
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 أ ، ا ب ب د ذا ا  و الدرا السبب على رسول هللا والسالم والصالة احلمد هلل
 ن شرح كتبب الورقبت إل بم احلر ني ايب امل بيل اجلويين رمحه هللا وطيب ثراه 

 ب لو ه يف الدارين آ ني.نب وج ل اجلنة  ثواهأ ، ونف 

ذبلواجب  ن حيث وصفه ابلوجوب  ب عليامب رمحة هللا:  قبل املصنف والشبرح
يثبب على ذ له وي بقب على تركهأ ، ويكفي يف صدق ال قبب وجوده لواحد  ن 
ال صبة    ال فو عن غريهأ ، وجيوز ان يريد: ويرتتب ال قبب على تركهأ ، كمب عرب 

 به غريهأ ، ذال ينبيف ال فو.

الأ ، شرع يف ب د ب سرد عليك املصنف رمحه هللا  ت بىل وطيب ثراه األحكبم إمجب
 التفصيل يف   ه األحكبمأ ، أبن ي كر ت ريف كل حكم  ن   ه األحكبم

ذقبل: ذبلواجب  ن حيث وصفه ابلوجوب  ب يثبب على ذ له وي بقب على 
 تركهأ ، ذبلواجب؛   ه الفبء  رت   نب قبل ذلكأ ، 

 أ ، اي الفبء الواق ة يف جواب شرط  قدَّرالفبء الفصيحةوقلنب إن امساب 

املصنف رمحه هللا إذا اردت   رذة كل واحد ممب ُسرَِد عليك إمجبال  ذتقدير كالم
 ذأقول الواجب  ب يثبب على ذ له إىل آخر كالم املصنف

 ذبلفبء  ب نب ذبء ذصيحة اي واق ة يف جواب شرط  قدَّر



يف  ذبلواجبأ ، على عبدة املختصرات َيْشرَُع املصنف رمحه هللا وطيب ثراه
أ ، يشرع يف الت رف االصطالحي  ببشرة وال يُ ْثِقُل الت ريف االصطالحي  ببشرة

  صن ََّفُه ابلت بريف اللغوية

 ذشرع املصنف رمحه هللا يف ت ريف الواجب يف اصطالح األصوليني

ا ب الواجب يف اللغة ذإنه السبقطأ ، تقول ال رب: َوَجَب احلبئُط اي سقط وجب 
 اي سقطأ ، وكمب قبل ربنب جل وعال:

 وا  ناب{ ذإذا وجبت جنوهبب اي إذا سقطت جنوهبب}ذإذا وجبت جنوهبب ذكل

 قبل: ذبلواجب  ن حيُث وصفه ابلوجوب

 أ ، حيثية تقييد ن حيث وصفه ابلوجوب؛   ه تسمى 

كمب نقول  ثاًل: اإلنسبن   للتقييدأ ، ذقد ترد احليثية واحليثية تنقسم إىل انواع ثالث
 ن حيث انه ميرض ويصح  وضوع علم الطبأ ، اي اننب حينمب نظران لإلنسبن 

 إمنب نظران إىل  ب يته    قيد وارد على املب يةأ ، ذقلنب اإلنسبن 

ي ين احليوان  حينمب نقول اإلنسبن؛ ال ي يرتسم يف ذ نك إمنب  و  طلق املب ية
ه املب يةأ ، ذقلنب  ن حيث انه يصح وميرض لكننب وض نب قيدا على    النبطقأ ،

  وضوع علم الطبأ ، ذحيثية التقييد أتيت لبيبن قيد وارد على املب ية

ذاي احليثية امل ربة عن النظر إىل  طلق املب يةأ ، دون اي قيد  حيثية اإلطالقا ب 
 : اخلمر  ن حيث  ي  بئٌ  ُ ْسِكرٌ وارد علياب كمب نقول  ثال



 إىل  طلق املب ية اي دون تقييد وارد علياب: اي اخلمر  ن حيث النظر 

 بئٌ   سكٌرأ ، اإلنسبن  ن حيث  و حيوان انطقأ ، اي ابلنظر إىل  طلق املب ية 
دون اي قيد وارد عليابأ ، إذن احليثية تكون حيثية إطالق وقد تكون حيثية 

 تقييد وقد تكون حيثية ت ليل

كمب نقول  ثال: السكني  ن  ي احليثية الدالة على   ىن ال لةأ ،  : حيثية الت ليل
 حيث إهنب حبدة تقط أ ، او قبط ة او جبرحة إىل آخره

   ه احليثية إمنب  ي   ربة عن ال لةأ ،   ربة عن ال لة

 ذا ه انواع احليثية الثالث 

ننظر يف اي نوع  ن   ه األنواع يندرج قول الشبرح رمحه هللا: ) ن حيث 
حيثية إطالق او حيثية تقييد او  وصفه ابلوجوب(؟ طب ب حنن قلنب إ ب ان تكون

حيثية ت ليلأ ، ال شك انه ال تصح ان تكون احليثية  نب حيثية إطالقأ ، ألن قول 
 املصنف  ن حيث وصفه ابلوجوب صريح يف التقييد

لو كبن املراد  ن   ه احليثية اإلطالق لقبل:  ن حيث  و؛ الواجب  ن حيث 
 القأ ، طيب وأ ، ذال يصح ان نقول ان احليثية  نب حيثية إط

 بذا بقي   نب؟ بقيت حيثية التقييد وحيثية الت ليلأ ، ايضب  ال يصح ان تكون 
 احليثية  نب للت ليلأ ، 



اواًل: ألنه ال   ىن للت ليل يف  قبم الت ريفأ ، األصل انين يف الت بريف إمنب اض  
وال اعللأ ، ذال   ىن للت ليل القيود الدالة على  ب ية احملدود او  ب ية امل رَّف 

 يف  قبم الت ريفأ ،   ه واحدة

الثبنية: ال يصح ان تكون احليثية للت ليل ألن الثواب على الف ل ليس   لوال 
للف لأ ، وإمنب  و تفضٌل وإن بٌم  ن هللا سبحبنهأ ، ذم  ب ا ل احلق ان الثواب 

 املرتتب على الف ل إمنب  و جمرد تفضل  ن هللا سبحبنه

 إمنب  و عدٌل  ن هللا سبحبنه وال قبب املرتتب على ترك الواجب  ثال

 إذن ال يصح ان تكون احليثية  نب حيثية إطالقأ ، ألن قول املصنف:

 ) ن حيث وصفه ابلوجوب( صريح يف رد ذلك

 وال يصح ان تكون احليثية  نب حيثية ت ليل لسببني

 األول: ألنه ال   ىن للت ليل يف  قبم الت ريف

 لى الف ل ذضاًل عمب تقرر عند ا ل احلق ان الثواب ع

أ ، وال قبب على ترك الواجبأ ، او ال قبب على ترك جمرد تفضٍل  ن هللا سبحبنه
 الف ل إن كبن واجبب عدٌل  ن هللا سبحبنهأ ، نقول ال قبب على ترك الواجب

 ايضب ال قبب على ذ ل احملرم وغري ذلكأ ،   ا  ن قبيل التمثيل.

كون احليثية حيثية إذن ال يصح ان تكون احليثية حيثية إطالقأ ، وال يصح ان ت
بقي   نب حيثية التقييد اي الواجب  ن حيث وصفه ت ليلأ ،  ب ال ي بقي   نب؟ 



ابلوجوبأ ، اي ال ننظر إىل  طلق املب ية وإمنب ننظر إىل الواجب    قيد وارد 
على املب ية اي  ن حيث وصفه ابلوجوبأ ، الواجب  ن حيث وصفه 

 ابلوجوب:  ب يثبب على ذ له وي بقب على تركه

طيبأ ، إذا ثبت لدينب ان احليثية  ب نب حيثية تقييدأ ، كل قيد إمنب ُوِضَ   ن اجل 
 احرتازأ ، ذا ه احليثية اليت وردت للتقييدأ ،  ب ال ي اْحرُتَِز عنه هب ه احليثية؟

احرتز هب ه احليثية عن حيثية ذات الف لأ ، ذات الواجبأ ، ذلمب نقول  ن حيث 
ليت  ي اذ بل املكلفنيأ ، ذإن األصويل وصفه ابلوجوبأ ، احرتزان عن حيثية ذاته ا

ذاهتب؛ تلكم األذ بل اليت تت لق هبب األحكبم  ال يبحث يف اذ بل املكلفني
 الشرعيةأ ، وإمنب   ا حبث الفقيه

ذبألصويل  ن حيث  و اصويل ال يبحث عن اذ بل املكلفني اليت تت لق هبب 
لق به احلر ة ممب األحكبمأ ، وإمنب الفقيه  و ال ي يبحث يف ذلكأ ، ومييز ممب تت 

يت لق به الوجوب ممب يت لق به الكرا ة ممب يت لق به اإلابحة ممب يت لق به الندب 
إىل آخرهأ ، ذا ا البحث ليس لألصويلأ ، البحث عن الواجب  ن حيث ذاته إمنب 
 و للفقيهأ ، ا ب األصويل إمنب يبحث يف الواجب  ن حيث وصفه ابلوجوبأ ،  ن 

 حيث وصفه ابلوجوب

 

 



ان   ه األقسبم اليت سرتد   نب إن شبء هللا    ه احليثية تفيدك ايضبطيبأ ، 
ت بىل  ي اقسبم  تداخلةأ ، ذقد جيتم  يف الف ل الواحد الوجوب؛ الصحة؛ 

احلر ة؛ ي ين اكثر  ن ذ لأ ، ولكننب ننظر إىل الف ل  ن حيثيبت خمتلفةأ ، ذمثال 
ة يف ارض يتداخل الواجب والصحيح واحلرام ذيمب إذا ادى املرء صالة صحيح
  غصوبة؛    استكمبل   ه الصالة شروطاب وانتفبء  وان اب

ذا ه الصالة اليت ادا ب املرء يف ارض  غصوبةأ ، إذا كبنت  ستكملة الشروط 
 نتفية املوان أ ، إذا نظران إلياب  ن حيث كوهنب طبعة حكمنب ابلوجوبأ ، وإذا 

 نظران إىل حيثية الغصب ال ي وق   ن املكلَّف حكمنب ابحلر ة

 وإذا نظران إىل كوهنب  ستكملة الشروط  نتفية املوان  حكمنب ابلصحة

 ذ ندان ثالثة احكبم  تداخلةأ ، الوجوب؛ احلر ة؛ الصحة.

صالة واجبة صحيحةأ ، واجبة  ن حيث كوهنب طبعة  ذنقول الصالة املؤداة
وصحيحة  ن كوهنب  ستكملة الشروط  نتفية املوان أ ، و ن حيث كون الف ل 

 رامأ ، ذتصح صالته وجتزئه وأيمث املرء لف ل الغصبغصببً ذإنه ح

 إذن   ه احليثيبت تدلك على ان   ه األقسبم إمنب  ي اقسبم  تداخلة

الوجوب؛ احلر ة؛ الندب إىل آخره اقسبم  تداخلةأ ، ولكن  تداخلة ابعتببر   ه 
 احليثية

 قبل: ذبلواجب  ن حيث وصفه ابلوجوب  ب يثبب على ذ له وي بقب على تركه



يثبب:  ب  نب  وصولةأ ، سواًء كبن   ا الواجب ذ ال او قوال او اعتقبداً او   ب
نية او عز بأ ، ذبلف ل  ثال كبلصالة والقول كبلشابدتني واالعتقبد كبإلميبن والنية  
كنية الصالة او نية الوضوء وال زم ك زم  ؤخِ ر الواجب املوسَّ  على اداءه قبل 

الواجب ال ي قد يكون ذ ال او قوال او  خروج وقته. ذمب  نب واق ٌة على   ا
 اعتقبدا او نية او عز ب

 قبل:  ب يثبب على ذ له وي بقب على تركه

 ب يثبب على ذ له: اي  ب يثبب تفضال وإن ب ب  ن هللا سبحبنه ال لزو بأ ، إذ ال 
جيب على ربنب سبحبنه شيءأ ، إمنب الثواب يرتتب على سبيل التفضل واإلن بم  ن 

 هللا سبحبنه 

والثواب: جزاٌء خمصوٌص ي لمه هللا سبحبنهأ ، وذكران ان الرتتب إمنب  و على 
 سبيل التفضل ال على سبيل اللزوم

 ب يثبب على ذ له:   ا القيد ُُيْرُِج لك  ب ال يثبب على ذ لهأ ، ُيرج لك احلرام 
 إذ ال ثواب يف ذ لهأ ، واملكروه إذ ال ثواب يف ذ لهأ ، واملببح

 املببح إذ ال ثواب يف ذ ل   ه الثالث ُيرج احلرام واملكروه و 

 ويدخل ذيه الواجب واملندوب

ذا ا الت ريف لو اان سكتنب  ب نب ملب كبن جب  ب  بن بأ ، وإن كنب نقول   ا على 
 سبيل التجوزأ ، ملب  ر   نب ان   ه الت بريف إمنب  ي  ن قبيل الرسم ال احلد



  شاورة:ألان ذكران ان الت ريف على ثالثة طرائق خمصوصة او 

 الت ريف ابلرسم والت ريف ابحلد والت ريف ابللفظ

   ا ال ي ذكره املصنف رمحه هللا وطيب ثراهأ ، إمنب  و  ن قبيل الرسم

ذمب يثبب على ذ له: يدخل ذيه الواجب واملندوب إذ يثبب على ذ لامب وُيرج 
  نه احملرم واملكروه واملببحأ ، ذال بد  ن قيد اثٍن ُيرج املندوب

 قيد اثٍن ُيرج املندوب ال بد  ن

 ذقبل املصنف رمحه هللا ت بىل: وي بقب على تركهأ ، ذا ا ُيرج املندوب

القيد األول خرج ثالثة احكبمأ ، هب ا القيد خرج احلكم الببقي؛ ال ي  و 
 املندوبأ ، ذمب بقي يف احلد غري الواجب

 وي بقب على تركه: ُيرج هب ا املندوبأ ، إذ املندوب ال عقبب على تركه

 طيبأ ،  نب ينشأ عندان إشكبل! 

الواجب:  ب يثبب على ذ له وي بقب على تركهأ ، طيب   ا َيرُِد عليه ب ض 
انواع الواجبأ ، يرد عليه  ثال الواجب الِكفبئي والواجب املوسَّ  والواجب 

أ ، ذفي الواجب الكفبئي يرتك ب ض املكلفني   ا الواجب وجيزُئ اجلمبعة املخريَّ 
ان أيتيه احد مأ ، ويف الواجب املوسَّ  يرتك املكلف   ا ان يقوم احد م به او 

الواجب يف اول الوقتأ ، وجيوز ان أييت به يف آخر الوقت؛ الوقت املشروع لهأ ، 



ويف الواجب املخريَّ يرتك املكلف احد األشيبء اليت َخي ََّر الشبرع ذيابأ ، ذانب 
 املكلف قد ترك   ا الواجب و   ذلك مل ي بقب؟

الت ريفأ ، ذوجه ذلك اصحبب احلواشي عليام رمحة هللا  ذا ا ممب يرد على
ذقبلوا: و  ىن قول املصنف رمحه هللا: وي بقب على تركه؛ اي ولو على ب ض 
التقبديرأ ، ذبملكلف ي بَقُب على الواجب الكفبئي بتقدير ترك اجلمبعة كلاب لهأ ، 

 وي بَقُب على ترك الواجب املوسَّ  بتقدير ترك املكلف له حىت خرج وقته

وي بَقُب على الواجب املخريَّ بتقدير انه قد ترك مجي  اخلصبل اليت َخي ََّرُه  هللا 
 عز وجل ذياب

ذم ىن قول املصنف رمحه هللا ت بىل: وي بقب على تركهأ ، اي ولو على ب ض 
 التقبدير كمب قبل اصحبب احلواشي عليام رمحة هللا ت بىل

 كهأ ، بلواجب:  ب يثبب على ذ له وي بقب على تر قبل: ذ

قبل الشبرح رمحه هللا ت بىل: ويكفي يف صدق ال قبب وجوده لواحد  ن ال صبة 
   ال فو عن غريهأ ،  ب عالقة   ه اجلملة اليت اورد ب الشبرح ب د كالم املصنف 

 بكالم املصنف ذاته؟

  ه عبدة الشبرح احملقق اجلالل احمللي رمحه هللا ت بىلأ ، جييب عن اعرتاض  قدَّرأ ، 
ن طبلب ال لم   ا االعرتاض ذأراد الشبرح احملقق اجلالل احمللي قد يرد يف ذ 

 رمحه هللا وطيب ثراه ان جييب على   ا االعرتاض



 طيبأ ،  ب  و االعرتاض ال ي جييب عنه الشبرح؟

انَّ ظب ر   ا الت ريف ََتَُتُم عقبب اترك الواجبأ ، رغم ان اترك الواجب إمنب  و 
الصالة  ثال؛ اليت  ي حمكوم علياب او عبٍص داخٌل َتت املشيئةأ ، ذمن ترك 

اثبٌت هلب حكم الوجوبأ ، إمنب  و عبٍص داخل َتت  شيئة هللا سبحبنهأ ، كمب  و 
    ب مجاور ال لمبءأ ، كمب قبل ربنب سبحبنه:

 }إنَّ هللا ال يغفر اْن ُيْشَرَك به ويغفر  ب دون ذلك ملن يشبء{

هللا سبحبنهأ ، ذأراد  ذبل بصي ال يتحتم عقببهأ ، وإمنب  و داخل َتت  شيئة
صدق ويكفي يف  الشبرح احملقق رمحه هللا ان جييب عن   ا االعرتاض ذقبل:

 ال قبب وجوده لواحد  ن ال صبة    ال فو عن غريهأ ،

ي ين يكفي يف صدق   ا الت ريف ان يتحقق ال قبب ولو يف واحٍدأ ، َتقيقبً خلرب 
 هللا جل وعال

: إن إخالف الوعيد جبئٌز يف حق أ ، ذقبلواواجبب ب ض ا ل ال لم جبواب آخر
 هللا جل وعالأ ، ي ين ربنب جل وعال إذا وعد اوىفأ ، وإذا اوعد جتبوز

 الكرمي إذا وعد اوىفأ ، وإذا اوعد جتبوز  ه عبدة الكرميأ ، 

وقبلوا:   ا  ولكنَّ مجبعة  ن اصحبب احلواشي قد نظروا يف   ا اجلواب
اجلواب غري  ستقيمأ ، إذ قد قبم القبط  على ا تنبعهأ ، ذلك ان ربنب جل وعال 

 قبل: } ب يبدَّل القول لدي و ب اان بظالٍم لل بيد{



إذن ذبجلواب ال ي عليه اكثر اصحبب احلواشي انه ال بد ان يتحقق ال قبب 
 ولو يف واحٍد َتقيقبً خلرب هللا سبحبنه وإن ُعِفَي عن غريه

ذقول الشبرح: ويكفي يف صدق ال قبب وجوده لواحد  ن ال صبة    ال فو 
 عن غريه؛ جواب عن   ا االعرتاض املقدَّر

وجيوز ان يريد: ويرتتب ال قبب على تركهأ ، كمب عرب به غريهأ ، ذال ينبيف قبل: 
ال فوأ ، اي ان ترتب شيء على شيء ال يقتضي ثبوته له ابلف لأ ، ذبحتبج 

  ا اجلواب إىل   ا التقدير؛ اي و راد املصنف: ويرتتب  الشبرح رمحه هللا يف
ال قبب على تركهأ ، و نب َيِرُد سؤال! ملبذا خصص الشبرح رمحه هللا ت بىل اإليراد 

 على الت ريف يف جبنب ال قبب؟ ومل ي كر جبنب الثواب؟

ملبذا خصص الشبرح رمحه هللا ت بىل اإليراد على الت ريف يف جبنب ال قبب ومل 
 جبنب الثواب؟ ي كره

واجلواب عن ذلك؛ ان الثواب ال يتخلف اتفبقبأ ، خبالف ال قببأ ، ذإذا ذ ل 
املكلف عببدة ذإن ثواهبب ال جيوز ان يتخلف ابتفبٍقأ ، خبالف ال قبب ذقد ي بِقبه 

 على ترك واجب او ذ ل حمرمأ ، وقد ال ي بِقبه هللا جل وعال

 } ال ُيْسَأُل عمب يف ل و م ُيْسأَُلون{

يُ رتض على   ا اجلواب؛ أبنه ال ُيَسلَُّم عدم ختلف الثواب! إذ قد  ولكن قد
 يتخلف الثواب للرايء وحنو ذلك  ن حمبطبت األعمبل



ولكنَّ   ا االعرتاض ايضبً ال َيِرُد على اجلواب؛ إذ كال نب  ب نب ذيب خال عن 
  وان  حصول الثواب

له وي بقب على ذبلواجب  ن حيث وصفه ابلوجوب  ب يثبب على ذ  إذن قبل:
تركهأ ، ويكفي يف صدق ال قبب وجوده لواحد  ن ال صبة    ال فو عن غريهأ ، 
 وجيوز ان يريد: ويرتتب ال قبب على تركهأ ، كمب عرب به غريهأ ، ذال ينبيف ال فو.

 ت بىلإن شبء هللا  يف اللقبء القبدم نشرع

  إن شبء هللاتفصيل الكالم يف بقية األحكبم  يف

 واستغفر هللا يل ولكماقول قويل   ا 

 سبحبنك اللام وحبمدك اشاد ان ال إله إال انتأ ، استغفرك واتوب إليك

       


