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 مقدمة

 بهالهرف  رى َا  ررظ  الفقهاء وعلماء األصول درج
العتبارات شررعة  و نههيةر  يرد دل علرس مقارةر الفررظ  رالهملر َا ادل

 رررا نرررن صبةرررف ادلارررلمُت  هرررو  ررررظ عرررُتم ونرررا  ررران نبلو رررا نرررن رلمرررو  ادلارررلمُت  هرررو  ررررظ   مرررا  ررران نبلو   ؛عرررُت و ررررظ  فا ررر 
و ائرردل  م.و عترره يررلا التقاررةر نررن التألررهةفات األصررولة  اةور رر  ا درايرر  اخلبرراأل المرررعرم ومألررهة  األ  ررام المرررعة (1) فا رر 

اليت زباطف هبا األنر  ا رلموعهرام والفرروظ العةهةر  الريت االشتغال  ى متيلس نن الها ة  العملة  ا التمةةز  ُت الفروظ احلضار   
 خياطف هبا  ل  رد نن أ راد األن .

غَت أنى لؤلير   قرد  قرر نفهروم  رروظ ال فا ر  رغرر أبةترى البالغر م  برةة رو ر  فرةق م وأيرَت  هروم  مارخيةر  زلردودلم  
أيرل ولعرل ريرَت شرايد علرس ألرا أن الواةرف الرل  درج  ا تللت يلا ادلفهوم وفةعت نرن أصرالتى و ردمت نرن  عالةترى اإلةرائةر م

 قردت األنر  وفةفر    رُتعلس أ رو   ثرل نلفت  للهملر  مثال علس  ررظ ال فا ر م رياصر  ا نألرهفات العألرور ادلتر ريرل  األصول
نرًتدد ا القرول أن المهود احلضار م لةة َال صبلل اجلهازلم ويو نثال  بل شا ال  د و أن  ًتك َحياءو ا البلشرعورم وععلهرا ال 

 هررو  رربل ر ررف  عرره عررن وفررف األنرر  الرريت  قرردت احلايرر  االةتماعةرر  ونامررت  ةهررا الوفررائ   ميررلا ادلثررال َن  رران  عرره عررن شرررء
  االةتماعة  والفروظ احلضار  م ومل مبق َال الألبلل علس ادلومس  واةف اةتماعر مؤد ى.

الوفررعة   ألررورل أو  رر ريرب  ررل و ألررورل أعمررقم و  فررر شررايدا علررس ال نملررن أنهررا نغرراق َأا نلهررا أنهررا نازلهررا نعررة  يررلو و 
غةاأل نفهوم ال فا   أنها ال نزال نعرة  عالر  علرس أنرر الغررأل ا  رل شررءم لرةة  قرع  ةمرا  تعلرق  وانرف احلةرال ادلاد ر م ول رن 

 أ ضا ا صمةر نقونات  ةامها االةتماعة . 
 َا عرررظ ثانةررا  مررا  هرد  التارخيةر . ا ر  نررن أيررر يرلو الفهرروم َا ربر ررر نفهروم  رررظ ال ف أوال و هرد  يررلا ادلوفرو 

اليرتقراء و ألرر احلراالت  أصرولة  زلاولر  اةتهاد ر رلمل الفروق اليت سبةز  رظ ال فا   عن  رظ العُت. و هرد  ثالثرا َا عررظ 
 اليت  هقلف  ةها  رظ ال فا   َا  رظ عُت.

 كفايةال العين وفرض تحرير القىل في مفهىم فرض -أوال 

 أو الفرض تعريف الواجب -1
: الوةوأل ا اللغ  يو يقوط المرء الزنا زللىم  اقوط المخص نةتام  إنى الفرض والواجب في الوضع اللغويأ/ 

    اقع الزنا زللى النقبا   ر تى  ادلوتم ونهى نولى معاا:
    

     (2) م أ  يقبت نةت  الزن  زللها. ونن ألا نولى
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 (:فإذا وجب ال تبكين باكية )(3) وند مسس المر  الواةف هبلا االير للزونى للم ل . أنا الفرظ  هو ا اللغ  دبعٌت .
 ؛ أ  نّدر.(4) ( زكاة الفطر  فرض رسول اهلل)  نّدرم ونهى نول ا ن عمر 

 االعررراأل يرررو اخلبرراأل الررردال علررس طلرررف الفعرررل طلبررا ةازنرررا الزنرررام : فررري االحرررطالع ال رررعيالفرررض والواجرررب أل/
َأا  حبةرري  ثرراأل  اعلررى و عانررف مار ررىوالوةرروأل يررو أثررر يررلا اخلبرراألم والواةررف يررو الفعررل الررل  طلبررى المررر  علررس يرربةل االلررزام 

 .(5)وةدت المروط وانتفت ادلوانف
المرررعر عهررد صبهررور الفقهرراءم  همررا دبعررٌت وا رردم ريبل ررا لل هفةرر  الررل ن وال  رررق  ررُت الواةررف والفرررظ ا االصررببل  

 بلقون الفرظ علس احل ر الثا ت  دلةل نبعرم و بلقرون الواةرف علرس احل رر الثا رت  ردلةل فرٍت. ويفرن نارَت ا يرلا الب ري 
 علس و ق اصببل  اجلمهور.

 فرض العين مفهوم -2
طلررف الفعرل الواةررف نرن  ررل    "ل ههرا نت رردل ا ادلعرٌت ونرن أألهررا أنرىعرر   ررظ العررُت   لفراة  ثررَتل سلتلفر  ا ادلبررٌت  

 . "(6)وا د خبألوصى أو نن وا د نعُت  خألائص الهيب  
نن  رل  ررد نرن أ رراد ادل لفرُت  عةهرىم حبةري حيمرد الزنا  القةام  ى طلبا ةازنا طلف المر  يو الفعل الل   فرظ العُت 

َأا ايرتثهةها  رروظ العرُت  - أن  هروأل ن لر  عرن ن لر  يفريرر ا القةرام  رى عمونرا ألر    اعلى و ثاألم و لم مار ى و عانفم وال
ل رل  نلرزم اخلبراأل م ك  ررظ العرُت ايرت ق اإلا والعقراألوعلةى  من نام  فرظ العُت ايت ق األةر و الثواألم ونرن مرر  .ادلالة  

َال  رر ن  قرروم  ررى  ررل  رررد  وال مررتر مررهه  ال ف العةررٍتادلقألررودل نررن الواةررالمرررعة   ادلألررل   اعتبررار أن  أ ررراد األنرر   عةهررىم نررن  رررد
  هفاى علس الوةى ادلبلوأل شرعا.

 فرض الكفاية مفهوم -3
ن مل  قرر  ": أنى الفعرلل ا معر فىة ق  رظ ال فا   أنا نفهوم  الرل  َأا  نرام  رى نرن   فررم يرقع عرن يرائر الهراسم َو

ال  هررتملر األنررر َال  مفا رر  أنررر  لررر متعلررق  ررى نألرراو د هةرر  ودنةو رر :"  رررظ ال  ونررال الرا عررر. (7) ررى نررن   فررر أا الهرراس  لهررر"
حبألررروذلا  قألرررد المرررار  ربألرررةلهام وال  قألرررد م لةررر  الوا رررد هبرررام خبررربل   رررروظ األعةررران  رررإن ال رررل ن لفرررون هبرررام شلت هرررون 

 .(8)" ت ألةلها
دل لفررُتم ال نررن  ررل  رررد نررههر نررن رلمررو  اطلبررا ةازنررا الزنررام  طلررف المررر  القةررام  ررى الفعررل الررل يررو  فرررظ ال فا رر   

 عةهىم  اخلباأل ا  رظ ال فا   نوةى َا  صباع  ادلالمُت أو األنر  ا رلموعهرام ولرةة جلمةرف أ راديرام  رل  ررد  عةهرىم  اعتبرار 
 قرق أن ادلألل   ادلقألودل نن الواةف ادلبلوأل متر  قةام البع  نةا ر  عرن يرائر أ رراد ا تمرف هبرلا الواةرف علرس الوةرى الرل  مت

  ى ادلألل   المرعة  ادلقألودل  ما ية يت.  تر ى ال فا   وم
 وخنلص نن ربر ر القول ا نفهوم  رظ ال فا   َا مقر ر اةددات الثبلث  التالة :

م ومت قرق  رى العدد ر  والهوعةر  أن  رظ ال فا   َأا أنانى البع م أ  نانوا  ى نةانا  تر  ى الواةف علرس وةرى ال فا ر  -
 .المرعة  ادلقألودلم ايت ق يلا البع  األةر والثواألم و يقع عن البانُت اإلا والعقاألادلألل   
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أا نرررام  رررى الررربع   -  مل مت قرررق  رررى ادلألرررل   المررررعة  ادلقألرررودلم   م أمت قرررق  رررى ال فا ررر  العدد ررر  والهوعةررر مل نةانرررا َو
 ايت ق يلا البع  األةر والثواألم ومل  اقع عن البانُت اإلا والعقاأل.

أا مل  قر  ى أ  وا د نن ادلالمُت نن أيل ال فا   القادر ن علةىم أشبوا صبةعا وايت قوا  لهر الوزر والعقاأل. -    َو
 سبب تسميتو بفرض الكفاية -4

 ررؤلن  عررل الرربع   ةررى   فررر ا يررقوط اإلا عررن يررائر ادلاررلمُتم  مررا أشررار َا ألررا صررا ف  ترراأل القواعررد والفوائررد 
ن  لفعل الواةف نن  رل وا رد خبألوصرى أو نرن وا رد نعرُت  خألرائص الهريب َأا طلف ا األصولة   قولى:"  هرو  ررظ العرُتم َو

 رران ادلقألررود نررن الوةرروأل َقررا يررو َ قررا  الفعررل نررف نبررف الهملررر عررن الفاعررل  ةاررمس  رفررا علررس ال فا رر م ومسررس  ررللا ألن  عررل 
 .(9)"البع   ةى   فر ا يقوط اإلا عن البانُت

   
 ةلفروض الكفاي تصنيف عام -5

و نبررل التعرررظ أليررر الفررروق  ررُت  رررظ العررُت و رررظ ال فا رر  عرردر  هررا أوال أن نقرروم  ت د ررد أوق و ألررر َصبرراق ألنرروا  
الواةبات واألعمال اليت مدريل ا نفهوم  رظ ال فا  م  والل   د عها َا ألا يو غةراأل الهملررل المرمولة  وغلبر  الهملررل اجلزئةر  

 روظ ال فا   أنور  لةر  متعلرق ا أ ثر نألهفات أصول الفقىم ةاء ا  تاأل األشباو والهملائر:" التباةبة م  الهاب  ذللا ادلفهوم 
أا  هبرا نألرراو د هةر  أو دنةو رر  ال  هرتملر األنررر َال حبألروذلام  بلررف المرار  ربألررةلها ال م لةر  وا ررد نههرا  عةهررى خبربل  العررُتم َو

نرن  ارقع  رى  ال رل  ررظ أو معبرل أا  رل نرن نردر علةرى َن علرر  رى  نام  ى نن  ةى  فا   يقع احلرج عن البرانُت أو أز رد علرس
 .(10)".. و روظ ال فا    ثَتل نهها ذبهةز ادلةت غابل وم فةها وضببل وصبلل علةى ود ها.

أا يفن غضضها البر  عن الواةبات اليت يانها يلا الهص األريَت والل  نبلى  مثال لفرظ ال فا  ؛ َنقاأ الغر ق   َو
والألبلل علةى ود هىم  إن ألا ال  هبغر حبال نن األ والم أن ععلها نتألور أن نفهوم  روظ ال فا    ق  عهد  وغال ادلةت

 دود يلو األنثل  الباةب م  احلقةق  أن يلا ادلفهوم  غبر ناا   وايع  نن الواةبات االةتماعة  والوفائ  العان  وادلهاصف 
 ال فا  : العلةام وعلس ألا  دريل ا نباق نفهوم  روظ

دارل ونضاءالههوظ  الوال ات المرعة  العان  وادلهاصف الاةاية  ا الدول   -  .ممر عا َو
 َنارل احلجم ونهاصف اإل تاء والدعول و احلاب . و نان  اإل ما  دريل ا نفهونى ادلهاصف الد هة ؛    -
 .ها  واإلعبلنة  علس اريتبل الثقا ة والتعلةمة   و ما  اتوعف نفهوم ال فا    ل التخألألات العلمة     -
 مررا  هرردرج ا نفهرروم ال فا رر  سلتلرر  الوفررائ  ادلعاشررة  واألنمررب  االنتألرراد  م الزراعةرر  نههررا والألررهاعة  و التيار رر    -

 واحلر ة  واخلدنة  ويائر ادلرا ق العان .
م هرافا راتم َأ رأ را أ را ال معرد نهالغرزاق ا اعتبرار األنرور الدنةو ر   الزراعر  والتيرارل نرن  رروظ ال و وند ريال  اجلو ٍت 

ن  انرا نرد عردا نرن  رروظ ال فا ر  علرر البرف  علس اعتبار أن الببف حيي علةهام   غٌت عن  ي المرر  علةهرا َعا را أو نرد ام َو
:"يررو  ررل نهررر د ررٍت  ررراد  ررى  ألررولى وال  قألررد  ررى عررُت نررن  ترروالو.. وعلررر احلارراألم  قررد نررال الغررزاق ا معر رر   رررظ ال فا رر  

المر   ىم َأ لرو مررك الهراس لببراعهر  َلزام إن  ي الببف علس شرء ال ديهف نن   ؛. واحلق أن نا أيبا َلةى رلانف للألواأل(11)"
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وغرائرزير   ارف مل  بعررد أن  تهراونوا ا َنانر  يررلو الفرروظم رياصرر  ا األزنرات عهردنا م ررون نغارنهرا أ ثرر نررن نغاقهرا. ونررن 
 .(12)لر  الواز  الد ٍتم  إن مل      ألار َا الواز  الالباينمألر ات المر ع  معز ز الواز  اجلب

 .. ألاله واإلغاث  والهألرل و  لاف َصبل  أات البُت والالتعاون و االةتماعرم   الت ا ل  اإلفا   َا وفائ  -  
ن  رررإ ال غرررَتم َقرررا يرررر علرررس يررربةل ادلثرررال  مَن يرررلا الاررررد اإلصبررراق للوفرررائ  الررريت مهررردرج ا نفهررروم  ررررظ ال فا ررر      

رير برر  األعمررال ال فائةرر  ال دي ررن  ألررريا علررس يرربةل التفألررةل  ألرررا  ائةررام َأ ال نعرردم دبرررور الررزنن ومبررور ادلعررار م اريتفرراء 
وفائ  و فهور وفرائ  اةتماعةر  أريررب مل م رن نعرو ر  نرن نبرلم  قرد اريتفرت صرهاع  الارةو  والرنرا  أو علرس األنرل مل معرد 

همررا زبألألررات علمةررر  وعملةرر  مل م ررن نعرو رر  نرررن نبررلم ا رلررال التارررل  والبانرر  والهقررل و الرررهفع الةرروم نررن  ررروظ ال فا ررر م  ة
نان  ادلألرار  وادلؤيارات ادلالةر  ا َطرار المرر ع  وو رق نبادئهرام نرد صرارت الةروم نرن  رروظ ال فا ر  الريت ال  ارتغٍت  والغلاءم َو

 عهها رلتمف  بم  َا ادلها ا  احلضار  .
 

 
 فرض العينوفرض الكفاية ين الفرق ب -ثانيا

 فارق  ررظ العرُت  ررظ ال فا ر   ملر  نرن اخلألرائص و الفرروقم الريت سبةرز  ربل نههمرا والريت  دي رن  ألرريا ا العهاصرر 
 اخلباألم ادلألل  م ادلهفم اإللزام.التالة : 

   الخطاب -1
 ادلخاطرف  رالفرظ  رل  ررد نرن نن معر    رظ العُت  تبُت أن اخلباأل ا الفروظ العةهة   ما يبق نوةى لليمةفم   

 أ راد األن   عةهىم ايتوىف شروط الت لة م   ل  رد نبالف شخألةا  االنتثال ذللا اخلباأل  ألفتى العةهة .
ونرررن معر ررر   ررررظ ال فا ررر   تبرررُت أن اخلبررراأل ا الفرررروظ ال فائةررر  نوةرررى َا رلمرررو  األنررر م  ادلخاطرررف  رررالفرظ يرررر 

 ديا  عةهىم  األن  ناؤول  ناؤولة  مضانهة م ونبالب  صباعةا  االنتثال ذللا اخلباأل. صباع  ادلالمُتم ولةة  ل  رد نن أ را
وم يةاا علس ألا  قد ايتقر أيل العلر علس أن واو اجلماع  الواردل ا يف ات الت لة   فروظ ال فا  م نن نثرل نولرى 

 َقرررررا مهألرررررر  َا صباعررررر  .       (13)معررررراا
رياطف اهلل ادلؤنهُت  احلدود واحلقوق ريبا را نبلقرا  قولرى (. وا ألا  قول ا ن مةمة :" اإلنامادلالمُت أصال  أونن ديثلها نةا   )

    معررراا:

 (14). ونولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى معررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراا:  
    

    (15). :ونولررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز وةررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 
     

   
     (16). ..  ل ررررررررررررن نررررررررررررد علررررررررررررر أن

هرم ونرد علرر أن يرلا  ررظ علرس ال فا ر م ويرو نثرل اجلهراد ادلخاطف  الفعل ال رد أن   رون نرادرا علةرىم والعراةزون ال عرف علرة
   :ونولررررى .      (17) ررررل يررررو نررررو  نررررن اجلهررررادم  قولررررى:
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     (18).:ونولررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى  

     (19). ألررررا يررررو  رررررظ علررررس ال فا رررر  نررررن القررررادر ن و ويفررررو
 .  (20)" القدرل ير الالبان

األصرررول  رررول نرررن خياطرررف  فررررظ ال فا ررر  ا ترررداءم يرررل خياطرررف  رررى   علمررراءقرررد ونرررف نررردديا ريررربل   رررُت ونرررف ألرررا   
م (22)عضالرربم أ  صبةررف أ ررراد األنرر م حبةرري  بررالبون  ررى ا البرردء صبةعررام ا  اررقع عررههر  فعررل  عضررهر  أم خياطررف  ررى (21)الكرر 

قا  توةى َا أيل ال فا     اف:ت  اف  و التاق  من مل   ن أيبل للقةام  ى  بل     أ  أيل ال فا  وةى َلةى اخلباأل َو
"  اخلبررراأل ا ا تدائررى  تهررراول  مالكرر  ررليف اإلنررام الغرررزاق وصبهرررل نرررن علمرراء األصرررول َا أن اخلبرراأل نوةرررى َا   أ/

 أن  رررررظ ال فا رررر   اررررقع  فعررررل الرررربع م و رررررظ األعةرررران ال  اررررقع عررررن أ ررررد  فعررررل اجلمةررررف  فرررررظ األعةررررانم ا خيتلفرررران ا
 و يلا الرأ  نؤية علس ثبلث  أدل :  .(23)"غَتو

أوذلا: عموم اخلباأل ا  ثَت نن اآل ات القريفنة  اليت نألت علس  ع   روظ ال فا  م  قولى معاا ا  رفة   -
      اجلهاد:

    (24).  ويو نملَت نولى معاا ا  رفة  الألةام   
      

   (25).  ما أن اخلباأل  فرفة  الألةام نوةى َا اجلمةفم  ةهبغر أن   ون اخلباأل  فرفة  القتال  
     ونثل ألا نولى معاا:   التعبَت ن.نوةى  للا َا اجلمةف َأ ال  رق  ُت

     
 (26). : هو نملَت نولى معاا       

   
    (27).وند  ؛ إن األيلوأل وا د

   ضبل ا اآل   الثانة  علس صبةف ادل لفُتم  ةهبغر  للا أن حيمل ا اآل   األوا علس صبةف ادل لفُت.
لو  علوو  ر صبعهر نرال  رل وا رد نرههر ثرواأل  هى اإلنام الغزاق  قولى "وثانةها عموم األةر عهد عموم الفعلم ويو نا ةّ  -

ن انتهعوا عر احلرج اجلمةفم ولو ريبل  .  (28)"  عضهر عن الوةوألم النفا عن اإلا الفرظم َو
والت قةق ا  رظ ال فا   أنى واةرف علرس  لهرر :" وثالثها عموم اإلا عهد عموم الًتكم ويو نا ةهى المهقةبر  قولى  -

ن مر وو  لُّهر أشبوا  لُّهر     .(29)" اقع  فعل  عضهرم  دلةل أ ر َن  علوو  لُّهر نالوا ثواأل الواةف  لُّهرم َو
 م ويرو نرا  ةهرى  قولرىالربعضخياطرف  رى  َا أن طلف ال فا   وغَتو الماطيب  ليف اإلناموعلس الهقة  نن ألا ب/  

ال علررس  موارد علررس الرربع م وال علررس الرربع   ةرر   رران ول ررن علررس نررن  ةررى أيلةرر  القةررام  ررللا الفعررل ادلبلرروأل طلررف ال فا رر " 
قا اخلباأل  توةى َا أيل ال فا     اف.  فرظ ال فا   ال خياطف  ى صبة. (30)" اجلمةف عمونا  ف أ راد األن م َو

نا  ان الفرظ  ةرى نقألرود نألرد ال فا ر م  رإأا نرام  رى نرن ادلارلمُت نرن  ةرى ونر با نن يلا الرأ  نول اإلنام الما عر:" 
 ام  رل ال أشرا َنمراء اهلل  ةرى نرن ادلر مطير ال فا  م ريرج نن زبل  عهى نن ادل ام ولو فةعوو نعام رِيفت  أال خيرج وا د نرههر 
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يررلو درةرر  نررن العلررر لررةة مبلغهررا العانرر م ومل   لفهررا  ررل اخلاصرر م ونررن ا تمررل  لوغهررا نررن اخلاصرر   رربل    . و ررللا نولررى:"(31)"
أا نام هبا نن رياصتهر نن  ةى ال فا  م مل حيرج غَتو شلرن مر هرا َن شراء اهللم والفضرل  ةهرا دلرن   اعهر  لهر  ا   أن  عبلويام َو

 .  (32)"م هبا علس نن عبلهانا
و للا  رظ ال فا   ادلقألود  البلف لغ  َقرا يرو َ ردب البوائر  الرل  يرو نردر و للا نول شهاأل الد ن القراا:" 

 . (33)"نمًتك  ةههام غَت أن اخلباأل  تعلق  اجلمةف أول األنر لتعلر ريباأل ا هول
  ثبلث  أدل :ودي ن أن نرمف األدل  اليت أية علةها يلا الفر ق رأ ى ا

أوذلا زبألةص اخلباأل  بع  األن  ا  ثَت نن اآل ات اليت أنرت  فروظ ال فا    ما ا نولى معاا ا وةوأل ال فا ات  -
       العلمة :

    
    

        (34).  عز و ما ا نولى
     ا وةوأل ال فا ات الدعو  : وةل

    
     

         
 فر يلو اآل ات ةاء اخلباأل  ةها رياصا  .(35)

 بع  األن  ويو نا  دل علس أن  رظ ال فا   خياطف  ى البع م أنا اآل ات اليت ةاءت عان   قد  ةهت الاه  أن عموم 
 اخلباأل  ةها حيمل علس العام الل   راد  ى اخلاص ولةة العام الل   راد  ى العام.

 إنررى ال  ألرر  أن "   ألرر  أن خياطررف هبررا نررن ال  فا رر  لررىم ويررو نررا  ةهررى المرراطيب   قولررىوثانةهررا: أن  ررروظ ال فا رر  ال -
 بالرررف هبرررا نرررن ال  بررردي  ةهرررا وال  عةررردم  إنرررى نرررن  ررراأل م لةررر  نرررا ال  بررراقم  الهارررب  للم لررر م ونرررن  ررراأل العبررري  الهارررب  

 .(36)" م و بلبا  اطل شرعاللمألل   ا تلب  أو ادلفادل ادلاتد ع 
"م يرو نرول يربق َلةرى أنى لو نام ال ل  فررظ ال فا ر  لهرالوا صبةعرا ثرواأل الفررظض  أن نول اإلنام الغزاق:" ونن يها  ت 

الرررويرم وال مارررهدو  قرررائق المرررر  وأ  انرررىم  رررإن  عررر   رررروظ ال فا ررر   مرررا يرررة يت ال  ألررر  أن  رررهه  هبرررا أ ثرررر نرررن وا ررردم  
ن نررن  ررروظ ال فا رر  نررن الهررادر ربألررةل ال فا رر   ةررى َال  مهألررف اإلنانرر م أو عرردد زلرردود نررن الهرراس  مهألررف القضرراءم  مررا أ

لآل رراد نررن الهرراسم  رمبرر  ا تهرردم ورمبرر  ا ررددم وسلاطبرر  صبةررف الهرراس هبررلا الفررروظ غفلرر  عررن يررهن اهلل ا ريلقررىم ونررد يرربق َا 
 الفهر أن أ  ام التمر ف نوا ق  لاهن اهلل ا الت و ن.

ألنرر   فعررل الرربع م  قتضررر موةررى اخلبرراأل َا  عرر  األنرر  ال َا  لهررام وثالرري األدلرر : أن يررقوط اإلا عررن يررائر ا -
و التاق  إن عموم الرًتك ال  لرزم نهرى عمروم اإلام  رل اإلا  ل رق  قرع نرن موةرى َلرةهر البلرف ويرر أيرل ال فا ر م  مرا أيرف َا 

 م  ررإأا نرام  ررى نررن ادلارلمُت نررن  ةررى نررا  رران الفررظ  ةررى نقألررود نألرد ال فا ررألرا اإلنررام المرراطيب و نرن نبلررى اإلنررام المرا عر:" 
    .      (37)" ةى نن ادل ا  مطي ال فا  م ريرج نن زبل  عهى نن ادل ام ولو فةعوو نعام رِيفت  أال خيرج وا د نههر 
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يررواء أريررلنا  ررالرأ  األول أو أريررلنا  ررالرأ  الثرراينم  ررإن الفررارق  ررُت  رررظ العررُت و رررظ ال فا رر  نررن  وعلررس  ررل  ررال و 
أل  بقس نائمرا فرايرام ةلةرا ويرو: أن  ررظ العرُت ال  ارقع َشبرىم وال  ردرك ثوا رى  فعرل الربع  دون الربع م  رل  لرزم  ةي اخلبا

 أن  قوم  ى  ل  رد  ىت مهأ أنتىم ومعتق رنبتىم ومدر ى رضب  ر ىم و مملى رفوانى.
قروم  رى صبةرف أ رراد األنر م  رل   فرر أن  قروم  ةهما  رظ ال فا    هاق ع  َشب ىم و  درهك ثهوا ى  فعل الربع م َأ ال  لرزم أن   

أ راد األن .  ىت مرهأ أنر  يرائر ادلارلمُتم ومعترق رنراهبرم ومتردار هر رضبر  نرن اهلل يرا غ . ا  العدد ال اا نن أيل ال فا   نن ى 
يرا  ا صرةان  األنر  عرن :" القائر  فرظ ال فا   خيتألى اهلل عز وةل  عد ألا   ةر عملةرم  هو  ما  قول َنام احلرنُت اجلرو ٍت

 .(38)ادل ام وال  ما ا رة ان نن  ل زلل ادلالمُت أصبعُتم ا القةام دبهر نن نهمات الد ن"
 المصلحة  -2

  ادلخاطف ا  رظ العُت يو الفرد  عةهىم  ةهما ادلخاطف ا  رظ ال فا   يو األن  ا رلموعها.
 نههما: ل نن  لدو قألاريتبل  ادلألل   المرعة  ادل  رةف َاوالتعلةل ادلقاصد  ذللا االريتبل  ا موةةى اخلباأل؛  
 القألد األول نن الفروظ العةهة  انتثرال الفاعرل  عةهرىم َفهرار و ألرول الباعر  والت قرق دبقرام العبود ر  هلل رأل العرادلُت  

مةانرررى  الواةرررف   ألرررف  شخألرررة م دلرررا ا ألرررا نرررن ادلألرررل   الررريت مرةرررف َا ز رررال نفرررة ادل لررر م  تعرررودو انتثرررال األنرررر والههرررر َو
 ادلبلوألم  ىت َأا عيز عن القةام  ى مل  بلف المر  نن غَتو  ألف  عان  الهةا   عهى.

 ةهمررا القألرررد األول نرررن الواةبرررات ال فائةررر ؛ ونرررو  الفعرررل نفارررىم دلررا  ًتمرررف علةرررى نرررن ةلرررف نألرررل   أو د رررف نفاررردل  
ى ادلبلوأل شررعا ارمفرف الت لةر  وزال البلرفم يرواء ونرف لليماع م  غ  الهملر عمن صدر نهى الفعلم  إأا ونف الفعل علس الوة

 نن ز د أو   ر.
 المنع  -3

تونرر  مال واخلاصرة  الثالثر  البةهر  نرن التعر رر   رلايتام والريت  فرارق هبررا  ررظ العرُت  ررظ ال فا رر  يرر أن الفرروظ العةهةر  
 و رياص  أن ديهف أو   أن  ةها. ةهما الفروظ ال فائة  دي ن لل  وال   عان  أ علس َأن أ د وال اعتبار دبهعى.

والت يةة المرعر لللام أنى دلا  ان اخلباأل المرعر ا الفروظ العةهة  نوةهرا ل رل  ررد ن لر   عةهرىم  ران الههروظ 
هبلو الفروظ ال  تون  علس َأن أ دم  فروظ العُت ذبف علس  ل أ د  مرروطهام  قرول المرر  وال  تونر  القةرام هبرا علرس َأن 

عانرر م ولررو  رران الههرروظ  الواةررف العةررٍت نتونرر  علررس َأن وال رر  رياصرر  أو عانرر م دلررا  قررر يررلا الفرررظ عةهةررا وال رر  رياصرر  أو 
 خياطف  ى اجلمةفم  ةي  قوم  ى نن أأن لى وق األنر و  ًت ى نن مل   أن لى.

 نفاررىم ز ررالو  الفاعررلم أات صرربل  ا تررداءم و أصررال  هبررا  قألررد العررُت  ررروظ  انررت دلررا أنررى لررللا ادلقاصررد  والتعلةررل
فهار األنرم  انتثال  نرن نهرف ألرام أصرال  هبرا ادلقألرود وير الفروظ يلو أداء نن ادلهف  ان العادلُتم رأل هلل والعبود   الباع  َو

 اإلناان. أةلها نن ريلق اليت الوةود   الغا  
  مضرررانهة م  ررإن نةرررام  ةهمررا دلررا  ررران اخلبرراأل المررررعر ا  ررروظ ال فا رر  نوةهرررا َا صباعرر  ادلارررلمُت ا رلموعهررا  ألررف

األ ررراد هبررلو الفررروظ نررد  تونرر  علررس َأن اجلماعرر  ونررن  هرروأل عههررا نررن أوق األنرررم حباررف نررا مقتضررةى يةايرر  رعا رر  ادلألرراو 
 المرعة  العان .
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و  الرغر نن أنى ال عوز جلماع  ادلالمُت التوا ق علس مرك  رظ نن  روظ ال فا   صبل م أو ادلهف نن القةرام  رى نبلقرام 
فرررظ  أن سبهررف ن لفررام أو طائفرر  نررن ادل لفررُتم نررن القةررام رياصرر  أو  عانرر  إنررى نررف ألررا دي ررن جلماعرر  ادلاررلمُت شلثلرر  ا وال رر  

نعُت نن  روظ ال فا  م حباف نا مقتضةى يةاير  رعا ر  ادلألراو المررعة م  ر ن مررب  ائضرا ا ال فا ر  العدد ر  للقرائمُت  رللا 
ة  نههرم أو النمغاذلر التام  فروفهر العةهة م أو ل ونى  زا ر  رفا يفريرر أنردر علرس الههروظ الفرظم أو لوةود نن ير أ ثر أيل

 اا: مررَت َا ألررا نولررى معرر  ررون  فائةررام والتفررره للفقررى ا الررد نم  مررا     ررى.  رر ن  رر أن وق األنررر لف رر  ا مرررك اجلهرراد عهرردنا
    

        
    

    
   (39). 

  اإللزام -4
 ادلررال وألزنتررى وأدنتررىم أثبتّررى: وألزنتررى ودامم ثبررت: لزونررا    لررزم لررزم:  قررال لررزمم نررن ويررو  رراذلمزلم ادلتعررّد  ألررزم نألرردر اإللررزام

 اللّرى نرن  الّتارخَت َلرزام: فرر ان اإللرزام: الرّاغرف . و قرول(40) التزنرى  َ ّاو وألزنى علةىم وةف: ادلال ولزنى  التزنىم وغَتو والعمل
لررررررررررررزام اإلنارررررررررررانم نررررررررررررن أو معررررررررررراا   :  نولررررررررررررى يفرررررررررررو واألنرررررررررررررم  ررررررررررراحل ر َو

    (41)ونولررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى .  
    (42 .)اإللررررزام نعررررٌت  ة ررررون :

 . الّلغو ّ  ادلعٌت عن ايتعماذلر ا الفقهاء خيرج وال . (43)الغَت علس اإلعاأل
نن صبل ة  زام  ل َلزام دبا لةة نلزم دلألل   شرعة   هو  اتهد ألصل االيتألبل  ورعا   ادلألل  م والتألر   اإلل

وق األنر ال ديلا اإللزام  فرظ العُتم  فرظ العُت نلزم  المر  ا تداءم واألنر  ى مو ةد ألنر غَت أن  الوال   عان  أو رياص م
 َن نبا  و لا ناهون ونن ن روو وال حبرام لةة  ةما طاعتى علةهر  ةيف المر  لةة َالم ويو نا عه عهى المرواين  قولى:" 

 . (44) ى"   نرو وةو ى  ت  د والواةف عان  ل  نأل  ةى  ان
لزانهر هبام معةُت     للقضاء   فرظ ال فا   عوز اإللزام  ةهما  لزانهر هبام ومعةُت     للدعول َو نثل معُت     لل اب  َو
لزانهر  ى"   مهف اجلمةف أشبواَن انت م إن نام  ى نن  ألل  يقع الفرظ عن البانُت ملقضاء واإلنان   رظ  فا    اإلصبا اَو

". ويلو ناعدل نقررل عهد أيل الفقى والهملر " أن نعملر والأل ة  األول مونةل ال عه موأةه اإلنام أ دير علس القضاء
أ  ام المر ع  نهوط مهفةليا ا تداء  الواز  الد ٍتم ويو واز  اإلديان الأل ة  ادلتفر  َا الرةاء واخلو م والم ر واةب م 

ةل األوانر والهوايرم نو ول َا د ن ادلخاطبُت هبا.. ل ن نىت فع  الواز   الد ٍت ا زنن أو نوم أو ا أ وال  لللا  ان مهف
 ملن أن الدا ف َا سلالف  المر  ا نثلهام أنوب علس أ ثر الهفوس نن الواز  الد ٍتم يهالا  ألار َا الواز  الالباينم  ما 

. " ونن ألا َلزام األغهةاء  وفائ  نالة  عهد عيز  ةت (45) ن نا ال  ز   القريفن(نال عثمان  ن عفان:)  ز  اهلل  الالبا
  إأا عورظ يلا الضرر العملةر ادلالم وا يلا  قول اإلنام الماطيب  عدنا أةاز لوق األنر أن  فرظ فرائف علس األغهةاء"

اذلرم  بل  تمارب ا مرةة  األول علس الثاين ويو )معبل نألاو ادلالمُت(  الضر البل ق ذلرم )األغهةاء(   ريل البع  نن أنو 
 .(46)شلا  علر نن نقألود المر  نبل الهملر ا الموايد وادلبلءن "
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 ويهالا  روق أريرب مر هايا اريتألارا  ةما  تعلق  الهةا   و أريل األةرل والرامف
 انقالب فرض الكفاية إلى فرض عين -ثالثا

ند مهقلف َا  روظ عُت  الهاب  لمرخص أو   ر  أو ونرتم  الفعرل نرد   رون  قها أن  روظ ال فا   شرعا و نن ادلقرر 
ا أصل نمروعةتى نفروفا علس وةى ال فا ر م ول رن نرد  هقلرف  الهارب  دل لر  أو   ر   رفرا عةهةرام َن  ررظ ال فا ر  ال  هقلرف 

أو ونرتم ويرو نرا  ةهرى اجلرو ٍت  رظ عُت  إطبلق  الهاب  جلمةف األشخاص وا  ل الونتم ول ن  هقلف  رظ عُت ا  ق   ر  
ا نررا  قضررس علةررى   نررى نررن  ررروظ ال فا رراتم نررد  تعررُت علررس  عرر  الهرراس ا  عرر  األونرراتم  ررإن نررن نررات ر ةقررى ا  قولررى:" 

طر قى ومل حيضر نومى غرَتوم معرُت علةرى القةرام  د هرىم ونرن عثرر علرس  عر  ادلضربر ن و ايرتم ن نرن يرد ةوعترى و فا ر   اةترىم 
 .(47)"  لى َا نن عداو ألوشا أن  هلا ا فةعتىم  ةتعُت علس العاثر القةام   فا تىولو معداو وو 

 ألر احلاالت اليت  هقلف  ةها  رظ  فا   َا  رظ عُت ا احلاالت التالة : و تتبف وايتقراء أ  ام المر ع  دي ن 
 تكليف ولي األمر -1
م و هردأل األ رراد للقةرام  رى معرو بل علرس رلمرو  األنر  َن الفعل نرد   رون ا أصرل نمرروعةتى نفروفرا علرس ال فا ر  علرس 

 رإأا نانرت اجلماعر  أصرال   الواز  الد ٍت ونا ونر ا القلوأل نن ريمرة  عربلم الغةروألم ونرا ايرتقر ا الهفروس نرن  ماشر  اإلديرانم
لرف يرلا الفعرل ا  رق أو وق األنر احلا رم نةا   عهها دبا ديلا نن يلب  عان م  ت لةر  شرخص أو   ر   رللا الفعرلم  قرد انق

يرلا المرخص أو يررلو الف ر   ررظ عررُت. ال  ارقع عهرى أو عررههر  فعرل الرربع  لرىم  رل  بررالبون  رى  رواز  الد انرر  و اإلديران و ررواز  
احل ر و الالبانم  إن لئلنام العدل والالب  المرعة  صبل ة  اإللزام و رق اإل رراو علرس ربمرل  رروظ ال فا ر  والههروظ هبرا دبرا 

 ل   المرعة . موةبى ادلأل
 مرن ادلقررر شرررعا أن اجلهراد لبلررف العردو  ررظ  فا رر   رإأا عقررد احلرا ر لرواء اجلهرراد لمرخص أو   رر   هرو ا  قهررر  - 

ادلار ل  ةاء ا القروانُت الفقهةر :"     رظ عُت. نف  قاء اجلهاد  رظ  فا   ا  ق رلمو  األن   ىت  ت قق ادلقألد و تر الغرظ.
ا رر  ... َأا ضبةررت أطرررا  الررببلد ويرردت الثغررور يررقع  رررظ اجلهرراد و قررر نا لرر  و تعررُت ا ثبلثرر  األوا ا   مررى ويررو  رررظ  ف

أن  فيرر  العرردو  عرر   رربلد ادلاررلمُت  ةتعررُت علررةهر  :الثرراين .أنررر اإلنررام   مررن عةهررى اإلنررام وةررف علةررى اخلررروج  :أ ررديا ؛نررواطن
ايرتهقاأ أيرارب  :الثالري .لرس يرائر ادلارلمُت  رىت  هرد ف العردو إن مل  اتقل اجلمةف وةف ع مد عى  إن مل  قدروا لزم نن نارهبر

 ".ادلالمُت نن أد  ال فار
ونن ادلقرر شررعا أن القضراء  ررظ  فا ر   رإأا عرُت احلرا ر شخألرا للقضراء  هرو ا  قرى  ررظ عرُت.  رإأا ربققرت  رى  -

ن مل مت قق ال فا    قر القضاء  رظ  فا    ا  قها.  ال فا   يقع الفرظ عن رلمو  األن م َو
ونن ادلقرر شرعا أن األنر  ادلعرو  والههر عن ادله ر  رظ  فا    إأ عُت احلا ر     مقروم هبرلا األنرر  هرو ا  قهرا  -

  رظ عُت. 
ونررن ادلقرررر شرررعا أن الرردعول َا اهلل ا أصررل نمررروعةتها  رررظ  فا رر   ررإأ  لرر  احلررا ر هبررا أشخاصررا  هررر ا  قهررر  -
  رظ عُت.
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أا  رران االيررت قراء أ رراد أن األنررر ي ررلا ا نثررل يررلو الفررروظ ادلمررهورل  رره ن نقبررف أن األنررر نبرررد ا يررائر  ررروظ َو
 .ال فا  .   ل  رظ  فا   أناطى احلا ر  عهق شخص نعُت  قد صار ا  قى  رظ عُت

 لى معاا:واألياس المرعر ا انقبلأل األ عال نن  روظ  فا   َا  روظ عُت َأا انًتن هبا أنر وق األنرم يو نو 
    

    
      (48) . إن طاع  أنر وق األنر  رظ عُتم  إأا أنر احلا ر شخألا  القةام 

 ةي صار  ل يتاون ا القةام  فرظ   فرظ  فا   صار الههوظ  للا الفرظ ا  قى  رظ عُت. النًتانى  باع  وق األنر.
 ال فا   يو ا الونت أامى يتاون ا مهفةل أنر وق األنر و التاق يتاون ا القةام  فرظ العُت.  

 أى  الكفاية  انحصار -2
احلالر  الثانةرر  الريت  هقلررف  ةهررا الفعرل ادل لرر   ررى نرن  رررظ  فا ر  َا  رررظ عررُت يرر عرردم وةررود أيرل ال فا رر  للقةررام و  

ال فا   نف  لول ونتى وعدم ا تمال م ريَتو أو م ةةلىم  إن يلا الفعل  هقلرف ا  رق نرن  ضرر نرن أيرل ال فا ر   ررظ   فرظ
 ثرَتل ا   و قهةر  عُت َأا مل  مهدو غرَتوم أو شرهدو غرَتو ول هرى لرةة نرن أيرل ال فا ر م ويرو نرا  مرهد لرى ايرتقراء أ  رام شررعة 

 أ واأل نتفرن :
غال ادلةت وذبهةزو ود هى والألبلل علةى  رظ  فا  م نرن نرام  رى أيرقع الواةرف عرن البقةر م  إن نن ادلقرر شرعا أن  - 

 ررإن نررن نررات ر ةقررى ا  ول ررن نررن نررات ر ةقررى ومل حيضررر نومررى غررَتوم معررُت علةررى  ذبهةررزو والألرربلل علةررى ود هررى. ما نررال اجلررو ٍت:"
 .(49)"طر قى ومل حيضر نومى غَتوم معُت علةى القةام  د هى

دلقرررر شرررعا أن َنقرراأ الغر ررق  رررظ  فا رر م ول ررن نررن  ضررر الغر ررق ومل حيضرررو غررَتو  قررد صررار َنقرراأو ا  قررى ونررن ا - 
  رظ عُت. و بقس َنقاأو ا  قى  رظ عُت  ىت ا وةود الغَت َأا  ان يلا الغَت لةة نن أيل ال فا  .  

 رن نعرى غرَتو و سب رن نرن يرد  اةترىم  ونن ادلقرر شرعا أن َغاثر  ادلضربر  ررظ  فا ر   مرن عثرر علرس نضربر و مل   -
ونرن عثرر علرس  عر  ادلضربر ن و ايرتم ن نرن يرد   ان القةام   فا تى ا  قى  رظ عرُتم  مرا أشرار َا ألرا َنرام احلررنُت:"

 (50)" ةوعتى و فا    اةتىم ولو معداو وو لى َا نن عداو ألوشا أن  هلا ا فةعتىم  ةتعُت علس العاثر القةام   فا تى
ادلقرر شرعا األنر  ادلعرو  والههر عن ادله ر  رظ  فا  م ول ن نن شهد ادله رر ومل  مرهدو غرَتو  ران الههرر  و نن - 

 عهى ا  قى  رظ عُت.
ن مل  - ونن ادلقرر شرعا  للا أن ربمل المهادل وأداءيا  رظ  فا  م َأا نام هبا نن   فر يقبت عن البانُتم َو

ونن لزنتى المهادل  علةى أن  قوم هبا علس القر ف والبعةدم ال  اعى نال اخلرنر:"  قر هبا نن   فر معةهت علس نن وةدم 
   التخل  عن َنانتها ويو نادر علس ألام لقولى عز وةل:

     
      
   (51)." (52). 

ونن ادلقرر شرعا أنى َأا مل  وةد ا  لدل َال شخص وا د متروا ر  ةرى أيلةر  القضراءم  رإن مروق القضراء ا  قرى  ررظ  -
  ررررر  رررُت الهرررراسم و عررري علةررررا َا الررررةمن  ويو)القضرررراء(  ررررظ  فا رررر  ألن أنرررر الهرررراس ال  ارررتقةر  دونررررىم وألن الهررريب :" عرررُت
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لقضرال ا األنألرارم وألن المللرر ا الببرا م  ة تراج َا  را ر  هألر  ادلمللرومم  وةرف للقضاءم و  رر اخللفراء الراشردون وولروا ا
 .(53)"نألبى  إن مل   ن نن  ألل  للقضاء َال وا دا معُت علةىم  إن انتهف أةه علةى؛ ألن ال فا   ال ربألل َال  ى

إل ترراء ا  قررى  رررظ عررُتم ويررو نررا ونررن ادلقرررر شرررعا أنررى َأا مل  وةررد ا نا ةرر م َال عررامل وا ررد  ألررل  لئل ترراء  ررإن ا -
اعلر أن معلرةر البرالبُتم َو تراء ادلارتفتُت  ررظ  فا ر م  رإن مل   رن نرن  ألرل  َال وا ردام أو  ران  نص علةى أيل الفقى والهملر:"

 .  (54)" يهاك صباع  وال حيألل الغرظ َال   لهرم معُت علةهر
أا  رران االيررتقراء أ رراد أن األنررر ي ررلا ا نثررل يررلو الفررروظ ادلمررهورل  رره ن نقبررف أن األنررر نبرررد ا يررائر  ررروظ  َو

ال فا  .   رل  ررظ  فا ر   رل ونترى حبةري َأا انتملرر  رى  رات أو فراعت ادلألرل   المررعة  ادلقألرودل نهرىم ومل  وةرد َال شرخص 
أا مل  وةرد وا د للقةام  ى  هو ا  قى  رظ عُتم د انةا ونضرائةام واأليراس المررعر ا انقربلأل  ررظ ال فا ر  َا  ررظ عرُت َ

غررَتو نررن األ فرراءم يررو القواعررد المرررعة  ادلاررلم  وعلررس وةررى اخلألرروص ناعرردل الضرررورل المرررعة  وناعرردل نررا ال  ررتر الواةررف َال  ررى 
  هو واةف. 
 االلترزام بالنرذر -3
ال تراأل والاره  احلال  الثالث  اليت  هقلف  ةها  رظ ال فا   َا  رظ عُتم ير التزانى  الهلرم واألصل ا  الو راء الهرلر  
 واإلصبا :

    أنا ال تاأل  قول اهلل معاا: 

      (55). :ونال   
    

   
     (56).  
را عهرْن الهمريب   وأنرا : الاره   رروت عهاِئمهر ه رهِفرره اللمرى  عههرْهه رَيِو فَراَل  )نهراله َمرن  نَرَذَر َأن  يِطعيرَع الل رَو فَرل ِيطعع رِو َوَمرن  نَرَذَر َأن  يَرع صع

وع  را . ونن ادلعلوم شرعا أن الهلر  وةف  عل ادلهلور و لزم الو اء  ى رغر  رايترى ا ترداءم  عهرْن ا ْر(57)(  يَرع صع رره رهِفرره اللمرى  عههرْه مه ِن ع مه
: ي ع  نَرَهى الن بعيُّ  )نهاله َرِج بعوع معن  ال َبخع َتخ  رع َوقَاَل: إعن ِو اَل يَرِردُّ َشي ًئا، َوإعن َما ِيس   .(58)( َعن  الن ذ 

لر أن  عألرررةى  ررربل واصبرررف ادلارررلمون أن الو ررراء  الهرررلر واةرررفم وأن نرررن نرررلر أن  بةرررف اهلل معررراام لزنرررى الو ررراء  رررىم ونرررن نررر
  عألىم و فر عن ألا  فارل ديُت.

وأنررا الباعرر   رر نوا  أ ررديا الواةبات)العةهةرر (  رربل  ألرر  نررلريا أل ررا ونررن ادلعلرروم أنررى ال عرروز الهررلر  ررالفروظ العةهةرر :" 
اخلمررم وال  واةب   إعاأل المر م  بل نعٌت اللتزانهرام وألرا  هرلر الألرلوات اخلمرةم وصروم رنضرانم و رلا لرو نرلر أن ال  مررأل

قرا مل  ألر  نرلر يرلا ألن المرار    ألزنرى  َ راو عةهرا  ربل نعرٌت ال . " (59)" زينم ويواء علق ألا حبألول نعمر م أو التزنرى ا ترداء َو
 2/361". َعان  البالبُت  لتزانى  الهلر

صرربلل وصررةام و ررج  ول ررن عرروز الهررلر  فعررل الهوا ررل و ررروظ ال فا رر م  الهررلر ععررل الاررهن الرامبرر  ونوا ررل الباعررات نررن
وعمرل وصدن   رظ عُت ا  ق ادللترزم هبرام و هقلهرا نرن درةر  ادلارت ف َا درةر  الواةرف العةرٍت  قردر نرا الترزمم و  رللا  رإن 
الهلر ععل  روظ ال فا    اجلهادم واألنر  ادلعرو  والههر عن ادله ر, و هاء ادلاراةدم ومألرهة   ترف العلررم م  رروظ عرُت ا 
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والتزنهام يواء  ان الهلر نبلقا نثل أن  قول: هلل علرم أن أ عل  رلا و رلام أو  ران نعلقرا علرس شررطم نثرل نولرى  ق نن نلر هبا 
 َن شفاين اهلل عز وةل أل علن  لا و لام    درك نا أنل  لوغى نن ألا  علةى الو اء  ى. 

 / ال روع في الفرض4
  يررر  الرر  المرررو  وادلباشرررل ا القةررام  الواةبررات ال فائةرر م ويررلو واحلالرر  الرا عرر  الرريت  مررهد ذلررا ايررتقراء أ  ررام المررر ع 

ن  انررت ال معررر صبةررف  ررروظ ال فا رر م وال مبلررة أن م ررون ناعرردل عانرر   مررا ةرراء ا ادلهثررور "  أن المرررو  ا  رررظ العررُت احلالرر  َو
ن ونرف ا الونررت وىفم وا المررو   ا  رررظ ال فا  قرد أيررف الغررزاق  م(60) ر  ريرربل " لرزم  ررىم  رىت لررو ريررج نهررى  ران نضرراءم َو

َال أن صبهرررور أيرررل العلرررر علرررس أن نعملرررر  رررروظ ال فا ررر  ال متعرررُت . (61)أن العلرررر ويرررائر  رررروظ ال فا ررر  متعرررُت  المررررو " َا:"
 .  (62)"َأ  لزم علةى أن أ ثر  روظ ال فا ات  احلر  والألهائف والعقود متعُت  المرو   ةها وال وةى لى  المرو   ةها"

إنررى ال ريربل  ا أن يرلو القاعرردلم مهببرق علررس  عر   رروظ ال فا رر م الريت مهقلرف َا  ررروظ عرُت  المرررو  نرف ألرا  
 ةهام  من  اشر واةبا  فائةا نههام ولو ا وةود غَتو نن األ فاءم صار يلا الواةرف عةهرا ا  قرى  رىت  ؤد رى. ويرو نرا  ارتفاد 

  ألر ا نن األ  ام التالة : 
أن ةهاد البلف  ةي ال فار ناتقرون ا د رارير  ررظ  فا ر م ول رن َأا  ألرل المررو  ا  من ادلتفق علةى شرعا  -

م  مررن ريرررج لليهرراد وانغمررة ا القتررال  دلررا الررت ر الألررفانم صررار ا  قررى  رررظ عررُت  ادلباشرررل ولررةة لررى أن (63)القتررال صررارعةها
فعا  رو  الأله وا  دلألا رل ا ةة  ادلالمُت.  رةف َال ربر ا أو ربةزا. دلا ا الرةو  نن التخل ل َو

حتررى يحكرر  اهلل بينررو  فيضررعهالرربأل ألمتررو يينبغرري لنبرري  ال ):واأليرراس المرررعر ا ألررا نولررى معرراا:"" ونررول الهرريب 
نرن شرر  ا نترالم وال عرلر لرىم لزنرى ادلألرا رلم وعره األصر األ  ر ن اجلهراد  ألرَت نتعةهرا وا روف  البرالبُت"  .(64)( وبين عدوه

 .(65)"يل  رظ ال فا    المرو  علس نن يو نن أ
ونررن ادلقرررر شرررعا أن ذبهةررز ادلةررت والألرربلل علررس اجلهررازل  رررظ  فا رر م ول ررن نررن شررر  ودريررل ا صرربلل اجلهررازل  ةتعررُت  -

 علةى َسبانها وال  قبعها؛ دلا ا اإلعراظ عهها نن البعن واالنتقاص نن  رن  ادلةت اجلاد   وادلعهو  .
والعمررل مبوعرا عرن الغرَت  ررظ  فا ر م ول رن نرن ريررج  اةرا عرن الغرَت وشرر  ا الهارام ونن ادلقررر شررعا أن احلرج  -

  قد صار ا  قى  رظ عُتم عف علةى َسبام ادلهايا وال حيل لى أن  رةف. ألنى نر    ةيف صةانتى عن اإل بال.
   واألياس المرعر ا ألا نولى معاا: 

      (66).:قتضس اإلسبام  عد المرو م وذللا نال   
        

 (67) .. وال  ألر نبل المرو 
و  ررررظ العرررُت  لرررزم  المررررو م َال لعرررلرم و ررررظ ال فا ررر  ال  لرررزم  ونرررد أشرررار الزر مرررر َا يرررلو احلررراالت الرررثبل   قولرررى"

   .(68)"هازل واحلج مبوعام  إنى ال  قف َال  رظ  فا   المرو م َال ا اجلهاد واجل
م ويررر زبررص االشررتغال  بلررف العلررر ورةرر   ررُت الفقهرراء بل اخلررالاررةوطر َا  الرر  را عرر  ةرررب  ةهررا اإلنررام  وأشررار  -

و عرف علةرى ونهها العلر:  من اشتغل  ىم و ألل نهى طر ام وأنة نهى األيلة م يل عوز لرى مر رى أعدم لزونى  المرو   ةى  قال:"
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"ولرررو . وا روفررر  البرررالبُت (69)"االيرررتمرار  وةهررران: األصررر  األولم ووةرررى  ررر ن  رررل ناررر ل  نارررتقل   رأيرررها نهقبعررر  عرررن غَتيرررا
اشررتغل شررخص  ررالتعلرم وأنررة الرشررد  ةررى نررن نفاررىم يررل حيرررم علةررى نبعررى  وةهرران: أ رردبا: نعررر  ةلزنررى اإلسبررامم نالررى القافررر 

 .(70)ال  غَت   ر ادلمرو   ةىم خببل  اجلهاد  إن رةوعى  ؤد  َا التخل ل"  اُتم وأص هما: ال؛ ألن المرو 
نضررت الارره   رر ن المرررو  ا العلررر واجلهرراد  لررزمم  ول ررن ا ررن مةمةرر  رةرر  لررزوم طلررف العلررر عةهررا دلررن شررر   ةررى  قررال"  

ال ِقرر نَن  تعل يَر رجر َمرا معرن   ):  المرو  ا احلجم  عٌت َن نا  فملى نن علر الد ن وعلر اجلهادم لةة لرى َفراعتىم لقرول الهرى
َم ال قعَياَمرةع  رَذمَ وىرو ثِ   يَرن َساِه إعال  َلقعَي الل َو َعز  َوَج   يَررو  عرضر  علرى أعمرال أمتري حسرنها و سريئها، فرأير   ). ونرال:(71)( َأج 

 ثر  نسريو فلريأل منرا يمن تعلر  الرمر ). ونال:(فى مساوئ أعمالها الرج  يؤتيو اهلل نية من القرنن ث  ينام عنها حتى ينساىا
)(72)".(73).   

 الخاتمة

نرررن غرررَت شررررا أن  م صرررةل القرررول ومفألررررةلى ا احلررراالت الررريت مهقلررررف  ةهرررا الفرررروظ ال فائةرررر  العانررر  َا  رررروظ عةهةرررر  
لةرر  شخألررة م  تبلررف درايرر   قهةرر  وأصررولة  أ ارر  ا الونررت وناررا   ال تا رر  شلررا يرربق عرفررىم ول ررن  ارربها يهررا اإلشررارل اإلصبا

 للموفو  عاس اهلل أن  ةار لها التويف ا ادلوفو  ا دراي  ال  ق  َن شاء اهلل.
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