الؿاكع .1

 ...............................................................الؿـدوب .2

 ................................................................الؿؽروه .3

 ........................................................القاجب الؿضّقؼ .4

 .........................................................القاجب الؿخّقر .5

 اَأل ايؿضاغات ايتاي١ٝ مبا ٜٓاعب: ◀

 ...........................الؿحرم كقطان هؿا:..........................و. .1

 ...................... ...و..........هؿا:....................السبب كقطان  .0

 .......................ب الرخصة:.......................و......مـ أسبا .0

 .................و......الؿـدوب ٓ يؾزم بالّشروع فقف طـد الجؿفقر إٓ يف .1
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 ١ـَّاألري

 

E :ٌٝتعضٜـ ايزي 

  .الؿرشد الذي يدّل طؾك الطريؼ، والعالمات التل يستدّل هبا ىغًث:

 .ما يؿؽـ التقصؾ بصحقح الـظر فقف إلك مطؾقب خربي واصط٠ًضا:

9 

َّ٘ث ٌخفق ؼي٘ٓا: .1  .وهل الؽتاب، والّسـّة، واإلجؿاع، والؼقاس أدىث أصي

َّ٘رررث ٌغخيرررف ف٘ٓرررا: .0 قاااقل الصاااحابل، وشااارع َماااـ قبؾـاااا، وهااال  أدىرررث حَتؽ

 وآستصحاب، والؿصؾحة الؿرسؾة، وسّد الّذرائع، وآستحسان، والعرف.

E :ٕتعضٜـ ايكضآ 

  .مصدر لؾػعؾ قرأ ىغث:

ُل طؾك محؿد  واصط٠ضا: َقاُتر، تَّ بالالؿـؼقل إلقـا ، ملسو هيلع هللا ىلصَكاَلُم اهلل َتَعالك الاُؿـَزَّ

 ْعِجُز بلقصر سقرة مـف.ُاالؿ، ُد بتالوتفُؿتََعبَّ اال

ُل ؼيٕ ٌطٍػ  • گ  گ  گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ ﴿ كؿا قال تعالك::ملسو هيلع هللا ىلصاىٍرَُِؾَّ

، وخرج هبذا الؼقد ما [161-160]الشعراء: ﴾ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

كزل طؾك غقره مـ إكبقاء،كصحػ إبراهقؿ، وزبقر داود، وتقراة مقسك، 

 .وإكجقؾ طقسك طؾقفؿ السالم

اُحؽرَّخةاىاىٍِلٔل إىِ٘ا  • فالؼرآن جؿقعف قطعل الثبقت، وقد تؽػؾ اهلل  :َٔ

 ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ﴿ بحػظف مـ التبديؾ والتحريػ قال تعالك:

 .، وخرج بذلؽ ما كؼؾ إلقـا طـ صريؼ أحاد كالؼراءآت الشاّذة[6]الِحجر:

21 
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، وخرج أمثالفابحسـة، والحسـة بعشر  مـف فؽّؾ حرف اىٍرَُخَؽتَُّػ ةخ٠وحّ: •

 .الحديث الؼدسلو بذلؽ مـسقخ التالوة كآية الرجؿ،

ْؽِشؾُ  • ٍُ معجز يف لػظف وكظؿف ومعـاه، فاال قادرة فالؼرآن  :ةأكصؽ ـٔرة ٌِّ اىر

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴿ ٕحااد أن يااليت بؿثؾااة، وٓ بسااقرة مـااف، قااال تعااالك:

فنهناا غقار بذلؽ إحاديث الؼدساقة،  وخرج، [00]البؼارة:﴾ى ائ  ائ ەئ  ەئ

معجزة 
(1)

. 

E :ٕأحهاّ ايكضآ 

 تشؿؾ أحؽام الؼرآن:

خر  9   .كاإليؿان باهلل، ومالئؽتف، وكتبف، ورسؾف، والققم ٔا

  .كالتحّؾل بإخالق الػاضؾة، والبعد طـ الرذائؾ  9

 .سرة، والعؼقبات وغقرهاكالعبادات، والؿعامالت، وأحؽام ٕا  9

E :ّبٝإ ايكضإٓ يألحها 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿ بقَّـ الؼرآن الؽريؿ إحؽام كّؾفا، قال تعالك:

  .[56]الـحؾ: ﴾ڄ  ڄ

:
ّ
ّٓ ويف كتاب » قال اإلمام الّشافعل فؾقست تـزل بلحد مـ أهؾ الّديـ كازلة إ

 «اهلل الّدلقؾ طؾك سبقؾ الفدى فقفا
(2)

. 

 قـ:وهذا البقان طؾك كقط

البقان بؼاطدة شرطقة طامة تـدرج تحتفا الجزئقات، كإمر بالعدل  .1

                                     
قطعاال الثبااقت ففااق متااقاتر كؾااف، بخااالف  رآنق بااقـ الؼاارآن والحااديث الؼدساال: أن الؼاا( الػاار1)

فؿـاف الصاحقح والضاعقػ والؿقضاقع، والؼارآن معِجاز وُمتعّباد بتالوتاف،  الحديث الؼدسال،

 بخالف الحديث الؼدسل.

 (.02(  الّرسالة لؾشافعل، ص: )0)
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چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿ واإلحسان يف ققلف تعالك:

، [62]الـحؾ: ﴾ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿ وإمر بالقفاء بآلتزامات والعؼقد يف ققلف تعالك:

 .[1]الؿائدة:﴾ک

تػريعات إحؽام، كآيات الؿقاريث البقان الؿػصؾ بذكر الجزئقات و .0

 والعؼقبات والحدود.

E :ّرالي١ ايكضإٓ ع٢ً األحها 

 الؼرآن مـؼقل بالتقاتر، فثبقتف قطعلٓ  شؽ فقف، أما دٓلتف طؾك إحؽام ففل إما:

ٓ تحتؿؾ إٓ معـك واحدا، وهذا الـقع قؾقؾ يف الؼرآن، ومـ  دٟىث كطؽ٘ث: .1

، ففق [0]الـقر: ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴿ أمثؾتف ققلف تعالك:

  .كص قطعل الدٓلة طؾك أن حد الزكا مئة جؾدة، ٓ زيادة فقفا وٓ كؼصان

تحتؿؾ أكثر مـ معـك، ولؿ يحدد الشارع الؿعـك الؿراد مـف، بؾ  دٟىث عِ٘ث: .0

ُترك ذلؽ ٓجتفاد الؿجتفديـ، وأكثر دٓٓت كصقص الؼرآن طؾك إحؽام 

   .مـ هذا الـقع

، فؾػظ )ٓمستؿ( يحتؿؾ [10]الـساء:﴾ې  ې  ې﴿ تعالك: ومـف ققلف

معـققـ: الجؿاع، ومالمسة البشرة 
(1)

. 

E   :حّذ١ٝ ايكضا٠٤ ايّصاّس٠ 

 تـؼسؿ قراءات الؼرآن إلك:

وهل: ما صّح سـدها، ووافؼت الؾغة ولق بقجف، ووافؼت رسؿ  ٌخٔاحؽة:كؽاوة  .1

                                     
( حؿؾف الحـػقة طؾك الجؿاع، فذهبقا إلك أن مجرد الؾؿس ٓيـؼض القضاقء، وحؿؾاف الشاافعقة 1)

لؿس البشرة، فذهبقا إلك كؼاض القضاقء بؾؿاس بشارة الؿارأة، وقّقاد الؿالؽقاة والحـابؾاة طؾك 

 (.1/110بالشفقة. اكظر: إوسط يف الســ واإلجؿاع وآختالف ٓبـ الؿـذر )
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الؿصحػ العثؿا ّ 
(1)

. 

متقاتر، وهل ما طدا الؼراءات الّسبع، إلقـا كؼال غقر  : ما ُكؼؾوهل كؽاوة شاّذة: .0

وققؾ: ما وراء العشر
(2)

. 

 وٌَ أٌريخٓا:

 بـ كعب  •
ّ
َِٗشْػ ﴿ يف آية الؽػارة: ¶قراءة ابـ مسعقد وأبل  ًْ َْ َى ٍَ َف

َخَخاةَِؽاٍت  ٌُ َّٗاٍم  َ٘اُم َذ٠ََذِث َأ ﴾َفِص
(3)

. 

اِرَكثُ ﴿ :◙قراءة ابـ مسعقد  • اِرُق َواىفَّ ا َواىفَّ ٍَ ُٓ َُ ا ٍَ ْٗ ﴾َفاْكَطُؽٔا َأ
(4)

. 

َطٕ ﴿ :¶قراءة طائشة وأّم سؾؿة  • ـْ ُٔ ٠َِة اْى اِت َواىصَّ َٔ َي َضافُِغٔا َؼَيٕ اىصَّ

 ََ ِّ َكاُِخِ٘ ٔا ىِيَّ ٌُ  ﴾َوَص٠َِة اْىَؽْصؽِ َوُكٔ
(5)

. 

َْ ُأم  ﴿ :◙قراءة سعد بـ أبل وّقاص  •
ٌِ ُّ َأٌخ َأْو ُأْعٌج  ﴾َوَى

(6)
. 

 قن يف حّجّقتفا طؾك ققلقـ:وقد اختؾػ إصقلقّ 

، وهق الؿشفقر طـ أهنا لقست بحجة، وقال بف كثقر مـ إصقلققـ اّٛول:

مذهب الشافعل
(7)

. 

أهنا حجة7 ّٕكفا دائرة بقـ كقهنا قرآكا، وبقـ كقهنا خربا7 ّٕن راويفا  اىراين:

، وكالهؿا ُيحتج بف، وهذا مذهب الحـػقة ملسو هيلع هللا ىلص يخرب أكف سؿعفا مـ الـبل

                                     
ـ الجزرّي ) اكظر: (  1) ٓب  (.21 -1/20الـشر يف الؼراءات العشر 

 (.00: )إصقل لزكريا إكصاري، ص (، غاية القصقل شرح لب1/104( الربهان لؾجقيـل )0)

 ( روى قراءهتؿا ابـ جرير الطربي يف التػسقر وغقُره، وهل ثابتة.0)

(. وقد اكعؼد اإلجؿاع طؾك أّن أّول ما ُيبَدُأ بؼطعف مـ الّساارق هاق 10/66( فتح الباري ٓبـ حجر )1)

 (.5/031ـ قدامة )(، والؿغـل ٓب102يده القُؿـك. اكظر: مراتب اإلجؿاع ٓبـ حزم، ص: )

 ( رواها الرتمذي، وقال: حسـ صحقح.2)

 ( رواها الدارمل والبقفؼل وغقرهؿا.3)

( ٕهنا لقست بؼرآن7 لعدم التقاتر، وٓحتؿال أن تؽقن َماْذَهًبا لؾصاحابل، وإلقاف ذهاب البااقال  4)

، وأمدّي، وابـ الحاجب، والـّقوّي.
ّ
 والجقيـل، والغزالل، وابـ العربل
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ؾة وجؿع مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـاب
(1)

. 

ومـ الػروع الؿبـقّة طؾاك هاذا الخاالف: وجاقب التتاابع يف صاقام كػاارة 

 باـ 
ّ
القؿقـ، فؿـ أوجبف كالحـػقاة والحـابؾاة اساتدّل بؼاراءة اباـ مساعقد وأبال

السااابؼة، ومااـ لااؿ يقجبااف كالشااافعقة والؿالؽقااة يف إضفاار لااؿ   ¶كعااب 

يستدّل هبذه الؼراءة 
(2)

. 

 ايّتزصٜب

ّٞ ايّزالي١( أٚ )ظيّن ايّزالي١( َكابٌ َا ٜٓاعبٗا َٔ ايٓصٛص اآلت١ٝ ◀  .ضع عباص٠ )قطع

 )........................(  .[11]الـساء:﴾ڳ ڳ  ڱ  ڱ﴿ قال تعالك: .1

 )........................(          .[3]الؿائدة:﴾ڀ  ٺ ﴿ قال تعالك: .0

 )..........( .[00:الـساء]﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿ قال تعالك: .0

 )........................(     .[16]محؿد:﴾يب  جت حت خت مت ىت﴿ :قال تعالك .1

 )........( .[005]البؼرة:﴾ڃ  ڃ چ  چ  چ﴿ :قال تعالك .2

 ( أَاّ ايعباص٠ اخلاط١٦ مما ًٜٞ:x( أَاّ ايعباص٠ ايصخٝخ١ ٚعال١َ )ضع عال١َ ) ◀

 (         ) .أغؾب دٓٓت الؼرآن طؾك إحؽام الشرطقة قطعّقة .1

 (         )  .كصقص الؼرآن جؿقعفا متقاترة، قطعقة الثبقت .0

 (         )  .ٓ خالف يف حّجّقة الؼراءة الّشاّذة .0

 (         )  .إحاديث الؼدسقة معِجزة يف لػظفا .1

 (         )  .حتؿؾ إٓ معـك واحدايٓ ما قطعل الثبقت هق  .2

 (         ) رع َمـ قبؾـا، واإلجؿاعمـ إدلة الؿختؾػ فقفا ققل الصحابل، وش .3

                                     
. اكظر: الّتؿفقد يف تخاريج  ( كلبل1)

ّ
حامد، والؿاوردّي، والّرويا ، وأبل الطّقب الّطربي، والّرافعل

 (.1/142( ، البحر الؿحقط لؾزركشل )00الػروع طؾك إصقل لإلسـقّي،ص: )

 (.121: )( أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص0)
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 ب١َّ١ّٜٛ ايٓـّايّزيٌٝ ايّجاْٞ: ايّغٓ

 

E :تعضٜؿٗا 

 .، محؿقدة كاكت أو مذمقمةالطريؼة الؿتََّبعة ىغث:

غقر الؼرآن مـ ققل، أو فعؾ، أو تؼرير ملسو هيلع هللا ىلصما صدر طـ الـبل  واصط٠ضا:
(1)

. 

َّ٘ : )ملسو هيلع هللا ىلصمثال الؼقل ققلف  اُل ةِاىِِّ ٍَ َْؼ ْٛ ا ا ٍَ َُّ  (اِت إِ
(2)

. 

ِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَناَن : )ومثال الػعؾ حديث ْٗ َػ َٗ  ََ ْ٘ َج َة َشَػ َفؽَّ ـَ (3) (إَِذا 
. 

 ◙طـ أكؾ الّضّب مـ قبؾ خالد بـ القلقد  ملسو هيلع هللا ىلصومثال التؼرير: سؽقتف 

مؿا دلَّ طؾك إباحتف
(4)

. 

مـ السـة كذا، أمركا بؽذا، هنقـا طـ كذا، كـّا كػعؾ »ومـ السـة ققل الصحابل: 

ُأمِركا أن كؼرأ بػاتحة الؽتاب » :◙أبل سعقد الخدري كؼقل  ،«ملسو هيلع هللا ىلصيف طفده 

ر  «وما تقسَّ
(5)

 «كُفقـا طـ اتباع الجـائز، ولؿ ُيعزْم طؾقـا» :▲، وققل أّم ططقة 
(6)

. 

                                     
ًٓ فقؿساا ملسو هيلع هللا ىلصأن يػعااؾ أحااُد الصااحابة بحضاارتف  اىخلؽٗررؽ:( 1) طااـ اإلكؽااار  ملسو هيلع هللا ىلصؽ فعااالً، أو يؼااقل قااق

تلخقر البقان طاـ  ملسو هيلع هللا ىلصويسؽت، وهق حجة كالؼقل إذا كان واقعا بقـ يديف7 ٕكف ٓ يجقز يف حؼف 

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوقت الحاجة7 إذ سؽقتف يدل طؾك جقاز ذلاؽ ، وكاذا طؾاك الصاحقح إذا وقاع يف زماكاف 

 كاان يصاؾل بؼقماف إماًماا بعاد أن ◙بالنَّ معااًذا  ملسو هيلع هللا ىلصبحضرتف إن طؾؿ بف ولاؿ يـؽاره، كعؾؿاف 

 ملمقًما، ومـف استدل الشافعقة طؾك صحة صالة الؿػرتض خؾػ الؿتـػؾ. ملسو هيلع هللا ىلصيصؾل معف 

 ( أخرجف الشقخان البخاري ومسؾؿ.0)

السالم  ملسو هيلع هللا ىلصرّده ، مثؾ: وإشارحّ، مثؾ كتبف لؾؿؾقك كؼقصر، ورـا يّ ملسو هيلع هللا ىلصنخاةاحّ ( ويدخؾ يف السـة 0)

الؿااكع، كرتكاف إذان  طـ الػعؾ ماع وجاقد الؿؼتضال وطادم وحؽنّ ،وهق يف الصالة باإلشارة

 واإلقامة لصالة العقد.

( متػؼ طؾقف. ومـ ذلؽ استدٓل الشافعقة طؾك قضاء الػقائت يف إوقات الؿؽروهة بحاديث قاقس 1)

وأكا أصؾك ركعتاقـ بعاد صاالة الصابح، فؼاال: ماا هاتاان  ملسو هيلع هللا ىلص)رآ  رسقل اهلل  قال: ◙بـ قفد 

قت ركعتل الػجر ففؿا هاتاان الركعتاان فساؽت الركعتان يا ققس؟ فؼؾت: يا رسقل اهلل لؿ أكـ صؾ

 (.0/054( رواه الرتمذي وصححف أحؿد شاكر يف شرحف طؾك الرتمذي )ملسو هيلع هللا ىلص

 ( أخرجف أبق داود، قال ابـ حجر: إسـاده صحقح.2)

 ( رواه البخاري.3)

26 
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E  :١ّٓ ١ّٝ ايّغ  ُحّذ

السـة هل الؿصدر الثا  مـ مصادر التشريع اإلسالمل، وهل حجة يجب 

 الرجقع إلقفا، والدلقؾ طؾك حّجّقتفا:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴿ فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص تعالك أمر بطاطة الـبل أن اهلل .1

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ﴿ ، وقال تعالك:[26]الـساء:﴾ىئ

  .[4]الحشر:﴾ہہ

، والقحل [0]الـجؿ:﴾ڀ  ڀ ڀ  ٺ﴿ السـة وحل مـ اهلل، قال تعالك: .0

 .وحقان، وحل متؾق: وهق الؼرآن، ووحل غقر متؾق: وهق السـة

ڑ  ک  ﴿ ، قال تعالك:ملسو هيلع هللا ىلصمر الـبل ترتقب القطقد طؾك مـ يخالػ أ .0

 .[30]الـقر:﴾ک  ک  ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

جئ  ﴿ طـد التـازع وآختالف، قال تعالك: ملسو هيلع هللا ىلصإمر بالرد إلك الرسقل  .1

 .[26]الـساء:﴾حئ مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب

)فعؾقؽؿ بسـتل وسـة الخؾػاء الؿفديقـ الراشديـ تؿّسؽقا هبا  :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .2

وَطّضقا طؾقفا بالـقاجذ(
(1)

. 

)أٓ إ  ُأوتقُت الؽتاَب ومثَؾف معف، أٓ يقشؽ رجؾ شبعان طؾك  :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .3

أريؽتف يؼقل: طؾقؽؿ هبذا الؼرآن، فؿا وجدتؿ فقف مـ حالل فلحّؾقه، وما 

(2)(وجدتؿ فقف مـ حرام فحّرمقه، وإّن ما حّرم رسقُل اهلل كؿا حّرم اهلل
. 

حؽام الشرطقة إجؿاع الصحابة ومـ بعدهؿ طؾك آحتجاج بالسـة يف إ .4
(3)

. 

                                     
 ( أخرجف الرتمذي يف ســف، وقال: حديث حسـ صحقح.1)

 ف، وقال: حسـ صحقح. ( أخرجف أبق داود وكحقه طـد الرتمذي يف ســ0)

 (.121-122: )(، مؼرر الػؼف وأصقلف، ص51( اكظر: الرسالة لؾشافعل،ص: )0)
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E :أْٛاع ايغ١ٓ 

وهق ما رواه جؿعٓ  يؿؽـ تقاصمهؿ وتاقافؼفؿ طؾاك الؽاذب، ويؽاقن   .1

يف إصااؾ طاـا مشاااهدة، أو سااؿاع، وهااق حااؼ مؼطااقع بصااحتف، ويػقااد العؾااؿ 

 ، وطدد الصؾقات، والؿسح طؾك الخػقـ. ملسو هيلع هللا ىلصالضروري القؼقـل، مثؾ: بعثة الـبل 

 وهق كقطان: 

 ملسو هيلع هللا ىلصؼقلف ما اتػؼت فقف ألػاظ الرواة، كوهق   •
َّ
: )َمـ كذب طؾل

متعؿًدا فؾقتبّقأ مؼعده مـ الـار(
(1)

. 

وهق ما اتػؼ رواتف طؾك معـاه دون ألػاضف، كلحاديث الشػاطة،   •

رفع القديـ يف الدطاء والحقض، والصراط، والؿقزان، و
(2)

. 

، أو اثـان، أو ثالثة، مثؾ وهق ما لؿ يصؾ حّد التقاتر، كلن رواه واحد  .0

 الثبقت فقػقد الظـ، وربؿا أفاد العؾؿ بالؼرائـ
ّ
  .أكثر إحاديث، وهق ضـل

 .ويـؼسؿ باطتبار طدد صرقف إلك: مشفقر وطزيز وغريب

 كؿا يـؼسؿ باطتبار ققتف وضعػف إلك: صحقح وحسـ وضعقػ.

9 

برواية ثؼة يف  ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ُيعؿؾ بحديث أحاد بشرط صحتف طـ رس

ديـف،معروف بالصدق يف حديثف، طاقؾ لؿا يحّدث، ضابط لؿا يرويف، وبشرط أن 

ٓ يؽقن الخرب مخالػا لحديث أهؾ العؾؿ بالحديث
(3)

.  
                                     

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.1)

 ( قال الـاضؿ: 0)

 نررررؼب ٌررررَ ٌٍررررا حررررٔاحؽ ضررررػٗد
 

 

 وٌررررررررَ ةِررررررررٕ هلل ة٘خررررررررا واضخفررررررررب
 

 ورؤٗرررررررررٌث شرررررررررفاؼٌث واىطرررررررررُٔض 
 

 

 وٌفرررررررص عفرررررررَ٘ وْرررررررؼي ةؽرررررررُ  
 

 

(. وأجاز 013: )القجقز يف أصقل الػؼف لؿحؿد الزحقؾل،ص (،1/122( الؿستصػك لؾغزالل )0)
= 
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: ومـ إدلة طؾك العؿؾ بخرب القاحد
(1)

 

مـ إكػاذه أمراَءه ورسؾف وقضاتف وسعاتف إلك إصراف  ملسو هيلع هللا ىلصما تقاتر طـف  .1

 حؽام وأخذ الصدقات ودطقة الـاس.لتبؾقغ إ

، واشتفار ملسو هيلع هللا ىلصطؾك قبقل خرب القاحد طـ رسقل اهلل  ╚إجؿاع الصحابة  .0

ذلؽ طـفؿ يف وقائع كثقرة، مـفا: تحقل أهؾ قباء إلك الؼبؾة بخربِ واحد 
(2)

. 

9 

تـؼسؿ أحاديث أحاد إلك مسـَد مّتصؾ، وُمرَسؾ، وهق طـد الؿحّدثقـ: ما 

مؿا سؿعف مـ غقره، وطـد إصقلققـ: ما سؼط مـ  ملسو هيلع هللا ىلصضافف الّتابعل إلك الـّبل أ

أّن رسقل اهلل  ♫سـده بعض رواتف، مثالف: ما ُروي طـ سعقد بـ الؿسقب 

)هنك طـ الؿزابـة والؿحاقؾة(  ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

 . 

والحااديث الؿسااـد حجااٌة بشااروصف، أمااا الؿرسااؾ فؼااد اختؾااػ العؾؿاااء يف 

                                     
= 

العؾؿااء العؿاؾ بالحاديث الضاعقػ يف فضاائؾ إطؿاال بشارط: أن ٓ يؽاقن شاديد جؿع مـ 

الّضعػ. وأن يؽقن مـدرجًا تحت أصؾ طام. وأن ٓ يعتؼد طـد العؿاؾ باف ثبقتاف7 لائالّ يـساب 

 
ّ
 ما لؿ يؼؾف.  ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل

 (.110(، معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص: )116 – 112ص: ) افعل،( اكظر: الرسالة لؾش1)

وقد تظاهرت دٓئؾ الـصقص الشرطقة والحجاج »( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف. قال اإلمام الـقوي: 0)

العؼؾقة طؾك وجقب العؿؾ بخرب القاحد، وقد قرر العؾؿاء يف كتب الػؼف وإصاقل ذلاؽ بدٓئؾاف، 

اطات مـ أهؾ الحاديث وغقارهؿ مصاـػات مساتؽثرات يف خارب وأبؾغقه أبؾغ إيضاح، وصـػ جؿ

 (.1/144. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )«القاحد ووجقب العؿؾ بف، واهلل أطؾؿ

( أخرجف مسؾؿ. والؿزابـة: بقع الرصب طؾك الـخؾ بالتؿر كقالً، أوبقع العـب طؾك الؽرم بالزبقب 0)

 قضقطة طؾك إرض.والؿحاقؾة: بقع الحـطة يف سـبؾفا بحـطة م كقالً.
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حّجّقاااة
(1)

ػقاااة والؿالؽقاااة وأحؿاااد يف رواياااة، ورّده جؿفاااقر ، فااااحتج باااف الحـ

الؿحّدثقـ7 لؾجفؾ بالساقط يف اإلسـاد، ومذهب اإلمام الشافعل طدم آحتجاج 

ّٓ بشروط مـفا:  بف إ

 .أن ُيسـده غقر مرِسؾف .1

ـ جفالة وكحقها .0 ـ فقف طؾة م ٓ يرسؾ طؿ ـ الؽبار، و  الذي أرسؾف م
ّ
 .أن يؽقن التّابعل

حابل، أو بؼقل أكثر العؾؿاءأن يعتضد ويتؼّقى بؼقل ص .0
(2)

.  

ومـ الػروع الػؼفقة الؿرتتبة طؾك الخالف يف آحتجاج بالحديث الؿرَسؾ 

كؼض القضقء بؾؿِس الؿرأة، وبالؼفؼفِة يف الصالة 
(3)

. 

 :ملسو هيلع هللا ىلص  9

 إلك أربعة أقسام هل: ملسو هيلع هللا ىلصتـؼسؿ أفعال الـبل 

ربع كسقة، ويحرم : كقصالف يف الصقم، وجؿعف أكثر مـ أملسو هيلع هللا ىلص أفؽال عاصث ةّ .1

  .يف هذه إفعال ملسو هيلع هللا ىلصآقتداء بف 

                                     
 ( قال طـف الحافظ العراقل يف ألػقتف: 1)

 واْضرررررررَخزَّ ٌاىِرررررررٌم نرررررررؼا اىِضؽٍرررررررانُ 
 

 

ررررررررررررٔا ُُ ٍررررررررررررا ةررررررررررررّ وَدا ُْ  وحاةُِؽٔ
 

ررررررررررررررررررررادِ  ُؽ اىِضلَّ ِْ ررررررررررررررررررررا ٍَ ُه َس  وَردَّ
 

 

ررررررررِو ةاىفرررررررراِكِ  يف اٝـررررررررِادِ  ْٓ  ىيَش
 

 ّْ َلَيرررررر َُ  وصرررررراِضُب اىخٍٓ٘ررررررِػ ؼررررررًِٓ 
 

 

 ّْ ررررررَي ًٌ َصررررررْػَر اىهِخرررررراِب َأصَّ  وٌفررررررِي
 

 أو فعؾف ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلصثـك مـ ذلؽ مرسؾ الّصحابل وهق: ما أخرب بف الصحابل مـ ققل الـبل ويست

ّٓ طااـ   ٓ يااروي طااادًة إ
ّ
يسااؿعف أو يشاااهده، ففااق حّجااة طـااد جؿفااقر العؾؿاااء7 ّٕن الّصااحابل

 صحابل مثؾف، والّصحابة كّؾفؿ طدول.

تاف فقجادها جؿقعفاا طاـ الّصاحابة، ولذا قبؾ مراسقؾ سعقد بـ الؿسقّب بال شرط7 ٕكّف تتبّع مروّيا (0)

 (.134-131. اكظر: الرسالة لؾشافعل، ص: )◙ والغالب أّن الساقط فقفا صفره أبق هريرة

 ( وما بعدها.120: )اكظر: أثر آختالف يف الؼقاطد إصقلقة يف اختالف الػؼفاء لؾخـ، ص (0)
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ّ٘ررث: .0 العااادة أو الطبقعااة البشاارية، بؿؼتضااك  ملسو هيلع هللا ىلصوهاال التاال فعؾفااا  أفؽررال ِستِّي

كالؼقام، والؼعقد، وصريؼة إكؾ، والشرب، ففاذا الؼساؿ يػقاد اإلباحاة7 ٕكاف 

، إٓ إن دّل دلقاؾ طؾاك فعؾفاا بصاػة لؿ يؼصاد باف التشاريع ولاؿ ُكتعّباد باف ملسو هيلع هللا ىلص

 .ـة لالقتداء، كإكؾ بالقؿقـ، وإكؾ مؿا يؾلمعق

ّ٘ث .3 : يؼصد هبا التشريع والتعّبد، وتؽقن بقاكا لؿجؿؾ، كلفعال الصالة أفؽال ة٘اُ

فنن كان الؿبقَّـ  والحج مثال ففذه لؾّتلّسل وآقتداء بف، وتلخذ حؽؿ ما بّقـتف،

 .دوباواجًبا كان الػعؾ الؿبقِّـ لف واجًبا، وإن كان مـدوًبا كان مـ

بقاكا لؿجؿؾ، وإصؾ فقف جّؾقّا، وٓ ولؿ يؽـ خاصا بف، وٓ  اةخػاو، ملسو هيلع هللا ىلصٌا فؽيّ  .1

 .[01]إحزاب: ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ﴿ أكف لؾتشريع7 لؼقلف تعالك:

7 ٕكف القجقبب فنن كان طؾك وجف الؼربة والطاطة فؼد اختؾػ يف حؽؿف فؼقؾ:

 . بالتققػ7 لعدم ضفقر الرتجقح ـدب7 ٕكف أقؾ الطؾب، وققؾالب إحقط، وققؾ:

وإن لؿ يؽـ طؾك وجف الؼربة والطاطة حُؿؾ طؾك اإلباحة7 ٕن إصؾ طدم 

 ـدب.الطؾك  التعبد، وققؾ:

 باقـ الخطبتاقـ ياقم الجؿعاة، وذهاباف  ملسو هيلع هللا ىلصساف قهذا الـاقع الراباع: جؾ ةومـ أمثؾ

طـاد دخاقل البقات،  ملسو هيلع هللا ىلصيقم العقد مـ صرياؼ ورجقطاف ماـ آخار، وساقاكف  ملسو هيلع هللا ىلص

ؾف ملسو هيلع هللا ىلصؾف وترجُّ    .وتؽحُّ

9 

 لؾسـة مع الؼرآن ثالثة أحقال هل:

ِث اىٍؤنِّػة: .1 كقجقب الصالة فنكف ثابت  وهل الؿؼّررة لؿا جاء يف الؼرآن، اىفض

 بالؽتاب وبالسـة.

ِِّ٘ث .0 ِث اىٍت ؾة لؿا ُأجِؿؾ يف الؼرآن مـ إحؽام، كبقاكف اىفض  ملسو هيلع هللا ىلص: وهل الؿػصِّ

 .اة الؿجؿؾة يف الؼرآنصػة الصالة والزك

ِث اىٍفخِليَّث:  .3 وهل الاُؿـِشئة لحؽؿ سؽت طـف الؼرآن، كتحريؿ الجؿع بـق الؿرأة اىفض
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)ٓ ُيجؿع بـق الؿرأة وطؿتفا، وٓ بـق الؿرأة  :ملسو هيلع هللا ىلصوطؿتفا، أو خالتفا7 لؼقلف 

وخالتفا(
(1)

)كََفك  ، وتحريؿ أكؾ السباع، وكّؾ ذي مخؾب مـ الطققر7 لحديث:

ـ الطقر(   ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل ـ كّؾ ذي مِخَؾب م باع، وط ـ السِّ ـ كّؾ ذي كاب م ط
(2)

. 

9 

 الثبقت 
ّ
مـ كصقص السـة ما هق قطعل الثبقت كالؿتقاتر، ومـفا ما هق ضـل

كلحاديث أحاد،   أما مـ حقث الدٓلة فؽؾٌّ مـ الحديث الؿتقاتر وأحاد قد 

 
ّ
 الدٓلة، أو ضـل

ّ
 الدٓلة. يؽقن قطعل

ـ طؿر  ٓلة: حديث اب  : )قال ¶مثال قطعل الد
ِ
َزَكاَة اْلِػطِْر  ملسو هيلع هللا ىلصفََرَض َرُسقُل اهلل

ـْ َشعِقٍر(
ـْ تَْؿٍر أَْو َصاًطا مِ

َصاًطا مِ
(3)

ٓ معـك واحدا «الصاع»، فؾػظ  ٓ يحتؿؾ إ   .قطعل 

 الدٓلة: ققلف
ّ
ػ( :ملسو هيلع هللا ىلصومثال ضـّل )ٓ َصالَة لؾذي َخؾَػ الصَّ

(4)
، ٕكف 

 .ؿؾ ٓ صالة كامؾة، أو صحقحةيحت

 ايّتزصٜب

 :ٚاحزٌ ملا ًٜٞ مبجاٍ ـَّج ◀

 .سـّة تؼريرية .1

 .ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ خاّص بف  .0

 .حؽؿ ثابت بحديث متقاتر .0

دة لحؽؿ يف الؼرآن .1  .سـّة ممكِّ

ؾة لحؽؿ مجؿؾ يف الؼرآن .2  .سـّة مػصِّ
                                     

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.1)

 ( رواه مسؾؿ.0)

 ( رواه مسؾؿ.0)

رجف أحؿد وحّسـف وابـ خزيؿة وابـ حبان. ولذا اختؾػ يف صاالة الؿـػارد خؾاػ الصاػ، ( أخ1)

فالجؿفقر طؾك صحة صالتف مع الؽراهة، وحؿؾقا الحديث بااّن معـااه: ٓ صاالة كامؾاة، مثاؾ 

)ٓ َصالَة بَحضرِة الطَّعاِم، وٓ هق ُيدافُِعف إخبثاِن( رواه مسؾؿ. وقال الحـابؾة ببطالن  حديث:

 ، وفسروا الحديث بؿعـك: ٓ صالة صحقحة. صالتف
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 رّيٌ ع٢ً َا ًٜٞ بزيٌٝ ٚاحز: ◀

 .حّجّقة الّسـّة -أ 

 .ثبقت العؿؾ بلحاديث أحاد -ب 

 .ُتعّد السـة وحقا غقر متؾقّ  -ج 

 ( أَاّ ايعباص٠ اخلاط١٦ مما ًٜٞ:x( أَاّ ايعباص٠ ايصخٝخ١ ٚعال١َ )ضع عال١َ ) ◀

 (         )  .ٓ خالف يف حجّقة الحديث الؿرسؾ .1

 (         )  إحاديث الؿتقاترة كؾفا قطعقة الثبقت، قطعقة الدٓلة. .0

 (         )  دٓلة.: )يف خؿس مـ اإلبؾ شاة( كص ضـل الملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0

 (         )  اإلمام الشافعل ٓ يحتّج بالحديث الؿرَسؾ مطؾؼًا. .1

ّٓ بػاتحة الؽتاب( كص قطعل الدٓلة.ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .2  (         )  : )ٓ صالة إ

 (         )  مؿا استؼؾت السـة بذكره تحؾقؾ أكؾ مقتة السؿؽ والجراد. .3
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E   .صؾب الػعؾ طؾك وجف آستعالء 

أي: يؽقن أمر أطؾك درجة مـ الؿلمقر، كؼقل إب لقلده: ذاكر دروسؽ، 

التؿاسا، كؼقلؽ لزمقؾؽ: كاوْلـل الؿصحػ، وإن كان إمر  ُسّؿكفنن كان مساويا 

 .«رّب اغػر لل»كؼقلؽ: دطاء،  لؿِّ صادرا مـ إدكك إلك إطؾك ُس 

E ٘(صٝؼ األَض )أعايٝب: 

 .[45]اإلسراء:﴾ڤ ڦ﴿ كحق ققلف تعالك:  .1

 .[4]الطالق:﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴿ كحق ققلف تعالك:  .0

 .[122]الؿائدة:  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿ كحق ققلف تعالك: .3

 طؾك الصال
ّ
 .ة(وققلـا يف إذان: )حل

 .[1]محؿد: ﴾ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴿ كحق ققلف تعالك:  .1

 ملسو هيلع هللا ىلصومؿا يدّل طؾك إمر كذلؽ ققل الصحابل: )ُأمركا بؽذا ، أمر رسقل اهلل 

 .بؽذا ( وكحقه

E :رالي١ صٝؼ األَض 

إذا ورد إمر مجردا طـ الؼرائـ الصارفة فالصحقح الذي طؾقف الجؿفقر أكف  •

 قؾ:لؾقجقب بدل

34 
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لغقر ، فؾق كان إمر [10]إطراف:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پپ﴿ ققلف تعالك: .1

 .القجقب لؿا وّبخ اهلل إبؾقس وذمف

ڑ  ک  ک  ک  ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ﴿ ققلف تعالك: .0

 .، والقطقد والعذاب ٓ يؽقن إٓ برتك القاجب[30]الـقر: ﴾ڳ

تِل ََٕمرْ  :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0 َٓ َأْن َأُشؼَّ َطؾَك ُأمَّ قاِك ِطـَْد ُكؾِّ َصالٍَة()َلْق ُتُفْؿ بِالسِّ
(1)

فنكف  ،

 .لق أمر لقجب وشؼ

طؾك امتثال أوامر اهلل تعالك ووجقب صاطتف مـ غقر  ╚إجؿاع الصحابة  .1

 طؿا طـك بلوامره. ملسو هيلع هللا ىلصسمال الـبل 

إذا ورد إمر مؼرتكا بؼريـة ُحؿؾ طؾك ما دّلت طؾقف الؼريـة، فؿـ الؿعا  التل  •

 يخرج إلقفا إمر: 

 .[121]إطراف:﴾چ  ڇ  ڇ﴿ كؼقلف تعالك: اىػؼاو: .1

)صؾُّقا قبؾ صالة الؿغرب، قال يف الثالثة: لؿـ شاء(  :ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  اىِػب: .0
(2)

. 

 .[21]الؿممـقن:﴾ڻ ۀ  ۀ﴿ كؼقلف تعالك: اٝةاضث: .3

َؾت:﴾ڇ  ڇ  ڇ﴿ كؼقلف تعالك: اىخٓػٗػ: .1  .[12]ُفصِّ

 .[050]البؼرة:﴾ى  ى  ائائ ﴿ كؼقلف تعالك: اٝرشاد: .5

 .[13]الطقر:﴾پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴿ كؼقلف تعالك: ىخفٔٗث:ا .6

 .[50]يس:﴾ۅ  ۅ﴿ كؼقلف تعالك: اىّخهَٔٗ: .7

 .[00]البؼرة:﴾ائ  ائ ەئ  ەئ﴿ كؼقلف تعالك: اىخؽش٘ؾ: .8

                                     
 ( متػؼ طؾقف.1)

 ( أخرجف البخاري يف صحقحف.0)
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E :ايكٛاعز املتعًك١ باألَض 

9 

هااؾ ياادل طؾااك الػااقر وساارطة كااإمر بااالحج إماار الؿجاارد طااـ الؼاارائـ 

يادّل طؾاك الػاقر7  فؼقاؾ: اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ، م يجقز فقف الرتاخل؟الؿبادرة أ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ لألماار بالؿسااارطة إلااك الخقاار وفعااؾ إماار بؼقلااف تعااالك:

 .[115]البؼرة:﴾ڦ  ڦڦ﴿ وققلف تعالك:، [100]آل طؿران:﴾پ

 .ٓ يػقد الػقر بؾ مطؾؼ الطؾب وك٘و:

يؼتضل صؾب إيجاد الػعؾ  الؿجردوالذي طؾقف جؿفقر الشافعقة أّن إمر 

مـ غقر اختصاص بزمـ فال يػقد الػقرية7 ّٕن الؿلمقر إذا أتك بإمر يف أول 

الققت أو وسطف أو آخره أجزأه باإلجؿاع 
(1)

. 

ومـ الؿسائؾ التل تـبـل طؾك هذا الخالف: تلخقر إخراج الزكااة طاـ رأس 

ـ الصااؾقات، السااـة، وتاالخقر الحااج مااع آسااتطاطة، وتاالخقر قضاااء الػقائاات ماا

 .وتلخقر الؽػارات والـذور غقر الؿمقتة بققت

أّمااا إن دلاات قريـااة طؾااك أّن إماار لؾػااقر فااال خااالف يف أّكااف لؾػااقر، كااإمر 

 .باإليؿان7 ٕن يف تلخقره رضا بالؽػر

مر مؼقّدا بققت يػقت بػقاتف، كالصؾقات الخؿس وصقم رمضان  .وكذا إذا كان ٕا

9 

د طـ الؼرائـ هؾ يؼتضل التؽرار أو الؿّرة ؟  اختؾػ العؾؿاء يف إمر الؿجرَّ

وهق ققل الجؿفقر ومـفؿ الشافعقة7 ّٕن صقغتف فؼقؾ: ٓ يؼتضل التؽرار،  

                                     
( التحؼقؼاات طؾاك شارح الجاالل لؾقرقاات لػضاؾ 20) ( الخالصة يف أصقل الػؼف لفقتق، ص:1)

 (.50: )(، الؾؿع لؾشقرازي، ص112: )مراد،ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

37 

مقضقطة يف إصؾ لؿطؾؼ الطؾب مـ غقر دٓلة طؾك الؿّرة أو الؽثرة، فالّذّمة 

ك ذلؽ، فؾق قال السقد لخادمف: اشرتِ وّٕن الؾغة تدّل طؾ تربأ بامتثالف مرة واحدة،

  متاًطا، لؿ يؾزمف ذلؽ إٓ مرة واحدة.

لؿ يؿؾؽ إٓ « صؾِّؼ زوجتل»ويتػرع طؾك ذلؽ: لق قال الزوج لقكقؾف: 

 .تطؾقؼة واحدة

وققؾ: إن إمر الؿطؾؼ لؾتؽرار7 ٕن إمر باإليؿان والتؼقى ٓ تؽػل فقف 

 .ػك اإلكسان أن يممـ ويتؼل اهلل ساطةمرة واحدة، ولقلؿ يؽـ إمر لؾتؽرار لؽ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ﴿ كحق ققلف تعالك: 

 .، فؽؾؿا تؽرر الحدث وأراد الّصالة وجب طؾقف القضقء[3]الؿائدة:﴾ڀ  ڀ  ڀ

فؽّؾؿاا  ،[45]اإلساراء: ﴾ڤ ڦ  ڦ  ڦ﴿ كحق ققلف تعالك: 

 زالت الشؿس طـ كبد الّسؿاء وجبت الصالة. 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ كحق ققلف تعالك: 

، فنن زكك البؽر وقامت طؾقف البقـة وجب طؾقف الحّد، فنن زكك ثاكقة [0]الـقر:﴾ٿٿ

 وجب طؾقف الحّد مّرة أخرى
(1)

. 

9 

مر البالغ العاقؾ الػاهؿ لؾخطاب، وٓ يدخؾ فقف الصبل يدخؾ يف خطاب إ

)ُرفع الؼؾؿ طـ ثالثة: طـ الـائؿ حتك : ملسو هيلع هللا ىلصوالؿجـقن والساهل والؿؽَره7 لؼقلف 

                                     
 (.15-14) ( مذكرة يف شرح كظؿ القرقات لعبد الحؾقؿ تقمقات، ص:1)
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يستقؼظ، وطـ الصغقر حتك يؽرب، وطـ الؿجـقن حتك يعؼؾ أو يػقؼ(
(1)

. 

ولؽـفؿ إذا أتؾػقا شقًئا يضؿـقن7 ٕنَّ الضؿان مـ الخطاب القضعل ٓ مـ 

 .لخطاب التؽؾقػلا

والؽػااار داخؾااقن يف خطاااب إماار، ومخاااَصبقن بػااروع إحؽااام العؿؾقااة 

  كالصالة والزكاة، وترك الزكا، وشرب الخؿار طؾاك الصاحقح، بادلقؾ ققلاف تعاالك:

 ،[11 – 10]الؿااادثر:  ﴾مج  جح  مح  جخ حخ  مخ  جس حس  خس مس  حص  مص  جض  حض  خض ﴿

لصااالة وإصعاام الؿساااكقـ، فعااقبفؿ اهلل طؾاك الؽػاار وهاق إصااؾ، وطؾاك تارك ا

 .وهؿا مـ الػروع

ـّ إطؿال ٓ تصح مـفؿ حال كػرهؿ7 ٕن اإليؿان شرط لصحة العؿؾ،  لؽ

ولؽـ ُيعّذبقن طؾقفا يف أخرة زيادة طؾك طذاب الؽػر، كؿا ٓ يممرون بؼضاء 

ما فاهتؿ إذا أسؾؿقا7 ّٕن اإلسالم يفدم ما كان قبؾف
(2)

. 

ضفار إكؾ والشرب يف هنار رمضان يف بالد ويتػرع طؾك ذلؽ: مـعفؿ مـ إ

 
ّ
 رجؿ يفقديقـ ملسو هيلع هللا ىلصالؿسؾؿقـ، وإقامة الحد طؾقفؿ إذا زكقا، وقد ثبت أّن الـبل

(3)
. 

9 

فإمر بالّشالء يؼتضال وجاقب ماا يتقّقاػ طؾقاف فعاؾ الؿالمقر باف، فاإمر 

قاػ طؾقفاا، ولفاذا يجاب صؾاب الؿااء لؾّطفاارة، بالصالة أمار بالطفاارة التال تتق

  .وشراءه بثؿـ الؿثؾ إذا فؼده

                                     
 .«والعؿؾ طؾك هذا الحديث طـد أهؾ العؾؿ»( رواه الرتمذي يف ســف، وقال: 1)

 (.22: )(، شرح القرقات لعبد اهلل الػقزان، ص20: )( مػتاح إصقل لصػقان داوودي، ص0)

 ( ثبت ذلؽ يف البخاري ومسؾؿ.0)
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9 

وهذا مذهب الجؿفقر7 ّٕكف ٓ يؿؽـ اإلتقان بالؿلمقر إٓ برتك جؿقع 

 طـ التشاغؾ طـفا 
ٌ
 طـ الؽػر، وإمر بالصالة هنل

ٌ
أضداده، فإمر باإليؿان هنل

 طـ الجؾقس وآضطجاع فقفابالـقم وكحقه، وا
ٌ
 .ٕمر بالؼقام يف الّصالة هنل

9 

ققلف  اإلباحةوققؾ: يؼتضل القجقب، وققؾ: يػقد اإلباحة، مثال ما طاد إلك 

 .ٕن آصطقاد قبؾ اإلحرام كان مباحا؛ [0]الؿائدة:﴾ٴۇ  ۋ  ۋۅ﴿ تعالك:

فنذا أقبؾْت حقضتُِؽ فدطل الصالة، وإذا : )ملسو هيلع هللا ىلصلك القجقب ققلف ومثال ما طاد إ

أدبرْت فاغسؾل طـِؽ الدم، ثؿ صؾل(
(1)

ـاطفا بالحقض كاكت واجبة ّن الصالة قبؾ امت  ٕ7. 

 ايّتزصٜب

ّٓصٛص ايتاي١ٝ، ٚبِّٝٔ ْٛعٗا:  ◀  اعتدضج صٝؼ األَض َٔ اي

 .[40]التقبة:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ﴿ قال تعالك: .1

﮲ ﮳ ﴿ ك:قال تعال .0  .[06]الحج: ﴾ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  

 .[12]كقح:﴾ی ی﴿ قال تعالك: .0

 .[11]الاُؿؾؽ:﴾ىئ  ىئ  ىئ﴿ قال تعالك: .1

الؼصَد الؼصَد تبؾغقا( : )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .2
(2)

. 

 بِّٝٔ املعا٢ْ اييت خضج إيٝٗا األَض ؾُٝا ًٜٞ: ◀

 [000]البؼرة:﴾ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶  ﮷﮸﴿ :قال تعالك .1

                                     
 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.1)

 ( رواه البخاري.0)
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 .[12]ق:﴾ژ  ژ  ڑ ڑ  ک ﴿ قال تعالك: .0

 .[02]صف:﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿ قال تعالك: .0

 .[52]التقبة:﴾ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ﴿ قال تعالك: .1

 .[2]التقبة:﴾ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿ قال تعالك: .2

 .[06]الؽفػ:﴾ڃ  چ چ  ﴿ قال تعالك: .3

إذا اشتّد الحّر فلبردوا بالصالة(: )ملسو هيلع هللا ىلصقال .4
(1)

. 

بقن يقم الؼقامة، ويؼ: )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .5 ال لفؿ:َأحُققا ما إّن أصحاب هذه الصقر ُيعذَّ

َخؾؼتؿ(
(2)

. 

 عًٌِّ َا ًٜٞ يف ض٤ٛ َا رصعت: ◀

 .إذا تققَّػ سرت العقرة طؾك شراء الثقب وجب شراؤه .1

 .يػقد التؽرار [152]البؼرة:﴾ۀ  ہ  ہ  ہ ﴿ إمر يف ققلف تعالك: .0

 .إذا زكك القفقدي يف بالد الؿسؾؿقـ ُأققؿ طؾقف الحد .0

 .طقب اسُتحّب شراؤهإذا تققػ التطقُّب لؾجؿعة طؾك شراء ال .1

 .إذا أسؾؿ الؽافر فال ُيممر بؼضاء ما فاتف مـ الصؾقات .2

 

  

                                     
 أخرجف البخاري ومسؾؿ. (1)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.0)
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 ٞـــٗـَّايٓ

 

E  :٘تعضٜؿ 

  .الؿـع، وهق ضّد إمر ىغث:

 صؾب الؽّػ طـ الػعؾ طؾك وجف آستعالء. واصط٠ضا:

E :َّٞٗ  صٝؼ اي

 أما صقغف فلشفرها:

 ﴾ژ  ژ  ڑڑ﴿ ف تعالك:، كؼقل«ٓ تػعؾ» :اىٍضارع اىٍلؽون ة٠ اىِاْ٘ث .1

 .[00]اإلسراء:

 ومـ صقغف:

 ﴾ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ يئ ﴿ كؼقلف تعالك: ُفٖ اىِطّو: .0

 .[002]البؼرة:

 .[02]الحج:﴾ى ائ  ائ  ەئ﴿ كؼقلف تعالك: اٌٛؽ ةاىّخؽك:  .3

گ  ﴿ وترتقب العؼاب أو الحّد طؾقف، كؼقلف تعالك: ذّم اىفؽو وىؽَ فاؼيّ، .1

ڱ   گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ 

 .[60]الـساء:﴾ں  ں  ڻ ڻ  ڻ

ڍ  ڌ  ڌ ﴿: كؼقلف تعالك :اىّخؽت٘ؽ ةاىِّٖٓ أو اىّخطؽًٗ أواىهؽاْث .5

 .[62]الـحؾ:﴾ڎ  ڎڈ

اُكْؿ َوالُجُؾقَس فِل الطُُّرَقاِت( : )ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  اىّخطؼٗؽ: .6 إِيَّ
(1)

 . 

                                     
 ( مّتػؼ طؾقف.1)

41 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

42 

طـ كذا، وكحقه، كؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصُكفقـا طـ كذا، هنك رسقل اهلل كٔل اىصطاةٖ:  .7

 .أن ُتصَبر البفائؿ(، أي: ُتحبس ملسو هيلع هللا ىلص)َكفك رسقُل اهلل : ◙أكس بـ مالؽ 

E :ّٞٗٓ  رالي١ صٝؼ اي

جؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك أّن الـّفل يؼتضل الّتحريؿ إذا لؿ تؽـ هـاك قريـة 

 صارفة إلك غقره، واستدّلقا لذلؽ بؿا يؾل:

 .[4]الحشر:﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہہ﴿: ققلف تعالك .1

 ا(وما هنقتؽؿ طـف فاجتـبق: )ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0
(1)

. 

ٓ تػعؾ كذا، ثؿ فعؾف استحؼ العؼقبة. .0  دٓلة الؾغة طؾك ذلؽ، فؾق قال السقد لخادمف: 

أّن كّؾ ما هنك طـف  ملسو هيلع هللا ىلصأصؾ الـفل مـ رسقل اهلل »: ♫قال اإلمام الشافعل 

«ففق محّرم، حتك تليت طـف دٓلة تدل طؾك أكف إكؿا هنك طـف لؿعـك غقر التحريؿ
(2)

. 

 حريؿ، مثؾ:وقد يؽقن الـّفل لغقر التّ 

َباِع الَجـَائِِز َوَلْؿ ُيْعَزْم َطَؾْقـَا( :▲ كؼقل أّم ططّقة اىهؽاْث: .1 ـْ اتِّ  )ُكِفقـَا َط
(3)

 ،

: فاّتباع الجـائز مؽروه لؾـّساء، والّدلقؾ الّصارف لؾـّفل طـ حؼقؼتف ققلفا

 .َوَلْؿ ُيْعَزْم َطَؾْقـَا(، أي: الـّفل طـ ذلؽ لؿ يؽـ طزيؿة)

ْس يف اإلكاء( : )ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  اٝرشاد: .0 َٓ َيَتـَػَّ َو
(4)

 .7 ٕكف هنل أدب

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ﴿: إن كان مـ أدكك ٕطؾك، كحق ققلف تعالك اىّػؼاو: .3

 .[5]آل طؿران:﴾ۇئ

                                     
 ( رواه البخاري ومسؾؿ.1)

 (.4/022( إم لؾشافعل )0)

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.0)

 ( متػؼ طؾقف.1)
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E :ّٞٗٓ  َٔ ايكٛاعز املتعًك١ باي

9 

 آضطجاع.فالـفل طـ الؼقام أمر بلحد أضداده مـ الؼعقد أو 

9 

ٓ خالف بقـ إصقلققـ يف أّن الـفل يؼتضل التؽرار والػقرية، أي ترك 

ّٓ بذلؽ  طـف فقر معرفتف تركا دائؿا متقاصال7 ّٕن امتثال الـّفل ٓ يتحؼؼ إ
ّ
 .الؿـفل

9 

 لؾـفل حالتان:

إلك ذات الشلء أو وصػ ٓزم مؼارن لف دّل طؾك  إن كان الـفل طائدا اٛوىٕ:

 فساد الؿـفل طـف وبطالكف طـد الجؿفقر، بدلقؾ:

ـ َطِؿؾ طؿالً لقس طؾقف أمُركا ففق ردٌّ( :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .1 )م
(1)

 أي باصؾ مردود طؾك صاحبف. 

وّٕن الصحابة استدلقا طؾك فساد العؼقد بالـفل طـفا  .0
(2)

، وهذا أمر مشتفر 

 .بقـفؿ مـ غقر كؽقر

ثال الـفل العائد إلك ذات الشلء يف العبادات: الـفل طـ صالة الؿرأة م

 .الحائض وصقمفا
                                     

 ( رواه مسؾؿ.1)

ڄ  ڄ  ﴿ طؾااك فساااد كؽاااح الؿشااركات بؼقلااف تعااالك: ¶( مااـ ذلااؽ: احتجاااج ابااـ طؿاار 0)

ٓ ياـؽح الؿحارم : »ملسو هيلع هللا ىلصباالـفل طـاف بؼقلاف  ، وطؾك كؽاح الؿحارم[001]البؼرة:﴾ڄ  ڄ  ڃڃ

ٓ تبقعااقا : »ملسو هيلع هللا ىلصرواه مسااؾؿ. واسااتدٓلفؿ طؾااك فساااد طؼااقد الربااا بؼقلااف «. وٓ يااـؽح وٓ يخطااب

 (.125رواه البخاري. اكظر: معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص: )«. الذهب بالذهب إٓ مثالً بؿثؾ
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ومثالف يف الؿعامالت: الـفل طـ بقع الؽؾب
(1)

. 

ومثال الـفل العائد إلك وصػ ٓزم يف العبادات: الـفل طـ صقم يقَمل 

العقد وأيام التشريؼ
(2)

ن هذه ، فالصقم يف أصؾف لقس مـفّقا طـف، لؽـ الـفل قار

إيام فصار صقمفا حراما7 ّٕن يف صقامفا إطراضا طـ ضقافة اهلل تعالك، فؿـ 

 .صامفا أو كذر صقمفا أثؿ وبطؾ كذره

ومثالف يف الؿعامالت: بققع الربا، فنن الـفل طـفا ٕمر خارج طـ العؼد 

 ٓزم لف وهق كقكف كسقئة، أو تػرقا قبؾ التؼابض.

ك أمر خارجل ٓ يتعؾؼ بذات الؿـفل طـاف، وٓ ماالزم إذا كان الـفل طائدا إل اىراُ٘ث:

  .لف فال يؼتضل الػساد طـد أكثر العؾؿاء، ومـفؿ الشافعقة، ولؽـ يلثؿ فاطؾف

مثالف يف العبادات: القضقء بؿاء مغصقب، فالـفل لقس لذات القضقء، 

  .وإكؿا ٕمر خارج طـ الػعؾ وهق الغصب، فالقضقء صحقح وفاطؾف آثؿ

ؿعامالت: البقع وقت كداء الجؿعة الثا 7 ّٕن الـفل فقف ٕجؾ ومثالف يف ال

اإلخالل بالسعل إلك الجؿعة 
(3)

. 

 

                                     
 طـ ثؿـ الؽؾب(. ملسو هيلع هللا ىلصبل قال: )هنك الـ ◙فػل صحقح البخاري طـ أبل جحقػة  ( 1)

  ◙( الؿـفل طـف يف حديث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 0)
ِ
ـِ َياْقِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ ِصَقاِم َياْقَمْق )َكَفك َط

ااُم َأْكاٍؾ َوُشاْرٍب  طـ أيام التشريؼ: ملسو هيلع هللا ىلص اْلِػْطِر َوَيْقِم الـَّْحِر(. رواه البخاري ومسؾؿ. وقال )إِكََّفا َأيَّ

 فِقَفا(، رواه أحؿد بسـد صحقح.َوٓ َصْقَم 

(، التحؼقؼااات طؾااك شاارح 42( اإلمااالء طؾااك شاارح الؿحؾاال لؾقرقااات ٕمجااد رشااقد، ص: )0)

 (.110: )الؿحؾل لؾقرقات لػضؾ مراد، ص
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 ايّتزصٜب

ّٝٓا ْٛع ايصٝػ١، َٚا تزٍ عًٝ٘ ◀  .اعتدضج صٝؼ ايٓٗٞ َٔ ايٓصٛص ايتاي١ٝ َب

 .[053]البؼرة:﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ﴿: قال تعالك .1

 .[121ؿائدة:]ال﴾ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ﴿: قال تعالك .0

 .[16]الـساء:﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴﴿: قال تعالك .0

 . [0]الؿائدة: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿: قال تعالك .1

 .[0]الـقر:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ ﴿: قال تعالك .2

َماِل(.إِنَّ اهلَل َكِرَه َلُؽْؿ َثاَلًثا قِقَؾ َوَقاَل َوإَِضاَطَة اْلَؿاِل َوَكْثَرَة السُّ : )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .3
(1)

 

 لعـ اهلل القفقد والـصارى اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد(: )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .4
(2)

. 

إذا أققؿت الصالة فال تلتقها َتْسَعقن، وأتقها تؿشقن وطؾقؽؿ : )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .5

السؽقـة، فؿا أدركتؿ فصؾقا، وما فاتؽؿ فلتؿقا(
(3)

. 

 عًٌّ َا ًٜٞ يف ض٤ٛ َا رصعت: ◀

 .فل طـ سػرها بدوكفصحة حج الؿرأة بدون محرم مع الـ .1

 .صحة البقع فقؿا لق غّش أحد الؿتبايعقـ أخر، مع أكف ُكفل طـ الغّش  .0

 .فساد بقع الخؿر والخـزير .0

 صحة البقع يف الؿسجد مع الـفل طـف. .1

 .صحة الصالة يف الثقب الؿغصقب مع اإلثؿ طـد الجؿفقر .2

 .بطالن كؽاح الؿحِرم طـد الجؿفقر .3
  

                                     
 ( رواه البخاري ومسؾؿ.1)

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.0)

 ( متػؼ طؾقف.0)
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E :ّّ  تعضٜـ ايعا

، أي: شامؾ ىغث: ، ففق طامٌّ  .هق اسؿ فاطؾ مـ َطؿَّ َيُعؿُّ

 هق الّؾػظ الؿستغرق لجؿقع أفراده طؾك وجف الّشؿقل بال حصر.  واصط٠ضا:

ا، كالعَؾؿ« الاُؿْستَْغِرُق لجؿقع أفراده» فغؽج ةلٔىِا:  .ما ٓ يتـاول إٓ واحًدا معقَـّ

الؿطؾؼ، كالـؽرة يف سقاق اإلثبات يف  «طؾك وجف الّشؿقل» وعؽج ةلٔىِا:

ـٍ طؾك سبقؾ [0]الؿجادلة:﴾ڈ  ڈ﴿: ققلف تعالك ، فنكف يتـاول واحًدا غقَر ُمَعقَّ

البدل ٓ الشؿقل 
(1)

. 

ما يتـاول جؿقَع أفراده مع الحصر كللػاظ العدد « بال حصر» وعؽج ةلٔىِا:

 طشرة ومئة وألػ وكحقها.

، فؾػظ [11]يقكس:﴾ٺ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ ﴿: ققلف تعالك ٌرال اىؽام:

 .)شقئا( طام7 ٕكف يستغرق كّؾ شلء بال حصر

E :ُُّٛ  ِصٝؼ ايُع

 لؾعؿقم ألػاظ تدل طؾقف مـ أهؿفا:

 . [152]آل طؿران: ﴾ں  ں  ڻ  ڻڻ﴿: كّؾ:كؼقلف تعالك •

                                     
(1 

ٌّ
، أي: شاامؾ لجؿقاع إفاراد التال يتـاولفاا ( فالػرق بقـ العاّم والؿطَؾؼ أّن طؿاقم العااّم شاؿقلل

ّٓ بػعاؾ جؿقعفاا، فانذا قؾات:  فؿعـااه أكارم كاؾ  «أكارم الطاالب»الؾػظ، وٓ يحصؾ آمتثال إ

، أي: يصدق طؾك فرد واحد غقر معّقـ بدٓ طـ إفراد إخرى، 
ٌّ
صالب، وطؿقم الؿطَؾؼ َبَدلِل

الطالب، ويؽػال إكارام واحاد ماـفؿ،  ولاذا  فؿعـاه أكرم أيَّ واحد مـ «أكرم صالبا»فنذا قؾت: 

 يجقز آستثـاء مـ العام ٓ مـ الؿطؾؼ.

46 
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َمر:﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿: جؿقع :كؼقلف تعالك •  .[34]الزُّ

 .[03]التقبة: ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ﴿: كؼقلف تعالك كاّفة: •

ـّاس طاّمةً( :ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  طاّمة: •  يُبَعث إلك ققمف خاّصةً، وبُعثُت إلك ال
ّ
ـّبل  )وكان ال

(1)
. 

، َما، أيـ، متك، أّيان، حقثؿا..(،كؼقلف تعالك ـْ ۀ  ﴿: )َم

 . [152]البؼرة:﴾ہ  ہ  ہ 

، اّلتل، اّلؾذان، اّلؾتان، اّلذيـ، الاليّت( و)َمـ، ما، )اّلذي

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ﴿: .(، كؼقلف تعالك.أيٌّ 

حؾ: ﴾ڃ  ڃ  ڃچ چ  چ  چ  ڇڇ ﴿: ، وققلف تعالك[12]الـساء: ﴾کک   .[63]اـل

، ما، أّي، أيـ، متك، كْؿ، كقػ(،كؼقلف تعالك ـْ ۆ  ﴿: )َم

 .[022]البؼرة:﴾ۋ  ۋ ۅۅ ۈ  ۈ  ٴۇ  

 .[022]البؼرة:﴾ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ ﴿: الـّػل:كؼقلف تعالك •

 .[03]الـساء:﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ﴿: الـّفل: كؼقلف تعالك •

 .[3]التقبة:﴾ې  ې ى  ى  ائ  ائ﴿: الشرط: كؼقلف تعالك •

 .[15]الػرقان:﴾ک  ک  ک  گ  گ﴿: آمتـان: كؼقلف تعالك •

سقاء كان مػردا أم جؿعا  
(2)

 . 

 .[0]العصر: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿: مثال الؿػرد الؿعّرف بااا)أل( ققلف تعالك

 .[4]الؿائدة:﴾گ  گ  گ  گ﴿: ومثال الؿػرد الؿعّرف باإلضافة ققلف تعالك
                                     

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.1)

ٿ  ﴿ )أل( آسااتغراققة، وهاال التاال تشااؿؾ جؿقااع أفااراد الِجااـس، كؼقلااف تعااالك:ا ( الؿااراد باا0) 

إكَساااٍن )وُخؾِااَؼ كااؾُّ  فؾااق ققااؾ: ، وطالَمُتفااا أن تحااّؾ محؾفااا ُكااّؾ،[05]الـسااء: ﴾ٹ  ٹ

 َضِعقًػا( لؽان الؿعـك صحقحًا.
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 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: ومثال الجؿع الؿعّرف بااا)أل( ققلف تعالك

 .[01اء:]الـس

 ﴾گ  گ گ  ڳڳ﴿: ومثال الجؿع الؿعّرف باإلضافة ققلف تعالك

 .، فقشؿؾ أوٓد الّصؾب وأوٓد إوٓد[11]الـساء:

فقشؿؾ جؿقع  [00]الـساء:﴾ڍ  ڌ  ڌ ﴿: وققلف تعالك

 إّمفات وإن طؾقن كالجّدات.

E :ّقٛاعز يف ايعٌُ بايعا 

9 

فُقعؿااؾ بااالؾػظ العااام طؾااك طؿقمااف حتااك يثباات تخصقصااف7 ّٕن العؿااؾ 

بـصقص الؽتاب والسـة واجب طؾك ماا تؼتضاقف دٓلتفاا حتاك يؼاقم دلقاؾ طؾاك 

ص العاّم وجب العؿؾ بف  .خالف ذلؽ، فنذا ثبت الّدلقؾ اّلذي ُيخصِّ

9 

وجااب العؿااؾ بعؿقمااف7 ّٕن العااربة  طؾااك ساابب خاااص   امٌّ َطاا فاانذا ورد لػااظٌ 

 .بعؿقم لػظف ٓ بخصقص سببف

مثااال ذلااؽ: آيااات الظفااار، فنّكفااا كزلاات يف أوس بااـ الصااامت وزوجتااف 

ـّ ¶، وآياااات الؾعاااان الـازلاااة يف طاااقيؿر العجاااال  وزوجتاااف ¶ ، لؽااا

 أحؽامفا طامة لجؿقع الؿسؾؿقـ.

9 

 ملسو هيلع هللا ىلصومعـاها: أكف إذا وقعت واقعة لشخص ّما، ثؿ سلل طـفا رسقَل اهلل 
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فلجابف بحؽؿفا، دون أن يسللف طـ أحقالفا، وطـ كقػقة وققطفا أفادكا هذا بلّن 

، شامؾ لجؿقع أحقالفا، وهذه الؼاطدة مـ كالم اإلمام ملسو هيلع هللا ىلصالحؽؿ طامٌّ كلققالف 

 .يف الرسالة ♫ الشافعل

ومثالفا: أن غقالن بـ سؾؿة الّثؼػل أسؾؿ وتحتف طشر كسقة، فؼال لف الـبل 

(ملسو هيلع هللا ىلص ـّ : )أمسؽ أربعًا، وفارق سائره
(1)

ولؿ يسللف هؾ تزوجفـ معًا أو مرتبًا،  

 فرتُكف لؾسمال دلقؾ طؾك طدم الػرق بقـ الحالقـ
(2)

. 

9 

ة طـد الجؿفقرفٕا ّٓ بؼرـي ٓ تػقد العؿقم إ ة   .فعال وما جرى مجراها كالؼضايا الؿعقَـّ

  فؿـ أمثؾة إفعال حديث:
َّ
 َقاَء َفَتَقّضل( ملسو هيلع هللا ىلص)َأنَّ الـَّبِل

(3)
. 

 ففذا ٓ يعّؿ جؿقع أحقالف حقـ قاء، فال يػقد أّن الؼلء كاقض لؾقضقء.

)َأنَّ  :¶ـِ َطبَّاٍس ، كحديث ابْ ملسو هيلع هللا ىلصومثال ما جرى مجرى إفعال أقضقتف 

 
َّ
َقَضك  بِقَِؿقـ وشاِهد( ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

(4)
بذلؽ يف حآت معقّـة  ملسو هيلع هللا ىلص، وإكّؿا قضك 

(5)
. 

E :ّأْٛاع ايعا 

 

ڄ  ڄ  ڄ  ﴿: لؿ يدخؾف تخصقص، وهق قؾقؾ، ومـ أمثؾتف ققلف تعالك: أي

 .[3]هقد:﴾پ  پ  پ  پ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: . وققلف تعالك[050]البؼرة:﴾ڄ 
                                     

( رواه أبق داود والرتماذي وأحؿاد واباـ حباان يف صاحقحف، ويف ساـده كاالم، لؽاـ الاراجح أكاف 1)

 وغقره.» الؿحؾك «صحقح كؿا قال ابـ حزم يف

 (.1/103(، جؿع الجقامع لؾسبؽل )0/301( الؿحصقل لؾرازي )0)

 وأكثر أهؾ العؾؿ طؾك تضعقػف. ( رواه الرتمذي وأحؿد، واختؾػ يف صحتف،0)

 ( رواه أحؿد يف الؿسـد، وصححف الشقخ شعقب إركاؤوط.1)

 (.32( مذكرة يف شرح كظؿ القرقات لعبد الحؾقؿ تقمقات، ص: )2)
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ېئ  ﴿: كؼقلف تعالك أي: لػظ طام دلت قريـة طؾك أكف أريد بف الخصقص،

، فؾػظ الـاس طام، لؽـ ٓ [140]آل طؿران:﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی

يراد بف طؿقم الـاس بؾ الؿراد يف إول كعقؿ بـ مسعقد، ويف الثا  أبق سػقان 

 ف، وققؾ غقر ذلؽوأصحاب
(1)

. 

 

ڃ  ﴿: أي: لػااظ طااام جاااء دلقااؾ آخاار فخّصصااف، كؼقلااف تعااالك

، فؾػااظ الؿطؾؼااات طااامٌّ ُخّصااص بؼقلااف [005]البؼاارة:﴾ڃ چ  چ  چچ 

، فجعاؾ أجؾفاـ وضاع [1]الطاالق:﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ﴿: تعالك

الحؿؾ ٓ ثالثة قروء 
(2)

. 

E :ّرالي١ ايعا 

لؽؾ أفراده ضـقٌَّة طـد جؿفقر العؾؿاء7 ٕنَّ الـَّص العامَّ  دٓلة العام وشؿقلف

يحتؿُؾ التَّخصقَص غالبًا، ولذا يجقز تخصقصف بالدلقؾ الظـل كخرب أحاد 

 .والؼقاس، خالفا لؾحـػقَّة الؼائؾقـ بلّن دٓلة العام قطعقَّة فقؿـع تخصقصف بدلقؾ ضـل

 

 

                                     
 (.1/010( اكظر: تػسقر مبفؿات الؼرآن )1)

ڍ  ڌ   ڇ  ڍ ﴿ ( كؿا ُخاّص ماـ طؿاقم الؿطؾَّؼاات أيًضاا الؿطؾؼاات قباؾ الادخقل بؼقلاف تعاالك:0)

حزاب:﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  .[16]ٕا
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 ايّتزصٜب

 ِّٝٔ َْٛعٗا: أيؿاظ ايعُّٛ مما ًٜٞ َٚباعتدضج  ◀

 .[112]آل طؿران:﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴿: تعالك قال .1

 .[0]الطالق:﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿: تعالك قال .0

گ   ﴿: تعالك قال .0   [16]الـحؾ:﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ. 

 .[41]الؼصص:﴾ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺٿ﴿: تعالك قال .1

خقف: يا كافر فؼد باء هب): ملسو هيلع هللا ىلصقال  .2 ّٓ رجعت طؾقفأيُّؿا امرئ قالٕ  (1) (ا أحدهؿا، إن كان كؿا قال، وإ
. 

(2)(الؿسؾُؿ َمـ سؾَؿ الؿسؾؿقن مِـ لساكف ويده: )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .3
. 

َقَة لِقَاِرٍث(: )ملسو هيلع هللا ىلص قال .4  َٓ َوصِّ
(3)

. 

ّٓصٛص ايّتاي١ٝ: )ذلؿٛظ  ◀  .رلصٛص( -ُٜضار ب٘ اخلصٛص -اسنض ْٛع ايعُّٛ يف اي

 .[03]الرحؿـ:﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿: تعالك قال .1

 .[166]البؼرة:﴾ک  ک  گ  گ  گ گ﴿: عالكت قال .0

كؾُّ مسؽٍِر حرام( : )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .0
(4)

. 

ٓ بْعَد الَعْصِر حتَّك تَغُرَب(: )ملسو هيلع هللا ىلصقال  .1 ؿُس، و ٓ َصالَة بْعَد الَػْجِر حتَّك تَطؾَُع الشَّ
(5)

. 

 ؾُٝا ًٜٞ:مما بني ايكٛعني اخرت اإلداب١ ايصخٝخ١  ◀

 .الخصقص( –صالق اإل –الـؽرة يف سقاق اإلثبات تدّل طؾك )العؿقم  .1

 .العؿقم( –اإلصالق  –الـؽرة يف سقاق الـػل مـ ألػاظ )الخصقص  .0

 .ما جرى مجرى إفعال( –إفعال  –)الـطؼ  العؿقم مـ صػات .0
  

                                     
 ( رواه البخاري ومسؾؿ.1)

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.0)

 .( أخرجف أبق داود، وابـ ماجف، والّترمذي، وقال: حديث حسـ صحقح0)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.1)

 متػؼ طؾقف. (2)
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E :تعضٜـ اخلاص 

 .ضّد العامّ  ىغث:

 الّؾػظ الّدالُّ طؾك محصقر.  واصط٠ضا:

 .اء إطالم، وإطدادما ٓ يعّؿ أكثر مـ واحد، كلسؿ أو:

 .يدل طؾك ذلؽ إخراج بعض أفراد العاّم بدلقؾ واىّخغص٘ص:

ص: هق الّدلقؾ الذي يحصؾ بف التَّخصقص  .والؿخصِّ

E :أْٛاع املدصِّصات 

صات كقطان: مّتصؾ ومـػصؾ.  الؿخصِّ

E :ٌاملدصِّص املتَِّص 

  .وهق ما ٓ يستؼؾ بـػسف بؾ هق مالزم لؾعام دائًؿا

 ومـ أكقاطف:

 

 أو إحدى أخقاهتا.« إٓ»وهق إخراج بعض أفراد العامِّ بااا

پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿: مثؾ ققلف تعالك

 .[0-1]العصر:﴾ڀ  ڀ 

، أي: الؿقزان الذي ُيعرف بف هؾ الؾػظ طامٌّ أم «آستثـاء معقار العؿقم»و

، وما ٓ يجقز  .آستثـاء مـف فؾقس بعام ٓ، فؽؾ ما جاز آستثـاء مـف ففق طامٌّ

9 

 .أن يؽقن مؾػقًضا مع إسؿاع الاُؿخاَصب، ٓ مجرد كقة •

 .أن َيْصُدَر الؿستثـك والؿستثـك مـف مـ متؽّؾؿ واحد •

أن يؽقن آستثـاء متصاًل بؿا قبؾف ُطْرًفا، فؾق قال: زوجتل صالؼ ثالًثا، ثؿ  •

52 
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ح آستثـاء، وتؼع الثالث، ولؽـ ٓ يضر قال بعد ساطة: إٓ واحدة فال يص

 وققؾ: كذلؽ الفصؾف بتـػس أو ططاس، 
ّ
، بدلقؾ حديث ابـ  ؽالم غقر إجـبل

َمُف اهلُل َيْقَم : )قال يقم الػتح ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسقل اهلل  ¶طباس  إِنَّ َهذَا الَبَؾَد َحرَّ

َٓ ُيْخَتؾَك  َٓ ُيْعَضُد َشْقُكُف، َو َؿقاِت َوإْرَض،  ، فؼال العّباس: يا (هُ َخالَ  َخَؾَؼ السَّ

ّٓ اإلْدِخَر، فنكَُّف لَِؼقـِفؿ وبققهتؿ، فؼال َّٓ اإِلْدِخَر(: )رسقل اهلل، إ إِ
(1)

. 

 طـ كالم الـّبل  ◙فؽالم العبّاس 
ّ
  .ملسو هيلع هللا ىلصفاصؾ، لؽـّفٓ  يضّر7 ٕكّف غقر أجـبل

ّٓ يسااتغرق الؿسااتثـك الؿسااتثـك مـااف، فؾااق قااال:  •   خؿسااة إٓ »أ
ّ
لااف طؾاال

صار لغًقا  «خؿسة
(2)

. 

ومااـ غقاار الجااـس،  «الؿتصااؾ»ويسااؿك:  ،ويصااح آسااتثـاء مااـ الجااـس

 ألػ درهٍؿ إٓ ثقًبا»فؾق قال: ، «الؿـؼطع»ويسؿك: 
ّ
ؿاا يصاح كصاّح،  «لزيٍد طؾل

 ألػ درهٍؿ إٓ مائة درهؿ»لق قال: 
ّ
 .«لزيد طؾل

 

 .و إحدى أخقاهتاوهق تعؾقؼ شلء بقجقد شلء آخر أو طدمف، با)إن( الّشرصقة أ

ۇ  ۆ  ۆ  ﴿: وققلف تعالك«. إن ذهبِت إلك السقق فلكِت صالٌؼ »مثؾ:

ويجقز أن يتلخر لػظ الشرط،  .[2]التقبة:﴾ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ

 .[11]الـساء:﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷﮸ ﴿: كؼقلف تعالك

 وهاال مااا أشااعر بؿعـااك يخااتص بااف بعااض أفااراد العااام،
(3)

: لككؼقلااف تعااا 
                                     

، أي: ٓ ُيؼطع كباتاف، واإلْدِخار: كاقع ماـ «ك َخالهوٓ ُيختؾَ »( أخرجف البخاري ومسؾؿ، ومعـك: 1)

اُد.  : الَحدَّ ـُ  صؾ آستثـاء طؿا قبؾف مطؾًؼا.جقاز ف ¶بـ طباس وروي طـ االـبات، والَؼْق

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  : ﴿( اخُتؾػ يف آساتثـاء القاقاع بعاد جؿاؾ متعاصػاة كؼقلاف تعاالك0)

ؾ يعقد إلقفا جؿقًعاا، أم يعاقد إلاك ، ه[2-1]الـقر:  ﴾ڱ  ڱڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

الجؿؾة إخقرة فؼط؟ والجؿفقر طؾك أكف يرجع إلك جؿقع الجؿؾ، ومذهب الحـػقة أكف يعاقد 

 إلك الجؿؾة إخقرة، ولذا اختؾػقا يف قبقل شفاة الؼاذف الؿجؾقد إذا تاب.

ـ اجتفد مـفؿ، كحق:أكرم الطؾبة مَ  )بدل بعض مـ كّؾ((  ففل هق أطؿ مـ الـعت، فتشؿؾ البدل 0)
= 
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 [00]الـساااااااء:﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿

ـّ   .فتحريؿ الّربائب مخصقص بالؿقصقفات بلّن أمفاهتـ مدخقل هب

 

 ﴾پ پ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿: وغاية الشلء هنايتف،كؼقلف تعالك

 .، فقجقب غسؾ القديـ هنايتف إلك الؿرافؼ، أما العضد فؾقس بقاجب[3]الؿائدة:

E  :ٌامُلدصِّص امُلٓؿِص 

 وهق ما يستؼؾ بـػسف، أي: الّدلقؾ الؿـػصؾ طـ الّؾػظ العام. 

 وأقسامف ثالثة: الحس، والعؼؾ، والشرع.

9 

، فنن [02]إحؼاف: ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿: كؼقلف تعالك طـ ريح طاد

 .الحّس دل طؾك أهنا لؿ تدّمر السؿاء وإرض

9 

َمر:﴾ک ک  ک  گگ﴿: الككؼقلف تع ، فنن العؼؾ َدلَّ طؾك أّن ذاتف [30]الزُّ

 .تعالك غقر مخؾققة

9 

 ولف أكقاع مـفا:

، فؾػاااااظ [001]البؼااااارة: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ﴿: كؼقلاااااف تعاااااالك 

                                     
= 

فؾػااظ )الـااّاس(  ،[64]آل طؿااران:﴾ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴: ﴿وققلااف تعااالك

صااف بالؿسااتطقع ﴾ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﴿ يعااّؿ الؿسااتطقع وغقااره، فؾؿااا ذكاار بعااده الباادل ، َخصَّ

گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ وتشاااااؿؾ الحاااااال كؼقلاااااف تعاااااالك:

ـّ [60]الـساااء:﴾ڱ الحااال )متعّؿاادا( خّصصااف  ، فالعااام )َمااـ( يشااؿؾ الؿتعّؿااد والؿخطاائ، لؽاا

 بالؿتعّؿد، كؿا تشؿؾ ططػ البقان، والجار والؿجرور، والظرف.
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ّص بؼقلاف )الؿشركات( جؿاع معاّرف باااا)ال( يشاؿؾ الؽتابقاة وغقَرهاا، لؽـاف ُخا

، فقجااااقز كؽاااااح [2]الؿائاااادة: ﴾ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿: تعااااالك

 .الؿحصـات مـ كساء أهؾ الؽتاب

ٕكّف مػرد [0]الؿائدة:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: كؼقلف تعالك ، فؾػظ )الؿقتة( طاّم، 

(1) (مقتُتف هق الطَّفقر ماُؤه، الِحؾُّ : )يف البحر ملسو هيلع هللا ىلصمعّرف بااا)ال(، لؽـّف ُخصَّ بؼقلف 
. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿: كتخصقص ققلف تعالك

باإلجؿاع طؾك أكف ٓ جؿعة طؾك العبد والؿرأة  [6]الجؿعة:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
(2)

. 

قر:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ ﴿: ققلف تعالكمثالف  ّم فؾػظ )الّزاكقة( طا [0]اـل

مة إذا زكت مة، ولؽـّف ُخّص بؼقلف تعالك يف ٕا ھ  ھ  ھ ﴿: يشؿؾ الُحّرة وٕا

﮳﮴   ھ  ے ﮲   ساء:﴾ے  ۓ  ۓ   وُخّص )الّزا ( كذلؽ بؼقاس  ،[02]اـل

ـ جؾدة قتصار طؾك خؿسق صقػ العذاب وٓا مة يف ـت  .العبد الزا  طؾك ٕا

َؿاُء اْلُعْشُر(فِقَؿا َسَؼِت ال: )ملسو هيلع هللا ىلصققلف  مثالف سَّ
(3)

ـ   ففق طاّم يف الؼؾقؾ والؽثقر م

ّن )ما( اسؿ مقصقل، لؽـف ُخّص بحديث َلقَْس فِقَؿا ُدوَن َخْؿَسِة : )الزروع والثؿار7ٕ 

أَْوُسٍؼ َصَدَقٌة( 
(4)

 .، فتجب الزكاة فقؿا َسؼت الّسؿاُء بؿؼدار الـصاب وهق خؿسة أوسؼ

                                     
( رواه أبق داود والرتمذي وكؼؾ تصاحقحف طاـ البخااري. وكاذلؽ ُخاّص طؿاقم لػاظ )الادّم( يف 1)

ا الؿقَتتاِن فالحقُت والجا :¶أية بحديث ابـ طؿر  اا )ُأِحؾَّْت َلـَا َمْقَتتَاِن َوَدمَاِن، فلمَّ راُد، وأمَّ

ماِن فالؽبُِد والطِّحاُل(. أخرجف أحؿد، وابـ ماَجْف وغقرهؿا، وفقف ضعػ.  الدَّ

 (.0/030( اكظر: البحر الؿحقط لؾزركشل )0)

 رواه البخاري. (0)

 أخرجف مسؾؿ. (1)
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 فِل َفاْلَؼاتُِؾ َواْلَؿْؼُتقُل  )إَِذا اْلَتَؼك اْلُؿْسؾَِؿاِن بَِسْقَػْقِفَؿا :ملسو هيلع هللا ىلصف كتخصقص ققل 

الـَّاِر(
(1)

 .[6]الُحُجرات: ﴾ہ  ہ ہ ہ  ھ  ھ ھ  ھے﴿: بؼقلف تعالك 

 

ٌء(: )ملسو هيلع هللا ىلصكتخصقص ُطُؿقُم ققلف 
ْ
ُسُف َشل َٓ ُيـَجِّ اْلَؿاُء َصُفقٌر 

(2)
باإلجؿاع  

 .جاسة الؿاء الذي تغقر لقكف أو صعؿف أو ريحف بـجاسة َحَدَثْت فقفطؾك ك

 َسـٍَة(: )ملسو هيلع هللا ىلصمثالف ققلف 
ُ
البِْؽُر بِالبِْؽِر َجْؾُد مَِئٍة َوَكػل

(3)
، فؾػظ )البؽر( طاّم 

يشؿؾ الحّر والعبد، لؽـّف ُخّص بؼقاس العبد طؾك إمة التل ثبت تـصقػ حدها 

ؿا تؼدم فُقؼتصر يف جؾده طؾك خؿسقـ جؾدة بالؼرآن ك
(4)

 . 

 ايّتزصٜب

 بِّٝٔ ايعاّ ٚاخلاص ْٚٛع املدصِّص ؾُٝا ًٜٞ: ◀

 ﴾ڑ  ڑ  ک ک ک  ک  گ گ گ  گ  ڳ﴿: ققلف تعالك .1

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶  ﴿: مع ققلف تعالك [1]الـقر:

                                     
 رواه البخاري. (1)

 هؿ.أخرجف أبق داود والرتمذي والـسائل، وصححف اإلمام أحؿد والـقوي والبغقي وغقر (0)

)ٓ زكاة يف مال حتك يحقل طؾقف الحقل(، ُخصَّ مـف الؿعادن  :ملسو هيلع هللا ىلص( أخرجف مسؾؿ، وكذلؽ ققلف 0)

 والركاز7 ققاسا طؾك الزروع والثؿار، فال يشرتط فقفؿا حقٓن الحقل.

ومـ الؿخصصات الؿـػصؾة: التخصقص باالؿػفقم، ساقاٌء كاان مػفاقم ُمقاَفؼاة أو ُمخاَلػاة، مثاال  (1)

 القاِجد يحؾُّ ِطرَضف وطؼقبتف( بؿػفقم ققلف تعاالك: تخصقص طؿقم حديث: مػفقم الؿقافؼة:
ُّ
 )َلل

ومثااال مػفااقم الؿخالػااة:  فااال يجااقز حاابس القالااد يف َديااـ ولااده. [00]اإلسااراء: ﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿

ٌء(
ْ
ُسُف َشل َٓ ُيـَجِّ )إذا بؾغ الؿاُء  لحديث: الؿخالػبالؿػفقم  تخصقص طؿقم حديث )اْلَؿاُء َصُفقٌر 

 تـّجس بؿجرد مالقاتف لؾـجاسة.يقـ لؿ يحؿؾ الَخبَث( فنّن مػفقمف أّن الؿاء دون الؼؾتقـ قؾت
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 .[3]الـقر: ﴾﮷ ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼ ﮽  ﮾

: ملسو هيلع هللا ىلصمع ققلف [05لؿائدة:]ا﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ ﴿: ققلف تعالك .0

َّٓ يف ُربع ديـاٍر فصاطًدا( ) ارُق إ ٓ ُتؼطُع يُد السَّ
(1)

. 

 .[000]البؼرة:﴾ھ  ھ  ے  ےۓ﴿: ققلف تعالك .0

َّٓ اهلل وأكِّل رسقل : )ملسو هيلع هللا ىلصققلف .1 ُأمرُت أن ُأقاتَؾ الـَّاس حتَّك يشفُدوا أن ٓ إلف إ

(2)(اهلل
 .[06]التقبة:﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴿: مع ققلف تعالك 

 .[00]الـؿؾ:﴾ٻ  پ  پ  پ ﴿: ققلف تعالك يف شلن بؾؼقس مؾؽة سبل .2

َٓ َيِرُث  :ملسو هيلع هللا ىلص مع ققلف [11]الـساء:﴾گ  گ گ  ڳڳ ﴿: ققلف تعالك .3 (

َٓ اْلَؽافُِر الاُؿْسؾَِؿ( الؿاُْسؾُِؿ اْلَؽافَِر َو
(3)

. وقد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك أّن القلد 

 .إذا كان طبدا ٓ يرث

َ حقٌَّة َففَق مقٌت()ما ُقطَِع  :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .4
ـَ الَبفقؿِة َوهل م

(4)
ٿ  ﴿: مع ققلف تعالك 

 . [52]الـحؾ:﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 ( أَاّ ايعباص٠ اخلاط١٦ مما ًٜٞ:x( أَاّ ايعباص٠ ايصخٝخ١ ٚعال١َ )ضع عال١َ ) ◀

 (         ) التخصقص هق: قصر الخاص طؾك بعض افراده .1

صات الؿتصؾة آستثـاء والح .0  (          ) ّس مـ الؿخصِّ

 (         )ٓ يجقز تخصقص الؼرآن بالسـة7 ّٕن الؼرآن قطعل الثبقت والسـّة ضـّقّة .0

ّٓ ثالثا صار لغقا .1  (         ) لق قال ٓمرأتف: أكِت صالؼ ثالثا إ

                                     
 ( متػٌؼ طؾقف.1)

 ( متػٌؼ طؾقف.0)

 أخرجف البخاري ومسؾؿ. (0)

 ( أخرجف أبق داود والرتمذي وحّسـف والؾػظ لف.1)
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E :تعضٜـ املطًل 

 .ضّد الؿؼّقد ىغث:

 .ك الحؼقؼة بال ققد،كؼقلـا: أكِرم رجالما دّل طؾ واصط٠ضا:

 .[0]الؿجادلة:﴾ڈ  ڈ﴿: وكؼقلف تعالك يف كػارة الظفار

فؽؾؿااة )َرَقَبااٍة( مطؾؼااة غقاار مؼّقاادة بشاالء، وهاال كؽاارة يف سااقاق اإلثبااات، 

  .فتصدق طؾك الؿممـة والؽافرة

E :ّٝز  تعضٜـ املك

 .ما ُجعؾ فقف ققد مـ بعقر وكحقه ىغث:

الحؼقؼة بؼقد، كؼقلـا: أكِرْم رجاًل صالًحا، وكؼقلف  ما دّل طؾك واصط٠ضا:

حقث ُقّقدت الرقبة  [60]الـساء:﴾ڦ  ڄ  ڄڄ﴿: تعالك يف كػارة الؼتؾ

 .باإليؿان فقجب أن تؽقن الرقبة الؿعَتَؼة مممـة

E :ّٝز  حهِ ايعٌُ باملطًل ٚاملك

 : ًٟ ه إذا ورد الـص مطؾؼا وجب العؿؾ طؾك إصالقف، وٓ يصار إلك تؼققدأّو

ّٓ بدلقؾ يقجب ذلؽ، مثؾ ققلف تعالك:  ﴾ھ  ھ  ے  ے ﴿ إ

فأية مطؾؼة، وتشؿؾ تحريؿ الجؿع بقـ إختقـ الشؼقؼتقـ، وإختقـ  [00]الـساء:

 ٕب، وإختقـ ٕم، وٓ يجقز تؼققدها بلحد هذه إكقاع بغقر دلقؾ
(1)

. 
                                     

فقعؿاؾ  ففذا كص مطؾؼ لؿ يؼقد بالدخقل [00]الـساء: ﴾گ  گ﴿ :( ومثؾف ققلف تعالك1)

بف طؾك إصالقف، فتحرم أم الزوجة بؿجرد العؼد طؾك بـتفا، سقاء دخاؾ هباا أم لاؿ يادخؾ. اكظار 

 (.42) ص: (، شرح القرقات لؾػقزان،2/123تػسقر الؼرصبل )

58 
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ً٘ا:  دلقاؾ طؾاك  إذا ورد الـص مؼقَّدا وجب العؿؾ طؾاك تؼققاده ماا لاؿ يؼاؿذاُ

ڎ  ڈ  ﴿: إلغاااااء الؼقااااد، كؼقلااااف تعااااالك يف كػاااااريت الظفااااار والؼتااااؾ

 .  [1]الؿجادلة: [60]الـساء: ﴾ڈ

أّما إذا دّل دلقؾ طؾك إلغاء الؼقد فنكف يجب العؿؾ بالـص مطؾؼا طـ الؼقد، 

فِل : )فؼقلف تعالك [00]الـساء:﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿: كؼقلف تعالك

ققد خرج مخرج الغالب7 ّٕن الربقبة تؽقن  ُحُجقِرُكؿ( أي يف رطاية زوج أمفا

 .غالبا مع أمفا يف بقت الزوج فال أثر لف

  إذا ورد الـص مطؾؼا يف مقضع ومؼقدا يف مقضع آخر فؾف أربع حآت:ذاىرًا: 

9 

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: مثالف ققلف  ،فقجب تؼققد الؿطؾؼ بالؿؼقّد

ٕكعام:﴾ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ﴿: وققلف تعالك يف آية أخرى [0ئدة:]الؿا  .[112]ا

فالدم يف أية إولك مطؾؼ، ويف الّثاكقة مؼّقد بالؿسػقح، والحؽؿ مّتحد 

وهق الّتحريؿ، والسبب متحد وهق الضرر بتـاول الدم، فُقحؿؾ الؿطؾؼ طؾك 

ل يف العروق والؾحؿ، أو الؿؼّقد، ويؽقن الؿحّرم الّدم الؿسػقح دون غقره مؿا بؼ

 .الجامد كالؽبد والطحال

9 

فال يحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼّقد، بؾ يعؿاؾ باالؿطؾؼ طؾاك إصالقاف، والؿؼقاد 

 .طؾك تؼققده

مع  [05]الؿائدة: ﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ ﴿: مثالف ققلف تعالك

 [3]الؿائدة:﴾پ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿: ققلف تعالك يف آية القضقء

فااا)إيدي( مطؾؼة يف أية إولك، مؼّقدة يف الثاكقة، والحؽؿ  مختؾػ7 ٕكف يف 
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إولك وجقب الؼطع، ويف الثاكقة غسؾ القديـ، والّسبب مختؾػ كذلؽ، فػل 

إولك سبب الؼطع السرقة، ويف الثاكقة سبب الغسؾ الؼقام إلك الّصالة، فال ُتؼّقد 

 .، ولؽـ بّقـت السـة أّن الؼطع يؽقن مـ الؽقعأية إولك بالثاكقة

9 

فؿ جؿفاقر الشاافعقة إلاك حؿاؾ الؿطؾاؼ فذهب أكثار العؾؿااء ، طؾاك الؿؼّقاد ومـا

 .وذهب الحـػقة إلك أكفٓ  يحؿؾ، بؾ يعؿؾ بالؿطؾؼ يف مقضعف، وبالؿؼقد يف مقضعف

 ﴾ڈ  ڈ ﴿: ق الرقبة يف كػارة الظفار يف ققلف تعالكإصالمثال ذلؽ: 

ٺ  ٺ  ﴿ مع تؼققدها بؽقهنا مممـة يف آية قتؾ الخطل يف ققلف تعالك: [0]الؿجادلة:

فالحؽؿ يف أيتقـ واحد وهق تحرير الّرقبة، والسبب مختؾػ،   [60]الـساء:﴾ٺ

قبة يف كػارة الظفار فػل إولك السبب الظفار، ويف الثاكقة الؼتؾ، فقؼقّد إصالق الر

بالؼقد يف كػارة الؼتؾ، ويشرتط فقفا اإليؿان
(1)

 .طـد الجؿفقر خالفا لؾحـػقة 

9  

 .فؼقؾ: يحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقّد، وهق رأي أكثر الشافعقة، وققؾ: ٓ يحؿؾ

 ﴾ڇ  ڇڇ  چ  ڇ﴿: مثالف: ققلف تعالك يف آية التقّؿؿ

 ﴾پ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿: مع ققلف تعالك يف القضقء [3]الؿائدة:

فإيدي يف إولك مطؾؼة، ويف الثاكقة مؼّقدة بالؿرافؼ، والحؽؿ  [3]الؿائدة:

مختؾػ، فػل إولك وجقب التقؿؿ، ويف الثاكقة وجقب القضقء، بقـؿا الّسبب 

طؾك الؿؼّقد يف متحد، وهق الؼقام إلك الّصالة، فقحؿؾ الؿطؾؼ يف التقؿؿ 

  .القضقء، ويؽقن الؿسح كذلؽ إلك الؿرفؼقـ طـد الشافعقة

                                     
 (.1/050(، شرح الؽقكب الساصع لؾسققصل )0/163( هناية السقل لإلسـقي )1)
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 ايّتزصٜب

 بِّٝٔ ْٛع ٚحهِ محٌ املطًل ع٢ً املكٝز ؾُٝا ًٜٞ: ◀

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴿: إصالق اإلصعام يف كػارة الظفار يف ققلف تعالك .1

 مع تؼققد الصقام بؽقكف مـ قبؾ أن يتؿاسا يف كػس أية: [1]الؿجادلة: ﴾ہہ

 .[1]الؿجادلة: ﴾ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ﴿

ّٓ بقلل( :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0 )ٓ كؽاح إ
(1)

ّٓ بقّلل مرشد : )ملسو هيلع هللا ىلص، مع ققلف  ٓ كؽاح إ

وشاهَدي طدل(
(2)

. 

 [050]البؼرة: ﴾ڈ  ژ ژ  ڑڑ﴿ إصالق الشاهَديـ يف ققلف تعالك: .0

 .[0]الطالق:﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿ مع تؼققدهؿا بالعدالة يف ققلف تعالك:

مع  [11]الـساء: ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ ﴿: قصقة يف ققلف تعالكإصالق ال .1

: )الثؾث والثؾث كثقر(◙تؼققدها بالثؾث يف حديث سعد بـ أبل وقاص 
(3)

. 

ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ﴿: تؼققد الؽسقة يف كػارة القؿقـ يف ققلف تعالك .2

 .بالقسط مثؾ اإلصعام [56]الؿائدة: ﴾ۉ  ې  ې  ې ې  ى  ى 

 

 
 

                                     
 ( رواه أبق داود وابـ ماجف والرتمذي وحسـف.1)

 (.4/110مقققًفا ) ¶( رواه هبذا الؾػظ البقفؼل يف ســف طـ ابـ طباس 0)

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.0)
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ٍَّٚاجمل ّص، ـّايٓ  ٌَُ ٚاملبَّٔ، ٚايّعاٖض ٚاملّ

 

 الؽالم الؿػقد لف ثالث صقر كالتالل: 

ّٓ معـًك واحدا ففق الـّص .1  .إن كان ٓ يحتؿؾ إ

وإن كان يحتؿؾ معـققـ فلكثر، فنن كاكا طؾك حد سقاء ففق الؿجؿؾ الذي  .0

 .يحتاج إلك ُمبقِّـ

ضاااهرا، وإن كااان أحااد آحتؿااالقـ أضفاار وأرجااح مااـ أخاار كااان الااّراجح  .0

ٓ  .والؿرجقح مموَّ

 

E  :تعضٜـ ايٓص 

ة العروس ىغث: ف إذا رفعف، ومـف مِـَصَّ  .مـ َكصَّ الشلء يـُصُّ

ّٓ معـك واحدا. وققؾ: هق ما يُ  واصط٠ضا:  ؿُ فَ ػْ هق الّؾػظ اّلذي ٓ يحتؿؾ إ

 .[163]البؼرة:﴾ىت  يت  جثمث﴿: كؼقلف تعالك، فِ اطِ ؿَ معـاه بؿجرد َس 

E  :ُ٘حه 

ّٓ د ٓلة الـص طؾك معـاه قطعقة، فقجب العؿؾ بف، وٓ يجقز العدول طـف إ

 .بـاسخ
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E :ٌَُ  تعضٜـ املـُذ

 .الؿبَفؿ ىغث:

ح ٕحدهؿا طؾك غقره واصط٠ضا:  .ما احتؿؾ معـققـ فلكثر مـ غقر ترجُّ

 .ما افتؼر إلك بقان أو:

 ﴾ڃ  ڃ چ  چ  ﴿: لاااف تعاااالكلػاااظ الؼااارء يف قق ٌراىرررّ:

ففق مرتدد بقـ معـققـ طؾك السقاء وهؿا الطفر والحقض بدون ترّجح  [005]البؼرة:

ٕحاادهؿا طؾااك أخاار، ولفااذا وقااع الخااالف يف الؿااراد بااف، فحؿؾااف الشااافعقة 

 والؿالؽقة طؾك الطفر، والحـػقة والحـابؾة طؾك الحقض. 

 واإلجؿال قد يؽقن يف:

 .كؾػظ الؼرء اٟـً: .1

 .لرتدده بقـ أقبؾ وأدبر [14]التؽقير:﴾ک  گ گ ﴿: كؼقلف تعالك ىفؽو:ا .0

]آل  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴿: كااااالقاو يف ققلااااف تعاااااالك اىطررررؽف: .3

 .فنهنا تحتؿؾ أن تؽقن طاصػة أو مستلكػة [4طؿران:

E :ٍأعباب اإلمجا 

كاالن يؽااقن الؾػااظ مشاارتكا، وهااق الؿقضااقع ٕكثاار مااـ  :ؼررػم ٌؽؽفررث اىٍررؽاد .1

اَػؼ لؾحؿارة ، كالؼرء معـك لؾطفار والحاقض، والؿاقلك لؾساّقد والعباد، والشَّ

والبقاض، والعقـ لؾباصرة والبئر والجاساقس، مؿاا يامدي إلاك طادم معرفاة 

 .الؿراد، ويزول اإلجؿال فقف بتعققـ الؿراد، وبسقاق الؽالم

بسبب اإلصالق أو التعؿقؿ، ويزول اإلجؿال ببقان  ؼػم ٌؽؽفث اىصفث: .0

فنن صػة إقامة الصالة  [10]البؼرة:﴾ڱ  ڱ﴿: الصػة، كؼقلف تعالك

 .ملسو هيلع هللا ىلصمجفقلة تحتاج إلك بقان، فحصؾ بقاهنا بالؼقل والػعؾ مـ الرسقل 
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لررػار: .3 ؽؽفررث اٍى  ﴾ڱ ں﴿: وياازول إجؿالااف ببقااان الؿؼدار،كؼقلااف تعااالك ؼررػمٌ 

وكتابتف ملسو هيلع هللا ىلصفنّن مؼدار الزكاة يحتاج إلك بقان فحصؾ بقاكف بؼقلف  [10]البؼرة:
(1)

. 

E جملٌُ:حهِ ايعٌُ با 

إن كاكت هـاك قرائـ ترّجح أحد معا  الؿجؿؾ ُطؿؾ هبا، وإٓ تقّقػ فقف 

 .«إذا ُوجد آحتؿال بطؾ آستدٓل»حتك يتبقـ الؿراد مـف، ولذا ققؾ: 

E  :َّٔ  تعضٜـ املب

ح ىغث:   .الؿاُظَفر والؿقضَّ

  .هق ما ُيػفؿ مـف الؿراد بعد الّتبققـ واصط٠ضا:

 مـ حالة اإلجؿال والخػاء إلك حالة الظفقر وآتضاح. إخراج الّؾػظ واىت٘ان:

:َِّ٘ هق الدلقؾ الذي أوضح الؿؼصقد بالؿجؿؾ، وٓ يشرتط فقف أن  واىٍت

 .فقجقز بقان الؿتقاتر بأحاد يؽقن أققى سـًدا أو دٓلة مـ الؿبقَّـ،

E :ٕطضم ايبٝا 

 .ة تارة، وبرتك الػعؾ أحقاكايحصؾ البقان بالؼقل تارة، وبالػعؾ تارة، وهبؿا مًعا، وباإلشار

ففذه أية مبقِّـة  [0]الؿائدة:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: مثالف: ققلف تعالك

 .[1]الؿائدة: ﴾گ  گ  ڳ ڳ ﴿: لؾؿجؿؾ يف ققلف تعالك

 يد السارق مـ الؽقع، مبقِّـًا لؾؿجؿؾ يف ققلف تعالك:  ملسو هيلع هللا ىلص قطعف ٌراىّ:

 .[05ائدة:]الؿ﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ﴿

صػة الّصالة ومؼدار الزكاة وأفعال الحج ققٓ وفعال، مبقِّـًا  ملسو هيلع هللا ىلصبقاكف  ٌراىّ:
                                     

 (.41) ص: ( شرح القرقات لعبد اهلل الػقزان،1)
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: ، وققلف تعالك[10]البؼرة:﴾ڱ  ڱ  ڱ ں ﴿: لؾؿجؿؾ يف ققلف تعالك

  .[64]آل طؿران:﴾ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵﴿

يات لُعّؿالفالتل بّقـ  ملسو هيلع هللا ىلصكؽتابتف   .فقفا الزكقات والدِّ

(: )ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ـَ ًة َثاَلثِق ، وَمرَّ ـَ ًة تِْسَعًة وِطْشِري ْفُر َهَؽَذا وَهَؽَذا، َيْعـِل َمرَّ الشَّ
(1)

 

 .وأشار بلصابع يديف

 خشقة أن تػرض يف رمضان بعد أن فعؾفا7جؿاطة صالة الرتاويح  ملسو هيلع هللا ىلصكرتكف 

ت الـار، مؿا دل طؾك طدم القجقب فقفؿا طؾقفؿ،   .وكرتكف القضقء مؿا مسَّ

E  :ٕتأخري ايبٝا 

 تلخقر البقان طؾك قسؿقـ هؿا:

وتؼريره لؿا ُفعؾ أو  ملسو هيلع هللا ىلصيف الشرع، ولفذا اطترُب سؽقت الـبل جائز وهق غقر 

 .طـ بقان الحؼ طـد الحاجة إلقفٓ يسؽت  ملسو هيلع هللا ىلصققؾ بحضرتف سـّة  تؼريرية7 ٕكف 

-15]الؼقامة:﴾ىب  يب  جت  حت﴿: ققلف تعالكبدلقؾ  وهق جائز وواقع طـد الجؿفقر،

 لؾرتاخل، فدلت طؾك تراخل البقان طـ وقت الخطاب.« ثؿّ »و [16

بقاهنا إلك الغد الصالة حقث ُفرضت لقؾة اإلسراء مجؿؾة، وتلّخَر مثالف: 

 .وبقَّـفا ♠حتك جاء جربيؾ 
  

                                     
يـ يف حاديث كعاب  ملسو هيلع هللا ىلص( رواه البخاري ومسؾؿ. وكذلؽ إشارتف 1) بقده إلك وضع الـصػ ماـ الادَّ

 .¶بـ مالؽ وأبل حدرد 
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E :تعضٜـ ايّعاٖض 

 .القاضح البّقـ ىغث:

  .ما احتؿؾ معـققـ أو أكثر هق يف أحدها أرجح واصط٠ضا:

رأيت أسدا، ففق يحتؿؾ أن يؽقن الؿراد مـف الحققان الؿػرتس، وهق  ٌراىّ:

 .ف مقضقع لف، ويحتؿؾ أن يؽقن مجازا لؾرجؾ الشجاعالظاهر7 ٕك

E  :أعباب ايعٗٛص 

ّٔٗث: .1 ّص ؼيٕ اىطل٘لث اىّيغ )البَقَِّعاِن بِالِخقَاِر( :ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ضٍو اِى
(1)

، فالظّاهر مـ لػظ 

صؾ البؼاء طؾك الحؼقؼةكف البقع الؿعروف، أ «البَقَِّعانِ »  .ويحتؿؾ الّسقم مجازا، وٕا

ّص ؼيٕ اىطل٘لث .0 ققال  اىةؽؼ٘ث: ضٍو اِى كالصالة يف طرف الشرع فنهنا راجحة يف ٕا

فعال الاُؿْػتَتََحِة بالتؽبقر، الؿاُْختَتََؿِة بالتسؾقؿ، وتحتؿؾ الدطاَء َمْرُجقًحا.  وٕا

كالدابة، فنهنا راجحة فقؿا يؿشل طؾك  ضٍو اىِّص ؼيٕ اىطل٘لث اىُؽؽف٘ث:  .3

 .أربع، مرجقحة يف كؾ ما يدبُّ طؾك إرض

َؿا إَِهاٍب  :ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ِّص ؼيٕ ؼٌٍّٔ ٌػ اضخٍال اىّخغص٘ص:ضٍو اى  .1 )َأيُّ

ُدبَِغ َفَؼْد َصُفَر(
(2)

فالّظاهر أّكف طاّم يف كّؾ إهاٍب )ِجؾد(، ويحتؿؾ أن يخّصص  

 .مـف إهاب ما ٓ ُيمكؾ

چ چ  ڇ  ﴿: كؼقلف تعالكضٍو اىِّص ؼيٕ إط٠كّ ٌػ اضخٍال حل٘٘ػه:  .5

ّيام تبؼك طؾك إصالقفا وٓ تؼّقد بالّتتابع، فالّظاهر أّن إ [151]البؼرة:﴾ڇڇ

                                     
 ( متػؼ طؾقف.1)

رواه مسؾؿ. ومذهب الشافعقة والحـػقة أن جؿقع جؾقد الحققاكات غقر الؽؾب والخـزير تطفر ( 0)

  بالدباغ7 طؿال بعؿقم هذا الحديث.
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 ويحتؿؾ الّتتابع
(1)

. 

E :حهِ ايعٌُ بايّعاٖض 

 ّٓ إصؾ أن ُيحؿؾ الؾػظ طـ الؿعـك الظاهر، وٓ يجقز العدول طـف إ

 .بدلقؾ أققى مـف يصرفف إلك آحتؿال الؿرجقح، وهذا ما يسؿك بالّتلويؾ

E :ٍَّ  تعضٜـ املّ

 .ذا رجعمـ آَل يُموُل إىغث: 

 .بدلقؾ يدل طؾك ذلؽالؾػظ الؿحؿقل طؾك الؿعـك الؿرجقح  واصط٠ضا:

 .بدلقؾحؿؾ الؾػظ الؿحتؿؾ لؿعـققـ طؾك الؿعـك الؿرجقح  واىخأوٗو:

E  :َ٘أقغا 

 التلويؾ قسؿان هؿا: 

 ويشرتط فقف: 

 .إلقفأ/أن يؽقن الؾػظ محتؿال لغة أو طرفا أو شرطا لؾؿعـك الذي يراد صرفف 

 ب/أن يؼقم طؾك التلويؾ دلقؾ صحقح، فال يصح التلويؾ بؿجرد آحتؿال.

 [03]مريؿ: ﴾ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ﴿: تلويؾ الصقم يف ققلف تعالك ٌراىّ:

ٺ  ٺ  ٿ  ﴿ باإلمساك طـ الؽالم ٓ طـ الؿػطرات بدلقؾ تتؿة أية:

 هذا التلويؾ: الظاهر بالدلقؾ. ك. ويسؿ[03]مريؿ:﴾ٿ 

ې  ې ﴿: ، كتلويؾ الرافضة ققلف تعالكصحقٌح  وهق ما لؿ يدّل طؾقف دلقٌؾ 

بلن الؿراد كقر إئؿة مـ آل البقت!. وتلويؾفؿ  [5]التغابـ:﴾ې  ې ى ىائ

                                     
لعبااد اهلل (، شاارح القرقااات 50) ص: ( مااذكرة يف شاارح كظااؿ القرقااات لعبااد الحؾااقؿ تقمقااات،1)

(، 012) ص: (، التحؼقؼااات طؾااك شاارح الجااالل لؾقرقااات لػضااؾ مااراد،44) ، ص:الػااقزان

 (.31) الخالصة يف أصقل الػؼف لؽامؾة الؽقاري، ص:
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بلن الؿراد:  [21]الـحؾ:﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉې  ې  ې  ې ىى﴿: ققلف تعالك

 ٓ تتخذوا إمامقـ، إكؿا هق إمام واحد!
(1)

. 

 ايّتزصٜب

 ثالثا َٔ طضم ايبٝإ َع ايتُجٌٝ: اسنض ◀

 ٜصرتط يف ايتأٌٜٚ ايصخٝح شضطإ ؾُا ُٖا؟ ◀

 بِّٝٔ ْٛع ايّتأٌٜٚ ؾُٝا ًٜٞ َع ايتعًٌٝ: ◀

 .بؿعـك: إذا أردتؿ الؼقام لفا [3]الؿائدة:﴾ٻ  ٻ  پ  پ﴿: تلويؾ ققلف تعالك .1

بلّن  [34]البؼرة:﴾ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ﴿: تلويؾ بعض الشقعة ققلف تعالك .0

 .! ▲د بالبؼرة طائشة الؿرا

ـبل  ققَل  ♫الشافعل  تلويُؾ  .0 (2)(قْئِفِ ل قَ فِ  قدُ عُ يَ  ِب ؾْ ؽَ الْ كَ  فِ تِ بَ ل هِ فِ  دُ ائِ عَ الْ : )ملسو هيلع هللا ىلصال
بلكف  

م طؾك الؽؾب أن يعقدَ  ٕكف لقس بؿحرَّ  .طؾك ققئف يدل طؾك جقاز الرجقع يف الفبة7 

 .: واسلل أهؾ الؼريةكبؿعـ [50]يقسػ:﴾ڱ  ڱ ﴿: تلويؾ ققلف تعالك .1

 ( أَاّ ايعباص٠ اخلاط١٦ مما ًٜٞ:x( أَاّ ايعباص٠ ايصخٝخ١ ٚعال١َ )ضع عال١َ ) ◀

 (     )  .يجقز تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة .1

 (    )   .يشرتط يف الؿبقِّـ أن يؽقن أققى سـًدا ودٓلة مـ الؿبقَّـ .0

ّٓ معـًك واحدا ففق  .0  (    )   .«الـّص»إذا كان الؾػظ ٓ يحتؿؾ إ

ّٓ بدلقؾ .1  (     ).ٓ يجقز العدول طـ الؿعـك الظاهر إلك آحتؿال الؿرجقح إ

 (    )   .[163]البؼرة:﴾حب  خب  مب﴿: مـ أمثؾة الظاهر ققلف تعالك .2

 (    )   .البقان يؽقن بالؼقل أو الػعؾ فؼط .3

                                     
(،شاارح القرقااات لعبااد اهلل 51) ص: ( مااذكرة يف شاارح كظااؿ القرقااات لعبااد الحؾااقؿ تقمقااات،1)

 (.46) الػقزان، ص:

 أخرجف البخاري ومسؾؿ. (0)
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E :تعضٜـ املٓطٛم 

 .ذ مـ الـُّطؼالؿؾػقظ بف، ملخق ىغث:

 .ما دّل طؾقف الؾػظ بصقغتف ومـطققف واصط٠ضا:

 .[00]اإلسراء: ﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿: كتحريؿ التلفقػ الؿستػاد مـ ققلف تعالك

E :أْٛاع املٓطٛم 

 الؿـطقق كقطان هؿا:

  

 ويشؿؾ: وهق الؿعـك الذي وضع الؾػظ لف، 

طاَةلث:دٟىث  • ٍُ ، ام الؿعـك الذي وضع لفوهل دٓلة الؾػظ طؾك تؿ اىر

  .طؾك الحققان الؿػرتس« إسد»كدٓلة لػظ 

َ:دٟىث  • ٍض وهل دٓلة الؾػظ طؾك جزء معـاه الذي وضع لف، كدٓلة  اىخَّض

  .لػظ البقت طؾك السؼػ

 

ك  وهق دٓلة الؾػظ طؾك ما لؿ يقضع لف أصالة بؾ َيْؾَزُم مؿا ُوِضع لف، وُيسؿَّ

 طؾك الحائط7 إِذ لقس جزًءا مـ السؼػ، «السؼػ»آلتزام، كدٓلة لػظ:  دٓلةَ 

  .لؽـَّف ٓ يـػؽُّ طـف

E :أقغاّ املٓطٛم غري ايصضٜح 

 ثالثة أقسام هل: يـؼسؿ الؿـطقق غقر الصريح إلك

 

وهل دٓلة الؾػظ طؾك معـك مسؽقت طـف يجب تؼديره7 لتققػ صدق 

ر يسّؿك: الؿؼتَضك ،ؾقفالؽالم أو صحتف ط  .والؿعـك الؿؼدَّ
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)ٓ وصااقََّة لااقارث( :ملسو هيلع هللا ىلصمثااؾ ققلااف 
(1)

ٓ وصااقة صااحقحة لااقارث،  :أي 

  .فالؿـػل صحتفا ٓ وققطفا

أي: أهؾ الؼرية7 ٕن العؼؾ  [50]يقسػ:﴾ڱ  ڱ ﴿ :ققلف تعالك ومثؾ

 يؼضل بلن الؼرية ٓ ُتسلل.

 

ؾك معـك ٓزم مؼصقد لؾؿتؽؾؿ7 لؾتـبقف طؾك طؾة وهل دٓلة الؾػظ ط

فاهلل  [05]الؿائدة: ﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ ﴿ الحؽؿ،كؼقلف تعالك:

رّتب حؽؿ الؼطع بالػاء طؾك وصػ مـاسب وهق السرقة، لقشقر إلك أّن طؾة 

 .الؼطع هل السرقة

 

مثؾ ، يف إصؾ وهل دٓلة الؾػظ طؾك معـك ٓزم غقر مؼصقد مـ الؾػظ

طؾك  [154]البؼرة: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ﴿ ققلف تعالك:دٓلة 

جقاز أن يصبح الؿسؾؿ جـبا يف رمضان، فنكف إذا جاز لف الجؿاع صقال الؾقؾ جاز 

 .أن يطؾع الػجر وهق جـب، وٓ يػسد صقمف

E :ّٛٗتعضٜـ املؿ 

 ما يستػاد مـ الؾػظ. ىغث:

 .ـطؼ بفما دّل طؾقف الؾػظ ٓ مـ حقث ال واصط٠ضا:

:ّ ـ ققلف تعالك ٌراى ـ الؿستػاد م  . [00]اإلسراء:﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿: تحريؿ الضرب لؾقالدي

E  :٘أْٛاع 

 

 ما وافؼ الؿسؽقُت طـف الؿـطقَق يف الحؽؿ.وهق 

 وهق قسؿان: 

                                     
 .( أخرجف أبق داود، وابـ ماجف، والّترمذي، وقال: حديث حسـ صحقح1)
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وهق ما كان الؿسؽقت طـف أولك   9

  بالحؽؿ مـ الؿـطقق.

 ﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿: تحريؿ ضرب القالديـ الؿػفقم مـ ققلف تعالك ٌراىّ:

 .[00]اإلسراء:

فالضرب أولك بالتحريؿ مـ التلفقػ7 ٕكف أشد مـ التلفقػ يف اإليذاء، 

 .فؽان أولك بالحؽؿ

وهق ما كان الؿسؽقت  9

 .طـف مساوًيا لؾؿـطقق يف الحؽؿ

ڌ  ڌ  ﴿ إحراق مال القتقؿ الؿػفقم مـ ققلف تعالك:تحريؿ  ٌراىّ:

7 ٕن إكؾ [12]الـساء: ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  کک 

 إذ الجؿقع إتالف. واإلحراق متساويان7

E :ّ٘ٝت  حّذ

طؾك آحتجاج بؿػفقم الؿقافؼة، ولؿ يخالػ يف ذلؽ إٓ  اتػؼ العؾؿاءُ 

 الظاهرية.

 

 ػ الؿسؽقُت طـف الؿـطقَق يف الحؽؿ.ما خالوهق 

)إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يحؿؾ الخبث( :ملسو هيلع هللا ىلصققل الـبل  ٌراىّ:
(1)

فاكّف دّل بؿـطققف  

طؾك أّن الؿاء الذي بؾغ قؾتقـ لؿ يـجس بؿجرد مالقاتف لؾـجاسة، ودّل بؿػفقمف 

  .الؿخالػ طؾك أّن الؿاء إذا كان دون الؼؾتقـ تـّجس بؿجرد مالقاتف لؾـجاسة

E :أْٛاع َؿّٗٛ املدايؿ١ 

9 
 (2)

                                     
ب السااــ، وصااححف جؿااع مااـ أهااؾ العؾااؿ. اكظاار: خالصااة إحؽااام لؾـااقوي رواه أصااحا (1)

 (.1/50(، والؿجؿقع )1/33)

 ( والصػة هـا تشؿؾ: الـعت والحال والجار والؿجرور والظرف والتؿققز.0)
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 وهااق أن ياادلَّ الؾَّػااُظ الؿؼقَّااُد بصااػة طؾااك كؼااقض ُحؽؿااف طـااد اكتػاااء تؾااؽ الصااػة.

)يف سائؿة الغـؿ زكاة( :ملسو هيلع هللا ىلصمثالف: ققلف 
(1)

ؿ بقصاػ )ساائؿة(،   حقث ُطؾِّؼْت زكااُة الغـا

قم.فدّل بؿػفقمف الؿخالػ طؾك طدم وجقب الزكاة يف الؿعؾقفة كتػاء صػة السَّ  ٓ7 

9 

رط.  وهق أن يدلَّ الؾَّػُظ الؿؼقَُّد بشرط طؾك ثبقت كؼقضف طـد اكتػاء الشَّ

 ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ﴿: ققلااااااف تعااااااالك ٌراىررررررّ:

 وبؿػفقمافبؿـطققاف طؾاك وجاقب الـػؼاة لؾؿعتادة الحاماؾ،  فنكاف يادل [3]الطالق:

 جقب الـػؼة لؾؿعتدة غقر الحامؾ.طؾك طدم و الؿخالػ

9  

 وهق أن يدلَّ الؾَّػُظ الؿؼقَُّد بغايٍة طؾك كؼقِض حؽؿف طـد اكتػاء تؾؽ الغايِة.

   [154]البؼرة:﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴿: كؼقلف تعالك

 وبؿػفقمفبؿـطققف طؾك إباحة إكؾ والشرب إلك صؾقع الػجر،  فنكف يدل

 مـع إكؾ والشرب طـد صؾقع الػجر وبعده.طؾك  لؿخالػا

9 

وهق أن يدلَّ الؾَّػُظ الؿؼقَُّد بعدد معّقـ طؾك اكتػاء الحؽؿ طؿا طداه،كؼقلف 

فنّن مـطققف وجقب حد  [0]الـقر: ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ ﴿ تعالك:

م إجزاء ما كؼص طـ هذا الزا  والزاكقة مائة جؾدة، ومػفقمف الؿخالػ طد

العدد، والؿـع مـ الزيادة مـف 
(2)

. 

9 

ّٓ اهلل،   .[65]صف:﴾جئ حئ مئ ﴿وققلف تعالك: مثؾ: ٓ إلف إ

E :١ّٝ َؿّٗٛ املدايؿ١  حّذ

 .مػفقم الؿخالػة حجة طـد جؿفقر العؾؿاء خالفا لؾحـػقة 

                                     
تل ترطك بـػِسَفا وٓ ُتعؾُػ.◙( رواه البخاري بؿعـاه مـ كتاب أبل بؽر 1) ائَؿُة: هل الَّ  ، والسَّ

 (.105) ص: (، تقسقر أصقل الػؼف لؾجديع،100) ص: يف أصقل التشريع لفقتق،( القجقز 0)
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 ايّتزصٜب

 ْٛع ايزالي١ َٔ حٝح املٓطٛم ٚاملؿّٗٛ: بِّٝٔ ؾُٝا ًٜٞ ◀

طؾك أّن  [4]الزلزلة: ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ ﴿ دٓلة ققلف تعالك:.1

 .الذي يعؿؾ قـطار خقر يره ويجاَزى مـ باب أولك

ٓلة ققلف .0 سقان( :ملسو هيلع هللا ىلصد ـ أمتل الخطلَ واـل )إنَّ اهلل وضع ط
(1)

 .رفع اإلثؿ أو الؿماخذةطؾك  

هؿ. [10كػطار:]ٓا﴾ژ  ژ ڑ  ڑ﴿: دٓلة ققلف تعالك.0  طؾك أّن طؾة كقهنؿ يف الـعقؿ بِرُّ

 ﴾ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇڇ ﴿: دٓلة ققلف تعالك .1

 طؾك أّكؽؿ إن لؿ تؽقكقا كذلؽ فال يجقز لؽؿ الػطر. [151]البؼرة:

إذا هل احتؾؿت؟ قال:  –يا رسقل اهلل  -أطؾك الؿرأة غسٌؾ : )دٓلة حديث .2

كعؿ إذا رأت الؿاء( 
(2)

 .أّكفا إذا لؿ تر الؿاء فال غسؾ طؾقفا طؾك 

طؾك ِحّؾ  [154]البؼرة: ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ ﴿: دٓلة ققلف تعالك .3

 الؿباشرة يف غقر حالة آطتؽاف إٓ إذا ُوِجَد ماكٌع آخُر كالصقم أو الحقض.

طؾك أهنا  [002]البؼرة: ﴾ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ يئ  جب﴿: دٓلة ققلف تعالك.4

 ره َتِحّؾ لألول بشروصف.إذا كؽحت زوًجا غق

ـْ َأْطَتَؼ(: )ملسو هيلع هللا ىلصدٓلة ققلف .5 َُٓء لَِؿ إِكََّؿا الَق
(3)

 .طؾك َأنَّ غقر الؿُاْعتِِؼ ٓ َوَٓء لف 

إذا شرب الؽؾب يف إكاء أحدكؿ فؾقغسؾف سبعا(: )ملسو هيلع هللا ىلصدٓلة ققلف .6
(4)

طؾك طدم  

 .إجزاء أقؾ مـ سبع غسالت

                                     
 (.0/165( رواه ابـ ماجف، وصححف الحاكؿ يف الؿستدرك، ووافؼف الذهبل )1)

 ( أخرجف البخاري.0)

 ( متػؼ طؾقف.0)

 ( رواه البخاري.1)
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 ذــغـّٓــاي

 

E :٘تعضٜؿ 

َسَخِت الّشؿّس يؼال: كسخُت الؽتاب7 أي: كؼؾتف، وكَ  ،الـّؼؾ واإلزالة ىغث:

7 أي: أزالتف  .الظؾَّ

رفع الحؽؿ الثابت بخطاب متؼدم بخطاب مرتاخ طـف  واصط٠ضا:
(1)

. 

E :٘دٛاط ايٓغذ ٚٚقٛع 

 الـسخ جائز طؼالً وواقع شرًطا، ومـ إدلة طؾك ذلؽ:

 .[06]الرطد:﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿: ققلف تعالك .1

 .[123]البؼرة: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻ﴿: ققلف تعالكو .0

 .[121]الـحؾ:﴾ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ﴿: تعالك وققلف .0

تحقياؾ الؼبؾاة طااـ بقات الؿؼادس إلااك الؽعباة، وكساخ طاادة الؿتاقفَّك طـفااا 

زوجفا ماـ حاقٍل إلاك أربعاة أشافر وطشار، وكساخ مصاابرة الؿساؾؿ لعشارة ماـ 

 الؽػار إلك مصابرة آثـقـ.

                                     
 واىفؽق ةَ٘ اىِفظ واىخغص٘ص: (1)

والؿـسااقخ، أمااا التخصااقص فقجااقز فقااف اقاارتان  أن الـسااخ يشاارتط فقااف الرتاخاال بااقـ الـاسااخ.1

 الؿخصص بالعام، وذلؽ كالتخصقص بآستثـاء والشرط.

 أن الـسخ ٓ يؽقن إٓ بخطاب جديد، والتخصقص قد يؼع بغقر خطاب، كالتخصقص بالعؼؾ..0

أن الـسااخ ٓ ياادخؾ يف إخبااار وإكؿااا هااق يف اإلكشاااء فؼااط، بخااالف التخصااقص فنكااف يؽااقن يف .0

 الخرب. اإلكشاء ويف

ـتػل معف دٓلة العام طؾاك صاقرة .1 ٓ يبؼك معف لؾػظ الؿـسقخ دٓلة طؾك ما تحتف، أما التخصقص فت سخ  أن اـل

 (.100ص: ) التخصقص فؼط وتبؼك دٓلتف طؾك ما طداها.اكظر: معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ،
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 E هُت٘:ِح 

 .مراطاة مصالح العباد .1

 .التدّرج والتطقر يف التشريع حتك يبؾغ الؽؿال .0

 .اختبار العباد يف استعدادهؿ لؼبقل حؽؿ اهلل تعالك .0

E :َ٘ا ميتٓع ْغد 

كاإلخبار طـ إمؿ الؿاضقة، ّٕن الـسخ َمَحؾُّف الحؽُؿ، وّٕن كسخ أحد  .1

 ؽذب مستحقؾ يف أخبار اهلل ورسقلف. الخربيـ يستؾزم أن يؽقن أحدهؿا كذبًا، وال

كاإليؿان باهلل ومالئؽتف وكتبف ورسؾف،  .0

اطة ا سقؽقُن مـ أشراط السَّ  .واإلخبار طؿَّ

وٓ تحتؿؾ  .3

 .ديـطدم الؿشروطقة، كؿؽارم إخالق مـ الصدق والعػاف والؽرم وبّر القال

E  :ّٓغذ  شضٚط اي

فال ُيـسخ باإلجؿاع وٓ   .1

 .بالؼقاس طـد الجؿفقر

بلن يؽقن الحؽؿ يف الـّاسخ والؿـسقخ  .0

متـاقًضا، بحقث ٓ يؿؽـ العؿؾ هبؿا جؿقعا، فال كسخ بقـ طاّم وخاّص، وٓ بقـ 

 مطؾؼ ومؼّقد.

ـِ  .3 اد ب فقَـسخ الؿتلخر الؿتؼدم،كحديث شدَّ

)َأْفَطَر الَحاِجُؿ َوالاَؿْحُجقُم( :◙أوسٍ 
(1)

ـِ طبَّاسٍ    فؼد كسخف حديث اب

¶:  
َّ
اْحتََجَؿ َوُهَق َصائٌِؿ( ملسو هيلع هللا ىلص)َأنَّ الـَّبِل

(2)
اد بـ أوسٍ  كان مع  ◙7 ّٕن شدَّ

ـِ طبَّاسٍ زمـ الػتح يف السـة الثامـة مـ ال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   ¶ فجرة، أما حديث اب

                                     
ـُ حجٍر يف بؾقغ الَؿرام:1) ـُ ماجف. قال اب حف» (  أخرجف أبق داود واب ـُ ِحبَّان صحَّ ـُ خزيؿة واب    .«أحؿد واب

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.0)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

76 

 ♫فؼد كان يف حجة القداع سـة طشر كؿا قال الشافعل 
(1)

. 

E :طضم َعضؾ١ ايٓغذ 

 ُيعرف الـسخ بعدة صرق مـ أهؿفا:

 .[33]إكػال: ﴾ ڱ  ڱ ں  ں﴿: مـ الؼرآن كؼقلف تعالك .1

ـْ ِزَياَرةِ : )ملسو هيلع هللا ىلصأو مـ السـّة، كؼقلف   الُؼُبقِر َفُزوُروَها( كـُت َكَفْقُتُؽْؿ َط
(2)

. 

كان آِخر إمريـ مِـ رسقل اهلل  : )◙أو مـ ققل الراوي، كؼقل جابر 

ت الـّار( ملسو هيلع هللا ىلص ترك القضقء مّؿا مسَّ
(3)

. 

 فؼط   .0
ّ
كنجؿاع الصحابة طؾك كسخ وجقب الغسؾ مـ إكزال الؿـل

بقجقبف بؿجّرد التؼاء الختاكقـ 
(4)

. 

كرتكفؿ العؿؾ بحديث   .3

قتؾ السارق يف الؿرة الرابعة
(5)

. 

E  :ِأْٛاع ايٓغذ باعتباص ايًّؿغ ٚاحله 

 

ااقَخُة إِذَا َزَكقااَا  آيااة الااّرجؿ اّلتاال ُكِسااخ لػظفااا، وهاال: ٌراىررّ: ااْقُخ َوالشَّ ﴿الشَّ

 َواهللُ 
ِ
ـَ اهلل

ًٓ مِ ﴾َطِزيٌز َحؽِقؿٌ  َفاْرُجُؿقُهؿَا اْلَبتََّة َكؽَا
(6)

. 

وحؽؿة كسخ الّؾػظ دون الحؽؿ اختبار إّمة يف العؿؾ بؿا ٓ يجدون لػظف 
                                     

 (.153( وقد ورد يف بعض صرقف )احتََجَؿ وهق ُمحرم(. اكظر: إرشاد صالب الحؼائؼ لؾـقوي، ص: )1)

 (  رواه مسؾؿ.0)

 (  رواه الـّسائل وأبق داود، ويف صحقح البخاري بؿعـاه.0)

َْرَباِع ُثاؿَّ َجَفاَدَها )إِكََّؿا اْلَؿاُء مِ  ( فحديث مسؾؿ:1) ْٕ ـَ ُشاَعبَِفا ا ـْ اْلَؿاِء( ُكسخ بحديث: )إَِذا َجَؾَس َبْق

 .«وإن لؿ ُيـِزل»َفَؼْد َوَجَب اْلَغْسُؾ( متػؼ طؾقف، زاد مسؾؿ 

 ( أخرجف الخؿسة.2)

ْجِؿ، َفَؼَرْأَكاَهااا،  ◙ ( طااـ طؿاار بااـ الخطاااب3) َوَطِؼْؾـَاَهااا، قااال: ) َكاااَن فِقَؿااا َأْكااَزَل اهلُل آَيااُة الاارَّ

 
ِ
 ، َوَرَجْؿـَا َبْعَدُه( رواه البخاري ومسؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلصَوَوَطْقـَاَها، َوَرَجَؿ َرُسقُل اهلل
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يف الؼرآن، وتحؼقؼ إيؿاهنؿ بؿا أكزل اهلل تعالك
(1)

. 

ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑڑ  ﴿: مثالف: آية الؿصابرة وهل ققلف تعالك

ٕكػال: ﴾ ڳ  ڱ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   .[32]ا

ففذه أية تحّرم الػرار مـ أقّؾ مِاـ طشارة ماـ الؽػاار، وتقجاب الؿصاابرة 

ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ﴿: لفؿ، ولؽـّفا كسخت بؼقلف تعالك

ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴﮵  ﮶  

  .فصار القاحد يؼابؾ اثـقـ [33]إكػال: ﴾﮷  ﮸

ؾػظ مع كسخ الحؽؿ بؼاء ثقاب التالوة، وتذكقر إمة والحؽؿة مـ بؼاء ال

 بحؽؿة الـسخ، وٓ سقؿا ما فقف تخػقػ ورفع مشؼة
(2)

. 

مة مـ طشر إلك خؿس، فعـ طائشة  ٌراىّ:  ▲كسخ طدد الّرضعات الؿحرِّ

ـَ الُؼاْرآن َطْشاُر َرَضاعَاٍت َمْعؾقمااَ : )قالت ـَ كاَاَن فِقؿاَا ُأْكاِزَل مِا ، ثاّؿ كُِساْخ ـَ ْم ٍت ُيَحارِّ

ـَ الُؼْرآِن(
َـّ مِؿَا ُيْؼَرُأ مِ َ رسقل اهلل َوُه

 بَِخْؿِس َرَضعَاٍت َمْعؾُقماٍت، َفُتُقفِّل
(3)

. 

E :أْٛاع ايٓغذ باعتباص ْٛع ايٓاعذ 

طؾك جقاز كسخ الؼرآن بالؼرآن  اّتػؼ العؾؿاء
(4)

، ، ومـ أمثؾة ذلؽ: آية العدة

                                     
 (.63: )ص ( مذكرة يف شرح كظؿ القرقات لعبد الحؾقؿ تقمقات،1)

 (.54: )( شرح القرقات لعبد اهلل الػقزان،ص0)

ـّ مؿ ملسو هيلع هللا ىلص)فتقّفل رسقل اهلل  ( رواه مسؾؿ. ومعـك ققلفا:0) ّا يؼرأ مـ الؼارآن( أّن كساخفا كاان يف وه

حّتااك إّن بعضاافؿ كااان ٓ ياازال يؼرأهااا جاااهال بـسااخفا. اكظاار: إرشاااد الػحااقل  ملسو هيلع هللا ىلصآخاار حقاتااف 

 (.162-156: )لؾشقكا  ص

 (.121ص: ) ( ، مذكرة يف شرح كظؿ القرقات لعبد الحؾقؿ تقمقات،22( آطتبار لؾحازمل، ص: )1)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ﴿: وهل ققلف تعالك

ًٓ [012]البؼرة:﴾ ڄ  ڄ ، ففذه أية تقجب بلن تؽقن طّدة الؿتقىف طـفا حق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿: كامال، وقد كسخت بؼقلف تعالك

 وهل قبؾفا يف ترتقب الؿصحػ. [001]البؼرة:﴾پ پ  پ  ڀ

 

العؾؿاء إلك أّن السـّة ٓ تـسخ الؼرآن، واستدّلقا  وقد اختؾػ فقف، فذهب بعض

 [123]البؼرة:﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿: بظاهر ققلف تعالك

 قالقا: والسـّة لقست مثؾ الؼرآن، فضال طـ أن تؽقن خقرا مـف.

: وذهااب آخاارون إلااك جااقاز كسااخ الؼاارآن بالسااـّة، واسااتدّلقا بؼقلااف تعااالك

والـّسااخ إّكؿااا هااق بقاااٌن  [11]الـحااؾ:﴾ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴿

 مـ اهلل تعالك لؿّدة الؿـسقخ،
ٌ
 .وّٕن الجؿقع وحل

ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ﴿: ومّثؾقا لذلؽ بؼقلف تعالك

سخت هذه القصقة لؾقالديـ حقث كُ  [152]البؼرة:﴾ې  ې  ې ى

بحديث )ٓ وصقَة لقارث(
(1)

 ، فنّن اإلجؿاع مـعؼد طؾك معـك هذا الحديث
(2)

. 

مثالف: كسخ التقجف إلك بقت الؿؼدس الثابت يف السـة بالتقجف إلك البقت 

 [122]البؼرة: ﴾ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ﴿: الحرام يف ققلف تعالك
(3)

.    

 

وٓ خاااالف يف كساااخ الؿتاااقاتر باااالؿتقاتر، وأحااااد باااالؿتقاتر، وأحااااد 

                                     
 .والّترمذي، وقال : حديث حسـ صحقح( أخرجف أبق داود، وابـ ماجف، 1)

 (.120: )ص ( مذكرة يف شرح كظؿ القرقات لعبد الحؾقؿ تقمقات،0)

ڱ  ڱ  ں  ں  كان يصّؾك كحق بقت الؿؼدس فلكزل اهلل: ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسقل اهلل  ◙( طـ أكس 0)

 أخرجف مسؾؿ. [111]البؼرة: ﴾ڻ  ڻڻ ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ
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 .الؿتقاتر بأحاد بأحاد، واختؾػ يف كسخ

ـْ ِزَياااَرِة الُؼُبااقِر : )ومااـ أمثؾااة كسااخ السااـّة بالسااـّة حااديث كـااُت َكَفْقااُتُؽْؿ َطاا

 َفُزوُروَها(
(1)

  .يدل طؾك أن الـفل ثابت بالسـة «كـت هنقتؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص، فؼقلف

E :ٍأْٛاع ايٓغذ باعتباص ايبز 

 وهق ثالثة أكقاع:  

 خّػ مـ الؿـسقخ، مثالف: آية الؿصابرة الّسابؼ ذكرها.الـسخ إلك بدل أ اٛول:

الـسخ إلك بدل أثؼؾ ماـ الؿـساقخ، مثالاف: كساخ التخققار باقـ صاقام  اىراين:

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎڎ  ڈ  ﴿: رمضان واإلصعاام يف ققلاف تعاالك

بنيجااااب الصاااقام بؼقلاااف  [151]البؼااارة:﴾ڈ  ژ  ژ ڑ ڑک  ک  ک  ک گ

وتعقااقـ الصااقام أثؼااؾ مااـ  [152رة:]البؼاا ﴾ ۀ  ہ  ہ  ہ ہھ﴿: تعااالك

 .التخققر بقـف وبقـ اإلصعام

الـسخ إلاك بادل مسااٍو لؾؿـساقخ: مثالاف: كساخ الؼبؾاة ماـ بقات  اىراىد:     

 الؿؼدس إلك البقت الحرام.

واخُتؾػ يف وققطف، مثالف: كسخ وجقب تؼديؿ الصدقة بقـ يدي كجقى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿: ف تعالكيف ققلالثابت  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦڦ  ﴿: بؼقلف تعالك [10]الؿجادلة:﴾پ ڀ ڀ

 .[10]الؿجادلة:﴾ ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

E :أشٗض نتب ايٓغذ 

 .ه(040لألثرم )ت  «كاسخ الحديث ومـسقخف» .1

                                     
 (  رواه مسؾؿ.1)
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 .ه(005لؾـّّحاس )ت  «الـاسخ والؿـسقخ» .0
 .ه(132بـ حزم الظاهري )ت ٓ «الـاسخ والؿـسقخ يف الؼرآن» .0
 .ه(210ٓبـ العربل الؿالؽل )ت  «الـاسخ والؿـسقخ يف الؼرآن» .1
 .ه(251لؾحازمل )ت  «آطتبار يف الـاسخ والؿـسقخ مـ أثار» .2

 

 ايّتزصٜب

 اسنض طضم َعضؾ١ ايٓغذ ؾُٝا ًٜٞ: ◀

)إّكل قد كـُت أذكت لؽؿ يف آستؿتاع مـ الـساء، وإن  يف الؿتعة: ملسو هيلع هللا ىلصقال  .1

 قد حرم ذلؽ إلك يقم الؼقامة ( اهلل
(1)

. 

طام أوصاس يف الؿتعة ثالثا  ملسو هيلع هللا ىلص)رّخص رسقل اهلل  قال: ◙طـ سَؾؿة  .0

ثؿ هنك طـفا( 
(2)

. 

كان يؼقم لؾجـائز ثؿ تركف  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسقل اهلل  ◙طـ طؾل  .0
(3)

  . 

ترك الصحابة العؿؾ بحديث أخذ الشطر مـ مال ماكع الزكاة )إّكا آخذوها  .1

(4) (وشطر مالف
. 

  صحَّ  .2
ِّ
رِب قائًؿا  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـَّبل أكَّف َزجَر طـ الشُّ

(5)
ـِ ابـ طباٍس  ، وثبت ط

مـ زْمَزَم، فشرَب وهَق قائٌؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف قاَل: سؼقُت رسقل اهلل  ¶
(6)

وكان  
                                     

 ( رواه مسؾؿ.1)

 ( رواه مسؾؿ.0)

 ( رواه مسؾؿ.0)

 ( أخرجف أبق داود وغقره، واخُتؾػ يف صحتف وكسخف.1)

 ( أخرجف مسؾٌؿ.2)

 ( متػٌؼ طؾقف.3)
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ِة الَقداعِ  ذلؽ يف  .َحجَّ

ّٝٔ ؾُٝا ًٜٞ ْٛع ايٓغذ باعتباص ايبزٍ: ◀  ب

 بنيجاب الجفاد.كسخ أمر الصحابة برتك الؼتال واإلطراض طـ الؿشركقـ  .1

كسخ وجقب صقام طاشقراء بقجقب صقام رمضان  .0
(1)

. 

 كسخ طدة الؿتقىف طـفا مـ حقل إلك أربعة أشفر وطشر. .0

ـْ َأْجِؾ ملسو هيلع هللا ىلصكسخ الـفل طـ ادخار لحقم إضاحل بؼقلف  .1
: )إِكََّؿا َكَفْقُتُؽْؿ مِ

ِة  افَّ َفُؽُؾقا واّدخروا وتصّدققا( -الجقع -الدَّ
(2)

. 

 ( أَاّ ايعباص٠ اخلاط١٦ مما ًٜٞ:xايعباص٠ ايصخٝخ١ ٚعال١َ ) ( أَاّ)ضع عال١َ  ◀

 (          )  .ٓ يجقز الـسخ باإلجؿاع وٓ بالؼقاس وٓ بالؿصؾحة .1

 (          )  .ٓ خالف يف كسخ الؼرآن بالسـة .0

 (          )  .مؿا ُكسخ لػظف وبؼل حؽؿف التحريؿ بعشر رضعات .0

 (           ) .الرجؿ ثبت يف السـة فؼط .1

 (          )  .مـ مػسدات الصقم طـد الشافعقة الحجامة .2

 

 

  

                                     
 ( رواه البخاري ومسؾؿ.1)

 رواه مسؾؿ. (0)
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E :٘تعضٜؿ 

مـ لؿ ُيجِؿْع الصقام قبؾ الػجر فال صقاَم : )ملسو هيلع هللا ىلصالعزم، ومـف ققلف  ىغث:

(1)(لف
 .[12]يقسػ:﴾ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ﴿: ، وآتػاق، ومـف ققلف تعالك

بعد وفاتف يف طصر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أمة محؿد  اتػاق الؿجتفديـ واصط٠ضا:

 العصقر طؾك حؽؿ شرطل.

فخرج باا)اتػاق( وجقد خالف ولق كان الؿخالػ واحدًا 
(2)

. 

وبااا)الؿجتفديـ( خرج إجؿاع الؿؼؾِّديـ والعقام، وكذا إجؿاع غقر الػؼفاء 

 كالـحقيقـ وغقرهؿ.

 .( خرج اتػاق طؾؿاء الشرائع السابؼةملسو هيلع هللا ىلصوبااا)أمة محؿد 

7 ّٕن الدلقؾ حصؾ بسـتف ملسو هيلع هللا ىلصخرج اإلجؿاع يف طصره  (عد وفاتفوبااا)ب

 مـ ققل أو فعؾ أو تؼرير. ملسو هيلع هللا ىلص

  .وبااا)حؽؿ شرطل( خرج اتػاقفؿ طؾك إمقر الدكققية والعؼؾقة وغقرها

وٓ يشرتط يف اإلجؿاع اتػاق مجتفدي كؾ إطصار7 لتعذر ذلؽ، كؿآ  يشرتط 

لؽ يمدي إلك تعّذر اإلجؿاعطؾك الصحقح اكؼراض طصر الؿجتفديـ7 ّٕن ذ
(3)

. 

                                     
 أخرجف أبقداود وغقره، وصححف الحافظ ابـ حجر وغقره. (1)

إجؿااع الخؾػااء الراشاديـ، وٓ إجؿااع ( فؾقس مـ اإلجؿاع طؾك الصحقح اتػاق إكثرياة، وٓ 0)

العرتة )أهؾ البقت(، وٓ إجؿاع أهؾ الؿديـة طـد غقر الؿالؽقة الذيـ احتجقا باف وقادمقه طؾاك 

 خرب القاحد إذا طارضف. 

( وذهااب الاابعض إلااك اشاارتاط اكؼااراض طصاار الؿجتفااديـ، وطؾااك هااذا الؼااقل يجااقز لاابعض 0)

ًػاا لإلجؿااع7 ٕكاف لاؿ يـعؼاد، وٓ باد كاذلؽ ماـ الؿجِؿعقـ الرجقع طـ رأيف، وٓ يعتارب مخال
= 
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وٓ يشرتط كذلؽ أن يؿضل طؾك اتػاقفؿ زمـ، بؾ متك ما اتػؼت كؾؿتفؿ، 

 واستؼرت آراؤهؿ، وُطؾؿ ذلؽ مـفؿ حصؾ بذلؽ اإلجؿاع واكعؼد.

E :أَج١ً ع٢ً اإلمجاع 

  .إجؿاع أهؾ العؾؿ قاصبة طؾك حرمة الّصالة بالحدث .1

قتف كجاسة .0  .فغقّرت لقكف أو صعؿف أو ريحف ففق كجس إجؿاطفؿ طؾك أّن الؿاء إذآ 

 إجؿاطفؿ طؾك أّن القطء يػسد الصقم. .0

يـ طؾك القصّقة .1  .اإلجؿاع طؾك حجب ابـ آبـ بآبـ، وتؼديؿ الدَّ

 السؽـك والـػؼة. .2
ّ
 اإلجؿاع طؾك أن لؾؿعتدة مـ صالق رجعل

E :حّذ١ٝ اإلمجاع 

قفا، وهق حّجة اإلجؿاع  هق الؿصدر الثالث مـ مصادر التشريع الؿتػؼ طؾ

 شرطقة يجب العؿؾ هبا، ويحرم خرقف، ومـ إدّلة طؾك حّجقتف:

ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ﴿ :ققلف  .1

 .[112]الـساء:﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ 

وجف آستدٓل بأية: أن اهلل تقطد مـ اتبع غقر سبقؾ الؿممـقـ فدّل طؾك 

 ـ واجًباأكف حرام7 فقؽقن اتباع سبقؾ الؿممـق
(1)

. 

ٓ تجتؿع أمتل طؾك ضاللة() :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0
(2)

. 
                                     

= 
مقافؼااة مااـ كشاال وبؾااغ درجااة آجتفاااد وإٓ لؿااا تااؿ اإلجؿاااع ،بخااالف الؼااقل بعاادم اشاارتاط 

 (.1/04اكؼراض طصر الؿجتفديـ يف ذلؽ.اكظر: إحؽام إحؽام لممدي )

 (.132: )( اكظر: معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص1)

اود والرتمذي، ولف شقاهد يف الصحقحقـ، وقد روى طـ جؿع ماـ الصاحابة ( أخرجف ابـ ماجف وأبق د0)

بللػاظ متعددة حتك طّده بعض أهؾ العؾؿ مـ قبقؾ الؿتقاتر الؿعـقي، اكظر: الؿعتارب لؾزركشال، ص: 

 (. 130(، معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص: )00(، تخريج أحاديث الؿـفاج لؾعراقل، ص: )24)
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: أّن طؿقم الحديث يـػل وجقد الضاللة، والخطل ضاللة فال ووسّ اىػٟىث 

 يجقز اإلجؿاع طؾقف، فقؽقن ما أجؿعقا طؾقف حّؼا يجب اتباطف.

فؿـ : )ملسو هيلع هللا ىلصالـصقص مـ الؽتاب والسـة طؾك وجقب لزوم الجؿاطة كؼقلف  .0

ؾزم الجؿاطة( أراد بحبقحة الجـة فق
(1)

. 

E :شضٚط االعتزالٍ باإلمجاع 

  .بلن يؽقن مشفقراً بقـ العؾؿاء، أو يـؼؾف ثؼة واسع آصالع أن ٗرتج ةطؽٗق صط٘ص: .1

فنن سبؼف خالف مؿـ يعترب خالفف ولؿ يرتاجع  أن ٟ ٗفتلّ ع٠ف ٌفخلؽ: .0

 .الؿخالػ طـ ققلف فال إجؿاع7 ٕن إققال ٓ تبطؾ بؿقت قائؾقفا

E اإلمجاع: أْٛاع 

 يـؼسؿ اإلجؿاع إلك:

وهق: أن يتػؼ جؿقع الؿجتفديـ طؾك الحؽؿ،   .1

بلن يؼقلقا كؾفؿ: هذا حالل، أو: حرام، ومثؾف: أن يػعؾ الجؿقع الشلء، 

ففذا إن وجد حجة قاصعة بال كزاع 
(2)

. 

وهق: أن يشتفر الؼقل أو الػعاؾ ماـ الابعض   .0

 لباققن طـ إكؽاره، مـ دون خقف وإكراهفقسؽت ا
(3)

. 

                                     
ًٓ هباذا الحاديث: 1/111ؿستدرك )( رواه الحاكؿ يف ال1) ( وصححف. قال اإلمام الشاافعل مساتد

....ومـ قال بؿا تؼاقل باف جؿاطاة الؿساؾؿقـ فؼاد لازم جؿااطتفؿ، وماـ خاالػ ماا تؼاقل باف »

 (.  143 -142: ). الرسالة،ص«جؿاطة الؿسؾؿقـ فؼد خالػ جؿاطتفؿ التل أمر بؾزومفا

. غايااة القصااقل شاارح لااب إصااقل لزكريااا (11/142( اكظاار: الػؼقااف والؿتػؼااف لؾخطقااب )0)

: ما جارى طؾقاف العؿاؾ باقـ الؿساؾؿقـ، أو ماا 110: )إكصاري، ص
ّ
(، ومـ اإلجؿاع الػعؾل

كان يؼضل بف الؼضاة، ولؿ يـؼؾ طـ أحد إكؽاره، كالكقاع البقاقع، وصاقغ إذان، وطادم إذان 

 لصاليت العقديـ وآستسؼاء.

(. فاال باد أن يبؾاغ جؿقاع الؿجتفاديـ الؿعاصاريـ، 1/142ب )( اكظر: الػؼقف والؿتػؼاف لؾخطقا0)
= 
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وقااد اختؾااػ العؾؿاااء يف حجقااة اإلجؿاااع السااؽقيت، فبعضاافؿ رّجااح باالّن 

فاطتربه حجة، وبعضافؿ رّجاح جاكاب الؿخالػاة7 ٕكاف  «السؽقت طالمة الرضا»

فؾؿ يعتربه حجة  «ٓ يـسب إلك ساكت ققل»
(1)

. 

شديـ طؾك وجقب التغريب طاما مع الجؾد لؾزا  البؽر، إجؿاع الخؾػاء الرا .1

 .ولؿ ُيعؾؿ لفؿ مخالػ فؽان إجؿاطا سؽقتقا

سؼقط الؼطع طـ السارق أيام الؿجاطة  .0
(2)

. 

سػر الؿرأة مع الـساء الثؼات حقث أمـ الطريؼ  .0
(3)

. 

ولؿ  ◙اإلجؿاع طؾك قتال ماكعل الزكاة، فؼد ثبت باجتفاد أبل بؽر .1

 يخالػف يف ذلؽ أحد.

 ويـؼسؿ اإلجؿاع كذلؽ إلك:

وهق ما وجدت فقف جؿقع الشروط، وُكؼؾ تقاترا، مثؾ إجؿااع  إسٍاع كطؽٖ: .1

الصااحابة الؿـؼااقل بااالتقاتر خاصااة، واإلجؿاااع طؾااك مااا ُطؾااؿ مااـ الااديـ 

 بالضرورة، كاإلجؿاع طؾك وجقب الصالة وتحريؿ الزكا.
                                     

= 
ويـتشر فقفؿ، وأن تظفر طالمة الرضاا طؾاك السااكتقـ، وأن يؿضال طؾاك ساؿاطفؿ الػتاقى أو 

 الحؽؿ زمـ يتؿؽـقن فقف طادة مـ الـظر.

( ذهب جؿفقر الشافعقة إلك أكف لقس بنجؿاع وٓحجة، وذهب آخرون إلك أكاف إجؿااع وحجاة، 1)

(، ققاصااع إدلااة 1/041لااك أكااف حجااة ولااقس بنجؿاااع، اكظاار: الربهااان لؾجااقيـل )وآخاارون إ

 (. 0/1لؾسؿعا  )

. وقد روي طـ مروان بـ الحؽؿ أكف ُأيت بسارق يف طام مجاطة ¶( ثبت ذلؽ طـ طؿر وابـف 0)

فؾؿ يؼطعف، وقال: أراه مضطرا، فؾاؿ يـؽار ذلاؽ أحاد ماـ الصاحابة وطؾؿااء العصار. الحااوي 

 (.14/010لؾؿاوردي )

. مقساقطة اإلجؿااع لساعدي ملسو هيلع هللا ىلص( وهق اتػاق طؿر وطثؿان وطبد الرحؿـ بـ طقف وكساء الـبل 0)

 (.0/645أبقجقب )
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ك وهق خالف الؼطعل، كاإلجؿاع السؽقيت الذي غؾب طؾإسٍاع عِٖ:  .0

 الظـ فقف اتػاق الؽؾ.

E ز اإلمجاع:ـَٓـََُغت 

ٓ بد لإلجؿاع مـ دلقؾ يستـد إلقف الؿجِؿعقن، وهذا الدلقؾ قد يؽقن مـ 

 الؼرآن أو السـة أو الؼقاس، أو الؿصؾحة وققاطد الشريعة العامة.

وفائدة اإلجؿاع مع وجقد الدلقؾ: كؼؾ الحؽؿ مـ الظـّّقة إلك الؼطعّقة، 

 .وسؼقط البحث طـ حالة السـد، أو طـ دلقؾ آخر وتحريؿ الؿخالػة،

9  

اإلجؿاع طؾك حرمة كؽاح الجّدات وإن طؾقن7 ٕهنـ يدخؾـ تحت مسؿك 

 .[00]الـساء:﴾ڍ  ڌ  ڌ  ﴿: إمفات يف ققلف تعالك

9 

ؿقراث طـد فؼد إم7 ّٕن الرسقل اإلجؿاع طؾك إططاء الجدة السدس يف ال

 .أططك الجدة السدس، وٓ يزيد كصقبفا طـ ذلؽ بخالف إم ملسو هيلع هللا ىلص

9 

7 ققاًسا طؾك إمامتف يف ◙طؾك خالفة أبل بؽر ╚إجؿاُع الصحابة  .1

 .«ٕمر ديــا أفال كرضاه ٕمر دكقاكا ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَقُف رسقُل اهلل » الصالة، حتك قالقا:

ؿـ. .0  إجؿاطفؿ طؾك إراقة الزيت وكحقه إذا ماتت فقف الػلرة7 ققاسا طؾك السَّ

إجؿاع العؾؿاء طؾك تحريؿ شحؿ الخـزير7 ققاًسا طؾك لحؿف7 ٓشرتاكفؿا يف  .0

 .الـجاسة والؼذارة

9  

  .حػ واحدإجؿاُع الصحابة طؾك جؿع الؼرآن الؽريؿ، وكتابتف طؾك مص .1
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7 ◙إجؿاطفؿ طؾك الـداء إول لصالة الجؿعة الذي زاده طثؿان  .0

 .إلطالم الـاس بالصالة ٓسقؿا البعقديـ مـفؿ طـ الؿسجد

E :أشٗض نتب اإلمجاع 

 .ه(015ٕبل بؽر بـ الؿـذر )ت  «اإلجؿاع» .1
كؼد مراتب »، مع ه(123ٓبـ حزم الظاهري )ت  «مرتب اإلجؿاع» .0

 .ه(405ت ٓبـ تقؿقة ) «اإلجؿاع
 .لسعدي أبق جقب «مقسقطة اإلجؿاع يف الػؼف اإلسالمل» .0

 ايّتزصٜب

 .عّضف اإلمجاع ◀

 .ريًٝني ع٢ً حذ١ٝ اإلمجاعسنض ا ◀

 ٌ ملا ًٜٞ:َّج ◀

 .إجؿاع قطعل .1

 .إجؿاع سؽقيت .0

 .إجؿاع مستـده الؼقاس .0

 .إجؿاع مستـده السـة .1

 صّخح اخلطأ يف ايعباصات ايتاي١ٝ: ◀

   مـ مصادر التشريع الؿتػؼ طؾقفا.اإلجؿاع  هق الؿصدر الثا .1

 طـد الجؿفقر اكؼراض طصر الؿجتفديـ.يف اإلجؿاع يشرتط  .0

 أجؿع العؾؿاء طؾك حجقة اإلجؿاع السؽقيت. .0

 .بايضدٛع إىل ايهتب ايؿك١ٝٗ اسنض ثالخ َغا٥ٌ أمجع عًٝٗا ايعًُا٤ ◀
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E  :٘تعضٜؿ 

والؿساواة، يؼال: قِْسُت إرَض بالؿرت، أي: قّدرهتا بف، وفالن التؼدير  ىغث:

 .ٓ ُيؼاس بػالن، أي: ٓ يساويف وٓ ُيؼَاَرُن بف

 إلحاُق فرٍع بلصؾ يف حؽٍؿ لِِعّؾٍة جامعٍة بقـفؿا. واصط٠ضا:

أكف إذا وردت واقعة لؿ يرد يف حؽؿفا كص وٓ إجؿاع ُألحؼْت  وٌؽِٕ ذىم:

 .تؿاثؾفا يف العؾة ثبت حؽؿفا بالـص أو اإلجؿاعيف الحؽؿ بقاقعة أخرى 

E :أصنإ ايكٝاس 

 أركاكف أربعة وهل:

وهق القاقعة التل لؿ يرد يف حؽؿفا كصٌّ وٓ إجؿاع ويراد إلحاقفا  اىفؽع: .1

 .بإصؾ يف الحؽؿ، وُيسؿك الؿؼقس

صو: .0 ص أو اإلجؿاع، ويُسؿك الؿؼقس طؾقف ٛا  .وهق القاقعة التل ورد يف حؽؿفا اـل

 وهق ما يؼتضقف الّدلقؾ مـ وجقب أو كدب أو صّحة أو غقر ذلؽ. طهً:اى .3

وهل الؿعـك الؿشرتك بقـ إصؾ والػرع اّلذي ثبت بسببف حؽؿ  اىؽّيث: .1

 إصؾ يف الػرع.

ققاااس تحااريؿ ضاارب القالااديـ طؾااك التاالفقػ الؿـصااقص طؾقااف يف ققلااف  ٌراىررّ:

ػ، والػارع الضارب، ، فإصاؾ هـاا التالفق[00]اإلسراء: ﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿: تعالك

 .والعؾة اإليذاء، والحؽؿ التحريؿ

E  :ُحّذ١ٝ ايكٝاس 

 إدلة طؾك حجقتف:حجة شرطقة يعؿؾ هبا، خالفا لؾظاهرية، ومـ  الؼقاس

بـل  – أكػسؽؿ هبؿأي: فؼقسقا  .[0]الحشر:﴾ ۅ  ۉ  ۉ﴿: ققلف تعالك .1

88 
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يسّقي  وآطتبار مساواة الشلء بالشلء، وهق متحؼؼ يف الؼقاس حقث -الـّضقر

 الؿجتفد بقـ إصؾ والػرع يف الحؽؿ طـد تقفر العؾة الجامعة بقـفؿا.

فؼال: )يا رسقَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجالً أتك الـبل  ◙ما ورد طـ أبل هريرة  .0

: كعؿ. قال: ما ألقاهنا؟ قال: ُولِد لل غالم أسقد، فؼال: هؾ لؽ مـ إبؾ؟ قال

ك ذلؽ؟ قال: لعّؾف كزطف ٌر، قال: هؾ فقفا مـ أورق؟ قال: كعؿ، قال: فلكَّ حؿْ 

ِطرٌق، قال: فؾعّؾ ابـؽ هذا كزطف ِطرق( 
(1)

الرجؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، فؼد أرشد الرسقل 

 إلك الؼقاس فدّل ذلؽ طؾك حّجّقتف.

 ملسو هيلع هللا ىلصأن امرأة مـ جفقـة جاءت إلك رسقل اهلل  ◙ما ورد طـ ابـ طباس  .0

 فؼالت: إّن أمل كذرت أن تحّج فؾؿ تحّج حتك ماتت، أفلحّج طـفا ؟ قال:

ـٌ أكـِت قاضقتف؟ اقضقا اهلل )كعؿ ُح  ّجل طـفا، أرأيِت لق كان طؾك أمِؽ َدْي

فاهلل أحؼ بالقفاء( 
(2)

. 

 يف الؼضاء حقث قال فقف: ◙إلك أبل مقسك إشعري  ◙كتاب طؿر .1

 إلقؽ مّؿا لقس يف قرآن وٓ سـّة، ثّؿ قس إمقر طـد (
َ
الػفَؿ الػفَؿ فقؿا ُأْدلِل

(3) (ذلؽ، واطرف إمثال وإشباه
. 

طؾك الحؽؿ بالؼقاس يف وقائع كثقرة تصؾ  ╚إجؿاع الصحابة  .2

بؿجؿقطفا إلك حد التقاتر
(4)

، ولؿ يزل التابعقن أيًضا ومـ بعدهؿ مـ طؾؿاء 

ازة الؼقاس وإثبات إحؽام بفإمة طؾك إج
(5)

. 

                                     
 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.1)

 ( أخرجف البخاري.0)

هاذا كتااب جؾقاؾ »(: 1/104(، وقال ابـ الؼقؿ يف إطالم الؿاققعقـ )12/122( رواه البقفؼل )0)

 .«تؾؼاه العؾؿاء بالؼبقل

 ( مـ ذلؽ ققاس الزكاة طؾك الصالة يف قتال الؿؿتـع مـفا بجامع كقهنؿا طبادتقـ مـ أركان اإلسالم. 1)

 (.162( اكظر: معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ،ص: )2)
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E  :شضٚط ايكٝاس 

: لؾؼقاس شروٌط مـفا
(1)

 

 جؿاع أو هبؿا.أن يؽقن حؽؿ إصؾ الؿؼقس طؾقف ثابًتا بـص، أو إ .1

أن يؽقن حؽؿ إصؾ معؼقل الؿعـك7 لُتؿؽِـ تعدية الحؽؿ إلك الػرع، أما  .0

ما ٓ يعؼؾ معـاه بلن كان تعبديا كعدد الركعات فال يصح الؼقاس طؾقف7 لعدم 

معرفة العؾة 
(2)

. 

ّٓ يؽقن الحؽؿ خاصا: كؼقلف  .0 ـْ َشِفَد َلفُ ُخَزيَْؿةُ أو َشِفَد َطؾَقف فَُفَق  :ملسو هيلع هللا ىلصأ (3)(بُفُ َحْس )َم
 ،

ـ ثابت  . ◙فال يؼاس أحد طؾك خزيؿة ب  يف جعؾ شفادتف كشفادة رجؾـق

ّٓ يؽقن الحؽؿ مـسقخا، فالحؽؿ الؿـسقخ ٓ ُيؼاس طؾقف، فال يؼال: ٓ  .1 أ

تّدخر لحقم الفدايا فقق ثالث7 ققاسا طؾك لحقم إضاحل7 ّٕن الـفل طـ 

 اّدخار إضاحل مـسقخ.

ّٓ كان ققاسا مع الػارق، فال أن يؽقن الػرع مساويا لألصؾ يف .2  العؾة، وإ

يؼال: تجري الربا يف التػاح ققاسا طؾك الرب7 ٕن العؾة يف الرب وهل كقكف ققتا 

 .مطعقما غقر مقجقدة يف التػاح

ّٓ كان ققاسا أن ٓ يخالػ الؼقاس كصًا أو إجؿاطًا .3 ، «فاسد آطتبار»، وإ

ح ققاس تزويج الؿرأة ، فال يص«ٓ ققاس مع الـص» ولذا قال العؾؿاء:

الرشقدة كػسفا بغقر ولل طؾك جقاز بقعفا لؿالفا بغقر إذن ولقفا7 لؿصادمتف 

: )ٓ كؽاح إٓ بقلل( ملسو هيلع هللا ىلصالـص وهق ققلف 
(4)

. 

ققاس صالة الؿسافر طؾك صقمف يف طدم وجقب الصقام طؾقف  كؿا ٓ يصح

                                     
 ( تضاف إلل هذه الشروط شروط العؾة أيت ذكرها.1)

 ـد مـ يؼقل بف.( فال يصح ققاس أكؾ لحؿ الـعامة طؾك أكؾ لحؿ الجزور يف كؼض القضقء ط0)

تخريج أحادياث »(، وحسـف الحافظ ابـ حجر يف 12/113( أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى )0)

 (.0/16) «الؿختصر

 ( رواه أبق داود والرتمذي وحّسـف.1)
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صالة بجامع الؿشؼة7 ٕن هذا مخالػ لإلجؿاع طؾك طدم اطتبار الؿشؼة يف ال

 .ووجقب أدائفا طؾك الؿسافر

E :أقغاّ ايكٝاس 

: يـؼسؿ الؼقاس إلك أقسام طّدة مـفا
(1)

  

 

وهق ما كاكت العّؾة فقف مقِجَبًة لثبقت الحؽؿ يف الػرع، بلن تؽقن يف الػرع 

 .أققى مـفا يف إصؾ

 مثالف: ققاس ضرب القالديـ أو أحدهؿا طؾك التلّفػ الؿـصقص طؾقف يف

فالعؾة وهل اإليذاء أققى يف الػرع ، [00]اإلسراء:﴾ ہ  ہ  ہ ھ﴿: ققلف تعالك

 .الّتلّفػوهق الّضرب مـ إصؾ وهق 

 

وهق ما كاكت العّؾة فقف داّلة دٓلة محتؿؾة طؾك ثبقت الحؽؿ يف الػرعٓ  مقجبة 

حتؿال وجقد فارق بقـ إصؾ والػرع، وهذا الؼقاس أضعػ  .مـ إّول لف7ٓ 

 طؾك مال البالغ يف وجقب الزكاة طـد 
ّ
مثالف: ققاس الجؿفقر ماَل الصبل

                                     
 ( مـ أقسام الؼقاس طـد الشافعقة: 1)

ققااس ضارب وهق ما كان الػرع أولك بالحؽؿ مـ إصؾ لؼاقة العؾاة فقاف مثاؾ:  ك٘اس اَٛوىٕ:

 القالديـ طؾك التلفقػ بجامع اإليذاء.

وهق ما كان الػرع مساويًا لألصاؾ يف الحؽاؿ ماـ غقار تارجقح مثاؾ: ققااس  وك٘اس اىٍفاوي:

 .إحراق مال القتقؿ طؾك أكؾف بجامع التؾػ يف كؾ مـفؿا

تحاريؿ وهق ما كان الػرع أضعػ يف العؾة مـ إصؾ مثؾ: إلحاق الـبقذ بالخؿر يف  وك٘اس اٛدُٕ:

 (.0/001الشرب وإيجاب الحد. اكظر: حاشقة البـا  طؾك شرح الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع )

 ومـ أقسامف كذلؽ:

: وهاق ماا ثبتات طؾتاف باـص، أو إجؿااع، أو كاان مؼطقًطاا فقاف بـػال الػاارق باقـ اىل٘اس اىشيٖ

  ، كؼقاس إحراق مال القتقؿ طؾك أكؾف. إصؾ والػرع

تت طؾتف باستـباط، ولؿ يؼطع فقف بـػل الػارق بقـ إصاؾ والػارع، وهق ما ثب واىل٘اس اىغفٖ:

 كؼقاس الؼتؾ بالؿثؼؾ طؾك الؼتؾ بالؿحدد يف وجقب الؼصاص.
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وجقد الـصاب والحقل7 ّٕكف ماٌل كاٍم، وخالػ الحـػقة فؼالقا بلّن الزكاة ٓ 

 7 ّٕكف غقر مؽّؾػ7 ققاسا طؾك سائر العبادات.
ّ
 تجب يف مال الصبل

قـ مختؾَػل الحؽؿ، وفقف شبف بؽؾ مـفؿا َفُقْؾَحُؼ وهق أن يرتدد فرع بقـ أصؾ

 .بلكثرهؿا شبًفا بف، وهذا الـقع أضعػ أكقاع الؼقاس

العبد إذا ُقتؾ ففؾ تجب فقف الدية كإحرار، أو الؼقؿة كإمقال؟  ٌراىّ:

فؿـ جفة أكف إكسان مؽّؾػ يثاب ويعاقب ويـؽح ويطؾِّؼ يشبف الحر، ومـ جفة 

ػ ويقرث يشبف الؿؿتؾؽات، فللحؼف الجؿفقر بإمقال7 أكف ُيباع ويقهب ويقق

  .ٕكف أكثر شبًفا هبا فُقضؿـ بالؼقؿة، وألحؼف الحـػقة بإحرار

E شضٚط ايع١ًّ َٚغايهٗا :
(1)

 

الجامع بقـ الػرع وإصؾ  وهل القصُػ  ،العؾة أهؿ أركان الؼقاس

الؿؼتِضل، لتشريع الحؽؿ. وتسؿك بالؿـاط، والؿمثِّر، والسبب، و الؿـاسُب 

 والجامع، وغقر ذلؽ
(2)

. 

E :شضٚط ايع١ً 

 مـ شروط العؾة:

 

أي: كّؾؿا وجدت العّؾة ُوجد الحؽؿ، وكّؾؿا ُطدمت ُطدم الحؽؿ، والؼاطدة 

 .«الحؽؿ يدور مع ِطّؾتف وجقًدا وطدًما»أّن 
                                     

 ( وما بعدها.3(، العؾة لؿبارك بؼـف، ص: )52( اكظر: الخالصة يف أصقل الػؼف لؽامؾة الؽقاري، ص: )1)

ة: مااا كااان مـاساابا لؾحؽااؿ مـاساابة ياادركفا هـاااك فاارق بااقـ الّساابب والعّؾااة والحؽؿااة، فالعؾاا (0) 

الؿؽّؾػ، كاإلسؽار سبب لتحريؿ الخؿر، والسبب أطؿ مـ العؾة فنكاف يطؾاؼ أيضاا طؾاك ماا ٓ 

 ُيدرك معـاه كزوال الّشؿس سبب لقجقب الّظفر، فؽؾ طؾة سبب، ولقس كؾ سبب طؾة.

رطل طؾتاف أما الحؽؿة ففل الؿؼصد الشرطل الذي ُشرع الحؽاؿ ٕجؾاف، فالؼصااص حؽاؿ شا

الؼتؾ طؿدًا وطدواكًا، وحؽؿتاف حػاظ الـػاقس. اكظار: البقاان الؿالمقل يف طؾاؿ إصاقل لعباد 

 (.120: )الرحؿـ طبد الخالؼ، ص
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ؽؿ فال يصح أما إذا كاكت العؾة مـتؼضة بلن وجدت العؾة ولؿ يقجد الح 

 التعؾقؾ هبا.

الؼتاااؾ العؿاااد العااادوان طؾاااة إليجااااب  ٌررررال اىؽيرررث اىٍّطرررؽدة اىٍِؽهِفرررث:

الؼصاص، فانذا وجاد الؼتاؾ والعؿاد والعادوان وجاد حؽاؿ الؼصااص، وإذا لاؿ 

 .يقجد لؿ يثبت الؼصاص

تعؾقؾ الؼصاص بالؼتؾ فؼاط دون العؿاد والعادوان،  وٌرال اىؽيث اىٍِخلضث:

، فؼد يحصؾ الؼتاؾ وٓ يقجاب الؼصااص، كؼتاؾ الخطال، فنن هذه العؾة مـتؼضة

 .وشبف العؿد، وقتؾ الصائؾ الؿعتدي

يؿؽـ التحؼُؼ مـ وجقدها يف كؾ  مـ إصؾ والػرع بعالمة ضاهرة،  أي:

 كاإلسؽار فنكف طؾة يؿؽـ التحؼؼ مـ وجقدها يف الخؿر ويف كؾ ُمْسؽٍِر. 

ٓ تختؾػ باختالف إشخاص وإحقال، مثؾ الؼتؾ الؿاكع لؾؼاتؾ  أي:

مـ اإلرث، ففق طؾة ٓ تختؾػ باختالف الؼاتؾ والؿؼتقل، فُتؼاس طؾقف القصّقة، 

 فؾق قَتَؾ الؿاُقَصك لف الؿقِصل ُمـع مـ القصقة بالؼقاس.

قر ٕن الؿشؼة وصػ غ بخالف تعؾقؾ قصر الصالة يف السػر بالؿشؼة7

مـضبط7 ٕهنا تختؾػ باختالف إشخاص وإحقال، ولذا طدل طـفا الشارع 

 .وطّؾؾ بقصػ مـضبط وهق السػر

 غقر قاصرة طؾك حؽؿ إصؾ، بؾ يؿؽـ تعديتفا إلك الػرع. أي:

طؾتااف الجؿاااع يف هنااار رمضااان، فااال يِصااّح طؾااك الؿػطاار فنيجاااب الؽػااارة 

إلفطار بإكؾ والشرب ققاسا طؾك الجؿاع7 ٕن الحديث َطؾََّؼ إيجاب الؽػارة با

الؽػارَة طؾك اْلجؿاع ففل قاصرة طؾقف 
(1)

. 

                                     
 ( هذا طـد الشافعقة والحـابؾة، خالًفا لؾحـػقة والؿالؽقة.1)
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أن يحؼؼ ربط الحؽؿ بتؾؽ العؾة ما قصده الشارُع بتشريع الحؽؿ مـ  أي:

 .َجْؾِب َكْػٍع أو َدْفٍع ضرر

ؼصاص7 ّٕن يف الؼصاص حػظ حقاة كالؼتؾ العؿد العدوان طؾة إليجاب ال

الـاس، والسرقة طؾة لؼطع يد السارق7 ّٕن يف ذلؽ حػَظ أمقال الـاس، بخالف 

التعؾقؾ بؽقن الؼاتؾ أسقَد أو صقياًل أو رجاًل، وكقن السارق غـقًّا والؿسروق مـف 

 .فؼقًرا فنهنا غقر مـاسبة لؾتعؾقؾ

كتعؾقؾ الحـػقة ، «ؾ يعقد طؾك إصؾ باإلبطال ففق باصؾكؾ تعؾق»فا

)يف أربعقـ شاًة شاٌة( وجقب الشاة يف الزكاة يف حديث:
(1)

بدفع حاجة الػؼقر،  

ًٓ مـ الشاة7 ٕهنا أولك بدفع حاجتف، وهذا التعؾقؾ  ولذا أجازوا إخراج الؼقؿة بد

 يمدي إلك طدم وجقب الشاة.

E :َغايو ايعًـ١ 

 .وهل: الطرق التل يتقصؾ هبا إلك معرفة العؾة الؿقجقدة يف إصؾ

  .وصرق إثبات العؾة هل: الـّص ، واإلجؿاع ، وآستـباط

9 

 وهق أن يدل دلقؾ مـ الؽتاب أو السـة طؾك العؾة التل مـ أجؾفا وضع الحؽؿ.

 ولدٓلة الـص طؾك العؾة أقسام هل:

 .وهق ما وضع إلفادة التعؾقؾ بحقث ٓ يحتؿؾ غقر العؾة  .1

ـ أجؾ، كل، وكحقها، كؼقلف تعالكولف ألػاظ مـفا ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: : م

 .[4]الحشر: ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ںں ڳ   ڳ  ڱ  ﴿: ، وققلف تعالك[00]الؿائدة:﴾پ  پ

قرها وهق ما دل طؾك العؾة مع احتؿال غ  .0

ًٓ مرجقحًا.  احتؿا

                                     
 ( رواه أبق داود والرتمذي وحّسـف.1)
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 ٿ  ٿ ﴿: ولف ألػاظ مـفا: الالم ، الباء، إّن، فنّن، الػاء، كؼقلف تعالك

فالالم هـا لؾتعؾقؾ، وتحتؿؾ  [1]إبراهقؿ:﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ

  .أن تؽقن لؾعاقبة

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ﴿: وققلف تعالك  [132]الـساء: ﴾ ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 

اَفاِت()إِكََّفا َلقَْس  يف الفرة: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ـَ َطَؾقُْؽْؿ َوالطَّقَّ افِق ـَ الطَّقَّ
ْت بِـََجٍس، إِكََّفا مِ

(1)
 ،

 .ويؼاس طؾقفا الػلر وكحقه مؿا يسؽـ يف البققت7 لصعقبة التحّرز

 .وهق ففؿ التعؾقؾ مـ ٓزم الـص ومؼاِركف ٓ مـ وضعف  .3

قر:﴾ ٺ  ٿٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ ﴿: كتعؾقؼ الحؽؿ بالػاء يف ققلف تعالك  .[0]اـل

ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ  ﴿: أو بصقغة الجزاء يف ققلف تعالك

 .[02]إحزاب:﴾ۈئ  ۈئ

أو وققع الحؽؿ جقابا لسمال فُقجعؾ ما يف السمال طؾة لؾحؽؿ، كؼقل 

(2)(اطتؼ رقبف: )ملسو هيلع هللا ىلص: واقعُت طؾك امرأيت يف رمضان، فؼالملسو هيلع هللا ىلص إطرابل لؾـبل
 

 .فنكف يدل طؾك أن الققاع طؾة لؾعتؼ

9 

أن كلن ُيجؿع الؿجتفدون طؾك أن هذا الحؽؿ طؾتف كذا ، كاإلجؿاع طؾك 

  .الصغر طؾة القٓية يف الؿال، فُتؼاس طؾقف القٓية يف الزواج

9 
(3)

 

 ومـ صرق استـباط العؾة: 
                                     

 (.1/141حف الـقوي كؿا يف الؿجؿقع )( أخرجف الرتمذي، وقال : هذا حديث صحقح، وصح1)

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.0)

 يف استـباط العؾة وهل: ( هـاك ثالثة مصطؾحات متؼاربة لفا أهؿقة خاصة0)

 ومعـاه: استخراج العؾة غقر الؿـصقصة كاإلسؽار يف الخؿر. حغؽٗز اىٍِاط: .1

 قة يف الخؿر.ومعـاه: حذف ما ٓ يصؾح لؾعؾة، كآحؿرار، والسائؾ حِل٘ص اىٍِاط: .0

ومعـاه: التلكد مـ حصقل العؾة يف واقعة أخارى7 لتلخاذ كػاس الحؽاؿ7 كالتلكاد  حطل٘ق اىٍِاط: .3

 مـ وجقد طؾة اإلسؽار يف الؽحقل، وإقراص الؿخدرة.
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إبطال وهق حصر إوصاف يف إصؾ واختبارها، ثؿ   .1

ما ٓ يصؾح لؾتعؾقؾ فقتعقـ الباقل طؾة، كلن يؼال: تحريؿ الخؿر لؽقكف 

سائالً، أو لؽقكف متَخذًا مـ العـب، أو لؽقكف مسؽرًا وهؽذا، ثؿ يختربها 

  .الؿجتفد ويؾغل ما كان مـفا غقر مـاسب لؾحؽؿ

وهل القصػ الظاهر الذي يحصؾ مـ ترتُّب الحؽؿ طؾقف جؾب   .0

دفع مػسدة، كتحريؿ الزكا، طؾتف حػظ إكساب وطدم اختالصفا  مصؾحة، أو
(1)

 . 

 

 ايّتزصٜب

 مما ًٜٞ: نالًّعّضف  ◀

 الؼقاس..1

 ققاس العؾة..0

 مسالؽ العؾااة. .0

 حّزر أصنإ ايكٝاس ؾُٝا ًٜٞ:  ◀

حرمة اإلجارة بعد الـداء الثا  لؾجؿعة7 ققاًسا طؾك البقع الؿـصقص يف ققلف  .1

 .[6عة:]الجؿ﴾ ٺ  ٺٺ﴿: تعالك

 جريان الّربا يف إوراق الـّؼدّية7 ققاسا طؾك الّذهب والػّضة، بجامع الثََّؿـّقة. .0

 اعتدضج ع١ً ايكٝاس ٚطضم إثباتٗا ؾُٝا ًٜٞ: ◀

 .[05]الؿائدة:﴾ ٺ  ٺ  ٺ ٿ﴿ ققلف تعالك: .1

                                     
َتّ:( ويشؿؾ صريُؼ آستـباط كذلؽ 1)  وهق ترّدد الػرع بقـ أصؾقـ فقؾحؼ بلكثرهؿا شبفًا.  اىةَّ

َوران: قجد الحؽؿ طـد وجقد القصػ، ويـعدم طـد طدمف كاإلسؽار يف الخؿار. وهق أن ي واىػَّ

 .(2/106(، الؿحصقل لؾرازي )0/044اكظر: اإلحؽام لممدي )
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ُروا َرْأَسُف َفنِكَُّف يُ : )يف الاُؿْحِرِم الذي َوَقَصْتُف دابتف ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0 َٓ ُتَخؿِّ ْبَعُث َيْقَم َو

 اْلِؼَقاَمِة ُمَؾبًِّقا(
(1)

 .، ويؼاس طؾقف مـ مات محرما بالحج بحادث سقر وكحقه

َمـ أكَؾ ثقًما أو بصاًل فؾقعتزلـا( : )ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0
(2)

 .فقؼاس طؾقف شرب الدخان 

ـْ َأْجِؾ اْلَبَصِر( : )ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .1
ْستِْئَذاُن مِ

ِ
إِكََّؿا ُجِعَؾ آ

(3)
. 

تؼديؿ إخ الشؼقؼ يف اإلرث طؾك إخ ٕب  أجؿع العؾؿاء طؾك تعؾقؾ .2

 .بامتزاج الـََّسَبقـ فقؼاس طؾقف تؼديؿف يف وٓية الـؽاح وكحقها

 اخرت عباص٠ مما بني ايكٛعني َٚضِعٗا يف ايؿضاؽ املٓاعب: ◀

 .(ك٘اس ٌػ اىفارق -ك٘اس شتّ  -ك٘اس ؼيث  -ك٘اس فاـػ اٟؼختار)

رمضان فلكزل ققاسا طؾك الجؿاع7 ٓ يصح إيجاب الؽػارة طؾك مـ قّبؾ يف  .1

 )...................(. .لقجقد الػرق بقـ الؼبؾة والجؿاع

الؿاَْذُي مرتدد بقـ إلحاقف بالبقل7 ٕكف ٓ يتؽّقن مـف القلد، ويخرج مـ مخرج  .0

7 ٕكف يخرج مع الشفقة فقؽقن 
ّ
البقل كػسف فقؽقن كجسًا، وبقـ إلحاقف بالؿـل

 لـجاسة7 ٕكف أكثر شبفا بف. )...................(.صاهرًا فقؾحؼ بالبقل يف ا

 يحرم تعاصل الحشقش ققاسا طؾك الخؿر بجامع اإلسؽار. )...................(. .0

 

 
  

                                     
 ( متػؼ طؾقف.1)

 رواه البخاري ومسؾؿ. (0)

 ( متػؼ طؾقف.0)
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E :ٞومات طؾك ذلؽمممـًا بف  ملسو هيلع هللا ىلصَمـ لؼل الـبل هق  تعضٜـ ايصخاب
(1)

 . 

7 ٕكف هبذا يؽقن ملسو هيلع هللا ىلصطؾؿاء إصقل صقل صحبتف ومالزمتف لؾـبل واشرتط 

 .لف اجتفاٌد وفؼفٌ 

مـ ققل  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿراد بؼقل الصحابل: ما ُكؼؾ طـ أحد مـ أصحاب الـبل 

 .أو فعؾ أو طؿؾ اجتفادي يف أمر مـ أمقر الديـ

ثقا الـاس بؿا يعرفقن،  :◙فؿـ أمثؾة ققل الصحابل ققل طؾل  )حدِّ

ب اهلل ورسقلف؟( أتحبقن أن ُيؽذَّ
(2)

. 

ؿ( :♫ومـ أمثؾة الػعؾ ققل البخاري  )وأمَّ ابـ طباس وهق متقؿِّ
(3)

. 

 .الؼرآن يف مصحػ واحد ◙ومـ العؿؾ آجتفادي جؿع أبل بؽر

E :ٞ١ّٝ قٍٛ ايصخاب  حذ

 ققل الصحابل لف أقسام هل:

 .كالغقبقات والعبادات والتؼديرات وكحقها : .1

وحؽؿف يف هذه الحالة أكف حجة7 ٕكف مقققف لف حؽؿ الرفع
(4)

. 

أهنؿ صؾُّقا الؽسقف  ╚ومـ أمثؾة ذلؽ: ما ُروي طـ بعض الصحابة 

 بست ركقطاٍت وأربع سجداٍت، قال اإلمام الشافعل: لق ثبت لؼؾُت بف. 

                                     
 (.01: )كخبة الػؽر ٓبـ حجر،ص (1)

 (.1/002( اكظر: فتح الباري ٓبـ حجر )0)

 (.1/113ٓبـ حجر )( فتح الباري 0)

ّٓ ُيعاارف طااـ الصااحابل إخااذ مااـ اإلساارائقؾقات. اكظاار: شاارح الـخبااة 1) ( ققااد ذلااؽ بعضاافؿ باال

 (.215لؾحافظ ابـ حجر، ص: )
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: يف الَّذي يليت امرأتف وهل حائض قال ¶وما ُروي طـ ابـ طّباٍس 

ُق ) بِِديـَاٍر َأْو كِْصِػ ِديـَاٍر(َيَتَصدَّ
(1)

 .◙، فنّن الّصقاب وقػف طؾك ابـ طّباس 

إذا اختؾػ الصحابة فقؿا بقـفؿ يف مسائؾ آجتفاد فنّن ققل كؾ واحٍد مـفؿ 

 لقس بحجة7 ٕكّف لق كان ققل أحدهؿ حجة طؾك غقره لؿا أمؽـ مـفؿ هذا الخالف.

ومـ أمثؾة اختالف الصحابة: اختالففؿ يف قراءة الػاتحة خؾػ اإلمام يف الّصالة 

  .الجفرّية، واختالففؿ يف مقراث اإلخقة مع الجّد، هؾ يحجبفؿ الجد أم يشرتكقن

 

ومـ ذلؽ ؿاء، وهق حجة طـد أكثر العؾوهذا مـ قبقؾ اإلجؿاع السؽقيت، 

أكف قتؾ كػرا برجؾ واحد قتؾقه َقْتَؾ غقؾة  ◙ما ُروي طـ طؿر بـ الخطاب 

، قال ابـ حجر الفقتؿل: ولؿ «لق تؿإ طؾقف أهؾ صـعاء لؼتؾتفؿ جؿقعا» وقال:

يـؽر طؾقف مع شفرتف
(2)

 . 

 

ـّ فسّقدها فػقفا دية  ◙ثابت كؿا ُروي طـ زيد بـ  أّن مـ جـك طؾك س

ـّ كامؾة، ولؿ ُيـؼؾ فقف خالف ولؿ يـتشر  .س

 وقد اختؾػ العؾؿاء يف حّجّقتف طؾك ققلقـ:

أكف حجة، وُكسب إلك أبل حـقػاة ومالاؽ يف الؿشافقر والشاافعل  

يف الؼديؿ، وأحؿد يف رواية 
(3)

. 

9 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ﴿: ققلاااااف تعاااااالك .1

                                     
 ( رواه الخؿسة وصححف الحاكؿ وابـ الؼطان.1)

 (.1/15( تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج ٓبـ حجر )0)

ـ بادران، (،12)ص:  ( أخبار أبل حـقػة وأصحابف لؾصقؿري،0) ٓبا ص:  الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد 

ـ الؼقؿ )113 -112) ٓب ـ   (.32-3/22(، البحر الؿحقط لؾزركشل )1/02(، إطالم الؿققعق
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ففذا خطاب لؾصحابة بلّن ما يلمرون بف معروف،  [112]آل طؿران: ﴾ ٹ

 والؿعروف يجب قبقلف.

خقر الؼرون قر  ثؿ الذيـ يؾقهنؿ ثؿ الذيـ : )قال أكف ملسو هيلع هللا ىلص ما ثبت طـ الـبل .0

يؾقهنؿ(
(1)

ففذه شفادة لفؿ بالػضؾ طؾك مـ سقاهؿ، وذلؽ يؼتضل تؼديؿ  

اجتفاد غقرهؿاجتفادهؿ طؾك 
(2)

. 

وّٕن اجتفاد الصحابل أقرب إلك الصقاب مـ اجتفاد غقره7 لؿشاهدتف  .0

 ملسو هيلع هللا ىلص، ويحتؿؾ أن يؽقن ققلف كؼال طـ الـبل ملسو هيلع هللا ىلصالقحل وقربف مـ الرسقل 

 .فقؼّدم طؾك الرأي الؿحض

ذهب إلك أّن ققل الصحابل لقس بحجة، وطؾقف مذهب   9

 رواية، والظاهرية الشافعقة يف الجديد، وأحؿد يف
(3)

. 

9 

فأياااة أمااارت بآطتباااار  [0]الحشااار:﴾ۅ  ۉ  ۉ﴿: ققلاااف تعاااالك .1

 .والؼقاس وآجتفاد فقؿا ٓ كص فقف، وإخذ بؼقل الصحابل تؼؾقد

فاهلل تعالك لؿ  [26]الـساء: ﴾ جئ  حئ مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب﴿: ققلف تعالك .0

، والصحابل مـ ملسو هيلع هللا ىلص يجعؾ ققل أحد مـ الـاس حجة إٓ ققل رسقل اهلل

أهؾ آجتفاد، والؿجتفد غقر معصقم، فقجقز طؾقف الخطل والسفق، ولذا 

 .رجع بعض الصحابة طـ فتقاه مؿا يدل طؾك طدم حجقة أققلفؿ

: ملسو هيلع هللا ىلصإلك القؿـ وفقف قال  ملسو هيلع هللا ىلصالؿشفقر لؿا بعثف الرسقل  ◙ حديث معاذ .0

ل وٓ يرأجتفد أقال: « وٓ يف كتاب اهلل؟ ملسو هيلع هللا ىلصفنن لؿ تجد يف سـة رسقل اهلل »

                                     
 ( رواه البخاري ومسؾؿ.1)

وساـَِّة  بساـَّتل )طؾاقؽؿ قاال: ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبال ◙ ( ومؿا استدلقا بف حديث العرباض بـ سارية0)

ـَ الؿ ـَ بعدي(.الخؾػاِء الراشدي ق  أخرجف أبق داود والرتمذي، وهق صحقح. فديِّ

 ضاهر كصقص اإلمام الشافعل يف الرسالة وغقرها طؾك أكف يلخذ بؼقل الصحابل طـد طدم الـص. (0)
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«آلق
(1)

. فؿعاذ اكتػك بالرجقع إلك الؽتاب والسـة وآجتفاد، ولؿ يضػ 

 طؾك ذلؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصأققال الصحابة، وأقرّه الرسقل 

ما ُأثر طـ التابعقـ مـ مخالػة آحاد الصحابة، ولق كان ققل الصحابل حجة  .1

لؿا صحت مخالػة التابعل لف، وإذا جاز ذلؽ لؾتابعل جاز لغقره
(2)

. 

 ايّتزصٜب

ّٝٔ صخ١ االحتذاج بكٍٛ ايصخابٞ ؾُٝا ًٜٞ َع سنض ْٛع٘: ◀  ب

كان يسّقي يف العطاء بقـ الـاس، وخالػف يف ذلؽ  ◙ورد أن أبا بؽر .1

 .فؽان يعطل صاحب السبؼ يف اإلسالم أكثر مـ غقره ◙طؿر

أن اإلمام أحؼ مـ صؾك طؾك الجـازة،  ¶ُروي طـ طؾل وابـ مسعقد  .0

 .ولؿ ُيـؼؾ فقف خالف ولؿ يـتشر

ـاده  «يتقؿؿ لؽؾ صالة وإن لؿ يحدث»أكف قال:  ◙طـ اـب طؿر .0 قال البقفؼل: إس

  .╚ صحقح. قال ابـ حجر الفقتؿل: وٓ يعرف لف مخالػ مـ الصحابة

مـ صام الققم الذي يشّؽ فقف فؼد »  ققلف: ◙ُروي طـ طؿار بـ ياسر .1

ومـ لؿ يجب الدطقة، »  أكف قال: ◙ . وطـ أبل هريرة«طصك أبا الؼاسؿ

 .«ؼد طصك اهلل ورسقلفف

 -أي الزكاة  -إذا وضعَتفا »أهنؿا قآ:  ¶ُروي طـ حذيػة وابـ طباس  .2

 ، وٓ يعرف لفؿا مخالػ مـ الصحابة.«يف صـػ واحد أجزأك

 .قضاء الصحابة يف الـّعامة ببدكة إذا اصطادها الؿحِرم، وقضاؤهؿ يف الغزال بعـز .3

 

                                     
طؾك أن أهؾ العؾؿ قاد تؼبؾاقه »أخرجف أبق داود والرتمذي، وصححف الخطقب البغدادي قائالً:  (1)

 (.1/156. الػؼقف والؿتػؼف )«طـدهؿ واحتجقا بف فققػـا بذلؽ طؾك صحتف
 (.154: )( أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص0)
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E ٘تعضٜؿ: 

 صؾب الصحبة. ىغث:

َجْعؾ الّشلء الثابت يف الؿاضال باققاا طؾاك حالاف، حّتاك يؼاقم  واصط٠ضًا:

 الّدلقؾ طؾك اكتؼالف.

إذا تقضل شخص ثؿ شّؽ يف اكتؼاض وضقئف فنكف َيستصحب الحؽؿ  ٌراىّ:

 السابؼ وهق كقكف صاهرا حتك يثبت خالفف.

E  :أْٛاع االعتصخاب
(1)

 

 أقسام هل:  يـؼسؿ آستصحاب إلك

 

فإصؾ براءة ذمة اإلكسان مـ التؽالقػ الشرطقة، والحؼقق الؿالقة حتك 

يرد دلقؾ شرطل طؾك ثبقت ذلؽ، مثالف: طدم وجقب صقم رجب، وصالة 

 سادسة، وبراءة ذمة اإلكسان مـ الّديقن. 

 

 طؾاك الصاحقح. بادلقؾ ققلاف تعاالك: «فعاة اإلباحاةإصؾ يف إشقاء الـا»فا

إصؾ يف إشاقاء »، كؿا أّن [06]البؼارة:﴾ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿

ّٓ إذا ورد الـّص بالتحريؿ كالُحُؿر  ، فؽّؾ حققان أو كبات حالٌل «الّضاّرة الحرمة إ

ّٓ ما استثـاه الّشرع كالربا.  إهؾّقة، وكّؾ معامؾة مـ بقع وكحقه حالل إ

                                     
 ص: (، الاقجقز يف أصاقل الػؼاف لقهباة الزحقؾال،0/051شرح الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع ) (1)

(110-111.) 
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، فؿـ اّدطك كجاسة طقـ مـ إطقان «إصؾ يف إشقاء الطفارة»وكذلؽ 

 ُصقلب بالّدلقؾ.

 

كاستصحاب بؼاء الـؽاح بـاء طؾك طؼد الزواج الصحقح شرطًا، فؾق اّدطت 

 .الزوجة الطالق فإصؾ طدمف، وطؾقفا البّقـة

 

صف.  كاستصحاب الـص حتك يليت كاسخف، واستصحاب العؿقم حتك يليت مخصِّ

كاستدٓل مـ يؼقل بصحة صالة الؿتقؿؿ إذا رأى الؿاء يف أثـاء صالتف بلّن 

لػؼد الؿاء، فُقستصحب هذا اإلجؿاع  اإلجؿاع مـعؼد طؾك صحة صالة َمـ تقّؿؿ

 إلك أن يدّل دلقؾ طؾك أّن رؤية الؿاء أثـاء الصالة مبطؾة.

E :١َّٝ االعتصخاب  حّذ

ٓ يف مسائؾ جزئقة وقع فقفا الخالف  ستصحاب، إ جؿفقر العؾؿاء طؾك حجقة ٓا
(1)

. 

 وٌَ اٛدىث ؼيٕ ضش٘خّ:

 .[042لبؼرة:]ا ﴾ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ﴿ققلف تعالك:  .1

فؼد بقـت أية أّن ما اكُتسب مـ إمقال قبؾ تحريؿ الربا ففق حالل7 بـاًء 

 طؾك الرباءة إصؾقة.

 حتَّك َيـَْصِرْف  يف الرجؾ الذي ُيخّقؾ إلقف أكف أحدث يف صالتف: )ٓ ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0

َيْسؿع َصْقًتا أْو َيِجَد ِريًحا( 
(2)

  ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا طؿؾ بآستصحاب7 ّٕن الـبل
                                     

( وأكثر مـ خالػ يف حجقة آستصحاب الحـػقة، وهذا  فقؿاا طادا الـاقع إخقار )استصاحاب 1)

 جؿاع يف محؾ الخالف( فلكثر العؾؿاء طؾك أكف لقس بحجة.الحؽؿ الثابت باإل

 ( متػؼ طؾقف.0)
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 استصحاب حؽؿ القضقء حتك يثبت اكتؼاضف يؼقـا.حؽؿ ب

ـ طباس  .0 ـبل  ¶حديث اب َطك طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصأّن ال ـ طؾك الؿدَّ قضك أّن القؿق
(1)

، وهذا طؿؾ 

ـة الصحقحة. َطك طؾقف حتك يثبت شغؾفا بالبّق صؾ براءة ذمة الؿدَّ ّن ٕا ستصحاب7ٕ   بٓا

E :١ّٝ ع٢ً االعتصخاب  قٛاعز َبٓ

 ان.إصؾ بؼاء ما كان طؾك ما ك .1

 إصؾ يف إشقاء الـافعة اإلباحة. .0

 إصؾ يف إشقاء الضارة التحريؿ. .0

 القؼقـ ٓ يزول بالشؽ. .1

 إصؾ براءة الذمة مـ التؽالقػ والحؼقق. .2

 إصؾ يف الذبائح التحريؿ. .3

 ايّتزصٜب

ِّٝٔ ْٛع االعتصخاب ؾُٝا ًٜٞ:  ◀  ب

 بؼاء وضقء مـ تقّضل إذا شؽ يف الحدث. .1

 الؿال لؿ يـتج ربحا ُقبؾت دطقاه، ّٕن إصؾ طدم الربح.  إذا اّدطك الشريؽ أن .0

 طدم وجقب صالة القتر. .0

 إذا أصقب ثقب اإلكسان بؿاء ٓ يدري أهق كجس أم صاهر حؽؿ بطفارتف. .1

 استصحاب حقاة الؿػؼقد، فقعامؾ معامؾة إحقاء حتك يليت الدلقؾ طؾك اكتػائفا. .2

 ؽر لؿ يؼبؾ إٓ ببّقـة.لق اّدطك رجؾ ثققبة امرأة تزوجفا طؾك أهنا ب .3

 بؼاء الؿؾؽ يف الؿبقع مع وجقد الشؽ يف زوالف. .4

 مـ أكؾ آخر الؾقؾ وشّؽ يف صؾقع الػجر، ولؿ يتبّقـ لف إمر صّح صقمف. .5

                                     
 ( متػؼ طؾقف.1)
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E  :تعضٜؿٗا 

  .ضد الؿػسدة، ويراد هبا َجْؾُب مـػعة أو دفع مضرة اىٍصيطث ىغث:

هل الؿـػعة التل قصدها الشارع الحؽقؿ لعباده، مـ حػظ ديـفؿ،  صط٠ضا:وا

وكػقسفؿ، وطؼقلفؿ، وكسؾفؿ، وأمقالفؿ، صبؼ ترتقب معقـ فقؿا بقـفا
(1)

. 

E :أقغاّ املصًخ١ 

: ًٟ  تـؼسؿ الؿصؾحة باطتبار الشرع لفا وطدمف إلك ثالثة أقسام: أوَّ

ل جاااءت إدلااة وهاال الؿصااؾحة الشاارطقة التاا  .1

ۅ  ۅۉ  ۉ  ﴿: كؿا قاال تعاالكباطتبارها، مثؾ إقامة الصالة، الشرطقة 

، وإيجاب الؼصااص ماـ [12]العـؽباقت:﴾ې  ې  ې  ې ى

 .[146]البؼرة:﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿: الؼاتؾ طؿدا، كؿا قال تعالك

وهل الؿصؾحة التل يراها العبد مصؾحة ولؽـ   .0

ولؿ يؾتػت إلقفا، وذلؽ كالؿصؾحة الؿقجقدة يف  الشرع ألغاها وأهدرها

 .الخؿر والربا

 .فٓ  يجقز بـاُء إحؽاِم طؾقفأهُؾ العؾِؿ طؾك أكَّ  وهذا الـَّقع مـ الؿصالِحٓ  يختؾػ

وهل التل لؿ يرد يف اطتبارها أو إبطالفا دلقٌؾ خاص مـ الؽتاب أو   .3

ـ دلقؾ طام كؾل يدل طؾقفاالسـة أو اإلجؿاع أو الؼقاس، لؽـفا لؿ ت  .خؾ ط

                                     
 .(04: )( ضقابط الؿصؾحة لؾبقصل، ص1)
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وُسّؿقت مرسؾة إلرسالفا7 أي: إصالقفا طـ دلقؾ خاص يؼقدها بآطتبار أو 

كؿا تسؿك بآستصالح، والؿـاسب الؿرسؾ باإلهدار،
(1)

. 

9 

 .حػظا لؾحؼقق 7تسجقؾ العؼقد يف الؿحاكؿ والدوائر الحؽقمقة .1

 .فا مـ التزوير7 لحاجة الـاس الؿاّسة إلقفاإصدار طؿؾة سائرة يف كؾ بؾد، وحؿايت .0

 :هل تـؼسؿ الؿصؾحة مـ حقث أهؿقتفا وققهتا يف ذاهتا إلك ثالثة أقسام ذاًُ٘ا:

وتسااؿك درء الؿػاسااد، وهاال التاال يرتتااب طؾااك   .1

)حػظ الديـ، والاـػس،  تػقيتفا تػقيت شلء مـ الضروريات الخؿس وهل:

 (، وهذه أطؾك الؿصالح. ومـ أمثؾتفا: والعؼؾ، والـسب، والؿال 

  .إيجاب الؼصاص مـ الؼاتؾ العامد7 لحػظ الـػقس

 إيجاب قطع يد السارق7 لحػظ أمقال الـاس.

 إيجاب جؾد الزا  والؼاذف7 لحػظ أطراض الـاس وإكساب.

 إيجاب جؾد شارب الخؿر7 لحػظ العؼقل.

يـ  .إيجاب قتؾ الؿرتد7 لحػظ الدِّ

وتساؿك جؾاب الؿصاالح، وهال التال يرتتاب طؾاك   .0

تػقيتفااا تػقيااات حاجااة ٓ ضااارورة، مثااؾ: مشاااروطقة اإلجااارة والؿضااااربة 

وكحقها، وتؿؽقـ إب مـ إجبار ابـتاف الصاغقرة طؾاك الـؽااح7 حرصاا طؾاك 

 مصؾحتفا كخقف فقات الؽػء، فننَّ ذلؽ ٓ ضرورة فقف، لؽـف ُمْحَتاٌج إلقف.

ك التتؿقؿات، وهل: ماا لاقس ضارورًيا وٓ وتسؿ  .3
                                     

 (.004: )(، معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ،ص136 -135: )( اكظر: مذكرة الشـؼقطل، ص1)
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حاجًقا، ولؽـف ماـ بااب مؽاارم إخاالق ومحاساـ العاادات، وماـ ذلاؽ ماا 

يتعؾؼ بالتـظػ والتزيـ لتحسقـ الؿظاهر
(1)

. 

E :١ّٝ املصًخ١ املضع١ً  حّذ

اتػؼ العؾؿاء طؾك طدم حّجّقة الؿصؾحة الؿرسؾة يف العبادات7 ٕهنا تعبُّدية 

دراك الؿصؾحة الجزئقة لؽؾ مـفا، وكذلؽ الؿؼّدرات ولقس لؾعؼؾ مجال إل

 واختؾػقا فقؿا طدا ذلؽ طؾك مذهبقـ: .كالحدود والؽػارات وفروض اإلرث

 أهنا حجة ومصدر مـ مصادر التشريع، وهق مذهب جؿفقر العؾؿاء.  اٛول:

9  

كؼقلف أيات الدالة طؾك أّن الشريعة جاءت لؿصالح العباد والتقسقر طؾقفؿ،  .1

ۇ  ۇ  ﴿: تعالك وققلف [124]إكبقاء:﴾ک  ک  گ گ  گ﴿: تعالك

 .[152]البؼرة:﴾ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ

هبا يف وقائع كثقرة مشتفرة  ╚طؿؾ الصحابة  .0
(2)

. 

وٕن الغاية العظؿك مـ التشريع تحؼقؼ مصالح العباد يف الداريـ، وجؿقع ما . 0

جزئقات مصالح جاء مـ إحؽام يف الؽتاب والسـة ففق ٕجؾ ذلؽ، و

العباد ٓ تـتفل، فؿا سؽت طـف الؽتاب والسـة مـفا فإصؾ أن تراطك فقف 

 .ققاطد اإلسالم يف جؾب الؿـافع ودفع الؿضار، فقمخذ فقف ما يـاسبف

 .أهنا لقست بحجة اىراين:

                                     
 (.005: )( ، معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ،ص10-5( الؿقافؼات لؾشاصبل، ص: )1)

 ◙الخالفة مـ بعده، وتدويـ طؿر  ◙لعؿر  ◙ومـ إمثؾة طؾك ذلؽ: تقلقة أبل بؽر   (0)

لؾدواويـ يف طفده، واتخاذه أيًضا داًرا لؾساجـ بؿؽاة، وقتؾاف الجؿاطاة بالقاحاد، وإيؼاطاف الطاالق 

 طؾقفا.الثالث بؽؾؿة واحدة، وإبؼاؤه إراضل الزراطقة التل ُفتحت بليدي أهؾفا ووضع الخراج 
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ووجف ققلفؿ: أن الشريعة قد راطت مصالح العباد يف تشريعفا، فال يتصقر 

ف مصؾحة لفؿ، ويف الؼقل بالؿصؾحة فتح لؾباب لقؼقل أن تؽقن أغػؾت جاكبا فق

مـ شاء ما شاء
(1)

. 

والحؼقؼة أّن الذيـ خالػقا يف آحتجاج بالؿصؾحة الؿرسؾة إكؿا خالػقا يف 

العؿؾل يمكد أن ٕن القاقع طّدها دلقاًل مستؼاًل، أو يف تؼديؿفا طؾك الـصقص، 

ثقر مـ الػروع، ومـ تتبع جؿقع فؼفاء الؿذاهب أخذوا بالؿصؾحة الؿرسؾة يف ك

الؿذاهب طؾؿ صحة ذلؽ
(2)

ؾ الؿصالح ق7 ٕن الجؿقع متػؼ طؾك أن تحص

وتؽؿقؾفا، وتعطقؾ الؿػاسد وتؼؾقؾفا أصؾ شرطل ثابت، إٓ أن الخالف وقع يف 

مصؾحة مرسؾة، وبعضفؿ يسؿقف ققاًسا، أو طؿقًما، أو  قفتسؿقتف، فبعضفؿ يسؿ

 ة.اجتفاًدا، أو طؿالً بؿؼاصد الشريع

E :شضٚط االحتذاج باملصًخ١ املضع١ً 

أن تؽقن الؿصؾحة حؼقؼقة ٓ متقهؿة ، مثؾ ما يتقهؿف البعض مـ أن يف التسقية  .1

 .بقـ الرجؾ والؿرأة يف اإلرث مصؾحة، وهل ترغقب الؽػار يف اإلسالم

                                     
 (.54(  تقسقر أصقل الػؼف لؾجديع، ص: )1)

وأما الؿصؾحة الؿرسؾة فالؿـؼقل أهنا خاصاة بـاا، »( وهذا ما أكده اإلمام الؼرايف الؿالؽل بؼقلف: 0)

وإن افتؼدت الؿذاهب وجدهتؿ إذا قاسقا وفرققا باقـ الؿساللتقـ، ٓ يطؾباقن شااهدا بآطتباار 

بااؾ يؽتػااقن بؿطؾااؼ الؿـاساابة، وهااذا هااق الؿصااؾحة  لااذلؽ الؿعـااك الااذي بااف جؿعااقا وفرقااقا،

 (. 061: ). شرح تـؼقح الػصقل لؾؼرايف، ص«الؿرسؾة، ففل حقـئذ يف جؿقع الؿذاهب

  ♫ذهب الشافعل »وقال الزكجا  الشافعل: 
ّ
إلك أن التؿسؽ بالؿصالح الؿستـدة إلك كّؾل

تخااريج الػااروع طؾااك . «الشاارع وإن لااؿ تؽااـ مسااتـدة إلااك الجزئقااات الخاصااة الؿعقـااة جااائز

 (.002: )إصقل لؾزكجا ، ص

وإذا فّسركا الؿصاؾحة بالؿحافظاة طؾاك مؼصاقد الشارع فاال وجاف لؾخاالف يف » وقال الغزالل:

 (.1/110. الؿستصػك )«اتباطفا، بؾ يجب الؼطع بؽقهنا حجة
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0.  ّٓ  . تؽقن الؿصؾحة مصادمة لـص أو إجؿاع، وإٓ ففل مؾغاةأ

ٓجتفاد، ٓ يف إحؽام التل ٓ تتغقر، أن تؽقن الؿصؾحة يف مقاضع ا .0

 .كلصقل العؼائد والعبادات، والحدود، والؿؼدرات الشرطقة

ّٓ تعارض مصؾحة أرجح مـفا أو مساوية لفا، فنن تعارضت الؿصالح قّدم  .1 أ

أطظؿفا كػعا، وأكثرها دفعا لؾؿػسدة، ولذا ُتؼّدم الؿصؾحة العامة طؾك 

الؿصؾحة الخاصة
(1)

. 

 ايّتزصٜب

 ّٝٔ ؾُٝا ًٜٞ ْٛع املصًخ١، ٚاعتباص ايصضع هلا أٚعزَ٘:ب ◀

ٕكعام: ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی﴿: مصؾحة مـع الؼتؾ يف ققلف تعالك .1  .[121]ا

 .احتؽار البضائع وقت الحاجة الؿاسة، ثؿ بقعفا بلسعار باهظة .0

  .الغش يف آمتحاكات .0

 .إيجاب الزكاة، وفرض أدائفا .1

 .ات يف الطرق ومعاقبة مـ يخالػفاتـظقؿ حركة الؿرور ووضع اإلشار .2

 .السؿاح بالػقائد الربقية7 لؾـفقض بآقتصاد .3

 .اشرتاط الحصقل طؾك رخصة لؿزاولة مفـة الطب .4

 .إجبار القلل طؾك إرضاع الصغقر وتربقتف وشراء مطعقمف ومؾبقسف .5

 .اتخاذ الؿقؽرفقن لـداء الصالة .6

 

                                     
 (.026: )( ، أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص006 -005: )(  معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص1)
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E  :٘تعضٜؿ 

الّذرائع جؿع ذريعة، وهل القسقؾة الؿمدية إلك الشلء سقاء كان مصؾحة 

 أم مػسدة.

 وسدُّ الّذرائع: مـع القسائؾ الؿمدية إلك الؿػاسد.

والقسائؾ يف الشرع تلخذ حؽؿ الؿؼاصد، فنن كاكت القسقؾة مػضقة إلك 

مصؾحة أخذت حؽؿفا مـ القجقب أو اإلباحة، وإن كاكت مػضقة إلك مػسدة 

القسائؾ لفا » حؽؿفا مـ حقث التحريؿ أو الؽراهة، ولذا قال العؾؿاء:أخذت 

 .  «إمقر بؿؼاصدها»، و«حؽؿ الؿؼاصد

E :١ّٝ عّز ايّشصا٥ع  حّذ

: إفعال وإققال الؿمّدية إلك الؿػاسد طؾك أكقاع 
(1)

 

ما يمدي إلك الؿػاسد قطعا كشرب الخؿر الؿمدي إلك السؽر،  

 .ٓ خالف بقـ العؾؿاء يف مـعف اي إلك اختالط إكساب وهذوالزكا الؿمد

ما ُوضع يف إصؾ لؾقصقل إلك الؿباح، وكان إفضاؤه إلك الؿػسدة  

كادًرا وقؾقاًل، ومصؾحتف أرجح مـ مػسدتف، وهذا ٓ خالف يف مشروطقتف، وٓ ُيؿـع 

 ، وزراطة العـب.بحجة ما قد يرتتب طؾقف مـ مػاسد، كالـظر إلك الؿخطقبة

ما ُوضع يف إصؾ لؾقصقل إلك الؿباح لؽـ ُقصد بف التقسؾ إلك  

ػسدتف أرجح مـ مصؾحتف ، أو يمدي إلقفا غالبا، ومبالبقع إلك الرباكالتقسؾ الؿػسدة، 

                                     
 (.010-011( وما بعدها، اصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص: )0/025اكظر: الؿقافؼات لؾشاصبل ) (1)
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 .ارف طـف آحرتاف بعصره خؿرً وبقع العـب لؿـ طُ  ،يف أوقات الػتـ حبقع الّسالك

 ؿاء يف هذا الـقع َأُيؿـع سًدا لؾذريعة إلك الؿػسدة أم ٓ؟وقد اختؾػ العؾ

فذهب الؿالؽقة والحـابؾة إلك إخذ بؿبدأ سد الذرائع، وطّدوه دلقال 

 .معتربا مـ أدلة إحؽام ُتبـل طؾقف إحؽام

ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﴿: واستدلقا لذلؽ بؼقلف تعالك

سب آلفة الؿشركقـ مع كقكف أمًرا  فؼد هنل اهلل طـ [125]إكعام:﴾﮴  ﮵  ﮶ ﮷﮸

 واجًبا7 لؽقن هذا السّب ذريعة إلك أن يسّبقا اهلل تعالك طؾك وجف الؿؼابؾة.

بسّد الّذرائع، ومـ ذلؽ كػُّف طـ قتؾ الؿـافؼقـ  ملسو هيلع هللا ىلصواستدلقا كذلؽ بعؿؾ الـبل 

يف طفده7 لؽلٓ  ُيتخذ ذلؽ ذريعة إلك الؼقل بلّن محؿدا يؼتؾ أصحابف 
(1)

. 

فؾؿ يصرحقا بإخذ بؿبدأ سد والظاهرية  ذلؽ الحـػقة والشافعقة وخالػفؿ يف

ّٓ أن يرد بؿـعفا كص أو إجؿاع أو ققاس.  الذرائع كدلقؾ7 كظًرا لإلباحة إصؾقة إ

 ايّتزصٜب

ّٝٔ حهِ ايعٌُ مببزأ عز ايشصا٥ع ؾُٝا ًٜٞ: ◀  ب

ا لؾذريعة إلك الزكا. .1  تحريؿ الخؾقة بالؿرأة إجـبقة سدًّ

 البئر يف مؽان يؼع فقف الؿاّر حتًؿا. تحريؿ حػر .0

 .َمَحالًّ لؾؼؿارمـع تلجقر العؼار لؿـ يتخذه  .0

 مـع الـظر إلك الؿرأة الؿشفقد طؾقفا7 درءا لؾػتـة. .1

ا لذريعة صـاطة الخؿقر .2  .مـع بقع العـب7 سدًّ

 

                                     
 والحديث يف ذلؽ متػؼ طؾقف. (1)
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يف الحااديث )إكبقاااء أوٓد اإلسااالم ديااـ جؿقااع إكبقاااء والؿرسااؾقـ، و

طاّلت،أمفاهتؿ شّتك، وديـفؿ واحد(
(1)

. 

خالق  ٕكبقاء متػؼة يف أصقل الدـي وأمقر العؼقدة، وأصقل الػضائؾ وٕا فشرائع ا

ماكات وتحّري الصدق، وقد قال ، والبعد طـ الػقاحش والرذائؾ، وإقامة العدل كحػظ ٕا

خالِق(ملسو هيلع هللا ىلص ٕتّؿَؿ مؽارَم ٕا : )إكّؿا بعثُت 
(2)

ولؽـفا مختؾػة يف تػاصقؾ العبادات ، 

حؽام، والشريعة اإلسالمقة كاسخة لجؿقع الشرائع السابؼةجزئقات و  .ٕا

E قبًٓا تعضٜـ ِٔ ََ إحؽام التل شرطفا اهلُل تعالك لألمؿ السابؼة هل  :شضع 

 وقّصفا طؾقـا الؼرآن الؽريؿ أو السـة الؿطفرة.

كؼؾ الؼرآن أو السـة، وٓ طربة  والطريؼ الصحقح لؿعرفة شرع مـ قبؾـا هق

 بؽتب القفقد والـصارى الققم7 ٕهنا محّرفة.

E :ّ٘ٝت ِٔ قبًٓا ٚحّذ ََ  أْٛاع شضع 

 قبؾـا طؾك ثالثة أكقاع: ـْ شرع مَ 

ففذا شرٌع لـا بال خالف. مثؾ:  .1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ﴿فرض الصقام، كؿا يف ققلف تعالك: 

 .[150]البؼرة:﴾ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڤ ڤ

وهذا لقس شرًطا لـا بال خالف،   .0

 الغـائؿ، فنهنا كاكت محّرمة طؾك َمـ قبؾـا فـسخفا شرطـا بؼقلف تعالك: ٌرو:

 وققلف [36]إكػال: ﴾ی  ی ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئجب  حب خب  مب  ىب﴿

َقْبؾِل( ِحؾَّ َٕحدٍ الاَؿَغاكُِؿ وَلْؿ تَ  لل )وُأِحؾَّْت  :ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

                                     
قاال اباـ حجار:  الذيـ أمفاهتؿ مختؾػة، وأبقهؿ واحاد،هؿ وأوٓد العالت: ، ( أخرجف البخاري1)

 .(3/152فتح الباري ٓبـ حجر ) «أي: أّن أصؾ ديـفؿ واحد، وشرائعفؿ مختؾػة»

 (: رجالف رجال الصحقح.6/15( رواه أحؿد، قال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد )0)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.0)
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3. 

 : 

الجعالة جقاز  ٌرو:
(1)

 .[40]يقسػ: ﴾ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ﴿لؼقلف تعالك:  

 وهذا الـقع  اختؾػ يف حجقتف بالـسبة لـا طؾك ققلقـ:

وإلقف ذهب جؿفقر يرى حجقتف، وأكف كجزء مـ شريعتـا،  

 الحـػقة والؿالؽقة وبعض الشافعقة وأحؿد يف الؿشفقر مـ مذهبف.

 واستدلقا بؿا يؾل: 

وققلااااف  [62]إكعااااام:﴾ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ققلااااف تعااااالك: .1

 ﴾ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک ک  ک﴿ تعااااااالك:

فؿ، فقؽقن بآقتداء بإكبقاء قبؾف، واتباع مؾت ملسو هيلع هللا ىلصفؼد أمر اهلل كبقف  [100]الـحؾ:

 أمر ٕمتف. ملسو هيلع هللا ىلصمتعبَّدا بشرع مـ قبؾف، وأمر الرسقل 

 [10]الشقرى: ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ﴿ققلف تعالك:  .0

 مثؾ شرع غقره مـ إكبقاء. ملسو هيلع هللا ىلصففذه أية تدل طؾك أن شرع كبقـا محؿد 

ـ مذهب الشافعقة  ـا، وهق الراجح م  يرى طدم حجقتف، وأكف لقس بشرع ل
(2)

. 

 ، وققلف تعالك:[15]الؿائدة: ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿ققلف تعالك: .1

فنكف يدل طؾك اختصاص  [34]الحج: ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴿

 بشريعة ٓ يشاركف فقفا غقره.
ّ
 كؾ كبل

الشرائع السابؼة خاصة ٕققامفا، وممقتة بزمـ محدد، وصالحة لحال معقـ،  .0

  :ملسو هيلع هللا ىلص لحة لجؿقع إحقال، قالأما شريعتـا فعاّمة وممّبدة، وصا
ُّ
)وكاَن الـبل

                                     
( الجعالة شرطا: أن يجعؾ جائز التصرف شقئا معؾقما لؿـ يعؿؾ لف طؿال، كلن يؼقل: ماـ وجاد 1)

 ضالتل فؾف كذا.

ق مؼتضك كاالم طاماة إصاحاب أكاف والؿسللة فقفا ققٓن أصحفؿا وه»( قال اإلمام اإلسـقي: 0)

 (.3/100. الؿفؿات لإلسـقي )«لقس بشرع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

114 

ًة( ًة، وُبِعْثُت إلك الـَّاِس َكافَّ ُيْبَعُث إلك َقْقمِِف َخاصَّ
(1)

. 

بالرجقع إلك  ملسو هيلع هللا ىلصوٕكف لق كاكت شرائع مـ قبؾـا حجة ُٕمر رسقل اهلل  .0

 كتبفؿ وأحبارهؿ، ولؿا ُأمر باكتظار القحل مـ اهلل.

 .[16]الؽفػ:﴾ ۋ  ۋ  ۅ﴿جقاز القكالة بؼقلف تعالك: ٓستدٓل طؾك ا .1

 .[40]يقسػ: ﴾ڦ  ڦ  ڄ ﴿الضؿان بؼقلف تعالك:  جقاز آستدٓل طؾك .0

 ايّتزصٜب

ّٝت٘ ؟ ◀ ََٔ قبًٓا ؟ َٚا ايٓٛع ايشٟ ٚقع اخلالف يف حّذ  َا املضار بصضع 

ّٝٔ َا أقضٙ شضعٓا َٚا ْغد٘ َٔ األحهاّ ايتاي١ٝ ايٛاصر٠ ◀  يف ايصضا٥ع ايغابك١. ب

قطع مقضع الـجاسة يف الثقب  .1
(2)

. 

 مشروطقة الختان لؾذكر وإكثك. .0

تحااريؿ كااؾ ذي ضػاار، وتحااريؿ شااحقم البؼاار والغااـؿ طؾااك القفااقد كؿااا قااال  .0

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  ﴿تعاااااااااااالك: 

 .[113]إكعام:﴾وئ  وئ ۇئ

ے  ے ۓ  ﴿مشروطقة الؼصاص يف شريعة القفقد، كؿا يف ققلف تعالك:  .1

 .[12]الؿائدة:﴾ۓ  ﮲  ﮳

 . ♠تشريع إضحقة الذي كان سـة إبراهقؿ  .2

 مشروطقة صقام طاشقراء طـد القفقد. .3

ژ  ژ  ﴿ :♠سجقد التحقة والتعظقؿ لغقر اهلل،كؿا يف قصة يقسػ  .4

 .[122]يقسػ:﴾ ڑ  ڑ ک ک کک
  

                                     
 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.1)

أن بـل إسرائقؾ كان إذا أصاب ثاقب أحادهؿ الباقل قرضاف ،  ◙ ( فعـ أبل مقسك إشعري0)

 أي: قطع الؿقضَع الذي أصابف البقل مـ ثِقابف. صحقح البخاري. 
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E :٘تعضٜؿ 

 ا.َطدُّ الشلء حسـً  ىغًث:

  .العدول بحؽؿ الؿسللة طـ كظائرها لدلقؾ خاّص أققى مـ إول واصط٠ًضا:

صت  وٌؽِاه: أن الؼقاس يؼتضل حؽؿا طاّما يف جؿقع الؿسائؾ، لؽـ ُخصِّ

مسللة وطدل هبا طـ كظائرها، وصار لفا حؽؿ خاصٌّ هبا7 كظًرا لثبقت دلقؾ أققى 

 قد خّصصفا وأخرجفا طؿا يؿاثؾفا.

َؾؿ7 ٕكف طؼد طؾك معدوم وقت العؼد، ٓ يجقأكف س الؼقا ٌرال ذىم: ز السَّ

ولؽـ ُطِدل طـ هذا الحؽؿ إلك الجقاز7 لدلقؾ ثبت يف السـة بجقازه، فُترك 

 الؼقاس لفذا الخرب استحساًكا.

E  :٘أْٛاع 

: يـؼسؿ آستحسان بحسب الدلقؾ الذي يستـد إلقف إلك أكقاع هل
(1)  

حؽؿ الؼقاس والؼقاطد العامة يف  وهق العدول طـ  .1

 مسللة إلك حؽؿ مخالػ لف ثبت بالؽتاب أو السـة.

الؼقاس أكف ٓ يجقز بقع العرايا7 ٕكف ربا، وهق داخؾ تحت الـفل طـ  ٌراىّ:

ُرّخص  ملسو هيلع هللا ىلصبقع الؿزابـة، لؽـ ُترك هذا الؼقاس استحساكا7 لؿا ثبت يف السـة أكف 

اجة بقع العرايا7 رفًعا لؾحرج، ورطاية لؾح
(2)

. 

                                     
 (.0/50(، التؾقيح طؾك التقضقح لصدر الشريعة )0/020اكظر: أصقل الّسرخسل ) (1)

بقع الرصب طؾك رؤوس الـخؾ بؼدر كقؾف مـ التؿر خرصاا فقؿاا دون خؿساة أوساؼ بشارط اىؽؽاٗا:( 0)

 (. 062-1/055التؼابض، وقد اتػؼ الجؿفقر طؾك جقازه. اكظر: فتح الباري ٓبـ حجر )
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وهق أن يػتل الؿجتفدون يف مسللة طؾك خالف   .0

 إصؾ يف أمثالفا، أو أن يسؽتقا طـ فعؾ الـاس دون إكؽار.

: ـاع  ٌراّى ستص طؼد ٓا
(1)

ٕكف بقاعُ  فالؼقاس يؼتضل طدمَ   معادوم وقات العؼاد،  جقازه7 

ـ غقر كؽقر، الؽـف أجقز باإلجؿاع7 كظرً  مة بف م ـاس إلقف. لتعامؾ ٕا  ومراطاة لحاجة ال

وهق العدول طـ حؽؿ الؼقاس الجؾل ضاهر   .3

 .العؾة إلك حؽؿ آخر بؼقاس خػل هق أدقُّ مـ إول وأققى حجًة وأََسّد كظًرا

الحؽؿ بطفارة سمر سباع الطقر كالصؼر، فنن الؼقاس الظاهر يؼتضل  ٌراىّ:

الذئب، لؽـ ُطدل طـ هذا الؼقاس7 ّٕن سباع كجاستف كسمر سباع البفائؿ مثؾ 

الطقر تشرب بؿـاققرها التل ٓ رصقبة فقفا، ففل كالدجاج، بخالف سباع البفائؿ 

التل يخالط لعاهبا الـجس الؿاء فقؾّقثف
(2)

. 

وهق العدول طـ حؽؿ الؼقاس يف مسللة إلك حؽؿ   .1

 .ا لجريان العرف بذلؽآخر يخالػف7 كظرً 

مـ حؾػ ٓ يلكؾ الؾحؿ فإصؾ أكف يحـث بلكؾ السؿؽ7 ٕكف لحؿ،  ىّ:ٌرا

لؽـف ٓ  [10]فاصر:﴾ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ﴿: كؿا سؿاه اهلل تعالك بؼقلف

 .يحـث استحساكا7 لتعارف الـاس طؾك طدم إصالق الؾحؿ طؾك السؿؽ

وهق أن تقجد ضرورة تحؿؾ الؿجتفد طؾك ترك   .5

 .رورةالؼقاس7 كظرا لؾض

الحؽااؿ بطفااارة أبااار والحقاااض بـاازح الؿاااء مـفااا حتااك يااذهب أثاار  ٌراىررّ:

س الدلق،  الـجاسة، ومؼتضك الؼقاس أٓ تطفر بالـزح7ٓختالط الباقل بالـابع، وتـجُّ

                                     
 ًئا كظقَر مبؾغ معقـ بشروط معقـة.( وهق: أن يتعاقد شخص مع صاكع طؾك أن يصـع لف شق1)

 . هذا طـد الحـػقة، أما طـد الشافعقة فسمر سباع البفائؿ والطققر صاهر( 0)
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لؽـ ُترك الؼقاس ٕجؾ الضرورة7 ٕكف ٓ يؿؽـ غسؾ البئر مثؾ الثقب
(1)

 . 

E :ٕ١ّٝ االعتخغا  ُحّذ

إذ ٓ كزاع يف وجقب العؿؾ بالدلقؾ لسابؼ حجٌة، اآستحسان بالؿعـك 

يف تسؿقة ذلؽ استحساًكاالخالف الراجح، وإكؿا 
(2)

. 

ف، باؾ يرجاع إلاك قائًؿاا بذاتا مساتؼال دلاقاًل وآستحسان يف الحؼقؼة ٓ ُيعاّد 

الااـص، أو الؼقاااس أو الؿصااؾحة وكحقهااا، وأكثاار مااـ اسااتدل بااف وتقّسااع فقااف 

 ؾل:وُيستدل لحجقتف ما ي، الحـػقة

إّن يف إخذ بآستحسان ترك العسر إلك القسر، وهق أصؾ يف الديـ، قال  .1

 .[152]البؼرة:﴾ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ﴿ تعالك:

َؾؿ والعرايا،  .0 وققع آستحسان يف معامالت ثابتة بـصقص صحقحة كبقع السَّ

 وكذا وققطف يف طفد الصحابة والتابعقـ وكبار إئؿة الؿجتفديـ.

ما رأى الؿسؾؿقن حسـا : )أكف قال ◙ثر طـ ابـ مسعقد ما ُروي يف إ .0

ففق طـد اهلل حسـ، وما رأوا سقئا ففق طـد اهلل سلء(
(3)

. 

E :ٌاالعتخغإ ايباط 

هـاك معـك باصؾ لالستحسان وهق: ما يستحسـف الؿجتفد بعؼؾف أي: هبقاه 

 وطؼؾف الؿجرد دون استـاد إلك شلء مـ أدلة الشريعة الؿعتربة.

                                     
-050: )(، الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف لؾـؿؾة، ص163-162( أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص: )1)

 (. 55-54(، القجقز يف أصقل الػؼف لؾزحقؾل )051

راجااع إلااك كػااس التسااؿقة، وأن الؿـؽاار طـاادكا إكؿااا هااق جعااؾ  الخااالف»( قااال التاااج الساابؽل: 0)

آستحسان أصال مـ أصقل الشاريعة مغاايرا لساائر إدلاة، وأماا اساتعؿال لػاظ آستحساان 

 (.1/201. رفع الحاجب لؾتاج السبؽل )«فؾسـا كـؽره 

 ( ، ووافؼف الذهبل.0/45( رواه أحؿد يف الؿسـد، وصححف الحاكؿ يف الؿستدرك )0)
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ـ أكؽر ستحسان اإلمام الشافعل  ومؿ ـ ٓا ، واشتفر ♫وبالغ يف رد هذا الـقع م

ـ فؼد شّرع»طـف يف ذلؽ ققلف:  ـ استحس ذ: »ققلفو«، م ستحسان تؾذُّ «إكؿا ٓا
(1)

. 

 ايّتزصٜب

ّٝٔ املع٢ٓ ايصخٝح ٚاملع٢ٓ ايباطٌ يالعتخغإ ◀   .ب

 اسنض ْٛع االعتخغإ ؾُٝا ًٜٞ: ◀

جقاز القصقة7 ٕهنا تؿؾقؽ مضاف إلك  مؼتضك الؼقاس والؼقاطد العامة طدم .1

ٹ  ٹ  ﴿: زمـ زوال الؿؾؽقة بعد الؿقت، لؽـفا استثـقت لؼقلف تعالك

 .[10]الـساء:﴾ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤڤ

، فالؼقاس أكف يحـث إذا دخؾ الؿسجد7 «واهلل ٓ أدخؾ بقًتا»لق قال شخص: .0

 .ٕكف يسؿل بقًتا لغًة، وآستحسان أكف ٓ يحـث

اكا استئجار الحّؿام مـ غقر تحديد كؿقة الؿاء ومدة أجاز الػؼفاء استحس .0

 .الؿؽث فقف والؼقاس أن تؽقن محددة معؾقمة

 .أباح الػؼفاء استحساكا الـظر إلك العقرة لغرض العالج والتداوي .1

جرت طادة الـاس أن يعطقا أجرة اإلقامة يف الػـادق مؼابؾ خدمات غقر  .2

الػ لؼاطدة العؾؿ محددة مـ أكؾ وشرب واستفالك كفرباء، وهذا مخ

 .ومع ذلؽ ففق جائز -الثؿـ والؿبقع  -بالعقضقـ

ـَ امرأة فللؼت جـقـًا مقًتا، فنن طؾقف كصػ طشر الدية7  .3 إذا ضرب رجؾ بط

ٌة َطْبٌد َأْو َأَمٌة، قِقَؿُتُف َخْؿُسِؿاَئٍة( :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  ـِ ُغرَّ )فِل اْلَجـِق
(2)

، مع أّن الؼقاس 

 .لؿ يتقؼـ بحقاتفأكف ٓ يجب طؾك الضارب شلء7 ٕكف 
  

                                     
 ).224:)لؾشافعل، ص الرسالة (.06إبطال آستحسان لؾشافعل،ص:) (1)

 (.1/051( كصب الراية لؾزيؾعل )0)
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E  :٘تعضٜؿ 

 هق ما تعارفف الـاس وساروا طؾقف مـ ققل أو فعؾ.

E  :٘أْٛاع 

 يـؼسؿ العرف إلك طدة أكقاع مـفا:

هق ما تعاَرف طؾقف الـاس يف بعض ألػاضفؿ، بلن يريدوا هبا   .1

ع لف يف الؾغة، كتعارففؿ إصالَق لػظ القلد معـًك ُمَعقَّـًا غقر الؿعـك الؿقضق

 .طؾك الذكر دون إكثك

هق ما اطتاده الـاس مـ أفعال، كالبقع بالتعاصل،  .0
(1)

وتؼساقؿ  

ؾ وممّجؾ  .الؿفر إلك معجَّ

9 

وهق ما تعاَرف طؾقف الـاس يف طامة البالد، كنصالق لػظ   .1

 .ربع دون اإلكسان، والتعامؾ بآستصـاعالدابة طؾك ذوات إ

وهق ما شاع التعامؾ بف يف بؾد أو فئة مـ الـاس دون   .0

غقرهؿ، كنصالق أهؾ العراق لػظ الدابة طؾك الػرس، وكتعارف التجار طؾك 

 .جعؾ الدفاتر حجة يف إثبات الديقن

                                     
أن يلخذ الؿشرتي الؿبقع، ويدفع لؾبائع  ( بقع الؿعاصاة: هق البقع مـ غقر إيجاب وٓ قبقل، مثؾ:1)

واختااره طؾاك جاقازه،  -غقار الشاافعقة  -الثؿـ، مـ غقر تؽؾؿ وٓ إشاارة، وجؿفاقر العؾؿااء 

 جؿاطة مـ الشافعقة مـفؿ البغقي والؿتقلل والـقوي. 
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9 

ا، وٓ يحؾِّؾ حراًما، وٓ وهق ما ٓ يخالػ دلقاًل شرطقًّ   .1

، كالبقع بالؿعاصاة ًٓ م حال  .يحرِّ

م   .0 وهق ما يخالػ دلقال شرطقا، أو يحؾِّؾ حراًما، أو يحرِّ

، كالتعامؾ بربا البـقك ًٓ  .حال

E  :١ّٝ ايُعضف  حّذ

اطترب العؾؿاُء العرَف حّجة تثبت هبا إحؽاُم إذا لؿ ُيقجد دلقؾ شرطل آخر، 

َؿةٌ » طؾك ذلؽ ققاطد مـفا:وبـقا  الَؿْعُروُف ُطْرًفا َكالؿاَْشُروِط »و« اْلَعاَدُة ُمَحؽَّ

 «.ٓ ُيـَؽر َتَغقُُّر إَْحَؽاِم بَِتَغقُِّر الّزَمانِ »و« َشْرًصا

اطؾؿ أّن اطتبار العادة والعرف ُرجع إلقف يف الػؼف يف »قال اإلمام السققصل: 

 «مسائؾ ٓ ُتعّد كثرة
(1)

. 

9 

ڄ  ﴿: ، وققلف تعالك[005]البؼرة: ﴾ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ﴿ققلف تعالك:  .1

 [166]إطراف:﴾ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ
(2)

. 

 إِنَّ َأَبا ُسْػَقانَ  ▲حديث طائشة  .0
ِ
 أن هـد بـت طتبة قالت: َيا َرُسقَل اهلل

َّٓ  َرُجٌؾ َشِحقٌح  ـَ الـََّػَؼِة َما َيْؽِػقـِل َوولدي إِ
ـْ َمالِفِ  َٓ ُيْعطِقـِل مِ

 َما َأَخْذُت مِ

ُخذي ما َيؽػقِؽ وولَدِك بالؿعروِف( : )فؼال َوهَق ٓ يعَؾُؿ،
(3)

. 

                                     
 (.66: )( إشباه والـظائر لؾسققصل، ص1)

وهاذا أصاؾ الؼاطادة »قال السققصل يف تػسقر هذه أياة يف كتاباف اإلكؾقاؾ يف اساتـباط التـزياؾ:  (0)

 .  «الػؼفقة يف اطتبار العرف

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.0)
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E :٘شضٚط 

ا أو غالًبا .1  .أن يؽقن طامًّ

ّٓ يؽقن مخالًػا لؾشرع، فنن كان مخالًػا لؾشرع فال طربة بف، كالتعامؾ  .0 أ

 .بالربا، وكشػ العقرات يف إطراس

ّٓ يؽقن معاَرضا بعرف آخر  .0  .يف كػس البؾدأ

E :دلاالت إعُاٍ ايعضف 

ما ورد يف الشرع مـ ألػاظ مطؾؼة لقس لفا حد شرطل وٓ لغقي فنكف ُيرجع  .1

 .يف تحديدها إلك العرف الصحقح

ػؼة طؾك الزوج، فنكّف لقس لفا ضابط محّدد فقرجع فقفا إلك العرف.   مثؾ وجقب اـل

ٓ ضابط لف فقرجع  وكذا السارق ٓ ُيؼطع إٓ إذا سرق مـ الحرز، والحرز

 .فقف إلك لعرف

تػسقر ألػاظ الـاس: فؾق حؾػ شخص بلكف ٓ يلكؾ الؾحؿ فنكف ٓ يحـث  .0

 .بلكؾ السؿؽ والدجاج7 ٕكف ٓ ُيطؾؼ طؾقفؿا يف العرف لحؿ

 ايّتزصٜب

 .َّجٌ ألعضاف صخٝخ١، ٚأخض٣ ؾاعز٠ يف بًزى ◀

 .صخٝح ؾاعز( -ّٚضح ْٛع ايعضف ؾُٝا ًٜٞ: )قٛيٞ عًُٞ  ◀

تبايع اثـان سقارة بخؿسقـ ألػا ثؿ اختؾػا، فؼال البائع: خؿسقـ ألػ دوٓر،  لق .1

 .وقال الؿشرتي: بؾ خؿسقـ ألػ درهؿ فالعربة بعرف البؾد الذي هؿا فقف

 .جرت طادة بعض الـاس تؼديؿ إجرة قبؾ السؽـ يف البققت أو الػـادق .0

ـ بالر .0  .جال يف الؿـاسباتجرت العادة يف بعض البالد طؾك سػقر الـساء واختالصف

ٓ بقضع الؼدم .1 ٓ يضع قدمف يف دار فالن فنكف يحـث بالدخقل    .إذا حؾػ إكسان بلكف 

ـ الؿفر .2 ـ أّن ما يؼدمف الخاصب أثـاء الِخطبة هدية، ولقس جزءا م  .ما تعارفف الـاس م
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 ُٝحِدِضَّايتَٚ ُضاُصَعَّايت

 

E عاصضَّايت تعضٜـ: 

 .والتؼاُبؾ، أي: اطرتاض كّؾ مـ إمريـ طؾك أخرالّتؿاُكع  ؽارض ىغًث:اىخَّ 

 تؼابؾ الدلقؾقـ بحقث يخالػ أحدهؿا أخر. واصط٠ضا:

كلن يؽقن أحدهؿا يػقد الجقاز، وأخر يػقد الؿـع، فؽؾ مـفؿا مؼابؾ 

 .لمخر ومخالػ لف

 ملسو هيلع هللا ىلصما رواه مسؾؿ يف حديث جابر الّطقيؾ يف صػة حّجة الـّبل  ٌرال ذىم:

 )َأنَّ الـَّ 
َّ
َة(. ملسو هيلع هللا ىلصبِل ْفَر َيْقَم الـَّْحِر بَِؿؽَّ  ّصؾَّك الظُّ

 : )¶ فظاهره يعارض حديث ابـ طؿر
ِ
َأَفاَض َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ْفَر بِِؿـًك( الـَّْحِر، ُثؿَّ َرَجَع َفَصؾَّك الظُّ
 

(1)
. 

إكؿا هق يف الظاهر وكظر الؿجتفد ولقس والتعارض بقـ إدلة الشرطقة 

چ  چ  چڇ  ﴿: الشريعة ٓ تتـاقض وٓ تضطرب، قال تعالكحؼقؼقا، فنن 

 .[50]الـساء:﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ

ُق َبْعُضُف : )ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ُب َبْعُضُف َبْعًضا، َبْؾ ُيَصدِّ إِنَّ اْلُؼْرآَن َلْؿ َيـِْزْل ُيَؽذِّ

وُه إَِلك َطالِِؿفِ  َبْعًضا، َفَؿا َطَرْفُتْؿ مِـُْف َفاْطَؿُؾقا بِِف، َوَما َجِفْؾُتْؿ مِـْفُ  (2)(َفُردُّ
. 

                                     
صااف لإلفاضاة قباؾ الازوال، ثاؿ صاؾك  ملسو هيلع هللا ىلصووجف الجؿع بقـفؿا أكاف »ل الـقوي: ( رواه مسؾؿ. قا1)

الظفر بؿؽة يف أول وقتفا، ثؿ رجع إلك مـك فصؾك هبا الظفر مرة أخرى بلصاحابف حاقـ ساللقه 

 (.5/110. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )«ذلؽ

أكف ُروي طـ الـبل  ٓ أطرف»( رواه أحؿد، وصححف الشقخ أحؿد شاكر. قال اإلمام ابـ خزيؿة: 0)

. «حااديثان بنسااـاديـ صااحقحقـ متضاااّدان، فؿااـ كااان طـااده فؾقاالت بااف حتااك أؤلااػ بقـفؿااا ملسو هيلع هللا ىلص

 (.100-100: )الؽػاية يف طؾؿ الرواية لؾخطقب، ص

122 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

123 

E :ايعٌُ عٔ ايتعاصض 

طاّمقـ، أو بقـ دلقؾقـ خاّصقـ، أو بقـ طاّم قد يؼع التعارض بقـ دلقؾقـ 

 وخاص، أو بقـ دلقؾقـ كؾٌّ واحد مـفؿا طام مـ وجف، وخاص مـ وجف آخر.

: والعؿؾ طـد التعارض يؽقن بالخطقات التالقة طؾك الرتتقب
(1)

 

9 

إطؿااال »وذلااؽ بحؿااؾ أحاادهؿا طؾااك حالااة، وأخاار طؾااك حالااة أخاارى، ّٕن 

، ومـا ذلاؽ حؿاؾ العاام طؾاك الخااص، وحؿاؾ «الّدلقؾقـ أولاك مـا إهؿاال أحادهؿا

 الؿطَؾؼ طؾك الؿؼقَّد.

 )ٓ َطاادَوى وٓصقاارة وٓ َصااَػَر وٓ هاَمااَة( ٌراىررّ ضررػٗد:
(2)

، فاانن ضاااهره 

)فِرَّ مـ الؿجُذوِم فَِراَرك مـ إسِد( :يعارض حديث
 

(3)
. 

إكؿا هل التل كان  ملسو هيلع هللا ىلصبلّن العدوى التل كػاها الرسقل  ويجؿع بقـفؿا

يعتؼدها أهؾ الجاهؾقة مـ أن الؿرض يتعدى بـػسف بدون تؼدير اهلل تعالك، أما 

الحديث الثا  فقحث طؾك إخِذ بإسباِب، وتجـب مخالطة الؿرضك، وهق 

إذا سِؿعُتؿ بِف بلرٍض فال تؼدمقا طؾقف، وإذا وقَع : )يف الطَّاطقنِ  ملسو هيلع هللا ىلصلف مقافؼ لؼق

(4)(بلرٍض وأكُتؿ هبا فال تخُرجقا فِراًرا مـفُ 
. 

                                     
هذا الرتتقب مشك طؾقف جؿفقر إصقلققـ، وذهب بعضفؿ كالسبؽل واإلساـقي إلاك الجؿاع  (1)

، ثؿ الرتجقح، ثؿ الـسخ. ًٓ  أو

ف البخاري ومساؾؿ. والعادوى: اكتؼاال الؿارض ماـ الؿاريض إلاك الصاحقح ، والطقارة: ( أخرج0)

التشاااؤم بااالطققر وكحقهااا، وصااػر: هااق الشاافر الؿعااروف، والفامااة: صااائر البقمااة، كااان أهااؾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصالجاهؾقة يزطؿقن أكف إذا كعؼ طؾك بقت أحدهؿ فانّن رب هاذا البقات يؿاقت، فلبطاؾ الـبال 

 التشاؤم، وحّث طؾك الػلل.

 ( رواه أحؿد وصححف شعقب إركاؤوط يف تحؼقؼ الؿسـد، ورواه البخاري معؾؼا.0)

 : )ٓ يقرد مؿرض طؾك مصح(. أخرجف البخاري.ملسو هيلع هللا ىلص( متػٌؼ طؾقف. وكذا ققلف 1)
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9 

، فنذا لؿ يؿؽـ الجؿع بقـ «ٓ كسخ مع إمؽان الجؿع»والؼاطدة يف ذلؽ أكف 

مـفؿا، فقؽقن العؿؾ الدلقؾقـ ُجعؾ أحدهؿا كاسخًا لمخر، إذا ُطؾِؿ السابؼ 

 بالؿتلخر.

أكف قدم الؿديـة وكان مسجد رسقل اهلل  ◙حديث صؾؼ بـ طؾل  ٌراىّ:

ما ترى يف مّس الرجؾ ذكره  ملسو هيلع هللا ىلصمـ طريش، فسؿع أطرابقا يسلل رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ّٓ بضعٌة مـف؟( ملسو هيلع هللا ىلصبعد ما يتقضل؟، فؼال رسقل اهلل  : )هؾ هق إ
(1)

فنكف مـسقخ  

َمـ َمسَّ : )قال ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسقل اهلل  ¶يرة بحديث بسرة بـت صػقان وأبل هر

َذكَره فؾقتقّضل( 
(2)

 ¶، بدلقؾ تلخر إسالم أبل هريرة وبسرة 
(3)

. 

9 

 .وهق: تؼقية أحد الدلقؾقـ طؾك أخر بدلقؾ

فنذا لؿ يؿؽـ ، «ٓ ُيصار إلك الرتجقح مع إمؽان الجؿع»والؼاطدة: أكف 

ٓ »السابؼ مـفؿا ُيصار إلك الرتجقح بدلقؾ7 ٕكف الجؿع بقـ الدلقؾقـ ولؿ ُيعؾؿ 

ح  .«ترجقح بال مرجِّ

E :تضتٝب األري١ 

 ترتقب إدلة وترجقح بعضفا طؾك بعض يؽقن كالتالل:

اإلجؿاع: ٕكف قطعل، وٓ يتطرق إلقف كسخ  .1
(4)

. 
                                     

 ( رواه أبق داود وغقره، وصححف الطربا  والطحاوي وابـ حزم .1)

 لء يف هذا الباب حديث بسرة. ( رواه أبق داود وغقره، وصححف الـقوي، قال البخاري: أصح ش0)

ومـ العؾؿاء مـ قال بالرتجقح، فرّجح حديث كؼض القضقء بالؿّس7 ٕكف أحقط، وٕكاف أكثار   (0)

 صرقًا ومصححقه أكثر، ومـفؿ مـ قال بالجؿع بقـفؿا.

( وتؼديؿ اإلجؿاع الؼطعل هق يف الحؼقؼة تؼديٌؿ لؾـص الؿستـد إلقف اإلجؿاع طؾك الاـص أخار 1)

 ػ لإلجؿاع.الؿخال
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 .الؼرآن .0

 .السـة الؿتقاترة .0

سـ لذاتف، خرب أحاد: ويؼّدم مـف الصحقح لذاتف، فالصحقح لغقره، فالح  .1

م السـة الؼقلقة طؾك الػعؾقة، والػعؾقة طؾك التؼريرية  .فالحسـ لغقره، كؿا ُتؼدَّ

م الجؾل مـف طؾك الخػل  .2 الؼقاس، ويؼدَّ
(1)

. 

E  :طضم ايرتدٝح 

 وصرق الرتجقح كثقرة مـفا:
(2)

 

 .ّٕن مع الؿُاثبِت زيادة طؾؿ؛  9

 صّؾك يف جقف الؽعبة( ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسقل اهلل : )◙بالل تؼديؿ حديث  ٌراىّ:
(3)

. 

 لؿ ُيصّؾ فقف حتك خرج( ملسو هيلع هللا ىلص)أّكف  :◙طؾك حديث ابـ طباس 
(4)

. 

 .فُترّجح الرواية إولك طؾك الثاكقة7 ّٕن إولك مثبتة لؾحؽؿ

ّٕن الؼقل أبؾغ يف البقاان، وٕكاف ٓ خاالف يف   9

 .الػعؾبخالف  ملسو هيلع هللا ىلصحّجّقة ققلف 

  ◙حديث َجْرَهد  ٌراىّ:
َّ
 الػخذ طقرة(: )قال ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

(5)
. 

                                     
 (.042-041: )( اكظر: الؿستصػك لؾغزالل، ص1)

( ومـفا: تؼاديؿ إكثار رواة طؾاك إقاؾ، والعاالل ساـًدا طؾاك الـاازل، وإضابط طؾاك إخاػ 0)

والـص طؾك الظاهر، والظاهر طؾك الؿامول، والؿـطاقق طؾاك والؿسـد طؾك الؿرسؾ، ضبطا، 

ر طؾاك الؿباقح7 لؽقكاف أحاقط، والحؼقؼاة الؿػفقم، والؼطعال طؾاك الظـّال، والؿؼتضال لؾحظا

 الشرطقة طؾك العرفقة والؾغقية وغقر ذلؽ. 

 ( متػؼ طؾقف.0)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.1)

 ( رواه البخاري معؾؼا.2)
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 : )أكف قال ◙وحديث أكس بـ مالؽ 
ُّ
(1)(طـ فخذه ملسو هيلع هللا ىلصَحَسَر الـّبل

. 

ـبل  ـ ققل ال ولك م ّن ٕا ولك طؾك الثاكقة7ٕ  م الرواية ٕا ـ فعؾف.ملسو هيلع هللا ىلصفتُؼدَّ  ، والثاكقة م

 .طرف بحالف مـ غقره7 ٕكف أ 9

جفااا وهااق حااالل(  ملسو هيلع هللا ىلص: )أّن الـّباال ▲حااديث مقؿقكااة  ٌراىررّ: تزوَّ
(2)

 

تزوجفا وهق محرم(  ملسو هيلع هللا ىلص: )أّن الـّبل ¶وحديث ابـ طباس 
(3)

. 

م  7فقرّجح حديث مقؿقكة ٕهنا صاحبة الؼصة، وخارب صااحب القاقعاة مؼادَّ

 .طؾك خرب غقره

تزوجفا وهق  ملسو هيلع هللا ىلصأّن الـبل  ◙وٕن حديثفا مميد بحديث أبل رافع 

حالل، قال: وكـُت الرسقل بقـفؿا 
(4)

فقؽقن أبق رافع أطؾؿ بالحؼقؼة مـ ابـ  

 .طباس إذ هق مباشر لؾؼصة

)ٓ َيـؽِح الؿحِرم، وٓ ُيـؽِح( يمّيده أيضا  وّٕن حديث:
(5)

. 

9 

د مـفؿا طامٌّ مـ وجف، وخاصٌّ مـ إذا كان التعارض بقـ دلقؾقـ كؾٌّ واح

وجف آخر ُجؿع بقـفؿا بتخصقص طؿقم كؾ واحد مـفؿا بخصقص أخر، مثؾ 

إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يحؿؾ الخبث(: )ملسو هيلع هللا ىلصققلف
(6)

فنكف طاّم يف الؿتغقر بالـجاسة  

                                     
 ( رواه البخاري.1)

 ( أي: غقر ُمحِرم، أخرجف مسؾؿ.0)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.0)

 ( أخرجف الرتمذي، وقال: حديث حسـ.1)

 جف مسؾؿ.( أخر2)

حؽام لؾـقوي ) (3) ـ أهؾ العؾؿ. اكظر: خالصة ٕا ، وصححف جؿع م  (.1/33رواه أصحاب الســ
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إّن الؿاء ٓ يـجسف شلٌء إٓ ما : )ملسو هيلع هللا ىلصوغقره، وخاص بؿؼدار الؼؾتقـ، مع ققلف 

(1)(صعؿف ولقكفغؾب طؾك ريحف و
فنكف طاّم يف الؿؼدار، خاص بالؿتغقر،  

فـخصص طؿقم إول بخصقص الثا ، ويؽقن معـاه: إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ 

 يحؿؾ الخبث إٓ إذا تغّقر بالـجاسة.

ثؿ كخصص طؿقم الثا  بخصقص إول، ويؽقن معـاه: إّن الؿاء ٓ 

يـجسف شلٌء إٓ إذا كان أقّؾ مـ الؼؾتقـ 
(2)

. 

 ايّتزصٜب

١ّٝ ايتعاٌَ َع ايٓصٛص ايتاي١ٝ املتعاصض١ ظاٖضا:  ◀  ّٚضح نٝؿ

وقااال  [23]الؼصااص:﴾ک  ک  ک  گ  گ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصقااال تعااالك يف حااؼ كبّقااف  .1

  .[20]الشقرى:﴾ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ﴿: تعالك

  ◙طـ ُحذيػة  .0
َّ
 اْكَتَفك إَلك ُسَباَصِة َقْقٍم َفَباَل َقائًِؿا( ملسو هيلع هللا ىلص)َأنَّ الـَّبِل

(3)
، وُروي 

ـْ   : )أّكفا َقاَلْت  ▲َطائَِشَة  َط
ِ
َثُؽْؿ َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َحدَّ َباَل َقائًِؿا َفاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَم

َّٓ َجالًِسا( ُققُه، َما َكاَن َيُبقُل إ ُتَصدِّ
(4)

. 

إِْن َكاَن َلُقْصبُِح  ملسو هيلع هللا ىلصَكْشَفُد َطَؾك َرُسقل : )قالتا ¶طـ طائشة وُأّم سؾؿة  .0

ـْ َغْقِر اْحتاِلٍَم ُثؿَّ 
َيْغَتِسؾ ُثؿَّ َيُصقُم(ُجـًُبا مِ

(5)
 ◙، وُروي طـ أبل هريرة 

                                     
قوي يف الؿجؿقع ) (1) ف اـل ـاء فضعقػ،كؿا بـق ستث ـ ماجف والبقفؼل، وأولف صحقح، أما ٓا  (.1/112رواه اب

قاؾ: يتخقار بقـفؿاا، ( إذا تعّذر الجؿع أو الرتجاقح باقـ إدلاة الؿتعارضاة، ولاؿ يؿؽاـ الـساخ فؼ0)

وققؾ: يتساقطان، وققؾ: يتققػ ويبحث طـ دلقؾ جديد، ولعؾف الصقاب، ومعؾقم أكف ٓ تخؾق 

 مسللة طـ دلقؾ وبقان مـ الشرع، َطؾِؿف مـ طؾؿف وجفؾف مـ جفؾف.

باَصُة: هل الؿؽاُن الَّذي ُتؾؼك فقف الُؼؿاَمُة.0)  ( رواه البخاري. والسُّ

 ق أحسـ شلء يف هذا الباب وأصح.( رواه الرتمذي: وقال: ه1)

 ( متػؼ طؾقف.2)
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َّ
َمـ أصبَح جـًبا فال َيصقم(: )قال ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

(1)
. 

: ويف الحديث [05]الؿائدة:﴾ ٺ  ٺ  ٺ ٿ﴿: قال تعالك .1

ّٓ يف ربع ديـار فصاطدًا() ٓ ُتؼطع يد سارق إ
(2)

. 

( إِذَا َدَخَؾ َأَحُدُكْؿ الاَؿْسِجَد َفالَ : )يف الحديث .2 ـِ   َرْكَعتَْق
َ
َيْجؾِْس َحتَّك ُيَصؾِّل

(3)
. 

َٓ َصالََة َبْعَد : )ويف حديث آخر ْؿُس، َو ْبِح َحتَّك َتْطُؾَع الشُّ َٓ َصالََة َبْعَد الصُّ

ْؿُس( الَعْصِر َحتَّك َتْغُرَب الشَّ
(4)

. 

)ُغسااؾ يااقم الجؿعااة واجااٌب طؾااك كااؾ محااتؾؿ( يف الحااديث: .3
(5)

ويف حااديث  

الجؿعة فبفا وكعؿْت، ومـ اغتسؾ فالغسؾ أفضؾ(  مـ تقّضل يقم: )آخر
(6)

. 

إذا أتقُتؿ الغائَِط فال تساتؼبِؾقا الِؼبؾاَة، وٓ َتساَتدبِروها بباقٍل وٓ : )يف الحديث .4

بقا( ققا أو َغرِّ غائٍِط، ولؽِـ شرِّ
(7)

أكف  ¶، ويف صحقح مسؾؿ طـ ابـ طؿر 

  رَقْقُت َطَؾك َبْقت أختال حػصاة َفَرَأْياُت َرُساقَل : )قال
ِ
قاطاًدا لَِحاَجتِاِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اِم ُمستدبَِر الؼبؾة(  .ُمستؼبَِؾ الشَّ

  

                                     
 ( رواه أحؿد وصححف الشقخ أحؿد شاكر.1)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.0)

 متػؼ طؾقف. (0)

 متػؼ طؾقف. (1)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.2)

 ( أخرجف الرتمذي وحّسـف.3)

 ( أخرجف البخاري ومسؾؿ.4)
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E تعضٜـ االدتٗار: 

َحك ىغث: بذل القسع والطاقة، يؼال: اجتفد يف حؿؾ الرَّ
. 

 .بذل القسع يف الـظر يف إدلة الشرطقة ٓستـباط إحؽام الشرطقة واصط٠ضا:

ّٓ مـ فؼ  .قف، طالؿ بإدلة، وكقػقة آستـباط مـفا، أهٍؾ لذلؽوٓ يجقز إ

E :أصنإ االدتٗار 

 .وهق الػؼقف الؿستقيف لؾشروط أيت ذكرها  .1

 .وهق القاقعة الؿطؾقب حؽؿفا بالـظر وآستـباط  .0

وهق فعؾ الؿجتفد الذي يتقصؾ بف إلك الحؽؿ   .3
(1)

. 

E تٗار: َصضٚع١ٝ االد 

آجتفاد مصدر مفّؿ مـ مصادر الّشريعة اإلسالمقة، ودلقؾ طؾك حققّيتفا 

وصالحفا لؽّؾ زمان ومؽان، وذلؽ ّٕن حقادث الحقاة كثقرة متجّددة غقر 

أن  محصقرة، بقـؿا كصقص الّشريعة محصقرة، ولذلؽ كان مـ حؽؿة اهلل 

 .يشرع لعباده آجتفاد يف إمقر اّلتل لؿ يـّص طؾقفا

 ،والـاس يف هذا الباب بقـ إفراط وتػريط

 .فطائػة طّطؾت آجتفاد، وقالت: إّن باب آجتفاد قد ُأغؾؼ مـذ قرون

 .وصائػة قابؾت همٓء، فػتحت باب آجتفاد طؾك مصراطقف دون قققد

ـ تقّفرت فقف الّشروط جتفاد مشروع، وبابف مػتقح لؿ فؿا، فٓا  والحّؼ وسٌط بـق
(2)

. 

E حهِ االدتٗار: 

فرض كػاية جؿفقر العؾؿاء طؾك جقاز آجتفاد ووققطف، وأكف قد يؽقن 

                                     
 (.115( أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص: )1)

 (.134شرح كظؿ القرقات لعبد الحؾقؿ تقمقات، ص: )اكظر: ( 0)
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طؾك مـ تقّفرت لديف شروصف، وقد يتعّقـ حقـ ترد الحادثة ولؿ يؽـ هـاك مـ 

 .يػتل فقفا

 وإدلة طؾك جقازه كثقرة مـفا:
(1)

  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿: ققل اهلل تعالك .1

 .[46-45]إكبقاء:﴾ہ  ہہ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

حؽؿ يف هذه الحادثة بحؽؿ مخالٍػ لمخر، ولق  فؽؾ مـ داود وسؾقؿان 

 كان وحقًا لؿا ساغ الخالف، فدل طؾك أن الحؽؿ الصادر مـ كؾ مـفؿا اجتفاد
(2)

. 

)إذا حؽؿ الحاكؿ فاجتفد ثؿ أصاب فؾف أجران، وإذا حؽؿ  :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0

فاجتفد ثؿ أخطل فؾف أجر(
(3)

. 

إلك القؿـ  ملسو هيلع هللا ىلصبعثف الـبل  الؿشفقر حقـ ◙حديث معاذ  .0
(4)

. 

يف وقائع كثقرة ملسو هيلع هللا ىلصوققع آجتفاد مـف  .1
(5)

. 

ـ اجتفاداهتؿ ╚ٕصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصإذكف  .2 بآجتفاد، وإقراره طؾك الصقاب م
(6)

. 

E  :َا جيٛط االدتٗاُر ؾٝ٘ َٚا ال جيٛط 

لقست إحؽاُم الشرطقُة ُكّؾَفا محؾَّ اجتفاد، فؿـ إحؽام ما ٓ يدخؾ فقف 

 آجتفاد مثؾ:
                                     

 ( فؿا بعدها.145: )( اكظر: معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص1)

 (.264 -1/263( اكظر: أضقاء البقان لؾشـؼقطل )0)

 ( رواه البخاري ومسؾؿ. 0)

رساقل  الحؿد هلل الاذي وفاؼ»يف صدره وقال:   ملسو هيلع هللا ىلصفضرب رسقل اهلل « اجتفد رأيل»( حقث قال معاذ: 1)

 أخرجف أبق داود والرتمذي وصححف الخطقب البغدادي.«. رسقل اهلل لؿا يرضل رسقل اهلل

ۈ  ۈ   ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  : ﴿الػداء مـ أسرى بدر، ولذلؽ طاتباف اهلل تعاالك بؼقلاف ملسو هيلع هللا ىلص( مـفا: أخذه 2)

لؾؿتخؾػاقـ طاـ غازوة تباقك قباؾ أن يتباقـ  ملسو هيلع هللا ىلص، وإذكف [34]إكػال:﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

 ؿ.صادقفؿ مـ كاذهب

لؼد حؽؿت فقفؿ بحؽاؿ اهلل » لؿا حؽؿ يف بـل قريظة: ◙لسعد بـ معاذ  ملسو هيلع هللا ىلص( مـ ذلؽ: ققلف 3)

 .» .رواه البخاري ومسؾؿ 
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 .ففل تقققػقَّة، وإصؾ فقفا التَّققُُّػ طـد الـَّّص مـ غقر زيادة  .1

الة  .0 ، وما اكعؼَد طؾقف اإلجؿاُع، كػرض الصَّ

رقة َكا والسَّ كاة وحرمة الزِّ  .والزَّ

َكااا والؼااذف،  .0 ، مثااُؾ: طاادِد الجؾاادات يف الزِّ

 ذلؽ. وفروض القرَثة، وكحق

 أما إحؽاُم التل يسقُغ فقفا آجتفاُد ففل:

 .ثبقًتا أو دٓلةً   .1

كااالـّقازل الؿعاصاارة، مثااؾ: البقااع طااـ صريااؼ اإلكرتكاات،  .0

 وإثبات الـسب بالبصؿة القراثقة وكحقها.

E :شضٚط االدتٗار 

: يشرتط لصحة آجتفاد شروط مـفا
(1)

 

  .ؿجتِفد مسؾؿا بالغا طاقال، فال تُؼبؾ فتقى غقر الؿسؾؿ والصبل والؿجـقنأن يؽقن ال .1

اٌؼ بؿاا يجتفاد فقاف ماـ  .0 أن يؽقن طالاًؿا بـصقص الؽتاب والسـة التل لفاا تعؾُّ

إحؽااام، وطارفااا بإدلااة الّشاارطّقة مااـ ققاااس واستصااحاب واستصااالح 

 وطرف وغقر ذلؽ.

ئال يعؿؾ ويػتل بخالف ما أن يؽقن طالاًؿا بؿسائؾ اإلجؿاع والخالف7 ل .0

 وقع اإلجؿاع طؾقف.

 أن يؽقن طالًؿا بالـاسخ والؿـسقخ7 لئال يعؿؾ ويػتل بالؿـسقخ. .1

 أن يؽقن طارًفا بؿا يصؾح لالحتجاج بف مـ إحاديث وما ٓ يصؾح. .2

أن يؽقن طالاًؿا بالؼدر الالزم لػفؿ لسان العرب مـ لغة وكحق وصرف  .3

وبالغة وغقر ذلؽ.
(2)

 
                                     

( يشاارتط اجتؿاااع هااذه الشااروط يف حااّؼ الؿجتفااد الؿطؾااؼ اّلااذي يػتاال يف جؿقااع الّشاارع، ٓ يف 1)

(. واكظر:هنايااة 0/050الؿجتفااد جزئقااا يف باااب أو مسااللة، كؿااا قاارر الغزالاال يف الؿستصااػك )

 (.121-121(، أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص: )0/166السقل لإلسـقي )

ّٓ َمـ ففؿ الؾغة العربقة »( قال الشاصبل: 0) الشريعة طربقة، وإذا كاكت طربقة فال يػفؿفا حؼ الػفؿ إ
= 
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طؾاؿ بادٓٓت إلػااظ، فقعارف العاام والخااص، والؿطؾاؼ  أن يؽقن طؾاك .4

والؿؼقاااد، والاااـص والظااااهر والؿااامول، والؿجؿاااؾ والؿباااقـ، والؿـطاااقق 

والؿػفقم، والؿحؽاؿ والؿتشاابف، وإمار والـفال، ومراتاب إدلاة، وصارق 

الجؿع أو الرتجقح بقـفا طـد التعارض، وغقر ذلؽ مـ مباحث أصقل الػؼاف7 

 دطامة التل يعتؿد طؾقفا آجتفاد.ٕن هذا الػـ هق ال

 أن يؽقن طارًفا بالقاقعة، مدرًكا ٕحقال الـازلة الؿجتَفد فقفا. .5

E :أقغاّ االدتٗار 

 يـؼسؿ آجتفاد إلك:  

وهق الصادر طـ مجتفد تقفرت فقف شروط آجتفاد،   .1

 وكان يف مسللة يسقغ فقفا آجتفاد.

جاهؾ بالؽتاب والسـة ولغة العرب، وهق الذي صدر مـ   .0

لؿ تتقفر فقف شروط آجتفاد، أو صدر مـ مجتفد أهؾ لالجتفاد لؽـف وقع يف 

آجتفاد اغقر مقضعف مـ الؿسائؾ التل ٓ يصح فقف
(1)

. 

 إلك:  آجتفادكؿا يـؼسؿ 

ثّؾااة مااـ العؾؿاااء، كاجتفاااد الؿجااامع  وهااق الصااادر طااـ  .1

 .ار العؾؿاءالػؼفقة، وهقئات كب

 .إذا صدر مـ أحد الػؼفاء مـػردا  .0

E :ٜٔأقغاّ اجملتٗز 

 الؿجتفدون طؾك أقسام هل:

                                     
= 

 (.2/20. الؿقافؼات لؾشاصبل )«حؼ الػفؿ

 (.141( اكظر: معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص: )1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

133 

وهاق الاذي تاقفرت فقاف شاروط آجتفااد   .1

وكاكاات لااف ققاطااد وأصااقل خاصااة يبـاال طؾقفااا أحؽااام الػؼااف، وٓ  السااابؼة،

 حـقػة ومالؽ والشافعل وأحؿد.يـتسب إلك أحد، كإئؿة إربعة أبل 

لؽـف لؿ  وهق الذي بؾغ رتبة آجتفاد الؿطؾؼ،  .0

يضع لـػسف ققاطد يـػرد هبا، بؾ التزم صريؼة إمام مـ أئؿة الؿذاهب يف آجتفاد، 

ولؿ يؼؾده يف الحؽؿ والدلقؾ، لؽـ سؾؽ صريؼتف يف آجتفاد والػتقى، ودطا إلك 

 .ؿز  والؿروزي وابـ الؿـذر وابـ خزيؿة مـ الشافعقةكال مذهبف،

تخريج وهق العالؿ الؿتبحر بؿذهب إمامف، الؿتؿؽـ مـ   .3

ما لؿ يـّص طؾقف إمامف طؾك مـصقصف، فنذا كزلت بف مثالً كازلة، ولؿ يعرف إلمامف 

ا أمؽـف آجتفاد فقفا طؾك مؼتضك الؿذهب، ، وتخريجفا طؾك أصقلف فقفا كصًّ

وتسؿك أققالف بالقجقه 
(1)

. 

وهق الؿتبحر يف مذهب إمامف، الؿتؿؽـ مـ   .1

ترجقح أققال إمامف بعضفا طؾك بعض، كؿا أكف متؿؽـ مـ ترجقح وجقه 

إصحاب بعضفا طؾك بعض، ولؿ يبؾغ رتبة الؿجتفد يف الؿذهب7 ٓقتصاره 

طؾك حػظ الؿذهب 
(2)

. 

E :َتَذظُُّؤ االدتٗار 

والؿؼصقد بذلؽ: الؼدرة طؾك آجتفاد يف بعض الؿسائؾ أو إبقاب دون 

بعض، وقد اختؾػ العؾؿاء يف جقاز تجزئة آجتفاد، فؼقؾ: ٓ يتجّزأ7 ّٕن 

                                     
ـ سريج )ت ( 1) (، ه005( واإلصاطخري )ت ه023ومـ أصحاب القجقه يف الؿذهب الشافعل: اإلمام اب

 ( وغقرهؿ.ه025(، وأبق الطقب )ت ه012(، وابـ أبل هريرة )ت ه002وابـ الؼاص )ت 

 (، واإلماااام الـاااقويه 301( وماااـ مجتفااادي الػتاااقى طـاااد الشاااافعقة: اإلماااام الرافعااال )ت 0)

ظر: آجتفاد وصبؼات مجتفدي الشاافعقة لؿحؿاد حساـ هقتاق، (، ولؾتقسع أكثر اكه343)ت

 ( وما بعدها.14: )ص
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 مسائؾ العؾؿ مرتبطة بعضفا ببعض كسؾسؾة واحدة.

وإكثرون طؾك جقاز تجزؤ آجتفاد، فؼد يؽقن الرجؾ مجتفًدا يف كقع 

ًدا يف غقره، كؿـ استػرغ وسعف يف طؾؿ الػرائض وأدلتفا مـ العؾؿ، مؼؾِّ 

واستـباصفا مـ الؽتاب والسـة دون غقره مـ العؾقم، فقجقز لف أن يػتل فقف7 ٕكف 

قد طرف الحؼ بدلقؾف، وبذل جفده يف معرفة الصقاب، وّٕن أكثر الؿجتفديـ 

 كاكقا يتققػقن يف بعض الؿسائؾ، ويػتقن يف غقرها
(1)

. 

E يف َغا٥ٌ االدتٗار ٚاحٌز أّ َتعزر ؟ املصٝب 

ـَ  ِدي الؿسائؾ الِعؾؿّقة آطتؼادية كرؤية اهلل، َوَخْؾِؼ الؼرآن، وخاروج الااُؿَقحِّ

ماااـ الـاااار، أو الَعَؿؾقاااة الؼطعّقاااة كقجاااقب الصاااؾقات الخؿاااس، وحرَماااِة الّرباااا 

 .فالؿصقب فقفا واحد مـ الاُؿْجَتِفِديـ قطعا، وٓ يتعدد فقفا الحؼ

ائؾ آجتفادية التل لؿ يؼؿ طؾقفا دلقؾ قاصع، وٓ هل معؾقمة مـ أما الؿس

الديـ بالضرورة فؼد اختؾػ فقفا إصقلققن، فؼقؾ: إّن كؾ مجتفد مصقب، 

وققل الجؿفقر ومـفؿ الشافعقة أّن الؿصقب واحد، وهق الصحقح 
(2)

. 

: )إذا حؽؿ الحاكؿ فاجتفد ثؿ أصاب فؾف أجران، وإذا ملسو هيلع هللا ىلصومـ أدلتفؿ: ققلف 

ؽؿ فاجتفد ثؿ أخطل فؾف أجر(ح
(3)

الؿجتفديـ إلك مصقب لف أجران،  ملسو هيلع هللا ىلص، فؼسؿ 

ومخطئ لف أجر، فُعؾؿ بذلؽ أن الحؼ طـد اهلل واحد، غقر متعدد، وأن الؿصقب مـ 

 .وأن الؿخطئ ملجقر غقر ملثقم ،الؿجتفديـ واحد، ولقس كؾ مجتفد مصقبًا

ؼبؾة فاجتفد ومؿا يتػرع طؾك هذا الخالف: مسللة مـ اشتبفت طؾقف ال

                                     
( ومـ الؿسائؾ التل تقّقػ فقفا الؿجتفدون ما ُرِوَي أن اإلمام مالًؽا رحؿف اهلل ُسئؾ طاـ أربعاقـ 1)

 مسللة فلجاب طـ أربع مـفا، وقال يف الباقل: ٓ أدري.

يعقد إلك اختالففؿ يف أصؾ هق: هؾ هلل يف كاؾ واقعاة  ( وسبب اختالففؿ كؿا قال ابـ دققؼ العقد0)

حؽؿ معقـ، أم أّن حؽؿف يف مسائؾ آجتفاد تَبٌع ٓجتفاد الؿجتفديـ؟ فعؾك إول: الؿصقب 

 (.3/032واحد، وطؾك الثا : كؾ مجتفد مصقب. البحر الؿحقط لؾزركشل )

 ( رواه البخاري ومسؾؿ.0)
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وصؾك إلك جفة غؾب طؾك ضـف أهنا جفة الؼبؾة، ثؿ تبّقـ لف خطمه يؼقـا، فعؾك 

طؾك الؼقل كؾ مجتفد مصقب ٓ يؾزمف الؼضاء7 لتصقيبف يف اجتفاده، والؼقل بلّن 

بلّن الؿصقب واحد لزمف الؼضاء دون اإلثؿ 
(1)

. 

E :قٛاعز االدتٗار َٔ 

 

ان يف الؿسللة كص شرطل فالقاجب الرجقع إلقف، وآكتػاء بف ، لؽـ فنذا ك

 .قد ُيؼبؾ آجتفاد يف تػسقر الـص أو تعؾقؾف أو تـزيؾف

 

فالحؽؿ الؿبـل طؾاك آجتفااد قاد يتغّقار يف الؿساللة القاحادة7 ٕجاؾ تغّقار 

 .مان وإماكـالعادات وإز

 

 

أن الؿجتفد إذا حؽؿ أو أفتك يف قضقة باجتفاده، ثؿ بدا لف الرجقُع  وٌؽِاه:

ضل طؾك ما وقع، طـ ذلؽ آجتفاد فال يـتؼض ُحْؽُؿ آجتفاد إول، وإكؿا يؿ

ويؽقن آجتفاد الثا  هق الؿعتَؿد فقؿا سقؼع7 ّٕن كالًّ مـ آجتفاَديـ وقع 

 بالظـ الراجح يف كظر الؿجتفد، وكان هق الؿتعقـ يف وقتف.

 

  

                                     
(، التحؼقؼاات طؾاك شارح الجاالل لؾقرقاات 52 ص: )( تخريج الػروع طؾك إصقل لؾزكجا 1)

 (.056لػضؾ مراد ص: )
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  ُزـٝـًِـْكـَّتـاي

E :٘تعضٜؿ 

 .وضع الؼالدة يف العـؼ ىغًث:

 أخذ ققل الغقر مـ غقر معرفة دلقؾف اصط٠ًضا:
(1)

. 

 فؽلّن الؿؼؾِّد جعؾ ققل الغقر أو فعؾف كالؼالدة يف العـؼ. 

وٓ إخذ باإلجؿاع7  ملسو هيلع هللا ىلصولقس مـ التؼؾقد طؾك الصحقح أخذ ققل الـبل 

 ٕن ذلؽ أخٌذ بالدلقؾ كػسف. 

E :أصنإ ايتكًٝز 

 .وهق العامل الذي ٓ قدرة لف طؾك آستـباط  .1

 .ظر واستـباط إحؽاممؾؽة الـلف وهق الؿجتفد الذي   .0

ـ الؿجتفد بالتؼؾقد   .3 ـ غقر معرفة دلقؾفوهق فعؾ الحؽؿ الؿلخقذ ط  .م

E :حهِ ايتكًٝز 

جؿفقر العؾؿاء طؾك وجقب التؼؾقد يف الػروع طؾك العامل الذيٓ  قدرة لف طؾك 

ؾقد طؾؿائفا، ولؿ تختؾػ العؾؿاء أن العامة طؾقفا تؼ» الـظر يف إدلة، قال ابـ طبد الرب:

حؾ:﴾ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ﴿: وأهنؿ الؿرادون بؼقل اهلل  [10]اـل
(2)

. 

 ومـ أدلة وجقب التؼؾقد طؾك العامل:

)..َفَسَلْلت َأْهَؾ اْلِعْؾِؿ َفَلْخَبُروكِل َأكََّؿا َطَؾك اْبـِل َجْؾُد  حديث العسقػ، وفقف: .1

مِاَئٍة َوَتْغِريُب َطاٍم(
(3)

 .سمالف ٕهؾ العؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يـؽر طؾقف الرسقل  

 السمالأٓ سللقا إْذ َلؿ يعَؾؿقا، : )ملسو هيلع هللا ىلصققلف  .0
ّ
(فنكؿا شػاء الِعل

(4)
. 

                                     
 (.035(، شرح القرقات ٓبـ الػركاح، ص: )021( اكظر: الؾؿع لؾشقرازي، ص: )1)

 (.0/112( جامع بقان العؾؿ وفضؾف ٓبـ طبد الرب )0)

 ( متػؼ طؾقف.0)

ـ أفتقا بآغتسال لؾرجؾ الذي أصا1) بف احتالم فاغتسؾ فؿات، فؾؿا بؾغ ذلؽ ( قال ذلؽ لؾصحابة الذي

 إلخ. والحديث رواه ابـ حبان وابـ خزيؿة يف صحقحقفؿا. «قتؾقه قتؾفؿ اهلل.....»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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إجؿاع الصحابة والتابعقـ طؾك إفتاء العقام إذا سللقا، ولؿ ُيـؼؾ مـفؿ َمـ  .0

 .أكؽر طؾك السائؾ سمالف

E :َغا٥ٌ تتعًل بايتكًٝز 

فؿ، وٓ يؾزمف إذا كان يف البؾد مجتفدون فؾؾؿؼؾد استػتاء َمـ شاء مـ •

مراجعة إطؾؿ وإفضؾ طـد أكثر العؾؿاء7 ّٕن الؿػضقل مـ الصحابة 

 والتابعقـ كان يػتل مع وجقد الػاضؾ، ولؿ يـؽر ذلؽ أحد مع اشتفاره وتؽرره.

 .وققؾ: بؾ يؾزمف البحث طـ إطؾؿ وإتؼك

وإن اختؾػ الؿػتقن يف مسللة أخذ الؿؼؾِّد بػتقى إطؾؿ وإتؼك  •

ورع، وققؾ: يتخّقر، وققؾ: يعؿؾ بإسفؾ وإ
(1)

. 

اااد أن يتباااع ماااذهبًا ماااـ الؿاااذاهب الػؼفّقاااة الؿعروفاااة  • إحاااقط لؾؿؼؾِّ

الؿضبقصة، الؿـؼقلاة باالتقاتر7 ماـ أجاؾ أن تـضابط أطؿالاف، وتحؽاؿ تصارفاتف، 

ويجاقز لاف ماع هاذا أن يـتؼاؾ ماـ مذهباف إلاك غقاره ماـ  ويلمـ مـ آضاطراب،

 ن رجح طـده.الؿذاهب الؿعتربة إ

خص،  كؿا يجقز لف أن يرتك مذهبف يف بعض الؿسائؾ مـ غقر أن يتتبع الرُّ

ويلخذ بإخػ مـ كؾ مذهب، مؿا قد يرتتب طؾقف الخروج مـ ربؼة التؽؾقػ 

يف كثقر مـ إمقر التؽؾقػقة 
(2)

. 

الؿجتفد الذي لف الؼدرة طؾك الـظر يف إدلة، واستـباط إحؽام مـفا  •

ك أكف ٓ يجقز لف تؼؾقد غقره مـ الؿجتفديـ7 ٕكف متؿؽـ مـ فالجؿفقر طؾ

 .آجتفاد، فال يجقز لف العدول طـف

وأجاز بعض العؾؿاء التؼؾقد لؾؿجتفد إذا ضاق طؾقف الققت، وحضر وقت 

 .العؿؾ أو الػتقى، ولؿ يتبقـ لف يف الؿسللة حؽؿ معقـ

                                     
 (.111: )(، تسفقؾ القصقل إلك ففؿ إصقل، ص154-153: )( أصقل الػؼف لؾسؾؿل، ص1)

ح، وقاقل مالاؽ يف طادم اشارتاط ( كلن يلخاذ بؼاقل أبال حـقػاة يف طادم اشارتاط الاقلل يف الـؽاا0)

يف جاقاز كؽااح الؿتعاة. الخالصاة يف أصاقل الػؼاف لؿحؿاد  ◙الشفقد، وققل ابـ طبااس 

 (.100: )ص حسـ هقتق،
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E :ل الؿتعؾؼ بحادثٍة واقعٍة مـ غقر إلزام، سقاء بقان الحؽؿ الشرط ايؿت٣ٛ

 .بسمال أو ٓ

 .هق الؿخرب طـ الحؽؿ الشرطل  9

 .هق السائؾ طـ الحؽؿ الشرطل  9

ولؾػتقى صؾة ققية بباب آجتفاد والتؼؾقد، إذ الؿػتل هق الؿجتفد، 

 .والؿستػتل هق الؿؼؾد

E آراب املؿيت: 
(1)

 

 أن يتحؾك هبا قبؾ إصداره الػتقى مـفا:لؾؿػتل آداب يـبغل 

أن يؽقن ذا ِحؾؿ ووقار، فنن ذلؽ كسقة العؾؿ وجؿالف، فنذا افتؼدها الؿػتل  .1

 كان طؾؿف كالبدن العاري مـ الؾباس. 

أٓ يتسرع يف إصدار الػتقى، بؾ طؾقف أن يتلمؾ ويـظر، وٓ يبادر إلك الجقاب  .0

 .ٓصؿئـانإٓ بعد استػراغ القسع، وبذل الجفد، وحصقل ا

أن يستشقر مـ يثؼ بديـف وطؾؿف، وٓ يستؼّؾ بالجقاب، فؼد قال اهلل لـبقف  .0

كان إذا كزلت بف  ◙طؿر و. [126]آل طؿران:﴾ڤ  ڦ  ڦڦ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

 .كازلة جؿع الصحابة فشاورهؿ

 .أن يحػظ أسرار الـاس، ويسرت ما اّصؾع طؾقف مـ طقراهتؿ .1

مـ بقت الؿال ما يغـقف ويجقز لف أن يلخذ أن يستعػ طؿا يف أيدي الـاس،  .2

 إن احتاج لذلؽ.

E :آراب املغتؿيت 

 .طؾك الؿستػتل أن يجتفد يف البحث طـ الؿػتل إطؾؿ وإديـ .1

                                     
 ( وما بعدها.210( اكظر: معالؿ أصقل الػؼف لؾجقزا ، ص: )1)
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أن يؾزم إدب مع الؿػتل، وأن يققره وُيجؾَّف، فال يشقر بقده يف وجفف، وٓ  .0

يؼقل لف ما ٓ يـبغل، كلن يؼقل: أفتا  غقرك بؽذا، وٓ يسللف يف حالة ضجر 

 هّؿ أو غضب وكحق ذلؽ. أو

ّٓ يؽثر مـ إسئؾة، وٓ يسلل طؿا يبعد وققطف، أو ٓ يؿؽـ وققطف7 لؼقلف  .0 أ

(1)(فمِـ حْسـ إسالم الؿرء ترُكف ما ٓ َيعـق: )ملسو هيلع هللا ىلص
.  

 .أن يريد باستػتائف الحؼ والعؿؾ، ٓ إفحام الؿػتل وكحقه مـ الؿؼاصد الّسقئة .1

ـ بالرأي الؿجرد والتشفل ٓ يجقز لؾؿستػتل تتبع الرخص، والتخقر بـق .2  .أققال الؿػتق

 ايّتزصٜب

ُّا ًٜٞ:  ◀  أدب ع

 .طّرف آجتفاد والتؼؾقد .1

مااا الػاارق بااقـ الؿجتفااد الؿطؾااؼ الؿـتسااب، ومجتفااد الؿااذهب، ومجتفااد  .0

 الػتقى والّترجقح ؟

 ما هل الؿجآت التل يؼبؾ فقفا آجتفاد، والتل ٓ يؼبؾ فقفا ؟ .0

 .ملسو هيلع هللا ىلصـ الـبل اذكر مثالقـ لقققع آجتفاد م .1

 .╚الصحابة  اذكر مثالقـ لقققع آجتفاد مـ .2

 ( أَاّ ايعباص٠ اخلاط١٦ مما ًٜٞ:x( أَاّ ايعباص٠ ايصخٝخ١ ٚعال١َ )ضع عال١َ ) ◀
 (        )  .يجب طؾك العامل تؼؾقد طالؿ مجتفد، وٓ يجقز ذلؽ لؾؿجتفد .1

 (        )  .إذا اجتفد العالؿ فلخطل فعؾقف إثؿ .0

 (        )  .ؾك جقاز تجّزؤ آجتفادأكثر العؾؿاء ط .0

جتفادية واحد. .1  (          )  الصحقح الذي طؾقف الجؿفقر أّن الؿصقب يف الؿسائؾ ٓا

 (         )  واإلجؿاع ُيسّؿك تؼؾقدا طؾك الصحقح. ملسو هيلع هللا ىلصأخذ ققل الـبل  .2

 (         ) .ٓ خالف يف أّن الؿصقب يف الؿسائؾ آطتؼادية واحد .3

 (         ) .الؿؼطقع بثبقتف ودٓلتف، وما ٓ كصَّ فقف يسقغ آجتفاد يف .4
                                     

 . «إربعقـ الـقوية»( رواه ابـ ماجف والرتمذي، وحّسـف الـّقوي يف 1)
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ّٟ ةّ فٓٔ واسب .1  .ٌا ٟ ٗخً اىٔاسب إ

ّٟ ةّ في٘ؿ ةٔاسب .0  .ٌا ٟ ٗخً اىٔسٔب إ

ّٟ ةّ فٓٔ ٌِػوب .3 ًّ  اىٍِػوب إ  .ٌا ٟ ٗخ

 ٟ ٗيؾم اىٍِػوب ةاىّةؽوع فّ٘. .1

5.  ًّ  . ةخؽنّ فخؽنّ واسبّٟ إطؽام حؽك اى ٌا ٟ ٗخ

 .اٌٛؽ اىٍطيق ىئسٔب .6

ّٟ ةّ .7 ًّ إ  .اٌٛؽ ةاىةٖو أٌٌؽ ةّ وةٍا ٟ ٗخ

 .اٌٛؽ ةاىّةٖو ُٖٓ ؼَ ضّػه .8

د ٟ ٗلخضٖ اىخهؽار .9  .اٌٛؽ اىٍشؽَّ

 .اٌٛؽ ةؽػ اىطغؽ ٗؽٔد إىٕ ٌا نان ؼيّ٘ كتو اىطغؽ .12

 .اىِٖٓ اىٍطيق ىيخطؽًٗ .11

 .ؽٍٔماىِهؽة يف ـ٘اق اىِفٖ وشتّٓ حف٘ػ اى .10

 .اىِّٖٓ ؼَ اىّةٖو أٌؽ ةضّػه أو أضػ أضػاه .13

 .اىِٖٓ ٗلخضٖ اىخهؽار واىفٔرٗث .11

 .اىِٖٓ اىؽا ػ إىٕ ذات اىةٖو أو وصفّ اى٠زم ٗػّل ؼيٕ اىففاد .15

 .اٛصو يف اىؽام اىؽٍٔم ضخٕ ٗؽد دى٘و اىخغص٘ص .16

ّ٘ثدٟىث  .17  .اىؽام ؼيٕ أفؽاده عِّ

 .اىؽتؽة ةؽٍٔم اىّيفظ ٟ ةغصٔ  اىّفتب .18

ل ٌِؾىث اىؽٍٔم يف اىٍلال.حؽك اٟـ .19 ُِٗؾَّ  خفصال ٌػ ك٘ام اٟضخٍال 

 .اىؽٍٔم ٌَ صفات اٛىفاظ ٟ اٛفؽال .02
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 .إذا ُوسػ اٟضخٍال ةطو اٟـخػٟل .01

ُٗؽٍو ؼيٕ إط٠كّ ٌا ىً ٗلً دى٘و اىخل٘٘ػ .00  .اىٍطيق 

 .حأع٘ؽ اىت٘ان ؼَ وكج اىطاسث ٟ ٗشٔز .03

 .اٛصو ضٍو اىيفظ ؼيٕ اىطل٘لث .01

 .سٔدًا وؼػًٌااىطهً ٗػور ٌػ ؼيخّ و .05

 .ٟ ك٘اس ٌػ اىفارق .06

 .نو حؽي٘و ٗؽٔد ؼيٕ اٛصو ةاٝةطال فٓٔ ةاطو .07

 .اٛصو يف اىؽتادات اىخّٔكف .08

 .اٛصو ةلاو ٌا نان ؼيٕ ٌا نان .09

 .اٛصو يف اٛش٘او اىِافؽث اٝةاضث، ويف اٛش٘او اىضارة اىخطؽًٗ .32

 .اٛصو يف اٛش٘او اىطٓارة .31

 .إؼٍال اىػى٘يَ٘ أوىٕ ٌَ إٍْال أضػٍْا .30

 .ٟ ُفظ ٌػ إٌهان اىشٍػ .33

ُٗصار إىٕ اىخؽس٘ص ٌػ إٌهان اىشٍػ .31  ٟ. 

م ؼيٕ اىِّايف .35  .اىٍرُرتِج ٌلػَّ

م ؼيٕ اٝةاضث .36  .اىطغؽ ٌلػَّ

 اىٍص٘ب يف ٌفا و اٟسخٓاد واضػ. .37

ُِٗل  ةاٟسخٓاد .38  .اٟسخٓاد ٟ

ّ٘ؽ اىؾٌان واىٍهان واٛضٔال .39 ّ٘ؽ اٟسخٓاد ةخغ َُِٗهؽ حغ  ٟ. 

 .«إذا ورد اٛذؽ ةطو اىِغؽ»ص، ٟ اسخٓاد يف ٌٔرد اىَِّ  .12
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معرفااة الؼقاطااد التاال يتقصااؾ هبااا إلااك اسااتـباط إحؽااام   .1

 .الشرطقة مـ إدلة

 .مـ أدلتفا التػصقؾقة ةالعؾؿ بإحؽام الشرطقة العؿؾقة الؿؽتسب  .0

طااب الشارع الؿتعّؾاؼ بلفعاال الؿؽّؾِػاقـ ماـ ماا دّل طؾقاف خ  .0

  .ّصؾب، أو تخققر، أو وضع

 .ما دّل طؾقف خطاب الشرع مـ صؾب، أو تخققر  .1

خطااب الشارع الؿتعؾاؼ بجعاؾ الشائ ساببًا، أو شارصًا، أو   .2

 .ماكعًا، أو صحقحًا، أو فاسداً 

، ويستحؼ تَاِرُكُف العؼاب.ما صؾب الشارع فعؾف صؾبا جازما، فقُ   .3 ًٓ  ثَاُب فاطؾف امتثا

ٓ ُيَعاَقُب تَاِرُكُف.  .4 ، و ًٓ  ما صؾب الشارع فعؾف صؾبا غقر جازم، فقُثَاُب فاطؾف امتثا

، ويستحؼ فاطؾف العؼاَب.  .5 ًٓ  ما صؾب الشارع تركف صؾبا جازما، فقُثَاُب تاركف امتثا

، وٓ  مااا صؾااب الشااارع تركااف  .6 ًٓ صؾبااا غقاار جااازم، فُقَثاااُب تاركااف امتثااا

 ُيَعاَقُب فاطؾف.

 .ما لؿ يطؾب الشارع فعؾف وٓ تركف، فال يثاب فاطؾف، وٓ يعاقب تاركف  .12

 .ما يؾزم مـ وجقده القجقد، ومـ طدمف العدم  .11

 .ما يؾزم مـ طدمف العدم، وٓ يؾزم مـ وجقده وجقد وٓ طدم  .10

 .كان داخال يف حؼقؼة الشلء وجزءا مـفاما   .10

  .ما يؾزم مـ وجقده العدُم، وٓ يؾزم مـ طدمف وجقٌد وٓ طدمٌ   .11

 .ما ترتبت طؾقف آثاره باستقػاء الشروط وإركان واكتػاء الؿقاكع  .12

ـ صحتف  .13 ـ شروصف، أو ُوجد ماكع م ـ أركاكف، أو شرصا م  .ما فؼد ركـا م

 .حؽؿ الثابت بدلقؾ شرطل خال مـ معارض راجحال  .14

 لعذر  .15
ّ
 .الحؽؿ الثابت طؾك خالف الدلقؾ الشرطل

د َشْرًطا.  .16  فعؾ العبادة يف وقتفا الُؿحدَّ

 .مرة أخرى ايف وقتففعؾ العبادة   .02
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ر َشْرًطا.  .01  فِْعُؾ العبادة بعد خروج وقتفا الؿؼدَّ

 صؾ بصحقح الـظر فقف إلك مطؾقب خربي.ما يؿؽـ التق  .00

ُل طؾااك محؿااد   .00 ، الؿـؼااقل إلقـااا ملسو هيلع هللا ىلصكااالُم اهلل تعااالك الؿاااُـَزَّ

 .الؿاُْعِجُز بلقصر سقرة مـف ،الؿاَُتَعبَُّد بتالوتف، َقاُترتَّ بال

 .ما ُكؼؾ إلقـا كؼال غقر متقاتر  .01

 .مـ ققل، أو فعؾ، أو تؼريرغقر الؼرآن  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل صدر طـ ما   .02

 .ما رواه جؿع ٓ يؿؽـ تقاصمهؿ طؾك الؽذب  .03

 .ما لؿ يصؾ حّد التقاتر  .04

ـ غقره، أو  ملسو هيلع هللا ىلصما أضافف التّابعل إلك الـّبل   .05  .«ما سؼط بعض رواتف»مؿا سؿعف م

 صؾب الػعؾ طؾك وجف آستعالء.  .06

 آستعالء.صؾب الؽّػ طـ الػعؾ طؾك وجف   .02

 الّؾػظ الؿستغرق لجؿقع أفراده طؾك وجف الّشؿقل بال حصر.  .01

 الّؾػظ الّدال طؾك محصقر.  .00

 إخراج بعض أفراد العاّم بدلقؾ.  .00

 .ما دّل طؾك الحؼقؼة بال ققد  .01

 ما دّل طؾك الحؼقؼة بؼقد.  .02

03.   ّٓ  حدا.معـك وا الّؾػظ اّلذي ٓ يحتؿؾ إ

 ما احتؿؾ معـققـ فلكثر مـ غقر ترجح ٕحدهؿا طؾك غقره.  .04

 ما ُيػفؿ مـف الؿراد بعد التبققـ.   .05

 إخراج الّؾػظ مـ حالة اإلجؿال والخػاء إلك حالة الظفقر وآتضاح.  .06

 الّؾػظ الؿحتؿؾ لؿعـققـ هق يف أحدهؿا أرجح مـ أخر.  .12

 ؾػظ الؿحتؿؾ لؿعـققـ طؾك الؿعـك الؿرجقح بدلقؾ.حؿؾ ال  .11

 .بدلقؾ يدل طؾك ذلؽالؾػظ الؿحؿقل طؾك الؿعـك الؿرجقح   .10

 .ما دّل طؾقف الؾػظ بصقغتف ومـطققف  .10

 .الؿعـك الذي وضع الؾػظ لف  .11

ا دٓلة الؾػظ طؾك ما لؿ يقضع لف أصالة بؾ َيؾْ   .12 َزُم مِؿَّ

 .ُوِضع لف
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دٓلة الؾػظ طؾك معـك مسؽقت طـف يجب تؼديره7 لتققاػ   .13

 صدق الؽالم أو صحتف طؾقف.

زم مؼصقد لؾؿتؽؾؿ لؾتـبقف طؾك طؾة الحؽؿ   .14  .دٓلة الؾػظ طؾك معـكٓ 

ـ الؾػظ يف ٕا  .15 زم غقر مؼصقد م  .صؾدٓلة الؾػظ طؾك معـكٓ 

 .ما دّل طؾقف الؾػظ ٓ مـ حقث الـطؼ بف  .16

 ما وافؼ الؿسؽقُت طـف الؿـطقَق يف الحؽؿ.  .22

ـ الؿـطقق.   .21 ولك(: ما كان الؿسؽقت طـف أولك بالحؽؿ م  )الؿػفقم ٕا

 )الؿػفقم الؿساوي(: ما كان الؿسؽقت طـف مساويًا لؾؿـطقق يف الحؽؿ.  .20

 ما خالػ الؿسؽقُت طـف الؿـطقَق يف الحؽؿ.  .20

 .أن يدلَّ الؾَّػُظ الؿؼقَُّد بصػة طؾك كؼقِض ُحؽؿِف طـَد اكتِػاِء تؾَؽ الصػة  .21

رِط.  .22  أن يدلَّ الؾَّػُظ الؿؼقَُّد بشرٍط طؾك ثبقِت كؼقضِف طـَد اكتِػاِء الشَّ

 الؾَّػُظ الؿؼقَُّد بغايٍة طؾك كؼقِض حؽِؿِف طـَد اكتػاِء تؾَؽ الغايِة. أن يدلَّ   .23

ـ طؾك اكتػاء الحؽؿ طؿا طداه  .24  .أن يدلَّ الؾَّػُظ الؿؼقَُّد بعدد معّق

 .رفع الحؽؿ الثابت بخطاب متؼدم بخطاب مرتاخ طـف  .25

صر مـ العصقر بعد وفاتف يف ط ملسو هيلع هللا ىلصاتػاق الؿجتفديـ مـ أمة محؿد   .26

 .طؾك حؽؿ شرطل

أن يشتفر الؼقل أو الػعؾ مـ البعض فقساؽت البااققن   .32

 طـ إكؽاره، مـ دون خقف وإكراه.

 إلحاق فرٍع بلصؾ يف حؽٍؿ لِِعّؾٍة جامعٍة بقـفؿا.  .31

 ما كاكت العّؾة فقف مقجبة لثبقت الحؽؿ يف الػرع.  .30

ت العّؾة فقف داّلاة دٓلاة محتؿؾاة طؾاك ثباقت الحؽاؿ يف ما كاك  .30

 .الػرع ٓ مقجبة لف

أن يرتدد فرع بقـ أصؾقـ مختؾػل الحؽؿ، وفقف شبف بؽاؾ مـفؿاا   .31

 .َفُقْؾَحُؼ بلكثرهؿا شبًفا

 .صؾالطرق التل يتقصؾ هبا إلك معرفة العؾة الؿقجقدة يف ٕا  .32

 .مممـًا بف ومات طؾك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصمـ لؼل الـبل   .33
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ماـ قاقل أو فعاؾ أو  ملسو هيلع هللا ىلصما ُكؼؾ طـ أحد مـ أصاحاب الـبال   .34

  .طؿؾ اجتفادي يف أمر مـ أمقر الديـ

إحؽام التل شارطفا اهلُل تعاالك لألماؿ الساابؼة وقصافا طؾقـاا   .35

 .الؼرآن أو السـة

 .لؿصؾحة التل لؿ يرد يف اطتبارها أو إبطالفا دلقٌؾ خاصا  .36

 مـع القسائؾ الؿمدية إلك الؿػاسد.  .42

َجْعااؾ الّشاالء الثاباات يف الؿاضاال باققااا طؾااك حالااف، حّتااك يؼااقم   .41

 الّدلقؾ طؾك اكتؼالف.

ول  .40 ـ ٕا ـ كظائرها لدلقؾ خاّص أققى م  .العدول بحؽؿ الؿسللة ط

 ما تعارفف الـاس وساروا طؾقف مـ ققل أو فعؾ.  .40

 تؼابؾ الدلقؾقـ بحقث يخالػ أحدهؿا أخر.  .41

 .تؼقية أحد الدلقؾقـ طؾك أخر بدلقؾ  .42

حؽام  .43 ـباط ٕا ست دلة الشرطقةٓ  ظر يف ٕا  .الشرطقة بذل القسع يف اـل

 .أخذ ققل الغقر مـ غقر معرفة دلقؾف  .44

 .بقان الحؽؿ الشرطل  .45

 .الؿخرب طـ الحؽؿ الشرطل  .46

 .السائؾ طـ الحؽؿ الشرطل  .52

 

 

َّاًلبٍذا تّم انكتاب، َانحمد هلل   َآخًرا أ

 َأسأل اهلل أن يىفع بً كمَّ َمه قرأي

 مـح دعائكـىسُوا مه صانـَال ت

  ـ41/5/4111ٌ
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E َشٖب احلٓؿ١ٝ: 

 .اىخطؽٗؽ: ٟةَ اىٍٓام، وشؽضّ:اىخلؽٗؽ واىخطت٘ؽ يف شؽح اىخطؽٗؽ: ٟةَ أٌ٘ؽ اىطاج .1

 .ىُٜصاري «فٔاحص اىؽضٍٔت»ٌفّيً اىرتٔت: ٟةَ ؼتػ اىةهٔر ٌػ شؽضّ  .0

 .ىيخفخازاين «ئٗص ؼيٕ اىخٔض٘صاىخ»اىخٔض٘ص شؽح اىخِل٘ص: ىصػر اىةؽٗؽث، ٌػ شؽضّ  .3

 .فخص اىغفار ةةؽح اىٍِار: ٟةَ ُشً٘ .1

 .حلًٔٗ اٛدىث: ٛةٖ زٗػ اىّػةٔـٖ .5

 .اىفصٔل يف اٛصٔل ىيشّصا  .6

ٌُ «نِؾ اىٔصٔل إىٕ ٌؽؽفث اٛصٔل»أصٔل اىتؾدوي  .7 ٍَّ : ىؽيٖ ةَ   ػ اىتؾدوي.ط

 .اىتغاري نةف اٛـؽار ؼَ أصٔل فغؽ اٝـ٠م اىتؾدوي: ىؽ٠و اىػَٗ ؼتػ اىؽؾٗؾ .8

9.  ٌُ ٍَّ أصٔل اىفؽعفٖ: ٛةٖ ةهؽ   .ػ ةَ أضٍػ ةَ أةٖ ـٓو اىفؽعفٖط

12.  ٌُ ٍَّ أصٔل اىةاشٖ: ىِغام اىػَٗ أضٍػ ةَ   .ػ ةَ إـطاق اىةاشٖط

E َشٖب املايه١ٝ: 

 .اىخلؽٗب واٝرشاد: ىيلاضٖ أةٖ ةهؽ اىتاك٠ين .1

 : ىيلؽايف.«ُفا ؿ اٛصٔل يف شؽح اىٍطصٔل». و«شؽح حِل٘ص اىفصٔل» .0

 .ات يف أصٔل اىةؽٗؽث: ٛةٖ إـطاق اىةاطتٖاىٍٔافل .3

 .: ٛةٖ اىٔى٘ػ اىتاسٖ«إضهام اىفصٔل». و«اٝشارة يف أصٔل اىفلّ» .1

 .إٗضاح اىٍطصٔل ٌَ ةؽْان اٛصٔل: ىيٍازري .5

 حلؽٗب اىٔصٔل إىٕ ؼيً اٛصٔل: ٟةَ سؾي اىغؽُاطٖ. .6

 ٌغخصؽ اىٍِخٕٓ: ٟةَ اىطاسب. .7

 .هلل ةَ اىؽئي اىةِل٘طُٖةؽ اىتِٔد يف شؽح ٌؽاكٖ اىفؽٔد: ىؽتػ ا .8
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E َشٖب ايصاؾع١ٝ 

 .اىؽـاىث: ىٌٞام ٌطٍػ ةَ إدرٗؿ اىةافؽٖ .1

 .: ٌٝام اىطؽٌَ٘ اىشِٖٔٗ«اىٔركات». و«اىخيغ٘ص». و«اىتؽْان» .0

 .: ىيغؾاىٖ«اىٍفخصفٕ». و«اىٍِغٔل» .3

 .اىٍطصٔل يف ؼيً أصٔل اىفلّ: ىيؽازي .1

 .كٔاطػ اٛدىث: ٟةَ اىفٍؽاين .5

 .م: ىٌٚػياٝضهام يف أصٔل اٛضها .6

 .ٌِٓاج اىٔصٔل إىٕ ؼيً اٛصٔل: ىيلاضٖ اىت٘ضاوي .7

 .اٝةٓاج يف شؽح اىٍِٓاج: ىخلٖ اىػَٗ اىفتهٖ ووىػه حاج اىػَٗ .8

 .ُٓاٗث اىّفٔل شؽح ٌِٓاج اٛصٔل: ىٞـِٔي .9

 .اىتطؽ اىٍط٘ : ىيؾرنةٖ .12

 .: ٛةٖ إـطاق اىة٘ؽازي«اىختصؽة». و«اىّيٍػ» .11

 اىؽطار واىتِاين. خٖيّ٘ شؽح اىٍطيِّٖ، ٌػ ضاش٘سٍػ اىشٔاٌػ: ىخاج اىػَٗ اىفتهٖ، وؼ .10

 .: ىة٘ظ اٝـ٠م زنؽٗا اُٛصاري«غاٗث اىٔصٔل»ىّب اٛصٔل: وشؽضّ  .10

E َشٖب احلٓاب١ً: 

 .اىٔاضص يف أصٔل اىفلّ: ٟةَ ؼل٘و .1

 .اىؽػة يف أصٔل اىفلّ: ٛةٖ ٗؽيٕ .0

 .روضث اىِاعؽ وسِث اىٍِاعؽ: ٟةَ كػاٌث اىٍلػـٖ .3

 .ٔيفشؽح ٌغخصؽ اىؽوضث: ىيط .1

 .ٟةَ اىِشار اىفخٔضٖ :شؽح اىهٔنب اىٍِ٘ؽ .5

 .اىٍفٔدة يف أصٔل اىفلّ: ٙل حٍ٘٘ث .6

  .أصٔل اىفلّ: ٟةَ ٌفيص .7
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 .اىخطت٘ؽ شؽح اىخطؽٗؽ: ىؽ٠و اىػَٗ اىٍؽداوي .8

 .: ٟةَ اىيطام«اىلٔاؼػ واىفٔا ػ اٛصٔى٘ث». و«اىٍغخصؽ يف أصٔل اىفلّ» .9

 .ؼتػ اىطق اىطِتيٖ كٔاؼػ اٛصٔل وٌؽاكػ اىفصٔل: ىؽتػ اىٍؤٌَ ةَ .12

 .اىخٍٓ٘ػ يف أصٔل اىفلّ: ٛةٖ اىغطاب اىهئذاين .11

E :ٜٔنتب املتأخض َٔ 

 .إرشاد اىفطٔل: ىيةٔناين .1

 أصٔل اىفلّ: ىؽتػ اىْٔاب ع٠ف.  .0

 .أصٔل اىفلّ: ىٍطٍػ اىغضؽي .3

 .أصٔل اىفلّ: ىٍطٍػ أةٔ زْؽة .1

 .اىٔس٘ؾ يف أصٔل اىفلّ: ىؽتػ اىهؽًٗ زٗػان .5

 .ٍطٍػ ةَ صاىص اىؽرٍَ٘٘ى اٛصٔل ٌَ ؼيً اٛصٔل: .6

 .أصٔل اىفلّ: ىيةِل٘طٖيف ٌؼّنؽة  .7

 .اىؾض٘يٖ ىْٔتث اٝـ٠ٌٖ: اىفلّ أصٔل .8

 .اىٔس٘ؾ يف أصٔل اىخةؽٗػ اٝـ٠ٌٖ: ىٍطٍػ ضفَ ْ٘خٔ .9

 اىٔاضص يف أصٔل اىفلّ. ىٍطٍػ ةَ ـيٍ٘ان اٛشلؽ. .12

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

150 

 

 

رررررُػ  -1 ٍْ ِّ  اْىَط ررررر َِرررررا اىَّرررررِؼي ىِيَّ ٍَ  َؼيَّ
 

 

ْنخَِفرررررراِب 
ِ
ِّ  َوٟ َِا َشررررررْؽِؼ ٍَ َٓ  َأْىررررررر

 

َِررررررا -0 ٍَ َّٓ ررررررػَ  َف ْٗ ٠َْ٘  اىخَّْفؽِ  واىخَّْأِصرررررر
 

 

 ًَ ررررررثَ  واىُطْهرررررر ٠َْ٘  واْىِؽيَّ
ىِ  واْىررررررػَّ

 

3-  ًَّ رررر٠َةُ  ُذرررر رررر٠َمُ  اىصَّ َػا َواىفَّ ٌَ ررررْؽ  ـَ
 

 

َِ  َزْضَؾَضَِررا اىَّررِؼيْ  َؼَيررٕ َدى َؼرر  اىررؽَّ
 

رررررررررررػٍ  -1 ٍَّ َط ٌُ  ِّ لِ  َوَصرررررررررررْطتِ ْٙ  َوا
 

 

 ًْ ررر ُٓ ُشرررٔمٌ  َف َ٘ررراىِٖ ُدَسرررٕ فِرررٖ ُُ  اىيَّ
 

ُُصررُٔل  َوَةْؽررُػ  -5 ْٛ ْ٘ررؽُ  َفا ْهَخَفررْب  َع ٌُ 
 

 

ُّ  َُٗهررٔنُ  َوَكررْػ  ررا َنْفررُت ٍَ  َوَسررْب  فِ٘
 

ررررررِؼهِ  -6 َْ ررررررثٌ  َو ٌَ ُِْغٔ ْغَخَصررررررؽهْ  ٌَ ٌُ 
 

 

 ْٖ ِّ  فِررررر ررررر ٍِ رررررا ِؼْي َٓ ُخ ٍْ َغ َرهْ  َُ َطرررررؽَّ ٌُ 
 

ررررِػي -7 ْٓ َِٟت  إَِىررررٕ َح َّٔ َطرررر ٌُ  ِّ  ُنْختِرررر
 

 

ْٖ  اىَؽرراِرْف ةرررٓا وُحررْػِعُو  ِّ  فِرر  ِضْؾةِرر
 

ا -8 َٓ ُْ٘خ ٍَّ رررر ُصررررِٔل »ةِرررررر ـَ ُٔ ًِ اْى رررريَّ   ـُ
 

 

َْ  ىُِهررِوّ  رر ْؽَكررٕ ٌَ ُُصررٔلِ  إَِىررٕ َٗ ْٛ  «ا
 

رررررررا -9 َٓ َ٘اُح اوِ  َنَؽرررررررَػدِ  َأْة ٍَ ررررررر ـْ َ ْٛ  ا
 

 

ررررُػ  ٍْ ِّ  َواْىَط رررر رررراوِ  َؼَيررررٕ ىِيَّ ٍَ  اىَِّْؽ
 

فررًا -12 ٍِ ْيَخ ٌُ  َْ ررر رررا اىَِّْفرررػَ  َِرراَرةِّ  ٌِ َٓ  ةِ
 

 

ةً  َٔ َْ  َوَدْؼررر ررر َْ  ُنررروِّ  ٌِ ررر رررا ٌَ َٓ ْطُيُت َٗ 
 

ررا -11 َْ ررا َو َُ ْٖ  َأْشررَؽعُ  َأ ِب  فِرر ْٔ ْطُيرر ٍَ  اْى
 

 

َْ٘طُصرررَو 
رررَؽاُف  ىِ ـْ

ِ ْٝ ْطُتِٔب  ا ٍَ  ةِررراْى
 

 

10-  ُّ َِدىَّرررررثُ  ُأُصرررررُٔى ْٛ ّْ  ا َ٘ررررر
اىِ ٍَ ْس

ِ ْٝ  ا
 

 

ْفررررررَخِػىِّٓا َوَضرررررراُل  ٌُ  ّْ َ٘رررررر ِْ٘ف  َواْىَه
 

13-  ُّ ََ  َحررْػِريْ  َأنْ  َواْىِفْلر ر َْضَهررامِ  ٌِ ْٛ  ا
 

 

ا َٓ َّ٘ رررررادِ  َشرررررْؽِؼ َٓ
ْسخِ

ِ
ٌِٖ ةِاٟ رررررا  اىفَّ

 

11-  ًُ كَِب  إِنْ  َواىُطْه ْٔ  َوَسْب  َحاِركٌ  ُؼ
 

 

َٔ  َأوْ  رررر ْٓ  ُْٗشَخَِررررْب  َضررررَؽامٌ  َفاِؼررررٌو َف
 

ررُػْب  -15 ُْ ْ٘ررَب  إَِذا َوا
َْ  ُأذِ رر ّْ  َكررْػ  ٌَ  َفَؽَيرر

 

 

َخر٠ًِ  ِركٌ َحررررا َأوْ  ٍْ ررررر ٌُ  ُّ رررر ْْ ّْ  َفاْنَؽ  َىرررر
 

َٟ  َٟ  َأوْ  -16 َٔ  َو ررر ْٓ َتررراُح  َف ٍُ ا  اْى َٔ
رررخِ ـْ   ةِا

 

 

ْ٘ؽُ  َوَكررررْػ  ى إَِذا َطاَؼررررثً  َِٗصررررر َٔ ررررر َُ 
 

َْ  َوإِنْ  -17 ُه ُؽوطِ  َؼَيٕ َٗ ٠َ  اىةض ٍَ  اْشرَخ
 

 

َّٟ  َصررررررررصَّ  َفَِافِررررررررٌؼ   َةَطرررررررر٠َ  َوإِ
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رُ  -18 ٔض مِ  َحَصررر ْٔ ْؽُيررر ٍَ رررا اْى ٍَ َٔ  فِ٘ ررر ُْ  ّْ  ةِررر
 

 

 ًٌ َّٟ  ِؼْيرررر َٔ  َوإِ رررر ْٓ ررررٌو  َف ْٓ ّْ  َس َختِرررر ُْ  َفا
 

ًُ إِنْ  -19 ًْ  َواْىِؽْيرر ْفَخِلررؽْ  َىرر َغررؽْ  إَِىررٕ َٗ َُ 
 

 

ررررا َضررررُؽوِري   ٍَ ػٍ  َن ٍْ  َوَةَصررررؽْ  ةَِفرررر
 

ْ٘ررررررُؽهُ  -02 ْهَخَفررررررٌب  َوَغ  َواىََِّغررررررؽُ  ٌُ
 

 

ْطُيرررٍٔب  ُنررروِّ  فِرررٖ رررٔ ٌَ رررؽُ  ُْ  اىخََّفهض
 

َْ٘طُصررَو  -01
َٔ  ىِ رر ْْ ُْ٘و َو

ىِ ْؽِشررُػ  اىررػَّ ٍُ  اى
 

 

رررررَؽْادِ  إَىرررررٕ ٍُ رررررُػ  َفرررررإَِذنْ  اى ٍَ  ُٗؽَخ
 

00-  ًَّ رِ  َْٗطُصرررُو  اىَّرررِؼي ُذررر ٔض  ةِاىخََّصررر
 

 

ْ٘رررررؽِ  رررررَؤدَّى َسرررررْؾمٍ  ةَِغ ٍُ  اىََِّغرررررؽِ  َف
 

دٌ  -03 َِ  َحرررررررَؽدض ْٗ رررررررَؽ ٌْ  َفرررررررَؽاِسُص اَٛ
 

 

 َِ ْ٘ َٓ ْس َٔ ْي اىررر ِٔ ْفرررَخ ٌُ َ  َوَشرررٌم   َعررر
 

 

ُُصررررٔلِ  َأِدىَّررررثُ  -01 ْٛ ّْ  َكرررراُىٔا ا  َأْرَةَؽرررر
 

 

رررررررَِّثُ  نَِخاُةَِرررررررا ّْ  َواىفض ْؽَحِفَؽررررررر ٍُ  اى
 

رررراعُ  َنررررَؼىَِم  -05 ٍَ ْس
ِ ْٝ َ٘رررراُس  ا  َواْىِل

 

 

رررررا ٍَ ُٓ ْٖ  َفَي ررررراُس  َشرررررْؽِؼَِا فِررررر ـَ  َأ
 

ا -06 َْ خِْصرررَطاِب  َكررراَل  َوَةْؽرررَػ ـْ
ِ
 ةِاٟ

 

 

َْصرروِ  ْٜ ررا ىِ َٓ ًُ  فِ٘ ْؽَغرر َْصررَطاِب  ٌُ ْٛ  ا
 

07-  َٖ رر ٌٖ  اْىَهرر٠َمُ  ِْ رر ْٓ َُ ررُؽ  ٌْ  َوَعَتررؽْ  اَٛ
 

 

َ   َؼررْؽٌض  ٍَ َْ  حرررَ رر ررا َأُةررٔكَ  ٌَ ررؽْ  َٗ ٍَ  ُؼ
 

08-  ًٌ َْ٘لررررررررثٌ  وَكَفرررررررر َشررررررررازُ  َضِل ٌَ 
 

 

 َٔ ررر ْْ َْ  اىَّرررِؼي َو ِّ  َؼررر  ََِْٗطرررازُ  َأْصرررِي
 

ؽُ  -09 ٌْ َ ْٛ ُسررررِٔب  َفررررا ُٔ َدا إِنْ  ىِْي  َحَشررررؽَّ
 

 

 َْ َٔ  َصاِرٍف  َؼ تَْو  اْسخَِِْب  َُْط َدى ـُ  اىؽَّ
 

ُْٗهرخرررررََفٕ -32 ةٍ ةِ  و ررررؽَّ ررررؽِ  فِررررٖ ٍَ ٍْ  اىُؽ
 

 

 َّٟ مِ  َدلَّ  إَِذا إِ ْٔ ؽِ  َنَصرررررررررر ْٓ رررررررررر  اىةَّ
 

َْ  َنررانَ  إِنْ  -31 رر ٍَّ
ررَم  ٌِ َُ ررخِْػَؼاوُ  ُدو ـْ  ا

 

 

ْ٘رررررررُؽهُ  ررررررراٌس  َوَغ ٍَ
 ُدَؼررررررراوُ  َأوْ  اْىخِ

 

ؽُ  -30 ٌْ َ ْٛ ٌٖ  َوا ر ْٓ َْ  َفَخرٕ َٗرا َُ هِ  َؼر  ِضرػِّ
 

 

ررًػا َحتِررػْ  َٟ  فِررٖ ْٗ َْ َؼْتررِػهِ  َوةِررػْ  َز رر
ٌِ

 
 

ُِٗٔسررُب  -33 وَ اى و ْٖ رر َُ  َٟ  اىَّررِؼي ةَّ هِرر ٍْ ُٗ 
 

 

 َّٟ ِّ  إ رررررْػُعُو  ةِررررر َٗ  ِّ َُ  فِ٘ررررر ٌِ رررررْؤ ٍُ  اْى
 

ً٘ا َٟ  -31
ِْ ررررا ٘ ا ـَ ررررا َأوْ  َصررررتِ َُ ْشُِٔ ٌَ 

 

 

ْهَؽْرررررًا ٌُ  ِصرررررَِ٘ارَ  َؼررررراك٠ًِ  َةرررررْو  و
 

طُِترررٔا ةِررراْىُفُؽْوعِ  َواْىَهرررافُِؽونَ  -35 ْٔ  ُع
 

 

ا َٓ
رررؽُ  َوَشرررْؽطِ ٌْ َ ْٛ  ُِٗٔسرررُب  َٟ  َكرررْػ  َوا
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ْرررررِو حَ  -36 ٍِ ررررػٍ َن ْٗ ِػ ّْ  ةِررررّ ْٓ َٗ ِٔ  َواىخَّْفرررر
 

 

َةاَضرررررثِ  َواىَِّرررررْػِب  ِ ْٝ ّْ  َوا َٗ ِٔ ْفرررررَخ ٍُ  اى
 

ُٖ ِضررػض  -37 رر ْٓ ررؽِ  َواىَِّ ٌْ َ ْٛ ررا ا ٍَ ررَتَلا فِ٘  ـَ
 

 

ًْ  َنررررر٠ ٌم إنْ  َحُلررررر َطرررررؽِّ  ُأْطِيَلرررررا ٌُ
 

ْػِق  -38 رْو  َواْىهِْؼِب  َوَعَتٌؽ ىِيصِّ ٍَ  اْضَخ
 

 

ْ٘رررُؽهُ  َةرررا َوَغ ُْ ِٝ رررا ا ٌَ ْو  َوَؼررراٌم  ٍَ  َشررر
 

رررا -39 َق  ٌَ ْٔ  اْىَفرررْؽدِ  ةِررر٠َمِ  َواِضرررػٍ  َفررر
 

 

ررررػِ  ٍْ َفررررانُ  َواْىَش ُْ ِٝ ْ٘ررررؽُ  َنا  َؼْتررررػِ  َع
 

12-  َْ رررر ٌَ ررررا َو ٌَ ََ  َو رررر ْٗ َخررررٕ َوَأيض  َأ ٌَ  َو
 

 

 َٟ  َأَحررررٕ َكررررْػ  اىَِّهِررررَؽاِت  فِررررٖ إَذا َو
 

ررررررررِؼه -11 َٓ ًُ  َف رررررررر ٍِّ َٟ  ُحؽ  اَْٛكررررررررٔا
 

 

 َٟ ررررررٔمَ  َو ٍُ ْطررررررُؽُق  ُؼ َٗ  َٟ  اَْٛفَؽررررررا
 

 

ررراوَ  -10 ٍَ َُّ ُْ٘ص  إِ ْ٘رررؾٌ  اىخَّْغِصررر ِ٘ ٍْ رررا َح ٍَ
 ىِ

 

 

 َْ ررر ٌِ  ْٔ رررْؽِط َىررر َيرررٍث ةِاىةَّ ٍْ ا ُس ٌَ َلرررػَّ ٌُ 
 

رررْو  َوِصرررَفثٍ  -13 ٍِ َّ٘رررػِ  َؼَيرررٕ َواْض َل ٍُ  اْى
 

 

رررا َٓ ْطيَل ٌُ  ََ هِررر ٍْ ٍُ  َواْؼَخٍرررػِ  َةرررْو  اْى
 

11-  ْٖ ررخِْرَِا َذْاكَ  فِرر ـْ
ِ
ررخِْغَؽاِق  ةِرر٠َ  اٟ ـْ  ا

 

 

َْ٘رُترررَج 
ًُ  ىِ ِّ  اْىُطْهررر  َتررراكِٖاىْ  فِرررٖ ةِررر

 

خَِّصرررر٠ً  -15 ٌُ  ْٔ ْ٘ررررؽِ  َوَىرررر  اْىِشررررِْؿِ  ةَِغ
 

 

َٔ َكَتْضرررُج  ْطررر ْ٘رررؽَ  اىخِّْترررؽَ  َُ  َفْيرررؿِ  َغ
 

هُ  -16 يْ  َةْؽررر ِ  إِْعرررَؽاُج  َوَضرررػض ِٔ ِْررر ٍَ  اْى
 

 

 َْ رررر دٍ  ٌِ َخَؽررررػِّ ررررا ٌُ ٍَ ِٔ  فِررررٖ ةِ  اىَِّْطرررر
 

ُّ َنِؽِْرررررررِػيْ  -17 ررررررر ٍُ ْٗ  َوَسرررررررا ٌِؾ َحْلِػ
 

 

فرررررًا َأْىرررررُف َؼْترررررػِ  ٍْ رررررْاًو َع ٌَ َّٟ إِ  إِ
 

ررررصِ  -18  ةِاْىهَِخرررراِب  اْىهَِخرررراَب  َوَعصِّ
 

 

ررررررَِّثٍ  ـُ ْٖ  َو رررررر ِٓ َ٘رررررراِب  ةِرررررر٠َ  َن
 اْرحِ

 

ررررصِ  -19 ْ٘ررررػَ  َوَعصِّ
ٍِ َ٘رررراسِ  اْىَش  ةِاْىِل

 

 

 َْ رررا َوُنررر ًٓ ْ٘  فِرررٖ اىَِّررراسِ  َفطًِِرررا َفِل
 

 

رررررٌو  -52 ٍَ ْش ٌُ رررررا و َ٘رررررانِ  اْضَخررررراَج  ٌَ  ىِْيَت
 

 

َْٗضررررراُح  َوَذىِرررررَم 
ِ ْٝ ْٖ ىِيْ  ا َؽررررراُِ ٍَ 

 

 

ررررا َواىررررَِّصض  -51 ٌَ  َٟ  ٌَ هِرررر ٍْ ٌُ  ُّ  َحْأِوُٗيرررر
 

 

ْ٘رررررَو 
رررررا َوكِ ٌَ  ُّ ُّ  َحْأِوُٗيررررر  َحِِْؾُٗيررررر

 

 

ؽُ  -50 ِْ َِ  اىَّررِؼي اىغَّررا ْٗ ررَؽ ٌْ َ
ررْو  ِٛ ٍَ  اْضَخ

 

 

ا ٍَ ُٓ ررؽُ  َةْؽُضرر َٓ ًْ  َأْع َٓ ررْو  َذا َفرراْف ٍَ  اْىَؽ
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َْ  َوإِنْ  -53 ُهرر ِّٖ  َٕؼَيرر َٗ ررُو  اْىَغِفرر ٍَ   ُْٗط
 

 

ررررررا ٍَ
ررررررُػلض  ىِ َٗ  َٔ رررررر ُٓ ُل  َف ررررررَؤوَّ ٍُ  اى

 

 

ًِ  َرْفررػُ  اىَِّْفررُظ  -51  ةِاْىِغَطرراِب  اْىُطْهرر
 

 

ْٖ  َحَؽاَعررررٕ إَذا َْىَترررراِب  ٗررررا ُأوىِرررر ْٛ  ا
 

ْ٘رررررررؽِ  -55 ْةرررررررَػالِ  إِْةرررررررَػالٍ  ةَِغ
ِ
 َوةِاٝ

 

 

رررررخِْلَتالِ  َنَِْفرررررِظ  ـْ
ِ
رررررخِْلَتالِ  اٟ ـْ  ةِا

 

ْ٘ؽِ  َيرررررررظَ َأغْ  َوَةرررررررَػلٍ  -56  َنررررررراىخَّْغِ٘
 

 

 ََ ْ٘ ؽِ  َةرررر ْٓ رررر َ٘اِم اىةَّ ْ٘ررررؽِ  ِصرررر  َواىخَّْهِف
 

57-  ِّ ٌِ ْٔ ْ٘رررررررِف  َوَةرررررررَػلٍ  ةَِصررررررر  َعِف
 

 

ةِ  ررررررررِث اىِؽررررررررػَّ َٗ ْ٘ررررررررِف  َنآ  َواىخَّْغِف
 

ررررررَِّثُ  وُحرررررررَِْفُظ  -58  ةِاْىهَِخرررررراِب  اىفض
 

 

ررررررَِّثٍ  ـُ ررررررٔ َو ُٓ َ٘رررررراِب  ةِرررررر٠َ  َن
 اْرحِ

 

 

ُل  -59 ْٔ ِّ٘ػِ  َوَكررررر ررررر رررررامِ  ـَ َُ ّْ  اٛ ررررر  ُضشَّ
 

 

 ُّ ررررررررر َُّ َ ِٛ  َُ ِّ٘ َتررررررررر ٍُ ّْ  اى ررررررررر َطشَّ ٍَ  اى
 

ررْو  -62 ٍِ ِّ  َؼَيرٕر َواْض ررا اْعخَِصاِصرر ٍَ  َفَؽررْو  ةِ
 

 

ُْ٘و  اْىُلْؽَةررثِ  فِررٖ َنررانَ  إنْ 
ىِ  َدّلْ  َواىررػَّ

 

َخَفرررٕ إِنِ  -61 ُْ رررْو  ا ٍِ الِ  َؼَيرررٕ َفاْض َٔ  َأْكررر
 

 

رررررررا َٓ َكرررررررُف  َذاىُِر ْٔ ِْشرررررررَهالِ  ُٗ ْٞ  ىِ
 

ُْ٘و  ْؽَةرررررررثُ اىلُ  َحَِْخِفرررررررٖ َأوْ  -60
ىِ  َواىرررررررػَّ

 

 

 َٔ ررررر ْٓ رررررُٔل  َؼَيرررررٕ َف ٍُ ْط ٌَ  إَةاَضرررررٍث 
 

ىُِ٘و  َُٗٔسررررُػ  َأوْ  -63 ّْ  ُدْونَ  اىررررػَّ  اىُلْؽَةرررر
 

 

ِّ  َفاْعُصررْص  ْررروِ  ةِرر ٍِ ّْ  ِضررػِ  َن  اْىُؽْؾَةرر
 

ررررررررثٌ  -61 ررررررررُؽهُ  َوُضشَّ ْٗ  إِْط٠ََكررررررررا َحْلؽِ
 

 

 ْٔ ًحا َوَىرررر ْٔ ررررُه ررررَلاَكا َفرررراْحُؽكِ  ـُ  اىةِّ
 

رررا -65 ٌَ َْ  َو ؽِ  ُرِوْي َؼررر ٍْ ْفرررخَْهرَؽِ  َِررراَس ٍُ  اى
 

 

ِسرررُب  ْٔ ُ٘ ًَ  َف  اْىَغَترررؽِ  ةِِصرررْػِق  اْىِؽْيررر
 

ِسرررُب  -66 ْٔ ُٗ َضرررادُ  َو ْٙ ًْٗضرررا ا ررر٠َ  َأ ٍَ  َؼ
 

 

َلرررراَل  َواْحررررُؽكْ  ٌَ   ٖ رررر٠َ  َحرررراةِِؽ ـَ  َأْر
 

67-  َّٟ َْ٘و  إِ رررررر
ـِ َؽا ْ٘ػِ  اْىَفَخررررررٕ ٌَ ررررررِؽ  ـَ

 

 

رررررا َٓ َُّ َْ  َفإِ ررررر َيرررررثِ  ٌِ ٍْ دِ  ُس ْٔ ْفرررررُِ ٍَ  اى
 

رررررررا -68 َٓ َُّ َ
ِسرررررررَػْت  َؽْج ُحرخرُتررررررررِّ ِٛ ُٔ  َف

 

 

ْفرررََِػةً  ٌُ  َْ ؽِهِ  َؼررر ْٓ رررَػْت  ِصررر ٍِ  َفاْؼُخ
 

 

َفرررررراَق  إِنَّ  -69 رررررراوِ  احِّ َٓ  اْىَؽْصررررررؽِ  ُفَل
 

 

رررررررٌػ  ٍَ ْؽَخ ٌُ  ِّ ْ٘ررررررر
ْ٘رررررررؽِ  فِ ْهرررررررؽِ  ةَِغ ُُ 
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َْ  َؼَيٕ َنَؼا -72 ر ٌَ  ًْ ُْ ّْ  ُٗطرَخزض  َةْؽرَػ  ةِر
 

 

 ْٖ ّْ  َنررانَ  َؼْصررؽٍ  َأيِّ  فِرر ّْ  َفاْفَلرر َختِرر ُْ  َوا
 

71-  ًْ َْ  َوَىررر ُهررر ًْ  ُْٗةرررَخَؽطُ  َٗ ُٓ ِلَؽاُضررر ُْ  ا
 

 

زْ  َفرررر٠َ  ِّٔ ًْ  َةْؽررررَػهُ  ُحَشرررر ُٓ خَِلاَضرررر ُْ  ا
 

ُل  -70 ْٔ َْ  َوَكرر رر ًْ  فِررٖ َُٗٔىررُػ  ٌَ ِٓ َ٘رراحِ  َض
 

 

 ٌٔ ًْ  َؼَيرررٕ َصرررارَ  َوإِنْ  َىْغررر ِٓ  ِصرررَفاحِ
 

ُل  -73 ْٔ ًْ  َوَكررر ِٓ ًْ  َةْؽِضررر ِٓ ْ٘  َنرررافِٖ َؼَيررر
 

 

 ُّ َْ  َوفِْؽُيرررررر  ِعرررررر٠َِف  ةِرررررر٠َ  َىهِرررررر
 

ررررا َْ٘ؿ َوَىرررر -71 ٌَ  ُّ ْٖ  َُٗلُٔىرررر ررررَطاةِ  اىصَّ
 

 

 َْ ررررٍث َؼرررر َْصررررَطاِب  َأْنَرررررؽِ  ةُِطشَّ ْٛ  ا
 

 

َٔ  َفررْؽعٍ  َوَردض  -75 ْطرر ًِ  َأْصرروِ  َُ  اْىَغْصرر
 

 

رررررثٍ  َؽرررررثٍ  ىِِؽيَّ ٌِ ْٖ  َسا ًِ  فِررررر  اْىُطْهررررر
 

76-  َٔ رر َ٘رراُس  ُْ ّْ  َوَسررْػتَّ  إِنْ  اْىِل رر  اْىِؽيَّ
 

 

 ًّ ِسَترررررر ْٔ َ٘رررررراُس  َفُلررررررْو  ٌُ
ّْ  كِ رررررر  ِؼيَّ

 

َْ  َوإِنْ  -77 ّْ  َفُلررررْو  َدىَّررررْج  َحُهرررر َىرررر َٟ  َد
 

 

ٖض  َناْىَتررررررراىِ ِ 
رررررررتِ ّْ  َزكِّ  اىصَّ اَىررررررر ٌَ 

 

َِ  َؼَيرررٕ اْىَفرررْؽعَ  َحرررؽَ  َوإِنْ  -78 ْ٘  َأْصرررَي
 

 

 ُّ ِّ  َأْىِطْلررررر َْشرررررَت ْٛ َْ  ةِا ررررر ٌِ  َِ ْٗ رررررَؼ َْ 
 

َ٘ررررراُس  َوُكرررررْو  -79
ٍّ  كِ  َناْىَؽْترررررػِ  َشرررررَت

 

 

 ُّ ْٔ  ُٗخرررررررِْيُف ْ٘ررررررؽِ  َوَىرررررر ررررررػِ  ةَِغ ٍْ  َؼ
 

َْ  اْىَفررْؽعِ  فِررٖ ُةررػَّ َٟ  -82 رر ٌِ  ّْ ررَت ـَ َِا ٍُ  اْى
 

 

رررثِ  َْصرررِو واْىِؽيَّ ْٜ َٖ  ىِ ررر ْْ ّْ  َو  اْىَشاىَِتررر
 

ْؽُيررٔلِ  فِررٖ ُحْطررَؽدَ  َأنْ  ىِْيُطْهررً -81 ٍَ  اْى
 

 

ًِ َأنْ  ْخَتررررررػَ  َواْىُطْهرررررر ْ٘وِ  َٗ
ىِ  ىِيررررررػَّ

 

 

خِْصرررَطاُب  َكررراُىٔا -80 ـْ
ِ
ُُصرررٔلِ  َواٟ ْٜ  ىِ

 

 

رررررثٍ  خَِفرررررا ِْرررررَػ ؼِ  َنُطشَّ ُْ ْ٘وِ  ا
ىِ  اىرررررػَّ

 

َْصرررُو  -83 ْٛ ْ٘ررروِ  َوا ْٖ  ىِيخَّْطِي َِرررافِػِ  فِررر ٍَ  اْى
 

 

َضارِّ  َؼْهُؿ  ٍَ راِرعِ  َةْؽِد  َةْؽَػ  اْى  اىةَّ
 

 

 

َِ  َحررؽَ  َوإِن -81 ْٗ ررَؽ ٌْ  َحَؽاَرَضررا َكررْػ  اَٛ
 

 

 ََ َهرررر ٌْ ررررػُ  َوَأ ٍْ  اَحَِاُكَضرررر َفرررر٠َ  اْىَش
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

155 

85-  َٟ َج  َوإِنْ  َفِلْف  َأْو  ٍْ  اِٙعرَؽا َؼِي
 

 

ررررررٌظ  ـِ َْ  َفَِا ِّ  َفُهرررررر ررررررَؼانَِؽا ةِرررررر ٌُ 
 

ْٖ  َُٗغررررصَّ َواِضررررٌػ  َوإِنْ  -86  َواىرَّرررراُِ
 

 

ًض  ُؽررررر َٗ  ُّ ْٖ  ةِررررر٠َ  َفاْعُصْصررررر اُِ َٔ  َحررررر
 

ْ٘ررُد  -87 ررا فِررٖ َوَض ٍَ ِٓ ْ٘ ررا نَِي ٍَ ُْ  ن٠ِ
 

 

ا ٍَ ُٓ رْو  َفاْعُصْص ٍَ ا َواْؼ ٍَ ُْ ْلَخَضرا ٍُ  ةِ
 

مِ  -88 ؽَ  َوَكررررػِّ ِْ ْ٘وِ  فِررررٖ اىغَّررررا
ىِ  اىررررػَّ

 

 

ِٔسررَب  ٍُ ًَ  َواْى ْٗرروِ  َؼَيررٕ اْىِؽْيرر  اىخَّْأِو
 

89-  َِّ ررررررَِّثَ  َواىغَّرررررر  َواْىهَِخاَةررررررا َواىفض
 

 

َ٘ررراسِ  َؼَيرررٕ ًِ  اْىِل َٓ  اىِغَطاَةرررا َفررراْف
 

رررا -92 ٌَّ َ٘ررراُس  َأ ٖض  اْىِل ا َفررراْىَشِي ٌَ  ُكرررػِّ
 

 

ِّٖ  َؼَيرررٕ رررا َفاْشرررُهؽِ  اْىَغِفررر ٍَ َؽيِّ ٍُ  اى
 

 

ررْؽطُ  -91 ررػٍ  فِرٖر َواىةَّ َٓ ْشَخ  َصرراَضتَا أَن ٌُ
 

 

 َغاىَِتررررا َوِع٠ًَفررررا َوَفْؽًؼررررا َأْصرررر٠ً 
 

ًتا -90 َْ ررررْؼ ٌَ ررررا َو ٌَ َٔ  َو رررر ْؽَخَتررررؽُ  ُْ ٍُ  اْى
 

 

 ًِ َْ  ىِْيُطْهررررر ررررر َٗاحَِِرررررا ٌِ  َواْىَغَترررررؽُ  آ
 

َٔ  َوُىَغررررثً  -93 َٔ  َواىَِّْطرررر رررر ْٓ ررررَػهْ  َف ٍْ  ُؼ
 

 

َواةِ  َوَضاَىرررررثَ  ًْٗضرررررا اىرررررؽض هْ  َأ  ُؼرررررػَّ
 

 

ررادُ  -91 َٓ
ْسخِ

ِ
ْٖ  اىطَّاَكررثَ  َةررْؼُىَم  َواٟ  فِرر

 

 

ررررا َحْطِصرررر٘وِ  ٌَ  ُّ ْٖ  َطَيْتَخرررر  ىَِخْهَخِفرررر
 

َْ  َوُنرروض  -95 رر ررادِ  َؼَيررٕ ٌَ َٓ
 َصررَتَؽا اْسخِ

 

 

ًْ  إنْ  رررررؽْ  َىررررر ِّ  َُٗلصِّ ْ٘ررررر  ُأِسرررررَؽا َفَؽَي
 

96-  َٟ  ُّ ررررر َُّ ُْ٘ب  َأ ِصررررر ٍُ ْ٘رررررُػ َواىخَّلْ  اى  ِي
 

 

لٍ  َكُتررررررُٔل  ْٔ ُّ  َكرررررر اَىرررررر ٔدُ  ٌَ ُٓ  ُشرررررر
 

97-  ًْ ْزهُ  َوَىرررر ِّٔ ررررادِ  ىِررررِؼي ُُشرررر َٓ
 اْسخِ

 

 

ًُ  َوَرةضَِرررررررررا رررررررررَػادِ  َأْؼَيررررررررر  ةِاىفَّ
 

 

رررررج -98 ٍَّ رررررَؼا َح َْ رررررَؽامِ  آِعرررررؽُ  َو ٍَ  اْى
 

 

رررررُػ  ٍْ ِّ  َواْىَط ررررر رررررامِ  َؼَيرررررٕ ىِيَّ ٍَ  اىخَّ
 

ً٘ا -99 َصيِّ رَػى َؼَيرٕ ٌُ ُٓ ْ٘رؽِ  اْى  اْىَتَةرؽْ  َع
 

 

 ِّ ِْ٘ص  اىُغررررؽِّ  َوآىِرررر َصرررراةِ ٍَ َررْ  اْى  اىررررػض
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