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 امللخص:

يتناول هذا اهاالاو هاعلوٌالفهاعةلاملاكهااا ي افهنااهاعٍناا اأوهلاع الهيلايذاوهاعصامل لألاهنااهواونااه""ظا و هلاعنىااوة "وه

ٍا هنااهمفا  ج وهما هلناوققه نوعادلمللهلاعنللوهانمالقوهما هئظالو هماوهي أا هيأهي علاههٌلن اوهما ه جاواهنااهاعصال رهلماوهمعا

لاعايصيعهناهاعع يٍكوهجمهنملوأهمؽلاذوهلل جمللاوهلموهتصتنلهئعملاهما هييعاكهنللملاكهنيناهلبيأهنةألاهالخ جهلئاايفهاعاخةملفه

للملاااكهلقااا اة ه"خااا ا وهجااامهمنوقعاااكهذااا  ه"يعاااكهلألاشاااالألا هٌلااادهيأهاعةفااالهل"حااا هنااااهٌ" اااو هنلااالاهماااوهل ل ااااهمااا ه ٌل

 منةٍكهيلهللفٍاهم همةصلف.

 م قفهلشل رهااللفهق لهلبٍلهاعلخ  هناهٌ" و هاععوقك.هليخيعاهاناهىهاالو هئلدهنتمل كهموهي ههيأهيل أهٌلملاههههه

 اعةٍلوهااعلكوهاعةفلوه"ح وهااؽلخك. :الكلمات املفتاحية

Abstract:  

This article deals with the jurisprudential rule mentioned in the title, which al-Suyooti 

mentioned in the book "Al ashabah wa al-Nadhair", in analysis and criticism, based on the 

problem of the consequences of behavior and the sense of the content of the contradiction 

between it and the denial of embarrassment and the will to ease and facilitate in the Shari'a, 

The source and documentation and the basis of the evidence of legitimacy and mental, and 

then discuss these evidence and evidence that the credit and reward in the work as much as it 

brings benefit or paid by the spoiler. 

Finally, the article ends with the result of what must be the behavior of the taxpayer 

before and after entering into hard labor. 

key wordsDeed, hardship, credit, reward, interest. 
 

 

 

 

 القاعذة الفقهية "ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال" في امليزان

The jurisprudential rule: "what was more done was more preffered"  

.in the ballance 
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 مقذمة

يالخايهااملااَهٌلاادهواااههاعل اٌاالهاعةلاملاكهوااوذ فهم،يااعفهعالنت ااو وهلالاااهألاشاالنومهاعاا يهألاهللااويهلخلاا همناااهقوٌاالفه 

و هفن و:ه"ألاهلخل هقوٌلفهم هاشالنوم".هلذ هيم هل ملعاهيأهلخ جهبٍقهالجزةملوتهٌ هقوٌلت وهخ ىهيؼ ذهذالاهقوٌلفهيل

ن وهالاهقفملكهيلهيم هولاهينم قهٌلدهحزةملولاوهم اٌوفهعى لفهاعنوسهلخؽ ؼملوته"ظملوم.هلعأ هغيعهاعم ملعاهيأهلأثعه

لاقملت ووهلبوخ،وهناهخلمللت وهلؼ اب و.هلم هاشالنوماتهاعلوٌلفهاع اخلفهندملثهل ٍلهاااأملهفن وهمتعألوهناهيلملت وهلمؽ

 .ه(2)وهاع لهاشت،نىهمن وهاعصمل لألاوهاخ اههللاوهخ الاهجالثهٌع فهخوعك(1)" وهيوأهيوثعهففال موهيوأهيوثعهفٍال ذعكهقوٌلف:ه"

 ه
 
اف هلمٍنىهذ  هاعلوٌلفهيأه"ح هناهٌ" و هٌلدهقالاهااعالكهاع الهي الذوهااللافهنااهئن اوعهللاكهٌ" او  هييهيخا

تهااعلكهفملاهلي،لالهج انااهئذاهاظاالتهااعالكهفملاا.هلذا اهماوهيةاامهما هلأؼامللهاعصامل لألاهاعلوٌالفه ج ابهاعٍ لهئذاهخة 

 وهلاعنَؽههذ هااعلكهلالجالهلاعاٍه.(3)«يح رهٌلدهقلاهنؽ ك»عٍوتعكوهاض لههللاهٌن و:ههنل  هاعنبله

ااتهماا هٌ" ااو هلاعتصاالملمهب اا  هاعلوٌاالفهٌلاادهئلالقاااوهقاالهيااإييهناا ٍقهاعنااوسهئلاادهه ٍنا
ااضهياالهمااوهذاا هظااومهلمع لل  

ااا اؿهٌاا هاعاا خؾهلاعا شااانهناااه"مااا اوه
ٍي اازاةمه"ماا اهلي لاعٍ ااوياتهللةفاامللاوهٌلااادهغيعذااووهليٍاا  ؿهنةصااااهئلاادهاافاااواهٌل

قؽااالهاو،ااااواهماااا ه"حاااا هلاع،ااا ابوهلذاااا همااااوهيااااإييهناااللا هئلاااادهٌاااالاهاعااااا اعأهلاعة ضااا ىهناااااهاعٍ ااااوياتهلاع اح ااااوتهاعمل مملااااكه

اهالجاااال.هلاب اااوهاملك اااضهااللااافهنااااهااٍورااا لوهجااامهيةملاااقهلي يااالهألاشاااالاارهٌلااادهماااوهفاااوتهفمللجاااأهئلااادهيظاااقهعل للااافوهلئذااالا

ٌ" اااو هقؽااالهاو،اااواهمااا ه"حااا هلاع،ااا ابوهفاااالهي ااالهيظاااقهمااا هاعافاااخملكهناااوعنةضهلشااال رهل ياااقهالجااااويهنااااهشااا مللههللاه

صااهنااهنااليهااصال يأههفمل دثهعاهٌ همدلهفالهي ل هناهاعٍللهالخلمللاألاهعل صال يأهبصا ههؼاٍ بكهااا لا  لاعٍ ا اوهفملال  

ن باعااتهظا ىوهلاب ااوهقاواهن اوهمصاالىهنوعٍ لملاكهألاشتعاااوييكهـالهئخ انااهناااهاعٍلملالفهلاي اوأوهفن لااكهالخا ثهلاع صاالوه

وهقمَهلألاهوا اهينلى: »ليؽلمهٌلملاهخليثهاعنبله  و(4)«ئأهاان تهألاهيـا

ؾهاععولبلوهاخ اههللاوهااةوشلهاع لهي أ هيه
 
هلالخ جهناهنلمايأ:لقلهلخ  أهلن مهٌ هم هيخاواهل يقهااعوم 

هااٍنااااىهذاااا اهلدااااتهلي اااااىمهاعاللملاااافوهلو اذااااكهاعٍ ااااويفوهكااااقلبع هاعم يااااقوهماااا هألانلمااااوًهماااا هالخاااا ف:هأحددددذ ما"

 .خوعاهيلهموعاهيلهٌللاهيلهحص اهناهٌلملاهاعةصويهئيخو هم هالخ ف

هللعال وهيذلااهٌلادهقملومااهم،اله"نا اًوهااخالةاكهنوعٍ الهاااٍللاكهاع واوةفهمزاخ كهٌنلهاعالؽيعهخ ف:هالثانيل

اا هللااوعملفهئلااد
َ
خ
ع
هياايهلاب ااوهيلج ااووهنااواللفهلقولٍااوهٌن ااووهظااوغالهٌ" ااو هبٍااقهناااهاعا غاالهيااوأهف ب ااوهاعم يااقوهناااهلااأتألاهي

 ه.(5)"ٌن  وهفونلمَهألاشالؽوموهناهاا وعككهٌلدهعلم فيأهالخ ل

                                                           
 .11وهػ1991وهس1اعصمل لألاوه"ظ و هلاعنىوة وهلدلملقهخوعلهٌ لهاعةاوحهلظ لهين هشلمل وأوهمإشصكهاعأاههاع،لوفملكوهنيعلتوهكه(1)
 اهنةصا.ه(2)
  هاخ ااهليناهي  عهئف ايهالدجهلاعا اَوهاقمهوهلالخليثهانة يهن لايااهامواهمصلمهناهصخملداوهواوبهالدجوهنوبهنملوأهلح181اهنةصاوهػه(3)

1112. 
 .5883وهنوبهظٍههاي وأوهاقم:ه1992وهس1اهشنأهاع ن لألاوهلدلملقهمد لهاعصٍمللهبصمل ملألاهعغل  وهيااهاعأاههاعٍل ملكوهنيعلتوهكه(4)
 .ه1/121ظ حهللدلملقهٌ لههللاهيااعوهيااهاعأاههاعٍل ملكوهنيعلتوهيكهتوهاهاععولبلوهاا افلوتوهه(5)
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 يخ  همن و:هو وهيأهاعتصلملمهب   هاعلوٌلفهي،يعهئظلوألاته

"هل"اعفاا اه اااهوملاافهيااامهالج ااَهناايأهذاا  هاعلوٌاالفهلباايأهقوٌاالفه"ااعاالكهل لااههاعايصاايع"هلقوٌاالتألاه"الخاا جهم فااً 

يزا "هلغيعذوهم هاعل اٌلهااإيلفهنوعنؽ ػهاعلمٍملكوهلاع لهلةمللهيأهم نىهاععا يٍكهٌلادهقؽالهاعيصا هلاعاخةملافهٌلاده

هم ؽلتهااعلكهخ عفهملؽلهاععوًا
ع
  هاعاللملف؟االلةيأ هفاذاهق

ه؟!ه
ً
هاعٍلكهٌلدهااعلكهناهبٍقه"خلواهيوعصة هم،ال  ئذاهيوأه"ح هٌلدهقلاهااعلكوهفلَمهعمهمٍلقهاععوًا

فالهخلوهيأه"ح هلاع، ابهيل أهٌلدهقلاهااعلكهلالجالهاا  ل هناهاعٍ لوهياهذ هٌلدهموهي اجهٌا هاعٍ الهما ه

لذوهااللافهنااهبٍاقهٌ" او هذا هااعالكهذات اوهياهلدؽاملله"حا همنةٍكهلخيعهلؼالح؟هلذلهاالؽلهم هااعلكهاع لهي ا

 اغمهااعلكهاع لهللخقهذعكهاعٍ ل؟

للكهالاهاعتصوؤألاتهاع لهيدول هذ اهاالو هاحونكهٌن ووهم هخال هٌ ؿه"يعكهلمنوقعت ووهبٍلهل جملقهاعلوٌلفهه

أهمؽلاذو.ه  لل ي 

 أوال د صيغ القاعذة وثىثيقها

مااوهيااوأهيوثااعه "اعؽااملككهاع االهذو ذااوهاعصاامل لألاوهاخ اااههللاوهٌل وات ااو:ههأولهمددامعااا الوأوهعااا  هاعلوٌاالفهؼااملكاوأهه

هياوأهيففالهم اوهعايضهوا عك"وهلق يههمن وهموهذو  هاعزاوص لهنل عا:ه"(1)" وهيوأهيوثعهففال فٍال وه(2)اعٍ لهيل وهوثاعهلظاق 

وهلالااهالثانيدة.هلاعؽملككه(3)اع، ابهقلكهاعةٍل""ل"ؼل..هيأهقوٌلفهوثعفهاع، ابهوثعفهاعةٍلوهلقوٌلفهقلكهلق  هاعل انا:ه

 .ه"فصرهتٍ يعاهٌ همف  ج ووهلقلهلايتهناٍ يعاتهمالوابك

او وهنل عاا:ه َه خ هئلدهو،يعهما هالجا  فوععملخهان هلمل ملكوهاخ اههللاوهٌزاهاعلوٌلفهئلدهق  هبٍقهاعنوسوهلناهمـ 

ل ..هجمهنوقغهذ اها(4)"ق  هبٍقهاعنوس:هاع، ابهٌلدهقلاهااعلك.."  عل  هلفن 

لاهعاوهبع كهالدويهاعنً   .ه(5)ليلايذوهاعل اناهبٍ واف:ه""ح هناهاعالوعملفهٌلدهقلاهاعنؽه.."هململ 

 مصذر القاعذة ودليلها هثانيا د

اووهعأ هيذمهمؽلاهؼ  حهناهالج ملاَهذا هقا  هاعنبالهه هقلهلل أهمؽوياهذ  هاعلوٌلفهييعكهو،يعفوهو وهشنٍـ 

 وهندملثهيلهم هيلايهذ  هاعلوٌلفهٌللاوهب  اهالخليث.«ح رهٌلدهقلاهنؽ كي»عٍوتعكوهاض لههللاهٌن و:ه

                                                           
 .11اعصمل لألاوه"ظ و هلاعنىوة وهػه(1)
 .1/115اهنلاهاعلي هاعزاوص لوهاان، اهناهاعل اٌلوهلدلملقهليصيعهفوةقهيخ لهمد  يوهيلأهيااهاعم َوهيكهتوهه(2)
 .1/155اهظاوبهاعلي هاعل اناوهاعة لموهٌوعمهاعأاهوهيكهتوهه(3)
هاعةاولىوهمأا كهااٍوافوهاع بوكوهيه(4)  .13/181له12/112كهتوهاهان هلمل ملكوهم  ً 
 .15/533وه1991وهس1اهظاوبهاعلي هاعل اناوهاع خيعفوهلدلملقهمد لهخجاهلعممللملاوهيااهاعك بهاشالمألاوهنيعلتوهكه(5)
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مصتنلهئعملاهاعلوةل أهنأأهاا، بكهل"ح همن لوأهنواعالكهبٍاقهاعنؽا ػه لم وهيؽلرهيأهيل أهيعملالهي أ هيأ 

ت وهلاعاا يهليفٍااو هاعصااخونكهلغيااعذمهماا هيصااخوبه"خاا ا وهلاعٍلاال.هناا ايهفمل ااوهيلاااهبٍااقهذاا  ه"يعااكوهجاامهندااول همنوقعاا

 ٌلن و:

 ه من القرآن د 1

اَ  ﴿ق  ههللاهتٍولد:ه ٌي اَ ه" مهما  اع
َ
ع هَخ ي هَلَم ي يَنكا لا

َ ي
هاا لا
وَأهألذي

َ
ا هاَّ  َموهي ٌَ ا اه ةع

َّ
ل
َ
أهَيَاخ

َ
هي هَلألاهَي ي  ابا ههللاا ا  ا

ه شع مي ااا صا
نةع
َ
أ ا اهنا
 ع
َ
غ

ه  اااا صا
ةي اا هنَّ هَلألا هٌَ َؽااهص

َ
هَلألاهن
ص
َ ااأ
َ
هو مي اامل ع ع ؽا

هألاهيع مي جَّ ع
َ
ااأ ااَكهنا عا

ََٰ
ااوَا ذ ةَّ

ع
أ
ي
هاع
ع
ااملي ااوهَمكا

ًَ
لا
اا َأهَم ي َع

َ
هَلألاهَيم ههللاا مللا اااهَشاا ا هنا

ص
َ َؽااك

ي
 َأهه هَمخ

ع
َلألاهَيَنااوع

ه  رص هَؼااااولا َ اااالص
ٌَ ه اااااا اااامهنا

اع
َ
ااااَههع اا

ع
هو
 
ألا الهئا
ااااملي هنَّ ل  
اااالع ٌَ ه اااا ي ااااَ  هما حي

َ
هي َع اااامل فا

ههللَاهألاهيع أَّ يَع ه ئا هَؼااااكا
ً
ااااك
َ
َةل
َ
اااا َأهن لع نةا

يَأهَلألاهيع اااانا صا
دي
ع ي
يااااَع  اا  ا

َ
هَلألاهو

ً
هَلألا  ف

ً
هف

اااا َأ 
ع
َ ل ٍي  اهَم

ع
ااااون
َ
َصااااَ هَمااااوهي خي

َ
هي ههللاع مع َح ع اااازا

مَل ي هعا اااامي اع
َ
ااااَههع اا

ع
ألاهو ًيااااوهئا اااا َأهَلايا

ٍع مَ [وهفوآليااااكهيفااااويتهيأهااعاااالكهناااااه121ااااا121:اعا بااااك]﴾َيلي

لتهناهيجنومهاعاللملفهليأهيلهموهعايتهااعالكهبصا ههاعى اأهلاعنؽاههلبا  هالجاالهلاااو هعايهالج لكهم،وبهٌلن وهئذاهلخ

"ح هلاع، ابهم ههللاهتٍولد.هفاذاهيونتهااعلوتهم هخملثهالاهمعلوتوهم،ونوهٌلن وهعياويفهٌلادهمٍااويهاعاللملافوهي هٌلاده

اع الهعامهيللاافهب اوهفألقٍااوهااللافهنوخاملااوا ..ههيج اوهملؽا يفهعااوهلئألاهفلا هعاامهيلؽالذوهعامهيلاَهٌلن اوهجاا ابوهوصاوة ه"ما ا 

هعملههااعلكهنوعاللملف  .(1)فل  هذ اهيلاهٌلدهقؽلهاععوًا

 د من السنة 2

اعاااكهٌلاااادهاماااالاحهاعٍ ااالهاععااااومههلتٍا اااله"يعاااكهمااا هذاااا  هالجااااكهٌلااادهمااااوهلايهمااا هلؽااا فوتهاعنباااال اعل عملاااكهاعل 

 اع لهيل اهفن وهنأٌ و هظوقك.لاع،نومهٌلدهفوٌلاوهليناهيإح هٌلملاوهللؽ فولاهاعةٍلملكه

اهاعناااوسهن صاااأيأهليؼااالاهن صاااكهه يهااااااااااااااااهٌااا هياهاااااإمنيأهٌوتعاااكوهاضااا لههللاهٌن اااووهقوعااات:هقلااات:هياااوهاشااا  ههللاهيؽااالا

اناى يهفاذاهلا تهفوخ جاهئلدهاعانٍملمهفأذلاهمناهجمهيعلملنوهٌنلهو اهلو اهاهقو :هيوناهقو هغالاهاهلعأن اوه»لاخلوهقو :ه

 .(2)«نةلاك  كهيلهقو ]=هاا، بك[هٌلدهقلاهنؽ

ناااهااااااااااااهٌاا هحااون هناا هٌ االههللاوهاضاا لههللاهٌناااوهقااو :هخلااتهاع لااوًهخاا  هاا ااجلهفااأاايهنناا هشاال كهيأهي اللاا اهقاا بهه

وهقاوع ا:هملٍامهياوهاشا  ههللاه«ئناهنلكنلهينأمهل يللأهيأهل الل اهق بهاا اجل»فلو هعام:ههاا جلهف لغهذعكهاش  ههللا

 .(3)«ل كهييواومهلأاهه جواوموهييواومهلأاهه جواوميوهننلهش»قلهياينوهذعكوهفلو :ه

لناااهالايااكهيخاا ىهٌاا هحااون وهاضاا لههللاهٌناااوهقااو :هيونااتهييوانااوهنوةملااكهٌاا هاا ااجلهفأاينااوهيأهن ملااَهنمل لنااوهفنل ااعبه

 .(4)«ئأهعأمهنللهخم فهياحك»فلو :ههم هاا جلهفن ونوهاش  ههللا

                                                           
 .1/91اهاععولبلوهاا افلوتوهه(1)
 .1112عا اَوهاقمهانة يهن لايااهامواهمصلمهناهصخملداوهواوبهالدجوهنوبهنملوأهلح  هاخ ااهليناهي  عهئف ايهالدجهلاه-ه(2)
 .1218صخملذهمصلموهواوبهااصوحلهلم اـَهاعؽالفوهنوبهففلهوثعفهالخمىهئلدهااصوحلوهاقمه-(3)
 .1213صخملذهمصلمهوهواوبهااصوحلهلم اـَهاعؽالفوهنوبهففلهوثعفهالخمىهئلدهااصوحلوهاقمه-(4)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22التوبة%22


 

101028 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/امليزان يف فضال" أكثر كان فعال أكثر كان "ما الفقهية القاعدة
 نوارة دري .د  / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ بوقفة مجعي .د   

294 
 

ئأهيٌىمهاعنوسهيح اهناهاعؽالفهيبٍلذمه: »و هاش  ههللاهحاهاهٌ هيبألاهم س ىه"ظٍ يوهاض لههللاهٌناوهقو :هقه

ن وهجمهينوا
 
ن وهمَهامواهيٌىمهيح اهم هاع يهيؽل

 
لناهالايكهيباألاه«. ئعن وهم ص ىهفأبٍلذموهلاع يهي اى هاعؽالفهخ ىهيؽل

ن وهمَهامواهناهح وٌك»و يه:ه
 
 .(1)«خ ىهيؽل

هناا هوٍاهوهاضا لههللاهٌناااوهقاو :هياوأهاحاالهماه  ه"نؽاواهنيااااهيق ا ىهنياتهناااهااليناكهفلاوأهألاهلخمَاااهيهااااااااهٌا هيباألا 

ٍنااوهعاااوهفللااتهعااا:هيااوهفااالأهعاا هينااكهاظاا عيتهخ ااوااهيلملااكهماا هاع مفااومهليلملااكهماا هاعؽااالفهمااَهاشاا  ههللاه .هقااو هفا ح 

هقااااو :هفد لاااااتهناااااهخ ااااالهخ اااااىهيليااااتهنبااااالههللاههذاااا ااه"اؿ.هقااااو :هيَاهلهللاهماااااوهيخااااههيأهنمل ااااالهممنااااههن يااااتهمد اااااله

هعكهموهاختص ت: »وهقو :هفلٌو وهفلو هعاهم،لهذعك.هلذو هعاهيناهي ح هناهيج  ه"ح وهفلو هعاهاعنبلهفأخبعلا  .(2)«ئأ 

ا هيباألاهذ يا فوهاضا لههللاهٌن  اووهٌا هاعنبالهه ماوهيؽايههاااإم هما هنؽاهه»قاو :ههذااهااااااهٌا هيباألاهشاٍمللهالخالايهٌل

هخ ىهاعع وكهمعوواوه هلألاهخزأهلألاهيذىهلألاهغم   .(3)«ئألاهوة  ههللاهب وهم هخمويو لألاهلؼههلألاهذم 

ماااوهيؽااايههاااااإم همااا هنؽاااههلألاهلؼاااههلألاهشااالمهلألاه: »يلااا   هلنااااهالاياااكهيخااا ىهٌن  اااوهيج  اااوهشااا ٍوهاشااا  ههللاه

هح  اهئألاهوة  هناهم هشيَولا  .(4)«خزأهخ ىهاعام 

اهقلمو هعملل اهعملؽلهلهاهٌ هعيويهقو هش ٍتهااكيعفهن هظٍ كوهاض لههللاهٌناوهيل  :هئأهيوأهاعنبلهه اهخ ىهل  

 .(5)«يفالهيي أهٌ لاهظل اا»يلهشوقو وهفمللو هعاوهفملل  :ه

ئذاهؼااالدهقاااواهخ اااىهلةمااا هاحاااال .هقوعاااتههلناااهالاياااكهيخااا ىهٌااا هٌوتعاااكوهاضااا لههللاهٌن اااووهقوعااات:هياااوأهاشااا  ههللاه

 أهٌ اااالاهيااااوهٌوتعااااكهيفااااالهيياااا»ٌوتعااااك:هيااااوهاشاااا  ههللاهيلةٍاااالهذاااا اهلقاااالهغةاااا هعااااكهمااااوهللاااالاهماااا هذن ااااكهلمااااوهلااااأخ ؟هفلااااو :ه

 .(6)«ظل اا

اا اهب ااوهليلااو هئأهاعلألاعااكهفن ااوهلا ااخكهٌلاادهيأه"حاا هٌلاادهقاالاهااعاالك هفدااليثه دا   ذاا  هبٍااقه"خوييااثهاع االهيع

ٌوتعاكوهاضا لههللاهٌن اووهيناوكهاااهؼا اخكهااااهاا، باكهنوعنَؽاههلااعالك.هلخاليثهحاون وهاضا لههللاهٌنااوهيناوكهاع،ا ابهل"حا ه

مااا اتهالااااهعياااويفهنااااهااعااالكهلاعنَؽاااهوهلبوعااااولاهاالةاااوًهنااااه"حااا هلاع،ااا اب.هلنةاااضهناااولخم اتوهلمٍناااىهذعاااكهيأهعياااويفهالخ

هن هوٍهوهاض لههللاهٌن  و.ه  اعلألاعكهيةمللذوهخليثهيبألاهم س ىه"ظٍ يهلخليثهيبألا 

                                                           
 .ه1211ااصوحلوهاقمصخملذهمصلمهوهواوبهااصوحلهلم اـَهاعؽالفوهنوبهففلهوثعفهالخمىهئلدهه-(1)
.هلذ هنأعةوهه1211ذ هب  اهاعلةيهم هالايكهامواهمصلمهناهصخملداوهواوبهااصوحلهلم اـَهاعؽالفوهنوبهوثعفهالخمىهئلدهااصوحلوهاقمهه-(2)

وبهمصنله"نؽواوه.همصنلهيخ لوهوا333ملوابكهنا:هشنأهان هموحاوهواوبهااصوحلهلالج وٌوتوهنوبه"بٍلهفوألبٍلهم هاا جلهيٌىمهيح اوهاقم

 .12132,نوبهخليثهيبألاهٌ، وأهاعن ليهٌ هيبألاهن هوٍهوهاقم
.هليخ لهناهمصنل وهواوبهنوقاهمصنلهااأثعي وهنوبهمصنلهيبألاهشٍملله3112صخملذهاع خوايوهواوبهاا ض ىوهنوبهموهحومهناهوةوافهاا ؿوهاقمه-(3)

 .12311الخلايوهاقم
.هليخ لهناهمصنل وهواوبه1132نوبهج ابهااإم هفمل وهيؽي اهم هم ؿهيلهخزأهيلهند هذعكوهاقموهواوبهاعبعهلاعؽلكهلآلايابوهصخملذهمصلمه-(4)

 .11513نوقاهمصنلهااأثعي وهنوبهمصنلهيبألاهشٍمللهالخلايوهاقم
 .1211صخملذهاع خوايوهواوبهالج ٍكوهنوبهقملواهاعنبلهخ ىهل اهقلمو وهاقمه-ه(5)
 .3211اوهنوبهئو،واهٌ" و هلألاحت ويهناهاعٍ ويفوهاقمصخملذهمصلموهواوبهؼةكهاعلملومكهلالجنكهلاعنوه-(6)
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اا ههللاهب ااوهماا هشاايَولاوهلبوعاااولاه ااومهل ألااهيأة 
 
لناااهالخااليثهمااوهق االه"خيااعهيألاعااكهٌلاادهيأهمااوهيؽاايههااااإم هماا همع

اايهلأةياااعهذن بااااهيأهيادااا ىهااعاااومهلآلاألاا.هيماااوهخاااليثهااكياااعفهنااا هظاااٍ كهلخاااليثهٌوتعاااكوهاضااا لههللاهٌن  اااووهٌلااادهمااا هي

 يوأهمعأ ههللاهٌزهلحلهبٍ لهظومهلف مهااٍاوي.هفاج  وهيةمللاأهيأهاع ش  ه

هااعاااالكهملؽاااا يفهعلعااااوًا هألج  ااااوهناااااهخأاااا مهلذاااا  ه"خوييااااثهلاااال هناااااهم  لاااااوهٌلاااادهمعاااا لٌملكهذاااا  ه"فٍااااو هليأ 

 .اع شوةلهاع لهل ؼلهئلدهاالوؼلوهلقلهج تهيأهلأ،يعه"ح هملؽلهظ عاهممل بهم هااللفهاعٍ لهعا

 د من عمل الصحابة والتابعين 3

يلأهٌلاادهينةصااامه صااالع اهن ااوهاليهٌاا هبٍااقهاعصااخونكهلاعاااوبٍيأوهاعاا ي هذاامهيذاالهعالقااالاموهيج اامهيااون اهمعاال  مع

اهلوثاعفهاعلملاوا.هلم اوهذوا هما هٌ الهاعصاخونكهماوهحاومهٌا هٌ، اوأوهاضا لهن ٍقهٌ" و هاععوقكهم،لهاع ؼو هنااهاعؽاملو

 .(1)هللاهٌناوهيناهيوأهئذاهؼلدهاعٍعومهيلل هن وٍكهيل يهفن وهاعل  أهيلا

 .(2)لاليهٌ هان هٌ  هلان هاعزبيعوهاض لههللاهٌن  ووهيج  وهيونوهي اؼالأهاعؽملوا

 .(3)َهاعمل اهاععليلهالخ هفملؽ ماو وهاليهيأهينوهم س ىه"ظٍ يوهاض لههللاهٌناوهيوأهيات 

 ااااوًهاعصاااانكهلاادوفىااااكهٌلن ااااووهفلاااالهذواااا هماااان مه
 
ليمااااوهماااا هحااااومهبٍاااالهاعصااااخونكهلذاااامهم اااا هي جااااقهناااالين مهٌل فاااا اهنول

 وهنأاةألاهن و هن وذجهمن مهٌلدهش مللهاعا ،ملل:(4)اععولبلوهاخ اههللاوهاعٍليهاعأ،يع

.هلاليه(6)ليلاا  :هنلكناالهيأهاهٌ ااوياهأااج ياهيناالايناااهيااوأهيلاا اهعمللاااهخ ااىهيؽاا ذهه(5)فلاالهاليهٌاا هيليااضهاعل ملااألا

وهفمللاو هعاا:هليلاكهعاَمهتٍا بهه(7)ٌ ه"ش يهن هيزيل هحصال هليؽاة   يناهيوأهي الهنةصاهناهاعؽ اهلاعٍ ويفهخ اىهيخفا  

ه"م هحل  .ه(8)ذ اهالجصل؟هفملل  :هئأ 

هام يفهمص لمهه ماتهقالمو وهف  ه(9)ٌل هان هشيعي هيأ  ب اوهحلصاتهينلاألاهخلةااهم اوهياا هقوعت:هيوأهيؽلاهخ ىهل ا 

 .(10)يؽنَهننةصا

                                                           
 .1/123اععولبلوهاا افلوتوهه-ه(1)
 نةصا.هه-ه(2)
 نةصا.ه-(3)
 .1/121انى هااؽلاهنةصاوهه-(4)
اااليأهلم هٌ وي ههذ هين هٌ  لهيليضهن هٌوم هن هموعكهاعل ملألاهاا اييهاعمل نلوهاعلللفهاعزاذلوهشمللهاعاوبٍيأهناهعمونا.هيوأهم هيلعملومههللاه-(5)

 لموهبٍلذو(.ه1/19ااخلؽيأ.هموتهي اهؼةيأهملولالهناهؼة فهحيغهٌلا.ه)شيعهيٌالاهاعن الموه
 .1/123اا افلوتوهه-(6)
وتعكهلان همه-(7) صٍ ي.هذ هين هٌ لهاع خ وأه"ش يهن هيزيلهن هقيضهاعنخعاهاعل ناوهامواهاعلللف.ييارهالجوذلملكهلاشالا.هخلثهٌ همٍوذهلبال هٌل

 (.35-1/32ذاه)شيعهيٌالاهاعن الموه33صٍ ي.هيوأهم ت لاهناهاعٍ ويف.هل ناهشنكم
 .1/123اععولبلوهاا افلوتوهه-(8)
ل  اهناهذ هين هٌوتعكهمص لمهن ه"حلًهن هموعكهن هيمملكهن هٌ لههللاهاعل ناوهامواهاعلللفوهٌلاي هناهو واهاعاوبٍيأهلناهااخف ميأهاع ي هيشه-(9)

وتعكهلغيعذم.هيوأهم ت لاهناهاعٍ ويف.هموتهشنكهخملوفهاعنبلهؼلد ذاهلقملله11هللاهٌلملاهلشلم.هخلثهٌ هيبألاهن هوٍههٌل  هليبألاهنأ هلمٍوذهلخ وبهٌل

 (.19-1/15)شيعهيٌالاهاعن الموهذاه15شنك
 .1/123اععولبلوهاا افلوتوهه-(10)
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هبااألا؟ه اا هاععااٍبلهقااو :هغصاا لهٌلاادهمصاا لمهناااهياا اهؼااوةفهلذاا هؼااوةموهفلوعااتهعاااهان اااا:هيفماا وهقااو :همااوهيايتا ٌل

 .(1)قوعت:هاع فقوهقو :هيوهن ملكهئن وهيللههاع فقهعنةس لهناهي اهيوأهمللاا هخ صيأهيعفهشنك

 د من العقل  4

ٌا هااعالكوهلتصا ملااهناوعاللملفهمعاٍ هنا عك هئذهخلمللاااهنااهاعلكاكهللاههماوهفملااهيلةاكههيهااهئأهاعاللملفهألاهينةكه

لالاهااعلك..هفلؽله"م هلاعنهلهمصالزاهنالهنلهللههااعلكوهلاعملاههئن اوهتٍلاقهنوعةٍالهما هخملاثهذا همعالكهعتصا ملكه

هعاهلللملةووهفهلهئذاهملؽ يفهعا.  اععً 

هٌااوعمهن ااوهيلاافهناااهلب ااوهيلاازاهه هٌااوعمهناااهااااااااااااااهئأهاععااوًا ٌناااوهلمٍلاا اهيأهم اا يهاعاللملاافهمصااالزاهااعاالك.هفوععااوًا

هلوع ااوهعل عاالكوهننااومهٌلاادهيأهاعلوؼاالهئلاادهاعصاا ههٌااوعمهن ااوه هيلاازاهيأهيلاا أهاععااوًا
ً
نلاازلاهااعاالكهماا هغيااعهانةلااوروهفاااذا

هقوؼلهعل علكهذنو  .(2)يتص ههٌناهقوؼلهعل ص ه..هفوقاض ىهيأهاععوًا

 مناقشة ألادلة

 ل بآيتي التىبةأ د مناقشة الاستذال

هلاعاٍههلغملقهاعٍللهن كمه ئأهموهيظواتهئعملاهآلايكهم هاع، ابهلالجزامهٌ هااعلوتهااص  كهنوعٍمغهلالجً 

انموهليج ااوهلأاااههـاا  هٌ" او هاعؽااولخكهألاهيةملاالهيأهللااكهٌ" او هملؽاا يفهعاا ات ووهلئن ااوه
ع
ااهلاعنملاالهمناااهنوألشاا هلاعك يـا

وتوهلالااهمٍنلهيج وهم هاعا ابَهيلهااصالزموتهاع  لهلأتألاهناهل يقهاعكويكهاالؽ يفوهاع لهألاهي أ هلدلمللاوهئألاهنالاكهااعال 

وهذعاكهيأهم،الهذا  ه"ما اهٌاويفهماوهيا ذلهاعناوسهٌن اوهلألاهيا اا أهئعن او.هليإيالهذا اهالجاويهنااهشا مللههللاهماَهاع شا  ه

ااااا ااها ااااا هٌنااااااهمااااا هشااااايَولاهبصااااا ههماااااوهيلخلااااااهمااااا هااؽاااااوةههلـ" لعااااامهه(3)ع ااااالهعيصاااااتهمااااا هوصااااا ايأهاملصاااااوأهياااااإح هليأة 

هعامهواه﴿ه:لمٍنىيلؽلذو..هيل  هؼوخههاعاد ي هلاعان ي وهلذ هاااخؽؾهناهملوؼلهاعع يٍكوهمإولاهذ اهااٍنى:ه"

الهييهؼاولروهٌ الهٌ" او هللاكهينا اًهما هشا لمهنلالهعاامهيأاههيأه﴾ؼولرهٌ لهنا ٍَ هٌ" او هللاكهما هٌ الهيالههللاهح

 
ً
 هٌ اااال

ً
ااالهعااامهلئأهؼاااولخو  همل  ٌاااوهنااااهيلؽا

ً
هغوعاااههنااااهذاذلااا أ هلذااامهيصاااخوب وهٌااا هلؽااالاهٌ" اااو هللاااكهفااااأهوهللاهئلااادهلل باااو

هق بااوتهعااامهحٍلاااوهنةفاالاهتٍااولدههللاهلعأاا هوهللاهئلاادهب ااوهنااوعال بهنملااوتهعااامهفليصااتهومن ااوهاعكويااكهٌاا هح ملٍاااوهيله"عمااوأ

 هٌلن ااوهعااامهحٍاالهناااأأهلذعااكهومن ااوهاعكويااكهظاا فهنوٌا ااوا
ً
هنااا اهيأهلايهو ااوهاعل بااكوهب ااوهلؽاا يااهعألٌ ااو هحٍااالهو ااوهج انااو

 .ٌ ويفهاعؽوةم

هذااااا اهلي هو﴾اادصااااانيأهيحااااا هيفاااااملَهألاههللاهئأ﴿ه:نل عااااااهاعاٍلملااااالهيفاااااويهاعااااا يهاعاااااا يمللهااٍناااااىهذااااا اهٌلااااادهي هلقااااال

هن حاااااه﴾اادصااانيأهيحااا هيفااااملَهألاههللاهئأ﴿هقفاااملكهٌ ااا اهناااااهفااالخل اهمدصااانيأهٌ" ااااو هنالاااكهياااون اهيج اااامهٌلااادهاعاااا يملل

 ه.(4)"اي وع

                                                           
 نةصا.ه-(1)
 .91ا1/93اهنةصاوهه(2)
 .1/93اهنةصاوهه(3)
 .11/33وه1981ٌوظ اوهاعاد ي هلاعان ي وهاعلااهاعا ملصملكهعل ع وهل ملضوهيكوهسهاهمد لهاعموذ هن ه(4)
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ِذل به من السنة بد
ُ
 د مناقشة ما است

يمااوهخااليثهٌوتعااكوهاضاا لههللاهٌن ااووهفاااأهاعةلاا فهاع االهناااهمداالهاععااوذلهمعاال رهفن ااوهماا هق االهاعاا الي؟هذاالهقااو ه

 :هٌلدهقلاهنؽ كوهياهٌلدهقلاهنةلاك؟اش  ههللاه

أهيأهللا أهٌلاكه"حا هٌلادهاعنةلاكهماو فن اوهما همعالكههفٍلدهف ؿهاع،ونملكهمصلنهاععوذلهنااهالخاليث هئذهألاهياٍاي 

 لحالوهنلهيدا لهاهلذ هاعىوذ هاهيأهلل أهاعٍلكهموهناهذعكهم هااؽلخك.

لااادهاخا اااو ه"للااادهيلااا أهمٍناااىهالخاااليث:هئأهااعااالكهاع ااالهتصاااالزاهاعٍ اااويفهياةاااولته"حااا هٌلن اااوهخصاااههلةولت اااوه ٌل

ٍةووهألاهم هخملثهي ج وهمعلكوهنلهم هخملثهل قفهفٍلهاعموٌكهٌلن ووهل"ح هٌلدهذ   هااعلكهغيعه"ح هٌلدهظلفهـل

اعٍ ويفهنةصاووهفأح هاعٍ ويفهجونتهيؼوعكهليح هااعلكهجونتهل ٍو...هلذ هموهقؽل هامواهاعن ليوهاخ اههللاوهناهظ خاه

عا اهالخليثهئذهقو :ه"ذ اهووذ هناهيأهاع، ابهلاعةفلهناهاعٍ ويفهيأثعهنأثعفهاعنؽههيلهاعنةلك.هلااا ايهنوعنؽاههاعا يه

 .(1)"ألاهي ماهاععً 

هذاااا همااااوهيااااوأهلشاااامللكهغيااااعهماللاااافهب ااااوهئلاااادهٌ ااااويفهمعاااا لٌك.هفلاااا هاؼاااامنَهااعاااالكه اااااهاععااااً  لاعنؽااااههاعاااا يهألاهي م 

خ هبص   و"
ع
 .(2)اؼمنوٌوهعللملواهن ٍقهاعموٌوتهعمهيلههٌلن ووهنلهاب وهي

ياايهيموهخليثهحون وهاض لههللاهٌناوهفللهلايهناهصخملذهاع خاوايهماوهيةصا  وهفٍا هيملاضوهاضا لههللاهٌنااوهقاو :ه

ياااااوهننااااالهشااااال كهيألاهلدتصااااا  أه»يأهتٍااااا ىهااليناااااكهلقاااااو :ههننااااا هشااااال كهيأهياد عااااا اهئلااااادهقااااا بهاا اااااجلوهفأااااا  هاشااااا  ههللاه

.هفةااألاهذعاكهمؽاالخكهٌومااكهعل صاال يأهألاهتٍويعااوهمعاالكهاع ٍاالهٌاا هاا اجلوهفوقاضاا ىهذعااكهيأهللاا أه(3)فأقااوم ا«  جاواوم؟

 يدللاوهنلوؤذمهناهذرهاادل.ذ  هااعلكهلوبٍك هألج وهلقٍتهناهل يقهااؽلخكهاع له

لنةضه"م هيلو هناهخليثهيبألاهم س ىه"ظٍ يهٌلدهيأهيٌىمهاعنوسهناهاعؽالفهيح اهيبٍلذمهئعن وهم صا ى هفااأه

هي،يااههٌلااده عيااويفه"حاا هج تااتهبصاا ههالخماا اتهاعزاةاالفوهلالاااهماا هنااوبهاع شااوةلهاع االهلااأتألاهناااهل يااقهاالوؼاال هألأهاععااً 

ٌلادهاالوؼالوهلئألاهف ا هيلؽاالهاعؽاالفهنااهاا اجلهما هملااوأهبٍملالهلما هيلؽالذوهماا ههاع شاوةلهئلادهاعموٌاوتهو اوهي،يااه

 .(4)ملوأهق يههيتصوليوأهم هحاكهاعلملواهبصنأهذ  هاعٍ ويفهلظ اةماوهليايوج و

هٌلادهقؽالهاعتعاليلوهلئن اوهفملااه هنا هوٍاهوهاضا لههللاهٌنااوه"فلايضهفملااهماوهيال   لموهقمللهذنوهيلو هناهخليثهيباألا 

 .(5)ؽبعهٌلدهمعلكهبٍلهاا جلهعملٍىمهيح  "يعمللهٌلدهقؽلهاع

                                                           
 .1/119وه1993وه1اعن ليوهظ حهصخملذهمصلموهلدلملقهمد لهفإايهٌ لهاع وقاوهيااهاعأاههاعٍل ملكوهنيعلتوهكه-(1)
 .93يكهتوهػهمأا كهاخوبوهالجزاة ومد لهشٍمللهامفوأهاع  لألاوهـ اننهااؽلخكهناهاعع يٍكهاشالمملكوهه-(2)
.هشنأهان هموحكوهواوبهااصوحلهلالج وٌوتوهنوبه"بٍلهفوألبٍله1331صخملذهاع خوايوهواوبهالدجوهنوبهو اذملكهاعنبلهيأهتٍ ىهاالينكوهاقمهه-(3)

 .331م هاا جلهيٌىمهيح اوهاقم
 .1/52وه1992اعٍزهن هٌ لهاعصالاوهق اٌله"خلواهناهمؽولره"نواوهمإشصكهاع يوأوهنيعلتوهيكوهسه-(4)
 .1/121اععولبلوهاا افلوتوهه-(5)
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وتعااكوهاضاا لههللاهٌن  ااووه"فاااأهذعااكهيااوأهماا هخؽ ؼااملوتهاع شاا  ه لهااكيااعفهٌل
َ
لعلاالهلايهٌاا ههلبوع صاا كهلخااليا

ماااوهفااا  مهنينااااهلبااايأهغياااع همااا هااصااال يأوهئذهياااوأهيمٍ ااااهابااااهليصااالملا.هلمااا هيوناااتهذااا  هؼاااةولاهفااااأههللاهتٍاااولدههاعنباااله

أهٌلملااه"ما هاععاليلوهنالهي ٍلااهخ ي اوهئلادهنةصااهلمازيالهعلخا جهٌناا"ي نداهما هاعلا فهماوهح لملااهفااأهاعٍلاكهاع اله(1) ا   .هٌل

هاع عخؾهلاعاخةملفهليم هنوعايصيعهقلهاناةتهناهخلاه  .م هيحلاوهظً 

يموهالخليثه"خيعهاع يهالا هاع خوايهلمصلموهفاأهلأةيعهئجمهاعصيَوتهيأةألاهيأهينوكهنأيهش لمهمصلىهٌل بكوه

 باوتهعيصاتهشا ىهانةٍاوألاتهلناإل هنو ملصاوأهألاهخمللاكهعااهنااهيفٍااوهشا امهيوناتهيخ لياكهيلهينمل ياكوهلمن اوهاااهلألاهظاكهاااهلاعٍل

هلغيعهذعكوهفاناهينوكهنوألفٍو هااأتص كهاالؽ يفهنوعاللملف هااؽوةههااخالةكهنو ملصوأهم هم ؿهلفل هلذم   .(2)لقً 

ذعااااكهماااا هنااااوبهلممليااااههاعنةاااا سهاع اااالهلاٍاااا ؿهعل ؽااااوةههلذأاااا اهفاااااأهاالؽاااا يهنااااأأه"حاااا هٌلاااادهقاااالاهااعاااالكهيأه

ل"ذىهلااعاااالكهبٍ اااا اوهلذاااا هٌاااازامهعاااااوهخ ااااىهألاهللااااَهاعنةاااا سهناااااهالخصاااا فهلاعناااالاوهللتصاااالرهنلاااا فهاعٍزي ااااكهلقاااا فهاعؽاااابعه

لألاخا و هليل أهاا يليهذ هاعل   هلاعٍة هلاع خ كهما ههللاهشا دوناهتٍاولدوهلاااٍلاقهنواعالكهنااهاعٍ اويفهيأهللا أهما ه

هقالهل ث ووهفاذاهعمهلادلقهاعٍ ويفهيلهملؽلذوهئألاهب   هااعالكوهفااأهاععاوًا لهيأهيدلا  ملٍكهموهيل اهناهااللفهلألاهياٍ  

لهناٍ يقهااللفهٌلدهموهيالقملاهح امهذ  هااعلك  .ٌل

 جد د مناقشة ما استذل به من عمل الصحابة والتابعين  

ا اأههللاه تٍاولدهٌلان موهماَهي ج اوهعيصاتهنذجاكهنااهملونلاكه"يعاكهاع الهئأه"خ واهاانل عكهٌ هبٍاقهاعصاخونكوهـا

االاهاعاللملاافهن ااوهألاهيمااومهلنةااألاه هنواعاالكهلقؽاال هئلاادهيفٍاااووهوييااوتهنةااألاهالخاا جهناااهاعاللملاافهٌل لاال هٌلاادهاٌا ااواهاععااوًا

تعااليلهاعٍصاا هلئاايفهاعيصاا وهئألاهيأهللااكهٌ" ااو هماا هخؽ ؼااملوته"فاا ايهل اةااألاهناااهخلااامهاعٍلااكهاع االهماا هيحلاااوهمنااَهاع

قوهيل هٌلدهذ اهق  هٌ لههللاهن هٌ  ل:ه"قلتهيوهاش  ههللاهئملألاهيحلهق ف" هلذعكهٌنلموهللههمنااهاع شا   ه(3)لاعاٍ  

 يأهيؽ اهي موهناهيلهجالجكهييوا.

ليموهموهذو هٌ هٌ، وأوهاض لههللاهٌناوهفاننوهن مللهنوعل  هنأأهم هالىهٌناهيدا لهيأهيل أهقلها  هق لهخاامه

لذا اهعايضهظالوهلألاهانالوؼاوهما هقالافهلقالاهٌ، اوأوهاضا لههللاهٌنااوهاعا يهٌا فهند ااهعللا  أهلوثاعفههنزل هاعلا  أهيلااو

انوهيأهذعااكهيااوأهناااهيلاا  ه
اٌالوفاااهٌلاادهق املاااوهلعأاا هاععااكهناااهئملونملااكهشااٍكهاع قااتهعللملااواهناا عكوهلذاا اهخ ااىهعاا هقاال 

هلألاهأج ي.  عملولاهاعصنكهلناهؼالفهاع ل هاع لهألاهيا شماوهايً 

اليهٌااا هيباااألاهم سااا ىه"ظاااٍ يوهاضااا لههللاهٌنااااوهفاااا همااا هناااوبهاخاملاااواهٌ اااويفهٌىااامهيح ذاااوهعٍىااامههلبخؽااا ػهماااو

ك.  معلت ووهيوخاملواهالجاويهٌلدهن افلهاعؽالفوهلااعلكهناهذ اهاعلؽلهلوبٍكهألاهما ٌ 

                                                           
 .133وهػ1981مٍل بهاع وخصيأوهافَهالخ جهناهاعع يٍكهاشالمملكوهمم ٍكهحومٍكهاع ؽ فوهاعٍ اموهسه-(1)
 لموهبٍلذو.ه93عاةوؼمللهيوثعهناهذ  هااصأعك,ي احَهواوب:هـ اننهااؽلخكهناهاعع يٍكهاشالمملكوهمد لهشٍمللهامفوأهاع  لألاوهػه-(2)
.هصخملذهمصلموهواوبهاعؽملواوهنوبهاعنهلهٌ هؼ اهاعلذ ها هلف اوه1859اهصخملذهاع خوايوهواوبهاعؽ اوهنوبهخقهالجصمهناهاعؽ اوهاقمه(3)

 .1389اقم
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 هيمااوهمااوهحااومهٌاا هيابااوبه"خاا ا وهفاناااهيدا االهجالجااكهيلحاااهذو ذااوهامااواهاععااولبلوهاخ اااههللاوهعاايضهفن ااوهمااوهياال

 ٌلدهيأهذإألامهقؽللاهاعتعليلهلاعاٍ ق.

يدا االهيج اامهٌ لاا اهٌلاادهاعا شاانهليعزماا اهينةصااامهمااوهيااوأهشاااالهناااهخلااامهلعاامهيةٍلاا اهمااوهمعااقههالىجدده ألاول:

 ٌلن مهفمل عي اهبص  اهموهذ هيللدوهيلهيإييهب مهئلدهو اذكهاعٍ لهلألانلموً.

ئذهاعا شاانهناااهللاااكه"خاا ا هغيااعهوااوذ وهو ااوهؼااا حههلألاهناا ىهناااهذاا اهاع حاااهييهايهٌلاادهاعااالعمللهاعاا يهلاامهئياا اي و

 .هن عكهٌ لههللاهان هٌ  لوهاض لههللاهٌناوهخيأهنلاهٌلدهٌلاه"خ هننؽملدكهاعنبله

يدا لهيأهيل ن اهٌ ل اهٌلدهاا وعككهفمل وهاشاموٌ اوهعأ هألاهٌلدهحاكهاعزااوهلذعاكهنوغاناواههالىجه الثاني:

و ااوهناااهخااليثهعي ااهوهاضاا لههو وهفاااذاهف ااعلاهل ي ذااووهلفلااوهعا حن ااوتهاعنباالهيلقااوتهملعااولامهلاشاااٍلايذمهعالااكهٌ" اا

تهخااا الهنااايأهشاااوايايأهنااااهاا اااجلهلاٍلاااقهنااااهئذاهف اااعتهنااااهؼاااالت ووهخملاااثهقاااو ه
ه: »هللاهٌن اااووهاع ااالهظااال  ا

ؽااال  ألاوهخلااا  وهعملع

اهفاذاهف عهفلمللٍال
َ
ٌوتعاكوهاضا لههللاهٌن اووهه.هلذأا اهنااهشاوة هاعن افالوهلذعاكهماوهمعاٍ هنااهييفاوهخاليث(1)«يخلومهملعول

اشااأ لههيؽ اهخ ىهنل  هيناهألاهيةم وهليةم هخ ىهنل  هيناهألاهيؽ اوهف اوهايياتهاع شا   هقوعت:هيوأهاش  ههللاه

 .(2)ؼملواهظا هئألاهامفوأوهلموهاييااهيوثعهؼملوموهمناهناهظٍ وأ

لمااااهٌلااادهااللااافهنااااهاعاااللااهيلهغياااع هعااايضهيمااا اهمهالىجددده الثالددد : نفااا موهنااالهذااا هئـاااوناهيأهيخااا  هااعااالكهٌل

مخالفهندصاههاخااالفهاعناوسهنااهيحصاومامهلينةصاامهيلهنااهقا فهٌازاة اموهيلهنااهقا فهيلملان مهيلهندا هذعاكهما هيلؼاوفه

يحصاااومامهلينةصاااام.هفلااالهيخالااافهٌ ااالهلاخااالهنوع صااا كهئلااادهقااا فهاحلااايأ هألأهيخااالذ وهيقااا ىهحصااا وهيلهيقااا ىهٌزي اااكهيله

.هجاامهئأهااااإمنيأهيمااواه(3)دهقاا فهذاا  ه"ماا اهليظاا وذاوهلللاا ىهمااَهـااٍةاويلملنااوهنااواٌ  ي.هلااعاالكهقاالهلفااٍفهنوع صاا كهئلاا

 اعع يٍكهليخلوماوهٌلدهـ بيأ:

للهاي وأهم هغيعهعاةل.هألاول:  خوعاهندو هم همٍ لهندأمهاشالاهٌل

ه والثدداني: خوعاااهخااو هماا همٍ االهندأاامهغل ااكهالخااا فهيلهاع حااومهيلهااد ااكوهفااولخ فهشاا كهشااوةقوهلاع حااومهخاااوي 

لااد كهلملواهخومل.هفولخوةفهمٍ لهمَهلح يهااعلكوهغيعهيأهالخ فهم وهذا هيظاقهيد الهٌلادهاعؽابعهٌلادهماوهذا هقوةلوه

يذ أهلئأهيوأهظوقووهلاع اجاهمٍ لهمَهلح يهااعلكهييفووهغيعهيأهاع حومهناهل واهاع اخاكهيد الهٌلادهاعؽابعهٌلادهل اواه

لهٌلملاااهاعؽااٍهوهليلاا  بهٌلملاااهاع ٍملاالوهليةناالهاعلاا ىهلألاهاعاٍااهوهلاادااههمٍ االهن اا  هاا ااا يهظاا قوهئلاادهااد اا بهفيصااا  

 .(4)ي ىهيناهيلندهبٍالهااد كهلألاهقواهبعأ هاعنٍ كوهليٍ  ه"نةوسهلألاهي ىهيناهقض ىهج  اا

                                                           
.ه1121.هصخملذهمصلموهواوبهؼالفهااصوف ي هلقؽ ذووهاقم1281صخملذهاع خوايوهواوبهالج ٍكوهنوبهموهيأ  هم هاعتعليلهناهاعٍ ويفوهاقمه-(1)

 .1113أهيبألاهيليوهواوبهاعؽالفوهاقمشن
.هشنأه1931.هصخملذهمصلموهواوبهاعؽملواوهنوبهؼملواهاعنبلهناهغيعهامفوأ...هاقم1855صخملذهاع خوايوهواوبهاعؽ اوهنوبهؼ اهظٍ وأوهاقمه-(2)

 .1239يبألاهياليوهواوبهاعؽ اوهنوبهوملفهيوأهيؽ اهاعنبلوهاقم
اؽواوهه-(3) ووهانى هاععولبلوهألٌا  .511-1/511هو1983يااهااٍ فكوهنيعلتوهيكوهستٍلملقهاظمللهـا
 .1/123اععولبلوهاا افلوتوهه-(4)
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 د د مناقشة ما استذل به من العقل

كهليأهاعاللملاافهمصااالزاهااعاالكهلألاناالوهفالاا أهااعاالكهممل بااكهناااوعاللملفهق االهمنوقعااكهمااوهاشااال هناااهماا هاعلكاا 

وموهفوقاض ىهذعكهيناهقوؼلهئلدهااعالكهاا عل اكهٌا ه
 
هٌوعمهن وهمصالزماهاعاللملفهاامل بهم هااع ـ لافوهليأهاععوًا

للاألاهاعالا ينلهشا لمه خا وهألاه
َ
و ااوهه(1)مالعماكهنملن  اواعاللملافوهندااوجهيأهملعايعهئلادهيأهاعلؽالهاعتعا يعاهشا لموهلاعلؽالهالخ

 ق اهاععولبل.

فواعااالكهخملن ااااوهينىاااا هئعن ااااوهماااا هحاااااكهالخلااااقهلاعالااا ي وهفهاااالهملؽاااا يفوهذعااااكهيأههللاهشاااا دوناهلتٍااااولدهاقافااااتهه

خأ ااااهيأهللاا أهيغلااههااؽااولرهلااةوشاالهغيااعهما دفااكوهليأهللاا أهيفٍااو هاعٍ ااويهااللاافهب ااوهمل عنااكهن عااومهمٍاااويفوه

منيأهللا ييهاا ااعييي وهلعمل ياإلههللاهالخ يااثهما هاعمملاهوهليىااا هما هذاا هٌلادهنيناكهماا هابااهم اا هانااالمهلاخا اوااه ي ااوأهاااإ 

َناااااااك﴿ذااااااا هنااااااااهظاااااااكوهو اااااااوهلااااااال هٌلااااااادهذعاااااااكهنؽااااااا ػهو،ياااااااعوهم،ااااااالهق عااااااااهتٍاااااااولد: اي اااااااعاهفا
يي
َ
خ
ي
ااااااا اهَلال

َّ
مهنوعع

ع
 و
ع
ل  ي
َ
[وه35]"ن ملومو﴾لن

 [و14]  هٌ  اأو﴾ ه من اهلي دقهاعلوف ي لعمل دؾههللاهاع ي﴿[وهلق عا:2]االكو﴾عمل ل ومهييأمهيخص هٌ ال﴿لق عا:

وهه وهلااةوشالهااصاالفٍكهظاٌ  لخملن وهينى هئعن وهم هحاكهاعتع يَهفهالهغياعهملؽا يف هألأهااؽاولرهااٍاباعفهظاٌ 

وهليأهااعلكهااٍاويفهااالعمكهعلاللملفهعيصتهملؽ يفهم هخملثهي ج اوهمعالكوهنالهما هخملاثه(2)الاهخوعؽكهغيعهمع بك

عااكهاعاللملاافهماا هااؽااولرهاعٍوةاالفهٌلاادهااللاافوهيذ اااوهئخ احاااهماا هياٌملااكهذاا ا وهعمللاا أهٌ االاهاهحاااكهمااوهي علااههٌاا هذ

 اخاملوااهو وهيناهٌ لهعاهاـم ااا.

لملاااهفاااأهياا أهخلمللااكهاعاللملاافهناااهاعلكااكهللااههمااوهفملاااهيلةااكهلالاااهااعاالكوهألاهيلاازاهمناااهاحا ااوًهقؽاالهمااوهذاا هه ٌل

فاومهمؽلخكوهلقؽلهموهذ همعلكوهو وهيأهاعم يههيلؽلهب صلألاهاعللامهاا هاع عاَهلاياالاهنةؽالهاعٍا لمهلقماَهٌ"

اوفكهئلاادهيأهاعاللملافهشاللهوا عكهنوٌا ااواه اااييلاكوهنةاَهااا يقهألاهئيالماااوهلئأهياوأهٌلادهٌلامهندؽاا  هاياالا.هذا اهنوـ 

 .(3)موهيلزماهٌلدهٌويفهاعٍ بهناهتص ملكهاعص لمهن وهيلزماوهلئأهيوأهناهألاشاٍ و هغيعهملؽ ي

هٌوعمهن وهمصاالزماهاعاللملافهااملا بهما هااعاوموهفوقاضا ىهذعاكهينااهقوؼالهئلادهااعالكهاا عل اكهليموهيه أهاععوًا

همااا هحااااايأهمخالةاااايأوهحااااكهالخلاااقهلاعالااا ي هاع اااله ٌااا هاعاللملااافوهفاااا اهئأهج اااتهنااااهخاااقهااللااافهلصااارهنااااهخاااقهاععاااوًا

ههااؽاولرهليفاَهااةوشالوهفانااهألاهيصارهاقافتهيأهألاهلا دقهااؽولرهلااةوشلوهلحااكهاعتعا يَهاع الهيلؽالهفن اوهحلا

هئلادهاعاللملافهن اوهيلازاهٌنااه هما هحااكهلاخالفوهلالااهنااهمصاأعانوهحااكهاعتعا يَ هألنااهيلازاهما هقؽالهاععاوًا ناهخقهاععاوًا

ااَه ووهلعاازاهماا هذعااكهنمااالأهاعبعذااوأهٌلاادهصااخكهـل مةصاالفه)ااعاالك(هناااهل يااقهااةصاالفهقؽاال هئلاادهئيلااوًهااةصاالفهظااٌ 

هئلدهافَهااعلكهلئيلوٌاوهمٍووهلذ همدو هنوللهٌلالهلش ٍوهاعع يٍكهعل ؽولرهألا   .ه(4)عل ةوشلوهلعزاهييفوهقؽلهاععوًا

                                                           
 .1/15اهنةصاوهه(1)
 .1/11اهانى هااؽلاهنةصاوهه(2)
 .1/91اهنةصاوهه(3)
 .93ا1/91اهاععولبلوهاا افلوتوهه(4)
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جمهئذاهاحٍنوهئلدهق لاهاعصمل لألاهلاعزاوص لهن لهيأهوثعفهألاشاالنوماتهاعا اايفهٌلادهاعلوٌالفهلمٍا هنااهال ايذاووهه

هاعٍ لوهلعأ هاعلوٌلفهخ ىه ب  اهاعع كهغيعهمما يفهو اوهنااهاعاأ ياعاتهنااهليموهاعل اناهفللهاظ عكهو وهش قهالدويهنً 

اعؽااااالفهلاع ااااج ي هفاأ يااااعفهاخاااا ااهلةفاااالهغيعذااااووهلاع ااااج يهناااااهاعؽااااالفهيةفاااالهأااااج يهاعااااااللفوهناااالهقاااالهتٍأااااضهذاااا  ه

.هو ااوهيأهاعل اناااهذالاااهيلايهوالمااوه خاا هناااه(1)اعلوٌاالفهنااأأهيؽاايعه"قاالهيوثااعهج انااوهواةفاامللهاعلؽاا هناااهاعصااة هٌلاادهال ااوا

هفملاهيأهوثعفهاع، ابهم ل نهنواؽلخك.اعة لمهاه  شن اي هق ي وهاهيل  

 ثالثا د ألادلة على أن املقصىد من العمل ثمرثه ال املشقة فيه

أهعناوهينااهعايضهفن اوهماوهي، اته بٍلهمنوقعكهييعاكهما هيا ىهيأه"حا هنااهاعموٌاوتهٌلادهقالاهماوهفن اوهما هااعالكوهلل اي 

اهااعلكهاعا يهاٌا الل هغياعهمنفا نهعالملاملمهجا ابهٌ" او وهليأهااؽالخكهموهاٌاللل وهملص مهآلاأه"يعكهٌلدهيأهمٍملو

 لاع،  فهاع لهل علههٌلدهاعٍ لهالاهااٍملواهاانف نهلاام يهاع يهيصرهاٌا وي .ه

يخ اااواه خاااويهنااااهحزةملاااوتهألاهلةملااالهئألاهاعىااا وهلماااوهج اااتهنوألاشاااال امهأليعاااكههاهئأه"خ اااواهاع ااالهلايتهٌااا هاعنبااالههاااااااااااااااا1

هٌلدهاٌا وا  هناوهفالهيصرهيأهمٍواؿهذ اهن ار.ههاععً  هنواعلكهلاعلؽلهئلدهيفٍاوهلئاايفهـلذوهيم هملمً   اععوًا

اااتهنااااهٌ" اااو هلاعلؽااالهئلااادهاععاااومهه و اااوهيأهذااا  ه"خويياااثهللونااالهلتٍاااواؿهنأخويياااثهج اااتهفن اااوهاعنهااالهٌااا هاعاٍن 

 من ووهم هذعك:

هل صااا لهئلاادهاااهماااوهحااومه اتهيخ االهيأي
َ
ااا 
َ
ئأههللاهعكنااالهٌااا ه: »نياااتههللاهخوفملاااكوهفلااو هٌااا هٌل اااكهناا هٌاااوم هيناااهقاااو :هن

ذوهفل عوه  ه.(2)«ن اذووهمع ي

هيلاا اهناااهاععاا ضهههاعنباالليأهاااه لألاهايىهاحااالهقوةً ااوهناااهاععاا ضوهفصااأ هٌناااوهفلااوع ا:هذاا اهيناا هئشاا اةمللوهناا اهيأي

 .(3)«ؼ ماهلعملامهلعمللٍلهلعيصاىلهفلملاللمهم ل : »مصاىلهلألاهياللموهليؽ اوهفلو ه

هئألاهغل اااااوهفصااااليلاهلقااااواب اهلابعاااا لاوهلاشاااااٍملن اهنوعكااااللفه: »ق عاااااهااااهل  ئأهاعاااالي همصاااا وهلعاااا همعااااويهاعااااليَ هيخااالص

لجكوهلاعلؽلهاعلؽلهل لك ا  .ه(4)«لاع لخكهلش لمهم هاعلُّ

لاهااعلكهعلوأهاعال بهنوعن افالهاعأ،ياعفهلاععاوقكهيوثاعهيحا اهما هاعةا اةقهاع الهيلج اوهاهع هصرهيأه"ح هٌلدهقها2

هم هٌنل هٌ وياتهيخ ىهلل أهيوثعهمعلكهيال بهب وهئلدههللاهشا دوناهلتٍاولدوهلاعااولاه معلكوهيلهلجوعهعإلملصوأهيأهيخ ًع

تهٌلملالموهلل بهئلاهٌ ليهبص لمهيخههئل»فمل وهي لياهٌ هاباهٌزهلحل:ههنوللهعل عاه .هلاح وًهٌلده(5)«اهم وهاف ـع

 اعنهلهٌ هاع لًهلاع إليلهٌلدهيخلواههللاهتٍولد.

                                                           
 .1/151اهاعل اناوهاعة لموهه(1)
 .5199ٌلملاهوةوافهئذاهيوأهناهمٍؽملكوهاقمهشنأهيبألاهياليوهواوبه"ي وأهلاعن لاوهنوبهم هايىه-(2)
 .5521شنأهيبألاهياليوهواوبه"ي وأهلاعن لاوهنوبهم هايىهٌلملاهوةوافهئذاهيوأهناهمٍؽملكوهاقمه-(3)
 .58صخملذهاع خوايوهواوبهاي وأوهنوبهاعلي همص وهاقمه-(4)
 .1211بهاعا اـَوهاقمذ هحزمهم هخليثهقلس لهانة يهن لايااهاع خوايهناهصخملداوهواوبهاع قوموهنوه-(5)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النبي%22
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اهيأههللاهتٍولدهقلهفوامهنااه"حا هنايأهااتصاوليوتهنااهااعالكوهفلا هياوأهعل عالكهيخالهنااه"حا هعلازاهاعتصاوليهنااهه3

نأأهيزيايه"ح هفمل وهاعيايتهمعلااهلذعكهماوه"ح هٌنلهاعتصوليهناهااعلكوهلاعا وي هناه"ح هٌنلهاعا وي هناهااعلكوه

ملك.هنملاااوأهذعااااكهيأهاعٍ ااالهناااااهعمللاااكهاعلااالاهخيااااعهمااا هاعٍ اااالهنااااهيعاااافهظاااا همااااَهٌااالاهتصااااوليه عااامهيدؽااالهناااااه"خلاااواهاععااااٌ 

 وهنلهاغمهعيويفهااعلكهناهاعٍ له"خيع.(1)اعٍ ليأهناهااعلك

هيلااااون هنااااوألح هٌلاااادهاعهااااااااااااااااااااااا4 موٌااااوتهالخةملةااااكهنااااأٌىمهم ااااوهيلااااون هٌلاااادهاهقاااالهج ااااتهنوألخوييااااثهاعصااااخملدكهيأهاععااااوًا

يل اااوأهخةملةاااوأهٌلاادهاعلصااوأهجلمللاااوأهناااه: »اعموٌااوتهاععااوقكوهو ااوهناااهالخااليثهٌاا هيبااألاهذ ياا فهقااو :هقااو هاشاا  ههللاه

 .(2)«اايإلاأهخ مل اوأهئلدهاع خ وأ:هش دوأههللاهلبد ل هش دوأههللاهاعٍىملم

اي ااااوأهنفااااَهلشاااا ٍ أهيلهنفااااَهلشااااا أهظااااٍ كوه: »لناااااهالخااااليثهٌاااا هيبااااألاهذ ياااا فهييفااااوهقااااو :هقااااو هاشاااا  ههللاه

.هلعااا هصااارهماااوهقاااوع اهنااااهعلاااوأه(3)«فأففااالاوهقااا  هألاهئألاههللاهليينوذاااوهئمولاااكه"ذىهٌااا هاعم ياااقهلالخملاااومهظاااٍ كهمااا هاي اااوأ

 ج ابهئمولكه"ذىهيففلهم هج ابهظاويفهاعا خمللوهلذ هموهعمهيللهناهيخلهم هااصل يأ.

قلاهااعلكوهيأهم هلؼالهئلادهياحاكهٌوعملااهما هاعصا  هاعالينلهلاللاوأهاعٍ لااههاهيلاض لهاعل  هنأأه"ح هٌلدها5

خ ىهيؼ ذهألاهي لهمعلكهناهيياةاهع اح ولاهاعلي ملكهلاعلنمل يكوهيقلهيح اهليففلملكهم هاع يهيل اهن اح ولاهلذ همعاٍ ه

هماا هؼاااالفهاعنبااالههنواعاالكهلاعاٍاااههلباا  هالجاااالوهلعصااارهخمل َاا هيأهنلااا  هيأهؼاااالفهماا هي ااالهنااااهييا  ااوهمعااالكهيففااال

فهٌملناااااالهناااااااه»اعاااااا يهي اااااالهفن ااااااوهااخااااااااهئذهقااااااو وهٌلملاااااااهاعؽااااااالفهلاعصااااااالاوهفمل ااااااوهالا هيملااااااضوهاضاااااا لههللاهٌناااااااو:ه لحٍلااااااتهقاااااا  

 .(4)«اعؽالف

ااااوذ هنااوعل  أهمااَهاعصااة فهاعأاا ااهاعباااعافه: »لناااهالخااليثهٌاا هٌوتعااكوهاضاا لههللاهٌن ااووهقوعاات:هقاااو هاشاا  ههللاه

َاٍاَه
َ
 .(5)«فملاهلذ هٌلملاهظومهعاهيح األاع يهيل يهاعل  أهلَيت

ااااومهااااااوذ هاالااااالاوهلياااالهذعااااكهنولاااالهلغيااااعه ااااومهاا ااااالبهل"حاااا ه"ؼااااك هعل ن  لصاااارهييفااااوهيأهملٍمااااألاه"حاااا ه"وبااااعهعل ن 

هلألاهٌلل.  صخملذوهألاهيل   هظً 

اع، ابهلبٍلهذ اهمل جلهذنوهيق ا هبٍقهاعٍل وموهاخ امههللاوهاع لهلإيلهموهذذ نوهئعملاوهلاع لهؼ خ اهفن وهيأهه

 ل"ح هناهٌ" و هعيضهنللاهموهفن وهم همعلكهلحالوهلعأ هنللاهموهفن وهم همؽلخكهلمنةٍكهيلهيفَهاةصلف.

                                                           
 .131اع وخصيأوهافَهالخ جوهػه-(1)
.هصخملذهمصلموهواوبهاع و هلاعلٌوموه1188صخملذهاع خوايوهواوبه"ي وأهلاعن لاوه,نوبهئذاهقو هلهللاهألاهيلللمهاعمل اهفؽلدهيلهق يهيلهش ذوهاقمه-(2)

ٌ هاش  ههللاوهنوبهموهحومهناهففلهاعتص ملذهلاعاأ يعهلاعت لملله.هشنأهاع عم يوهواوبهاعلٌ اته1812نوبهففلهاعت لمللهلاعتص ملذهلاعلٌوموهاقم

.همصنلهيخ لوهواوبهنوقاهمصنلهااأثعي وهنوبهمصنلهيبألاه5391.هشنأهان هموحاوهواوبه"يبوهنوبهففلهاعتص ملذوهاقم1589لاعاد مللوهاقم

 .1832ذ ي فوهاقم
 .31نوذووهاقمصخملذهمصلموهواوبه"ي وأوهنوبهنملوأهظٍههاي وأهليففلاوهلييه-(3)
 .15311.همصنلهيخ لوهواوبهنوقاهمصنلهااأثعي وهاقم5839شنأهاع صوتألاوهواوبهٌع فهاع صوموهنوبهخههاع صوموهاقمه-(4)
.هلالا هنزيويفهاجنوأهبٍلهيح اأهان هموحكه1519صخملذهمصلموهواوبهؼالفهااصوف ي هلقؽ ذووهنوبهففلهااوذ هنوعل  أهلاع يهيتاٍاَهفملاوهاقمه-(5)

 .15311.همصنلهيخ لوهواوبهنوقاهمصنله"نؽواوهنوبهخليثهاعصمللفهٌوتعكوهاقم5319ناوهواوبه"يبوهنوبهج ابهاعل  أوهاقمناهش 



 

101028 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/امليزان يف فضال" أكثر كان فعال أكثر كان "ما الفقهية القاعدة
 نوارة دري .د  / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ بوقفة مجعي .د   

303 
 

هئن اوهذا همؽاولرهاعٍ اويهاهيلا  هاعٍازهنا هٌ الهاعصاالا:هه همملا بهاععاً  هلمؽاويا :هيأَّ "قالهٌل ناوهما هما اايهاععاً 

هااا يَقهنوشااٍ و هاعاللامهناهيين مهلينملوذموهلعيصتهااعلكهمؽالخكوهناله"ما هن اوه مصاالزاهااعالكهن ،وناكهيما هاعم ياها

اهئألاهاععةوم" هاع عَوهفاناهعيضهغـ   .(1)اا  

اههٌلملااهما هحلاههااؽاولرهليامهااةوشالوهفمللا أهه ا
 
ل ليل  هييفو:ه"ف ا هٌ" او هماوهيلا أهظا يةوهننةصااهلفمل اوهاع

عاومهما هغياع وهلألاهيلا أهاع،ا ابهٌلادهقالاهاعنؽاههاعللمللهمناهيففلهم هاعأ،يعهم هغياع وهلالخةملافهمنااهيففالهما هاع

هٌ اويفهخةملةاكهٌلادهاعلصاوأهجلمللاكه ناهم،لهذ اهاع وبوهو وهو هبٍقهالجالكوهنلهج انااهٌلادهقالاهخما  هنااهنةصاا هفا بَّ

ناهاايإلاأهٌل ويفهجلمللكهٌلدهاعلصوأهخةملةكهنااهااياإلاأوهنالعمللهيأهاعا خملالهخةملافهٌلادهالجناوأهلاعلصاوأهلذا هيففالهماوه

يوأوهلقاالهؼاا  حهيٌمملاا هناااهاع  خ ااوأهلاعاةاا   هناااهيففاالهوااالاوهناالعمللهيناااهي حااههالجنااوأهلياالايهغفااههاعاال  اهاملصااوأهلماا  

وهقمللهعا:هييهٌ" و هيففل؟هفلو :ه
 
وهلحٍلهالجاويهيلناهمَهيناهيظقه«ئي وأهنوا»ٌلملاهاعصالاهنأناهيففلهٌ" و ها

 .(2)منا..."

ااو هيلهمد ااااهناااهم اا يهٌاا ابههاناا هلمل ملااك:ه"لم ااوهي   اااهيأي اااهليلاا  هه ههللاهعاايضهـا
هيأ 
َ
وهلخ لاااوهٌلاادهاعاانةضمٍاا ف

ه"حا هٌلاادهقالاهااعاال ااو :هيأَّ اَّ هما هالجع وهخ اىهيلاا أهاعٍ الهيل ااوهياوأهيظااقهياوأهيففاالوهو اوهيدصاههو،يااعص كهنااهياالهااعاوم 

لدهقلاهلوٌااهيم ههللاهلاش عا" ه"ح هٌلدهقلاهمنةٍكهاعٍ لهلمؽلخااهلفوةللاوهٌل  .ه(3)ش لم هألاوهلعأ  

ااااهيأهيت ٍااوهوثااعفهااؽاالخكهناااهاعةٍاالهه
 
اااهلوثااعفهاعٍلااوبهلقل

 
ااهليلاا  هاعل انااا:ه"اٌلاامهيأه"ؼاالهناااهوثااعفهاع،اا ابهلقل

ت و"
 
 .ه (4)لقل

اعلوٌلفهوثعفهاع، ابهوثعفهاعةٍل..."وهف عكهنلخوههلاقَهاعل بوتهاع لهغوع وهموهليموهموهذو نو هٌناهشونلوهناه"يأهه

 .(5)لأثعهفن وهااؽولرهئذاهوثعهفن وهاعٍ ل

تهحلااااههااؽااااولرهليامهااةوشاااال هألأههللاهٌاااازهلحاااالهعاااامهيملااااههماااا هاعٍ ااااويهل هه اهلةااااولع اااالي
َ
قااااو هاالاااا ي:ه""حاااا هٌلاااادهق

 وفَهليفَهااةوشل. هييهحلههاان(6)معلت موهلعأ هالجلههلاعلفَ"

 

 

 

 

                                                           
 .1/51ق اٌله"خلواوهه-(1)
 .19-1/18نةصاوهه-(2)
ه-(3)  .181/ه13وهاعةاولى م  ً 
 .1/151اهاعة لموهه(4)
 .1/155اهنةصاوهه(5)
 .1/111ين هٌ لههللاهاال يوهاعل اٌلوهه-(6)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النفس%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الفتاوى%22
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 خاثمة

ننومهٌلدهاعنتمل اكهاالا افوهلالااهيأه"حا هلاع،ا ابهنااه"فٍاو همن لاوأهن اوهي علاههٌلن اوه)=ه"فٍاو (هما همؽالخكهه

كوهنؽلهئلدهاعناوةجهاعاوعملك:  م ل بكهيلهمةصلفهملفٌ 

"حاا هٌلادهقالاهااعالك"هااٍ لـااكهيله"هو(1)" وهياوأهيوثاعهففاال ماوهياوأهيوثاعهفٍااال "اهئأهاعلا  هنوعلوٌالفهاعةلاملااكههااااااا1ه

اا هوثااعفهااصاوةلهااصااالنوفهماا هاعلوٌاالف.هليمااوهماوهظاا ذلهماا همعااومهناااه علنلاوطهناااهذاا اهاالااو وهقاا  هم حا حوهلذاا همااوهيةص 

 لخوههلاقٍاووهخملثهغوع وهموهلأثعهفن وهااؽولرهئذاهوثعهفن وهاعٍ لهلااعلكوهبٍقهٌ" و هيلهاعل بوتهاع لهيأثعهج اب وهف

لاهيلاا أهحلاههااؽاالخكهلاعنةاَوهيلهيفااَهااةصاالفهذ اوهاالؽاا ياأهنااهٌ" ااو وهلمااوهي اللهماا همعاومهمؽااوخ كهفهاالهلبوعااو

 ملؽ يفهقؽلهاع شوةلهألاهغيع.

وههااااااااااااااا2ه اهنناااومهٌلااادهاعنتمل اااكهاعصاااونلكهنإوااالهٌلااادهٌااالاهلحااا يهتٍاااواؿهنااااهاععااا يٍكوهليأهالخااا جهنااااهاععااا يٍكهم فاااً 

 لاعف اهيزا وهليأهااعلكهل لههاعايصيع.

اااامهيح ذااااووهو ااااوهقااااو ههاهاااااااااااااااااااااا3
َ
ى ٌا هيلؽاااالهااعاااالكهناااااهاعاللملاااافهلألاهيأهيتصاااا ههفن ااااوهنىااااً اهئلااااده

ئناااااهعاااايضهعل للاااافهيأي

.هفااااذاهياااوأه اععاااولبل هألأهٌ" اااو هنوعنملاااوتهلاالوؼااالهمٍاباااعفهنااااهاعاؽااا فوتوهفاااالهيؽااالرهمن اااوهئألاهماااوهلافاااقهقؽااالهاععاااوًا

همااا هخملاااثهئأ ااافهئيلاااوًهااعااالك هفلااالهخاااوعفهقؽااالهاععاااوًا
َّ
هألاهَيلؽااالهناااوعاللملفهنةاااَضهااعااالكهلئن اااوههقؽااالهاالل اععاااوًا

هئلادهااعالكهنولالوهفاا هئذأهما هق ملالهماوه هنولالوهفوعلؽالع اَلهاععاوًا ؽي
َ
هيخاوعفهق يلؽلهموهفن وهما همؽالخكوهليالهقؽال 

ه"حااا هنلؽاااا اااهع
َ
ل
َ
هاالةاااَهاعنهااالهٌنااااهئلااادهياحاااكهاعادااا يموهفم

َهاااىهٌنااااهألاهجااا ابهفملااااوهنااالهفملااااهاجااامهئأي ني َهاااىهٌنااااوهلماااوهيع ني لهيع

همنوقق  .(2)اعلخ  هناهااعلكهقؽلص

هيل ااوهيوناااتهااعاالكهغيااعهٌويياااكهلفويخااكهغياااعهه ليلاا أهاعلؽاالهئلااادهااعاالكهينلااغهنااااهاعاا مالأهلمفااويفهقؽااالهاععااوًا

 .ه(4) هألأههللاهعمهيفَهتٍ يههاعنة سهش  وهعلال بهئعملاهلألاهعنمللهموهٌنل (3)مالعمكهعلاللملف

اهاعٍ االهاععااومهلاعاالخ  هفملاااهألاهعٍىاامهمعاالااهلعأاا هعٍىاامهاهذاا اهماا هخملااثهاعلؽاالوهيمااوهماا هخملااثهاخاملااوهااااااااااا4ه

لهٌلملاهناهنةصاهيلهحص اه لخا
وهق لهاعع لًهفملاوهيناهيع مؽلخااوهفلل للفهاعلخ  هفملاهنوخاملوا وهموهعمهمٍلمهيلهيى  

بٍالهيلهٌللاهيلهخو هم هيخ اعاهفصوياهياد جهناهليٍنتوهليأ  هبص  اهاعٍ لوهيلهيأهااعلكهغيعهااٍاويفهشادؽلهعاه

هلخؽالتهعااهبٍالهاعالخ  هفملااوهفلااهيأهيأخا هناوع خؾهلي صاكهٌ اوهييخالهٌلملااه اعلخ  هفملا.هيموهئذاهعمهمٍلمهيلهيى  

هقلهقؽلهاادوفىكهٌلدهٌ لهاعٍ لهعملل أهخوعؽوهم هاعع اةهوهخوؼالهٌلدهو وعاهنالهخ ج  .ه(5)ااع ط هألأهاععوًا

الجااالهماا هؼاا ابوهليا ااولعهليكةاا هٌ ااوهفملاااهماا هذنااوتهذاا اهلهللاهيٌلاادهليٌلااموهملصااأعاهيأهي،يااههٌلاادهمااوهناااهذاا اه

 ليخموموهلؼلدههللاهٌلدهن ينوهمد لهل عا.

                                                           
 .11اهاعصمل لألاوه"ظ و هلاعنىوة وهػه(1)
 .1/111انى هاا افلوتوهه-(2)
 .151وهػ1991وهس1عٍوعللهعلةأ هاشالمألاوهكاهيخ لهاع يص ملألاوهنى يكهاالوؼلهٌنلهامواهاععولبلوهيااه"موأهنوع بوكوهملع هااٍالهاه(3)
 .1/121اهاا افلوتوهه(4)
 .1/125اهنةصاوهه(5)
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 قائمة املصادر واملراجع

هاعةاولىوهمأا كهااٍوافوهاع بوكوهيكهت.ه1  اهان هلمل ملكوهم  ً 

 .وهيت2يااهئخملومهاع عاثهاعٍ بألاوهنيعلتوهكفاذهاع وايهظ حهصخملذهاع خوايوههاهان هحج هاعٍصلالملألاوه2

ووهيااهااٍ فكوهنيعلتوهيكوهسه3 اؽواوهتٍلملقهاظمللهـا  .1985اهين هئأخومهاععولبلوهألٌا

 .هاهين هئأخومهاععولبلوهاا افلوتوهلدلملقهٌ لههللاهيااعوهيااهاعأاههاعٍل ملكوهنيعلتوهيكهته4

 اهامواهان هموحاوهشنأهان هموحاوهلدلملقهمد لهفإايهٌ لهاع وقاوهيااهاعةأ وهنيعلتوهيكهت.ه5

 اهامواهين هياليوهشنأهيبألاهياليوهيااهاعأاوبهاعٍ بألاوهنيعلتوهيكهت.ه6

 .1998وهس1اهامواهيخ لوهمصنلهامواهيخ لوهلدلملقهاعصمللهين هااٍولألاهاعن ايوهٌوعمهاعأاهوهنيعلتوهكه7

 .1981اهامواهئش وٌمللهن همد لهاع خوايوهصخملذهاع خوايوهيااهاعةأ وهنيعلتوهيكوهسه8

 .1991وهس1وهلدلملقهمد لهاعصٍمللهبصمل ملألاهعغل  وهيااهاعأاههاعٍل ملكوهنيعلتوهكع ن لألاوهشنأهاع ن لألااهامواهاه9

 اهامواهاع عم يوهشنأهاع عم يوهلدلملقهيخ لهظوو هل خ لأوهيااهئخملومهاع عاثهاعٍ بألاوهنيعلتوهيكهت.ه11

 .1983وهس3اهامواهاع ذبلوهشيعهيٌالاهاعن الموهمإشصكهاع شوعكوهنيعلتوهكه11

 .1991وهس1شنأهاع صوتألاوهلدلملقهٌ لهاعكةواهاع نلاايوهيااهاعأاههاعٍل ملكوهنيعلتوهكاهامواهاع صوتألاوهه12

 اهامواهمصلموهالجومَهاعصخملذوهيااه"فومهالجليلفوهنيعلتوهيكهت.ه13

 .1991اهاعٍزهن هٌ لهاعصالاوهق اٌله"خلواهناهمؽولره"نواوهمإشصكهاع يوأوهنيعلتوهيكوهسه14

 وهيلأهيااهاعم َوهيكهت.لدلملقهليصيعهفوةقهيخ لهمد  يوهاان، اهناهاعل اٌلنلاهاعلي هاعزاوص لوهاهه15

حاااااال هاعااااالي هاعصااااامل لألاوه"ظااااا و هلاعنىاااااوة وهلدلملاااااقهخوعااااالهٌ ااااالهاعةااااااوحهلظااااا لهينااااا هشااااالمل وأوهمإشصاااااكهاعأااااااههااااااهه16

 .1994وهس1اع،لوفملكوهنيعلتوهك

 .1983وه1اعأاههاعٍل ملكوهنيعلتوهكهاعصمل لألاوهل لوتهالخةوهوهياا اهحال هاعلي هه17

 .1994وهس1اهظاوبهاعلي هاعل اناوهاع خيعفوهلدلملقهمد لهخجاهلعممللملاوهيااهاعك بهاشالمألاوهنيعلتوهكه18

 يااهٌوعمهاعأاهوهنيعلتوهيكهت.هوظاوبهاعلي هاعل اناوهاعة لماهه19

 .1984ل ملضوهيكوهسوهيااهاع ع هاعا ملصملكوهاعاد ي هلاعان ي مد لهاعموذ هن هٌوظ اوهاهه21

 مأا كهاخوبوهالجزاة وهيكهت.اهمد لهشٍمللهامفوأهاع  لألاوهـ اننهااؽلخكهناهاعع يٍكهاشالمملكوهه21

وه1ااهييااهناا هظا فهاعناا ليوهظا حهصااخملذهمصالموهلدلملاقهمد االهفاإايهٌ االهاع اوقاوهيااهاعأاااههاعٍل ملاكوهنيااعلتوهكه22

 .1995س

 .1981شالمملكوهمم ٍكهحومٍكهاع ؽ فوهاعٍ اموهساهمٍل بهاع وخصيأوهافَهالخ جهناهاعع يٍكها ه23


