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د .إنساّ عبد اهلل اؿاز

اؿسز; َديٛالت٘ ٚاآلثاز املرتتِّب ١عً٘ٝ

الحرج؛ىمدلوالتهىواآلثارىالمترتيبظىرلوه ى
"درادظىفيىضوءىالػرآنىالكروم"ى
د .إنساّ عبد اهلل اؿاز ()
ى
تمؼود :ى
ى

تٓاٖ ٍٚرا ايبشح َٛضٛع اؿسز; َديٛالت٘ ٚاآلثاز املرتتِّب ١عً ٘ٝيف ض٤ٛ
ايكسإٓ ايهسٖٚ ،ِٜدف إىل بٝإ َفٗ ّٛاؿسز; َديٛالت٘ٚ ،فاالت٘ ايٛازد ٠يف
ايكسإٓ ايهس ،ِٜظاْب ايٛقٛف عً ٢اآلثاز اييت ترتتٖب عً ٢تطبٝل قٛاعد زفع
اؿسزٚ .اعتُدت ايباسج ١عً ٢املٓٗر ايتازخيٚ ٞاملٓٗر ايٛصف ٞايتشً ،ًٞٝنُا
قاّ ٖٝهٌ ايبشح عًَ ٢كدَِّٚ ١ثالثَ ١باسح ٚخامتٚ .١تٛصًٖت ايباسج ١إىل أ ٖٕ
يًشسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜثالثَ ١ديٛالت; ٖ ٞايطٝلٚ ،ايػٖوٚ ،اإلثِٚ .أبسش
فاالت زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜتتُجٌ يف زفع اؿسز يف ايعبادات
ٚاملعاَالتٖٓٚ ،اى بعض ايكٛاعد اـاص ١بسفع اؿسز; أُٖٗا قاعد٠
(ايطسٚزات تبٝض احملعٛزات)ٚ ،تٛصًٖت ايباسج ١أٜطاّ إىل أ ٖٕ املصًش ١يف اآلثاز
املرتتِّب ١عً ٢قٛاعد زفع اؿسز ٚتطبٝكاتٗا ،ت ٖتطض يف ايدالي ١عً ٢ايٝطس َٔ أِٖٓ
َكاصد ايتػسٜع االضالَْٚ ،ٞف ٞايتهًٝف مبا خسز عٔ ايُٛضع ،ظاْب بٝإ أ ٖٕ
ايتدفٝف َساعا ّ٠يطعف املهًَّف َٔ َكاصد ايتػسٜع اإلضالَ.ٞ
( )أضتاذ َ طاعد بكطِ ايدِّزاضات اإلضالَ ،١ٝنً ١ٝاآلداب ،داَع ١اإلَاّ عبد ايسمحٔ ايفٝصٌ،
ايدَاّ ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
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ً٘ٝ ع١اآلثاز املرتتِّبٚ ٘التٛاؿسز; َدي

Abstract
This research dealt with subject of the critical
implications and implications of the study in the light of the
holy Quran.
The purpose of the research is to explain the concept
of the forest, its meaning and its fields in the holy Quran, as
well as to examine the effects of applying the rules of lifting
the forest.
The research was based on the historical approach and
analytical descriptive approach. The structure of the
research was based on an introduction, three chapters and
a conclusion.
The research found that the embarrassment in the
Holy Quran
Has three meanings namely distress, doubt and sin.
The most promincnt arcnt arcas of lifting the
embarrassment in the Holy Quran are the lifting of the
embarrassment in the acts of worship and the transactions.
there are some rules for raising the embarrassment. The
research found that the interest in the effects of the rules
of lifting the embarrassment and its applications is clear in
the indication that the most important of the purposes of
the Islamic legislation and the rejection of the mandate out
of the situation beside the statement that the alleviation of
the weakness of the taxpayer of the purposes of Islamic
legislation.
ى
ّ2018 سٜٓاٜ ،ٖـ1439 ٍٚ األ٣مجاد
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مػدمظ:
ايكسإٓ ايهس ِٜأَ ٍٚصدز َٔ َصادز ايتػسٜع ٖٛٚ ،أصٌ األص،ٍٛ
ٚأضاع األسهاّ ٚاملكاصد ٚاؿهِ ٚاألضساز ايػسعٜٚ ،١ٝتُجٌ ذيو َٔ خالٍ
َا :ًٜٞ
ذنس ايكسإٓ ألْٛاع نجري َٔ ٠املكاصد َٓٗا :ايعبٛد ،١ٜقاٍ تعاىل :ﭽﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ(ٚ ،)1ايتبػري ٚاإلْراز بإزضاٍ ايسضٌ ٚإْصاٍ
ايهتب ،قاٍ تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ(ٚ ،)2ايتٝطري
ٚايتدفٝف عٔ ايٓاع ،قاٍ تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭼ(ٚ ،)3زفع اؿسز ٚإشاي ١ايطسز ،قاٍ تعاىل :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
          ﭼ(ٖٓٚ .)4اى
أْٛاع نجري َٔ ٠املكاصد ايػسع ١ٝاييت ذنسٖا ايكسإٓ ايهس ِٜيف َٛاضع
كتًف ;١بايتصسٜض ٚاإلميا ٤تازٚ ،ّ٠االمجاٍ ٚايتفص ٌٝتاز ّ٠أخس.٣
ٚيف ٖرا ايبشح تك ّٛايباسج ١بدزاضَٛ ١ضٛع اؿسز; َديٛالت٘ ٚاآلثاز
املرتتِّب ١عً" ٘ٝدزاض ١يف ض ٤ٛايكسإٓ ايهس."ِٜ
ى
( )1ضٛز ٠ايرازٜات ،اآل.)56( ١ٜ
( )2ضٛز ٠ايٓطا ،٤اآل.)165( ١ٜ
( )3ضٛز ٠ايٓطا ،٤اآل.)28( ١ٜ
( )4ضٛز ٠اؿر ،اآل.)78( ١ٜ
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أهموظىالبحث :ى
ايكسإٓ ايهس ٖٛ ِٜاملصدز األ ٍٚيًتػسٜع اإلضالَ ،ٞف ٘ٝتبٝإ يهٌ غ٤ٞ
َٔ سٝح أْ٘ أساط ظُٝع األسٛاٍ ٚايكٛاعد اييت ال ُب ٖد َٓٗا يف نٌ قاْٚ ٕٛأٟ
ْعاّ ،نٛدٛب ايعدٍٚ ،املطاٚاٚ ،٠ايػٛزٚ ،٣زفع اؿسزٚ ،دفع ايطسز،
ٚزعا ١ٜاؿكٛم ألصشابٗاٚ ،أدا ٤األَاْات إىل أًٖٗاٚ ،ايسدٛع مبٗاّ األَٛز إىل
أٌٖ ايرنس ٚاالختصاصَٚ ،ا إىل ذيو َٔ املبادئ ايعاَ ١اييت ال ٜطتطٝع إٔ
ٜػرٖ عٓٗا قاُْٜ ٕٛساد ب٘ صالح األَِ ٚإضعادٖاٚ .تتب ٖٔٝأُٖ ١ٝدزاضٖ ١را املٛضٛع
َٔ عدٓ ٠دٛاْب َٓٗا:
ط1ص تعًُّك٘ بايكسإٓ ايهس ِٜنتاب اهلل ايعصٜص.
ط2ص قًَّ ١ايدِّزاضات ايعًُ ١ٝاملتعًِّك ١بٗرا اجملاٍ.
ط3ص أْٖ٘ َتعًِّلْ بايتػسٜع اإلضالَ.ٞ
مذكلظىالبحث :ى
تٓشصس َػهً ١ايبشح يف ايطؤاٍ ايسٝ٥ظ اآلتَ :ٞا َديٛالت اؿسز
ٚاآلثاز املرتتب ١عً ٘ٝيف ض ٤ٛايكسإٓ ايهسِٜ؟
أهدافىالبحث :ى
ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل ؼكٝل األٖداف اآلت:١ٝ
ط1ص بٝإ َفٗ ّٛاؿسز َٚديٛالت٘ يف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
ط2ص بٝإ فاالت زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
ط3ص ايٛقٛف عً ٢اآلثاز اييت ترتتٖب عً ٢تطبٝل قٛاعد زفع اؿسز يف ايكسإٓ
ايهس.ِٜ
أدئلظىالبحث :ى
ط1ص َا املكصٛد باؿسز َٚديٛالت٘ يف ايكسإٓ ايهسِٜ؟
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ط2ص َا فاالت زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهسِٜ؟
ط3ص َا اآلثاز اييت ترتتٖب عً ٢تطبٝل قٛاعد زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهسِٜ؟
فروضىالبحث :ى
ٜطعٖ ٢را ايبشح يتشكٝل ايفسٚض اآلت:١ٝ
ط1ص ٖٓاى أَجًٚ ١غٛاٖد عدٜدٚ ٠زدت يف ايكسإٓ ايهس ِٜعٔ اؿسز.
ط2ص ٖٓاى َديٛالت خاص ١تب ِّٔٝفاالت زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
ط3ص ٖٓاى ايهجري َٔ اآلثاز اييت ترتتٖب عً ٢تطبٝل قٛاعد زفع اؿسز يف ايكسإٓ
ايهس.ِٜ
منؼجىالبحث :ى
اتٖبعت ايباسج ١يف ٖرا ايبشح املٓٗر ايتازخيٚ ٞاملٓٗر ايٛصف.ٞ
الديراداتىالدابػظ :ى
ٚقفت ايباسج ١عً ٢بعض ايدِّزاضات ايطابك ١ذات ايصً ١مبٛضٛع ايبشح،
َٓٗا:
الديرادظىاألولى :ى
زضاي ١دنتٛزا ٙبعٓٛإ( :اؿسز يف ايػسٜع ١اإلضالَ" ١ٝدزاض ١أصٛي١ٝ
تأص ،"١ًٝٝيًباسحٜ :عكٛب بٔ عبد ايٖٛاب ،قطِ ايفك٘ ٚاألص ،ٍٛداَع١
األشٖس.ّ1972 ،
تٓا ٍٚايباسح يف دزاضت٘ َٛضٛع زفع اؿسز يف ايػسٜع ١اإلضالَ ;١ٝدزاض١
أصٛي ١ٝتأص ١ًٝٝتك ّٛبتعسٜف زفع اؿسزٚ ،بٝإ أديت٘ٚ ،أقٛاٍ ايعًُا٤
ٚاألصٛيٝني ايٛازد ٠ف.٘ٝ

فً ١ايدِّزاضات اإلضالَ ،١ٝايعدد ايجايح

391

مجاد ٣األٖ1439 ٍٚـٜٓ ،اٜس ّ2018

د .إنساّ عبد اهلل اؿاز

اؿسز; َديٛالت٘ ٚاآلثاز املرتتِّب ١عً٘ٝ

تتفل ٖر ٙايدِّزاضَ ١ع دزاض ١ايباسج ١يف بٝإ َفٗ ّٛاؿسز ٚأديت٘ٚ ،ؽتًف
عٓٗا يف أ ٖٕ دزاض ١ايباسج ١تٓشصس يف دزاضَٛ ١ضٛع اؿسز; َديٛالت٘ ٚاآلثاز
املرتتِّب ١عً" ٘ٝدزاض ١تفطري ١ٜيف ض ٤ٛايكسإٓ ايهس."ِٜ
الديرادظىالثانوظ :ى
زضاي ١دنتٛزا ٙبعٓٛإ( :ايكٛاعد ٚايطٛابط ايفكٗ ١ٝاملتطُِّٓ ١يًتٝطري)،
يًباسح :عبد ايسمحٔ بٔ صاحل ايعبد ايًطٝف ،نً ١ٝايػسٜعٚ ١ايكاْ،ٕٛ
اؾاَع ١اإلضالَ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز ،٠قطِ ايفك٘ ٚأصٛيٖ٘1415 ،ـ.
تطُٖٓت زضايت٘ ذنس مجً َٔ ١ايكٛاعد ٚايطٛابط ايفكٗ ١ٝاييت صاغٗا
ايفكٗا ٤بٓا ّ٤عً ٢اضتكسا ٤أ ٚتتبٗع ايفسٚع ايفكٗ ،١ٝمما ٜتطُٖٔ َعٓ ٢ايتٝطري عً٢
املهًَّفني بٛدٕ٘ َٔ ايٛد ٙٛيف ايعبادات ٚاملعاَالت.
تتفل دزاض ١ايباسح َع دزاض ١ايباسج ،١يف تٓاَٛ ٍٚضٛع ايكٛاعد ايفكٗ١ٝ
اييت تتدزز يف َفٗ ّٛزفع اؿسز ،ؼكٝكاّ يًتٝطريٚ ،ؽتًف عٓٗا يف إٖٔ دزاض١
ايباسج ١تٓاٚيت َٛضٛع اؿسز; َديٛالت٘ ٚاآلثاز املرتتب ١عً" ٘ٝدزاض ١تفطري ١ٜيف
ض ٤ٛايكسإٓ ايهس."ِٜ
الديرادظىالثالثظ :ى
زضايَ ١ادطتري بعٓٛإ( :زفع اؿسز ٚايتٝطري يف ايػسٜع ١اإلضالَ;١ٝ
ضٛابط٘ ٚتطبٝكات٘) ،داَع ١ايعً ّٛاإلضالَ ،١ٝنً ١ٝايػسٜعٚ ١ايكاْ ٕٛقطِ
ايفك٘ ٚأصٛي٘.ّ2010 ،
تٓا ٍٚايباسح يف دزاضت٘ تعسٜف زفع اؿسزَٚ ،كصٛدٚ ،ٙإطالقات٘،
ٚاملصطًشات ذات ايعالق ١ب٘ٚ ،تعسٜف املكاصد اـاصٚ ،١أديَّتٗاٚ ،بٝإ ضٛابط
املػكَّ ١اييت ػًب ايتٝطريٚ ،أديَّ ١زفع اؿسزَٚ ،عاٖس ايتٝطري يف األسهاّ
ٚغريٖا.
فً ١ايدِّزاضات اإلضالَ ،١ٝايعدد ايجايح
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تتفل دزاض ١ايباسح َع دزاض ١ايباسج ١يف بٝإ َفٗ ّٛاؿسز ٚأديت٘،
ٚؽتًف عٓٗا يف إٖٔ دزاض ١ايباسج ١تٓاٚيت بايتفصَٛ ٌٝضٛع اؿسز َٚديٛالت٘
ٚاآلثاز املرتتب ١عً" ٘ٝدزاض ١تفطري ١ٜيف ض ٤ٛايكسإٓ ايهس."ِٜ
هوكلىالبحث :ى
ٜكٖٝ ّٛهٌ ايبشح عًَ ٢كدَِّٚ ١ثالثَ ١باسح ٚخامتٚ ،١تفص ٌٝذيو
ناآلت:ٞ
املكدَِّٚ :١تطُٖٓت أُٖ ١ٝايبشحَٚ ،ػهًت٘ٚ ،أٖداف٘ٚ ،أضً٦ت٘،
ٚفسٚضَ٘ٗٓٚ ،ذ٘ٚ ،ايدِّزاضات ايطابكٖٝٚ ،١هً٘.
املبشح األَ :ٍٚفٗ ّٛاؿسز َٚديٛالت٘ يف ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜفَ ٘ٝطًبإ:
املطًب األَ :ٍٚفٗ ّٛاؿسز يف ايًُّػٚ ١االصطالح.
املطًب ايجاَْ :ٞديٛالت اؿسز يف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
املبشح ايجاْ :ٞفاالت زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜفَ ٘ٝطًبإ:
املطًب األ :ٍٚاؿسز يف ايعبادات.
املطًب ايجاْ :ٞاؿسز يف املعاَالت.
املبشح ايجايح :دزاض ١اآلثاز املرتتِّب ١عً ٢تطبٝل قاعد ٠زفع اؿسز يف ايكسإٓ
ايهسٚ ،ِٜفَ ٘ٝطًبإ:
املطًب األ :ٍٚايكٛاعد اـاص ١بسفع اؿسز.
املطًب ايجاْ :ٞبٝإ اآلثاز املرتتِّب ١عً ٢تطبٝل قاعد ٠زفع اؿسز يف ايكسإٓ
ايهس.ِٜ
اـامتٚ ،١فٗٝا :أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.
فٗسع املصادز ٚاملسادع :برتتٝب سسٚف املعذِ; بتكد ِٜاضِ ايهتاب عً ٢اضِ
املؤيِّف.
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المبحثىاألول ى
مغؼومىالحرجىومدلوالتهىفيىالػرآنىالكروم ى
ى

المطلبىاألول:ىمغؼومىالحرجىفيىاللعظىواالصطالح :ى
مغؼومىالحرجىلعظً:
أٚزد ابٔ فازع يف َاد( ٠سسز) :اؿاٚ ٤ايساٚ ٤اؾ ِٝأصٌ ٚاسدٖٛٚ ،
َععِ ايباب ٚإيَ ٘ٝسدع فسٚع٘ٚ ،ذيو ػُٗع ايػٚ ٤ٞضٝك٘ َ٘ٓٚ .اؿسز :مجع
سسد ٖٞٚ ،١فتُع ايػذسُٜٚ .كاٍ يف اؾُع :سسدات َٔٚ ،ذيو اؿسز اإلثِ،
ٚاؿسز ايطٝل ،قاٍ اهلل تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ(ُٜٚ .)1كاٍ :سسدت ايعني ؼسز ،أ ٟؼاز.
ٚتك :ٍٛسسز عً ٢ظًُو ،أ ٟسسُّٜٚ .كاٍ :أسسدٗا بتطًٝك ،١أ ٟسسَٗاٜٚ .كٛي:ٕٛ
أنطعٗا باحملسداتٜ ،سٜد ٕٚبجالخ تطًٝكاتٚ ،اؿسز :ايطسٜس ايرُٜ ٟشٌُ
عً ٘ٝاملٛتٚ .٢احملف ١سسزْٚ .اق ١سسز ٚسسدٛز :ضاَسٚ ،٠ذيو تداخٌ ععاَٗا
ٚؿُٗا َ٘ٓٚ .اؿسز ايسدٌ اير ٟال ٜهاد ٜربح ايكتاٍٚ ،مما غرٓ عٔ ٖرا ايباب
قٛهلِ :إٕٖ اؿسز ايٛدعٚ ،١اؾُع أسسازٜٚ .كاٍْ ٖٛ :صٝب ايهًب َٔ ؿِ
ايصٝد(.)2

( )1ضٛز ٠األْعاّ ،اآل.)125( ١ٜ
(َ ) 2عذِ َكاٜٝظ ايًُّػ ،١أب ٛاؿطني أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا ،ؼكٝل :عبد ايطالّ قُد ٖاز،ٕٚ
اؼاد ايهُتٖاب ايعسب ،طٖ1423 ،1/ـ.50/2 ،ّ2002 ،
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دٌْ سَسِز
ٚأغاز اـً ٌٝايفساٖٝد ٟإىل إٖٔ اؿسز :املأثِٚ ،اؿازز :اآلثِٚ ،ز ُ
ٚسَسَز نُا تكَ :ٍٛدْٔف ٚدََْف :يف َعٓ :٢ايطِّٝل ايصَدِز(.)1
ٚقاٍ اؾٖٛسَ" :ٟهإْ سسز ٚسسز ،أ ٟضِّٝل نجري ايػذس ال تصٌ إي٘ٝ
ايساعٚ .١ٝقد سسز صدز ٙحيسز سسداّٚ .اؿسز :اإلثِٚ :اؿسز أٜطاّ :ايٓاق١
ايطاَسٚ .٠اؿسز :خػب ُٜػدٗ بعط٘ إىل بعض ُٜٚشٌُ ف ٘ٝاملٛت.)2()٢
ٚاؿسز :املطٖٝل عًٚ ،٘ٝنإٖٔ اؿسز اير ٟال ٜربح ايكتاٍ َطٝل عً،٘ٝ
ٚاؿَسِزُ ،اير ٟال ُٜٗصّ  ،نأْٖ٘ ٜطٖٝل عً ٘ٝايعرز يف االْٗصاّٚ ،اؿَسِزُ اير ٟال
ٜٗاب إٔ ٜتكدّ عً ٢األَس ٖٚرا ضٝل أٜطاّ.
ٚسَسِزَ إي :٘ٝؾأ عٔ ضٝلٚ .أسِسَدَ٘ إي :٘ٝأؾأٚ ٙضٖٝل عًٚ .٘ٝأسِسَزَ ايهًب
ٚايبع :أؾأ ٙإىل َطٝل فشٌُ عًٚ .٘ٝسَسِزَ ايػباز :فٗ ٛسَسِزْ ،ثاز يف َٛضع ضٝل
فاْطِٖ إىل سا٥ط أ ٚضٓد(ٚ .)3قاٍ ابٔ َٓعٛز" :اؿسز يف األصٌ ايطٝلٜٚ ،كع
عً ٢اإلثِ ٚاؿساّٚ ،ق ٌٝاؿسز أضٝل ايطٝل)(.)4
ى
ى
ى

( )1ايعني ،أب ٛعبد ايسمحٔ اـً ٌٝبٔ أمحد بٔ عُس ٚايفساٖٝد ،ٟؼكٝلَٗ :د ٟاملدصٚ َٞٚإبساِٖٝ
ايطاَسا ،ٞ٥داز َٚهتب ١اهلالٍ ،ايكاٖس.181/1 ،٠
( )2ايصشاح يف ايًُّػ ،١إمساع ٌٝبٔ محاد اؾٖٛس ،ٟداز ايعًِ يًُالٜني ،ؼكٝل :أمحد عبد ايػفٛز
عطَّاز ،ط.121/1 ،ّ1984 ،3/
( ) 3احملهِ ٚاحملٝط األععِ ،أب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ إمساع ًٞٝبٔ ضٝد ٠املسض ،ٞؼكٝل :عبد اؿُٝد
ٖٓدا ،ٟٚداز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،طٖ1421 ،1/ـ.435/1 ،ّ2000 ،
( )4يطإ ايعسب ،قُد بٔ َهسّ بٔ َٓعس ٚاملصس ،ٟداز صادز ،بريٚت ،ط.233/2 ،ّ1990 ،1/
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مغؼومىالحرجىاصطالحاً :ى
ذنس األشٖس ٟيف تٗرٜب٘ إٖٔ َعٓ" ٢خَسِزَ صدز :"ٙأ ٟضام فًِ ٜٓػسح
يًدري(.)1
ٚقاٍ املٓا" :ٟٚاؿسز قسن ١أصً٘ فتُع ايػٚ ٤ٞتصٛز َٓ٘ ايطٝل
فك ٌٝيًطٝل سسز ٚيإلثِ سسز"( َٔٚ ،)2ذيو قٛي٘ تعاىل :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ( ،)3أ ٟغدٜد ايطٝل"(.)4
ٚقاٍ بٔ فازع يف تكازب ايًفعني ٚاختالف املعٓٝنيٚ" :ذيو قٛيٓا سسز إذا
ٚقع يف اؿسزٚ ،ؼسٖز إذا تباعد عٔ اؿسزٚ .نريو أثِ ٚتأثِٖٚ ،فَصِعَ إذا أتاُٙ
ش َٞعٓ٘ ايفصع"(.)5
ايفصعٚ ،فُ ِّصعَ عٔ قًب٘ إذا ُْ ِّ
ٚيف ق ٍٛايٓيب (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ( :ضع اهلل اؿسز ،إ َّال َٔ اقرتض
َٔ عسض أخ ٘ٝغ٦ٝاّ ،فريو اير ٟسسز ًٖٚو)( .)6ذنس ابٔ قتٝب ١ايدٜٛٓز ٟأْٖ٘

( ) 1تٗرٜب ايًُّػ ،١أبَٓ ٛصٛز قُد بٔ أمحد األشٖس ،ٟؼكٝل :عبد ايطالّ ٖاز ،ٕٚاملؤضط ١املصس١ٜ
ايعاَ ١يًتأيٝف ٚايٓػسٖ1384 ،ـ.483/1 ،ّ1964 ،
( ) 2ايتٛقٝف عًَُٗ ٢ات ايتعازٜف ،قُد عبد ايسؤٚف املٓا ،ٟٚؼكٝل :قُد زضٛإ ايدا ،١ٜداز
ايفهس املعاصس ،بريٚت ،داز ايفهس ،دَػل ،طٖ1410 ،1/ـ ،ص.273 :
( )3ضٛز ٠األْعاّ ،اآل.)125( ١ٜ
( )4ايصاٖس يف َعاْ ٞنًُات ايٓاع ،قُد بٔ ايكاضِ بٔ قُد بٔ بػاز ،أب ٛبهس األْباز،ٟ
ؼكٝل :سامت صاحل ايطأََ ،ؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،طٖ1412 ،1/ـ.209/1 ،ّ1992 ،
( ) 5ايصاسيب يف فك٘ ايًُّػ ١ايعسبَٚ ١ٝطاًٗ٥ا ٚضٓٔ ايعسب يف نالَٗا ،أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا،
ايػصٜٚين ايساش ،ٟأب ٛاؿطني ،ايٓاغس :قُد عً ٞبٝط ،ٕٛطٖ1418 ،1/ـ ،ّ1997 ،ص.51 :
( ) 6األدب املفسد ،قُد بٔ إمساع ٌٝأب ٛعبد اهلل ايبداز ،ٟداز ايبػا٥س اإلضالَ ،١ٝبريٚت ،ط،3/
ٖ1409ـ ،ّ1989 ،سدٜح زقِ ( ،)291ؼكٝل :قُد فؤاد عبد ايباق ،ٞص.109 :
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أزاد" :إٕٖ اهلل عصٖ ٚدٌٖ قد ٚضع عٓهِ ايطٝل يف ايدِّٚ ،ٜٔفطض يهِ ،فال سسز
إالَّ َا تٓاي َٔ ٕٛأعساض املطًُني"(.)1
ٚدا ٤يف َعذِ يػ ١ايفكٗا :٤اؿسز( :بفتض اؿاٚ ٤ايساَ )٤صدز سسِز
(بهطس ايسا ٖٛٚ )٤ايطٝل ٚايػدٖ :َ٘ٓٚ ،٠زفع اؿسز :اإلثِ :َ٘ٓٚ ،ال سسز
عًٝو فعً٘(.)2
ٚمما ٚزد يف املفٗ ّٛايًُّػٚ ٟٛاالصطالس ،ٞتس ٣ايباسج ١إٖٔ املعٜٓ ٢دٚز
س ٍٛايطٝل يٝشه ٞصٛز ٠ايػدٖٚ ٠اإلثِ ٚايعًِ ٚايفصع ،أل ٖٕ اهلل ٚضع عٔ
املطًُني ايطٝل "اؿسز"ٚ ،فطض هلِ ال سساز إ َّال يف َا تٓاي َٔ ٕٛأعساض
املطًُني.
المطلبىالثاني:ىمدلوالتىالحرجىفيىالػرآنىالكروم :ى
ذنس أٌٖ ايتفطري أ ٖٕ اؿسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜعً ٢ثالث ١أٚد٘(:)3
أسدٖا :ايطٝل َ٘ٓٚ ،قٛي٘ تعاىل يف املا٥د :٠ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ

( )1غسٜب اؿدٜح ،عبد اهلل بٔ َطًِ بٔ قتٝبَ ،١طبع ١ايعاْ ،ٞبػداد ،طٖ1397 ،1/ـ.56/2 ،
(َ ) 2عذِ يػ ١ايفكٗا ،٤قُد زٚاع قًعذٚ ،ٞساَد صادم قٓٝيب ،داز ايٓفا٥ظ يًطباعٚ ١ايٓػس
ٚايتٛشٜع ،طٖ1408 ،2/ـ ،ّ1988 ،ص.187 :
(ْ ) 3صٖ ١األعني ايٓٛاظس يف عًِ ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س ،مجاٍ ايدِّ ٜٔأب ٛايفسز عبد ايسمحٔ بٔ عً ٞبٔ
اؾٛش ،ٟؼكٝل :قُد عبد ايهس ِٜناظِ ايساضَ ،ٞؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،طٖ1404 ،1/ـ،
 ،ّ1984ص.239 :
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ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ(ٚ ،)1يف اؿر:

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂             
ﭼ(.)2
قاٍ اؾصٖاص يف قٛي٘ تعاىلَٚ( :ا دعٌ عًٝهِ يف ايدِّ َٔ ٜٔسسز) "ٜعين
َٔ ضٝل"(ٚ .)3ذنس ايػٓكٝط ٞيف قٛي٘ تعاىلَٚ( :ا دعٌ عًٝهِ يف ايدَِّٔ ٜٔ
سسز) "أ ْٖٗا ْهس ٠يف ضٝام ايٓف ٞشٜدت قبًٗا (َٔ)ٚ ،ايٓهس ٠إذا ناْت
نريو ،فْٗ ٞص يف ايعُ ،ّٛنُا تكسٖز يف األص.)4("ٍٛ
ثاْٗٝا :ايػو َ٘ٓٚ ،قٛي٘ تعاىل يف ضٛز ٠ايٓطا :٤ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﭼ(ٚ ،)5يف األْعاّ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
( )1ضٛز ٠املا٥د ،٠اآل.)6( ١ٜ
( )2ضٛز ٠اؿر ،اآل.)78( ١ٜ
( )3أسهاّ ايكسإٓ ،أمحد بٔ عً ٞايساش ٟاؾصٖاص أب ٛبهس ،ؼكٝل :قُد ايصادم قُشاٟٚ
عبد ايهس ،ِٜداز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚتٖ1405 ،ـ.279/2 ،
( ) 4أضٛا ٤ايبٝإ يف إٜطاح ايكسإٓ بايكسإٓ ،قُد األَني بٔ قُد بٔ املدتاز اؾهين ايػٓكٝط،ٞ
ؼكٝلَ :هتب ايبشٛخ ٚايدِّزاضاتٚ ،داز ايفهس يًطباعٚ ١ايٓػس ،بريٚتٖ1415 ،ـ،ّ1995 ،
.354/1
( )5ضٛز ٠األْعاّ ،اآل.)125( ١ٜ
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ(ٚ ،)1يف األعساف :ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭼ(.)2
أٚزد ايطرب ٟيف تفطري قٛي٘ تعاىل( :ثِ ال جيدٚا يف أْفطِٗ سسداّ مما
قطٝت) ،قاٍ" :ال جيدٚا يف أْفطِٗ ضٝكاّ مما قطٝتٚ ،إ ُْٖا َعٓا :ٙثِ ال ؼسز
أْفطِٗ مما قطٝت ،أ ٟال تأثِ بإْهازٖا َا قطٝتٚ ،غهٗا يف طاعتوٚ ،إٖٔ
اير ٟقطٝت ب٘ ب ،ِٗٓٝسلْ ال جيٛش هلِ خالف٘"(.)3
ثايجٗا :اإلثِ َ٘ٓٚ ،قٛي٘ تعاىل يف ضٛز ٠ايتٛب :١ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(ٜ ،)4سٜد يٝظ عً ِٗٝإثِْ يف ؽًُّفِٗ
عٔ ايػص َ٘ٓٚ .ٚأٜطاّ قٛي٘ تعاىل :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ

( )1ضٛز ٠ايٓطا ،٤اآل.)65( ١ٜ
( )2ضٛز ٠األعساف ،اآل.)2( ١ٜ
( ) 3تفطري ايطرب ٟاملطُ ٢داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإٓ ،قُد بٔ دسٜس بٔ ٜصٜد بٔ نجري بٔ غايب
اآلًَ ،ٞأب ٛدعفس ايطرب ،ٟؼكٝل :أمحد قُد غانسَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،طٖ1420 ،1/ـ،
.518/8 ،ّ2000
( )4ضٛز ٠ايتٛب ،١اآل.)91( ١ٜ
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ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
     ﭼ( .)1ففٖ ٞر ٙاآل ١ٜخيرب اهلل تعاىل
عٔ ََ ِّٓ٘ٔ عً ٢عبادٚ ،ٙأ ْٖ٘ مل جيعٌ عً ِٗٝيف ايدِّ َٔ ٜٔسسز ،بٌ ٜطٖس ٙغا١ٜ
ايتٝطري ،أ ٟيٝظ عًٖ ٢ؤال ٤اير ٜٔدا ٤ذنسِٖ فٗٝا ،دٓاحْ يف تسى األَٛز
ايٛادب ١اييت تتٛقف عًٚ ٢اسد َٓٗاٚ ،ذيو ناؾٗاد ٚحن ،ٙٛمما ٜتٛقف بصس
األعُ ،٢أ ٚضالَ ١األعسز ،أ ٚصش ١املسٜض(.)2
مما ضبل ٜتٖطض يًباسج ١أ ٖٕ يًشسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜثالثَ ١ديٛالت:ٖٞ ،
(ايطٝل ٚايػدٚ ٠اإلثِ)ٚ ،تس ٣ايباسج ١أ ٖٕ ٖر ٙاملعاْ ٞايجالثَ ٖٞ ١طُ ٕٛتعسٜف
اؿسز يف ايًُّػٚ ١االصطالح نُا ٚزد آْفاّ.

( )1ضٛز ٠ايٓٛز ،اآل.)61( ١ٜ
( )2تفطري ايطعد( ٟتٝطري ايهس ِٜايسمحٔ يف تفطري نالّ املٓإ) ،عبد ايسمحٔ بٔ ْاصس بٔ عبد
اهلل ايطعد ،ٟؼكٝل :عبد ايسمحٔ بٔ َعال ايًٛحيلَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،طٖ1420 ،1/ـ،
 ،ّ2000ص.575 :
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المبحثىالثاني ى
مجاالتىرفعىالحرجىفيىالػرآنىالكروم ى
المطلبىاألول:ىرفعىالحرجىفيىالطبادات :ى
عسٖف اؾسداْ ٞايعباد ٠بأ ْٖٗا" :فعٌ املهًَّف عً ٢خالف ْٖ ٣ٛفط٘
تععُٝاّ يسب٘"(.)1
ٚايعباد ٖٞ ٠ايػا ١ٜاييت َٔ أدًٗا خًل اهلل تعاىل اؾٔ ٚاإلْظ ،قاٍ تعاىل:
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ(ٚ .)2ايعباد ٠يف ايػسع تتطُٖٔ غا ١ٜايرٍٗ
هلل تعاىل َع غا ١ٜاؿب يَ٘ٚ ،عٗس ذيو ٖٛ ،اـطٛع املطًل هلل تعاىل،
ٚاالْكٝاد ي٘ بطاعت٘ يف مجٝع َا أَس ب٘ َٚا ْٗ ٢عٓ٘ ،طاع ١اختٝازَ ١ٜكس١ْٚ
بايسضا ايتاّ اير ٟال ٜػٛب٘ غَ ْ٤ٞا َٔ اؿسز أ ٚايطٝل أ ٚايهساٖ ،١فايعباد،٠
إذٕ بٗرا املعٓ ٢ايٛاضع ،تػٌُ مجٝع َا غسع٘ اهلل تعاىل يعباد.)3(ٙ
ٚتس ٣ايباسج ١إٖٔ ايُٝطس يف ايعبادات ٖٛ ،زٚح ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝايطاَ،١ٝ
فاإلضالّ دا ٤دٜٓاّ عاَاّ ؾُٝع ايبػس ،يف نٌ عصسٍ ٚنٌ َهإ ،يرا فإ ٖٕ
ٖرا ايٓعاّ ايرٖ ٜ ٟتطِ بايػُٛيٚ ١ٝايطع ١ايهبري ،٠نإ ال ُب ٖد ي٘ إٔ ٜهٕٛ
ٜطرياّ خفٝفاّ عً ٢مجٝع ايٓاع ،فايُٝطس ٚزفع اؿسز ٖ ٛأضاع يػُٛي ١ٝاإلضالّ

( )1ايتعسٜفات ،عً ٞبٔ قُد بٔ عً ٞاؾسداْ ،ٞؼكٝل :إبساٖ ِٝاألبٝاز ،ٟداز ايهتاب ايعسب،ٞ
بريٚت ،طٖ1405 ،1/ـ ،ص.189 :
( )2ضٛز ٠ايرازٜات ،اآل.)56( ١ٜ
( )3املفصٌٖ يف أسهاّ املسأٚ ٠ايبٝت املطًِ ،عبد ايهس ِٜشٜدإَ ،ؤضط ١ايسضايٖ1413 ،١ـ ،ط،1/
.19/1 ،ّ1993
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ٚعَُٝٛتٗاٚ ،بٓ ١َُٗ ١ٝيف زعا ١ٜاإلْطإ ٚدعً٘ ال ٜتجاقٌ يف تأد ١ٜايعبادات
ٚخاص ١يف بعض ايعسٚف اييت تٛادٗ٘.
ٚبعض َعاٖس ايٝطس يف ايعبادات َا ٚزد يف ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝإىل دزد١
ايتدفٝف َٔ ايٛادبات عٓد اؿسز ٚايطسٚزٖ َٔٚ ،٠ر ٙايتٝطريات اييت ٚضعٗا
اإلضالّ يف ايعبادات املدتًف:١
ط1ص يف ايصال :٠فاملطًِ اير ٟال ٜطتطٝع اضتعُاٍ املا ٤يعدّ قدزت٘ عً ٢ذيو
ألضباب َاْعُ ،١أبٝض ي٘ ايت ،ُِٝقاٍ تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺﮻﮼﮽ ﮾ ﮿﯀﯁﯂  
     ﯓ ﯔﭼ(ٚ ،)1قاٍ دٌ غأْ٘:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﭼ(.)2
ط2ص يف ايصٝاّ :فص ّٛزَطإ فسضْ عً ٢نٌ َطًِ بايؼ عاقٌٚ ،يهٔ
ٖٓاى بعض اؿاالت اـاص ١اييت زخٖصت ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝايفطس فٗٝاَٗٓ ،ا
املسض ٚايطفس ،قاٍ تعاىل :ﭽﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
( )1ضٛز ٠ايٓطا ،٤اآل.)43( ١ٜ
( )2ضٛز ٠املا٥د ،٠اآل.)6( ١ٜ
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ( ،)1فاملسٜض ٚاملطافس هلُا ايسخص١
يف ايص ّٛأ ٚايفطس ،ثِ ايكطا ٤بعد ايػفا ٤أ ٚبعد ايٛص َٔ ٍٛايطفسٚ .يف قٛي٘
تعاىل( :فُٔ نإ َٓهِ َسٜطاّ أ ٚعً ٢ضفسٍ فعد َٔ ٠أٜاّ أخس) تعكٝبْ ؿهِ
ايعصمي ١عهِ ايسخص ،١فايفا ٤يتعكٝب األخباز ال يًتفسٜؼٚ ،تكدمي٘ ٖٓا قبٌ
ذنس بك ١ٝتكدٜس ايص ّٛتعذ ٌٝبتطُني ْفٛع ايطاَعني ،ي٦ال ٜعٓٛا ٚدٛب
ايص ّٛعً ِٗٝيف نٌ ساٍٚ .املسٜض َٔ قاّ ب٘ املسض  ٖٛٚاحنساف املصاز عٔ سد
االعتداٍ ايطبٝع ،ٞعٝح تجٛز يف اؾطد مح ٢أٚ ٚدع أ ٚفػٌ(.)2
ٚقد اختًف ايفكٗا ٤يف ؼدٜد املسض املٛدب يًفطس ،أ َٖا املسض ايػايٞ
اير ٟال ٜطتطٝع املسٜض َع٘ ايص ّٛعاٍ ،عٝح خيػ ٢اهلالى أَ ٚكازبت٘ ،فال
خالف ب ِٗٓٝيف أ ْٖ٘ َبٝضْ يًفطس ،بٌ ٜٛدب ايفطسٚ ،أ َٖا املسض اير ٟد ٕٚذيو
فكد اختًفٛا يف َكداز ،ٙفرٖب قكك ٛايفكٗا ٤إىل أ ْٖ٘ املسض اير ٟؼصٌ ب٘ َع
ايصٝاّ َػك ّ١شا٥د ّ٠عًَ ٢ػك ١ايص ّٛيًصشٝض َٔ اؾٛع ٚايعطؼ املعتاد،ٜٔ
عٝح ٜطبب ي٘ أٚداعاّ أ ٚضعفاّ َٓٗهاّ ،أ ٚتعاٚد ٙب٘ أَساض ضانٓ ،١أٜ ٚصٜد
يف احنساف٘ إىل سد املسض ،أ ٚخياف متاد ٟاملسض بطببٖ٘ٚ ،را قَ ٍٛايو ٚأبٞ
سٓٝفٚ ١ايػافع ٞعً ٢تفاٚت ب ِٗٓٝيف ايتعبريٚ .أعدٍ ايعبازات َا ُْكٌَٔ عٔ َايو،
أل ٖٕ اهلل أطًل املسض ٚمل ٜكِّٝدٚ ،ٙقد عًُٓا أ ْٖ٘ َا أباح يًُسٜض ايفطس إ َّال أل ٖٕ
يريو املسض تأثريْ يف ايصا.)3(ِ٥
( )1ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)184( ١ٜ
( )2ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس ،قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز ،داز ضشٓ ٕٛيًٓػس ،تْٛظ ،بد ٕٚطبعٚ ١تازٜذ،
.162/2
( )3ايتشسٜس ٚايتٜٓٛسَ ،سدع ضابل.162/2 ،
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ٚزخٖص اإلضالّ يًشاٌَ ٚاملسضع ايفطس يف زَطإ إذا خافتا

عً٢

صشتُٗا أ ٚعًٚ ٢يدُٜٗا ،قاٍ تعاىل :ﭽﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ( ،)1قاٍ ابٔ عباع تعًٝكاّ عً٢
خصَ هلُا
اآل" :١ٜنإ ايػٝذ ايهبري ٚايعذٛش ايهبريُٖٚ ٠ا ٜطٝكإ ايص ،ّٛزُ ِّ
إٔ ٜفطسا إٕ غا٤اٜٚ ،طعُا يهٌ َ ٍّٜٛطهٓٝاّ ،ثِ ُْطٔذَ ذيو بعد ذيو" :فُٔ
غٗد َٓهِ ايػٗس فًٝصُ٘  َٔٚنإ َسٜطاّ أ ٚعً ٢ضفسٍ فعدٓ َٔ ْ٠أٜاّ أخس"،
ٚثبت يًػٝذ ايهبري ٚايعذٛش ايهبري ،٠إذا ناْا ال ٜطٝكإ ايصٚ ،ّٛيًشُبً٢
ٚاملسضع إذا خافتا"(.)2
ٚقاٍ تعاىل يف ضٛز ٠اؿر :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭼ( ،)3فكٛي٘ (فُٔ تعذٌٖ يف َٜٛني) أ :ٟخسز َٔ "َْٓٚ "٢فس َٓٗا قبٌ
غسٚب مشظ اي ّٛٝايجاْ( ،ٞفال إثِ عً َٔٚ ٘ٝتأخس) بإ بات بٗا ي ١ًٝايجايح،
ٚزَ َٔ ٢ايػد( ،فال إثِ عًٖٚ ،)٘ٝرا ؽفٝف َٔ اهلل عً ٢عباد ،ٙيف إباس١
نال األَسٚ .ٜٔيهٔ َٔ املعً ّٛأ ْٖ٘ أبٝض نال األَس ،ٜٔفاملتأخس أفطٌ ،أل ْٖ٘
أنجس عبادٚ ،ّ٠ملا نإ ْف ٞاؿسز قد ُٜفِٗ َٓ٘ ْف ٞاؿسز يف ذيو املرنٛز
خس فكد قٖٝد ٙبكٛي٘:
ٚيف غريٚ ،ٙاؿاصٌ إٖٔ اؿسز َٓف ٌّٞعٔ املتكدِّّ ،أَٖا املتأ ِّ
(ملٔ اتك )٢أ :ٟاتك ٢اهلل يف مجٝع أَٛزٚ ٙأسٛاٍ اؿر ،فُٔ اتك ٢اهلل يف نٌ
( )1ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)184( ١ٜ
( )2تفطري ايطرب.435/3 ،ٟ
( )3ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)203( ١ٜ
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غ ،٤ٞسصٌ ي٘ ْف ٞاؿسز يف نٌ غ َٔٚ ،٤ٞاتكا ٙيف غ ٤ٞد ٕٚغ ،٤ٞنإ
اؾصا َٔ ٤دٓظ ايعٌُ(.)1
ٚيف اآل ١ٜزخص ١تكد ِٜبعض األعُاٍ اييت ٜك ّٛبٗا اؿذاز  ّٜٛايعٝد،
فاألصٌ أ ٖٕ  ّٜٛايعٝد ٜه ٕٛف ٘ٝزَ ٞمجس ٠ايعكب ١أٚالّ ،ثِ ذبض اهلد ،ٟثِ اؿًل
أ ٚايتكصري ،ثِ طٛاف اإلفاض ،١يهٔ َٔ قدّٖ بعض ٖر ٙاألعُاٍ عً ٢بعض،
فال سسز عً ،٘ٝقاٍ زدٌْ يًٓيب (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)( :شزتُ قبٌ إٔ أزَٞ؟ قاٍ:
ال سسزٚ ،قاٍ :سًكت قبٌ إٔ أذبض؟ فكاٍ عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ :ال سسزٚ ،قاٍ:
ذعتُ قبٌ إٔ أزَٞ؟ قاٍ :ال سسز)(.)2
المطلبىالثاني:ىرفعىالحرجىفيىالمطامالت :ى
ُٜطًل عًُا ٤ايفك٘ ٚأصٛي٘ َصطًض املعاَالت يف َكابٌ َصطًض ايعبادات
يف ذنس أْٛاع أبٛاب ايفك٘ٚ ،قايٛا أ ٖٕ َداز أَٛز ايدِّ ٜٔمخط ١أغٝا:ٖٞ ،٤
(االعتكاداتٚ ،ايعباداتٚ ،املعاَالتٚ ،ايصٚادسٚ ،اآلداب)(.)3
ٚاألصٌ يف أسهاّ ايعبادات عدّ ايتعً ;ٌٝأل ْٖٗا قا ١ُ٥عً ٢سهُ ١عاَ،١
 ٖٞٚايتعبٗد د ٕٚإدزاى َعَٓٓ ٢اضب يرتتٝب اؿهِ عًٚ ،٘ٝأ َٖا أسهاّ
املعاَالت ٚايعادات ٚاؾٓاٜات ٚحنٖٛا ،فاألصٌ فٗٝا" :إٔ تهَ ٕٛعًً ،١أل ٖٕ

( )1تفطري ايطعدَ ،ٟسدع ضابل ،ص.93 :
( )2اؾاَع ايصشٝض املدتصس ،قُد بٔ إمساع ٌٝأب ٛعبد اهلل ايبداز ٟاؾعف ،ٞداز بٔ نجري،
ايُٝاَ ،١بريٚت ،طٖ1407 ،3/ـ ،ّ1987 ،ؼكٝلَ :صطف ٢دٜب ايبػا ،يف ( ،)32نتاب اؿر،
 ،124باب ايربض قبٌ اؿًل ،615/2 ،سدٜح زقِ (.)1635
( )3عُد ٠ايكاز ٟغسح صشٝض ايبداز ،ٟأب ٛقُد قُٛد بٔ أمحد اؿٓف ٞبدز ايدِّ ٜٔايعٝين ،داز
إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت.158/11 ،
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َدازٖا عًَ ٢ساعاَ ٠صاحل ايعباد ،فسُ ِّتبت األسهاّ فٗٝا عًَ ٢عإٍ َٓاضبٕ١
يتشكٝل تًو املصاحل"(.)1
ٚضعت ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝقٛاْني املعاَالتٚ ،فصًٖتٗا أسطٔ تفص،ٌٝ
فٛضعت ْعُاّ يًبٝع ٚايػساٚ ٤ايسٖٔ ٚاإلداشٚ ٠ايػسنٚ ١ايػفع ،١نُا ٚضعت
قٛاْني يالقتصاد ٚايتذازٚ ٠ايصزاعٚ ١ايصٓاعٚ ،١مل ترتى غ٦ٝاّ إ َّال ٚضعت ي٘
ْعاَاّ َبٓٝاّ عًَ ٢صًش ١ايٓٛع اإلْطاْٚ ،ٞتسق ١ٝساي٘ٚ ،زفع اـصَٛات بني
ايٓاعٚ ،تٛطٝد عال٥ل ايجك ١فُٝا بْٚ ،ِٗٓٝصع ايعداٚ ٠ٚايبػطا َٔ ٤قًٛبِٗ،
ٚسفغ سكٛم ايطعفاٚ ،٤زفع اؿٝف عِٓٗٚ .قد أخر اجملتٗد َٔ ٕٚايٓصٛص
اييت دا ٤بٗا ايهتاب ايهس ِٜأ ٚايطٗٓ ١ايصشٝشَ ;١ا فَ ٘ٝصاحل ايٓاع اييت
اقتطتٗا سادثات األشَٓ ١املدتًف ،١فهإ يًُطًُني أععِ ثس ٠ٚفكٗ ١ٝميهِٓٗ
إٔ جيعًٖٛا أصالّ يهٌ قاْ ٕٛصاحل ٜٓتفع ب٘ اجملتُعٚ ،تك ّٛعً ٘ٝدعاِ٥
ايعُسإٚ ،تطعد ب٘ ايػعٛب ٚاألَِ ضعاد ٠سكٝكَٚ .١ٝع ٖرا فإ ْٖٗا مل تطع
عكٛبات خاص ١ملٔ خايف قٛاْني املعاَالت املاي ،١ٝبٌ تسنت أَس ٖر ٙايعكٛبات
يًشانِ يٝطع هلا َا ٜٓاضب نٌ شَإ َٚهإ(.)2
إ ٖٕ ايٝطس ٚزفع اؿسز يف ايػسٜعٜ ١سدع يف دٖٛس ٙإىل خاص ١ٝاالعتداٍ
ٚايتٛضٗط اييت ميتاش بٗا ٖرا ايدِّٚ ،ٜٔتعترب َٔ أيصّ ايصفات اييت ٜٓبػ ٞعً٢
املطًُني َساعاتٗا; َصداقاّ يك ٍٛاهلل تعاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
( )1املٛافكات ،إبساٖ ِٝبٔ َٛض ٢بٔ قُد ايًدُ ٞايكسْاط ٞايػٗري بايػاطيب ،ؼكٝل :أب ٛعبٝد٠
َػٗٛز بٔ سطٔ آٍ ضًُإ ،داز بٔ عفإ ،طٖ1417 ،1/ـ.300/2 ،ّ1997 ،
( )2ايفك٘ عً ٢املراٖب األزبع ،١عبد ايسمحٔ بٔ قُد عٛض اؾصٜس ،ٟداز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت،
يبٓإ ،طٖ1424 ،2/ـ.70/1 ،ّ2003 ،
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ( ،)1فايتٛضٗط
ٚاالعتداٍ ُٖا َصدز ايهُاالت ٚاملجٌ ايعًٝا اييت دا ٤بٗا اإلضالّ; ٚيريو فإٕٖ
ايٝطس ٚايطُاس ١يف ٖرا ايدِّٚ ،ٜٔزفع اؿسز عٔ ايٓاع ف ،٘ٝإ ُْٖا ٜسدعإ يف
اؿكٝك ١إىل االيتصاّ بطًٛى ضب ٌٝايٛضطٚ ١ٝاالعتداٍ ،د ٕٚإفساط ٚال تفسٜط.
ٚقد أسٌ اهلل ايبٝع بكٛي٘ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(ٚ ،)2زغَّب اإلضالّ يف ايتطاَض يف ايبٝع
ٚايػسا ،٤نُا قاٍ (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)( :زسِ اهلل زدالّ مسشاّ إذا باعٚ ،إذا
اغرتٚ ،٣إذا اقتط.)3()٢
ٚدعٌ اإلضالّ يًُتابعني اـٝاز َا مل ٜتفسقا( ،)4أ ٚعًٚ ٢فل َا اغرتطا،
زفعاّ يًشسز اير ٟقد ٜكع ف ٘ٝأسدُٖاٚ .أباح املًه ١ٝايفسدٚ ،١ٜسحٖ عً ٢ايطعٞ
يف األزض ٚإعُازٖاٚ ،اضتػالٍ خرياتٗاٚ ،سسّٖ االعتدا ٤عًًَ ٢و اإلْطإٚ ،إٔ
ٜطًب٘ أسد َاي٘ ،نُا أباح َع ضُإ سس ١ٜايدع ٠ٛإىل اإلضالّٚ ،ؼكٝل َٓٗر
( )1ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)143( ١ٜ
( )2ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)275( ١ٜ
( )3صشٝض ايبداز ،ٟيف ( )39نتاب ايبٛٝع ،باب ايطٗٛيٚ ١ايطُاس ١يف ايػساٚ ٤ايبٝع  َٔٚطًب سكاّ
فًٝطًب٘ يف عفاف ،730/2 ،سدٜح زقِ (.)1970
( )4صشٝض ايبداز ،ٟيف ( )39نتاب ايبٛٝع ،باب ايطٗٛيٚ ١ايطُاس ١يف ايػساٚ ٤ايبٝع  َٔٚطًب سكاّ
فًٝطًب٘ يف عفاف ،730/2 ،سدٜح زقِ (.)1973
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اهلل يف األزضٚ ،إعال ٤نًُ ١اهلل ،تبادٍ املعازف ٚاـربات ٚاملعاَالت َع
ٍّ هلِ ،قاٍ تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ
املػسنني إذا مل ٜهٔ ذيو ْاػاّ عٔ َ ٌٍٝقًيب
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﭼ(.)1
ٖٓٚاى آداب ٚأخالقٝات أخس ٣نجريٚ ،٠ادب املطًُني إٔ حيسصٛا عًٗٝا
يف نٌ َعاَالتِٗ االقتصادَٗٓ ،١ٜا :ؼسِّ ٟاؿالٍٚ ،ايبعد عٔ اؿساّ
ٚايػبٗاتٚ ،احملافع ١عًْ ٢عُ ١املاٍٚ ،غهس اهلل تعاىل عًٗٝاٚ ،اؿسص عً٢
مجع ٖرا املاٍ بايطسم ايصشٝشٚ ،١اْفاق٘ يف ايٛد ٙٛاملػسٚعٚ ،١أدا ٤سل اهلل
ٚسل اجملتُع املتُجٌ يف ايصناٚ ٠ايصدقات ايتطٗٛعٚ ،١ٝقد قاٍ اؿل ضبشاْ٘

ٚتعاىل يف صفات املؤَٓني ايصادقني :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭼ(.)2
مما ضبل ٜتٖطض يًباسج ١أ ٖٕ أبسش فاالت زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهس،ِٜ
تتُجٌٖ يف زفع اؿسز يف ايعبادات ٚاملعاَالت.

( )1ضٛز ٠املُتشٓ ،١اآل.)8( ١ٜ
( )2ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)3( ١ٜ
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المبحثىالثالث ى
درادظىاآلثارىالمترتيبظىرلىىتطبوقىرفعىالحرجىفيىالػرآنىالكروم ى
المطلبىاألول:ىالػواردىالخاصظىبرفعىالحرجىفيىضوءىالػرآنىالكروم :ى
َٔ ايكٛاعد اـاص ١بسفع اؿسز قاعد( ٠ايطسٚزات تبٝض احملعٛزات).
ٚايطسٚزات :مجع ضسٚزَ ٠ػتك َٔ ١ايطسز  ٖٛٚاألَس ايٓاشٍ مما ال َدفع ي٘(.)1
أَٖا احملعٛزات فٗ ٞمجع قعٛز ٖٛٚ ،اضِ َفع َٔ ٍٛسعس ايػَٓ :٤ٞع٘
ٚسذسٚ .ٙاحملعٛز ٖ ٛاملُشسّٚ ،قَ :ٖٞ :ٌٝا ُٜرّٗ (غسعاّ) فاعً٘ٚ ،قَ :ٌٝا ُٜرّٗ
فاعً٘ ُُٜٚدحُ تازن٘(.)2
ٚأصٌ ٖر ٙايكاعد ٠قٛي٘ تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ(،)3
ٚقٛي٘ تعاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﭼ( َٔ ،)4فسٚعٗا َٔ :اضطس إىل كُص ٕ١إىل َٝت ١أ ٚدّ أ ٚأ ٟقسّٖ،
( )1ايتعسٜفات ،يًذسداَْ ،ٞسدع ضابل ،ص.180 :
( )2ايصشاح يف ايًُّػَ ،١سدع ضابل.634/2 ،
( )3ضٛز ٠املا٥د ،٠اآل.)3( ١ٜ
( )4ضٛز ٠ايٓشٌ ،اآل.)106( ١ٜ
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فال إثِ عً ٘ٝيف تٓاٚي٘ َٔٚ ،مل ٜطتطع ايدفاع عٔ ْفط٘ إ َّال باإلضساز بػري،ٙ
(فال إثِ عً )٘ٝيف ايدفاع ب٘ َٔ ،اَتٓع عٔ أدا ٤دٜ ،ٜ٘ٓؤخر ايدَ َٔ ٜٔاي٘ بػري
إذْ٘ٚ ،دٛاش ايٓطل بهًُ ١ايهفس عٓد اإلنساٚ ٙقًب٘ َطُ ٔ٦باإلميإٖٚ .رٙ
ايكاعد ٖٞ ٠إسد ٣ايكٛاعد ايهً ١ٝايفسع ;١ٝفكد أدزدٗا بعض ايعًُا ٤ؼت
قاعد( ٠ايطسز ُٜصاٍ)(ٚ ،)1بعطِٗ ؼت قاعد( ٠املػك ١ػًب ايتٝطري) ،أ ٚؼت
قاعد( ٠إذا ضام األَس اتٖطع)( ،)2أ ٟأؾأت٘ ايطسٚز ٠إىل أنٌ غَٔ ٤ٞ
احملسَٖات ايطابك ١يف قٛي٘ تعاىل( :سُ ِّسََت عًٝهِ املٝت( ،)١يف كُص :)١أٟ
مجاع .١غري َتذاْف ،أَ ٟا ٌ٥يإلثِ ،بإٔ ال ٜأنٌ ستٜ ٢ططسٚ ،ال ٜصٜد يف
األنٌ عً ٢نفاٜت٘ (فإ ٖٕ اهلل غفٛز زس ،)ِٝسٝح أباح ي٘ األنٌ يف ٖر ٙاؿاي١
مبا ٜك ِٝب٘ بٓٝت٘ َٔ ،غري ْكصٍ ًٜشك٘ يف د.)3(ٜ٘ٓ
خيرب تعاىل عٔ غإٔ ساٍ (َٔ نفس باهلل َٔ بعد إمياْ٘) ،فعُ ٢ب٘ بعد َا
أبصسٚ ،زدع إىل ايطالٍ بعد َا اٖتدٚ ،٣غسح صدز ٙبايهفس ،زاضٝاّ ب٘
َطُٓ٦اّ ،إ ٖٕ هلِ ايػطب ايػدٜد َٔ ايسب ايسسٖٚ ،ِٝرا غالف َٔ أُنِسِ َٙعً٢
ايهفسٚ ،أُدِبٔسَ عًٚ ،٘ٝقًب٘ َطُ ْٔ٦باإلميإ ،زاغب ف ،٘ٝفإ ْٖ٘ ال سسز عًٚ ،٘ٝال
إثِٚ ،جيٛش ي٘ ايٓطل عهِ ايهفس عٓد اإلنسا ٙعً.)4(٘ٝ

( )1األغباٚ ٙايٓعا٥س يف قٛاعد ٚفسٚع فك٘ ايػافع ،١ٝدالٍ ايدِّ ٜٔعبد ايسمحٔ ايطٛٝط ،ٞداز ايهتب
ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،ص.84 :
( )2املػك ١ػًب ايتٝطري ،صاحل بٔ ضًُٝإ ايٛٝضفْ ،ػس املطابع األًٖ ،١ٝايسٜاضٖ1408 ،ـ ،ص:
.374
( )3تٝطري ايهس ِٜايسمحٔ يف تفطري نالّ املٓإ ،ايػٝذ عبد ايسمحٔ بٔ ْاصس ايطعد ،ٟإٖدا٤
فً ١إبصاز ،داز صربا ٤اجملتُع ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜايكصٖ1416 ،ِٝـ ،ص.241 :
( )4تٝطري ايهس ِٜايسمحٔ يف تفطري نالّ املٓإَ ،سدع ضابل ،ص.523 :
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َعٖٓ ٢ر ٙايكاعد ٠إٖٔ احملسّٖ ٜصبض َباساّ إذا عسض يًُهًَّف ضسٚز٠
تكتط ٞذيو ،عٝح ال تٓدفع تًو ايطسٚز ٠إ َّال بازتهاب ذيو احملسّٖ ،نُا إذا
اغتدٖ اؾٛع باملهًَّفٚ ،خػ ٞاهلالى ،فإ ْٖ٘ جيٛش ي٘ أنٌ املٝتٚ ١حنٖٛاٚ .يف
َعٖٓ ٢را أٜطاّ ضكٛط بعض ايٛادبات ،أ ٚؽفٝفٗا بطبب ايطسٚز.٠
ٚاؿادات تٓصٍ َٓصي ١ايطسٚزات يف إباس ١احملعٛزات َٔٚ .فسٚعٗا:
ايرتخٝص يف ايطًِٚ ،بٝع ايٛفاٚ ،٤االضتصٓاعٚ ،ضُإ ايدزىٚ ،دٛاش
االضتكساض بايسبض يًُشتاز (َطأي ١خالفٚ ،)١ٝغري ذيو مما ف ٘ٝايعكد أٚ
ايتصسٗف عً ٢فٗ ٍٛأَ ٚعدٚ ،ّٚيهٔ قطت ب٘ ساد ١ايٓاعٚ ،مما ٜتفسٖع عً٢
ٖرا املبدأ; سهِ نجري َٔ عكٛد املعاَالتٚ ،ضسٚب ايػسنات اييت ؼدخ
بني ايٓاع ٚتكتطٗٝا ػازتِٗ ،فإ ْٖ٘ إذا قاّ ايربٖإ ايصشٝضٚ ،دٍٖ االضتكسا٤
ايتاّ عً ٢أ ٖٕ ْٛعاّ َٔ ٖر ٙايعكٛد ٚايتصسٗفات صاز سادٝاّ يًٓاع ،عٝح ٜٓاهلِ
اؿسز ٚايطٝل إذا سُ ِّسّ عًٖ ِٗٝرا ايٓٛع َٔ ايتعاٌَ ،أُبٝض هلِ قدز َا ٜسفع
اؿسز َٓ٘(.)1
مما ضبل تالسغ ايباسج ١أ ٖٕ ٖٓاى بعض ايكٛاعد اـاص( ١بسفع اؿسز)،
َٔ أُٖٗا قاعد( ٠ايطسٚزات تبٝض احملعٛزات)ٚ ،قاعد( ٠ايطسز ُٜصاٍ) ٚقاعد٠
(املػك ١ػًب ايتٝطري)ٚ ،قاعد( ٠إذا ضام األَس اتٖطع).
المطلبىالثاني:ىاآلثارىالمترتيبظىرلىىتطبوقىقواردىرفعىالحرجىفيىالػرآنىالكروم :ى

تتُجٌٖ زٚح قٛاعد زفع اؿسز يف األفعاٍ ايػسع َٔ ١ٝعبادات َٚعاَالت
ٚأْهشٚ ١دٓاٜات ٚنفازاتَ ،ستبط ١باملػام ٚاألعبا ٤اييت ٜكدز عًٗٝا
( )1ايكٛاعد ٚايطٛابط ايفكٗ ١ٝاملتطُٓ ١يًتٝطري ،عبد ايسمحٔ بٔ صاحل ايعبد ايًطٝف ،عُاد٠
ايبشح ايعًُ ٞباؾاَع ١اإلضالَ ،١ٝاملد ١ٜٓاملٓٛز ،٠املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜطٖ1423 ،1/ـ،
.289/1 ،ّ2003
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املهًفٚ ،ٕٛاييت ال تٛقع أصشابٗا يف اؿسز ٚايطسزٚ ،ال تؤدِّ ٟبِٗ اىل املفاضد
ٚاملٗايو ٖٞٚ ،أَٛز تتالشّ ٚتستبط بػهٌ ٚثٝل َٚتني باألفعاٍ ٚاألعُاٍ
ٚاألقٛاٍ ٚاالعتكادات ايػسع ،١ٝفايتهٝٝف ايػسع ٞال ٜك ّٛإ َّال بٗاٚ ،تدٚز َع٘
ٚدٛداّ ٚعدَاّٚ .ايتهٝٝف مل ٜعترب تهًٝفٝاّ إال ملا ف َٔ ٘ٝايهًف ١ايػاقٚ ،١ملا
ٜٓط ٟٛعً َٔ ٘ٝؼٌُٗ بعض ايتعب ٚاإلدٗاد ايٓفطٚ ٞاؾطدٚ ٟايعكً ٞايرٟ
ٜؤًٖ٘ ملستب ١ايتهًٝف املسد.٠ٓٛ
ٚتأنٝداّ هلرا املفٜٗ ،ّٛك ٍٛايػاطيب" :اؿادٝات َعٓاٖا أ ْٖٗا َفتكسْ إيٗٝا
َٔ سٝح ايتٛضعٚ ١زفع ايطٝل املؤدِّ ٟيف ايػايب إىل اؿسز ٚاملػكَّ ١ايالسك ١بفٛت
املطًٛب ،فإذا دخٌ عً ٢املهًَّفني عً ٢اؾًُ ١اؿسز ٚاملػكٚ ،١يهٖٓ٘ ال ٜبًؼ
َبًؼ ايفاضد ايعاد ٟاملتٛقَّع يف املصاحل ايعاَ ٖٞٚ ،١داز ْ١ٜيف ايعبادات ٚايعادات
ٚاملعاَالت ٚاؾٓاٜات"(.)1
ٚتتبني املصًش ١يف اآلثاز املرتتِّب ١عً ٢قٛاعد زفع اؿسز ٚتطبٝكاتٗا ،يف
اآلت:ٞ
أٚالّ :ايدالي ١عً ٢إٔ ايٝطس َٔ أِٖٓ َكاصد ايتػسٜع اإلضالَ:ٞ
ٚقد أغاز ايتٓص ٌٜايعصٜص إىل ذيو يف قٛي٘ تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽﮾﮿﯀ ﯁﯂  

( )1املٛافكات ،يًػاطيبَ ،سدع ضابل.11/2 ،
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 ﭼ(ٚ ،)1ذيو يف ضٝام ايهالّ عٔ ايرتخٝص يًصاِ٥
بايفطس َسٜطاّ نإ أَ ٚطافساّ نُا تب ٖٔٝضابكاّ.
ثاْٝاّْ :ف ٞايتهًٝف مبا خسز عٔ ايُٛضع:
َٔ األدي ١ايػسع ١ٝايٛازد ٠يف ٖرا املعٓ ٢قٛي٘ تعاىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌﰍﭼ(.)2
ثايجاّ :بٝإ إٔ ايتدفٝف َساعا ْ٠يطعف املهًَّف َٔ َكاصد ايتػسٜع اإلضالَ:ٞ
ٚدي ٌٝذيو قٛي٘ تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭼ(ٚ ،)3قٛي٘ أٜطاّ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﭼ(ٚ .)4قد أغازت ايباسج ١ضابكاّ إىل أ ٖٕ ذيو ٚزد يف
ضٝام بٝإ زخص ١ايت ُِٝعٓد فكدإ املا ٤أ ٚاملسض ،ضٛا ٤يف ايٛض ٤ٛأ ٚايػطٌ،
( )1ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)185( ١ٜ
( )2ضٛز ٠ايبكس ،٠اآل.)286( ١ٜ
( )3ضٛز ٠ايٓطا ،٤اآل.)28( ١ٜ
( )4ضٛز ٠املا٥د ،٠اآل.)6( ١ٜ
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ٚقد دعٌ ايػازع اؿه ِٝذيو َٔ متاّ ايٓعُ ١عً ٢ايعباد املطتشك ١يًػهس،
ُٜطتًِٗ ذيو َٔ آ ١ٜاملا٥د ٠آْف ١ايرنس ،أ ٟبطٗٛيَ ١ا أَسنِ بَ٘ٚ ،ا ْٗانِ
عٓ٘ ،ثِ َع سص ٍٛاملػك ١يف بعض ايػسا٥ع ،أباح يهِ َا تكتط ٘ٝسادتهِ،
ناملٝتٚ ١ايدّ ٚحنُٖٛا يًُططسٚ ،نتصٜٚر األ ِٜيًشسٚ ،ذيو يسمحت٘ ايتاَ،١
ٚإسطاْ٘ ايػاٌَٚ ،عًُ٘ ٚسهُت٘ بطعف اإلْطإ َٔ ،مجٝع ايٛد ،ٙٛضعف
ايٓٚ ،١ٝضعف اإلزادٚ ،٠ضعف ايعصميٚ ،١ضعف اإلميإٚ ،ضعف ايبصس،
فهإ ضبب ذيو إٔ خيفف اهلل عٓ٘ َا ٜطعف٘ عَٓ٘ٚ ،ا ال ٜطٝك٘ إمياْ٘
ٚضُريٚ ٙقٛت٘.
إ ٖٕ اهلل تعاىل (فُٝا غسع٘ يٓا َٔ األسهاّ) مل جيعٌ عًٓٝا يف ذيو َٔ
سسز ٚال َػكٚ ١ال عطسٚ ،إ ُْٖا ٖ ٛزمح َ٘ٓ ١بعباد ،ٙيٝطٗسِٖٚ ،يٝتِ ْعُت٘
عً.ِٗٝ
مما ضبل تالسغ ايباسج ١أ ٖٕ اؿسز َٛقف ٜكع ف ٘ٝاملطًِٚ ،ترتتٖب عً٘ٝ
ايهجري َٔ اآلثاز اييت تدٍٗ عً ٢نُاٍ ايػسٜع ١اإلضالََٚ ١ٝطاٜستٗا يًفطس٠
ٚسادات ايبػس ،نُا دٍٖ عً ٢ذيو ايكسإٓ ايهس.ِٜ
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الخاتمظ :ى
ٚتػتٌُ عً ٢أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.
أوالً:ىالنتائج :ى
تٓاٚيت ايباسج ١يف ٖرا ايبشح َٛضٛع (اؿسز; َديٛالت٘ ٚاآلثاز املرتتِّب١
عً ،٘ٝدزاض ١يف ض ٤ٛايكسإٓ ايهسٖٚ ،)ِٜدف إىل بٝإ َفٗ ّٛاؿسز َٚديٛالت٘
ٚفاالت٘ ايٛازد ٠يف ايكسإٓ ايهس ،ِٜظاْب ايٛقٛف عً ٢اآلثاز اييت ترتتٖب عً٢
تطبٝل قٛاعد زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهس َٔٚ .ِٜأِٖٓ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٖت إيٗٝا
ايباسج ١يف ٖرا ايبشح:
ط1ص يًشسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜثالثَ ١ديٛالت :ٖٞ ،ايطٝل ٚايػو ٚاإلثِٖٞٚ ،
ذات َطُ ٕٛتعسٜف اؿسز يف ايًُّػٚ ١االصطالح.
ط2ص إٔ أبسش فاالت زفع اؿسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜتتُجٌ يف زفع اؿسز يف
ايعبادات ٚاملعاَالت.
ط3ص أ ٖٕ ٖٓاى بعض ايكٛاعد ايفكٗ ١ٝاـاص ١بسفع اؿسزٚ ،اييت َٔ أُٖٗا قاعد٠
(ايطسٚزات تبٝض احملعٛزات)(ٚ ،ايطسز ٜصاٍ)(ٚ ،املػك ١ػًب ايتٝطري)(ٚ ،إذا
ضام األَس اتٖطع).
ط4ص تٛصٌٖ ايبشح إىل أ ٖٕ اؿسز َٛقفْ ٜكع ف ٘ٝاملطًِٚ ،ترتتٖب عً ٘ٝنجري َٔ
اآلثاز اييت تدٍٗ عً ٢نُاٍ ايػسٜع ١اإلضالََٚ ،١ٝطاٜستٗا يًفطسٚ ٠سادات
ايبػس ،نُا دٍٖ عً ٢ذيو ايكسإٓ ايهس.ِٜ
ط5ص أ ٖٕ املصًش ١يف اآلثاز املرتتب ١عً ٢قٛاعد زفع اؿسز ٚتطبٝكاتٗا ،ت ٖتطض يف
ايدالي ١عً ٢أ ٖٕ ايٝطس َٔ أِٖٓ َكاصد ايتػسٜع اإلضالَْٚ ،ٞف ٞايتهًٝف مبا
خسز عٔ ايُٛضع ،ظاْب بٝإ أ ٖٕ ايتدفٝف َساعا ّ٠يطعف املهًَّف َٔ َكاصد
ايتػسٜع اإلضالَ.ٞ
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ثانواً:ىالتوصوات :ى
تب َٔ ٖٔٝخالٍ ٖرا ايبشح أ ٖٕ َٛضٛع اؿسز َٔ املٛضٛعات ايػسع١ٝ
املُٗ ١اييت ؼتاز يًُصٜد َٔ ايدِّزاضات ايتطبٝك ١ٝيف ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜيف ٖرا
اجملاٍ تٛص ٞايباسج ١باآلت:ٞ
ط1ص ايتصدِّ ٟيدزاض ١اآلٜات ايٛازد ٠يف زفع اؿسز ،دزاض ١تفطري ١ٜتب ِّٔٝاإلعذاش
ايتػسٜع ٞيف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
ط2ص مجع ٚدزاضٚ ١ؽسٜر األسادٜح ايٓب ١ٜٛايٛازد ٠يف فاٍ زفع اؿسز ،يتهٌُ
دزاض ١ايباسج ١اؿاي.١ٝ
ط3ص تسب ١ٝايٓؼٚ ٤ايػباب عً ٢ضعَٚ ١س ١ْٚايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝبايتطبٝل عً٢
قٛاعد زفع اؿسز.
ط4ص ايدع ٠ٛإلسٝا ٤ايعٌُ بكٛاعد زفع اؿسز يف ايعبادات ٚايصٝاّ عًٚ ٢دٕ٘
أخص ،ست ٢ال ٜكع املسضٚ ٢أصشاب األعراز يف املػكٚ ١ايعٓت يف عباد ٠ايص.ّٛ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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فؼرسىالمصادرىوالمراجع:
ط1ص أسهاّ ايكسإٓ ،أمحد بٔ عً ٞايساش ٟاؾصٖاص أب ٛبهس ،ؼكٝل :قُد
ايصادم قُشا ٟٚايهس ،ِٜداز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚتٖ1405 ،ـ.
ط2ص األدب املفسد ،قُد بٔ إمساع ٌٝأب ٛعبد اهلل ايبداز ،ٟداز ايبػا٥س
اإلضالَ ،١ٝبريٚت ،طٖ1409 ،3/ـ ،ّ1989 ،ؼكٝل :قُد فؤاد عبد ايباق.ٞ
ط3ص األغباٚ ٙايٓعا٥س يف قٛاعد ٚفسٚع فك٘ ايػافع ،١ٝدالٍ ايدِّ ٜٔعبد ايسمحٔ
ايطٛٝط ،ٞداز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.
ط4ص أضٛا ٤ايبٝإ يف إٜطاح ايكسإٓ بايكسإٓ ،قُد األَني بٔ قُد بٔ املدتاز
اؾهين ايػٓكٝط ،ٞؼكٝلَ :هتب ايبشٛخ ٚايدِّزاضات ،داز ايفهس يًطباع١
ٚايٓػس ،بريٚتٖ1415 ،ـ.ّ1995 ،
ط5ص ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس ،قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز ،داز ضشٓ ٕٛيًٓػس ،تْٛظ،
بد ٕٚطبعٚ ١تازٜذ.
ط6ص ايتعسٜفات ،عً ٞبٔ قُد بٔ عً ٞاؾسداْ ،ٞؼكٝل :إبساٖ ِٝاألبٝاز ،ٟداز
ايهتاب ايعسب ،ٞبريٚت ،طٖ1405 ،1/ـ.
ط7ص تفطري ايطعد( ٟتٝطري ايهس ِٜايسمحٔ يف تفطري نالّ املٓإ) :عبد
ايسمحٔ بٔ ْاصس بٔ عبد اهلل ايطعد ،ٟؼكٝل :عبد ايسمحٔ بٔ َعال ايًٛحيل،
َؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،طٖ1420 ،1/ـ.ّ2000 ،
ط8ص تفطري ايطرب ٟاملطُ ٢داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإٓ ،قُد بٔ دسٜس بٔ ٜصٜد
بٔ نجري بٔ غايب اآلًَ ،ٞأب ٛدعفس ايطرب ،ٟؼكٝل :أمحد قُد غانس،
َؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،طٖ1420 ،1/ـ.ّ2000 ،
ط9ص تٗرٜب ايًُّػ ،١أبَٓ ٛصٛز قُد بٔ أمحد األشٖس ،ٟؼكٝل :عبد ايطالّ
ٖاز ،ٕٚاملؤضط ١املصس ١ٜايعاَ ١يًتأيٝف ٚايٓػسٖ1384 ،ـ.ّ1964 ،
فً ١ايدِّزاضات اإلضالَ ،١ٝايعدد ايجايح
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ط10ص ايتٛقٝف عًَُٗ ٢ات ايتعازٜف ،قُد عبد ايسؤٚف املٓا ،ٟٚداز ايفهس
املعاصس ،داز ايفهس ،بريٚت ،دَػل ،طٖ1410 ،1/ـ ،ؼكٝل :قُد زضٛإ
ايدا.١ٜ
ط11ص اؾاَع ايصشٝض املدتصس ،قُد بٔ إمساع ٌٝأب ٛعبد اهلل ايبدازٟ
اؾعف ، ،ٞؼكٝلَ :صطف ٢دٜب ايبػا ،داز بٔ نجري ،ايُٝاَ ،١بريٚت ،ط،3/
ٖ1407ـ.ّ1987 ،
ط12ص ايصاٖس يف َعاْ ٞنًُات ايٓاع ،قُد بٔ ايكاضِ بٔ قُد بٔ بػٖاز ،أبٛ
بهس األْباز ،ٟؼكٝل :سامت صاحل ايطأََ ،ؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،ط،1/
ٖ1412ـ.ّ1992 ،
ط13ص ايصاسيب يف فك٘ ايًُّػ ١ايعسبَٚ ١ٝطاًٗ٥ا ٚضٓٔ ايعسب يف نالَٗا ،أمحد بٔ
فازع بٔ شنسٜا ،ايػصٜٚين ايساش ،ٟأب ٛاؿطني ،ايٓاغس :قُد عً ٞبٝط،ٕٛ
طٖ1418 ،1/ـ.ّ1997 ،
ط14ص ايصشاح يف ايًُّػ ،١إمساع ٌٝبٔ محَّاد اؾٖٛس ،ٟداز ايعًِ يًُالٜني،
ؼكٝل :أمحد عبد ايػفٛز عطَّاز ،ط.ّ1984 ،3/
ط15ص عُد ٠ايكاز ،ٟغسح صشٝض ايبداز ،ٟأب ٛقُد قُٛد بٔ أمحد اؿٓفٞ
بدز ايدِّ ٜٔايعٝين ،داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت.
ط16ص ايعني ،أب ٛعبد ايسمحٔ اـً ٌٝبٔ أمحد بٔ عُس ٚايفساٖٝد ،ٟؼكٝل:
َٗد ٟاملدصٚ َٞٚإبساٖ ِٝايطاَسا ،ٞ٥داز َٚهتب ١اهلالٍ ،ايكاٖس.٠
ط17ص غسٜب اؿدٜح ،عبد اهلل بٔ َطًِ بٔ قتٝبَ ،١طبع ١ايعاْ ،ٞبػداد ،ط،1/
ٖ1397ـ.
ط18ص ايفك٘ عً ٢املراٖب األزبع ،١عبد ايسمحٔ بٔ قُد عٛض اؾصٜس ،ٟداز
ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،طٖ1424 ،2/ـ.ّ2003 ،
فً ١ايدِّزاضات اإلضالَ ،١ٝايعدد ايجايح
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ط19ص ايكٛاعد ٚايطٛابط ايفكٗ ١ٝاملتطُِّٓ ١يًتٝطري ،عبد ايسمحٔ بٔ صاحل ايعبد
ايًطٝف ،عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞباؾاَع ١اإلضالَ ،١ٝاملد ١ٜٓاملٓٛز ،٠املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜطٖ1423 ،1/ـ.ّ2003 ،
ط20ص يطإ ايعسب ،قُد بٔ َهسّ بٔ َٓعٛز املصس ،ٟداز صادز ،بريٚت،
ط.ّ1990 ،1/
ط21ص احملهِ ٚاحملٝط األععِ ،أب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ إمساع ٌٝبٔ ضٝد ٙاملسض،ٞ
ؼكٝل :عبد اؿُٝد ٖٓدا ،ٟٚداز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،طٖ1421 ،1/ـ،
.ّ2000
ط22ص َعذِ يػ ١ايفكٗا ،٤قُد زٚاع قًعذٚ ،ٞساَد صادم قٓٝيب ،داز ايٓفا٥ظ
يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع ،طٖ1408 ،2/ـ.ّ1988 ،
ط23ص َعذِ َكاٜٝظ ايًُّػ ،١أب ٛاؿطني أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا ،ؼكٝل :عبد
ايطالّ قُد ٖاز ،ٕٚاؼاد ايهُ ٖتاب ايعسب ،طٖ1423 ،1/ـ.ّ2002 ،
ط24ص املػك ١ػًب ايتٝطري ،صاحل بٔ ضًُٝإ ايٛٝضفْ ،ػس املطابع االًٖ،١ٝ
ايسٜاضٖ1408 ،ـ.
ط25ص املفصٌٖ يف أسهاّ املسأٚ ٠ايبٝت املطًِ ،عبد ايهس ِٜشٜدإَ ،ؤضط١
ايسضايٖ1413 ،١ـ ،ط.ّ1993 ،1/
ط26ص املٛافكات ،إبساٖ ِٝبٔ َٛض ٢بٔ قُد ايًدُ ٞايكسْاط ٞايػٗري
بايػاطيب ،ؼكٝل :أب ٛعبٝدَ ٠ػٗٛز بٔ سطٔ آٍ ضًُا ٕ ،داز بٔ عفإ ،ط،1/
ٖ1417ـ.ّ1997 ،
ط27ص ْصٖ ١األعني ايٓٛاظس يف عًِ ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س ،مجاٍ ايدِّ ٜٔأب ٛايفسز عبد
ايسمحٔ بٔ عً ٞبٔ اؾٛش ،ٟؼكٝل :قُد عبد ايهس ِٜناظِ ايساض،ٞ
َؤضط ١ايسضاي ،١بريٚت ،طٖ1404 ،1/ـ.ّ1984 ،
فً ١ايدِّزاضات اإلضالَ ،١ٝايعدد ايجايح
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