
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 أ ، ا ب ب د ذا ا  و الدرا السب اعلى 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 

واألحكبم املرا ة ذيمب ذُِكَر سب ٌة عليامب رمحة هللا:  قبل املصنف والشبرح
 الواجب واملندوب واملببح واحملظور واملكروه والصحيح والببطل

ذبلفقه ال لم ابلواجب واملندوب إىل آخر السب ةأ ، اي ان   ا الف ل واجب 
 و  ا  ندوب و  ا  ببح و ك ا إىل آخر جزئيبت السب ة.

ن يبني ذقبل: واألحكبم ب د ب ذكر املصنف األحكبم يف ت ريف الفقه ارا  ا
سب ة اي األحكبم امل كورة سببقبً  ن ت ريف الفقهأ ، اي يف قول املصنف رمحه 

 هللا ت بىل: والفقه   رذة األحكبم الشرعية اليت طريقاب االجتاب 

 إمنب  و عاد ذكريأ ، اي األحكبم امل او ة ف )ال(  نب عادية وال اد  ب نب
 ذكراأ ، إذ إهنب  ي امل كورة يف ت ريف الفقه آنفبأ ، و نب يتبب ر سؤال:

  ب ذََكَر آنفبً يف ت ريف الفقه إذا كبن املرا  ابألحكبم  ب نب

 ؟املصنف رمحه هللا ت بىل ذبملقبم إذن  قبم إضمبرأ ، ذلَم اظار

 كبن  ن املمكن ان يقول املصنف رمحه هللا: و ي سب ةأ ، لكن املصنف واملقبم  
  قبم إضمبر قد اظار ذمب علة ذلك؟



واجلواب ان املصنف رمحه هللا ت بىل قد اظار يف   ا املقبم إيضبحبً للمبتدئ؛ 
 إذ املبتدئ  و املقصو  اصبلة هب ا الكتبب

ذضال عن ذلكأ ، ذإن املصنف رمحه هللا مل ي كر نفس األحكبمأ ، وإمنب ذكر 
 ت بىل  ت لَّقبت األحكبمأ ، و  ا سري    نب إن شبء هللا

ذإن الواجب واملندوب إىل آخر  ب ذكره املصنف رمحه هللا ليست نفس 
 األحكبمأ ، وإمنب  ي  ت لَّقبت األحكبم

قبل الشبرح: واألحكبم املرا ة ذيمب ذكرأ ، إمنب اتى الشبرح رمحه هللا ت بىل هب ا  
كي ال يتو م طبلب ال لم ان األحكبم امل كورة  ب نب غري املرا ة يف الت ريفأ ، 

 ؛ اي يف الت ريف امل كوربل الشبرح: املرا ة ذيمب ذكرذق

 إذن ذبألحكبم املرا ة  نب إمنب  ي األحكبم الشرعيةأ ، 

واحلكم الشرعي عند األصوليني: خطبب هللا ت بىل املت لِ ق أبذ بل املكلفني 
 ابالقتضبء او التخيري او الوضع

 خطبب هللا: املرا  به كالم هللا سبحبنهأ ، 

املقصو  به التشريع ذإن خطبب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلموا ب خطبب 
 أ ،  كمب قبل ربنب سبحبنه:هللا سبحبنه يشمله ك لك

 }و ب ينطق عن اهلوى/ إن  و إال وحي يوحى{

 ذقولنب خطبب هللا مشل خطبب رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأ ،



 إذ الرسول صلى هللا عليه وسلم إمنب  و  بلِ ٌغ عن هللا 

 خرج هب ا القيد كمب يتضح لكم خطبب غري هللا سبحبنه وقد

 كخطبب املالئكة وخطبب اجلن وخطبب اإلنس وحنو ذلك

 ولكن  ل كل خطبب هلل سبحبنه يسمى حكمب شرعيب؟ 

 ام ال بد  ن قيد ير  على قولنب خطبب؟

ال بد  ن قيد َيرُِ  على قولنب خطبب هللاأ ، ذخطبب هللا جنس يف احلد ال بد  ن 
  ب ية احملدو  عن غريهأ ، ذقلنب: املت لِ ق أبذ بل املكلفنيذصل 

ذليس كل خطبب هلل سبحبنه يسمى حكمب شرعيبأ ، إمنب ال بد ان يكون   ا 
 اخلطبب  ت لِ قبً أبذ بل املكلفني

 واملكلفون مجع  كلَّفأ ، واملكلَّف:  و الببلغ ال بقل ال اكر غري املُْلَجِأ 

أ ، وقولنب ال بقل خيرج به غري ال بقل او  لغ كبلصيبذقولنب الببلغ خيرج به غري البب
 كل  ن اعرتاه عبرٌض  ن عوارض األ لية

 وقولنب ال اكر خيرج به النبسي و ن يف حكمه

 وقولنب غري املُْلَجِأ اي غري املُكَره

وسري    نب إن شبء هللا ت بىل ذرق بني امللجِأ واملكرهأ ، ولكن على سبيل التجوز 
 والتسمح اآلنأ ، نسمي او نفسر امللجأ ابملكرهأ ، 



 وسري  تفريق إن شبء هللا ت بىل

ذال بد لكي نسمي اخلطبب حكمب شرعيب ان يكون   ا اخلطبب  ت لِ قبً أبذ بل 
 اخلطبب بغري اذ بل املكلفنياملكلفنيأ ، ذخرج هب ا القيد  ب لو ت لق 

 كمب لو ت لق ب ات هللا سبحبنه او بصفبته سبحبنه او بف له سبحبنه

 او ابجلمب ات او حنو ذلك او ب وات املكلفني

 ذال بد كي نسمي اخلطبب خطباب شرعيب ان يكون  ت لِ قبً أبذ بل املكلَّفني

ت لق أبذ بل إذن احلكم الشرعي عند األصوليني:  و خطبب هللا سبحبنه امل
 املكلفني ابالقتضبء او ابلتخيري او الوضع

 ابالقتضبء: اي الطلبأ ، االقتضبء  و الطلبأ ، والطلب ينقسم إىل 

 طلب ذ ل و طلب ترك

 وطلب الف ل ينقسم إىل  ب كبن على سبيل احلتم واإللزام

 على سبيل احلتم واإللزامأ ، وك لك طلب الرتك و بمل يكن

 يل احلتم واإللزام كمب قبل ربنب سبحبنه:ذطلب الف ل قد يكون على سب

 }واقيموا الصالة وآتوا الزكبة{   ا طلب ذ ل على سبيل احلتم واإللزام

 وقد يكون طلب الف ل على غري سبيل احلتم واإللزام كمب قبل ربنب سبحبنه:

 }اي اياب ال ين آ نوا إذا تداينتم بدين إىل اجل  سمى ذبكتبوه{



 على سبيل احلتم واإللزام ذا ا طلب ذ ل ولكن ال 

 ينقسم إىل  ب كبن على سبيل احلتم واإللزام وك لك طلب الرتك

 و ب كبن على غري سبيل احلتم واإللزام

 إ ب ان يكون على سبيل احلتم واإللزام كقول هللا سبحبنه:

 }وال أتكلوا ا والكم بينكم ابلببطل{

 واإللزام كمب قبل ربنب سبحبنه:وإ ب ان يكون طلب الرتك على غري سبيل احلتم 

 }اي اياب ال ين آ نوا ال تسألوا عن اشيبء إن تُ ْبَد لكم تسؤكم{

 إذن انت اكتب الت ريف  ك اأ ، مث اخرج  ن كلمة االقتضبء سامني 

 طلب ذ ل وطلب تركأ ، واخرج  ن طلب الف ل سامني

 لزامإ ب ان يكون على سبيل احلتم واإللزامأ ، او على غري سبيل احلتم واإل

 وك لك طلب الرتك اخرج  نه سامني كي ََيُْسَن تصور املسألة

 االقتضبء

   

 طلب ذ ل                             طلب ترك
 

 )الكرا ة( بغري حتم وإلزام  )التحرمي(       حتم وإلزام                       )الندب( بغري حتم وإلزام )الوجوب(      حتم وإلزام 



احلكم الشرعي خطبب هللا ت بىل املت لِ ق أبذ بل املكلفني ابالقتضبء او إذن 
 التخيري او الوضع

 التخيري: اي اإلذن للمكلف يف الف ل والرتكأ ، 

 و  ا  ب يسمى عند األصوليني ابإلابحة

 طب بً حينمب نقول االقتضبء؛ قلنب االقتضبء  و الطلب 

 الوجوب والطلب إن كبن على سبيل احلتم واإللزام ذاو

 وإن كبن على غري سبيل احلتم واإللزام ذاو الندب

 وطلب الرتك ك لكأ ، إ ب ان يكون على سبيل احلتم واإللزام ذاو التحرمي

أ ، ايضب حينمب نقول وإ ب ان يكون عل غري سبيل احلتم واإللزام ذاو الكرا ة
 التخيريأ ، أييت   نب احلكم الشرعي اخلب س و و اإلابحة

  و اإلذن للمكلف يف الف ل والرتكأ ، كمب قبل ربنب سبحبنه:قلنب: إن التخيري 

 }ُاِحلَّ لكم ليلَة الصيبم الرذُث إىل نسبئكم{

 قلنب احلكم الشرعي: خطبب هللا ت بىل املت لق أبذ بل املكلفني ابالقتضبء 

 او التخيري او الوضع

 او الوضع اي ان يَ ْنِصَب الشبرع عال ة ُ َ ر َِذًة حلكمه

 سبحبنه لن ينزل على عبب ه يف كل انزلة تنزل هبم نصبً شرعيبً  وذلك ان هللا



 وإمنب يَ ْنِصُب حلكمه عال ًة؛ إذا راى املكلفون   ه ال ال ة علموا ان مثَّ 

 حكمب هلل سبحبنهأ ، و  ا َيِرُ  تفصيله إن شبء هللا ت بىل

 طب بً حينمب نقول ابالقتضبء او التخيري:   ا يسمى ابحلكم التكليفي

 كم الشرعي ينقسم إىل نوعني: حكم تكليفي وحكم وض يألن احل

 الوجوب والندب واإلابحة والكرا ة والتحرميأ ، احلكم التكليفي يشمل 

   ه  ي األحكبم التكليفية اخلمسة و ي امل كورة بقولنب االقتضبء او التخيري

 ا ب احلكم الوصفي ذاو امل كور بقولنب: او الوضع

  بىل  ن األحكبم الوض ية: الصحيح والفبسدوقد ذكر املصنف رمحه هللا ت

ا ب الشرط والسبب واملبنع مل ي كر م املصنف رمحه هللا ت بىلأ ، وذلك لالختصبر 
 وألنه يرى اهنب ترجع لألحكبم الوض ية امل كورة

 الشرط والسبب واملبنع إمنب ترجع إىل األحكبم الوض ية امل كورة

 وسري  تفصيل ذلك إن شبء هللا ت بىل

واألحكبم املرا ة ذيمب ذكر سب ة: الواجب واملندوب واملببح واحملظور  قبل:
 واملكروه والصحيح والببطل

 طب ب املصنف ذكر مخسة احكبم تكليفية وحكمني وض يني



ومل ي كر  ن األحكبم التكليفية الفرضأ ، ذلك ان املصنف عليه رمحة هللا إمنب 
 لفرض والواجبجيري على طريقة اجلماور؛ و ي عدم التفريق بني ا

 وسري  بيبن التفصيل يف تفريق احلنفية بني الفرض والواجب 

 وخمبلفة الشبذ ية واجلماور يف ذلك

ك لك ذكر املصنف مخسة احكبم تكليفية ومل ي كر خالف اأَلْوىَل ال ي ي كره 
 ب ض األصولينيأ ، وسري  إن شبء هللا التفريق بني املكروه وخالف األوىل

ني؛ الصحيح والببطلأ ، ومل ي كر السبب والشرط ايضب ذكر حكمني وض ي
واملبنعأ ، وذلك ألن املصنف رمحه هللا يرى ان الشرط والسبب واملبنع إمنب ترجع 
إىل الصحة والبطالنأ ، ذال   ىن للصحة إال ان ال ببرة قد استوذت الشروط 

 واألسببب وانتفت املوانع

او ُوِجَد  بنع او حنو  وك لك ال   ىن للفسب  إال أبن ال ببرة قد ذقدت شرطبً 
 ذلك

 إذن قول املصنف سب ة اي حبسب  ب ذُِكرَ 

 واألحكبم املرا ة ذيمب ذكر سب ة: الواجب واملندوب واملببح إىل آخره قبل:

 الواجب يتبدى يف سؤال:  ل الواجب  و ذات احلكم او ُ تَ َ لَُّق احلكم؟

 

 حنن حينمب عرذنب احلكم الشرعي قلنب:



 خطبب هللا ت بىل املت لق أبذ بل املكلفني ابالقتضبء احلكم الشرعي  

 او التخيري او الوضع

طيبأ ، طبملب ان احلكم الشرعي  و خطبب هللاأ ،  ل الواجب  و احلكم 
 الشرعي؟ ابلطبع الأ ، الواجب حينئ  يكون  ت لَّق خطبب هللا سبحبنه

 ذبلصالة واجبةأ ، ليست  ي احلكم الشرعيأ ، 

 الشرعي اي  ب ت لق به اخلطببوإمنب  ي  ت لَّق احلكم 

  ب ذكر املصنف رمحه هللا  نب ليست  ي األحكبمأ ، 

 إمنب ذكر  ت لَّقبت األحكبمأ ، واحلكم إمنب  و اإلجيبب او الوجوب

 ا ب الواجب ذإنه  ت لَّق احلكمأ ، الواجب  ت لَّق احلكم وليس ذات احلكم

ع  راعبة للطبلب ولكن املصنف رمحه هللا ت بىل قد جتوز وتسمح يف   ا املوض
 للمسألة على   ا النحو ال ي َيْسُاُل تصورُه املبتدئ

 احلبصل ان احلكم إمنب  و الوجوب او اإلجيببأ ، وسيأيت التفريق

 لكْن الواجب  ت لَّق احلكم

 

 

 الوجوب واإلجيبب  تحدان ابل ات ولكنامب خمتلفبن ابالعتببر



 ذببعتببر اإلضبذة هلل سبحبنه يسمى إجيبابأ ، 

 تببر اإلضبذة إىل ال بد يسمى وجوابوابع

 وميكن ان جتمع ذلك بقولك: اوجب هللاُ ذوجب على ال بد 

 ذأتى ال بُد الواجبَ 

 اوجب هللا   ا  و اإلجيبب

 ذوجب على ال بد   ا  و الوجوب

 ذأتى ال بد الواجب:   ا  ت لَّق احلكم

 اوجب هللا: ُاْطِلَق اإلجيبب ابعتببر اإلضبذة إىل هللا سبحبنه

 وُاطلق الوجوب ابعتببر اإلضبذة إىل ال بد

 إذن واضح التفريق اآلن بني اإلجيبب والوجوب والواجب

 طب ب   ا التفريق على اصطالح األصوليني

طب ب حنن ن كر   ا اآلن وقد ن كر شيئب يف   ه املرحلة على سبيل التجوز 
على ذلك  والتسمحأ ، ولكن قد ير    نب إن شبء هللا ت بىل شيء  ن االعرتاض

 يف املطوالت

ي ين احنب قلنب: اإلجيبب والوجوب  تحدان  ابل اتأ ، خمتلفبن ابالعتببرأ ، ير  
   نب إن شبء هللا ت بىل ب ض االعرتاض على ذلك واجلواب عن ذلك ايضب



ي ين ير    نب ان اإلجيبب والوجوب ليسب  تحدين ابل ات ألن اإلجيبب  ن 
 نف بل قولة الف لأ ، والوجوب  ن  قولة اال

 لكن تفصيل ذلك أييت إن شبء هللا ت بىل يف املطوالت اعرتاضب وجوااب

 جيبب والوجوب  تحدان ابل ات لكْن ن كر اآلن ان اإل

  ولكنامب خمتلفبن ابالعتببر

 ذببعتببر اإلضبذة إىل هللا سبحبنه يسمى احلكم إجيباب

 وابعتببر اإلضبذة إىل ال بد يسمى وجواب

 احلكمأ ، وإمنب  و  ت لَّق احلكما ب الواجب ذليس  و 

 قبل: الواجب واملندوب واملببح واحملظور واملكروه والصحيح والببطل

  نب أييت اعرتاض قد يَرُِ  على كالم املصنف رمحه هللا ت بىل: 

 و و ان األحكبم إمنب  ي  ن قبيل التصديقبت

ق به اخلطبب ي ين حينمب نقول  ثال: واألحكبم سب ةأ ، األحكبم ي ين كون  ب ت لَّ 
 واجبب او  ندواب او حنو ذلك

 األحكبم  ن قبيل التصديقبتأ ، طيب

 الواجب واملندوب وحنو ذلك   ه  ن قبيل التصورات

 الواجب  ثل النية يف الوضوء ويف الصالة وحنو ذلك



 األحكبم تصديقبت؛  ب ذكر ب د ب؛ األقسبم إمنب  ي  ن قبيل التصورات

  نب يربز االعرتاض

 صنف رمحه هللا ت بىل التصور  ن اقسبم التصديق؟كيف جي ل امل

 واجلواب عن   ا االعرتاضأ ، ان يف كالم املصنف رمحه هللا ت بىل جتوزا

 وذلك انه اطلق املت لَّق وارا  املت لِ قأ ، كيف ذلك؟

 اطلق املصنف رمحه هللا ت بىل املت لَّق اي  ب ت لَّق به اخلطبب:

 الواجبأ ، املندوبأ ، املببح وحنو ذلك

 وارا  املصنف يف احلقيقة املت لِ ق

 املت لِ ق: احلكماطلق املت لَّق و و  ب ت لق به اخلطبب الواجب وحنوه وارا  

 ثبوت الوجوب للنيةأ ، ثبوت احلر ة للزان وحنو ذلك

 إذن املصنف رمحه هللا ت بىل  ب نب قد اطلق املت لَّق اي  ب ت لق به اخلطبب؛

 وارا  املت لِ ق اي ارا  احلكمالواجب واملندوب وحنو ذلكأ ، 

 ارا   ثال ثبوت الوجوب للنية وثبوت احلر ة للزان وحنو ذلك

و  ا جواب قد يُ َ كَُّر عليه أبنه ال ينبسب  ب سيأيت  ن كالم املصنف رمحه هللا 
 يف قوله: ذبلواجب:  ب يثبب ذ له وي بقب على تركهأ ،



 إىل آخره واملندوب:   ب يثبب على ذ له وال ي بقب على تركه

   ا يُ َ كِ ُر على   ا الواجب؛  ب يثبب على ذ له اي ال ي ثبت له الوجوب

لكن نستطيع ان جنيب على   ا الت كري ال ي ير  على   ا اجلواب أبن يف  
 أ ، كمب قبل اصحبب احلواشيشبه استخدامكالم املصنف رمحه هللا 

 سيأيت ب د ذلك و و انه قد ارا  ابلواجب  نب املت لِ ق و و احلكمأ ، وذيمب

 أ ، وب لك ال إشكبل إن شبء هللا ت بىل-بفتح الالم-املت لَّق

 قبل: الواجب واملندوب واملببح واحملظور واملكروه والصحيح والببطل

ذبلفقه: ال لم ابلواجب واملندوب إىل آخر السب ةأ ، اي أبن   ا الف ل واجب 
 و  ا  ندوب و  ا  ببح و ك ا إىل آخر جزئيبت السب ة.

اي أبن   ا الف ل واجب؛ ثبوت الوجوب للصالةأ ، ثبوت الوجوب  وقبل:
 للزكبةأ ، ثبوت الندب للوِترأ ، ثبوت احلر ة للنبي  إىل آخره

اي ال لم أبن   ا الف ل واجب و  ا  ندوب و  ا  ببح و ك ا إىل آخر 
 جزئيبت السب ة

 

يف قول  إن شبء هللا يف اللقبء القب م ونشرع إن شبء هللا ت بىل نقف  ب نب
 .املصنف رمحه هللا ت بىل: ذبلواجب  ب يثبب على ذ له وي بقب على تركه



 اقول قويل   ا واستغفر هللا يل ولكم

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

       


