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القواعد الفقهية املستنبطة من نهج البالغة ـ العباداتً(مناذج خمتارة)

امللخص



للقواعد الققيةدأ ميةةدأ حي ةةدلم الةند د د د د د ددلةمل مم غيدل حي اللددلندت نال رمغيت نل الد زدلندلم ان؛غأل ما د د د د د د ددل ل دت ندل من دل

نيدل ةلو

مندللجلم القضددلزل مالةنددلج ام االن انننددل ومل ةقوب مماالللم ةا مةغارت م االايل انملم حي نل ال ي )صددلم ع علةو مالو ممددلت
(نل القغآ ال غيت مالند د أ الةد دغيقأت ملدت ا ام ايت ال ما علميت الند ددار لةل ةو نل ايةةأ للةجلةال مالفلالأ الةلمد ددأ حي حل نلحام اللف
نيج ال ارأ نمد ددلف د ددل القواع الققيةأ ن و ماللومد ددال حي مهدلحت م مازلت نةلواخو علم نلحم ؛ د ددلأت أ نج حي الالثلأ مم ال لل

حي

ما غ نل

قلع م حقيةأت مألك ولن د د ددلة الض د د ددوغ علم نيج ال ارأ احلحم القواع الققيةأ ن و ا ص د د ددمان ماث ةقلن نمغ الة ن مل علةو الن د د ددار حلت اف
ال الاملم النلهقأ ول لم نوضوع القواع الققيةأ الةنلالغالأ نل نيج ال ارأ.
ال لةلم الةقللةةأ( :القواعد الفقهية ـ االستنباط ـ نهج البالغة ـ العبادات)

Abstract
Jurisprudence rules are important in the lives of Muslims and their impact on dealing with other religions
and are suitable for every time and place. Because it is solutions and solutions to issues and developments
that pertain to man between rights and duties, halal and forbidden, and its first seed in the time of the Prophet,
may God bless him and his family and grant them peace, is the Noble Qur’an and the honorable Sunnah. To
obtain the jurisprudential rules from it and to expand its dimensions and angles because it contains a fertile
material of jurisprudential rules, as we find in the sermon or book more than one jurisprudential rule, by
highlighting the approach of rhetoric; In order to benefit from the jurisprudential rules from it rooted and
applied to the Commander of the Faithful (peace be upon him), the previous studies did not have the
 Balaghah Keywords:ـــــــopportunity to address the subject of jurisprudential rules extracted from Nahj al
) Balaghah _ worshipـ (jurisprudence rules _inferred _ Nahj al

املقدمة:

الفة هلل ال الدللةمل مال ام مالنار علم مم الةغململت الةلدوث الةةأ للدللةمل ن م ل نفة معلم الو الثم مل الثليغيل مصفلو

الة لج مل .م د :ن زالقم نل للقواع الققيةأ نل ميةةأ حي ةةلم ال لس مندلشيتت حيي انليغ اللةغيأ حي اثواليل ما ل ل ت نل من ل

لةل اق نو نل ةلو مندللجلم ل غأل القضلزل مالةنلج ام علم طو الاليخ اللةغيأ مإلم م يغث ع ادللم ا الض منل علميلت ح لنا مم

واالم ليل حي ع غ الغمللأ ن ل القغآ ال غيت مالن أ ال ويأ ت نل المازلم ا خةأ الةد ونمل علميت النار الايل منثقيت ع ملفلنو هجوانال
ال لت ح لنا قواع كلةأ ا ثوي افليل حغمع مننلخت ك مغمت ح قواليت ممحدلليت ممس مقواع مالا ز علميل الةايب اانلنيت ملدت حي قو

اانلر ال لحب علةو النار ؛مغ شلي من ل

اهلدف من الدراسة:

ممنن :الفلالأ نلمأ حي حل نلحام اللف

أ زقو  :علم ل لقلغ ا صو معلة ت اللقغيال . 1

حي نيج ال ارأ امل للط القواع الققيةأ ن و ت هلللللال ل ت نقغحم نل نقغحااو ماللومال حي مهدلحت

م مازلت ت اةلواخو علم نلحم ؛ لأ نل القواع الققيةأ أ نج حي الالثلأ مم ال لل

ما غ نل قلع م حقيةأت مألك ولنلة الضوغ علم نيج

ال ارأ للنلقلح القواع الققيةأ ن و ا صمان ماث ةقلن نل ؛ا الن أ القولةأ مالقدلةأ نمغ الة ن مل علةو النار حقي ة مح اللال الللة

لت

زج مي حالامأ ند ةأ هإزضلح ماملالغاج يات القواع نل نيج ال ارأ هللغرت نل ك غم ال الاس ام اللي ا لمللو ا نغ الاي زدثي لل الامأ

ق ب الن ق حي عغضيل محالامليل.

لنةلن :وةل القواع الققيةأ الة غح ويل ن و أ ا و القلع م ن

وصلن علميل لقظلنت حيي اد قلع م حقيةأ زة ل انعلةلح علميل مإحالااليل

ضةل القواع انملقغاخةأ كونيل صلحالم عل نلر ند ور مننلة م نل ال لل
الققيةأ هةد ليل منضةونيل ننلالغالأ نل ة ي

منهجية البحث:

مالن أت مكالك وةل القواع رمغ الة غح ويل أ ا و القلع م

منمغ الة ن مل علةو النار حلد وياا حلمان علم صفأ القلع م ماث مق ليل.

مل ا الة يج الدلةي القلخت علم ا ملقغاغ مالوصف حي عغض ع لصغ الةوضوعت ح لنا ن يجملي حي اللف :
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 .1اعلة م علم كلب الدلةلغ الةللفغيل حي القواع الققيةأت مم؛ا القواع الققيةأ نل ال لب الةدلة م ع

مالةل ؛غيل.

القغيقملت الةلق نمل ن يت

 .2م مأكغ القلع م ت اللدغيف هةد ليل ا الةللي ت ممض ن أل معلللاليل نل ع نو حي وةل ن الكيل نل القغآ ال غيت مم الن أ مم الدقت
مم ا الةلعت ت منثلق واكغ اث مق ماة مم م مل نل حغمعيلت ت معقب هد يل واكغ مقوا منمغ الة ن مل علةو النار نل نيج ال ارأ
اللي اجن ل ل القلع مت ت شغح القو ت محي ال يلزأ مأكغ أا نل كلنا القلع م ن غح ويل حي نيج ال ارأ مر رمغ ن غح ويل.

 .3اعلة م علم كلل

نيج ال ارأت ؛ثب اانلر علي علةو النار ت حي أكغ القت ال لل

مم الغمللأ ام القت الالثلأ مم القت الف ةأت

ميي نل الةال الةغيف الغضي م406:يد حي نيج ال ارأت كةل ادغضا حي اقنمغ قو منمغ الة ن مل علةو النار نل شغمةلم نيج
ال ارأ الةدلة م الق زةأ ن يل مالف ي أ .لةل كلنا ح غم اللف قلخةأ علم املالغاج القواع الققيةأ نل نيج ال ارأ ماللي زة ل انحلحم ن يل
كت نلف ٍ زةلةت علم نثللب نلد حم مكةل ز اي :
حي نالللف نجلنم الققو ماوواهو الةلد حمت اللغ اللف ن لظةلن حي نلف ملت ُّ

املبحث األول :اإلطار العام للبحث

م ةل الة ثلفلمت اللدغيف هةقغحام اللف ت مق اضةل نثللب نلد حم ح ل الةثلب ا م  :الةقلهةت الدلنأ للد وا كةل حي ممنن:

نقيور القواع الققيةأ لغأ ماصثاةل م لنةلن :نقيور ا مل للط لغأ مإصثاح لل لن :مقنلر القواع الققيةأ لم ليي الاهدلن :ايةةأ القواع الققيةأت
مالةثلب ال لني اة ت حي وةل  :اللدغيف و يج ال ارأ منل نق وح العللحامت منل الةلف

ال لنيت حق كل علم ال فو اآلاي  :القواع

الققيةأ الةنل لثأ نل نيج ال ارأ حي هل العللحام نةلأج نالللالم ت ادغضا حي الةثلب ا م لم :القواع الققيةأ الةلدلقأ ولل ال امت
ت اللغ الةثلب ال لني  :القواع الققيةأ الةلدلقأ ولل
الغاهال  :القواع الققيةأ الةلدلقأ ولل

ال ةلرت م د ت الةثلب ال لل  :القواع الققيةأ الةلدلقأ حي هل

الزكلمت ت الةثلب

الفجت مم؛م انغ اللغ الةثلب الاللنس :القواع الققيةأ الةلدلقأ هل نغ هللةدغمف مال يي عل الة غت ت
الةلواضال لم نقلر اانلر علي علةو النار ت حإ

الاللاةأ منللخج اللف ت مميت الة لحال مالةغاالال الةدلة مت مم؛م انغ مي ي ياا اللف

مصلفا ةةل مص و لةو حيو ولوحمق نل ع ادللمت مإ م؛ث م حداالي ق والي ماق مغيت مممح م مشمغ لم مني معلة اغشفلم علةلخ ل

ا عار م ةض عثلخيت الق غي حي شغح نقغحام اللف ت الةت ع ادللم الةلضمل ن يت مةق الللقملت وع الت ش نو ملي اللوحمق مالن اح.

املبحث األول :اإلطار العام للبحث وبيان املصطلحات
املطلب األول :املفاهيم العامة للعنوان

أوالً :مفهوم القواعد الفقهية لغة واصطالح:
 .1القواعد في اللغة :يي الةال قلع مت قواع ال ما مملموت مقواع اليوحج ؛ةللم مال ال ندلغضلم حي ممقلو  2ن و قولو ادللم َ ِ ْأ
يغَحال وغ ِ
اع ِنل اْل ما مإِمة ِ
اهةت اْلَقو ِ
وغاهةت مإمةلعمت ق الحدل قواع ال ما اللي كلنا
لعمت  ، 3ممالو ال نلأ نل مالح حي اقنمغ اآلزأ :
َْ َْ
ْ َْ َ ْ َ
َ
نوالوحمت حللقغاخل القغآنةأ مالغماخةأ ا ي م ال علأ و ما وم آحر علةو النار ت مني نا حي طوحل نوح علةو النار ت معم و لخيل علم
ي وغاهةت مإمةلعمت علميةل النار

. 4حيي :مصت ا ست مالقواع ا ملس مقواع ال ما مملمو  5ت منل ؛ا اللال كلب اللغأ

مالةدلالت ي م ل ل م ند ليل يو ا ملست ممنيل مملس ل ت شيغ.
 .2القواعد في االصطالح :مالحم للقواع الققيةأ ادغيقلم ع م موغ يل:

منيل :ا نغ ال لي الاي ي ث ق علةو الزيئلم ك مغم زقيت مة لنيل ن و مووا

شلم .

6

عرفت بأنها :عللالم ا صت ال لي الاي ا نل محللو الةغعةأ مي ث ق و قنو علم ن لحزقو انثللب ال لي الث ةدي علم ن لحزقو .
وقد عرفت أنها :عللالم عل قضةأ كلةأ ا ث ق علم الةةال الزيئلايل .

نوضوعيل ماة .

9

8

7

كما عرفت القواعد :يي ة ت كلي ي ث ق علم قضلزل نالللقأ

نةل اق ر يلض ل ل م القلع م عللالم عل :ة ت كلي ي ث ق علم الةةال الزيئلاو.

ثانياً :تعريف االستنباط لغة واصطالح:

 .1االستنباط لغة :انملالغاجت ا مال نلحم نل علم مصت ماة ميو املالغاج الةيغت مامل ل الةلغ :املالغالوت الةلغ نقنو مأا املالغج

نل .

10

.2

االستنباط في االصطالح :يو انملالغاج مانمل للجت ميو امل للط ا ة لر املالغااليل نل محلليل الةغعةأ .
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ميلض ل ل نةل اق ر م امل للط حي اللغأ ن لو نثلق يو :انملالغاج مإ؛غاج الةلغ يو ن

حة لولو نقم هلملالغاج ا ة لر الةغعةأ نل محلليل اللق ملةأ.



اب نل ن لحزقوت منل انمل للط هلنصثاح

ثالثاً :أقسام القواعد الفقهية

تنقسم القواعد الفقهية إلى أقسام عَّدة:

القسم األول :القواع الدلنأ اللي ن االلن ولل

حقيي حم م؛غ وت اجغي هفنب ن لو حي ما غ نل هل

مم حي كت ا ووا

ن م زة ال

ن و نلنال.ن لليل :قلع م ن ةغج مقلع م ن ضغال من ضغاال .

القسم الثاني :القواع اللي االن ه ووا
القسم الثالث :القواع اللي االن مووا

الةدلنام هللةد م ا ؛ن .ن لليل :قلع م ع ر ضةل ا نمل م نل زضةل منل ن زضةل .
العللحام من االلن هغمغيل نل مووا

الققو .ن لليل :قلع م ن ادلح مقلع م اللجلم مالقغاغ منل

زة ييل.

القسم الرابع :القواع اللي اجغي ولل

الةدلنام هللةد م ا عت .ن لليل :قلع م الثيلالم مرمغيل نل القواع اللي اضليميل.

12

القسم الخامس (:القواع اللي ا ةف الةوضوعلم الاللالالةأ اللي اقال افا محلأ ا ة لر .ن لليل :قلع م ةجةأ ال م أ م ةجةأ قو أي
الم

منل زضليميل نل القواع .حيي كلانلالام اللي زنل

لميل هل

انة لر مالقغب ومل ياا القنت ماقنلر القواع اللي ق لو ا ياا القنت

زدةت علم كةف الةوضوعلم مانقنلر اللي ق لو ادةت علم كةف انة لر ال لةأ .

13

رابعاً :اهمية القواعد الفقهية  :للقواع الققيةأ ايةةأ ك مغم لوقوعيل حي طغيق عةلةأ انمل للط ةم

زنلدمل ويل الققةو مالة لف للف مت

نجةوعأ نل انة لر الةغعةأت حل ةل ميةمليل حي م الدةت هللقلع م الققيةأ اا غ حلخ م نل الدةت هللقغمع الجزخةأ مألك نيل انيت عةت

الققةو ماومال نظغاو الققيةأت ةم

زجةال ااة لر القغعةأ مالةنلخت الجزخةأ الةل ل غم هعللالام مالمزم ماغاامب شلنلأ علنأت اضل الققو ما ظت

ة لنو ماقغ و لألأيل  14ت كةل منو ن ؛اف حميل حيي ا و نل أ ع الققةو للةقلالنأ ومل الةاايبت ماضل الةنلخت الققيةأ هةم از حقمق
ماغالال القغمع لم انصو نةل زنلع الققةو هد ر الوقوع هللللس ع ادلالض القغمع 15 .منل ي ل ا مل ل ل ميةةأ من لنأ القواع الققيةأ لةل
اق نو نل ؛ نأ للققو حغر ل حي نللهدليل ماللديل ماملالغااليل نل مقوا منمغ الة ن مل علةو النار حي نيج ال ارأ لةل ةو نل اد ح

الجوانب الفةلاةأ محق ممس علةةأ اللي حثغ ع عز مالت ال لس علميل منل ممحعو هلل و نل عاقلم اقل لحزأ مةلمأ االلةلعةأ م؛اقةأ

نقنةأ اللي كل نو نل امل للطيل كقلع م حقيةأ للة ل نل مغعأ املفضلاليل ماملاكلاليل ه زنغ الثغب ملةدغحأ ا ة لر الققيةأ الةوالوحم

حي نيج ال ارأ وغمةيل منضةونيل.

املطلب الثاني :التعريف بنهج البالغة

تعريفه ـ وأهميته ـ ومواضيعه ـ مفهوم العبادة

أوالً :نهج البالغة :ةظي نيج ال ارأ هةيغم مامدأت ميو نل مشيغ كلب الةغيف الغضي
م وامت الةدو م أ  400يد ت ميو نجةوعأ نالللالم نل ؛ثب منمغ الة ن مل علةو النار ت مكللو مالملخلو مكلةلاو الق لالت اللي لت انلثال
ي الزنل ا ا لميل ,وت احايل ٍ
قةةأ م يلغت ن نل ص الم ع و يو هفق ال لن لل ارأ ممم يل.أكغ الةغيف الغضي م406:يد حي نق نأ
16

الل

نيج ال ارأ قلخان :مالميا كانو علةو النار ي مال ةو اقثل

م406:يد الاي حمنو ق ت محلاو هنا

ا أ :امليت الالثب ما مانغت م لنميةل ال لب مالغملختت م لل يةل

الف ت مالةواع ت ح الةدا ولوحمق ع ادللم هل؛لةلال نفلمل الالثبت ت نفلمل ال لبت ت نفلمل الف ت مانح ت نقغحان لالك هلهلنت منق ان
ةو امالاقلن .

17

ثانياً :أهمية نهج البالغة

لق مةلت ياا النقغ الدظةت "نيج ال ارأ" نقلنلن ملنةلن ماعجلهلن ك م انغ ل أل الدلةلغ نل كا القغيقمل ُم أ مشةدأت ممق لوا علم ح االملو من االملو,
معلقوا علةو مشغةوت علم نالللف الةغمح ماللدللمقت ملق أكغ اول اوي الف ي

18

م656:يد حي نق نأ شغةو مصف كار انمغ الة ن مل

علةو النار حي نيج ال ارأ قلخان :مامض نل يوةم لةو نل الةنلخت الققيةأ م غيل علم ا ك م انغ حي ح ولو حا؛ت حي هل

الةدجزام

الةفة زأ نشلةلليل علم ان؛للال الغملأ م؛غماليل عل ممال الث ةدأ اللةغيأت م مل نل نقلنلم الدلالحمل اللي يغنز لميل حي كانو نل ن

زدقلو ان الدللةو من ي الكو ان الغمةلنمو الةقغ و

. 19اةل علق علم ياا ال لل

الدظةت نفة ع ت

20

م1322:يد حي نق نأ شغةو

ل يج ال ارأ قلخان :حقي كانو ن ا لح اغأل ن الةدجزام نل ا ح لال الةض وطأ هضله الف ةأ مالدقتت الر ااننجلر ومل ندلنةو مملقلظوت
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ةلو الغنأ حي ا أ ت ننةقم الواقالت ه ملو ملةغت م ةل الاخال مص ب مماقعةأ حي اللد مغ...مكةف ن ز و كانو كالك ميو الاي علةو
نل ع منل المولو صلم ع علةو مآلو مملت ح

كانو نوال نل نوال الوةي الاي كل يغاتت مننةةلن نل ننلخت ال وم. 21 ...

ثالثاً :مواضيع نهج البالغة  :نيج ال ارأ هفغ ضالت ن ي الك ملةلو ,حةوضوعلاو مامدأ منل وعأ ن يلةنغ اة لخيل ,ما الدلةلغ ن ا
الةدددو الةد دغيف ال ددغضي الةةدو ع لم مقل ل الفلضغ ؛لضوا رةلالتت ان ا هدض مازلت ماهدلحت نل الا ؛ل ةأ.مق وا الةفققو

اليوحان قةةأ هغةأ املالغاج نواضةدو ما وي يل ,من لقي واكغ هدض الك الجيوح من يل:
ا

 .1الل

ةف نيج ال ارأ  22ت الاي قنت ن لقو الةللة

لم اندأ اووا

علنأت ميفلوي كت هل

ةو

علم ح و ت ميضت كت ح ت

ع م نوضوعلم م ةةل ز اي ع لميل انووا :
الدقلخ .

م-

-

العللحام مالةدلنام.

م-

اننلنأ ما خةأ.

ث-

ممغم انمغ الة ن مل علةو النار .

ح-

الة م اناللةلعةأ.

خ-

انننل مش منو.

ح-

الةواع مااالشلحام.

ج-

مةلمأ ال ملأ.

 .2الل

"ال لمت علم نوضوعلم نيج ال ارأ" قنت ن لقو الةوضوعلم الدلنأ لم ملدأ ع لميلت زضت كت ع وا نوضوعلم ع مت

مالد لميل الدلنأ كلناي:

االيةلم مال لخ لم.

م-
-

ال وم الةغيقأ.

م-

الدقلخ مانة لر.

ج-

اننلنأ مالالاحأ.

ح-

الللاليخ.

خ-

ان؛اب.

ث-

اناللةلع مالنةلمأ مانقل لح.

23

مي لك هلة مل من لقمل ؛ثو ؛ثوام ك مغم حي ا ظةت نوضوعلم ال يج مادغيقيلت مالقوا حميل كلللن نظمغ :كلل

نيج ال ارأ  24ت مانننل ال لنت حي نيج ال ارأ

25

الف ةأ ال ظغيأ مالدلةةأ حي

منةل اق ر ي م ل ل لو ةلمل ل ا ن ف اقوا انمغ الة ن مل علةو النار أا

نجةديل افا الؤمس علنأ نج يل ا مال علم انرلب ةو نوضوعلم الخةنةأ ا أ :يي :ع ,مالدللت ,مانننل .

رابعاً :مفهوم العبادة:يلفلت الوقوف علم ندغحأ العللحم حي ند ليل اللغوي مانصثاةي .اللغم العللحم حي اللغأ :هةد م الثلعأت زقل
ن و ع زد عللحم ماد ُ يلد ُ اد ٍات حللةلد الةلقغح هللعللحم . 26انل الةد م انصثاةي للعللحم :حيي الالضوع مالثلعأ مالال وع ماللالت
يو ال س نل الالضوع ن زنلفقو ن ع ادللمت ميو نل ي ل

علةو نل ا حدل مأا كلنا و ةأ اللد ماللقغ

لةو عز مالت

. 27

م الك ي م

م العللحم حي ند ليل اللغوي مانصثاةي يي :رلزأ الالضوع ماللالت هلل ملفلنو ادللم ال لاجأ عل ندغحأ ع ادللم ةق ندغحلو اظيغ
ا لاليل الةد ويأ مان؛اقةأ ماناللةلعةأ علم القغح حمغاقي ويل لم حالاللم ال ةل .

املبحث الثاني :القواعد الفقهية املتعلقة بالعبادات (مناذج خمتارة)
م عللت العللحم حي نيج ال ارأ عللت نليغ هللةدلني الغمةةأ مالعللحم الفقةقةأ حي صوال ك مغم عل ميت العللحم منل نللخج الك العللحم ميي

الغلزلم االيةأ اللي زقو ويل العللح هعللحايت ه ت شغمطيل منوانديل منق نلايل مانل لليت مانغ الالللق عز مالت.

املطلب األول :القواعد الفقهية املتعلقة بالصالة
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اةلوأل نيج ال ارأ علم ع ح ك مغ نل اقوا اننلر علي علةو النار اللي ومل حميل شغمط اللي الوقف علميل صفأ ال ام ممالو يل
مألك ن ال ام عةوح ال يل مندغاج الة نل اأا ق لا ق ت نل موايل ما الحم الح نل موايلت ممالح حي ند ليل:
الةلعليل ال لوامت م

 .1الصالة في اللغة :ال ام ملقيل مام

الل ةأ صلوا ت مال ام :مم الظيغ ل ت أي مال ال ملل لس . 28

 .2الصالة في اصطالح الفقهاء  :يي عللحم مااللأ مم ننلفلأت أام اقوا ماحدل نقللفأ هللل مغت نالللةأ هلللنلةتت هةغاخ نال وصأت
مياا زةةت كت صام نقللفأ ول مغم ااةغارت منالللةد ددأ

هلللنلةت . 29

أوالُ :قاعدة (ال يجوز السجود إال على كل ما كان أرضا أو ما أنبتته إال ما استثنى)
النجوح حي ال ام ن أا كل علم ا اغ مم ةجغت مم نل ا ا ا الض نل نللم الاي ن ي كت مم يللس
1ـ معنى القاعدة :ن ز
مكةفةأ النجوح :يو اانف لغ ممضال معضلغ النجوح علم ااالض

رمغ . 31

ة و نوضال الج يأ منوقال النجوح نلنلميت مم يزي هق ال ل أ ن

2ـ مدرك القاعدة :انمل ن علم يات القلع م نل الةلأ الغمازلم الةنلفةضأ من يل المازأ ع م ع عل علي الفل ي
علةو النار  :م لا مزةن الغالت ال يلو حي ال ام مأا ل ق ويل الل اغ

زةن ال يلو حي ال ام مأا ل ق ويل الل اغ
مالو انو قل :

؟ حقل

32

عل موي ع ع

علةو النار  :ندت ق كل موو الدقغ علةو النار

. 33معل ا نلر الللقغ علةو النار عل مهلخو علميت النار عل ال ي صلم ع علةو

الدلا لي ا الض ننج ان مطيو اال  . 34ممالو ال نلأ علم القلع م حي الف ي

هقولو صلم ع علةو مالو ننج ان :اي

ن لم هالاف اننت النلهقأ ح نيت كلنوا ن زجو ليت ال ام ا؛لةل اال ان حي وةديت مك لخنيتت مم نل ز
مطيوالا :اي يلثيغ هو نل انة اث هلللةةت

. 30

35

النجوح علةو ميو نفت الةلي ت

حا زجو النجوح علم نل لةس ه الضت من نل نللايل كللجلوح مال وف م و قل علةلخ لت

ممط ق الجةيوال علم الجوا  .ل ل م النجوح مظةقأ شغعةأ اللقم كةقمليل نل الةغع مالنجوح علم ا الض منةل من للو نةل مقال اناقلب علةوت
ةقل غ علةو من النجوح اولغ شيغ حي اللالت ة و علم اولغ ا ةوا مماةيل حي الالضوعت ممجوح الغمو

صت ع علةو مالو علم

ا الض وةل للواالب الةثلقت ة و النجوح علم ا الض ماالللن . 36قل ال ومي م676:يد  : 37الوا ال ام علم شيغ زفو وم و
م مل ا الض حي و مة مغ مصوف مشدغ مرمغ ألك ممواغ ن ا نل ا الض مم لت ي ا مياا ناي ل منايب الجةيوال  38ت حللةاايب

انال دأ الو ما النجوح علم الل اغ مقللوا انو احضت ماقغ للالضوع مل ل الو ما النجوح علم كت نوع ةلم ة ك الدةلنأ مكواليل ممشلغطوا
حميل م ز و طلي اغ  39ت وت مق الو ما حقيلغ ا ة لف النجوح علم كغايأ نال ع ر الضغمالم . 40
3د ما ورد من كالم أمير المؤمنين (عليه السالم) في نهج البالغة بخصوص القاعدة:
قل

علةو النار هالثلأ طويلأ لو حي نيج ال ارأ  :ح ل قوا هل الض ؛ محكت معقغما حي الل اغ

مالوي ت...الم م قل  :لةل حي ألك نل

ادقمغ عللب الوالوت هللل اغ اواضدلنت مالل لب كغاخت الجواالح هل الض ا لر انغ . 41حلا علم م معلم حالاللم اللواضال يو الل لب الجواالح

هللل اغ ةم االضال ماالت لالللقيلت حق اللغ حي شغح القو  :مالالةوع يو علو الفغامأ لةل حي ال ام نل ادقمغ الوالوت علم الل اغ ت ح لال

ألك علأ الدلوت قل مألك ن ادقمغ عللب الوالوت هللل اغ اواضدلن يوالب يظت ال قس مكنغيل ماالمليل معللب الوالوت كغاخةيل مال لب كغاخت

الجواالح هلنالض كللم يل مالنلقمل ا لر انغ يوالب الالةوع مانملنار . 42منةل اق ر يلض ل ل م الةنلةمل ش ي يل انيلةلر حي محاغ
صاايتت ممنل الالاحلم اللي ظيغم هد محلم الغمو

حي نل المي عل الغمو

صت ع علةو مالو ت ماللي ات أكغيل انقلن حيي لةنا هجويغ ال يل ممصولوت مإنةل يي

صت ع علةو مالو ميو منغ زنمغ هلل نلأ لألنوال الةلقق علميل ومل الةاايب اامانةأت حجةيوال الةنلةمل نلققمل

علم ضغمالم النجوح هلل ممالو و حي كت الكدأ مج امل اأ ن زجو اغك النجوح حي مي ةل نل ا ةوا ت مإنةل الالاف ةةل ز

علةوت اي هللة لحيق الجزخةأ .حلل لمت علم نةغمعةأ مالو النجوح علم الل اغ يو نل الغمازلم الةنلفةضأ عل الغمو
مالو معل ا خةأ الةد ونمل علميت النار محي مجوحيت علم ا الض وةل للواالب الةثلق .مق ا مل ل ل

النجوح

صت ع علةو

يات القلع م نل القواع

رمغ الة غح ويل حي نيج ال ارأ.
ثانياً :قاعدة (الفرائض ة

()43

أفضل من النفل

()44

)

1ـ معنى القاعدة :م القغض مملم هلاحاغ نل ال قت .ما الواالب احضت نل ال

الة لفأ اللي حغضا نل حاغ الواالللم لةل منغ الةلالع ويل هلالزار مةغر اغكيل



رللللت مألك ن؛ل لصو هة لفو اخ مت حلون اف مت
45

.
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2ـ مدرك القاعدة :ميو م الواالب محضت نل ال

رللللن مألك

46

الق مي .نل اقغ

لقولو صلم ع علةو مالو حي الف ي

لم ع ي

هة ت محاغ نل احلغضا علةو . 47ممالو ال نلأ م الةلالع منغ هلالزار هللواالللم مافغيت اللغك للة لفأ الزاخ م نل الواالللم حلونيل لةل منغ
الةلالع هلالزار ويل مافغيت اللغكت من الة لفأ نل الواالب ن الفةت القوامت هالاف الة م اللي اقغيل الةلالع مال؛ن حي اغكيل . 48

3ـ تطبيق على القاعدة  :صام القغض حي الةنج محضت ن يل حي رمغتت حلو كل ننج ن الةلعأ ةو مننج م؛غ ةو الةلعأت حلل ام
نال الجةلعأ محضت نل اانقغاح

. 49

4ـ ما ورد من كالم أمير المؤمنين (عليه السالم) في نهج البالغة بخصوص القاعدة:
قل

علةو النار حي مصةأ يوصي ويل الةنلةمل م زفلحظوا علم القغاخض حي قولو ن قغ هلل واحت اأا اضغم هللقغاخض كةل ز لي

ال لحلأ معلةو قضلغ صلوام ملهقأ

. 50

مقل حي نوضال م؛غ مأا مضغم ال واحت هللقغاخض حلالحضويل . 51انل نل مالح حي وةل ند م قولو

علةو النار  :من اليب م املغغب الوقا هلل واحت ةلم م امقلم القغاخض لت زقدت القغاخض حميل مشغليل هللعللحم ال قلةأ حق ا؛ث مالواالب

م يغحض ال لحلأ ةم

زضمق مقا القغيضأ. 52 ...منةل اق ر ا مل ل ل م القلع م نل القواع الة غح ويل حي نيج ال ارأ.

املطلب الثاني :القواعد الفقهية املتعلقة يف باب الصيام

حغض ع ال ةلر علم الةنلةمل صور شيغ النضل ميو حغض حي الق اغ ال غيتت قل ادللم :زل مَي َّ ِ
ِ
ِ
لر  53ت
ُّيل الا َ
َ َ
يل آ َ
َن ُوا ُكل َب َعَل ْة ُ ُت ال َة ُ
54
مالدت مالغت نالل لن هو ملفلنو .مة ةو يو حغض عمل علم كت ننلت علقت هللغ نثمق لل ور
مفهوم الصيام:

ِ
االِت اْلمور ِ
ِ
َّة ِ
اننةلن
1د ال ور لغأ :اغك ا ات مماغك ال ارت قل ادللم :انم َن َا ْال ُم للغ ْ
ةل َ
ص ْونلن َحَل ْل َ َ َ ْ َ
مي صةللن مقغئ هو . 56
2د ال ور اصثاح :ال ف عل الةقثغام نال ال ةأ
قاعدة (:قاعدة (أبطال

58

55

57

العمل حرام ) 59

1ـ معنى القاعدة :ةغنأ مهثل ااعةل العللحزأ هد ال ؛و

حميلت ن لليل :لو شغع لل ام مال ور ن زجو لو قثديةلن و م عاال مم

حا؛ت الدةت ن ت هثل اللن ةفلم حي ال ام مإاةل موالم ن

لنيل حي الغكدلمل ان؛غيلمل مي ال لل أ مالغاهدأ . 60
َطةدوا َّ ِ
ِ
ال ام هد الةغمع حميلقل ادللم زل مَي َّ ِ
ةدوا
ُّيل الا َ
َّللاَ َممَط ُ
َنُوا م ُ
َ َ
يل آ َ
ِ
َع َةلَل ُ ْت  62حلا علم ةغنأ هثل ا عةل العللحزأ الوااللأ .الةغاح
اُْلثُلوا م ْ

م بت حيات القلع م االلن هلاعةل العللحزأ الوااللأ ن الة م أت مالدةت نغم ز و نغكللن مالزاغ االاللطةو ن ت ال امت منغم ز و الزغان

2ـ مدرك القاعدة:امل لوا ويات اآلزأ ال غيةأ علم ةغنأ مهثل
ِ
َع َةلَل ُ ْت  61منفت الةلي حي اآلزأَ :مَن
َّمو َ َمَن اُْلثُلوا م ْ
الغُ
هإهثل ااعةل ةللطيل هة يت علم ع مالمولو هإزةلنيت كةل حي قولو ادللمَ :ز ُةُّو َ َعَل ْة َك مَ ْ م َْمَل ُةوا  63مقمت هثلليل هللغيلغ مالنةدأ
مقمت هللدجب مقمت هلل قغ مال قلبت مقمت الةغاح مهثل ال قلم هللةل ما أأل كةل قل ن الثلوا ص قلا ت هللةل ما أألت مقمت مهثلليل
هللةدلصيت مقمت هال وص ال للخغ

64 .

3ـ تطبيق على القاعدة:حلو شغع لل ام حلةس لو م يغحال اغكيل حي م لغ ا اةل مم زقثديل ه ة أل طغب قثال ال ام هفم
قلولةأ ا اةلر حللثتت مكالك أا مهثت ال لخت صونو.

االغج عل

65

 4ـ ما ورد من كالم أمير المؤمنين (عليه السالم) في نهج البالغة بخصوص القاعدة :الجن القلع م حي قو منمغ الة ن مل علةو
النار  :ات نل صلخت لةس لو نل صةلنو من الجوع مالظة ت مكت نل قلخت لةس لو نل قةلنو من النيغ مالد لغت ة اا نور ا اةلس

مإحثلاليت  . 66ممالو ال نلأ علم القلع م حي قولو علةو النار  :لةس لو نل صةلنو ن الجوع مالظة

67

حلا علم م

هثل ال لخت

ل ونو هدةت يلثلو زضةال علةو محاغ حغيضأ نل حغاخض ع ادللمت حا ي و و نل ألك الدةت رمغ الجوع مالدثشت حق مالح حي شغح الف ي :

ا اةلس :يوالةال كةس ولة ي الةلغت اي الدقاغ الدلالحو ز و نونيت محثغيت احضت نل صور الفةقم مقةلنيت .

68

منةل اق ر ا مل ل ل م القلع م رمغ ن غح ويل حي نيج ال ارأ.

املطلب الثالث :القواعد الفقهية املتعلقة يف باب الزكاة

الزكلم يي الغكل ال لل نل مالكل اامار الالةنأ ت محغض نل حغمضوت معةوح نل معة م ال يل اللي ن زقور ال يل ن ويلت مي قغ اللة يلت

مق نن علميل الق اغ ال غيت مالن أ ال ويأ الةغيقأ.
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مفهوم الزكاة:

 .1الزكلم لغأ :الزكوام :الةال كلمت كلم الةال الةل ماثيمغتت مالزكلم :ال امت اقو  :الالت كي اقي مالالل مأكةلغ ماقةلغ . 69
 .2الزكلم اصثاح :يي الفق الواالب حي الةل
الةنلامل . 70

الاي زدل غ ةو ال

ل ت مينةم كلم لزيلحم ا الغ مال ةلال مطيلالم نل ةق

أوالً :قاعدة (حجية قول ذي اليد)
1ـ معنى القاعدة :الةغاح نل أي الم هللقلع م :يو نل كل لو ملثأ علم شيت منل نل اليأ ا نلنأ مم الةلك مم ااالل م مم الدلاليأ منفوتت

مم اللنل نل نلةةأ اللغ ةأ كلغ ةأ ااهلغ ما نيلم علم مطقلليتت ن ت ؛للاليت عل طيلالم مم نجلمأ الثقتت حللنلثأ يي اللنل علم نللو

و فو كلنت  . 71كةل زنلقلح نل يات القلع م نل ن زنلقلح نل قلع م الم حقلع م ةجةأ قو أي الم ليل ند م مممال هةغااب نل قلع م
الم

أ ا ؛مغم ا

علم الةل ةأ حق ت ما لت زال غ صلة يل والك من منيل منلالم علم الةل ةأت منل قلع م ةجأ قو أي الم ةدل غ م؛للالت

هةغاخ من ز قي ل ونو نجغح أا الم حي م للم شيغ . 72

2ـ مدرك القاعدة:مالةنل علم معلللاليل يو نل المي عل الدقغ عل اوةو علميةل النار  :ال علي علةو النار أا هد
لو :أا ماما علم ال الةل حقت :ا
حإ ملم ع ك حا اغاالدو

74

ن

اقو قل

ب الةةك ع نةل معثلك ع حإ ملم ع ك حا اغاالدو . 73ممالو ال نلأ علم القلع م يو حي قولو:

مند م اللولةأ ي ل يو الوا

و قي ادلق الزكلم هةللو مم محاخو هد ادلقو . 75قل الةةخ الثومي م460:يد :

اأا قل ال الةل ت الةل ع ي محزدأ مم لت زفت علةو الفو ت ق ت ن و قولوت من زثللب هللةةملت مواغ كل ؛احل للظليغ مم لت ز ل . 76
3ـ تطبيق على القاعدة :أا كل شالن صلةب ي علم شيغ مإحعلت رمغت حدلم الةالن الة عي م ز اي هلل م أ علم محعلخو مإأا لت ز اي
هلل م أ حللقو قو صلةب الم مألك لقلع م ةجةأ قو أي الم مم الم نلالم علم الةل ةأ.

4ـ ما ورد من كالم أمير المؤمنين في نهج البالغة بخصوص القاعدة:
الجن القلع م نل قو انمغ الة ن مل علةو النار لدلنلو ةمل منت ال

77

قلم :انز نلغيت نل رمغ م االلل انواليت ت قت :يت هلل حي

انوال ت نل ةق ؟ حل االلهك نجمب حلنضي ندو ما لت زجلك حا اغاالدو  78حوالو ال نلأ حي قولو علةو النار  :ما لت زجلك حا
اغاالدو  79مالح حي شغةو ت انغت زن ليت :يت حي منواليت ةق هلل ملفلنو؟ زد ي الزكلمت حل قللوا :ن حلم
ن قو  :قو ال الةل ت حلدلو ق ا؛غج الزكلم ق ت مصو الة

ب الةو

80

منةل اق ر ا مل ل ل

غف ع يت زق

هو النلعيت

القلع م نل القواع رمغ الة غح ويل

حي نيج ال ارأ.
ثانياً :قاعدة( :ال زكاة إالفي الملك التام)

1ـ معنى القاعدة :يو م نوضوع الزكلم يو اةلر الةل ةأ للةللك مانلثو علم الةل ت ة و نضةونيل يو:

الةلك الللر انل الةللك

علم الل غف هةل و ةنب ة مح الةغيدأ اامانةأ نةل يلة لو اللةلال هةل وت حإأا قل ل :نلكت ةالغج ن و كت نلنن ن زةلل و كللةويو

مالةوصم هو ق ت قلضوت مند م قول ل :الللر حي القلع م ؛غج الةل القلصغ ميو الةل الاي ن زنلثةال م يلةلال هو الةللك نل الةةال

الجيلم وت يلةلال هو نل اليأ ماة م كللةغيو حللةل نلدلق هفق شالن آ؛غ ميو الةغايل ملو ااملةقلغ ن يل ملو م ةقأت حللةل ةأ قلصغم
حا ز و نل لن النلن لو.

81

2ـ مدرك القاعدة :ي علم معلللال القلع م قولو ادللم ::؛ ْا ِن ْل
منواليت :مي ادلق الزكلم ه نوا ال لس حا اجب الزكلم ن حي الةلك
الضم 83 .ا لم الققيلغ نن لأ اشلغاط مالو

ِِ
ث ِي ُغُي ْت َماَُزِام ِي ْت ِو َيل . 82ممالو ال نلأ حي قولو ادللم:
ص َ َق نأ اُ َ
م َْن َوالي ْت َ
الللرت حلالك لت يلة ل نل اللنل علم الةل ل ي يل غف ه عثلخو عل

الزكلم يو الةلك ماللة ل ح لنا مالاغ علةلغ اانلنةأ نفت اقلب ميو نل أيب الةو الةةخ

الثومي موو الدقغ م460:يد قل  :ح نل اللي اجب ةو الزكلم حلندأ مشةلغ ااوتت ماللقغت مالغ تت مال نلنمغت مال الايتت مالف ثأت مالةدمغت
ماللةغت مالز مب .مشغمط مالو الزكلم حي يات ا ال لس ملأت ا ل يغالدل

الفغيأ مكةل الدقتت منل يغالال لم الةل الةلك مال

لم الة لفت ممال دأ اغالال لم الةل حةل يغالال لم الة لفت

ل  . 84 ....أكغ صلةب النغاخغ :ع مصفلو ل اأا ؛لف الغالت حاليت مم حي لالت

نققو لعةللوت لن أ مم لن لملت مم اا غ نل ألك مكل نق االيل اجب ةو الزكلمت مكل الغالت رلخللن لت اجب حميل الزكلمت حل كل ةلض انغ مال ا
علةو الزكلم حميل  . 85كةل قل صلةب كلل

ااكغم الققيلغ حي يات الةن لأ  :زةلغط حي مالو

ا ة لف لم م شغط الزكلم م ن ا و هلل يل ميو نواحق لغمي ا نلنةأ مأكغ صلةب كلل



الزكلم اةلنةأ الةلك  . 86مأيب المي

و اخال ال

 

لخال حي يات الةن لأ من يل الفغيأ
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ن الةلك شغط هللوالو
ال يل

89



 . 87منل المي الةلل ةأ حاي وا لم قولمل :ا م قو نللك ول منس
الغعم ي

م؛للقو حي يات الةن لأ الفثل

90

قل  :نل م؛ا نلنن قغاضلن ح شلغأل هو ر ت حلت ةوليل ميي وم ت

م954 :يد ةم

الةدلالض حزكلايل علم ال الةل حي المس نللو من شيغ علم الدلنت

91

88

م521:يد حقل هد ر مالو الزكلم حي

منل المي الةلحعةأ حقللوا ووالو الزكلم هلل يل  . 92مأيب الف لولأ

لم اث مقوا حي كلم ال يل.
القول األول :مالو الزكلم حي ا نوا الظليغم.

القول الثاني :ع ر مالو يل هل نوا رمغ الظليغم.
القول الثالث :ع ر ادلقيل نثلقلن . 93

3ـ تطبيقات على القاعدة:ن اجب الزكلم حي الةللةلم ا صلةأ حيي لةنا نل لن ة ت مكالك ن اجو الزكلم حي الةل الةويو
للدلقو هفق الةغايل حيو لةس نلك الر من كلم ن حي الةلك الللر.

مألك

94

 4ـ ما ورد من كالم أمير المؤمنين (عليه السالم) في نهج البالغة بخصوص القاعدة:الجن يات القلع م نل قولو علةو النار
الغالت اأا كل لو حيل الظ و علةو م يزكةو لةل نضم اأا قلضو .

نلك الر حا ا و الزكلم هلل يل الةظ و .حق مالح حي شغح الف ي

95

م

ممالو ال نلأ حي قولو :أا قةضوت حلا علم نو ن كلم ن حي

م حيل الظ و  :ن ي الي صلةلو مزف ت ميدوحت مر صلال حي ؛ غ كل

من اجب الزكلم ن هةغمط ن يل :م ز و الةل نل لن النلن ل لةلوت منلة لن نل الل غف ةو اآل ن حي الةنلق تت حلل يل ن ي ؛ت حي

نلك ال اخلت ن هد القلض مواغ كل قلحال علم اف ملو مم لت زق ال . 96
منةل اق ر ا مل ل ل منيل نل القواع رمغ الة غح ويل حي نيج ال ارأ.

املطلب الرابع :القواعد الفقهية املتعلقة بباب احلج

الفج نل حغاخض ع ميو نل محضت العللحام اللي اقغ الد نل ال و ت ماةفي الانو مالالثلزلت ما قي القلبت ت حللفج الة غمال لةس لو

الزاغ ن الج أ ت ملقضت الفج معظةلو نزلا موالم حي القغآ ال غيت هلمت الفج.
مفهوم الحج لغة واصطالح:

 .1الفج لغأ :ةج ملم ل حا ت مي ق رت مةجأ زفجو ةجلن :ق
 .2الفج اصثاح :يوا زق

ت .مةججا حانلن ممعلة او مي ق

اوت مالالت نفجوج مي نق وح

الة لف وما ع الفغار احاغ حغيضأ الفج الةلدلقأ وزنل نال وص

()98

)

2ـ مدرك القاعدة :ملقظأ القلع م يو نن ة ي

100

.

مالح عل المو ع صلم ع علةو مالو مملت  :احضت ا عةل مةةزيل . 101

مالو ال نلأ يو وةل م ا الغ علم ق ال الةةقأت حللةغاح نل الف ي

ن و حي مزلر الفغ ع س ال ور.

.

.

أوالً :قاعدة ( :افضل االعمال احمزها
1ـ معنى القاعدة :يو ا ال وا الغللب حي ال غم مالقلأ يللال الدةت حي الةةقأ ام النيولأ مند م مةةزيل اي مش يل ممصد يل
99

97

الةغيف يو ا حضلةأ حي ألك الدةت حللوضوغ حي مزلر ال غح محضت

102

3ـ تطبيق على القاعدة :مق أكغم ليات القلع م حغمع ك مغم ن يل :ا الوقوف هدغحو زجو الاالل مماققل ل ل الوقوف م و ت نو اشق مازضآ
النديت مكالك الةةي مالاغ الج ل مت مال ور حي مزلر الفغ حي ال ةف معظت مالغآ ن و حي الةللغت مإيللغ الزكلم مال

قلم حي مزلر الغا

مالقف محضت نل مزلر الغ؛ن مالغحلهةأت مكالك القةلر حي محاغ صام ال لحلأ حيو ننلفب مما غ واهل نل الجلوس . 103
 4ـ ماورد من كالم أمير المؤمنين (عليه السالم) في نهج البالغة بخصوص القاعدة:ع اللد ل ل ار منمغ الة ن مل علةو النار حي
نيج ال ارأ مال نل نل ي

علم القلع مت قل

علةو النار  :الةل كلنا ال لوأل مان؛لللال معظت كل ال وا

الق لع م م قو منمغ الة ن مل علةو النار نظمغ لف ي

الغمو

مالز

. 104ممالو ال نلأ علم

صلم ع علةو مالو مملت حيو زجن ل ل القلع م وغمةيل منضةونيلت

حق اللغ حي شغح نقغحام ة ي أ علةو النار  :مكلةل كلنا ال لوأل اي انولاغت مان؛لللال اي اننلفل ت اعظت كلنا الة و و مالج ازغ

علم ال دةت االز  :اي اا غت مق ا؛ل غ ع ادللم وغاهةت ؛لملو علةو النار واه

مةلعمت علةو النار مي قي حي عظةو م ع ادللم

مصقو هلل اغ الة مل ح نل ت ح الز لو الدثلغ ه عثلغت امفلب موي ان ةلغ و ي امغاخمت مالحال لو ال الاللم حوب كت ن ي رمغ ن م ل اناغر نفة
صت ع علةو مالو

105

مقل

علةو النار حي ة ةأ لو هلل يج :محضت ا عةل نل ماغيا نقنك علةو  106حللف ي الر ال نلأ ح حضت

ا عةل يو نجلي م ال قس عل نل افب الضلغ ؛للقيل عز مالت.مالح حي شغح ال يج :مالاح حي ا عةل ال للفأت ممحضليل مما غيل ممللزانلن
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لل وا ت مم نةل كالك

حلخ م ا عةل ال للفأ اثويال ال قس ا نلالم لل قس الثةئ أ ماليلضليل هفم



ا مغ ن اةغم للدقت مماغات ال قس علم

ا نغ ز و مش ممقوأل حي اليلضليل مانقال حي اثوعيل مكنغيلت هفنب ألك ز و ما غ ن قدأ ح ل محضتت منفوت نل الف ي
ع علةو مالو مملت  :محضت ا عةل مةةزيل  107مقل

قولو صلم

علةو النار هال وص الفج  :من اغم م ع ملفلنو م؛لغ ا ململ نل ل

محر صلوام ع علةو لم ا ؛غيل نل ياا الدللت ه ةجلال ن اضغ من ا قال من ال غ من انةال حجدليل وملو الفغار الاي الدلو لل لس قةلنلن
ت مضدو ه معغ هقلع ا الض ةج انغ ماضمق هثو ا محزأ قث انغ ومل اللل ؛ةةأ مالنل حن أ معمو مشلأ مقغأل ن قثدأ ن يزكو ويل ؛ف
من ةلحغ من ظلف ت منغ محر علةو النار ممل ت م ي وا معثلحيت نفوت ح لال ن لهأ لة لجال ممقلاليت مرلزأ لةللقم الةلليت ايوي الةو ةلال
ا حئ م نل نقلم ققلال مفةقأ منيلمي حجلج عةةقأ مالزاخغ هفلال ن قثدأ ةلم ييزما ن لا يت ألان ييللو هلل ةولو ميغنلو علم مق انيت

شغقلن ر انغ لو ق ن اما النغاومت مالاغ ظيواليت مشويوا هإعقلغ الةدوال نفلمل ؛لقيت مولاغ عظةةلن ممنلفل ش ي ان مم؛للل انال ن م لن ماةفة لن

108
ولةغلن الدلو ع م للن لغةةلو ممصلأ لم ال لو...
ممالو ال نلأ حي قولو :؛لقيت مولاغ عظةةلن ممنلفل ش ي ان مم؛للل انال ن م لن ماةفة لن

ولةغلن الدلو ع م للن لغةةلو ممصلو لم ال لو . 109منةل اق ر ا مل ل ل
ثانياً :قاعدة( :رجوع الجاهل

110

الى العالم

111

القلع م نل القواع رمغ الة غح ويل حي نيج ال ارأ.

)

1ـ معنى القاعدة :يو ا الغالوع الم ميت لدلت مالال غم حي كت شي منغ ال ا ضغمالي من نقغ ن وت كةل منغنل الق اغ ال غيت والك حللدلني

يغالال الم الةجلي لةدغحأ الف ت الةغعي الاي يلدلق هدةت الة لفت مكالك الةغيض يغالال الم الث مبت لةةالن نغضو منل يلغاب علةو
نل مة لر شغعةأ كةل حي ال ةلر مأا اضغ ه فلو ةة دو الث مب نل احاخوت منفو ألك نل مة لر الةغيدأ الغغاغ اللي نو نل الغالوع ف

ندغحليل الم ميت الدلت مالال غم . 112

2ـ مدرك القاعدة:مية ل انمل ن علم اعلللال القلع م نل قولأ ادللم حي كللهو ال غيتَ :حلم َلُوا مَيت ِ
الا ْا ِغ ِ ُك لُ ْت َن اَ ْدَل ُةو َ . 113مالح حي
َْ
ْ
اقنمغيل :آ نفة يت ميت الاكغت عل موي الدقغ علةو النار حي قولو :حن لوا ميت الاكغ م ك لت ن ادلةو نل الةد و والك ؟ حقل :
نفل وعت حقلا :ح نلت الةن ملو ت قل  :ندتت قلا :منجل النلخلو ت قل :ندتت قلا حدلم ل م نن ل تت قل ندتت قلا معلة ت م اجم ونلت قل
ن ألك لم ل

ش نل حدل ل مإ شئ ل اغك لت ت قل  :ياا عثلخ ل ح ن ل مم مننك هغمغ ةنل

 114 .عل اوي ع ع علةو النار قل ت قل

المو ع صت ع علةو مالو  :طلب الدلت حغيضأ علم كت ننلتت ان م ع زفب هغلم الدلت . 115منفت الةلي قولو :حغيضأ مي ماالب.
3ـ تطبيقات على القاعدة:
للقلع م حغعل :

األول :يو نل أكغ حي ن للح ا صو ميو أا ا؛للف الةجلي يل ممعلةةأ مة يةل الةلننت مالب القفن عل ا علت ماقلم ت :لةل اق ر نل

م؛ل لص الفجةأ هقلوأل ع نالللقأ لقلوأل رمغ ا علت

116

والثاني :يو الاي أكغحي الدغمم الو قم ميو :ن حغب حي مالو الالوع الجليت لم الدللت ومل الةن لأ القغعةأ مم ا صولةأ هفنب الوال ا

ما الا ل

117

4ـ ما ورد من كالم أمير المؤمنين(عليه السالم) في نهج البالغة بخصوص القاعدة:
الض القلع م ضة ل نل كار ا نلر علي علةو النار حي نيج ال ارأ قل

علةو النار ع نل منغ هإقلنأ الفج مالقةلر هإعةللو مادلةت

الجليلمل عل كةفةأ محاغت :منل هد ح قت لل لس الفج مأكغيت ه زلر عت مااللس ليت الد غيلت ح حلي الةنلقليت معلت الجليتت مأكغ الدللت

. 118منفت الةلي  :معلت الجليتت حيو منغ ولدلةت الجليتت حلا مزضلن علم مالو اللدلت .مند م ااقلنأ هللفج :يو الدةت هو هد علةو

مادلةةوت نل ن زدلت ه ةقملو . 119منةل اق ر ا مل ل ل

القلع م رمغ الة غح ويل حي نيج ال ارأ.

املطلب اخلامس :القواعد الفقهية املتعلقة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

م ا نغ هللةدغمف مال يي عل الة غ ن يلفقق طلعأ ع ادللم مالمولو ما خةأ الةد ونمل ع ان هو مألك لةل ةو نل مصاح ةل

العللح حي ال نةل ماآل؛غمت ما اللقغي

ةو ي حي الم اقةي القنلح مانلةلال الة غام ميو نل زغضب ع عز مالت.

مفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة واصطالح

أوالً :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة:
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 .1األمر بالمعروف لغة :زقوح ياا لم الاال الةدغمف ميو عغفت مالدغف لغأ :عغحا الةئ ندغحأ معغحلنلنت ممنغ علالف  :ندغمفت
عغيفت مالدغحل الةدغمف .

120

 .2معنى النهي عن المنكر لغة  :الة غ ؛اف الةدغمفت ميو ض الةدغمفت مكت نل قلفو الةلالع مكغيو حيو ن غت من غت ي غتت

ن انغت حيو ن والت مممل غت حيو ننل غت مالجةال ن لامغ . 121
ثانياً :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطالح:

 .1الةدغمف :يو كت حدت ةنل ا؛لن ووصف اخ علم ةن وت اأا عغف حلعلو ألكت ام ح علةو . 122

 .2مالة غ :يو كت حدت ق ة عغف حلعلو قلفو ام ح علةو ماننغ هللةدغمف مال يي عل الة غ مااللل االةلعآ ممالو آ علم ال قلزأت
حل نغ هللواالب ماالب م لل

مالةدغمف ي قنت الم الواالب مال

ن

ت مالة غ ن ي قنت حلل يي ع و كلو ماالب . 123الةغيدأ اامانةأ

اللغم ه ت ؛مغ ت م ت نل ةو صاح منقال لل لست ح نغ ع ادللم هللةدغمف هقدت كت نل ةو ؛مغ ت ممنغت عز مالت حي ال يي عل الة غ
نل ا نوال الفغنأ مال غميأ حي اغك كت شغت ملياا حإ ا نغ هللةدغمف مال يي عل الة غ حي الةلأ نل معظت ماالللم ال يل ااماني
اللي منغ ع ادللم ال لس ويل.
قاعدة( :االمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

1ـ معنى القاعدة :يي نل القواع الةيةأ اللي ن ؛اف علميلت مألك لةل اللغ حي اننغ هو نل ال لل

ندغمحآ ام كونو ن غآ يو نل ال لل
ميغضلت مي غر حلعلأ هلل وا

م الن أ حةل اللغ ويت نل ال

الةو مالف

مالن أت ما الةم از حي كو الةي

علةو ام ال لغ علم ايلو مان؛للال ه نو زفلو ع ادللم

الدلالت مانالتت حيو الةدغمف الاي انغ هوت منل مالح ال يي ع و نل ال لل

عظةت ؛ثوالاو مضغالت حي ال نةل مان؛غمت ام اللغ اللوع علم حلعلو هللداا

مالن أت ماللفايغ ن وت م ةل

مالالزي مالدلال مح؛و ال لال حيو الة غ الة يي ع و . 124

2ـ مدرك القاعدة :ا اننغ هللةدغمف مال يي عل الة غ نل معظت الواالللم ماالليل ميةل القلنو الاي يو الفجغ انملس للقلغ انمارت

مالدلنت الغخةني للفقمق النلت مال اح نل اللنب مالن ب انصمت ن الأ الظلت مالقنلح نل اللنب ا؛غ
ِ
مي ْ َي ْو َ َع ِل اْل ُة ْ َ ِغ  . 126مالح حي اقنمغ اآلزأ :الق اغ ال غيت ي عو
حي قولو ادللم :مْللَ ُ ْل ِن ْ ُ ْت م َّ
ْن ُغم َ ِهلْل َة ْد ُغمف َ
ُنأٌ َي ْ ُعو َ َِلم اْل َال ْم ِغ َ
مي ُ
الةجلةال النوي الاي ل زو الدلت ال لحال مالدةت ال لل ا زفقظوا هدلةيت م قلحليت ما يغحما الةلاللف عل طغيق الالمغ مالةدغمف ع يت
125

مياا نل اا ت الق اغ ال غيت

الةو ما ن ي عوا الةلخت عل طغيق الالمغ الةدغمف ميو الواقال حي نيل الةغ الة غ ع يت ا زقال حي نيل أ الةغ مي يوت ع و ميي حعوم
الم اللدلةت مالم اننغ هللةدغمف مال يي عل الة غ . 127
3ـ تطبيقات على القاعدة :ن ت الدةت هلللقةأ حيي ن و أ حي مووا

علةو الغمازلم ال مغ الواالحم حي اللل

 48نل مووا

ا نغ هللةدغمف مال يي عل الة غ حي كلل

مملخت الةةدأ ما

ا نغ هللةدغمف مال يي عل الة غ ماللي قغنا حميل اللقةأ هقضلغ ةقوب ا ؛وا ت

منل الةفلةت م ا و نغاعلم اللقةأ شث انغ هفق ةقوب ا ؛وا حل و الةقلالنأ وم يةل نل يات ال لةةأ لوالو ةقظيت ويلت حلجب اللقةأ
لفق ةقوب م؛ةو كةل اجب لفق ةقوب نقنو . 128

4د ما ورد من كالم أمير المؤمنين(عليه السالم) في نهج البالغة بخصوص القاعدة :ياكغ ل ل انمغ الة ن مل علةو النار يات القلع م
حي ع م نل اقوالو ال غيةأ من يل قولو علةو النار  :ما اننغ هللةدغمف مال يي عل الة غ لاللقل نل ؛لق ع ملفلنوت مانيةل ن زقغ ل

نل االت من ي ق ل نل ال ب  . 129ال نلأ النأ حللغمازأ ن ا علم القلع مت حق مالح حي شغح الف ي

انو ادللم نل منغ ان هةدغمفت

منل نيم ان عل ن غت ميلقم القغب وم ل م م و انل زجب علم ل ال يي عل الة غ هللة ال ن وت ميو ملفلنو ن زجب علةو ألك نو لو ن ال

نل ااةل الة غ للثت الل لةف ت قل

علةو النار  :انيةل ن زقغ ل نل االتت من ي ق ل نل ال ب ن ك م انغ نل ال لس ز ف عل نيي

الظلةأ عل الة لامغت اويةل ن و مانو منل م يلثةوا هو ةقللوت مم زقثدوت ال قو ةفغنوت

130

منةل اق ر ا مل ل ل م القلع م نل القواع

الة غح ويل حي نيج ال ارأ.

اخلامتة ونتائج البحث

حي الالللر آ لي م م؛لت اللف

ه و اغ ايت ال للخج اللي اوصلا لميلت ةة ي م امالز ايت نل اوصلا لةو نل ؛ا ال قلط اناةأ:

 -1ميةةأ القواع الققيةأ اللي ن االقم ن لنليل معلو ق اليل علم مة .
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ميةةأ نيج ال ارأت حوال م شاالام نلأللئأ نل كار اانلر علةو النار ا لحي ه ح

لنل مممض وةل منو حم كار الالللق

محوب كار الةاللوب كةل صغح هو ا ململ ما ؛غيل الايل ةققوا حي ن لحالت مالحميل لم مصوليل ق ت الةغيف الغضيت حيو لةس هقغآ من

ه ار الل ل و ملم القغآ ال غيتت عظت اننلقلع هو مك غ الثلل و لو لةل ةو نل عجلخب الق لةأ م اخديل مشغاخف ال لت منقلخنيلت مالوايغ
الجةت محغاخ يل.اةل املثدا نل ؛ا حالاملي ل يج ال ارأ م مالةال حي ياا الةلف

نل القواع رمغ الة غح ويل ةو ميي كلآلاي:د

قلع م ن زجو النجوح ن علم كت نل كل مالضل مم نل من للو ن نل امل م _ قلع م مهثل الدةت ةغار _ قلع م ةجةأ قو أي الم _

مقلع م ن كلم ن حي الةلك الللر _ قلع م محضت ا عةل مةةزيل _ قلع م الالوع الجليت لم الدللت .

منل نل اوصلا لةو نل القواع الة غح ويل حي نيج ال ارأ نل ؛ا ياا اللف ت يي قلع ال حق ميةل:
قلع م ا نغ هللةدغمف مال يي عل الة غ م قلع م القغض محضت نل ال قت

هوامش ومصادر البحث
 1الفغ الدلنلي م1104يد  :مملخت الةةدأ آ ال ما  :ال لشغ ن منأ آ ال ما علميت النار :ا
اةةلغ اللغاثت ط2ت  1414يد بت قت الةق مأ62/27:ت هل

ن منأ ا ال ما علميت النار

مالو الغالوع حي الةةال انة لر لم الةد ونمل علميت النار ت ة ي 52ت

الةجلني م1111يد  :هفلال ا نواال :ال لشغ ن منأ الوحلغ :ط2ت 1403يد د1983ر ت ومغمم د ل ل .245/2 :

 2اول حلالس :موو الفنل اةة ول حلالس كغيل م395يد  :ندجت نقليةس اللغأ :ا  :ع النار نفة يلالم 1404 :يد ت .109/5
 3اللقغم.127 :
 4الةم اغ ي :نلصغ ن لالر 1428يد :ا ن ت حي اقنمغ كلل

ع الة ز  :ط ال ي م ن قفأ.383/ 1 :

 5اول ن ظوال :موو القضت نفة ول ن غر م711يد  :لنل الدغ  :نجةوعأ علور اللغأ الدغ ةأ1405 :يد  .361/3 :منل لقظأ

الققيةأ حيي نةلقأ نل الققو ااماني هةد لت اللغويت مالاي زد ي الدلت مالقيت للةيغ ماالاللطو هللقواع لة و قم ان للقواع مصقأ ليلت

حل ل القواع الواقدأ حي نجل الققو ااماني ن رمغتت اول ن ظوال م711ه ت لنل الدغ 522/13 :ت نلحم حقو .
 6النل ي :الج ال يل ع الويل

ول علي موي ع ال لحي م771يد 1370-ر  :ا شللت مال ظلخغ :ال لشغ حاال ال لب الدلةةأ :ط1ت

1411يد 1991-ر .11/1 :

 7الة ثقوي م1426يد  :نلخأ قلع م :ال لشغ ر ن منأ ال ةغ ااماني :ط3ت 1417يد ت قت.9 :
 8الةم اغ ي :نلصغ ن لالر م1428يد  :القواع الققيةأ :ال لشغ ر ن المأ اانلر علي ول موي طللب ع 1370 :يد ت قت.11/2 :
 9ي ظغ :الل غاني :حلضت 1428يد  :هفوث حي قلع م القغاغ ماللجلم  :ال لشغ :نغكز حقيي مخةأ مطيلال ع  :ط1ت 1433يد دق ت

مواليل6:ت حل ع :اةة ندلصغ  :ندجت القلظ الققو الجدقغي1415 :يد 1995-ر ت ال نلر327:ت هل

القلف.

 10مول حلالس :موي الفنل اةة ول كغيل :ندجت نقليةس اللغأ :ا ع النار نفة يلالم  :حاال الق غ للثللعأ مال ةغ :ط1ت 1399يد

1979ر 381/5 :ت نلحم نل ت ي ظغ :اول ن ظوال :لنل الدغ  .310/7 :نلحم نل . 11ي ظغ :الاللالوني م 1171يد  :الغملخت الققيةأ :ال لشغ حاال ال لب ااماني :ا ني ي الغاللخي :ط1ت 1411يد 20/2 :ت حل
ع :اةة  :ندجت القلظ الققو الجدقغي50:ت ي ظغ :ع ةل  :نفةوح ةلن

ندلصغ  :القلنوس الة ي حي اصثاةلم ا صولممل :ال لشغ

حاال الزاةت :ط1ت 1423يد ت الغيلض.52/1:

 12ي ظغ :الن زماالي :عللس علم الزالاعي م 1414يد  :القواع الققيةأ حي حقو اانلنةأ :ال لشغ ن منأ ال ةغ ااماني :ط3ت

1440يد ت قت الةةغحأ30 /1:ت ي ظغ :الةم اغ ي :نلصغ ن لالر م1428يد  :القواع الققيةأ :ال لشغ ن المأ اانلر منمغ الة ن مل علةو
النار  :ط1411 3يد 26 /1:د27ت ي ظغ :الةةغي :ننلت كلظت عم ا

ندلصغ  :نفلضغام حي القواع الققيةأ حالامأ ن يجةأ :ن لب

الةةلنأ للثللعأ2018 :ر ت هغ اح.49:
 13الةم اغ ي :القواع الققيةأ.27/1:
 14ي ظغ :كلشف الغثلغ :الة لالب نل القواع الققيةأ :ال لشغ ن منأ كلشف الغثلغ:ط2ت 1434يد د 2013ر تل ل .9:
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 15ي ظغ:الةيم ا م

786يد  :القواع مالقواخ  :ال لشغ :ن ةوالام ن للأ الةقم  :ا  :ع اليلحي الف ةت :قت د ي اغ 425/1:ت الل غاني

 :حلضت م1428يد  :هفوث حي قلع م القغاغ ماللجلم  :ال لشغ نغكز حقيي مخةأ مطيلال :ط1ت 1433يد 5:ت ي ظغ :الةم اغ ي :القواع
الققيةأ.21 /1 :و ظغ :ملني مللت ندلصغ  :نق الالثل

انملةغاقمل :ال لشغ حاال الة اال545 /2 :ت ي ظغ :ننلت الةةغي :نفلضغام

حي القواع الققيةأ حالامأ ن يجةأ.39 :
 16الةغيف الغضي يو :نفة ول الفنمل ول نومم ول نفة ول نومم ول اوغاهةت ول نومم ول الدقغ ول نفة ول علي ول الفنمل

ول علي ول اوي طللب علةو النار مل حي هغ اح م أ 359يد  ,كل عللةلن مالعلن حلضان عظةت الة

مكل شلع انغ ن غ ان حي ال ملأ

العللمةأ مال ملأ ال وييةأت الف الةدغ هد الدلشغم نل عةغت مةق القغآ ال غيت حي مل ال ا ملت معغف الققو مالقغاخض طغحلن قويلن مكل

او ع ايت نلنو مانجب ملحام الدغاب اوحي حي علر 406يد ححل حي ن زلو حي نفلأ ال غخ حي هغ اح .ال جلشي م450يد  :الالل ال جلشي:
ال لشغ ن منأ ال ةغ ااماني  :ط5ت 1416يد 399/5 :ت الدانأ الفلي م726يد  :؛اصأ ا قوا  :ا  :الواح القمور :ط1ت 1407يد ت

.270/1

 17اول اوي الف ي م 656يد  :شغح نيج ال ارأ :ا  :نفة اوو القضت وغاهةت :الةجةوعأ :ن لحال الف ي

الن ةأ :ط1ت -1378

.48/1 : 1959
 18مول موي الف ي  :يو عز ال يل موو ةلن ع الفةم ول هلأ ع ول نفة ول نفة ول ةنمل ول موي الف ي مل هللة اخل م أ 581يد

اوحي 656يد حقميلن شلحعةلن ماصولةلن ندلزلةلنت ي ظغ :الاي ي م748يد  :الاليخ اامار :ال لشغ :حاال ال لل

الدغ ي :ا  :عةغ ع ا نغي:

ط1ت 1407يد د1987ر 202/48 :د.203

 19اول اوي الف ي م656يد  :شغح نيج ال ارأ  :ال لشغ :حاال اةةلغ اللغاث الدغ ي :ومغمم دل ل .2/1:

 20نفة ع ت ةنل ؛مغ ع م1322:يد ت حقةو ن غي نل ا م اليأت ن مس ال يضأ الة غيأ الف ي أ منل حعلم ا صاح
ماللج ي ت زل ي :نفة علي ندلصغ  :الةقنغم ةةلايت من يجيت :ال لشغ م االم مالشلح اي اغ :ط1ت 1373ش د1414يد .664:

 21نفة ع ت :ةنمل ؛مغ ع م1322يد  :نيج ال ارأ :ال لشغ :ن منأ الللاليخ الدغ ي للثللعأ مال ةغ ماللو يال :؛غج ن لحالت حلال

نفة ؛لمت :ومغمم د ل ل 1 :د.5/4
 22ي ظغ :وةضو  :ل مب ندلصغ  :ا
 23ي ظغ :علي :انةلاليل

ةف نيج ال ارأ :ال لشغ :نغكز ال ةغ ن لب ا عار ااماني :ط2ت 1408يد .26:

ندلصغ  :ال لمت علم نوضوعلم نيج ال ارأ1978 :ر ت طي اغ .24 :

 24ي ظغ :ا نلي :ع ع الواح ندلصغ  :الف ةأ ال ظغيأ مالدلةةأ حي نيج ال ارأ :ال لشغ :أمي القغ م :ط1384 ,1يد ت ال جف-
الدغاب.187-186:
 25ي ظغ :ا نلي :ةنل ةنل احت ندلصغ  :انننل ال لنت حي نيج ال ارأ :ال لشغ  :ن منأ الةدلالف ااماني :اغالةو ع الغضل
احلاللالي :ط1ت 1416ه1995-ر .229-223 :

 26اول حلالس :ندجت نقليةس اللغأ :206/4 :هل

الةد م .

 27ال لللمي :نفة ول نفة وغاهةت م1315يد  :الملخت الةفقق ال لللمي :ط188/1:1ت ي ظغ :مةة حل ع :ندجت ملقلظ الققو
الجدقغي.284 :
 28القغايم ي :الاللمت م175يد  :الدمل :ال لشغ :ن منأ اليجغم :ا  :ني ي الةالزمني -وغاهةت النلنغاخي :ط2ت 1409يد ت قت د
ي اغ .153/7 :

 29ي ظغ :الةوكلني م1255يد  :مالشلح القفو لم افقمق الفق نل علت ا صو :ط1ت 1356يد د 1937ر 20:ت ي ظغ :الجزالي:

ع الغةةل :الققو علم الةاايب ا ال دأ منايب ا ال ما علميت النار  :حاال ال قلمل :ط1ت  1419يد ت ومغمم266 /1:ت ي ظغ:
ا يغماني :نفة هلقغ ندلصغ  :الفلقأ ال لل أ حي مملو يل ال لني :ال لشغ :قلت:ط1ت 2007ر ت طي اغ .227/1:
 30ي ظغ :ال لشلني :ة مب ع  1340يد  :ننلقضم ن االك القواع من ليم ضواه القواخ  :ا ما فة  :آقل ةلج آقل نفة شغيف

نجت الة لف.150 :
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 31ي ظغ :اللفغاني:يومف م  1186يد  :الف اخق ال لظغم حي مة لر الد غم الثليغم :ال لشغ  :ن منأ ال ةغ ااماني الللهدأ لجةلعأ
الة الممل1363 :ش  :قت الةق مأ207/7 :ت ي ظغ :ا نمل :نفنل م1371يد  :معةل الةةدأ :ال لشغ :حاال اللدلالف للةث وعلم :ا
ماالغيج :نفنل ا نمل1403 :يد د 1983ر 311/10:تي ظغ :ا نلي :الواح ندلصغ  :كلل

ال ام :ال لشغ :ن منأ ال ةغ ااماني

الللهدأ لجةلعأ الة الممل :ا  :ن منأ ال ةغ ااماني :ط1ت 1415يد 61:ت ي ظغ :نغكز الغمللأ :النجوح نقيور مآحاهو ماللغ أ الفنم ةأ:
ال لشغ :ملنلأ الةدلالف اامانةأ.12/20:

 32ع م ع ول علي الفل ي :يو ع م ع ول علي الفل ي ال وحي لقب هللفل ي ننلأ الم نلجغت الم ةلب ميو نولم قأت ال غقي اةة

ول نفة ول ؛لل م 1342يد  :الغالل  :ال لشغ  :انلةلالام حنة ل اي اغ .23 :

 33الثومي :اول الدقغ ول الفنل م 460يد  :ايايب ااة لر :ال لشغ :حاال ال لب اامانةأ :ةققو معلق علةو :ةنل الةوموي

الالغاملني :طلدأ ن ففوت  1390يد .ب ت ر هل اال ملثلنيت طي اغ 302/2 :ت هل

نل ألكت ة ي

 72نل مووا

1216ت الفغ الدلنلي :مملخت الةةدأ آ ال ما ع 373/6:ت هل  18نل مووا

النجوح مانويأ الف م ع
م1440يد :ندجت ا ةلحي

كةفةأ ال ام مصقليل مالةقغمض

ملفلل

مالاحاو مم؛ايل عل الج يأ أا ل ق ويل ممضديل علم ا الضت ة ي

نن الج يأ حي الل اغ

هد

1تالفن ي :نفة آصف

الةدل غم :ال لشغ  :محزل :ط1ت 1434يد تقت د ي اغ 91/5:ت هل  11الوا الةلأ نل ا حدل حي ال ام ملو

نال ال غايأ مة ت ال ضخت ة ي .7
 34ال

مب :اوي الدقغ ول علي ول الفنمل ول هلوويو القةي م 381يد  :الال ل  :ال لشغ :الةلعأ الة الممل حي الفو م الدلةةأ:

صففو معلق علةو :علي اا غ الغقلالي1403 :يد ت قت الةق مأ201 :ت ة ي
هل

 7نل اووا

الوا اللةةت هللل اغ

14ت الفغ الدلنلي :مملخت الةةدأ آ ال ما 350 /3 :ت

مالفجغ مالةةال االزاغ ا الض حم الةدلح مرمغيلت ة ي

ن منأ الوحلغ:ط2ت 1403يد د1983ر :ومغمم :313 /16 :هل

11ت ة ي

3ت الةجلني :هفلال اننواال :ال لشغ:

.1

 35الةجلني :هفلال اننواال.313/16 :

 36الةفقق الفلي م676يد  :الة دل غ حي شغح الةالل غ:ال لشغ  :ن منأ مم الةي اغ :ا ما فة  :ع م نل ا حلضت :مشغاف
نلصغ ن لالر الةم اغ ي.117 /2: 1364 :

 37ال ومي :موو كغيل زفمم ول شغف الفزاني ال ومي الةلحدي يو نف ث محقةو ملغويت ممة اوغ حقيلغ الةلحعةأت ي ظغ:ال قغ :ع

الغ ي :معار الةنلةمل :ال لشغ :حاال القلت:ط4ت 1415يد م1994ر ت حنةق.13:
 38ال ومي م 667يد  :شغح صفة ننلت :ال لشغ حاال ال لل

الدغ ي1407 :يد 1987-ر  :ومغمم – ل ل .234/4 :

 39ي ظغ :نللك ول منس م 179ي د  :الة منأ ال غأل :ال لشغ :حاال ةةلغ اللغاث الدغ ي :ومغمم د ل ل 74/1:تي ظغ :مول ق انأ :ع
ع م620يد  :الةغ ي :ال لشغ :حاال ال لل

الدغ ي لل ةغ ماللو يال :ط ال ي م هل محنات ومغمم د ل ل 560/1:ت ي ظغ:مول نجةت الة غي

م670يد  :اللفغ الغاخق :ال لشغ :ن ةوالام نفة علي وةضو د حاال ال لب الدلةةأ :ا  :كغيل عةمغام :ط1ت 1418يد م1997ر ت

ومغمم د ل ل 558/1:ت ي ظغ :الةلحدي ال غمغ م1004يد :نيلزأ الةفللج لم شغح الة يلج :ال لشغ :حاال ةةلغ اللغاث الدغ ي د ن منأ
الللاليخ الدغ ي :ط3ت 1413يد .432/1:
 40ي ظغ :ال لملني :عاغ ال يل اوي ه غ ول نندوح م  587يد  :و اخال ال

لخال حي اغامب الةغاخال :ط1ت ر الف م ةأت هلانلل

1989يد 210 /1 :ت ي ظغ :ا نمل :اعةل الةةدأ175/8 :ت ي ظغ :نغةأ :نفة الواح 1979ر  :الققو علم الةاايب الالةنأ :ط1ت
1960ر  /ط7ت 1402يد 1982-ر .99/1:

 41؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :الةال :الةغيف الغضي :ضل ن و صلفي ال لل :ط1ت 1387ي د1967ر :
الالثلأ 192الةنةلم هللقلصدأ.
 42اول اوي الف ي  :شغح نيج ال ارأ.165/13 :
 43ند م القغض اصثاح :ميو كت نل منغ هو الةغع من منغ الل نلن من زفت اغكوت ن ت مقلنأ ال امت ي ظغ :الج لص م370يد :

مة لر القغآ  :ال لشغ :حاال ال لب الدلةةأ :ا  :ع النار نفة علي شليمل:ط1ت 1415يد د1994ر ت ومغمم د ل ل 90/2:ت ي ظغ :مول
ةزر م456يد ا ة لر :ال لشغ :كغيل علي يومف.1129/8 :



 







القواعد الفقهية املستنبطة من نهج البالغة ـ العباداتً(مناذج خمتارة)

 44ند م ال قت :يو كت يلحم علم القغض مي يو كت عللحم لةنا حغضت ي ظغ :الةليغمحي :نفةوح اليلشةي ندلصغ  :نوموعأ
الققو ا ماني الةقلال  :ال لشغ  :نوموعأ حاال الةدلالف :ا  :نوموعأ حاال الةدلالف:ط1ت 1432يد.ب .87/6:
 45ي ظغ :كلشف الغثلغ:نفة ةنمل م 1373يد  :افغيغ الةجلأ :ال لشغ :ر ال جلح 1359 :ت قت الةق مأ407/2 :ت ي ظغ :محي
الة

والي ندلصغ  :قواع مضواه الققو ااماني :ال لشغ :نمغاث نلحن لال :اقويت ال ن :علي الفةم امي :ط1ت 1416يد ت قت الةق مأ:

.229

 46الةيم ا م  :القواع مالقواخ 106 /1 :ت ي ظغ :محي الة

والي :ندجت قواع مضواه الققو ااماني.229 :

 (47ال لم ي :موي الدقغ ول زدقو ول مفلب م 328يد د329يد  :ال لحي:ال لشغ :حاال ال لب اامانةأ  :352/2 : 1367 :هل
مأأل الةنلةمل ماةلقلاليت :ة ي

نل

8ت الفةض ال لشلني:نفة نفنل 1091يد  :الواحي:ن ةوالام ر اانلر منمغ الة ن مل علةو النار  :ا

ما فة مادلمق  :ضةلغ ال يل ا صقيلني :ط1ت 1406يد ت مصقيل 734/5 :ت هل

نم از الف ةأ :نةغ ما  :حاال الف ي

 :ط2540/3 :1ت هل

رلزأ اللقغيب.

عزم الة نلت ة ي

4ت الغشيغي :نفة ندلصغ

 48ي ظغ :الةيم ال لني :يل ال يل ول علي ملدلنلي م 965يد  :الملخت الةيم ال لني :ا  :نغكز ا هفلث مال الاملم اامانةأ قنت
مةةلغ اللغاث ااماني :ط1ت  1421يد  1379 -ش ت .164 /1
 49ي ظغ:الزةملي :نفة ن ثقم ندلصغ  :القواع الققيةأ ماث ةقلايل حي الةاايب ا ال دأ :ال لشغ :حاال الق غ :ط1ت 1427يد د2006ر ت

حنةق.740/2:

 50؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :الف ةأ القت .39
 51ر . .الف ةأ القت .279
 52اول اوي الف ي  :شغح نيج ال ارأ.171 /19 :
 53اللقغم.183 :

 54ي ظغ :الدانأ الفلي :الفنل ول يومف ول علي ول الةثيغ م726يد  :افغيغ ا ة لر :ال لشغ :ن منأ آ ال ما علميت النار
للثللعأ مال ةغ454/1 :تي ظغ:الةيم ال لني م 980يد  :المض الج ل حي شغح ا أيل  :ا  :نغكز ا هفلث مال الاملم اامانةأ قنت
ةةلغ اللغاث ااماني :ط1ت 1422ه د1390ش ت قت الةق مأ240/1:ت ي ظغ :الدلنلي :نفة ول علي الةوموي م1009يد  :ن االك

ا ة لر حي شغح شغاخال اامار :ا  :ن منأ آ ال ما علميت النار  :ط1ت 1410يد ت نةي الةق مأ153/6 :ت ي ظغ :النغ؛ني
571يد  :الةلنوط :ال لشغ :حاال الةدغحأ للثللعأ مال ةغ ماللو يال :ومغمم _ ل ل 65/3 :ت ي ظغ :اول ق انأ :الةغ ي646/1:ت ي ظغ:ال ومي

:موي كغيل زفمم ول شغف م 676يد  :الةجةوع :ال لشغ  :حاال الق غ للثللعأ مال ةغ.419/6 :
 55نغيت.26:
 56القغايم ي :الدمل.171/7:

 57ا ن لالي :نغاضم م 1281يد  :كلل

ال ور :ا  :لج أ اللفقمق :ط1ت 1413يد ت ر هلقغي :قت الةق مأ15 :د.16

 58ااهثل اصثاح :يو م زف ت علم هثل الةيغت ي ظغ :الثللطللخي :علي م1231يد  :اليلض الةنلخت :ال لشغ :ن منأ ال ةغ
ااماني الللهدأ لجةلعأ الة الممل :ط1ت 1414يد ت قت الةةغحأ.362/4:
 59الفغار اصثاةلن :اللفغيت يو ؛ثل

 :القواع مالقواخ .28/2 :

الةلالع حي اغك القدت الزنلنت ي ظغ :اللفغاني :الف اخق ال لظغم156/13:ت ي ظغ :الةيم ا م

 60ي ظغ :مول نجةت الة غي م970يد  :اللفغ الغاخق100/2:ت ي ظغ :الةغاري :الفنم ي م1250يد  :الد لميل الققيةأ :ال لشغ:

ن منأ ال ةغ ا ماني الللهدأ لجةلعأ الة الممل :ط1ت 1417يد ت قت الةق مأ550 /10:ت اللج والحي :القواع الققيةأ :ةنل الةنوي
م 1395يد  :القواع الققيةأ :ال لشغ  :اليلحي :ط1ت 1419يد .ب د 1377ش 251/5ت ي ظغ :محي الة

والي :ندجت قواع مضواه

الققو ااماني.189:
 61نفة .33 :
 62ر.



.33:

 





القواعد الفقهية املستنبطة من نهج البالغة ـ العباداتً(مناذج خمتارة)



 63الفجغام.17 :
 64الثللطللخي :نفة ةنمل م  :الةم از حي اقنمغ الق اغ  :الةلعأ الة الممل حي الفو م الدلةةأ :قت الةق مأ.247 /18 :
 65ي ظغ:اللج والحي :ةنل الةوموي م 1395يد  :القواع الققيةأ .251/5:
 66؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :الف ةأ القت .145
 67ر.

:الف ةأ القت .145

 68ل مب وةضو  :ا

ةف نيج ال ارأ.295 :

 69القغايم ي :الدمل.394/5:
 70الدانأ الفلي :ااكغم الققيلغ5/5:ت ي ظغ :الز م ي :اافلف النلحم الةلقمل هةغح علور ال يل.652/6:
 71ي ظغ :اللج والحي :القواع الققيةأ231/1 :ت ي ظغ :الة ثقوي :نلخأ قلع م حقيةأت .136

 72ي ظغ :الةم اغ ي :القواع الققيةأ104-103/2 :ت ي ظغ :نفة الن ندلصغ  :هفوث حي القواع الققيةأ :ال لشغ :حاال الةلقمل :ط1ت
1432يد.ب ت ومغمم.36/1:
 73ال لم ي :ال لحي538/3 :ت هل آحا ال

قأتة و 4تالةجلني ا م  :نفة اقي م1070يد  :المضأ الةلقمل حي شغح نل نزفضغت

الققةو :ال لشغ :و ةلالح حغي ك مماني نفة ةنمل كوشلن وال :ا  :ةنمل الةوموي ال غنلني د علي و لت ا شليلالي62/3:ت الفغ الدلنلي:

مملخت الةةدأ آ ال ما ع 132/9:تهل 14نلزنلفب للة
 74ال لم ي :ال لحي538/3 :ت هل

آحا

ال

ب مالدلنت املدةللو نل ا ح

ما الالةلال للةللك مالقو لوت ة ي .5

قأتة و .4

 75ي ظغ :الثومي :الالاف29/2 :ت ي ظغ :الةفقق الفلي :الةدل غ587/2 :ت ي ظغ :الةم اغ ي :القواع الققيةأ.110/2 :
 76الثومي :الالاف29/2 :ت كلل

الزكلم.

 77ي ظغ :ا يغماني :نفة هلقغ ندلصغ  :الفلقأ ال لل أ حي مملو يل ال لني :ال لشغ :قلت ط1ت 2007ر ت طي اغ .165/1:
 78؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :الوصةأ القت 25ال يل علةو النار لةل زنلدةلو علم ال
 79ر.

قلم.

 :الوصةأ القت .25

 80اول اوي الف ي  :شغح نيج ال ارأ.154-153 /15:
 81ي ظغ :الدانأ الفلي :الفنل ول يومف الةثيغ م : 726ااكغم الققيلغ :ا  :ن منأ آ ال ما علميت النار نةةلغ اللغاث:

ط1ت 1414يد 19 /5 :ت ي ظغ :الن زماالي :القواع الققيةأ حي حقو اانلنةأ.242/1:
 82اللو أ.103:
 83ي ظغ :الن زماالي :القواع الققيةأ حي حقو اانلنةأ.243/1:
 84الثومي :الةلنوط.90/1 :

 85اول حاليس الفلي :موي الدقغ نفة ول ن

وال م  598يد :النغاخغ الفلخغي للفغيغ القللمأل:ال لشغ :ر ن منأ ال ةغ ااماني:

ا  :ن منأ ال ةغ ااماني الللهدأ لجةلعأ الة الممل قت الةق مأ ت 1410يد ت .447/1
 86الدانأ الفلي :ااكغم الققيلغ.19/5 :
 87ال لملني :عاغ ال يل اوي ه غ ول نندوح م  587يد  :و اخال ال

لخال حي اغامب الةغاخال:ط1ت 1989ر ت هلانلل .6/4 :

 88نللك ول منس :يو موو ع ع نللك ول منس ول موي علنغ انصلفي الفةمغي الة ني م 179يد ت حقةو منف ثت ميو صلةب

الةا

الةلل ي حي الققو اامانيت ي ظغ :النةدلني م  562يد  :انننل  :ال لشغ  :حاال الج ل للثللعأ مال ةغ ماللو يال :ا ماق زت

مادلمق :ع ع عةغ الللالي :ط1ت 1408يد1988 -ر .177/5 :
 89ي ظغ :نللك ول منس :الة منأ ال غأل.254/1:
 90الفثل

الغعم ي :يو زفمم ول نفة ول نفة ول ع الغةةل ول ةنمل الغعم يت مل هة أ م أ 902يد نل حقيلغ الةلل ةأت

 91الفثل

الغعم ي :نوايب الجلمت.194 /3:

ي ظغ :الزالكةي م1410يد  :ا عار :ال لشغ  :حاال الدلت للةايمل :ط5ت 1980ر ت ومغمم د ل ل .169/8 :



 





القواعد الفقهية املستنبطة من نهج البالغة ـ العباداتً(مناذج خمتارة)

 92الةلحدي :انر :53/2 :هل



ال يل هللزكلم.

 93ي ظغ :مول ق انأ :ع ع ول اةة ول نفة م  620يد  :الةغ ي :ال لشغ :حاال علت ال لل  :ا  :ع ع ول ع الةفنل اللغكي
–ع القللح نفة الفلو2010 :ر ت الغيلض.526-544 / 2 :
 94ي ظغ :الدانأ الفلي :ااكغم الققيلغ19/5 :ت ي ظغ :الن زماالي :القواع الققيةأ حي حقو اانلنةأ244/1:د .245
 95؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :ا  :صلفي ال لل .519 :

 96الواح نغ ةأ :حي ظا نيج ال ارأ.373 /4 :
 97مول ن ظوال :لنل الدغ .266/2:

 98ي ظغ :الةلحدي :انر147 /2 :ت ي ظغ :اول ق انأ :الةغ ي.159/3 :

 99ند م اةةزيل اصثاةلن :منل يل ممقوايل ت الجوايغي  393يد  :ال فلح  :ال لشغ :حاال الدلت للةايمل  :ا  :مةة ع الغقوال

الدثلال:ط4ت  1407د1987ر .875/3:

 100ي ظغ :ال لشلني :ننلق م ن االك القواع من ليم ضواه

القواخ 163 :ت ي ظغ :محي الة

الققو

والي :ندجت قواع مضواه

ااماني.129 :
 101الةجلني :نفة اقي م1070يد  :المضأ الةلقي حي شغح نل نزفضغت الققةو :ال لشغ :و ةل حغي ك :ماني نفة ةنمل كلشلنموال:

علق علةو :ةنمل الةوموي د علي و لت ا شليلالي40/2:ت الةل ن الاني :نفة صلل

م 1081يد  :شغح اصو ال لحي :ال لشغ :حاال ةةلغ

اللغاث الدغ ي :ضل ما  :علي علشوال :طت  1421يد– 2000ر ت ومغمم – ل ل .189/12 :
 102ي ظغ :ال لشلني :ننلق م ن االك القواع من ليم ضواه القواخ 163 :ت ي ظغ :الةم اغ ي :الققوت القواع الققيةأ.177 :
 103الدانأ الفلي :موو ن

وال الفنل ول يومف ول الةثيغ ا م ي م 726يد  :نالللف الةةدأ :ا  :ن منأ ال ةغ ااماني:

ط1ت 1413يد ت قت الةق مأ246 :ت ي ظغ :محي ن

وال :ندجت قواع مضواه الققو ااماني.129 :

 104؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :الالثلأ القت 192انةم الالثلأ القلصدأ.
 105اللنلغي :ويج ال للرأ حي شغح نيج ال ارأ.121 /13 :
 106؛ثب اانلر علي علةو النار  : :نيج ال ارأ :الف ةأ القت .249
 107اللفغاني :مول نم ت :شغح نيج ال ارأ.394/5:

 108؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :الالثلأ القت .192
 109ر: .الالثلأ القت .192
 110الجليت اصثاح :يو الاي لةس لو علتت مي انو الةدغمف هجيلوت ي ظغ :ال لخم ي :نفة ول ةم ال م1082يد  :الفلشةأ علم
صو ال لحي :ال لشغ  :حاال الف ي

للثللعأ مال ةغ :ا  :نفة ةنمل حالايلي:ط1ت 1424يد د1382ر 131:ت ي ظغ :القةي :رار الضل

م1332يد  :قاخ القغاخ  :ال لشغ :ن منأ نمغاث ن وم :ط1ت 1482يد تقت الةةغحأ.644/1:

 111الدللت اصثاح :يو محعلغ لم نل زةةت الةلقي ا زيان لللقوأل ن زلأ الدلت ةدثم للةلقي ة ت الدلةلغ نل مالو ا ا اغر منفوت ت

يا  :يم ت ندلصغ :ندجت ن ثل ا صو  :ال لشغ :حاال الاللمت:ط1ت 1424يد تومغمم.133/1:

 112ي ظغ :الة ثقوي :القواع الققيةأ134/1:ت ي ظغ :الةم اغ ي :القواع الققيةأ 25/1:د26ت ي ظغ :الة ثقوي :نلخأ قلع م حقيةأت
.134

 113ال فت.43 :

 114القةي :علي ول وغاهةت م 329يد  :اقنمغ القةي :ا  :طمب الةوموي الجزاخغي 1387يد .68/2:

 115ال لم ي :ال لحي30/1 :ت هل

حغض الدلت ممالو طللو مالف

 116ال ينوحي م1413يد  :ن للح ا صو اقغيغ هف

علةوت ة ي 1تالفغ الدلنلي :مملخت الةةدأ27/27 :ت ة ي .23

النم الالوخي :ال لشغ :ال مالي :ط5ت 1417يد تقت د ي اغ .455/3 :

 117المزحي م 1337يد  :الدلغم الو قم:ال لشغ :ن منأ ال ةغ ااماني الللهدأ لجةلعأ الة الممل هقت :ا  :ن منأ ال ةغ
ااماني:ط1ت 1417يد .48/1:



 





القواعد الفقهية املستنبطة من نهج البالغة ـ العباداتً(مناذج خمتارة)

 118؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :ال لل
 119وةضو  :ل مب :ا



القت 67االاي االملو لم ق ت ول العللس علنلو علم ن أ.

ةف نيج ال ارأ.299 :

 120القغايم ي :الدمل.121/2:
 121مول ن ظوال :لنل الدغ .233/5:
 122الةفقق الفلي :شغاخال انمار حي ننلخت الفا مالفغار322/1 :ت ي ظغ :ال جقي :الوايغ ال ار.356/21:
 123الةفقق الفلي :شغاخال اامار حي ننلخت الفا مالفغار.322/1:

 124ي ظغ :اللج والحي :القواع الققيةأ201/2:تي ظغ :الة ثقوي :نلخأ قلع م حقيةأ.324 :
 125ي ظغ :اللج والحي :القواع الققيةأ201/2:ت
 126آ عة اغ 104 :

 127الثللطللخي :اقنمغ الةم از ,372/3 :
 128الفغ الدلنلي :مملخت الةةدأ آ ال ما ع 203/16:ت هل

 24مووا

اليلح ال قس كلل

ا نغ هللةدغمف مال يي عل الة غ.

 129؛ثب اانلر علي علةو النار  :نيج ال ارأ :الالثلأ القت .156
 130اول اوي الف ي  :شغح نيج ال ارأ204-203 /9 :



 



