
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة )سلسلة

 "فمهً"( الفٌسبون على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 والَواِجب   الفَْرض  

 مفٌد ابو هللا عبد إلى

 
 :السؤال

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 3وورد فً الشخصٌة  ،تاركه وٌعالب فاعله ٌثاب نهأرض بفال تعرٌف سالمورد فً نظام اإل

 ى؟فما هو التعرٌف المتبن ...الفاعل ثابةإنه ٌعالب تاركه ولم ٌذكر أتعرٌف الفرض ب

 .فٌن هللا وبارن

 

 :الجواب

 البحث، سٌاق حٌث من إال الشخصٌة فً والمذكور النظام فً المذكور بٌن فرق هنان لٌس

 أو الطلب فً الجزم لرٌنة على االلتصار دون العام التعرٌف إلى ربأل كان النظام فً فالوارد

 وٌ ذَم   فاِعل ه   ٌ ْمَدح   َما ه وَ  والَواِجب   فالفَْرض   ذَِلنَ  وَعلَى... "2 النظام فً الوارد فً واضح وهذا الترن

 ما ه وَ  أَوْ  تَاِرك ه ، وٌ ْمَدح   فَاِعل ه   ٌ ذَم   ما ه وَ  والَحَرام  . تَْرِكهِ  َعلَى الِعمَابَ  تَاِرك ه   ٌَْستَِحك   ما ه وَ  أَوْ  تَاِرك ه ،

 ذكر نفسه الولت وفً "والمدح "الذم العام التعرٌف ذكر فهو "...فِْعِلهِ  َعلَى الِعمَابَ  فاِعل ه   ٌَْستَِحك  

 ألن فاعله مدح ٌذكر ولم تركه" على العماب تاركه ٌستحك ما هو"2 فمال الفرض فً الجزم لرٌنة

 هً الترن على العموبة ولكن مندوباً، ٌكون لد بل فرض الفعل أن بالضرورة ٌعنً ال الفاعل مدح

 العماب فاعله ٌستحك ما "هو فمال للحرام الجزم لرٌنة ذكر عندما وهكذا... بد وال الجزم تفٌد التً

 .فعله" على

 التعرٌف على ولٌس الجزم لرٌنة على فركز أصولً بحث فهو 3 الشخصٌة فً التعرٌف أما

ً  ٌذم الذي هو والواجب"2 فمال العام ً  لصداً  تاركه شرعا ً  تاركه ذم ومعنى. مطلما  فً ٌرد نأ شرعا

ً  لكان تركه لو بحالة أنه على ،الصحابة إجماع أو ،هللا رسول وسنة ،هللا كتاب ً  مستنمصا  وال. وملوما

ً  الشارع خطاب كان وإذا ...الشرع فً الذم هو المعتبر بل ،الفعل لترن الناس ذم فً عبرة  متعلما

ً  الفعل ترن بطلب ً  طلبا ً  ٌذم الذي هو والحرام. المحظور وٌرادفه الحرام فهو جازما  "...فاعله شرعا

 أن على ٌدل ما لفعل الفاعل ذم ألن المدح على ٌركز ولم الذم فذكر للجزم المرٌنة على ركز فهنا

 لم ترى وكما فرض، الفعل هذا أن على ٌدل لالفع ترن ذم وكذلن الجزم، ٌفٌد فالذم حرام الفعل هذا
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 المندوب فاعل كذلن بل مدحٌ الفرض فاعل فمط فلٌس الجزم ٌفٌد ال هنا المدح ألن المدح ٌذكر

 .ٌمدح

 ه وَ  والَواِجب   فالفَْرض   ذَِلنَ  وَعلَى... "2 ورد فمد وأعم أشمل النظام فً الوارد أن هً والخالصة

 فَاِعل ه   ٌ ذَم   ما ه وَ  والَحَرام  . تَْرِكهِ  َعلَى الِعمَابَ  تَاِرك ه   ٌَْستَِحك   ما ه وَ  أَوْ  تَاِرك ه ، وٌ ذَم   فاِعل ه   ٌ ْمَدح   َما

 على ٌركز الثالث الشخصٌة فً والوارد "...فِْعِلهِ  َعلَى الِعمَابَ  فاِعل ه   ٌَْستَِحك   ما ه وَ  أَوْ  تَاِرك ه ، وٌ ْمَدح  

ً  ٌذم الذي هو "والواجب2 دور فمد الجزم، لرٌنة ً  لصداً  تاركه شرعا ً  تاركه ذم ومعنى. مطلما  شرعا

ً  لكان تركه لو بحالة أنه على ،الصحابة إجماع أو ،هللا رسول وسنة ،هللا كتاب فً ٌرد نأ  مستنمصا

 ً  خطاب كان وإذا ...الشرع فً الذم هو المعتبر بل ،الفعل لترن الناس ذم فً عبرة وال. وملوما

ً  الشارع ً  الفعل ترن بطلب متعلما ً  طلبا  ٌذم الذي هو والحرام. المحظور وٌرادفه الحرام فهو جازما

 ً  ."...فاعله شرعا

 .الكفاٌة هذا فً ٌكون أن آمل

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ 1431ذو المعدة  22

 م01/00/2010 الموافك

 
 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

 type=3&theater؟/73741828.122848424578904/883689121828160

 

 على غوغل بلس:)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://plus.google.com/u/1/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/Fc3DjaduQLD 

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/883689121828160/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/883689121828160/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/1/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Fc3DjaduQLD
https://plus.google.com/u/1/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Fc3DjaduQLD

