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 الدرس األول 

¹ 
± 

 
وأصحابه  آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل    احلمد 

أما   ‘  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  ،التابعني
 بعد: 

علم الشرعي  فنزوالً عند رغبة إدارة املعهد يف أن أشارك بدرٍس ينشر يف معهد شبكة ال 
 ́   نسأل هللا   ،اليمن وخارجهاهذا املعهد الذي يتابعه جمموعة كبرية من طلبة العلم من داخل  

أن ميدان ابلعون والصواب   ´  يبارك فيمن أنشأه أو أشار وسعى يف إنشائه، ونسألهنفعه، وأن  
 . والسداد والرشاد

ية لإلمام املفسر األصويل  وقد مت االختيار يف أن تكون املشاركة يف دراسة القواعد الفقه 
ىل إالعلم    طالبن القواعد الفقهية حاجة  وذلك أل  -¬  -عبدالرمحن بن انصر السعدي  

ألهنا جتمع له شتات املسائل    ؛ة فال بد لطالب العلم من معرفة القواعد الفقهيةا ماس  معرفته
رها  املسألة ونظائوجتعله يعرف    ،و حتت القواعدأالفقهية املتفرقة حتت قاعدة من هذه القواعد  

ن طالب العلم ال يتيسر له الوقوف أل  ؛من املسائل اليت مل حيفظها ومل يذاكرها من قبل ذلك 
راد أما اذا  أ  ،وكان قريباً   ،مر سهالً ذا كان متقناً للقواعد كان األإ  لكن  على كل مسألة بعينها

ورمبا    ، ويشق عليه  فهذا يطول عليه،فراد املسائل  أو   ،ن حيفظ الفقه من خالل حفظ املسائلأ
 كما ذكر احلافظ ابن عبد الب  ؛  حباطيصاب ابليأس واإل، و عليه الطريق يف املستقبليتعكر  
َتِهي ِإلَْيِه أََبًدا ؛ َفِلَذِلَك َتَشعََّبْت َفِلَذِلَك َمْن رَامَ " :حيث قال¬   َواْعَلْم ََي َأِخي َأنَّ اْلُفُروَع ََل َحدَّ ََلَا تَ ن ْ

  "رَاِء الر َِجاِل فَ َقْد رَاَم َما ََل َسِبيَل َلُه َوََل ِبَغْْيِِه ِإلَْيهِ َأْن ُيُِيَط بِ 
فالقواعد الفقهية   ؛كما يف جامع بيان العلم وفضله¬    ابن عبد البهكذا يقول احلافظ  
ن يستنبط أهنا تعطي طالب العلم ملكة فقهية يستطيع من خالهلا  إف  ؛فائدة معرفتها عظيمٌة جدا

حداث واملسائل املستجدة اليت مل تكن معروفًة حكام على الوقائع واألزل األينن  أحكام و األ
 † بطالب العلم أن يعتين ابلقواعد واألصول وهلذا اعتىن علماؤانأسالفنا فكان األحرى  عند
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الزمان للغة    يف قدمي  للفقه    ،صوالأوحديثه فجعلوا  لل  ،صوالأوجعلوا   ،صوالأ  حديثوجعلوا 
من "   : كما قال بعضهم  ،صول يعني على فهم الفنونن األأل  ؛صوالألتفسري  يضا جعلوا لأوهكذا  
 ، ي حرم الوصول اىل مراده من معرفة العلوم اليت يرومها ويطلبهاأ  "صول حرم الوصولحرم األ

شاء هللا تعاىل إن  وسنذكر شيئاً من ذلك    ،وهناك فوائد كثرية تتأتى ملن حفظ القواعد الفقهية
 : يف املنظومة -¬ - املصنف عند قول

فاااا اااا ااااااا     ااااعاااا اااا  لاااااااا    لااااعاااا   َك   فااااااالىاااِا
 

 جااااااااالئااااااااادااااااااا      ااااااااااااااااااااااال ااااااااا      ااااااااااااااااااااااا       
ِ اااااا اااااا فاااااا  اااااا اااااا       ئاااااا    اااااادااااااعاااااا    اااااا   

 
ل  وفااا   ااااااا    َ قاااااااااااااااا  اااااااَ     ااااااا    ااااااا  َااا    سااا   و اااا  اااَ

ول من فرق بني  ألعل و  ،صول الفقهأمع علم  ممزوجة والقواعد الفقهية كانت فيما مضى   
 "،الفروق"كما يف كتابه  ¬    مام القرايفاإل  وهصول الفقهية بعد ذلك  القواعد الفقهية واأل

بني  أقد  و  فروقاً  العلم  األهل  والقواعد  الفقهية  ترتكز يف   ،صوليةالقواعد  الفروق  ولكن هذه 
 :مرينأ

حكام الشريعة خبالف أصولية عامٌة شاملة تشمل مجيع  ن القواعد األأ  :ولمر األاأل 
 . هنا خمتصة ابلفقهإالقواعد الفقهية ف

ن القواعد الفقهية عليها العمل مباشرة خبالف القواعد الفقهية فال يعمل  أ  :ينالفرق الثا 
قاعدة    ؛ال بواسطة الدليلإهبا   هذه قاعدة فقهية عليها العمل   "املشقة جتلب التيسري"فمثالً 

عمل هنا ال ي  إصولية فمىت وجدت املشقة حصل التيسري خبالف القاعدة األ ؟مباشرة كيف ذاك
بواسطة  إ  هبا قاعدة  الدليل مثالً ال  للوجوب األ" عندان  بواسطة أقاعدٌة    "مر  يعمل هبا  صولية 

ن أفنجد  ؛  [43]سورة البقرة:  { من زن}تعاىل:    الدليل أنيت اىل الدليل مثالً وهو قوله
 ؟ ية ماذا يقتضيمر املوجود يف اآلطيب هذا األ  ( قيموا الصالةأو )مراً وهو قوله  أيف الدليل هذا  
مر اجملرد يقتضي الوجوب ضي الوجوب األت طالق يقعند اإل  األمر  وهيية  صولأنيت ابلقاعدة األ

 .ية وجوب الصالةفادت اآلأاذاً 
والقواعد األ  الفقهية  القواعد  بني  الفروق  الفقهية بعد ذلك   ،صوليةهذا من  والقواعد 
مصنف مستقل  موعة يف  لم تكن جمف تعاىل    †   ويف كتب العلماء  ،ئمةوثة يف كالم األ بثكانت م

ول من مجع القواعد أولعل    ،ومنثورة يف كالم الفقهاء ويف كتبهم  ،ن بل كانت متفرقةهي اآلا  كم
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مساه  أصول  بو احلسن الكرخي من احلنفية يف كتاب األأالفقهية يف مصنٍف مستقل فيما نعلم  
 . القواعد الفقهيةول كتاب مستقل نعلمه يف فن أهذا  "صول الكرخيأب"صول يسمى األ

  ياً ساسه سواء كان هذا الشيء حس   أصل الشيء و أ  : اللغةعدة والقاعدة يف القواعد مجع قا
 . و كان معنواي كقاعدة الدينأكقاعدة البيت 

 .غليب ينطبق على معظم اجلزئيات أهنا حكٌم إب اما يف االصطالح عرفوهأو  
ينطب بعضهم حكٌم كلي  اجلزئيات   قوقال  مشاح  ،  معظم  وال  وقيل هذا  يف    ةقيل هذا 

ىل عدم  إغليب نظر  أ بقوله  الن من عب    ؛غليبأو قيل حكم  أ   اء قيل حكم كليسو   الحطاالص
هنا حكٌم كلي ومن عب إب  ،استثناءات كثريةدخلها  عد  القوا  ضن بعكثري من القواعد أل  داضطرا
على كل    ، اعتبار القاعدةعلى    القواعد ال تؤثر  ضن هذه االستثناءات اليت من بعأىل  إنظر  

 : قال¬    سالم ابن تيميةكلف يف االصطالح كما ذكر ذلك شيخ اإل توال  ،حال ال مشاحة
  مة الذين كانوا اعلم الناس بعد النيب هل القرون الثالثة من هذه األأ كانت كان املعروف عند  

التعاريف موجوداً عندهم  ‘  ،هذه القواعد الفقهيةت  فن  ن ص  أوبعد    ،مل يكن تكلف هذه 
وتنوع العلماء يف أتليفهم    ،تعاىل  †   العلماء  أتليفات ت  تتابعقل ة  ومجعت يف مصنفاٍت مست
ومنهم من    ،ومنهم من جعلها خمتصرة  ،فمنهم من جعلها مطولة  ؛وكتاابهتم يف القواعد الفقهية

خذ ا راد  أعلى من    ل  ه  س  ن ي  أجل  أورة بقصد التسهيل من  ثمنهم من جعلها من و   ، جعلها منظومة
ا هنأل ؛ البداءة ابملختصرات  † ن من عادة علمائنان أيخذها بسهولة ولكن كاأهذه القواعد 

ميشي على طريقة و قى  لابملختصرات هذا مما جيعل الطالب يت  ةفالبداء  ت؛التعني على فهم املطو 
ويبين املطوالت   ،تصري كقواعد ميشي عليهااملختصرات  ن  خذ العلم وألأالتلقي و السلف يف  

هو من املختصرات  ¬    مام السعدياإلن شاء هللا كتاب  إوالكتاب الذي سندرسه    ،عليها
 .النافعة
 ¬   مام السعدين شاء هللا مقدمة اإلإنقرأ يف هذا اجمللس  

 املقدمة
ن شاء هللا عند التعليق على إسيأيت التعليق على البسملة ، بسم هللا الرمحن الرحيم :قال 
والثناء عليه   ،مد هلليدينا وهكذا احلأن البسملة يف بعض النسخ ومنها النسخة اليت بني  النظم أل
 .التعليق على ذلك عند التعليق على املنظومةسيأيت 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
من يهده هللا فال مضل له  وسيئات أعمالنا،    ،نفسناأونعوذ ابهلل من شرور    ،حنمده ونستعينهاحلمد هلل  

وأشهد أن حممداً عبُده و رسولُه  ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له .
 .تسليماً كثْيا  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

   ستعينهاحلمد هلل حنمده ون :قوله 
وهذا االقتصار على ونستعينه موافق حلديث    ،هنا اقتصر على ونستعينه ومل يزد ونستغفره

ابن   يف حديثموجودة  ونستغفره  زايدة  و   ،مام مسلماإل  صحيح  يف  ƒ  هللا بن عباس   عبد
فقد    ؛فمن اقتصر ومل أييت بزايدة ونستغفره  ؛يضاً صحيحأوهو خمرج يف السنن وهو    ¢  مسعود

و بذاك أصاب ووافق الدليل فمن عمل هبذا  أ  أيضاً ومن زاد ونستغفره يف خطبة احلاجة    ،صاب أ
 .ال أبس بذلك كله

   نانفسأونعوذ ابهلل من شرور وقوله  
عاذ منها قد تكون موجودة  رور النفس وشرور النفس املستيف هذا االستعاذة ابهلل من ش

ن تضران  أوقد تكون غري موجودة فان كانت الشرور موجودة يف النفس فعالً نستعيذ ابهلل من  
ن توجد يف النفس هذه الشرور فالدعاء أن كانت غري موجودة فنستعيذ ابهلل من  إو   ،هذه الشرور

 ، ن يكون يف نفسي شرأعوذ ابهلل من  أ  يعينمرين  ل لألذة ابهلل من شرور النفس حمتمو االستعاأ
 .كان الشر موجوداً يف النفس  إنو يصيبين شرها أرين ضن يأعوذ ابهلل من أو 

   عمالناأومن سيئات  :وقوله
 مل خل}:  ومنه قوله تعاىل  ،عمال املنكرةعمال قيل عقوابت األاأل  ات سيئ

 . [34]سورة النحل: {جم هل
مرين ن حيمل هذا على األأوممكن    ،يت جنتها النفوس اصي الي املعأعمال  وقيل سيئات األ

ن تقرتف أوكذلك يستعاذ ابهلل من السيئات    ،عمالفيستعاذ ابهلل من عقوابت األ  ؛واملعنيني
 . املعاصي ىن اليت هيوجت

  لهمن يهدي هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي  :وقوله 
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قبوله فال مضل له يعين فال  ملعرفة احلق و ويلهمه هللا    ،ي من يوفقه هللاأمن يهدي هللا  
 .راد له اهلدايةأو  ،ن هللا قد هداهن يضله ألأحٌد أيستطيع 
ن هذه اهلداية  حٌد هدايته ألأي من يضلل هللا فال هادي له يعين فال ميلك  أومن يضلل   

التوفيق واإل  ا ميلكهوال    ،وال ميلكها ملك   ،ال ميلكها نيب  ´  ال هللا إهلام ال ميلكها  اليت هي 
وهي املنفية يف   ،ال هللاإال ميلكها    ´  وهذه هي اهلداية املختصة ابهلل ،حدأصاحل وال ويل وال  

 . [56]سورة القصص:  {ىك مك لك اك يق}قال تعاىل: : ‘  قوله تعاىل لنبيه حممدٍ 
 خره آىل إ ‘ ن حممداً عبده ورسولهأشهد أهللا وحده َل شريك له و َل إله إن َل أشهد أو وقوله  
ال  إ ال متبوع حبٍق  أعرتف  أصدق و أقر و أو   ،ال هللا إمعبود حبٍق    ال  أعرتف أقر و أ  أي  شهدأو  
 .‘ رسول هللا
 ،واالستغفار ،واالستعاذة ،وها هنا فائدة مهمة ينبغي التفطن هلا ملاذا ذكرت االستعانة 

 ىل الشهادتني قال إنفسنا لكن ملا جاء  أبلفظ اجلمع وأتمل ونستعينه ونعوذ ابهلل من شرور  
فراد عبده ورسوله يعين بلفظ اإل  ن حممداً أشهد  وأال هللا وحده ال شريك له  إله  إن ال  أشهد  أو 

 ؟ ما السر يف ذلك 
ن نستعينه  أ  على  حاديث كلها متفقةاأل¬    حاديث كما ذكر ابن القيماتفقت األ 

فراد  إلما الشهاداتن ابأنفسنا كلها ابلنون يعين بلفظ اجلمع و أونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور  
 ؟ ر يف ذلك س ما ال  ؟فراد لكن ملاذاجاءت ابإل
نه ملا كانت الشهاداتن ال  أ ¬    سالم ابن تيميةهل العلم ومنهم شيخ اإلأذكر بعض   
ن أحٍد  أال بد لكل    أفردت أيحد وال تقبل النيابة شهادًة ال تقبل النيابة  أحٌد عن  أيتحملها  
تعاذة واالستغفار وحنو  الف االستعانة واالسن حممداً رسول هللا خبأال هللا و إ له  إن ال  أيشهد  
خاه أ ن يصيب  أوهكذا يستعيذ ابهلل من    ،خيههذه تقبل النيابة حبيث يستغفر املسلم ألذلك  
خيه املسلم يعين تدخل هذه ملا كانت تدخلها النيابة ذكرت بلفظ وهكذا يستعني هللا له أل  ،شرٌ 

 نفسنا أ من شرور اجلمع فيقال حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل
ن االستعانة مثالً االستعاذة واالستغفار كل  أخر وهو  آ  وجهاً ¬    يضاً ابن القيم أذكر  
ن أن يكون للغري يعين يستحب  أن يكون للشخص و أنشاء والطلب يستحب  إهذا طلب و 

خوانك إن تطلبه لغريك من  أن تطلبه لك و أتطلب املغفرة لك وهكذا عمل اخلري يستحب  
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ا ا يف قلبك وعم  م  عال هللا ختب  إله  إن ال  أشهد  أ خبار ملا تقول  إما الشهادة فهي  أو   ،املسلمني
نه يعلم حبال نفسه أل  ؛ال عن نفسهإ والشخص ال خيب    ،تعتقده اخلب هذا متعلٌق بيقني القلب

ن تقول أالغري فال يصلح  هذا  ن خيب عن الغري وهو ال يعلم حبال هذا الغري وال بباطن  أما  أ
نت ال تعلم حبال غريك فكيف ختب  أبده ورسوله و ن حممداً عأال هللا ونشهد إله إن ال أ ونشهد

سبب   توجيه  هذا  بلفظ   ،الشهادتنيإفراد  عنه  واالستغفار  والسعادة  االستعانة  ذكر  وسبب 
ال هللا إله  إن ال أن الشهادتني ذكرت بلفظ اجلمع ونشهد  أئمة  وجتد يف بعض كتب األ  ،اجلمع

عبده ورسوله هذا قد يكون تصحيفا كما ذكر بعض حممداً  ن  أله ونشهد    وحده ال شريك 
 . و يكون تصحيفاأن هذا قد يكون من عمل النساخ أاحملققني 
 ما بعدأوقوله  
من  ضما بعد هذي كلمة فصل يعين كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها وهي حرف متأ 

مبهما مهما رها النحويون  يف جواهبا وقدالفاء  تدخل  ¬    للشرط ولذلك كما ذكر القرطيب
 .مر كذا وكذايكن من شيٍء بعد فاأل

 . فإين قد وضعُت يل وإلخواين منظومًة ُمشتملًة على أمهات قواعِد الدينوقوله  
وإل يل  وضعت  فاين  اإلقوله  تواضع  من  هذا  السعديخواين  سينتفع  أ ¬    مام  نه 

ا كما لعلماء سيستفيد منهاستفادها من كتب ا  واليت  وسيستفيد من هذه القواعد اليت نظمها
يف تقريب العلم   †  العلماءساليب  أوهذا من    ،جعل هذه القواعد منظومةو   ،يستفيد منها غريه
روق للسمع أسهل حفظا وهكذا  أسهل من النثر عند غالب الناس  أن النظم  ويف تسهيله أل

حيث   يف مقدمة منظومته ¬    ىل هذا السفاريينإشار  أبطأ نسياانً كما ذكر بعضهم قد  أو 
  :قال

لاااااااال     اااااااا    اااااااادااااااااعاااااااا  ئاااااااا    صاااااااااااااااااااااال  
 

قاااااااااااااااااااا       اااااا اااااا اااااا    ياااااادااااااساااااا اااااا        ن 
اااااااا   اااااااا اااااااال   ي ااااااااااااااااااااا اااااااا   ااااااااعاااااااا اااااااَا   ناااااااال 

 
ئاا   اا ااااااا   اا   وي ااااااااااااااَا ِول  ااع ااااااااااااااا اا    أ ياا

فالقواعد    ؛نه مل يستوعب كل القواعدأمهات قواعد الدين يف هذا  أمشتمل على    :وقوله 
وقد   ،ا قواعد كثريةصول القواعد اليت يندرج حتتهأ مهات و أهم هذه القواعد و أا ذكر  إمنكثرية و 

ذكر يف هذه املنظومة مخساً من القواعد الكبى الكلية املتفق عليها كما سيأيت ذكرها وبياهنا 
 .ن شاء هللا تعاىلإيف مواضعها 
 . كثْية املعاينلفاظ فهي  ن كانت قليلة األإوهي و  :وقوله
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 ،اجلزئيات تها معظم  نه يندرج حت إف  ؛ن كانت قليلة اللفظ لكنها كثرية املعىنإنعم القاعدة و  
مثلة توضحها وتكشف هلا أب  لومث   ،تعاىل شرحاً بسيطاً هلذه القواعد¬  وقد جعل املصنف

ين بعون هللا تعاىل وإحياانً واندراً  أمنا  إومل يذكر كل ذلك و   ،لفاظذكر بعض غريب األو   ،معانيها
ىل إكان منه حيتاج    بيات على املنظومة وشرح املصنف ماقتصر يف الشرح والتعليق على األأس

ما مل يكن مهماً و ن شاء هللا ونوضحه مبا يتيسر لنا  إو كذا نقرأه  أتعليق ما كان منه فيه غموض  
 ́   يضا فنسأل هللاأولضيق الوقت  ختصاراالجل التمشي مع أنرتكه ونقتصر على النظم من 

خل يف هذا ح من دين انصإخالص يف القول والعمل و ايكم اإلإن يرزقنا و أعانة على التمام و اإل
 . ن حيفظ املنظومة عن ظهر قلبأالدرس 
ن حيفظ املنت  أفهذا الذي انصح به    ؛احملفوظ لصق  منتذا جاء على  إالشرح والتعليق  ف 

سبحانك اللهم وحبمدك   ،ىل هناإنكتفي    ،ىل ما فوق ذلك إحفظ املتون تؤهل طالب العلم    نأل
 .ليك إنت نستغفرك ونتوب أال إ إلهال 
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 الدرس الثاين 
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أما   ‘  هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسولهالتابعني، وأشهد أن ال إله إال  

 بعد: 
 بسم هللا الرمحن الرحيم : ¬  عبد الرمحن بن انصر السعدي اإلمامفيقول 

اأَلْرف           َ ِ م           ْ احل           َْ  يِ   ل           ِ ع           َ ال           ْ َّللَِّ   ُدِ 
 

رِ ِق.   ف        َ م        ُ َوال        ْ اِء  ي        َ اأَلش                  ْ ِا  ام        ِ  َوج        َ
غ      َ ِي      َرهْ   ال      ْ ِة  ع      َ َواس                 ِ ال      ْ ِم  ع      َ ال      ن      ِ   ِذي 

 
َرةِ   اه         ِ ب         َ ال         ْ ِم  ك         َ ْيَْه.  َواحل         ِْ ث         ِ ك         َ  ال         ْ

مِ   َدا          ِ الم   س                   َ ْا  م         َ الُة  الص                   َّ  ُثَّ 
 

 . ا ِِ ا       َْ يِ   َرش               ِ ق     ُ ال     ْ وِل  ال     رَّس               ُ ى  ل     َ  ع     َ
َرارِ   األَب              ْ ِه  ب             ِ ح             ْ َوص                       َ ِه   َوآل             ِ

 
اِر.  ف          َ           َ ال          ْ   ِ َرات          ِ م          َ ِ ي  ا           ِ  احل          َْ

   
وحيتمل    ،ن يكون املصنف هو الذي وضع البسملةأحيتمل    بسم هللا الرمحن الرحيم:  قوله

ومهما يكن فابتداء املصنفات واملؤلفات ابلبسملة   ،خسالناقبل  سملة هنا من  وضع البن يكون  أ
مطلوب  امٌر  الكرمي  ؛هذا  ابلقرآن  اقتداٌء  ابلنيب  ،ففيه  رسائله   ،‘  وأتٍس  يبتدأ  حيث كان 
 ، ن تبدأ ابلبسملةأنة يف الرسائل والكتاابت  هل العلم الس  أوهلذا قال بعض    ملة،ومكاتباته ابلبس 

فقد جاء عند   ؛يفتتح خطبه ابحلمد  ‰ النيبفتبدأ ابحلمد كما كان    خلطبما اأو 
: ك ان  ر س ول  هللا   مسلم   ل ه ، ُث     ‘ع ن  ج اب ٍر، ق ال  ، حي  م د  هللا  و ي  ث ين  ع ل ي ه  مب  ا ه و  أ ه  خي  ط ب  الن اس 
  : ل  ل ه ، و م ن  ي ض ل  »م  ي  ق ول  د ه  هللا  ف ال  م ض  ُث     «ري   احل  د يث  ك ت اب  هللا  ل  ف ال  ه اد ي  ل ه ، و خ  ن  ي  ه 

 (1) س اق  احل  د يث  مب  ث ل  ح د يث  الث  ق ف ي   
يضا يف  أو   ،ن املؤلفات واملصنفات مشتملة على الكتاابت أهل العلم  أ ولكن يرى بعض  

ن ما فيها ألوابحلمد    ،هنا رسالة مكتوبةابلبسملة أل  معىن اخلطب فتبدأ ابلبسملة واحلمد معاً 

 
 ( 867ح) 2/593صحيح مسلم  (1)
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ابلبسملة ف   ؛ويف ذلك كله اقتداء ابلقرآن الكرمي  ،كاخلطبةو كاملوعظة   القرآن مبدوٌء هبما معاً 
 .ةلدمواحل

لالستعانة الباء  يقولون  البسملة  مبح  ، ومعىن  متعلقان  واجملرور  مؤخر  ذواجلار  فعل  وف 
قام يقدر الفعل بسم ذا امل يف هفمثالً  ،يقدر هذا الفعل املؤخر مبا يناسب املقامفيناسب املقام 
 .و بسم هللا اقرأأهللا اكتب 
  : هل العلمأكثر  أهل العلم بل  أيرى بعض  و   ،´  لهلفظ اجلاللة علم على اإل  هللا  وقوله:

ىل لفظ إ تعود مساء احلسىنفجميع األ ؛مساءليه مجيع األإعظم الذي تعود ن هذا هو االسم األأ
وال يقال   ،مساء هللاأمن    الرزاق  ،مساء هللاأالعليم من    ،مساء هللاأن  فيقال الرمحن م  ؛ىل هللاإاجلاللة  
 . مساء الرحيمأو هللا من أ ،مساء العليمأهللا من 

 . ´ لصفة الرمحة هلل متضمنانامسان  الرمحن الرحيمقوله: 
 . لرمحة الواسعةابالرمحن اسٌم يدل على اتصاف هللا  :معنامها عند االجتماعو  

الرحيم هو املوصل رمحته ابلرمحة الواصلة إىل املرحوم فعلى اتصاف هللا  والرحيم اسٌم يدل  
 . والرمحن صفة ذاتية ،اذاً فهي صفة فعلية ،ىل من يشاء من عبادهإ

بين يا تشمل حىت  ن الرمحن الذي وسعت رمحته كل شيٍء يف الدنأ  هماوقيل يف الفرق 
 . خرةميان يف اآلهل اإلأبرمحته ما الرحيم فهو الذي خيتص أو  ،الكافرين والبهائم وغري ذلك 

ن احملامد كلها العامة أي  أالالم يف احلمد قالوا لالستغراق  احْلَْمُدِ َّللَِّ اْلَعِليِ  اأَلْرَفِ    :ُث قال 
 .´ ال هللإواحلمد املطلق ال يكون 

 . الثناء على هللا ابلصفات احلميدة أنه :عند املتأخرين تعريفه  راشتهاحلمد و 
  ثنيتومنه    ،مأخوٌذ من الثين وهو التكرارالثناء  ن  ألوذلك:    عليه انتقادوهذا التعريف  

يف احلديث القدسي قد فرق بني   هللا نوأل ،طفت بعضه على بعضعاحلبل اذا  وثنيتالثوب 
:    ‘ه ر ي  ر ة ، ع ن  الن يب       ع ن  أ ب  احلديث  احلمد والثناء ففي   : ق س م ت  ..."»ق ال   ق ال  هللا  ت  ع اىل 
ة  ب  ي ين  و ب ني   ع   د  ّلِل    ر ب   ال ع ال م ني {، الص ال  ، ف إ ذ ا ق ال  ال ع ب د : }احل  م  ب د ي ن ص ف ني  ، و ل ع ب د ي م ا س أ ل 
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: مح  د ين  ع ب د ي، و إ   : أ ث ىن  ع ل ي  ق ال  هللا  ت  ع اىل  يم {، ق ال  هللا  ت  ع اىل  : }الر مح  ن  الر ح   ع ب د ي، ذ ا ق ال 
..."»  (1) 

والثناء  بعض  و   ،ففرق هللا بني احلمد  بتعريٍف  أاحلمد عرفه  العلم  الثناءآهل  ،  خر غري 
تيمية احلمد شيخ اإل من عرف  حسن من رأيت  أو  ابن  قال احلمد  ¬  سالم  ذكر   : حيث 

 .هذا هو تعريف احلمد ، انتهى.جاللهإصفات احملمود مع حبه وتعظيمه و 
الذي يستحق احلمد  فهي الم االختصاص واالستحقاق   يقولون  الالم يف هلل  هللوقوله  
مثل   "احلمد هلل"هل العلم هذه الصيغة  أوهلذا قال بعض    ، واملختص به هو هللا  ،املطلق هو هللا

زيد وال احلمد لعمر لن يقال احلمد  أال يصلح  ف  هللا  غريلهلل ال تصلح  إال    هذه الصيغة ال تصلح
ما احلمد أ  ،حساٍن وخريإداه من  أسقدر ما  على  و حمصورا  أ  خمصوصاً   نسان محداً إمد كل  منا حي   إ

 هلل تعاىل املطلق العام الشامل فهذا ال يكون
الذي يشمل كل معاين  العلو املطلق ( وهو من أمساء هللا وفيه صفة العلو هلل العليوقوله )

 وعلو القهر  ¸وعلو القدرعلو الذات  ، العلو
 : منظومتهحافظ احلكمي يف  الشيخ قال 

 األحد الفرد القدير األزيل.     الصمد الب املهني العلي              
لن   عاااااااااا  َّ    اااااااااااااااااااااااَّ و لاااااااااا    ِ عاااااااااا  َّ  اااااااااا  اااااااااا  لاااااااااا 

 
و  جاااااااااا  َّ   لاااااااااا       ااااااااااااااااااااااااَ        لااااااااااَ   ن      

لَ   َ  ااااااااا  اااااااااَّ ااااااااا  و  ااااااااَا عااااااااا     دااااااااا  ل    اااااااااَ   ااااااااا      ااااااااا 
 

لَ   َااااااااا  اااااااااَّ ل      ااااااااا     ااااااااا  اااااااااَ لااااااااا  ااااااااا  عااااااااا     لااااااااا 
  

، أ ن   ‘ع ن  ع ائ ش ة ، ز و ج  الن يب     ف  فعالهأوالرفيق يف    ،حكامهأ  ي الرفيق يفأاأَلْرَفِ   وقوله  
، و ي  ع ط ي ع ل ى الر  ف ق  م ا ال  ي  ع ط ي ع ل ى   ‘ر س ول  هللا    : »اي  ع ائ ش ة « إ ن  هللا  ر ف يٌق حي  ب  الر  ف ق  ق ال 

و اه  " ، و م ا ال  ي  ع ط ي ع ل ى م ا س   ( 2)ال ع ن ف 
وهذه الصفة ال يشتق منها اسم    ،´  هذا وصٌف هلل  جاما  قوله  ْشَياِء َواْلُمَفرِ قِ ِا األَ َوَجامِ  

 ،شياء املتشاهبة يف احلكمجيمع بني األ أنه وصافه سبحانهأمن  ،فاهلل يوصف ابنه جيمع ويفرق

 
 ( 395ح) 1/296صحيح مسلم  (1)
 ( 2593ح) 4/2003صحيح مسلم  (2)
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هم  مجع بين  ،شياءأوفرق بينهم يف    ،شياءأوهكذا مجع بني خلقه يف    ،شياء املختلفةويفرق بني األ
 .وحنو ذلك  ،الصفات و  ،لوانواأل ،شكالوفرق بينهم يف األ ،واهليئة ،والرزق ،لق مثالً يف اخل
هو   ̧   ي صاحب النعم الواسعة الغزيرة فاهللأذي النعم    ِذي النِ َعِم اْلَواِسَعِة اْلَغ ِيَرهْ   :ُث قال 
 مل خل حل} عاىل: قال ت، والباطنة، الظاهرة، واخلاصة ،وهو صاحب النعم كلها العامة ،املنعم
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}قال تعاىل:  و   .[53]سورة النحل:  {حمخم جم هل

 . [18]سورة النحل: {نئ مئ زئ رئ
 . هو صاحب احلكم الباهرة الكثرية ¸ يضاً هللاأوهكذا 

  إال فما خلق هللا هذه اخلليقة كلها    وهكذا يف خلقه  كثرية  أحكامهم هللا سبحانه يف  ك  ح  
يعلمها هو ومجيع   و   اً يضأحكامه  أحلكٍم  ما ال  أسمبنية على حكم  نعلمه ومنها  منها ما  رار 

 .نعلمه
  
 
 

  :وقوله
مِ  َدا          ِ الم   س                   َ ْا  م         َ الُة  الص                   َّ  ُثَّ 

 
 . ا ِِ ا       َْ يِ   َرش               ِ ق     ُ ال     ْ وِل  ال     رَّس               ُ ى  ل     َ  ع     َ

َرارِ   األَب              ْ ِه  ب             ِ ح             ْ َوص                       َ ِه   َوآل             ِ
 

اِر.  ف          َ           َ ال          ْ   ِ َرات          ِ م          َ ِ ي  ا           ِ  احل          َْ
 .‘ ابلصالة والسالم على الرسول ثىنثىن عليه مبا هو أن محد هللا و أبعد  

والصالة من الناس ومن املالئكة    ،عند املالئكة  عليه  ثناؤه  ´  والصالة على النيب من هللا
 . على الرسول الدعاء

معلقفقد ذكر اإل   البخاري  العالية  أعن    امام  قالأب  ثناؤه عليه عند  »  :نه  صالة هللا 
 . «املالئكة

ن كانت من هللا فهي ثناؤه إن كانت من قبل العباد و إء له  الصالة على الرسول معناها الدعاف
   علىعليه يف املأل األ
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يف حياته فإن كان  .فات واآل ،ابلسالمة من الشرور ‘ هذا فيه دعاء للرسول :ما سالم قوله:
البالاي و   ، فات ومن اآل  رار،ش ومن شر األ  ،عداءنه يدعى له ابلسالمة من كيد األأمر واضح  األف

  واجلواب: ؟له ابلسالمةيدعى ه كيف لكن بعد موت
 . ن يسلم هللا جسدهأ -
ابلسالم  يدعىوهكذا   - أهوال  ةله  األ  اآلخرة،  من  دعاء  من  على  وهلذا  وهم  نبياء 

 . الصراط يوم القيامة اللهم سلم سلم
 . ن يسلم هللا شريعتأيدعى للرسول ابلسالمة السالمة املعنوية وذلك أيضاً  -

) أل ( يف  ف ‰  الرسول املراد به هنا حممد  َرِشيِ  اْ َا ِِ َعَلى الرَُّسوِل اْلقُ   :وقوله
 . مر بتبليغهأليه بشرٍع و إوحي أمن  :الرسولتعريف و .  لرسول للعهد ا

 .قريشالرسول من ف  ‰ نسبة للرسول القرشيوقوله  
 حط  مض خض}  :¸  ختم هللا به الرسل كما قال هللا  ،الذي ختم هللا به الرسالة  ا ا و 

 .[40]سورة األحزاب: { مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ
:  ‘ع ن  الن يب       ¢ه ر ي  ر ة     وعن أب ر ائ يل  ت س وس ه م  األ ن ب ي اء ، ك ل م ا »، ق ال  ك ان ت  ب  ن و إ س 

 ٌّ ٌّ، و إ ن ه  ال  ن يب   ب  ع د يه ل ك  ن يب   (1)  «...خ ل ف ه  ن يب 
 . بداأنبياء ال نيب بعده فالرسول هو خامت األ

 ني} :¸  كما قال هللا،  االتباعمنها:  يف لغة العرب تطلق على عدة معاين    اآلل  هلآو 
دخلوا أي  أ  .[46]سورة غافر:  {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

ل يف مثل وقد وقع اخلالف بني العلماء هل املراد ابآل  ،القرابةيضاً على  أطلق  وت    ،تباع فرعونأ
 ؟و القرابةأتباع هذه املواضع األ

  ل بيته ومن غريهمآتباع من ل األابآلن املراد أالظاهر و  
 .املؤمنون من قرابته لتباع فاملراد ابآلابأل لرنت اآلذا ق  إال إ 

 
 ( 3455ح) 4/169صحيح البخاري  (1)
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  ه مؤمناً به ومات على ذلك ولو ختللت  ‘  هو من لقي النيب   تعريفه:الصحاب  وصحبه 
 . صحردة على األ

 يف اآلل بل وقد دخل الصحوها هو هنا عطف الصحب على اآل هذا هو الصحاب  
 مك  لك }  :¸  كما قال هللا ملزيد شرفهم    العام  لىفيكون هذا من ابب عطف اخلاص ع

البقرة:  {... مم ام يل ىل مل يك ىك   . [277]سورة 
قد دخلتا يف عموم   كاةن الصالة والز أعمال الصاحلة مع  عطف هللا الصالة والزكاة على األف
ذا مثل قول هكو   ،ا بعد ذلك من ابب عطف اخلاص على العامعمال الصاحلة لكن ذكرمهاأل
 يي  ىي  ني مي زي  ري ٰى ين  ىن  نن}تعاىل:  هللا

 . [98]سورة البقرة: {خئ حئ جئ
يف عموم   ن جبيل وميكائيل قد دخال أكذلك من ابب العطف اخلاص على العام مع  

 املالئكة.
 .  هو كثري اخلريب  ر والبرار مجع ب  برار صفة لصحبه واألاأل األبرار وقوله
ومنازل الشرف يف الدين   ،ي الصحابة حازوا املراتب العاليةأ َ ارِ احْلَا ِِ ي َمَراِتِ  اْلفَ وقوله  

بعد النيب كما قال النيب )   مة هم خري األف  ،الدينهبم  وحفظ هللا    ‘  هنم انصروا رسول هللاأل
 خري الناس قرين ُث الذين يلوهنم ...(  

 : يف منظومته  ¬  قال السفاريين  
 و ااااااا اااااااح     ئااااااا    ااااااال  ااااااااااااااااااااا ااااااال ااااااالَ  

 
و    لااااااااااااااااااااا   و إ    َا ِوو   صااااااااااااااااااااال ااااااالَ  ادا

ل    سااااااا   فااااااا شااااا    ااااااا   ااااااااااااااااااااال ااااااا و    اااااَ ااااا  اااااَ
 

و  ناااااااااااا          ِ  ولااااااااااااليااااااااااااا  اااااااااااا      قااااااااااااااااااااااااا
نسأل هللا  فرضي هللا عن الصحابة أمجعني، ونكون هبذا قد انتهينا من درس هذا اليوم،     

 .خرةىل ما فيه صالحنا وفالحنا يف الدنيا واآلإن يوفقنا والسامعني أ
 .ليك إنت نستغفرك ونتوب أال إ له إال  ىل هنا سبحانك اللهم وحبمدكإ 
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 الدرس الثالث 
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أما   ‘  أمجعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

 بعد: 
يت  من مقدمة املصنف على هذه املنظومة وال  فقد أخذان يف الدرس املاضي بعض األبيات 

تضمنت محد هللا والثناء عليه ووصف هللا مبا هو أهله ُث الصالة والسالم على رسوله ُث بعد 
 :  ¬ذلك، قال املصنف 

  ْن                 َك َوالدََّرنْ ِعْلٌم يُ                  ِيُل الش     َّ                 كَّ عَ    اْعلَ              ْم ُه              ِديَت َأنَّ أَْفض   َ              َل اْلِمنَ              نْ 
ُل اْلَعْب               َد ِإلَ               ى اْلَمْ لُ               وِ      ُقلُ             و ِ               َّ لِ                          ِذي الْ َوَيْكش ِ             ُ  احلَْ    َويُ               وص    ِ

هذا أمٌر منه لطالب العلم ابلعلم وهذا األمر لإلرشاد أو للتذكري    اْعلَ مْ :  ¬قول املصنف  
املصنف ال يف النظم وال يف والتنبيه وليس هو األمر الذي يقصد به الوجوب، والعلم مل يعرفه  

 الشرح. 
وعرفه ¬،  لعلم أبن ه االعتقاد اجلازم املطابق للواقع، كذا عرفه به اجلرجاين  رف اويع 

 غريه أبن ه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. 
هذا دعاٌء من املصنف لك اي طالب العلم ابهلداية، وهذا من كرمي أخالقه،    ُه ِديتَ   وقوله 
 .ن أسلوبه أن ه يعلمك ويدعو لك ابهلدايةومن حس 

 أي وفقت وأهلمت؛ ألن  اهلداية نوعان:  اْعلَ ْم ُه ِديتَ 
النوع األول هداية توفيٍق وإهلام، وهذه ال ميلكها إال هللا، وهي املنفية يف قوله   •

  { اممم يل ىل  مل يك ىك  مك لك اك  يق}تعاىل لنبيه  
 . [56]سورة القصص:

بتة وهي املث´ والنوع الثاين هداية الداللة واإلرشاد، وهذه ليست خمتصة ابهلل  •
 .  [52]سورة الشورى: {ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي}وله تعاىل يف ق

 ، فإن ه يستطيع أن يدله ويهديه إىل مراده.ةفكل إنساٍن يعلم ما يدل به غ ري ه إىل مطلوب
 اْلِمنَ ْن    ِعْلٌم.............. اْعلَ ْم ُه ِديَت َأنَّ َأْفَض َل 
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ة وهي الن عمة العظيمة، عرفها  أن  أفضل املنن العلم، واملنن مجع م ن  ¬:  أفاد املصنف  
ا اإلعطاء من غري موجب وال استحقاقبعضهم أب ، فأفضل املنن هي العلم، وهذا ال يشكل هن 

 وجه هللا الكرمي يف أرض على بعض الناس حيث أن  أفضل الن عم على اإلطالق هي النظر إىل
: ق ال  ر س ول  هللا  ص ل ى اجلن ة، فإن العلم وسيلة إىل ذلك كما جاء يف احلديث ع ن  أ ب  ه   ر ي  ر ة ، ق ال 

و س ل م :   ع ل ي ه   إ ىل  »هللا   ط ر يًقا  ب ه   ل ه   هللا   س ه ل   ع ل ًما،  ف يه   ي  ل ت م س   ط ر يًقا  س ل ك   و م ن    ...
 (1) «ن ة ...اجل   

أفضل فلما كان العلم وسيلًة إىل أفضل النعم وهي النظر إىل وجه هللا كان أيضاً هو   
 الن عم لكونه وسيلة إىل أفضل الن عم. 

مرض    مرضني:  القلب  يزيل عن  أن ه  الن عم  أفضل  الذي هو  الن افع  العلم  هذا  وعالمة 
الناظم   أشار  وقد  الشهوات،  ومرض  بقوله:  ¬  الشبهات،  األول  ،إىل  الثاين    الش  ك  وإىل 

وات، وهذان مرضان عظيمان ، فالش ك هو مرض الشبهات، والد رن مرض الشهالد ر ن  ب قوله:  
أن  القلب يعرتضه  «¬قلب أفسداه، وهلك القلب كما قال ابن القيم  إذا استحكما يف ال

ومرض  الشهوات،  ومها: مرض  وموته؛  فيه كان هالكه  استحكم  إذا  عليه،  يتواردان  مرضان 
 كذا قال يف )مفتاح دار السعادة( »الشبهات 
هذين  قلب  رضني عن القلب، وإذا أزال العلم من الفآاثر العلم النافع أن ه يزيل هذين امل 

املرضني فإن ه حيل حملهما اليقني واإلميان، اليقني حيل حمل الش ك الذي هو مرض الشبهات، 
واإلميان حيل حمل الد رن الذي هو مرض الش هوات، وكلما زاد اإلنسان من العلم النافع زاد يقينه 

حيرص عليه، وأن   نزلة، وهبذه املثابة فإن ه حرٌي ابملسلم أن وزاد إميانه، فإذا كان العلم هبذه امل
حيرص على التزود منه، وهكذا أيضاً ليحرص على الوسائل واآلالت اليت تعينه على فهم العلوم، 

تعلم العلم   ومن أهم ذلك معرفة القواعد واألصول.  وهلذا قال املصنف بعد أن ذكر فائدة 
 : الشرعي

  َس  اِ ِل الشَّ  َوارِدِ َجاِمَع ِة اْلمَ      ِم َك لِْلَقَواِع ِد   فَاْحِرْص َعلَ  ى فَ هْ 
 َوتَ ْقَتِفي ُس ْبَل الَّ ِذي قَ ْد ُوفِ َق ا    لَ ََتَْتِقي فِ ي اْلِعْل ِم َخْْيَ ُمْرتَ َق ى 

   
 ( 2699ح) 4/2074صحيح مسلم   (1)
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 على سبيل اإلرشاد ابحلرص على فهم القواعد. ¬  هذا أمٌر من املصنف    فَاْحِرصْ قوله:  

، ومل يقل على حفظك للقواعد، الن احلفظ بدون فهم  لِْلَقَواِع دِ َعلَ  ى فَ ْهِم َك  وهنا قال:   
 ال يكفي وال جيدي خصوصا يف ابب القواعد واألصول البد من الفهم. 

 فَاْحِرْص َعلَ  ى فَ ْهِم َك لِْلَقَواِع ِد   َجاِمَع ِة اْلَمَس  اِ ِل........ 
جتمع املسائل الشاردة    لقواعد أن  القواعدمن فوائد تعلم وفهم ا¬  هنا ذكر املصنف  

أي املبثوثة واملتفرقة يف كتب أهل العلم، وحتصرها حتت قاعدة واحدة، وهذا احلصر يغين طالب 
: ¬العلم عن الكثري من التتبع للمسائل، وعن حفظ كثرٍي من اجلزئيات، كما قال القرايف  

 . »يات الندراجها يف الكل من ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات «
 كذلك أيضاً مما ذكره املصنف من فوائد تعلم القواعد أن قال:   

  َوتَ ْقَتِفي ُس ُبَل الَّ ِذي قَ ْد ُوفِ َق ا    لَ ََتَْتِقي فِ ي اْلِعْل ِم َخْْيَ ُمْرتَ َق ى 
ا وصل إىل  رتبة  أي أن  معرفة القواعد جتعل طالب العلم يرتقي يف العلم مرتقاً طيبا، ورمب 

جة االجتهاد كما االجتهاد؛ ألن  القواعد ترقي الفقيه، وطالب العلم، ترقيه حىت توصله إىل در 
 »هبا يرتقي الفقيه إىل درجة االجتهاد ولو يف الفتوى«قال ابن جنيم : 

ا جتعل طالب كذلك أيضاً من الف   وائد اليت ذكرها املصنف ملن تعلم القواعد وفهمها أهن 
طريقة أهل العلم السابقني، ويقتفي سبيلهم، ويسلك طريقتهم، وهذا توفيق العلم يسري على  

 لطالب العلم إذا سار على طريقة العلماء يف التلقي ويف حفظ العلوم.  ´ من هللا 
ا مل يذكره املصنف: أن  القواعد جتعل املرء يعرف  وكذلك أيضاً من فوائد تعلم القواعد مم

 أسرار الشريعة ومقاصدها.  
ا تعني على معرفة أحكام الوقائع املستجدة اليت ليس فيها نصوص، وليس  أيضاً  ومنها   أهن 

 هلا ذكر عند األئمة السابقني األقدمني.  
ا تعني القضاة واحلكام على معرفة النوازل الطارئة، حىت    قال بعض أهل العلم: ومنها أهن 

 غريهم فرض كفاية.  إن  دراسة القواعد الفقهية على القضاة واملفتني فرض عني، وعلى
الفوائد   املصنفأ ومن  يذكره  مل  مما  املسائل يضا  يف  يضطرب  ال  اإلنسان  جتعل  ا  أهن   :

 الفقهية؛ ألن  من سار على قاعدٍة فقهية تكون أحكامه سائرًة على منهٍج واحد. 
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ا تيسر احلصول على     كذلك أيضاً من الفوائد اليت تكون ملن فهم القواعد وحفظها، أهن 
ريٍة فقهية من الفروع واملسائل، إىل غري ذلك من الفوائد اليت يتحصل عليها من درس ثروٍة كب
 واعد الفقهية. وتعلم الق
 :  ¬ُث قال املصنف  

  ِم ْن ُك ْتِ  َأْهِل اْلِعْلِم َقْد َحصَّْلتُ َها    نََظْمتُ َه   اَوَه  ِذِه قَ َواِع    ٌد 
 َواْلَعْف َو َم  َا ُغْفَرانِ ِه َوالْ ِب ِ     رِ َج  َ اُهُم اْلَم ْوىَل َعِظي َم اأْلَجْ 

 
 تُ َها َوَه  ِذِه قَ َواِع    ٌد نََظْمتُ َه   ا     ِم ْن ُك ْتِ  َأْهِل اْلِعْلِم َقْد َحصَّلْ : ¬ قوله

منظومة، والنظم: هو التأليف وضم شيٍء إىل آخر، ¬  جعلها املصنف  هذه قواعد  
يل لطالب العلم؛ ألن  النظم  هم ينظمون العلوم بقصد التس وكان هذا من عادة أهل العلم أهن  

 حيتني: انأسهل من النثر وذلك من 
 النظم أسهل من حفظ النثر.  -الناحية األوىل: أن ه أسهل للحفظ،  ▪
 الب غالناحية الثانية: أن ه أبطأ نسياانً يف ال ▪
 وهناك انحية اثلثة: أن ه أروق للسمع. ▪

 يف منظومته حيث قال: ¬ وقد أشار إىل هذا الس ف اريين  
لااااااال     ااااااا    اااااداااااعااااا   ئااااا   قاااااااااااااااااااا    اااااا اااااا اااااا    وصااااااااااااااااااااال   ياااااادااااااساااااا اااااا         ن 

ل   ااااا   ااااا ااااااال  نااااااا  ئ    ااااااال   ي ااااااااااااااااااا ااااااا   اااااعااااا ااااَا وي اااااااااااااَا   ِول  ع اااااااااااااا      ي
 قصد من نظم هذه القواعد التسهيل لطالب العلم. ¬ فاملصنف 
لب العلم جيب أن يكون  هذا فيه إشارة إىل أن طا  ِم ْن ُك ْتِ  َأْهِل اْلِعْلِم َقْد َحصَّْلتُ َهاوقوله:  

يتشبع مبا مل يعط، فإن  من بركة ه األمانة العلمية، وذلك أبن  يعزو العلم إىل أهله، وأال   عند
 العلم أن ي نسب العلم إىل أهله 

ااااااااااال ااااااااااا     إن اااااااااااااااااااااااالن   ااااااااااَا ِ    ااااااا      إ    فااااااااااال ا  فاااااااأ ااا اااِ  ااااااااااااااااا ااا   ئااا    اااداااعااا   
صااااااااااااااااااااااال ااااااااا  جااااااااا       فااااااااا ن  و   ااااااااااااااااااااا      و ااااااااا   و ع    ع ئااااااا      فااااااال ن  ااااااالو 

اْلِعْلِم َقْد َحصَّْلتُ َها َأْهِل  وغالب فائدة املصنف يف هذه القواعد من كتب شيخ   ِم ْن ُك ْتِ  
، وهكذا من كتب ابن رجب رحم  ¬، وهكذا من كتب ابن القيم  ¬اإلسالم ابن تيمية  
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ينبغي أن يكون طالب العلم إذا استفاد فائدة من كتاب فلينسب هذه  هللا اجلميع، فهكذا 
 فلينسب ما استفاده إىل أهله  الكتاب الذي استفادها منه، وإذا استفادها من عاملٍ الفائدة إىل

 وال ينسب ذلك إىل نفسه. 
 َج  َ اُهُم اْلَم ْوىَل َعِظي َم اأْلَْج ِر    َواْلَعْف َو َم  َا ُغْفَرانِ ِه َوالْ ِب ِ قول املصنف: 

هذه القواعد ليس  ف أن  حيث اعرت ¬ هذا أيضاً من الوفاء ورد املعروف، فاملصنف  
استفادها من كتب أهل العلم، دعا هلم، وكافأهم ابلدعاء؛ ألن ه يرى أن     له فيها إال الن ظم، وأن ه

هلم منًة عليه، واألمر كذلك فعلماؤان هلم منة كبرية علينا وعلى من بعدهم، فعلينا أن نكافئهم  
ف ئ ون ه ، ف اد ع وا ل ه  فًا ف ك اف ئ وه ، ف إ ن  مل   جت  د وا م ا ت ك اابلدعاء عمال حبديث و م ن  ص ن ع  إ ل ي ك م  م ع ر و 

 (1) «ح ىت  ت  ر و ا أ ن ك م  ق د  ك اف أ ُت  وه  
من رد اإلحسان إىل أولئك العلماء الذين هلم فضٌل عظيم على ¬  فاإلمام السعدي  
 ُغْفَرانِ ِه َوالْ ِب ِ ْج ِر    َواْلَعْف َو َم  َا َج  َ اُهُم اْلَم ْوىَل َعِظي َم اأْلَ  من بعدهم يدعو هلم.    

، الغفران: هو سرت الذنوب يف الدنيا وعدم املؤاخذة َم  َا ُغْفَرانِ هِ واملساحمة،    اْلَعْف َو:املراد ب   
اقتفى هبذا األسلوب   ¬، واإلمام السعدي  ´اجلزاء احلسن عند هللا    :َوالْ ِب ِ عليها يف اآلخرة،  

، كل واحد يدعو لشيخه وملعلمه، وهلذا ضلف، فالسلف كان بعضهم يدعو لبعطريقة الس 
وهكذا   »أان أدعو لإلمام الشافعي حىت  يف صاليت «أن ه يقول:¬  ذكر عن ابن القطان  

  »¬ستة أشخاص أدعوا هلم يف السحر ومنهم اإلمام الشافعي «يقول: ¬ اإلمام أمحد 
هللا له يف رسيه ومشاخيه؛ من أجل أن يبارك  فعلى طالب العلم أن حيرص على الدعاء ملد

 العلم، وأن يعرتف هلم ابلفضل. 
من الدرس القادم إن شاء هللا نبدأ يف  ¬  ونكون هبذا قد انتهينا من مقدمة املصنف  

لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد    ´زبدة الكتاب، وهكذا زبدة املادة وهي القواعد نسأل هللا  
 ليك.إ أنت نستغفرك ونتوب بحانك الل هم وحبمدك ال إله إال  إن ه ويل ذلك ومواله، س

 
 

 
 (1672ح) 2/128سنن أيب داود   (1)
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 الدرس الرابا 
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أما   ‘  التابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
 :¬دي فيقول اإلمام السع

النم نع ننننننع م    ََّ لَّ ننننننننننننننننع  نَّ َل  َم ِنننننننننننع ٌط   لنَّ نم نع ننننننع م    )الن نيَّةننننننْ ععالنم ع ننننننننننننننننع ٌ    ٌِ ل الونننننننننننْ   ِبننننننَّع  
قبل أن نشرع يف ذكر القاعدة اليت تضمنها هذا البيت نذكر شيئاً من شرح بعض أفراد  

 هذا البيت وبعض فقرات هذا البيت.
 النية :قوله 

 يء. فعل الش : هي القصد وهو عزم القلب على اللغةالنية يف  •
 ىل هللا تعاىل.إ: هي العزم على فعل الشيء تقراب شرعاً و •
 وحملها القلب. •

النية القلب وذلك ابتفاق أهل العلم، فقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية    :  ¬حمل 
اتفاق املسلمني على أن  النية حملها القلب، وأن من نوى بقلبه ومل يتكلم بلسانه أجزأته النية، 

نية كمن يقول: نويت أن أصلي، أو نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أحج، أو  وأما التلفظ ابل
 أن ه ‘فهذا بدعة؛ ألن ه مل ينقل عن النيب    -يتلفظ مبا يف قلبه    -نويت أن أصوم وحنو ذلك  

تلفظ ابلنية، ومل ينقل أيضاً عن أحٍد من أصحابه، وال عن أحد من أئمة التابعني ومن بعدهم 
أحٌد قط إبسناٍد صحيح،   ‘: "مل ينقل عن النيب  ¬ولذا قال ابن القيم  من األئمة املعتبين،  

وال ضعيف، وال مسند، وال مرسل، أن ه تلفظ ابلنية، ومل ينقل ذلك عن أحٍد من أصحابه، وال 
 ستحسنه أحٌد من التابعني"، . ا

 إذاً فالتلفظ ابلنية بدعة.
 شرطٌ وقوله  

 ذا وجد األول وجد الثاين.: هو تعليق شيٍء بشيء حبيث إاللغةالشرط يف  •
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: فهو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من  اَلص الحوأما تعريف الشرط يف   •
 وجوده وجود وال عدم لذاته. 

يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصالة، وال يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم:  
وضوء وجود الصالة، وذلك وجود: أيضاً ال يلزم مثالً من توضأ أن يصلي، ال يلزم من وجود ال

لذاته كلمة )لذاته( إلخراج ما إذا قارن الشرط وجود السبب، فإذا قارن الشرط وجود السبب 
 لو أن إنساانً توضأ بعد زوال الشمس هنا وجد جود الشرط وجود املشروط، فمثالً لزم من و 

الشرط   الشرط وقارن الشرط وجود السبب وهو دخول وقت الصالة فيلزم حينئٍذ من وجود
 الذي هو الوضوء وجود الصالة.
 والشرط الشرعي قسمان: 

 شرط وجوب   •
 شرط صحة  •

واملعىن   اْلَفَساُد لِْلَعَملْ ِِبَا الصَّالُح وَ واملراد به هنا شرط الصحة؛ ألن ه قال يف آخر البيت   
 أن النية شرٌط لصحة سائر األعمال. 

األعمال، ولكن هل هذا العموم  وقوله: لسائر العمل هذا عام أي النية شرٌط لصحة مجيع  
للمصنف؟ اجلواب: ال اليت ال  مراٌد  منه بعض األعمال  فقد خرج  فهو عام خمصوص،  إذاً   ،

تركها مثالً، وقد نبه املصنف على ذلك يف الشرح، وسيأيت يشرتط هلا نية كاألعمال اليت يقصد  
 بيان ذلك إن شاء هللا تعاىل، سيأيت ذلك عند ذكر استثناءات القاعدة. 

أي أن صالح العمل وفساده مبيٌن على النية فإن   ِِبَا الصَّالُح َواْلَفَساُد لِْلَعَملْ وقوله:  
 ة فسد العمل.كانت النية صاحلة صلح العمل، وإن كانت النية فاسد

هذا ما يتعلق بشرح أفراد هذا البيت وهذا البيت اشتمل على قاعدة كبى من القواعد  
 دى القواعد اخلمس الكبى اليت هي: الفقهية وهذه القاعدة هي إح

 املشقة جتل  التيسْي  -
 واليقني َل ي ال ابلشك  -

 والضرر ي ال   
 والعادة حمكَّمة   -
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، عب عنها كثرٌي  األمور مبقاصدهاليت يعب عنها ب :  وهذه القاعدة اليت بني أيدينا وا -
لك من من علماء األصول ب : األمور مبقاصدها، وقد انتقد بعضهم هذا التعبري وذ

 وجهني: 
ا املقاصد   الوجه األول: أهنم جعلوا املقاصد متعلقة ابألمور، واألمور ليس هلا مقاصد وإمن 

 تكون إما للشارع وإما للمكلف. 
الثاين األفعال،    :الوجه  وتشمل  الذوات  تشمل  واألمور:  مبقاصدها  األمور  قالوا:  أهنم 

لذوات. فال يصح مثالً أن نقول فالذوات من األمور وال يصح أن تناط األحكام الشرعية اب
العنب جائز هكذا ونقصد بذلك ذات العنب ألن  العنب ذات والذات ال يتعلق هبا حكم من 

تق   األحكام بد من  تناول الشرعية، فال  أو  العنب  أو زراعة  العنب جائز  فنقول: أكل  دير 
ال تناط ابلذوات أبداً؛   العنب، بيع العنب، ألن  األحكام الشرعية ال تناط إال أبفعال املكلفني،

اىل التعبري الذي عب به أفصح   األمور مبقاصدها  فلهذا ع د ل بعضهم عن التعبري املشهور وهو:  
األعمال هذا أحسن تعبري للقاعدة:      «إمنا األعمال ابلنيات» بقوله:    ‘اخللق وهو النيب  

يعين: األمور مبقاصدها  ، وقد قال السبكي يف قواعده: "وأحسن وأرشق من هذه العبارة  ابلنيات
إذاً فهذا هو التعبري احلسن "  «إمنا األعمال ابلنيات»  أحسن منها قول من أويت جوامع الكلم:

   األعمال ابلنيات.للقاعدة  : 
 واألعمال هنا:  

 تشمل األقوال.  ▪
 وتشمل أحوال القلوب.  ▪

 ٰر ٰذ يي ىي}والدليل على مشول األعمال لألقوال قول هللا تعاىل   
 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
. فسمى القول فعال دل ذلك [112]سورة األنعام:  {مت زت رت يب نبىب مب زب

 على أن األقوال تدخل يف مسمى األعمال.  
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القلوب يف مسمى األعمال حديث أ ب  ه ر ي  ر ة ، أ ن  ر س ول  والدليل على دخول أحوال   
:  ‘اّلِل     واحلديث يف الصحيحني.  (1) . «ّلِل   و ر س ول ه  اٌن اب  إ مي  »س ئ ل : أ ي  الع م ل  أ ف ض ل ؟ ف  ق ال 

 )دليل القاعدة( •
 مخ}دل  على هذه القاعدة عدٌد من األدلة من القرآن والسنة ومنها قول هللا تعاىل:  

. وغري ذلك من اآلايت الدالة  [5]سورة البينة:  {مص خص حص مس خس حس جس
من  على وجوب اإلخالص، بل أدلة اإلخالص كلها تعتب أدلًة   هلذه القاعدة، كذلك أيضاً 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}األدلة قول هللا تعاىل  
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
. هكذا علق هللا [19-18]سورة اإلسراء:  {َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 احلكم ابإلرادة والنية. واآلايت يف معىن هذه القاعدة كثريٌة وعديدة.
اعتبار هذه    الدالة على    ~ القاعدة كثرية؛ منها حديث عائشة  وكذلك األحاديث 

: ق ال  ر س ول  اّلِل    ~املخرج يف الصحيحني عن ع ائ ش ة    ي  غ ز و ج ي ٌش الك ع ب ة ، »:  ‘، ق ال ت 
ر ه م   ، خي  س ف  أب  و هل  م  و آخ  اء  م ن  األ ر ض  :    «ف إ ذ ا ك ان وا ب ب  ي د  : اي  ر س ول  اّلِل  ، ك ي ف  خي   ق ال ت  س ف  ق  ل ت 

ر ه م ، و ف   :  أب  و هل  م  و آخ  و اق  ه م ، و م ن  ل ي س  م ن  ه م ؟ ق ال  ر ه م ، ُث   ي  ب  ع ث ون  » يه م  أ س  خي  س ف  أب  و هل  م  و آخ 
ألبرايء الذين مل يعملوا الفساد اعتب النية، وجعل النية مؤثرة يف جناة ا  ‘ فالنيب    (2)   «ع ل ى ن ي اهت  م  
ا أخذوا ابلعذاب العام فجوز ومل يعمل وا بصاحل أعماهلم وجوزوا بصاحل نواايهم يوم  وا الشر وإمن 
 القيامة.
يف  ‘  قول النيب     -كذلك أيضاً من  األحاديث الدالة  على اعتبار هذه القاعدة    

لن ي ات  و إ من  ا ل ك ل  ا م ر ٍئ  إ من  ا األ  ع م ال   »حديث عمر امل خ رج يف الصحيحني   هذا أمجع   «م ا ن  و ىاب 
حديث است دل به على هذه القاعدة ، وقد اتفق العلماء على صحته وعلى تلقيه ابلقبول وبه 

 
 ( 26ح)  1/14صحيح البخاري  ( 1)
، وأخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة ابب اخلسف ابجليش الذي يؤم (2118ح)  3/65صحيح البخاري    (  2)

 2884البيت رقم 
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 ¬ كتابه الصحيح وأقام هذا احلديث مقام اخلطبة له إشارًة منه  ¬صد ر اإلمام البخاري 
 اآلخرة، كذلك فهو ابطل  ال مثرة له ال يف الدنيا وال يفإىل أن كل عمٍل ال يراد به وجه هللا  

يف اجلامع الصغري صد ر هذا الكتاب هبذا احلديث، وهكذا اإلمام  ¬أيضا اإلمام السيوطي  
يف كتابه عمدة األحكام صد ر هذا الكتاب هبذا احلديث، وهكذا ¬  عبد الغين املقدسي  

حديٌث   ربعني النووية صدرمها هبذا احلديث؛ فهذااإلمام النووي يف كتابيه: رايض الصاحلني واأل
لو صنفت األبواب جلعلت حديث عمر يف ¬:  دي  عظيم، وهلذا قال عبد الرمحن بن مه

األعمال »جلعلته يف كل ابب، بل قال من أراد أن يصنف كتاابً فليبدأ حبديث    « األعمال ابلنية»
ديث أحد األحاديث الثالثة اليت تعاىل جعل هذا احل¬  وهكذا أيضاً اإلمام أمحد    «ابلنيات 
األعمال »: أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث؛ حديث عمر  ¬ور اإلسالم  فقال  عليها يد
، وحديث النعمان بن «من أحدث يف أمران هذا ليس منه فهو رد»، وحديث عائشة  «ابلنيات 
ال اإلمام الشافعي احلديث إىل آخره، وق   «احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات »بشري  
 ثلث العلم. «ابلنيات مال األع»: يدخل يف حديث ¬
األعمال إذاً فهو حديث عظيٌم جامع يدخل يف ج ل   أبواب الفقه، وهذه القاعدة قاعدة:   
قاعدة انفعة جدا من أنفع القواعد، بل هي أنفعها وأجلها على اإلطالق كما أشار   ابلنيات،

 حتت هذا البيت.¬ إىل ذلك الشارع املصنف 
شاء هللا تعاىل؛ فألمهية  هذه القاعدة يف درٍس الحٍق إن ولعلنا نكمل بقية التعليق على 

لنا هذه القاعدة وعظيم نفعها سنتناوهلا بكالٍم أطول من ذلك وأكثر   من ذلك، نسأل هللا 
ولكم اهلداية واإلعانة والسداد والرشاد والفقه يف الدين إن ه ويل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب 

 ى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.العاملني وصل اللهم وسلم وابرك عل
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 الدرس ا امس 
± 

وع األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وأصحابه  احلمد  آله  لى 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
يف منظومته يف البيت   ¬  اإلمام السعدي    فقد أخذان يف الدرس املاضي قول الناظم

 احلادي عشر:  
الننم ننع ننننننع م   ََّ لَّ ننننننننننننننننع  ننَّ َل  َم ِننننننننننننع ٌط   ةننننننْ لَّ م ع نننننع م  ِبنننننَّع      )النن ننيَّ ععالم ع نننننننننننننننع ٌ    ٌِ ل   الونننننننننننْ

 بعض فقرات هذا البيت، وعرفنا أيضاً أن هذا البيت يتضمن قاعدة كبى  معاينوأخذان 
األمور  اآلخر  التعبري  على  أو   ) لن  ي ات  اب  )األ ع م ال   قاعدة  وهي  الفقهية،  القواعد  من  كلية 

حيث  ‘مبقاصدها، ولكن عرفنا أن أحسن تعبري هلذه القاعدة هو تعبري أفصح اخللق حممٍد  
لن  ي ات  ا األ  من   قال: »إ    فهذا هو أحسن ما يعب به عن هذه القاعدة.« ع م ال  اب 
وعرفنا أيضاً معىن النية وذكران بعض أدلة هذه القاعدة من القرآن والسنة، وعرفنا أن  

قال: »إ من  ا األ ع م ال    ‘أمجع دليل يستدل به على هذه القاعدة هو حديث عمر أن النيب  
لن  ي ات    م أهل العلم هلذا احلديث، وبعد ذلك كله لو قال قائل:ا تعظيوعرفن ،«اب 
لن  ي ات  ‘ما فائدة النية يف قول النيب    ؟«: »إ من  ا األ ع م ال  اب 
 ذكر أهل العلم أن للنية فائدتني: 

 الفائدة األوىل: أهنا ُتيز العمل.  •
 الفائدة الثانية: أهنا ُتيز املعمول له. •

 من انحيتني:  ُتييزها للعمل فذلك أما  
الناحية األوىل: أهنا ُتيز العبادات عن العادات، وذلك كتمييز الغسل من اجلنابة   •

من غسل التبد والتنظف، فصورة العملني واحدة، هذا غسل وهذا غسل، ويف  
عادة،   واآلخر  عبادة  أحدمها  فكان  النية،  بينهما  مي زت  ولكن  واحد،  مكاٍن 

ام الذي هو عادة، ألن ي هو عبادة عن الصيل ُتييز الصيام الذوهكذا أيضاً مث
املفطرات ويقصد بذلك  بعض الناس قد يرتك الطعام والشراب وهكذا سائر 
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اىل هللا   ذلك.  ´التقرب  احلمية وحنو  والشراب ألجل  الطعام  يرتك  وآخر   ،
 ة. فعمل األول عبادة، وهذا عادة، صورة العملني واحدة والذي ميز بينهما الني

ت بعضها عن بعض، فالنية ُتيز العبادات بعضها : ُتييز العباداالناحية الثانية •
عن بعض، كتمييز مثالً صالة الظهر من صالة العصر ملن أد امها يف وقٍت واحد 
أو مجع   تقدمي  والعصر يف وقت أحدامها مجع  الظهر  مثالً مجع بني  كمسافٍر 

رابعية   هذه  واحدة،  للصالتني  الصورة  وأديتاأتخري،  رابعية  مكاٍن   وهذه  يف 
 وقٍت واحد، ومن شخٍص واحد، ولكن هذه غري هذه، فهذه صالة  واحد، ويف

ُتيز   أهنا  فائدهتا  من  فالنية  النية  بينهما  مي ز  الذي  عصر،  صالة  وهذه  ظهر 
 العبادات بعضها عن بعض. 

صالة    -وهكذا أيضاً ُتيز الفريضة عن النافلة كمن صلى ركعتني، ونوى هبما فرضاً   
مثالً   ركعتني    -الفجر  فالعمالن وآخر صلى  انفلة،  هبما  ونوى  الوقت  نفس  يف 

إحدامها  ولكن  واحد،  مكاٍن  واحد، ويف  وقٍت  ويف  واحدة،  والصالاتن صورهتما 
 فرض واألخرى انفلة، الذي ميز بينهما النية. 

ُت  ذلك  فمعىن  له  املعمول  ُتييز  وهي  النية  فائديت  من  الثانية  الفائدة  املقصود وأما  ييز 
 لعمل؟ هل هو هللا وحده ال شريك له؟ أم هو غري هللا؟ ل، من هو املقصود ابابلعم
: "وهذه ¬  وهذه هي النية اليت يتكلم عنها العلماء املتقدمون يف كتبهم كما قال ابن رجب 

النية هي اليت يتكلم فيها العارفون يف كتبهم، ويف كالمهم على اإلخالص وتوابعه، وهي اليت 
 السلف املتقدمني" وجد كثريًا يف كالمت

فالنية من فائدهتا أهنا ُت  ي  ز املقصودة ابلعمل، فان كان املقصود ابلعمل هو هللا وحده ال  
شريك له من أجل ابتغاء مرضاته، ونيل أجره يف اآلخرة، فهذا عمٌل مقبول، وصاحبه مثاٌب 

 حص مس خس حس جس مخ}:ïعليه، بل هذا هو التوحيد اخلالص كما قال هللا  
 .[ 5]سورة البينة:  {مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص

 وإن كان املقصود ابلعمل غري هللا فما حكم العمل حينئٍذ هل يكون ابطالً أم ال؟ 
 العمل الذي قصد به غري هللا من قسمني: ال خيلو
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القسم األول: أن يكون العمل لغري هللا ال يريد به صاحبه وجه هللا البت ة، بل  •
 دنيوٍي مثالً أو ليعيش بني املسلمني ليحرز يريد مراءات املخلوقني لنيل غرضٍ 

 نفسه وماله، وهذا هو الرايء احملض كرايء املنافقني. 
ي ص د ر  من م ؤ م ٍن يف فر ض     : "وهذا الر  ايء  ال م ح ض  ال ي كاد  ¬  قال احلافظ بن رجب   

، وغري مه   ، وقد  ي ص د ر  يف الص دقة  الواجبة  أو  احل ج   ا من األعمال  الظاهرة ، أو  اليت الصالة  والصيام 
ل ٌم أنه  حابٌط، وأن  صاحبه   ي  ت  ع د ى ن  ف ع ها، فإن  اإلخالص  فيها عزيٌز، وهذا الع م ل  ال ي ش ك    م س 

ق   ت ح    ال م ق ت  من هللا  والع ق وب ة " انتهى. ي س 
 يف جامع العلوم واحلكم   ¬ كذا يقول احلافظ ابن رجب

العمل  :القسم الثاين • هلل ويشاركه الرايء يعين يقصد هبذا العمل هللا    أن يكون 
 وغري هللا وهذا على نوعني: 

 وألجل أن  من أصله مثل من يصلي مثالً هلل  النوع األول: أن يشارك الرايء العمل  •
يعظمه الناس أو ليمدحه الناس؟ هو من أصل ومن بداية عمله على هذا يريد هبذا 

ليعظمه الناس فهذا العمل ابطل، والنصوص الصحيحة تدل العمل وجه هللا وأيضاً  
: ق ال  ر س ول  هللا   على بطالنه وحبوطه، ومنها ما جاء ع ن  أ ب  ه ر ي  ر ة ،   : "  ‘ق ال 

، م ن  ع م ل  ع م اًل أ ش ر ك  ف يه  م ع ي غ ري  ي،  :ïق ال  هللا   ر ك  أ ان  أ غ ىن  الش ر ك اء  ع ن  الش  
ت ه   ر ك ه  " ت  ر ك   (1) و ش 

« وهذه » ويف رواية لإلمام أمحد وابن ماجة وغريمها:   ن ه  ب ر يٌء، و ه و  ل ل ذ ي أ ش ر ك  ف أ ان  م 
 .¬ الرواية يصححها العالمة األلباين

الن يب       : ج اء  ر ج ٌل إ ىل   ، ق ال  ال ب اه ل ي   :  ‘وأخرج النسائي وغريه ع ن  أ ب  أ م ام ة   ف  ق ال   ،
، م ال ه ؟ ف  ق ال  ر س ول  اّلِل    ر أ ي ت  ر  أ   ر  ر  و الذ  ك  ء  ل ه « ف أ ع اد ه ا  ‘ج اًل غ ز ا ي  ل ت م س  األ  ج  : »ال  ش ي 

ث  م ر اٍت، ي  ق ول   : »إ ن  اّلِل   ال  ي  ق ب ل  م ن  ال ع م ل  إ ال  ‘ل ه  ر س ول  اّلِل    ث ال  ء  ل ه « ُث   ق ال  : »ال  ش ي 
ه ه «   ًصا، و اب  ت غ ي  ب ه  و ج 

هذان احلديثان يدالن على بطالن العمل، الذي   (2) م ا ك ان  ل ه  خ ال 

 
 ( 2985ح)  4/2289صحيح مسلم ( 1)
 ( 3140ح)  25/ 6سنن النسائي ( 2)
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علم عن أحٍد من السلف يف هذا ال ن  ¬شاركه الرايء من أصله، بل يقول احلافظ ابن رجب  
كأنه ينقل اتفاق   ¬  خالفا وإن كان فيه خالف عن بعض املتأخرين. انتهى. فابن رجب

 ي خالطه الرايء من أصله. هذا هو النوع األول. ف على بطالن العمل الذالسل
النوع الثاين أن يكون أصل العمل هلل ُث تطرأ عليه نية الرايء، فإن كان الرايء خطر   •

على ابله ودفعه، مل يسرتسل معه فهذا ال يضره وال يؤثر على عمله بغري خالف، 
 قال ابن رجب: ال يضره بغري خالف.

مع الرايء واستأنس به يف بقية العمل فهذا حمل خالف بني العلماء من اسرتسل    وأما أن 
العمل السلف، فمن أهل العلم من قال إن اسرتسل مع الرايء واستأنس به حىت انتهى من  

فالعمل هذا ابطل. ومن أهل العلم من قال : ال يبطل بل جيازى على أصل نيته  األوىل ، وهذا 
 وهو قول اإلمام ابن جرير الطبي  وقول اإلمام أمحد  ¬البصري  القول مروٌي عن احلسن  

: اي  ر س ول  اّلِل   إ ن  ب  ¬ ين  س ل م ة  ك ل ه م   ، وقد استدلوا مبرسل عطاء اخلراساين أ ن  ر ج اًل، ق ال 
ن  ه م  م ن  ي  ق ات ل ،   ن  ي ا، و م  ن  ه م  م ن  ي  ق ات ل  ل لد  ًة  ي  ع ين  جن     -ي  ق ات ل ، ف م  ن  ه م  م ن  ي  ق ات ل  اب ت غ اء    -د  و م 

: »ك ل ه م  إ ذ ا ك   ه  اّلِل  ، ف أ ي  ه م  الش ه يد ؟، ق ال  ي  ال ع ل ي ا«  ان  أ ص ل  أ م ر ه  أ ن  ت ك ون  و ج 
 ( 1) ك ل م ة  اّلِل   ه 

أهل عند  معلوم  هو  واملرسل كما  مراسيله،  يف  داود  أبو  أخرجه  مرسل  احلديث   وهذا 
من أصوله أنه يقدم املراسيل على الرأي   ¬احلديث من قسم الضعيف، ولكن اإلمام أمحد  

وقعني، والذي يظهر وتدل إذا مل جيد نصاً يف املسألة كما ذكر ذلك ابن القيم عنه يف إعالم امل
عليه ظواهر النصوص أن العمل الذي خالطه الرايء واسرتسل معه صاحبه ابطل كله. إن كان  

، وأما إن العمل مما يتجزأ ال يرتبط أوله آبخره  ه مرتبط أبوله كالصالة والصيام وحنومهاالعمل آخر 
.  والعلم عند  لطه الرايء ابطلمل خيالطه الرايء صحيح والذي خافالذي    كقراءة القرآن والصدقة

وال يستأنس    فعلى العبد أن ينتبه لنيته، وإذا هجم عليه الرايء يف أثناء العمل فليدفعه فوراً   -هللا  
 به وال يسرتسل.

وهاهنا مسألة مهمة إذا عمل العبد العمل خالصا هلل تعاىل مل يرد به إال وجه هللا وبعد  
ا على هذا العمل ففرح أبن هللا م ن  عليه وأن هللا جعل له فراغه من هذا العمل أ ثين عليه خري 

 
 ( 321ح) 242/ 1املراسيل ألب داود ( 1)
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ضره ذلك فهذا من البشرى الثناء احلسن عند الناس هل يؤثر ذلك على عمله؟ اجلواب ال ي
 مك لك اك}  :™العاجلة ل فله أن يستبشر بفضل هللا، ويفرح برمحة هللا كما قال هللا  

 . [58]سورة يونس: {رن مم ام يل  ىل مل يك ىك
،    ‘هذا املعىن حديٌث عن النيب  وقد جاء يف    وهو ما رواه اإلمام مسلم ع ن  أ ب  ذ رٍ 

: ق يل  ل ر س ول  هللا    : الر ج ل  ي  ع  : أ ر أ ي ت   ‘ق ال  م ل  ال ع م ل  م ن  اخل  ري  ، و حي  م د ه  الن اس  ع ل ي ه ؟ ق ال 
ل  ب ش ر ى ال م ؤ م ن «   ( 1)»ت ل ك  ع اج 

اً بسبب صالحه، وبسبب خريه وأعماله الطيبة، وفرح بذلك فال يؤثر  فإذا أثين عليه خري 
 .´ذلك عليه إذا كان قصده ابلعمل وجه هللا  

يلة، والكالم فيها طويل وواسع، وإمنا أشران إىل بعض مباحث ية مباحث طو ومباحث الن 
النية إشارة ألننا نريد االختصار وهذه القاعدة كما تقدمت اإلشارة أهنا تدخل يف ج ل  أبواب 
الفقه بل يف مجيع أبواب الفقه، وهلذا ال تكاد جتد ابابً من أبواب الفقه إال وللنية فيه مدخل، 

النية يف الوضوء، ال بد من النية يف الغسل، ال بد من النية يف التيمم،  رة ال بد منمثالً الطهاف
وهكذا يف الصالة ال بد من النية، وهكذا أيضاً يف الزكاة البد من النية، وهكذا يف الصوم، 

، ويف وهكذا يف احلج، وهكذا أيضاً تدخل النية يف ابب اجلهاد، وتدخل النية يف أبواب البيوع
مالت، وهكذا تدخل يف ابب النكاح والطالق، وهكذا تدخل يف كثري من  أبواب املعاسائر  

أبواب الفقه يف اجلناايت فقد ف  ر  ق  بني قتل العمد وشبه العمد واخلطأ ابلنية، وهكذا تدخل يف 
ى يعولون عل  † ابب األميان، والنذور، ويف ابب القضاء  ويف غري ذلك وهلذا كم جتد الفقهاء  

 أتثرياً يف كثرٍي من األحكام، وأمثلة هذه القاعدة كثرية. علون للنيةالنية، وجي 
قد استثنوا من هذه القاعدة  )األعمال ابلنيات( بعض الصور،    † إال أن أهل العلم   

منها : أفعال الرتوك وهي األفعال اليت ي قصد تركها فال يشرتط لصحتها النية مثل إزالة النجاسة 
كان، فلو أن شخصاً وضع مثالً ثوبه النجس على سطح البيت فنزل من الثوب أو البدن أو امل

نه ط ه ر  الثوب، وصحت به الصالة، ولو مل ينو  صاحب هذا املطر وغسله وأزال النجاسة م
تركها  يعين  غفلًة  تركت  لو  أنواعها  جبميع  احملرمات  أيضاً  وهكذا  منه،  النجاسة  إزالة  الثوب 

 
 ( 2642ح)  4/2034صحيح مسلم ( 1)
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مل يردها برئت ذمته، ولو مل ينو  برتكها وجه هللا لكن لو تركها الشخص  ألهنا مل تطرأ على فكره و 
ابتغاء ما عند هللا فيؤجر على هذا الرتك، ويؤجر على هذه النية، فالنية  ألجل هللا خوفاً من هللا و 

يف مثل هذه املسائل تعتب شرطاً لنيل الثواب ال للصحة، أما الصحة فتصح مثل هذه املسائل  
 ولو بدون نية. 

واملراد منه مبجرد    ةضاً من الصور املستثناة من هذه القاعدة ما حيصل مقصودك أيكذل  
ه ولو مل توجد فيه النية مثل قضاء الديون، وهكذا مثل أداء النفقات الواجبة وحنو  وقوعه وحصول

عليه دين فجاء   -مثالً  -ذلك، فهذا كله يصح ولو مل ينو  فاعل ذلك القربة  فلو أن إنساانً  
خر وسدد عنه الدين بدون علمه وهو مل ينو  قضاء الدين برئت ذمته من هذا الدين ، إنساٌن آ

للبهائم لألوالد وحنو ذلك،  للمماليك أو إنساٌن عليه نفقات واجبة للزوجات أو كذلك أيضاً 
أيضاً برئت ذمته وسقط عنه -فجاء شخٌص آخر وأدى عنه هذه النفقات الواجبة وهو مل ينو  

 ينو  . هذا الواجب ولو مل 
 فالنية يف مثل هذه املسائل كما مسعنا شرٌط للثواب ال شرٌط للصحة. 

ذه القاعدة وهي قاعدة طويلة الذيل، وواسعة املباحث، فاالعتناء أبمر هذا فيما يتعلق هب
عظيم، حىت يف ابب املباحات تصري     النية أمٌر واجب ويف غاية األمهية وشأهنا يف حياة العبد

فإن نوي به وقصد به   رمبا صريته إىل معصية على حسب ما ن  و ي  هبذا املباحاملباح إىل طاعة، و 
هللا أو االستعانة على العبادة أو ق صد به التوسل إىل فعل واجب أو فعل التقوي على طاعة  

مستحب أجر على هذا املباح بسبب النية الصاحلة، كذلك أيضاً لو أنه قصد هبذا املباح التقوي 
و التوسل إىل فعل احلرام أو إىل فعل املعصية أُث   على هذه النية وعلى تناول على فعل احلرام أ

فالنية تستطيع أن حتول هبا املباحات إىل طاعات كما قال بعضهم: "عبادات أهل هذا املباح، 
الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات، فأهل اإلميان، وأهل العبادات املتواصلة جيعلون 

ت وذلك من خالل النية حينما ينوون هبذه املباحات التقوي على طاعة هللا، املباحات طاعا 
ادة هللا. وفقنا هللا والسامعني اىل كل خرٍي وهدى وصالح، ونفعنا مجيعاً مبا  واالستعانة على عب

 إىل هنا سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك. و نقول ونسمع  
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 الدرس السادس 
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أما   ‘  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله والتابعني،
 بعد:  

فنواصل ما ابتدأان به من شرح منظومة القواعد الفقهية للعالمة عبد الرمحن بن انصر  
 . ¬ السعدي 
 يقول اإلمام السعدي يف البيت الثاين عشر:  

لااااااااعاااااااا     ااااااااااااااااااااال اااااااا     ئاااااااا  ااااااااَ     و  اااااااا ََّ     ااااااااعاااااااا اااااااا اااااااال اااااااا            اااااااا ياااااااا    عااااااااَ اااااااا  اااااااال    جاااااااا 
مبنيٌة على جلب املصاحل ودرء  تضمن هذا البيت قاعدًة فقهيًة كبى وهي أن الشريعة  

ين جاء لتحصيل املصاحل وتكثريها ودرء  عن هذه القاعدة بقوله: )الداملفاسد وبعضهم قد عب  
 املفاسد وتقليلها(.

 يطلق الدين يف اللغة على عدة معاين منها: الدين وقوله هنا يف البيت: 
يعين مالك .  [4]سورة الفاحتة:  {جه  ين ىن  من}اجلزاء ومنه قول هللا تعاىل:   -

 يوم اجلزاء.
 ومن معاين الدين يف اللغة العمل.  -
. يعين خملصني  [29]سورة األعراف:  { مفحق خف حف}ومنه قول هللا تعاىل:    -

 له العمل والطاعة.
 ُّ  َّ ٍّ }ومن معاين الدين يف اللغة: الشريعة وامللة، ومنه قول هللا تعاىل:    -

:  {مئ زئ رئ  ّٰ  ِّ عمران  آل  األخري[85]سورة  املعىن  وهذا  هو   . 
 عىن الشريعة. املقصود هنا أي مب
شريعة: هو كل ما ي تعبد هللا به، وهو مأخوذ من دان مبعىن أطاع والدين الذي مبعىن ال

فمن دان لغريه وأطاعه فإنه قد سل م له الدين، وألجل هذا املعىن مسيت الشريعة ديناً، وتسمى 
 أيضاً الشريعة ملة وتسمى مذهباً كيف ذاك؟ 
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طاع تسمى  وتسمى ملًة، وتسمى مذهباً، فمن حيث أهنا ت  ة تسمى ديناً،  اجلواب: الشريع
ديناً، ومن حيث أهنا جتمع تسمى ملًة، ومن حيث أهنا ي رجع إليها تسمى مذهباً، وقيل الفرق 
واملذهب  الرسول،  إىل  منسوبة  وامللة  إىل هللا،  منسوٌب  الدين  أن  واملذهب  وامللة  الدين  بني 

مالك، ال مثالً: دين هللا وملة حممد، ومذهب فالن اجملتهد مذهب  منسوٌب إىل اجملتهد فيق
 ومذهب الشافعي وحنو ذلك. 

 : أي أن الشريعة اإلسالمية راعت يف وضع أحكامها املصاحل.مبيٌن على املصاحلوقوله 
واملصاحل مجع مصلحة، واملصلحة هي املنفعة اليت قصدها الشارع لعباده حلفظ أدايهنم، 

اليت جاء   م، وأعراضهم، وأنساهبم هذه الكليات أو الضرورايت الست هيوأنفسهم، وعقوهل
 اإلسالم حبفظها. 

واملصلحة ت عرف ابلشرع ال تعرف ابألذواق، وال ابلرغبات، وال ابألهواء، وال ابلعقول   
تعرف ابلعقول اجملردة كما هو مذهب أهل االعتزال حيث  تعرف املصلحة ابلشرع، ال  إمنا 

لم يسموهنم   واملفاسد تعرف من خالل العقول وهذا خطأ، ولذلك أهل العيقولون إن املصاحل
 أهل التحسني والتقبيح العقلي، والصواب أن املصاحل تعرف ابلشريعة. 

د مه  ا أ م ا  »  ¬وهلذا قال العز ابن عبد السالم    ار ي ن  و م ف اس  ف يم ا ت  ع ر ف  ب ه  م ص ال ح  الد 
ار ي ن  و أ   د ه ا ف ال  ت  ع ر ف  إال  م ص ال ح  الد  ب اهب  ا و م ف اس  لش ر ع  س   .«اب 

يرجع يف حتقيق املصاحل واملفاسد إىل الشرع إىل »تعاىل    رمحه هللا   وقال العالمة العثيمني  
 ¬ انتهى «الكتاب والسنة ال إىل الذوق

جلبها  وقوله    على يف  يعود  الكلمة  هذه  يف  املوجود  فالضمري  املصاحل  جلب  يف  أي 
 ملصاحل.ا

 آخر واملعىن أن الدين جاء ابملصاحل.واجللب معناه: اجمليء ابلشيء من مكان إىل 
 أي جاء الدين أيضاً ابلدرء. والدرء وقوله  
 والدرء هو الدفع، وقيل هو الدفع الشديد يعين جاء الدين ابلدفع للقبائح.  

د ولكن عدل املصنف والقبائح مجع قبيح والقبيح ضد احلسن واملراد ابلقبائح هنا املفاس
 أجل مراعاة قافية البيت.  إىل القبائح ومل يقل املفاسد من
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هذا ومعىن القاعدة املشار إليها أن الشرع ال أيمر إال ابملصاحل وال ينهى إال عن املفاسد  
 ىب نب مب زب رب}وقد دل على هذه القاعدة عدٌد من األدلة منها قول هللا تعاىل: 

 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 . [90]سورة النحل: {ىف يث ىث
 مم ام يل ىل}هللا تعاىل: قال تعاىل:    ومن األدلة على هذه القاعدة قول 

 مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن
]سورة    {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 . [36النساء:

 {مل يك ىك مك لك اك}  ومن األدلة أيضاً قول هللا تعاىل:
دافعًة للمفاسد، . ومقتضى كون هذه الشريعة رمحة أن تكون جالبًة للمصاحل  [107]سورة األنبياء:

أيضاً:   تعاىل  هللا  ]سورة    { مخ جخ  مح  جح مج حج مث هت}وقال 
 . [185البقرة:

 واليسر مصلحة والعسر مفسدة.  
إىل غري ذلك من األدلة على اعتبار هذه القاعدة، وهذه القاعدة قاعدٌة عظيمٌة ومهمة، 

ا العلماء، وبعضهم  على اعتبار ها، وألمهية هذه القاعدة اعتىن هب  † العلماء    وهلذا اتفقت أقوال
فقد أخرج يف هذه القاعدة مؤلفاً ومساه قواعد  ¬  ز بن عبد السالم أفرد فيها مؤلفاً وهو الع

األحكام يف مصاحل األانم، وهذا املصنف هو من أعظم املصادر اليت اعتنت هبذه القاعدة وقد 
ارجع مجيع الفقه  العز بن عبدالسالم ¬ ه يف هذا الكتاب إىل هذه القاعدة  رج ع الفقه كل

ونقله عنه اإلمام السيوطي يف األشباه والنظائر.   ¬  ىل هذه القاعدة كما ذكر ذلك السبكي  إ
يعين أن مجيع أحكام الشريعة تدور على هذه القاعدة، ومن أتمل أحكام الشريعة من املأمورات 

 واملنهيات وجدها كذلك مبنيًة على هذه القاعدة.
التوحيد توحيد هللا   ب،  أمر هللا به ملا فيه من املصاحل العظيمة من نور القل  ´  فمثالً 

وانشراح الصدر، وراحة البدن، والسعادة، والطمأنينة اليت جيدها املوحد وهكذا ما يف توحيد  
 هللا من الفوز ابجلنة، والنجاة من النار، وغري ذلك من املصاحل.
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 يا واآلخرة.هنى هللا عن الشرك ملا فيه من املفاسد واألضرار يف الدن
احل العظيمة يف العاجل واآلجل من راحة وهكذا الصالة أمر هللا هبا ملا فيها من املص

النفس، وقرة العني للمؤمن، وانشراح الصدر، وما حيصل فيها من اجتماع الناس وآتلفهم وما 
 يكون فيها من زايدة احلسنات، وتكفري السيئات، وغري ذلك من املصاحل املوجودة يف الصالة 

 فلما كانت الصالة مصلحة أمر هللا هبا.
حة فأمر هللا هبا ملا حيصل فيها من املصاحل من تزكية النفوس، واألموال،  وهكذا الزكاة مصل

والقلوب، واألخالق، وإغناء الفقري، وما حيصل بسببها من حفظ األموال من تسلط الفقراء 
 بني املسلمني إىل غري ذلك.  على أموال األغنياء، وملا يكون فيها من التواد واحملبة

فأمر هللا  به وفيه من املصاحل العظيمة من اإلخالص، والصب،  والصيام مصلحة أيضاً 
وهكذا تعويد النفس على حتمل املش اق، وهكذا فيه هتذيب األخالق وفيه أيضاً منافع للبدن 

 وغري ذلك. 
ني يف مكان واحد ويف  وهكذا احلج أمر هللا به ملا فيه من املصاحل من اجتماع املسلم

ذكر املعاد، واليوم اآلخر، وما يكون فيه من إكرام ذلك آتلفهم وترابطهم، وما يكون فيه من ت
 حلجاج بيته احلرام من مغفرته هلم، وإنزال اخلري والبكة عليهم وغري ذلك. ´هللا 

ري مثل  عامالت اليت أحلها هللا للمسلمني فيها من املصاحل الشيء الكثوهكذا مجيع امل 
 البيع، واإلجارة، ومجيع ما حيتاجه الناس.

وهكذا حرم هللا بعض املعامالت ملا يكون فيها من املفاسد، من الظلم، والتعدي، والبغي،  
 مثل الراب، والرشوة وحنو ذلك.

 من االستجابة ألمر هللا ورسوله، وملا يكون فيه أيضاً النكاح شرعه هللا ملا فيه من املصاحل
فظ األعراض، ني الزوج وزوجته، وملا يكون فيه من صون النفوس عن احلرام، وحمن احملبة ب 

واألنساب، وتكثري األمة وغري ذلك، ومجيع ما أمر هللا به فيه من املصاحل ما ال يكاد حيصى، 
 هبا قسمان:   ̧ يكاد حيصى، واملصاحل اليت أمر هللا    ومجيع ما هنى هللا عنه فيه من املفاسد ما ال 

 ة.  مصاحل خالص •
 مصاحل راجحة.  •
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مثال املصاحل اخلالصة التوحيد واإلميان ابهلل، والصالة وحنو ذلك، هذه مصاحلها خالصة 
 ال تشوهبا مفسدة. 

وإتالف  األرواح  إزهاق  من  مفاسد  فيه  أن  ظاهره  اجلهاد يف  الراجحة  املصاحل  ومثال 
ة يف اجلهاد أعظم  وغري ذلك، هذا يف الظاهر، لكن املصلحة أعظم املصلحة املوجود  األعضاء

إله إال هللا، وحفظ بيضة األمة، وهكذا أيضاً   من هذه املفسدة، واملصلحة هي إعالء كلمة ال
 به. ¸إقامة الدين فلما كانت املصلحة أرجح من املفسدة أمر هللا 

هذه املسائل واألحكام أن فيها مفاسد لكن   ركذلك أيضاً القصاص إقامة احلدود ظاه  
يف مثل  سد الظاهرة لكنها مغمورة يف املصاحل العظمى الراجحة فاملصاحلوإن وجدت هذه املفا

 هذه األحكام أرجح، فشرعها هللا. 
 وهكذا أيضاً املفاسد قسمان: 

 مفاسد خالصة. •
 ومفاسد راجحة. •

 اسد خالصة ال تشوهبا مصلحة. مثال املفاسد اخلالصة الشرك، الزان، القتل هذه مف
مصاحل يف الظاهر  ر، وامليسر، وحنو ذلك فهذه فيها  ومثال املفاسد الراجحة اخلم     

كما ذكر هللا عز وجل أن يف اخلمر وامليسر منافع، مثل االكتساب وحنوه لكن ذكر هللا أن اإلُث 
هما فلذلك حرم هللا املرتب على شرب اخلمر والعمل ابمليسر أعظم من املصلحة املوجودة في

 جحة. اخلمر وامليسر ملا فيهما من املفاسد الرا
اذاً املصاحل سواٌء كانت خالصة أو كانت راجحة هي مأموٌر هبا على كل حال، واملفاسد   

 سواٌء كانت خالصة أو كانت راجحة هي منهٌي عنها على كل حال.
داية والرشاد يف القول، والعمل، هذا ما يتعلق هبذه القاعدة، ونسأل هللا لنا وللسامعني اهل 

  أنه ويل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب العاملني.والعلم النافع، والعمل الصاحل
 
 
 
 



 36  معهد شبكة العلم الشرعي -  شرح القواعد الفقهية

 الدرس السابا
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أما   ‘  وأشهد أن حممداً عبده ورسولهوالتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

 بعد:  
 البيت الثالث عشر:  يف¬ فيقول اإلمام السعدي 

لااااااااااا        اااااااااااااااااااااااال      َ ئااااااااا     ااااااااااااااااااااااال      فااااااااااا ن  اااااااااااا    ىااااااااااا    ياااااااااا  ااااااااا  َّ     لاااااااااعااااااااا  
هذا البيت تضمن قاعدة فقهية وهي إذا تزامحت املصاحل ق د م أعالها، وهذه القاعدة   
 ة ومرتبطة ابلقاعدة اليت قبلها، وقد دل على اعتبار هذه القاعدة عدٌد من األدلة: متعلق

 .  [18]سورة الزمر: {مج حبخب جب هئ مئ خئ}منها قول هللا تعاىل: 
 . [145ف:]سورة األعرا {زئ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى} وقول هللا تعاىل
 .[ 55]سورة الزمر: {جل حف جف مغ جغ مع جع مظ}وقول هللا تعاىل 

عدة، ومعىن هذه القاعدة أنه إذا تزاحم عند دالة على اعتبار هذه القاإىل غري ذلك من األدلة ال
املكلف مصلحتان فأكثر وال ميكنه اجلمع بينهما فإنه يقدم أعلى املصلحتني ولو فاتت األخرى، 

ت ع ني على الرتجيح بني املصاحل املتعارضة فإذا تعارضت مصلحتان إحدامها فهذه قاعدة عظيمة  
  ميكن فعلهما مجيعاً ق دم الواجب على السنة. واجبة واألخر سنة وال

ومثاله: أقيمت الصالة وشخٌص مل يصل  السنة أو ابتدأ صالة السنة فأقيمت الصالة فهنا  
ة  إ ال  ‘ »ل الن يب     ينتهي ويرتك صالة السنة ويشرع يف الفريضة لقو  ة  ف ال  ص ال  إ ذ ا أ ق يم ت  الص ال 

ت وب ة    ( 1).«ال م ك 
لم عن أب هريرة. وكذلك أيضاً إذا ضاق وقت الفرض حىت مل يبق  منه إال وقتاً يسريا  ه مس روا 

كمن استيقظ مثالً من نومه ومل يبق إال وقتاً يسريا وطلعت الشمس وهو مل يصل  صالة الفجر 

 
 ( 710ح)  1/493صحيح مسلم   (1)
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 لفجر فهنا هل يبدأ بسنة الفجر أم يبدأ ابلفريضة مباشرة؟ يبدأ ابلفريضة لئال خيرج وقتها وسنة ا
 نه أن يؤخرها إىل بعد طلوع الشمس ُث يصليها بعد طلوع الشمس، ميك
وهكذا إذا تعارض عند املكلف واجبان فإنه يقدم أوجبهما فإذا كأن أحد الواجبني فرض عني  

واآلخر فرض كفاية ق د م فرض العني على فرض الكفاية كما إذا اجتمع اجلهاد الكفائي مع  
كفاية وبر الوالدين فرض عني فإذا حصل أن الوالدين   فرض  هذا  منع الوالدين جهاد مل يتعني 

منعا الولد من هذا اجلهاد الكفائي فيقدم حينئٍذ طاعة الوالدين؛ ألن طاعة الوالدين يف هذه 
إذا كأن أحد الواجبني فرضا، واآلخر نذرا يعين الواجب األول  املسألة أوجب. كذلك أيضاً 

كما إذا اجتمع صالة الفرض مع صالة   لنذربب اوجب ابلشرع والواجب اآلخر وجب بس 
 النذر. 

فلم   أو شغل  أو سهى،  فغفل،  أربع ركعات  اليوم  أن يصلي يف هذا  مثالً  إنسان  نذر 
مل يصل  صالة  أيضاً  الوقت  العصر وهو يف هذا  قبيل  إال  الركعات  يتمكن من صالة األربع 

صر وإما صالة النذر فأيهما الع  صالةالعصر فعنده الوقت ضيق مل يبق  منه إال مقدار صالة إما  
 يقدم؟ يقدم صالة العصر؛ ألن وجوهبا آكد وأعظم من وجوب صالة النذر. 

كذلك أيضاً لو تذكر إنسان صالة مقضية ويضيق وقت  احلاضرة فإنه يقدم احلاضرة لئال   
 يفوت صالتني.  

روب شخٌص مثالً شغل عن صالة العصر أو سهى فلم يتمكن أو يتذكر إال قبيل غ
س وحينها تذكر أنه مل يصل  الظهر فماذا يصنع اآلن؟ إذا صلى الظهر ستغرب الشمس  الشم

وسيؤدي صالة العصر بعد غروب الشمس وإذا صلى العصر فاته الرتتيب ماذا يصنع؟ يف هذه 
 لئال ي  ف و  ت صالتني.   -صالة العصر  –احلالة يقدم الصالة احلاضرة 

روب الشمس يصلي صالة الظهر لكن لو  عد غُث بأما صالة الظهر فقد فات وقتها  
ذكر الصالتني بعد غروب الشمس ذكر أنه مل يصل  الظهر ومل يصل  العصر فهنا جيب أن يراعي 

النيب   فعل  العصر كما  الظهر ُث يصلي  يبدأ بصالة  إذا  ‘  الرتتيب  فيما  يوم األحزاب هذا 
تني ق د م أوكدمها فتقدم  سنونان مكانت املصلحتان واجبتني، وإن كانت املصلحتان املتعارضت

الراتبة على السنة ويقدم ما فيه نفٌع متعٍد على ما نفعه قاصر ما نفعه متعٍد كالتعليم، والدعوة 
إىل هللا، وعيادة املريض، وإيصال اخلري إىل اآلخرين ، وحنو ذلك. هذه مصاحل متعدية نفعها 
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اءة القرآن، وحنو ذلك فإذا تعارض ، قر افلةمتعٍد. والذي نفعه قاصر مثل صوم النافلة، صالة الن
 ما نفعه متعٍد مع ما نفعه قاصر فيقدم ما نفعه متعٍد.  

شخٌص مثالً إذا صام صوم النافلة ال ميكنه أن يدعو إىل هللا ال ميكنه أن ي  ع لم العلم ال  
ع  جلميعل اميكنه أن يعود املريض فماذا يصنع؟ يفطر ويقدم املصلحة املتعدية هذا إذا مل ميكنه ف

 يف لطائف املعارف. ¬ يقدم ما نفعه متعٍد ولذا قال احلافظ ابن رجب 
: وقد نص األئمة األربعة على أن طلب العلم أفضل من انفلة الصالة، والصالة النافلة أفضل    

النافلة بطريق األوىل. انتهى كالمه   النافلة؛ فيكون العلم أفضل من الصيام  ¬ من الصيام 
ٍد فهو أفضل من انفلة الصالة ألن انفلة الصالة نفعها قاصر، وانفلة متع  نفعهيعين طلب العلم  

الصالة أفضل من انفلة الصيام فإذا كان العلم أفضل من انفلة الصالة اليت هي أفضل من انفلة 
الصيام فيكون طلب العلم أفضل من انفلة الصيام من ابب أوىل هذا معىن كالم احلافظ ابن  

 تعاىل. ¬ رجب 
إذ  ت املصاحل أو املصلحتان عند املكلف وال ميكنه فعل مجيعها فإنه يقدم أعلى ا تعارضإذاً 

املصلحتني ولو فاتت األخرى هذا على األصل وإال فقد يعرض للمصلحة املفضولة أو للعمل 
 املفضول من العوارض ما جيعل العمل املفضول أفضل من الفاضل. 

 ومن قواعد الرتجيح يف هذا:
اخلاصة مقدمٌة على املصلحة العامة يف حمل اخلصوص ويعمل    املصلحةلون إن  أهنم يقو  

 ابملصلحة العامة فيما عداه. 
مثال ذلك قراءة القرآن مصلحة عامة ألنه أفضل الذكر أفضل من التسبيح أفضل من   

التهليل من التكبري أفضل الذكر على اإلطالق ولكن يف احملل اخلاص يقدم عليها الذكر اخلاص 
على  يق ادم  السجود، قراءة  أذكار  الصلوات،  أذكار  مثل  احملل  اخلاص يف هذا  الذكر  لقرآن 

الركوع، التشهد، اجللوس بني السجدتني هذه احملال اخلاصة هلا أذكار خاصة فاألذكار اخلاصة 
 يف هذه احملال مقدمة على قراءة القرآن وتكون يف هذا احملل أفضل من قراءة القرآن. 

ذلك تقدم يف هذه احملال اخلاصة تقدم األذكار اخلاصة  ملساء كصباح واوهكذا أذكار ال
يف حمل اخلصوص وتبقى املصلحة العامة اليت هي قراءة القرآن تبقى عامة ومقدمة يف غري حمل  

 اخلصوص.
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كذلك أيضاً من قواعد الرتجيح يف هذا أهنم يقولون إن الفضيلة املتعلقة بذات العمل  
مل أو مكانه، نفهم هذه القاعدة الفضيلة املتعلقة بذات مان الععلقة بز مقدمة على الفضيلة املت

 العمل مقدمة على الفضيلة املتعلقة بزمان العمل أو مكانه.  
مثال ذلك: الرمل يف طواف القدوم فضيلة متعلقة بذات الطواف والدنو من البيت حال 

البيت فيبتعد    تعاد عن ابالبالطواف فضيلة متعلقة مبكان الطواف فإذا مل يتمكن من الرمل إال
 من أجل أن حيقق الفضيلة املتعلقة بذات العبادة وهي الرمل.  

مثاٌل آخر: الصالة يف الصف األول فضيلة ومصلحة ولكن هذه الفضيلة متعلقة مبكان   
العبادة، واخلشوع يف الصالة فضيلة متعلقة بذات العبادة فإذا كان الصف األول شديد الزحام 

إال إذا أتخر فإنه يتأخر فإذا كان الشخص يف الصف األول وهو   اخلشوع  فيه من  وال ي تمكن
مزدحم وصار من شدة الزحام ال خيشع صار مشغوالً لكن إذا أتخر إىل الصف الثاين وجده 
متسعاً وحصل اخلشوع فيه فماذا يفعل؟ اآلن عنده فضيلة متعلقة بذات العبادة وهي اخلشوع  

ة يف الصف األول يف هذه احلالة يقدم الفضيلة املتعلقة ي الصالبادة وهوفضيلة متعلقة مبكان الع
بذات العبادة وهي اخلشوع ولو فاتته الفضيلة املتعلقة مبكان العبادة وهي الصالة يف الصف 

 األول.
 هذه من قواعد الرتجيح يف هذا الباب.   

نا  فضله ل  زيد منامل´  هذا ما يتعلق هبذه القاعدة ونرجو أننا قد فهمناها نسأل هللا  
وللسامعني ونسأله أن يفقهنا يف الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل 

 إىل هنا سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك.
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 الدرس الثامن 
± 

األمني   هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وأصاحلمد  آله  حابه  وعلى 
أما   ‘  ني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهوالتابع
 بعد:  

 يف البيت الرابع عشر: ¬ فيقول اإلمام السعدي 
ااااااااالقااااااااااااااااااااااا      و ااااااااااااااااااااااا    ااااااااا   ىااااااااا      ااااااااَا

 
ااااااالقااااااااااااااااااااا     ئاااااا    اااااَا َِ اااااا  ااااااا            يااااااا 

 أي وضد القاعدة السابقة اليت هي تزاحم املصاحل، ضدها تزاحم املفاسد. وضده قوله  
ويعين هذا البيت إذا اجتمعت مفسداتن فأكثر وال ميكن دفع مجيعها فرتتكب املفسدة  

سنة، ومنها قول ٌد من األدلة من القرآن والاألدىن لدفع األعلى، وقد دل على هذه القاعدة عد
 . [173]سورة البقرة: {ريزي ٰى ين ىن  نن من  زن رن مم} هللا تعاىل:

 هنا اجتمعت عند املضطر مفسداتن:
 املفسدة األوىل: هالك النفس.  •
 واملفسدة الثانية: األكل من امليتة.  •

ومفسدة هالك نفسه أشد وأعظم من مفسدة األكل من امليتة؛ فأابح هللا األكل من   
 لعظمى وهي هالك النفس أو خشية هالك النفس. امليتة لدرء املفسدة ا

: ق ال  ر س ول  هللا      : ‘كذلك أيضاً من األدلة ما جاء يف الصحيحني عن ع ائ ش ة ، ق ال ت 
، و ج ع ل ت  " اي  ع ائ ش ة ، ل و ال  أ ن  ق    أل  ر ض  ر ٍك، هل  د م ت  ال ك ع ب ة ، ف أ ل ز ق  ت  ه ا اب  ٍد ب ش   و م ك  ح د يث  ع ه 

ت ة  أ ذ ر ٍع م ن   اًب غ ر ب يًّا، و ز د ت  ف يه ا س  اًب ش ر ق يًّا، و اب  ب ني  : اب  ر ، ف إ ن  ق  ر ي ًشا اق  ت ص ر هت  ا ح ي ث   هل  ا اب  احل  ج 
 ( 1) ب ة  " ب  ن ت  ال ك ع  

 هنا اجتمعت مفسداتن:
 األوىل: بقاء الكعبة على غري قواعد إبراهيم.  

 
 ( 1333ح) 2/969صحيح مسلم  (1)
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لو هدمها وجعلها على قواعد إبراهيم رمبا ارتد بعض عن اإلسالم   ‘والثانية: أن النيب 
حينما يروا النيب يهدم الكعبة؛ ألهنم سيقولون هذا النيب ما حيرتم الكعبة، وال يعظمها، هذه 

 أيضاً مفسدة وهي أعظم من األوىل. 
للمفسدة العظمى وهي    ‘فرتك النيب    هدم الكعبة وجع لها على قواعد إبراهيم درءاً 

 وفه من أن يرتد بعض املسلمني عن اإلسالم.خ
د ، »من األدلة أيضاً على هذه القاعدة ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ٍك:    ل  يف  امل س ج  أ ن  أ ع ر اب يًّا اب 

ل ٍو م ن  م اٍء ف ص ب  ع ل ي ه  ‘ف  ق ام وا إ ل ي ه ، ف  ق ال  ر س ول  اّلِل     ( 1)  «: »ال  ت  ز ر م وه « ُث   د ع ا ب د 
 فاجتمعت يف هذه احلادثة مفسداتن:  

 املفسدة األوىل: بول األعراب يف موضٍع من املسجد.  •
املفسدة الثانية: لو قام األعراب وقطع بوله فإنه يضره البول، وحيصل أيضاً انتشاٌر  •

فبدل أن  للبول يف مواضع من املسجد غري املوضع الذي وقع فيه البول أوالً 
 ٍع واحد تكون يف مواضع متعددة  تكون النجاسة يف موض

وهكذا قد يتنجس ثوبه وبدنه حال قيامه إضافًة إىل ذلك قد يتأذى من هني الصحابة  
له وهتجمهم عليه فيصده ذلك عن الدين وهذه مفسدة أعظم فدرأ النيب صلى عليه وسلم هذه 

 ادوا أن يقيموه.املفسدة الكبى بفعل الصغرى وهي أنه تركه يقضي بوله، وهنى الصحابة ملا أر 
إذا اجتمعت مفسداتن، وال ميكن دفع اجلميع فت دفع  هذا من أدلة ه  ذه القاعدة إذاً 

املفسدة الكبى ابرتكاب األدىن،. واملفاسد متفاوتة منها ما هو حمرم، ومنها ما هو مكروه، 
 ومنها ما هو من الصغائر، ومنها ما هو من الكبائر.

نه يفعل املكروه لدفع واضطر الشخص إىل فعل إحدامها فإفإذا اجتمع مثالً حمرٌم ومكروه  
 احملرم، وإذا اجتمعت صغريٌة مع كبرية، وال ميكنه دفع اجلميع؛ فيدفع الكبرية ولو ارتكب الصغرية. 

الغري    إىل  متعدية  واألخرى  النفس  على  قاصرًة  املفسدتني  احدى  إذا كانت  وهكذا 
 عدية إىل الغري.فرتتكب املفسدة القاصرة لدرء املفسدة املت

 
(، وأخرجه مسلم يف الطهارة ابب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات رقم 6025ح)  8/12صحيح البخاري    (1)

284 
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نسأن إىل األكل فلم جيد إال ميته أو طعاماً ملن هو حمتاٌج إليه، وجد ميته  مثالً ا ضطر ا 
ووجد طعاماً لشخٍص هو حمتاٌج إىل هذا الطعام؛ فحينئٍذ أيكل من امليتة ألهنا مفسدة أهون 

 من مفسدة أكله من طعام الغري الذي هذا الغري حمتاٌج إليه. 
أكر    وإال قتلناك،  إنسان وإال قتلو ه شخٌص على قتل  كذلك أيضاً  ه، قالوا اقتل فالانً 

كالمها مفسدة، ولكن قتله للغري مفسدة أعظم ألهنا متعدية اىل الغري، وتسليم نفسه للقتل  
مفسدة قاصرة على النفس فيرتك قتل الغري ولو أد ى ذلك إىل قتله ألن قتل الغري جممع على 

عليه إمجاع العلماء، فاملفاسد ي نظر   ل خمتلف فيه؛ فيقدم يف الدفع ماحترميه، وتسليم النفس للقت
إىل أعالها فيدفع بفعل األدىن. ولكن إذا اجتمعت املصاحل مع املفاسد فماذا يفعل املكلف؟  
يقدم األرجح منهما فإن كانت املصلحة أرجح من املفسدة فإنه يفعل املصلحة وإن ارتكب 

 املفسدة. 
فسه للقتل مفسدة، وبقاؤه، واحلفاظ  ت ل، تسليم نكلمة الكفر وإال ق  مثال ذلك أكره على  

على حياته مصلحة، ونطقه بكلمة الكفر مع بقاء اليقني يف قلبه مفسدة، ولكن احلفاظ على 
حياته مصلحٌة أرجح من مفسدة نطقه بكلمة الكفر مع بقاء اإلميان يف قلبه؛ فيباح أن يقول 

ى وهي احلفاظ على حياته  ابإلميان ليحصل املصلحة العظمكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئنٌ 
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب}كما قال هللا:  
 . [106]سورة النحل: {مث

اليت هلا   - وكذلك من األمثلة على هذا فعل الصالة اليت هلا سبب وقت النهي الصالة  
صلحتها أرجح ت فعل يف وقت النهي ألن م  -سبب مثل حتية املسجد صالة اجلنائز وحنو ذلك  

 الصالة يف هذا الوقت.من مفسدة النهي عن 
فإذا كانت املصلحة أرجح من املفسدة حصلنا املصلحة، وإن ارتكبنا املفسدة، وأما إن   

كانت املفسدة أعظم من املصلحة أو مساويًة هلا قدم دفع املفسدة ولو فاتت املصلحة، وذلك 
ل غ  يف  ‘ة ، رضي هللا عنه  يف حديث ل ق يط  ب ن  ص ب     ‘مثل قول النيب   ، إ ال  : »اب  ت ن ش اق  س   اال 

 ( 1) أ ن  ت ك ون  ص ائ ًما« 

 
 ( 2366ح) 2/308سنن أب داود ( 1)
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املبالغة يف االستنشاق مصلحة، وكون املبالغة يف االستنشاق حال الصيام ذريعة للفطر 
مفسدة أعظم؛ فترتك مصلحة املبالغة يف االستنشاق حال الصيام درءاً للمفسدة اليت هي الفطر 

 الفطر.أو خشية 
ي املسلم عن سب   آهلة املشركني حبضورهم كما قال هللا:      حب جب}كذلك أيضاً هن 
 .[108]سورة األنعام: {حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

فاجتمع هنا مصلحة ومفسدة، واملفسدة أعظم، املصلحة هي سب آهلة املشركني ملا يف 
دة أعظم من فس ه امل، وهذ´ذلك من اإلهانة للمشركني، واملفسدة هي سب املشركني هلل  

املسلمني عن سب آهلة املشركني مع وجودهم  ̧ مصلحة إهانة املشركني بسب آهلتهم فنهى هللا  
 . ´لئال يكون ذلك وسيلًة ألن يسبوا إهلنا سبحانه وتعاىل 

 وعلى هذا تتنزل قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل.  
كانت املفاسد أعظم من املصاحل،  اسد أو  وحمل هذه القاعدة فيما إذا تساوت املصاحل واملف

أما إن كانت املصلحة أعظم من املفسدة فال جمال هلذه القاعدة، ال جمال لقاعدة درء املفاسد 
صل املصلحة ولو ارت كبت املفسدة.  مقدم على جلب املصاحل، بل حت 

 .وب إليك وهبذا القدر نكتفي إىل هنا سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت نستغفرك ونت 
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 الدرس التاسا
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أما   ‘  حممداً عبده ورسولهوالتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  

 بعد:  
 هية يف البيت اخلامس عشر:فيقول اإلمام السعدي رمحه هللا يف منظومة القواعد الفق

ِلاااا ااااااال   ااااساااا  اااااااااااااااااا    ل   اااااااااااد ااااااااااااااااااااااااا      وئاااا   اااا  لااااااا   اااااااااااااااااا      ااااااااااا   ئااااااااااِا   ااااااااااا 
التيسري مأخوٌذ من اليسر، وهو السهولة والليونة، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم 

الب الد  يكما يف صحيح  »إ ن    : ق ال  و س ل م   ع ل ي ه   ص ل ى هللا   الن يب     ع ن   ه ر ي  ر ة ،  أ ب   ع ن   ن   خاري 
ٌر،... «   ( 1)ي س 
انبه أي اعرتض له، ونزل به . والتعسري مأخوٌذ من العسر، يف كل أمٍر انبه تعسري وقوله 

من رمحة هللا بعباده حيث كلفهم   وهو الشدة وعدم الليونة، واملقصود به هنا املشقة، واملعىن أن
 ابألمر والنهي إذا حصل هلم شيٌء من العسر أن خيفف عنهم، وأن ييسر هلم.  

البيت قاعدًة عظيمًة كلية هي إحدى قواعد اإلسالم وقد أراد املصنف رمحه هللا  هبذا 
 الكبى اخلمس وهي اليت تقدمت اإلشارة إليها عند قاعدة األعمال ابلنيات. 

 عنها بعض الفقهاء بقوهلم: "املشقة جتلب التيسري".  اعدة يعبوهذه الق 
ه وهذا  للتيسري"،  "التعسري سبٌب  وهو:  آخر  بتعبرٍي  آخرون  عنها  تعبري  وعب  و ظاهر 

التعبري األخري استحسنه غري واحد من أهل العلم، قالوا هو أحسن من  املصنف هنا، وهذا 
التعبري اآلخر )التعسري سبٌب   ،ن من هذا التعبريالتعبري املشهور )املشقة جتلب التيسري( أحس 

 للتيسري(. وقد دل على هذه عدد من األدلة منها: 
  { مي خي حي  جي  ىهيه مه جه  ين ىن }قول هللا تعاىل:   ❖

 .  [28]سورة النساء:

 
 ( 39ح)  1/16صحيح البخاري  ( 1)
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تعاىل:   ❖ ]سورة    {مخ جخ  مح جح مج  حج مث هت}وقوله 
 .  [185البقرة:
 . [286]سورة البقرة: {جخ مح  جح مج حج مث}وقوله تعاىل:  ❖
 .[78]سورة احلج: {جتحت هب مب خب حب جب هئ} وقوله تعاىل: ❖
ر وا و ال    ❖ : »ي س   ومن السنة ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ٍك، ع ن  الن يب    ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م ، ق ال 

ر وا، و ال  ت  ن  ف  ر وا«  ر وا، و ب ش    (1)ت  ع س  
: »م ا خ ري    الن يب   ص ل  وجاء يف الصحيحني أيضا ع ن  ع ائ ش ة  ر ض ي  اّلِل   ع ن  ه ا، ق ا ❖ ى  ل ت 

ت ار  أ ي س ر مه  ا م ا مل   أي  ُث  ، ف إ ذ ا ك ان  اإل ُث   ك ان  أ ب    ع د مه  ا  هللا  ع ل ي ه  و س ل م  ب ني   أ م ر ي ن  إ ال  اخ 
   (2) م ن ه ...« 

: ق ال  ر س ول   ❖ س ل م : اّلِل   ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و    وكذا أيضاً روى اإلمام أمحد ع ن  أ ب  أ م ام ة  ق ال 
حل  ن يف ي ة  الس م ح ة    يعين السهلة.  «»إ ين   ب ع ث ت  اب 

األدلة على هذه القاعدة كثريٌة جداً بل قال الشاطيب رمحه هللا يف املوافقات: "إن األدلة  
اإلمجاع غري   على رفع احلرج من هذه األمة بلغت مبلغ القطع" يعين بلغت التواتر، ونقل 

 العلم على هذه القاعدة، ومنهم اإلمام الشاطيب رمحه هللا يف املوافقات. واحد من أهل 
 إذاً دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة واإلمجاع.  

إذا تقرر هذا فما ضابط املشقة اجلالبة للتيسري ألن بعض الناس يتعلل ابملشقة إذا قيل  
املشقة جتلب التيسري، ال تشدوا  ة، والدين يسر،  له اعمل كذا قال هذا العمل فيه مشق

 على الناس وحنو ذلك.
 فنقول املشقة نوعان:  

 
 . 1734  اجلهاد والسري ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري رقم(، وأخرجه مسلم يف  69ح)   1/25صحيح البخاري    (  1)
 (. 2327ح)  4/1813(، صحيح مسلم 6786ح) 8/160صحيح البخاري  ( 2)
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النوع األول مشقة ال تنفك عن العبادة بل هي مالزمٌة هلا، ومصاحبٌة هلا كمشقة  ▪
وطول   احلر  شدة  يف  الصيام  وكمشقة  البد،  أايم  يف  خصوصاً  والغسل  الوضوء 

 هاد، وغري ذلك. النهار، ومشقة احلج، ومشقة اجل
فإنه ما من عمل، وما من طاعة إال وفيها شيٌء من املشقة والكلفة ال تنفك 
الرتخيص  أثر هلا يف  العبادة، وال  أثر هلا يف إسقاط  عنها؛ فهذه املشقة ال 
والتخفيف، وهذه املشقة املالزمة للعبادة ال تنايف التكليف، وهي املثبتة يف  

تعاىل:   هللا  الكل  {جخ مح  جح  مج حج مث}قول  هللا  فة،  أثبت 
 واملشقة على املكلف، لكن هي يف حدود طاقة وقدرة املكلف.  

ومن أين عرفنا ذلك؟ من أين علمنا أن هللا عز وجل اثبت املشقة والكلفة يف  
 التكليف يف األمر والنهي؟

 مج  حج مث}  اجلواب: علمنا ذلك من االستثناء بعد النفي؛ فإنه قال:

 املشقة والكلفة ثبات؛ فاثبت هللاواالستثناء من النفي إ  {جخ مح جح
 اليت هي يف وسع املكلف ويف قدرته.

النوع الثاين املشقة اليت تنفك عن العبادة غالباً، يعين تكون طارئة، وهذه املشقة   ▪
 املنفكة عن العبادة ثالثة أقسام:

القسم األول مشقة عظيمة خياف معها هالك النفس أو األطراف وحنو ذلك، مثل  ❖
التخفيف    عند االغتسال يفخوف اهلالك   توجب  املشقة  البد مثالً؛ فهذه  شدة 
 والرتخيص. 

القسم الثاين مشقٌة خفيفة كوجع خفيف يف اإلصبع أو صداع يسري يف الرأس، وحنو   ❖
ذلك؛ فهذه ال توجب التخفيف، وال أثر هلا؛ ألن حتصيل مصاحل العبادة أوىل من  

 دفع هذه املشقة اخلفيفة
القسمني السابقني، فما دان منها من املشقة    واقعة بني هذين  والقسم الثالث مشقة  ❖

العليا حلق هبا يف حصول التخفيف، وما دان منها من املشقة اخلفيفة الدنيا مل يوجب  
ختفيف، يعين إن كانت قريبة من املشقة العظمى حلقت هبا يف حصول الرتخيص  
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خيص   عدم حصول الرت والتخفيف، وإن كانت قريبة من املشقة اخلفيفة حلقت هبا يف
 والتخفيف.

 والتيسري الذي جلبه التعسري أيضاً قسمان: 
القسم األول: تيسرٌي مطلق مصاحب جلميع أحكام الشريعة. مبعىن أن مجيع أحكام  ❖

 الشريعة ميسرة على العباد ال عسر فيها.  
 والقسم الثاين تيسرٌي عارض جلبه عسٌر عارض. ❖

الشر  الفقهاء ابلرخص  يسميه  ما  وهذا هو  وهذا  فإذا حصل عية،  القاعدة؛  حمل هذه 
للمكلف مشقة وعسٌر يف أي عمل فال بد أن يقع التخفيف والتيسري مىت هذا؟ إذا كان التيسري 
 عارضاً بسبب العسر واملشقة والتيسري يف الشريعة على أنواع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم:

o احلا الصالة عن  تيسري ابإلسقاط، كإسقاط  األول:  فال ئض  النوع  والنفساء. 
جيب عليهما قضاء الصالة، وكإسقاط احلج على غري املستطيع. وحنو ذلك. 

 هذا تيسري ابإلسقاط 
o   والنوع الثاين: تيسري ابلنقص، وذلك كقصر الصالة. قصر عدد أو قصر هيئة

 أو قصر عدد وهيئة. 
قصر العدد مثل قصر الصالة الرابعية اىل ركعتني لعذر السفر، وقصر اهليئة  

ر ان   كرت  ك املريض ما عجز عنه من أفعال الصالة كالقيام وحنو ذلك، فع ن  ع م 
ري ، ف س أ ل ت  الن يب   ص ل ى هللا  ع ل ي ه    : ك ان ت  ب  ب  و اس  ٍ ر ض ي  اّلِل   ع ن ه ، ق ال  ب ن  ح ص ني 

ت   : »ص ل   ق ائ ًما، ف إ ن  مل   ت س  ت ط ع  ط ع  و س ل م  ع ن  الص ال ة ، ف  ق ال   ف  ق اع ًدا، ف إ ن  مل   ت س 
 (1)ف  ع ل ى ج ن ٍب«  

o .والنوع الثالث: تيسرٌي ابإلبدال كإبدال الوضوء والغسل ابلتيمم أبعذار معروفة 
o    النوع الرابع: تيسري تقدمي، مثل مجع التقدمي للمسافر أو ألعذاٍر أخرى 
o   ذر، إما لعذر السفر لع والنوع اخلامس: تيسري أتخري، كجمع الصالة مجع أتخري

 أو لغري ذلك من األعذار.  

 
 ( 1117ح)  2/48صحيح البخاري  ( 1)
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o   النوع السادس: تيسري ابستعمال احملرم يف حالة الضرورة، ويسمى هذا ختفيف
الرتخيص، وبعضهم يسميه ختفيف اضطرار، وذلك مثل أكل امليتة عند خشية 

 املوت من اجلوع. 
o  .والنوع السابع: ختفيف التغيري، كتغيري صورة الصالة يف اخلوف 
o  النوع الثامن: ختفيف التخيري، مثل التخيري يف كفارة اليمني، والتخيري يف جزاء  و

 الصيد، وحنو ذلك. 
إذاً هذه مثانية أنواع للتيسري، وهذه القاعدة تطرد يف جل أبواب الفقه من العبادات واملعامالت 

 مىت حصل التعسري جاء التيسري. 
. نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يلهمنا رشدان ارهذا ما يتعلق هبذه القاعدة على سبيل االختص 

وأن يفقهنا يف دينه، وأن يوفقنا والسامعني ملا حيبه ويرضاه، وأن جينبنا ما يسخطه وأيابه إنه 
ويل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب العاملني، وصل اللهم وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله 

 وصحبه.
 

 الدرس العاشر 
± 

هلل رب ال والصالة  عااحلمد  هللا  م  والسالملني  رسول  وأصحابه    األمنيعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسولهأن  وأشهد    ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  التابعني، وأشهد  و 

   بعد:
 : يف البيت السادس عشر¬  م السعديماإلافيقول 

سااااااااااا        و  جااااااااااا     ااااااااااا      اااااااااااَ ح    و  ااااااااااا  اااااااااااَ
 

ئااااااااااااااا          َِّ ُمااااااااااااااا    ِ     طااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااااَ و ال  
عليهما    اتفق  عظيمتني  قاعدتني  يتضمن  البيت    ن وهاات  ،تعاىل  †   العلم  أهلهذا 

السابقة    نافرع   مها  نالقاعدات التيسري"للقاعدة  جتلب  قاعدات  "املشقة  لتلك   ناتاتبع  نوهنا 
 : القاعدة
العجز  ال "  :وىلأل االقاعدة    مع  املشار    "واجب  بقولهإوهي  ب ال     :ليها  ٌب  و اج  و ل ي س  
ار    .اق ت د 
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لزام إلا مر به الشارع على وجه  أما    :صطالحال اويف    ،هو الساقط الالزم  :الواجب يف اللغة
ار  والقدرة يف قوله ، ابلفعل  من الفعل.  ناس نإلابه  هي وصٌف يتمكن :القدرةب ال  اق ت د 
، ما استطاع فعله  إاليفعل من املأمور به  أن  جيب عليه    كلف الامل  أنومعىن القاعدة   
 : مجاعإلا على هذه القاعدة الكتاب والسنة و  دل  وقد 

،  [16]سورة التغابن:  {مئ خئ حئ جئ}:  تعاىلأما الكتاب فقول هللا   ❖
 .[62]سورة املؤمنون: {ميىي خي حي جي يه} :تعاىلوقول هللا 

: قال رسول  ع ن  أ ب  ه ر ي  ر ة ، ق ال  وأما من السنة ففي احلديث املتفق على صحته   ❖
ت ط ع ت م ، و إ ذ ا  ...»:  ‘  هللا ن ه  م ا اس  ٍء ف أ ت وا م  ٍء ف إ ذ ا أ م ر ت ك م  ب ش ي  ت ك م  ع ن  ش ي  هن  ي  

 (1) «ف د ع وه  
عمر  حديث  النيب  : بن حصني  ناوهكذا  له  ق  »  :‘  قال  ت ط ع   ائ ًما،  ص ل    ت س  مل    ف إ ن  

ت ط ع  ف  ع ل ى ج ن بٍ     (2) «ف  ق اع ًدا، ف إ ن  مل   ت س 
 ،وىاكما يف جمموع الفت¬    سالم ابن تيميةإلامجاع فقد نقله شيخ  إلاوأما   •

يصلي    ،هذا ويدخل حتت هذه القاعدة فروع كثرية منها الصالة  ،غريه  يضاً أ  هونقل
مر بذلك أمل يستطع فعلى جنب كما     فإنعداً ن مل يستطع فقافإاملسلم قائما  

 ن بن حصني. اعمر  ‘ النيب
املسلم صاعاً أن  وهكذا يف زكاة الفطر جيب   فإذا مل جيد إال نصف   ،يؤدي 

 .شيئاً سقط عنه الوجوب ن مل جيد إف ،نه يؤديهإصاع ف
نه إف   ،ن عجز عن احلج ببدنه وقدر مبالهإف  ،وهكذا احلج جيب على املستطيع 
 ن عجز ببدنه وماله سقط عنه وجوب احلج.إو  ،من حيج عنه ينيب عنه

القاعدة كثرية هذه  والعجز  ،وفروع  للقدرة  ابلنسبة  تفاصيل  تفاصيٌل   ،وهلا  لذلك 
 حوال ليس هذا موضع بسطها. أو 

 
 ( 1337ح) 2/975صحيح مسلم  (1)
 ( 1117ح)  2/48صحيح البخاري ( 2)
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أو    ".ال حمرٌم مع الضرورة"  :اليت تضمنها هذا البيت قاعدة  والقاعدة الثانية
 .آلخرا لتعبريعلى ا "تبيح احملظورات  ات الضرور "
  .و ال  حم  ر ٌم م ع  اض ط ر ار   : ليها بقول الناظمإوهذه القاعدة هي املشار  

لزام إلاما هنى عنه الشارع على وجه    :صالح إلااحملرم يف  و   ،هو املمنوع  :احملرم يف اللغة
ابلرتك. والضرورة عرفها بعض أهل العلم أبهنا املشقة الشديدة اليت ال يتحملها جنس  

 من خن حن جن يم}  :تعاىلأيضاً على هذه القاعدة قول هللا    وقد دل    ،دمآبين  
األنعام:  {يهىه مه جه ين ىن احملرم   ¸  فبني هللا؛  [119]سورة  أن 

حد من أهل العلم على هذه القاعدة منهم املوفق وامجاع غري  إلانقل  و   ،تبيحه الضرورة
 . يف الروضة وغريه¬  ابن قدامة
ولكن    ،نه يباح له فعلهإفعل حمرم ف  ىلإأن من اضطر    :ومعىن هذه القاعدة 

 :يشرتط لذلك شروط
أو موهومة أو منتظرة   ةفأن كانت متوقع  ،أن تكون الضرورة واقعة  :ولألاالشرط  •

 فأن احملرم ال يباح.  ؛يعين مل حتصل بعد
جيوز له    ،وخشي اهلالك  ،صابه اجلوعأشخٌص وقع يف خممصة    :مثال ذلك  
أو يتوقع أن جيوع فليس   ،خيشى اجلوعا منإيصبه اجلوع و أما إذا مل  ،كل امليتةأحينئٍذ 

 امليتة. له أن أيكل من 
يتيقن أو يغلب على ظنه    :الشرط الثاين • أما إذا    ،الضرر هبذا احملرم  اندفاعأن 

ن  ا س نإلاإذا شك  ، و ول احملرماكانت ضرورته ال تندفع هبذا احملرم فال جيوز له تن
 ؟ فهل جيوز له أن يفعل احلرام أو احملرم ؟م الأهل تندفع ضرورته هبذا احملرم 
وألن ارتكاب احملرم مفسدة  ،ل  صل عدم احل  ألاألن  ؛ اجلواب ال جيوز له ذلك 

 واليقني ال يزول ابلشك. ،ندفاع الضرر مشكوٌك فيهاو  ،متيقنة
ن كان جيد املباح  إف  ،ال جيد ما يدفع به ضرورته إال هذا احملرمأ  :والشرط الثالث •

 زن رن  مم}  :وهلذا قال هللا تعاىل  ،ول احملرماجيوز له تن  املكروه فالأو  

 .[173]سورة البقرة:  {جئ يي ىي ني  مي ريزي ٰى ين ىن نن من 
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على  :والباغي  قدرته  مع  احلرام  يبغي  الذي  مع عدم   تناول  هو  أو  احلالل 
 .ضرورته

 . وز قدر احلاجةاهو الذي يتج :والعادي
عظم من  أان احملرم  إذا كأما    ،عظم من احملرمأأن تكون الضرورة    :والشرط الرابع •

 رورة فال جيوز فعل احملرم.ضال
ففي هذه احلالة ال جيوز له    ،وإال قتلناك  انً قيل لشخٍص اقتل فال  :مثال ذلك 
تسليم    هي  رورة اليتض عظم من الأألن احملرم وهو قتله للغري    ؛آلخراأن يقتل الشخص  

 نفسه للقتل. 
يعين أن   ،فع به ضرورته وال يزيدال يستعمل من احملرم إال ما يدأ  :الشرط اخلامس •

  بقول ليها إتية املشار  آلانه يف القاعدة  اوهذا ما سيأيت بي  ،ر الضرورة بقدرهاد  ق  ت   
 : يف البيت السابع عشر¬ مام السعدي إلا

ِ َو   َ  ئااااااااااا      لاااااااااااااااااااااااااَّ     َ ُمااااااااااا َ ااااااااااا   و  ااااااااااا    
 

ِ َو  َ    ل    لااااااااااااااااااااااَّ لجاااااااا  ساااااااا  ل  اااااااا  ئاااااااا      َ   اااااااا  اااااااا 
 مم}  تعاىلودليل ذلك قول هللا    ،ي ال أيخذ من احملرم إال بقدر الضرورةأ  

والعادي هو الذي   .[173]سورة البقرة: { ريزي ٰى ين ىن  نن  من  زن  رن
 وز قدر احلاجة. ايتج

لكن ال ينظر إال بقدر ما    ،ضرورة جائزنظر الطبيب للمريضة لل  :مثال ذلك 
 فإذا كان مثالً يعاجل رأس املرأة فال   ؛حتتاجه الضرورة أو بقدر ما تندفع به الضرورة

وال موضعاً آخر من جسدها غري املوضع    ، وال ظهرها  ،هلا أن تكشف حنرها  جيوز
هلا املرأة لكشف الساعد للطبيب فال جيوز    احتاجت  وهكذا لو  ،عالجه  إىلاحملتاج  

 ذلك.   إىلألنه ال حيتاج  ؛العضد أن تكشف
ما يدفع به ضرورته وال    إاللكن ال أيكل    ،من امليتة جائٌز للضرورة  األكل  :آخرمثاٌل  

،  كل ربع كيلو من امليتةمثالً يدفع ضرورته أبكان   إذاف ؛العلم أهلعلى الصحيح من قويل  يزيد
 أهل   هذا على الصحيح من قويل  ،عليه  امات حر كان زاد لقمة على قدر احلاجة والضرورة  فلو  

أيكل  أن ضرورته مستمرة ال يرجو زواهلا عن قرب فله حينئٍذ أن ظنه على يغلب  أن إالالعلم. 
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يعلم ضرورته مستمرة ال يرجو زواهلا كان    إذا  ،يصطحب معه شيئاً من امليتة  أنوله    ،حىت يشبع
 عن قرب. 
يزيد من أن  لى اجلرح جبرية ليس له  ضع عمن و أن  على هذه القاعدة  أيضاً    األمثلةومن   

شاء هللا يكون  ن  إوفيما ذكرانه    ،على هذه القاعدة كثرية  األمثلةو   ،اجلبرية فوق ما حيتاجه اجلرح
 ومبيناً هلا.  ،موضحاً للقاعدة
خالص  واإل ،والعمل الصاحل ،والعلم النافع  ،لنا وللسامعني العون والسداد ´ نسأل هللا
وصل اللهم وسلم وابرك على   ،واحلمد هلل رب العاملني  ،ه ويل ذلك وموالهإنيف القول والعمل  
 .مجعنيأله وصحبه آنبينا حممٍد وعلى 

 
 الدرس احلادي عشر 

± 
على   والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وأصحابه  احلمد  آله  وعلى  األمني  هللا  رسول 

أما   ‘  أن حممداً عبده ورسولهوالتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد  
 بعد:  
 يف البيت الثامن عشر: ¬ فهذا هو الدرس احلادي عشر، يقول اإلمام السعدي  

  َّ ةنننننننع نننننننَّ م لنننننننَّ نننننننم ايعقنننننننم نننننننع ٌ   ٌل  َمَنننننننَّ ال ننننننننننننننننْ      عتننننننننع   ٌ لننننننٌ َّلننننننم لع  َّ فننننننع ةننننننع ننننننَّ م لننننننَّ ننننننم    
ع  األ ح ك ام  ل ل ي ق ني   قوله:    هو املنع، ومنه : األحكام مجع حكم، واحلكم يف اللغة  وت  ر ج 

ي القاضي حاكماً أل  نه مينع من غري املقضي به، ومنه قول جرير:مس 
َاا  ااااااال   اا   قاااااااااااااااا  ااااااا      ىاا اا  اا    ىاا  اا اَا عاااا  اااا اااا      ن    لاااااااااااااااااا  ااااااال       اا    لاااا    إ ّن     ااااااالو  

 احكموا سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم. 
سناد أمٍر  هذا تعريف احلكم يف اللغة، وأما يف االصطالح فتعريف احلكم مطلقا: هو إ 

يف التعريفات: إسناد أمٍر إىل آخر إجياابً أو    ¬إىل آخر إجياابً أو سلبا، كما أفاده اجلرجاين  
 سلبا. 
م لزيد، أو سلباً يعين نفياً حنو: زيد مل يقم،  إجياابً يعين إثبااتً حنو: زيٌد قائم، اثبت القيا 

 نفيت القيام عن زيد.  
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 أقسام: . واحلكم ثالثةهذا تعريف احلكم مطلقا
 حكٌم عقلي  ▪
 وحكٌم عادي  ▪
 وحكٌم شرعي ▪

املكلفني   أبفعال  املتعلق  هللا  خطاب  هو  الذي  الشرعي  احلكم  هنا  املصنف  ومقصود 
 ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع. 

واليقني يف اللغة: هو العلم وزوال الشك، ويف االصطالح: االعتقاد اجلازم الثابت املطابق   
 للواقع.
 فال يزيل: أي فال يرفع الشك لليقني. ك  ل ل ي ق ني  .ي ل  الش  ف ال  ي ز  وقوله:  
والشك يف اللغة: التداخل وذلك أن الشاك يتداخل عنده أمران ال يستطيع الرتجيح   
   بينهما.

 والشك اصطالحاً: هو الرتدد بني أمرين حبيث ال مييل القلب إىل أحدمها.
تضمن هذا البيت قاعدًة فقهيًة كلية،  هذا ما يتعلق بتفسري مفردات هذا البيت، وقد  

" وهذه القاعدة هي إحدى القواعد اخلمس الكبى الكلية، اليقني َل ي ول ابلشكوهي: "
 ال يرتفع مبجرد الشك، بل ال يرتفع إال بيقني، وقد دل ومعىن هذه القاعدة أن ما ثبت بيقني

 على هذه القاعدة عدٌد من األدلة من القرآن والسنة واإلمجاع.

 . [36]سورة يونس:  {مكىك لك اك يق ىق يف ىف}أما القرآن فقول هللا تعاىل:   
وأما السنة فحديث ع ب اد  ب ن  ُت  يٍم، ع ن  ع م  ه ، أ ن ه  ش ك ا إ ىل  ر س ول  اّلِل   ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  

ء  يف  الص ال   : الر ج ل  ال ذ ي خي  ي ل  إ ل ي ه  أ ن ه  جي  د  الش ي  ح ىت   -أ و  ال  ي  ن ص ر ف   -ال  ي  ن  ف ت ل  »ة ؟ ف  ق ال 
 (1) « ي س م ع  ص و اًت أ و  جي  د  ر حًيا
الن يب   حكم  واحلدث ‘  فهنا  متيقنة،  الطهارة  ألن  الشك؛  طرأ  وإن  الطهارة،  ببقاء 

 مشكوٌك فيه، واليقني ال يزول ابلشك.

 
(، أخرجه مسلم يف احليض ابب الدليل على أن من تيقن الطهارة ُث شك. .  137ح)  1/39صحيح البخاري    (  1)

 361رقم 



 54  معهد شبكة العلم الشرعي -  شرح القواعد الفقهية

يف شرح البخاري   ¬قال اخلطاب  فهذا احلديث هو أقوى األدلة على هذه القاعدة،   
 أمٍر قد ثبت واستقر يقينا فإنه ال يرفع حكمه ابلشك".   حتت هذا احلديث: "وهذا أصٌل يف كل

النووي: قواعد    (1)وقال  وقاعدٌة عظيمٌة من  "وهذا احلديث أصٌل من أصول اإلسالم، 
ال يضر الشك  الفقه، وهي أن األشياء حيكم ببقائها على أصوهلا، حىت يتيقن خالف ذلك و 

 .  ¬الطارئ عليها". انتهى كالمه 
األ من  أيضاً  أ ب  س ع يٍد  كذلك  اإلمام مسلم ع ن   ثبت عند  ما  القاعدة  دلة على هذه 

: ق ال  ر س ول  هللا  ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م :   ، ق ال  ر ي   ر  ك م   »اخل  د  ت ه ، ف  ل م  ي د  إ ذ ا ش ك  أ ح د ك م  يف  ص ال 
اًث أ م  أ ر ب  ًعا، ف  ل ي ط ر ح  الش ك  و ل ي ب   ص   ت ني   ق  ب ل  أ ن  ي س ل  م ، ل ى ث ال  د  ت  ي  ق ن ، ُث   ي س ج د  س ج   ع ل ى م ا اس 

ت ه ، و إ ن  كان ص ل ى إ ُت  اًما أل  ر ب ٍع كانت ا ت  ر غ يًما ل لش ي ط    (2) «ان  ف إ ن  كان ص ل ى مخ  ًسا ش ف ع ن  ل ه  ص ال 
إ ذ ا ش ك   »:  ‘فقول الن يب  فهذا احلديث فيه الرجوع إىل اليقني عند حصول الشك؛   

اًث أ م  أ ر ب  ًعا ر  ك م  ص ل ى ث ال  ي د  ف  ل م   ت ه ،  م ا »قال:    «أ ح د ك م  يف  ص ال  ف  ل ي ط ر ح  الش ك  و ل ي ب   ع ل ى 
ت  ي  ق ن   ، إذا ليطرح الرابعة وليبين على ما  شكوك فيه الرابعةهو الثالث، وامل   . والذي استيقنه«اس 

 الثالث. -يعين  -استيقن وهو األقل 
: ص ل ى ل ن ا ر س ول  هللا     كذلك أيضاً من أدلة هذه القاعدة من حديث أب ه ر ي  ر ة ، ي  ق ول 

ة  ال ع ص ر ، ف س ل م  يف    ع ت ني  ، ف   ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  ص ال  ة  ق ام  ذ و ال ي د  ر ك  : أ ق ص ر ت  الص ال  ي ن  ف  ق ال 
؟ ف  ق ال  ر س ول  هللا  ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م :  يت  : ق د   « ك ل  ذ ل ك  مل   ي ك ن  »اي  ر س ول  هللا  أ م  ن س  ف  ق ال 

، اي  ر س ول  هللا  ف أ ق  ب ل  ر س ول  هللا   :  ع ل ي ه  و س ل   ص ل ى هللا   كان ب  ع ض  ذ ل ك  أ ص د ق  »م  ع ل ى الن اس  ف  ق ال 
ي ن ؟ ال ي د  ن  ع م ، اي  ر س ول  هللا     «ذ و  م ن   »ف  ق ال وا:  ي  

ب ق  م ا  ف أ مت   ر س ول  هللا  ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  
ت ني  ، و ه و  ج ال ٌس، ب  ع   د  ة ، ُث   س ج د  س ج  ل يم  الص ال   ( 3)  «د  الت س 
كان عنده يقني أن الصالة مل تقصر، ‰الشاهد من هذا احلديث أن الرسول  

ينس   الشك ومل  حصل  هللا  رسول  اي  ذلك  بعض  قد كان  اليدين  ذو  له  قال  فلما   ،

 
 (. 361كما يف شرح مسلم حتت هذا احلديث برقم )( 1)
 ( 571ح) 1/400صحيح مسلم  ( 2)
 ( 573ح) 1/404صحيح مسلم  ( 3)
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ي ن ؟»فقال:  ‰  للرسول ، قالوا: نعم فحينها زال اليقني الذي ظنه «أ ص د ق  ذ و ال ي د 
  ال يرفعه إال يقني، ال يرفعه الشك. ديث على أن اليقنيمت الصالة، فدل احليقينا  وأ‘  الرسول  
 قال ابن عبد الب )التمهيد(: فيه أن اليقني ال جيب تركه للشك حىت أييت يقنٌي يزيله. 
وأما اإلمجاع على هذه القاعدة فنقله غري واحد من أهل العلم كالقرايف يف )الذخرية(   

ا، نقلوا اإلمجاع على اعتبار م األحكام( وغريمهيق العيد يف )إحكاويف)الفروق( وهكذا ابن دق
العلم يف كيفية استعمال هذه  بني أهل  القاعدة من حيث اجلملة وإن حصل اخلالف  هذه 

 القاعدة، أما من حيث اجلملة فهم متفقون على اعتبار هذه القاعدة. 
يف ج ل عظيما فاستعملوها  اهتموا هبذه القاعدة اهتماماً  †  إذا تقرر هذا فأن العلماء  

 ه فهي قاعدة عظيمة من أوسع القواعد الفقهية، ومن أكثرها امتداداً يف أبواب الفقه. أبواب الفق
أن هذه القاعدة تدخل يف مجيع أبواب الفقه، وأن ¬:  وهلذا ذكر اإلمام السيوطي  

 املسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرابع الفقه وأكثر. 
ذب(: هذه القاعدة مطردة ال خيرج منها املهشرح  ) كما يف  ¬  وقال اإلمام النووي   

 تعاىل. ¬إال مسائل يسرية. أو كما قال 
فعلى هذا من تيقن شيئاً ُث شك يف خالفه فاألصل بقاء املتيقن وال يلتفت إىل الشك،  

 األصل بقاء ما كان على ما كان عليه حىت يثبت خالفه. 
، وال يلتفت إىل الشك، ومن  فمن تيقن الطهارة وشك يف احلدث فاألصل بقاء الطهارة 

لتفت إىل الشك، وهكذا من تيقن ة؛ فاألصل بقاء احلدث، وال يتيقن احلدث وشك يف الطهار 
طهارة شيء ُث شك يف جناسته فال يلتفت إىل الشك األصل بقاء الطهارة، وهكذا من تيقن  

يلتفت إىل الشك، وهك بقاء النجاسة وال  ذا من جناسة شيٍء ُث شك يف طهارته؛ فاألصل 
أربعاً فاليقني أهنا شك يف العدد فليب  على األقل ألنه املتيقن، شك يف عدد الركعات ثالاثً أم  

يتيقن خالف األصل الذي هو  ثالث والرابعة مشكوٌك فيها. واليقني ال يزول ابلشك حىت 
إال أن  عليه، فمن شك يف صالته فلم يدر  أصلى ثالاثً أم أربعة؟ فليب  على اليقني وهو األقل 

الراجح عنده،   يرتجح عنده خالف اليقني خالف األقل ترجح عنده أنه صلى أربعاً فليعمل هبذا
تعاىل قالوا: إذا تعذر اليقني يف ع مل ابلظن الراجح؛ ألن † وهذا مذهب مجاهري أهل العلم  

 الشريعة جاءت يف إعمال الظن الراجح يف عدد من املسائل.
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و إ ذ ا ش ك  أ ح د ك م   »قال  ‘  أن الن يب    ¢ بن مسعود  وهلذا جاء يف الصحيح عن عبد هللا 
ت ه  ف  ل ي    ت ني   يف  ص ال  د  ، ف  ل ي ت م  ع ل ي ه ، ُث   ل ي س ج د  س ج   (1)  «ت ح ر  الص و اب 
هذا طلب ترجيح والتحري يكون ابلظن الراجح فإذا ترجح    «ف  ل ي  ت ح ر  الص و اب  »قوله:  

 د األمرين فإنه يعمل به، وعلى هذا يكون للشاك حالتان: عند املصلي مثالً أح
األوىل: • يرتجح  احلالة  إىل   أال  يلتفت  وال  اليقني  إىل  يرجع  فهنا  عنده شيء، 

 الشك.  
 أن يرتجح عنده شيء فيعمل مبا ترجح عنده.  احلالة الثانية: •

طالق كذلك أيضاً من فروع وأمثلة هذه القاعدة: من تيقن ثبوت النكاح، ُث شك يف ال
النكاح وشك  ت  فال يلتفت إىل الشك، ليب  على اليقني واألصل، وهكذا من تيقن عدم ثبو 

 بعد ذلك يف ثبوته فال يلتفت إىل الشك، لريجع إىل اليقني. 
وهذه القاعدة فروعها كثرية ومسائلها غزيرة، وهناك قواعد تتفرع عن هذه القاعدة ذكر   

عن هذه القاعدة، وأهم شيء   قواعد املتفرعة بعضا من هذه ال¬  املصنف اإلمام السعدي  
فظ شيء من فروعها، هذا ما يتعلق هبذه القاعدة على هو تصور القاعدة وفهمها، وفهم أو ح

 وجه االختصار.
لنا وللسامعني التوفيق والسداد والرشاد، واإلخالص يف القول والعمل، إنه  ´نسأل هللا   

العاملني،   رب  هلل  واحلمد  ومواله،  ذلك  وآله ويل  حممٍد  نبينا  على  وابرك  وسلم  اللهم  وصل 
 وصحبه.
 

 الدرس الثاين عشر 
± 

وأصحابه    احلمد آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  

 
 ( 572ح) 1/400صحيح مسلم  ( 1)
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ة القواعد الفقهية لإلمام عبد الرمحن بن   عشر من دروس منظومفهذا هو الدرس الثاين
 . ¬ انصر السعدي

 يقول األمام السعدي يف البيت التاسع عشر:  
ل   َ  ل   ااااااطااااااَّ ااااااا  ل اااااا  ااااااا  ئاااااا  ااااااا  ل   َ    و    صاااااااااااااااااااااَ       و  ااااااااااااَ  اااااااااااا  ل    و  اااااااااااا اااااااااااا   اااااااااااا    و   َ ض  

زول ابلشك" ذكر من ذكر القاعدة املتقدمة الكبى: "اليقني ال ي  ¬ملا فرغ املصنف   
ود إىل تلك القاعدة، ويقال هلذه القواعد: قواعد األصل، وعند  بعدها عدداً من القواعد اليت تع

التأمل جند أن هذه ضوابط فقهية وليست قواعد على اصطالح املتأخرين فإهنم قد فرقوا بني 
يف ج ل أبواب الفقه   فقهي. فالفرق بينهما أن القاعدة الفقهية تط ردالقاعدة الفقهية والضابط ال
 ب أبواب الفقه. مثل قاعدة: "اليقني ال يزول ابلشك". يعين هلا صور وفروع يف أغل

هذه القاعدة هلا فروع وصور يف ج ل أبواب الفقه أتيت هذه القاعدة يف كتاب الطهارة، 
الزكاة، وه الصالة، ويف كتاب  الصيام، ويف كتاب احلج، وأتيت يف ويف كتاب  كذا يف كتاب 

 تاب املعامالت. ك
أما الضابط الفقهي فإنه خيتص بباٍب واحٍد من أبواب الفقه، مثل قول بعض الفقهاء: 

 "ما صح يف الفريضة صح يف النافلة" هذا ضابٌط فقهي خيتص بباب الصالة.
 تص بباب الطهارة وهكذا...وهكذا مثل "األصل يف املاء الطهارة" ضابط فقهي ألنه خي  

الضابط والقاعدة بل يطلقون على الكل اسم    دمياً ال يفرقون بنيوقد كان أهل العلم ق
 القاعدة. 
 يف كتاب القواعد للحافظ ابن رجب   -كثرياً   -وجتد عدم التفريق بني القاعدة والضابط 
 تعاىل، ولكن التفريق بينهما أدق.  ¬
 فقول املصنف هنا: 

ل   َ و    صاااااااااااااااااااااَ        ل   اااااطاااااَّ ااااااا  ل ااااا  ااااااا  ئااااا  ااااااا  و  ااااااااااا ااااااااااا        ل   و   َ ض   و  اااااااااااَ  ااااااااااا  ل      َ    ااااااااااا 
 قوله واألصل: األصل له عدة معاين، واملراد به هنا: القاعدة املستمرة يف الشرع.  
كم هبا عند عدم وجود دليٍل خاص، فهذه األشياء املذكورة املياه، واألرض،    وهي اليت حي 

 ا طاهرة والثياب، واحلجارة، إذا مل نعلم دليالً على جناستها أو على طهارهتا فاألصل أهن
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فاملياه جبميع أنواعها ماء اآلابر، والبحار، والعيون، واألمطار، األصل فيها الطهارة، وقد  
 ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت}لى هذا األصل قول هللا تعاىل:  دل ع
 . [48]سورة الفرقان: {ىك مك لك اك يق ىق
تعاىل:    هللا  ]سورة   {نب مب زب رب يئ ىئ نئ}وقول 
 . [11األنفال:

دليل على طهارة مجيع النا  فهذا  املاء  املوجودة يف املياه سواٌء  املياه  أو  السماء  من  زل 
 خل حل}:  ¸األرض؛ ألن ماء األرض اتبٌع ملاء السماء فالكل نزل من السماء، كما قال هللا  

 . [21]سورة الزمر:  {من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
 أن أصل املاء يف األرض من السماء.  ´ فأخب هللا  

، ق ال  دلة أيضاً ع ن  أ ب  س  ومن األ ر ي   س ه   »:  ‘ ر س ول  اّلِل    ع يٍد اخل  د  ال م اء  ط ه وٌر ال  ي  ن ج  
ءٌ   رواه أبو داود والرتمذي عن أب سعيد اخلدري وهو صحيٌح بشواهده. (1)  «ش ي 

 فقوله املاء طهور عام يشمل مجيع املياه.  
ق ال    -وهكذا قال النيب يف البحر    ه و   »:  ‘ر س ول  اّلِل      كما يف حديث أ ب  ه ر ي  ر ة ،  

ت  ت ه    (2) « الط ه ور  م اؤ ه  احل  ل  م ي  
وقد نقل اإلمجاع على أن األصل طهارة املياه مجاعٌة من أهل العلم منهم ابن رشد يف 

 )بداية اجملتهد( وغريه. 
املاء فإذا شك اإلنسان يف ماء هل هو طاهر أو جنس؟ فاألصل    إذاً هذا هو األصل يف

 وال يلتفت إىل الشك ألن اليقني ال يزول ابلشك. أنه طاهر 
فإذا وجدت إانًء فيه ماء ال تعلم جناسته فلك أن تتوضأ منه أو تغتسل، وال تقل لعله   

ماءٌ  إذا أصابك  أيضاً  الطهارة، وهكذا  املاء  ميزاب، وهذا   يكون جنساً؛ ألن األصل يف  من 
يزاب هذا البيت وأنت ال تدري هل هذا حيصل كثرياً أنك قد ُتر جبوار بيت فيصيبك ماٌء من م

 
 ( 66ح)  1/17سنن أب داود ( 1)
 ( 83ح)  1/21سنن أب داود ( 2)
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الذي أصابك طاهر أو جنس،   املاء املاء  تدل على جناسة هذا  أو عالمة  أمارة  وليس هناك 
فاألصل أنه طاهر، وال يلزمك أن تسأل صاحب البيت هل هذا املاء الذي أصابك جنس أو  

 طاهر؟ ال يلزمك بل األصل أن املاء الذي ال تعلم جناسته طاهر.
تيمية   ئل شيخوقد س  فيمن وقع على ثوبه ماٌء جمهول فقال: "ال    ¬  اإلسالم ابن 

 جيب غسله وال يستحب وال يستحب السؤال عنه على الصحيح". كما يف الفتاوى. 
أو ثوبه ابلليل شيٌء أعين شيخ اإلسالم ابن تيمية قال: "فيمن أصاب رجله  ¬ وقال

 رف عليه".رطب ومل يعلم ما هو مل جيب عليه أن يشمه أو يتع
 فاألصل أمنا أصابك من املياه اليت ال تعلم جناستها أنه طاهر حىت تتيقن جناستها.  
نعلم جناستها وهذا يشمل كلما على وجه    الطهارة حىت  فيها  وهكذا األرض األصل 

قول  األصل  هذا  على  دل  وقد  تعاىل:    األرض،   حف  جف  مغ  جغ  مع جع }هللا 
 . [29]سورة البقرة: {خف
صل فيما على األرض النجاسة ملا امنت علينا متنان، ولو كان األوهذا على سبيل اال 

 أبمٍر جنس. 
:    ‘ومن األدلة عن ج اب ر  ب ن  ع ب د  اّلِل  ، أ ن  الن يب      ًدا »ق ال  و ج ع ل ت  يل  األ ر ض  م س ج 
 ( 1) «و ط ه ورًا

طهارة األرض   فهذا دليل على أن األصل يف األرض الطهارة، وليس املعىن يف احلديث أن
هذه األمة ابلتطهر ابلتيمم، وهكذا   خاصٌة هبذه األمة بل هي عامٌة لكل األمم، وإمنا خ ص ت

ن دقيق  أيضاً خ ص ت بكوهنا كلها مواضع تصح الصالة فيها إال ما استثين كما ذكر ذلك اب
 العيد يف )اإلحكام(.  

؛ فأدلة التيمم كلها دالٌة على وهكذا أيضاً من األدلة على طهارة األرض مجيع أدلة التيمم
ك إنسان يف مكان من األرض هل هو طاهر أو جنس فاألصل هذا األصل فعلى هذا إذا ش

 أنه طاهر، وال ينتقل عن هذا األصل الذي هو اليقني إال بيقني. 

 
 521الصالة رقم  (، وأخرجه مسلم يف أول كتاب املساجد ومواضع335ح)  1/74صحيح البخاري ( 1)
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نسان أن يصلي يف مكان فال يقل لعل هذا املكان وقعت عليه جناسة أو لعل إذا أراد إ 
هذا املكان أو تغوط ال يقل ذلك حىت يرى النجاسة أو يتيقن وجودها، أما إذا  إنساانً ابل يف  
 اسة وإمنا شك يف وجودها فاألصل طهارة مجيع األرض إال ما ثبت أنه جنس.  مل جيد النج

اب الطهارة حىت يقوم الدليل على جناستها فالثياب اليت ال كذلك أيضاً األصل يف الثي
على طهارهتا فاألصل أهنا طاهرة، والدليل على هذا األصل ما نعلم دليالً على جناستها أو  
ألرض وما عليها ألن الثياب يشملها األدلة الدالة على طهارة تقدم من األدلة على طهارة ا

 األرض.
وأصحابه كانوا يلبسون  ‘  طهارة الثياب أن الرسول    وأيضاً من األدلة اخلاصة على 

يغسل الكفار، وال  اليت يصنعها  فإذا  الثياب  الطهارة  الثياب  وهنا دل هذا على أن األصل يف 
بل وال شككت يف   أنه طاهر ال جيب عليك غسله  ثوب هل هو طاهر أو جنس فاألصل 

 ي ستحب غسله ما دمت مل تعلم جناسته. 
يها الطهارة واحلجارة هي جزء من األرض فتأخذ حكم األرض،  وهكذا احلجارة األصل ف

 ليستقيم البيت وإال فهي من األرض وهللا تعاىل أعلم.ولكن لعل املصنف ذكر احلجارة 
لنا وللسامعني اهلداية واإلخالص يف القول والعمل، والعلم النافع، والعمل    ´أسأل هللا   

العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد  الصاحل، إنه ويل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب 
 وآله وصحبه.
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 الدرس الثالث عشر 
± 

وأصحابه  ماحل آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  د 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية يقول اإلمام عبد  

 يف البيت العشرين والواحد والعشرين: ¬  ر السعديالرمحن بن انص
و  ااعاا  اا      ل    َد اااااااااااااااااااا         و     صاااااااااااااااااااااَ         َ لااااااااااااااااااااا  عااااااَ اااااا  و   ئااااااَ       اااااا  ح   َااااااَ   و  اااااا اااااااَّ

ىااااااااااا   ل  ِ  ااااااااااا  ااااااااااا  َيااااااااااا        ااااااااااا َ ل  ااااااااااا          اااااااااااَ    َّتَّ  ئااااااااااا  َ   ااااااااااا    ا    َّ   لفااااااااااااَ ااااااااااا    فااااااااااا 
 تضمن هذان البيتان ثالثة أصول وهي:

 األصل يف األبضاع التحرمي  •
 التحرميواألصل يف األموال  •
 واألصل يف املعصوم التحرمي  •

ول وهذه األصول متفرعة عن القاعدة الكبى الكلية اليت تقدم ذكرها وهي: "اليقني ال يز 
 ابلشك". 
أما األصل األول فهو: األصل يف األبضاع التحرمي، واألبضاع مجع بضع، والبضع يطلق   

 على ثالثة معان:
o  .املعىن األول: الفرج 
o  الثاين: اجلماع. واملعىن 
o  .)واملعىن الثالث: عقد النكاح. كما أفاد ذلك اجلوهري يف )الصحاح 

واحداً، وقد نقل اإلمجاع يف هذا غري واحٍد    أما الفرج واجلماع فاألصل فيهما التحرمي قوالً 
 يف )املغين(، وهكذا اإلمام النووي يف )اجملموع(. ¬ أهل العلم منهم ابن قدامة  من

 يي ىي مي خي حي}ا األصل بقول هللا تعاىل:  وقد است دل هلذ 
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .[7-5]سورة املؤمنون: {نب مب زب رب
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الوطء مبلك اليمني، وما سوى    أبحد أمرين ومها الزواج أو  فاألصل حرمة وطء النساء إال
 ذلك فاألصل فيه احلرمة. 

اء األصل يف عقد النكاح  وأما عقد النكاح فمختلٌف فيه بني أهل العلم فقال بعض العلم
يف )األشباه والنظائر(، وذهب بعض أهل العلم ¬  التحرمي وهذا هو اختيار اإلمام السيوطي  

ل هللا تعاىل: قد النكاح احلل حىت أييت دليٌل يدل على التحرمي، واستدلوا بقو إىل أن األصل يف ع
 .[1]سورة املائدة: {ىقيق يف ىف يث ىث}

واستدل  النكاح،  عقد  العقود  تعاىل:  ومن  هللا  بقول  أيضاً   ىت  نت}وا 

.  [23]سورة النساء:  {نث مث زث رث يت
 .[24]سورة النساء: {مه  جه ين ىن من}إىل قوله تعاىل: 

دل  هذا على أن ما   {مه جه  ين ىن من}ات، وقال بعدها: فحصر هللا احملرم
بتحرميه، وما سوى ذلك  أيضاً  السنة  ما جاءت  إال  فيه احلل واجلواز  املذكور األصل  سوى 
فاألصل فيه احلل واجلواز هذا ابلنسبة لعقد النكاح، أما وطء النساء وفروج النساء فاألصل يف 

 ذلك التحرمي كما مسعتم ابتفاق أهل العلم. 
للحوم التحرمي املراد ابللحوم حلوم احليواانت اليت ال حتل  صل الثاين: وهو األصل يف األوا

إال ابلذكاة. ال بد من هذا القيد )حلوم احليواانت اليت ال حتل إال ابلذكاة،( وذلك إلخراج 
ت  ت ه    ه و  الط ه ور  م اؤ ه  احل  ل  »يف البحر:    ‘احليواانت البحرية فهي حالل. كما قال النيب  ، «م ي  

 أهل العلم عن هذا األصل بقوهلم: "األصل يف الذابئح والصيد التحرمي" وهلذا عب بعض
يذكر أن األصل يف اللحوم التحرمي، وهذا مذهب مجٍع  ¬  فاملصنف اإلمام السعدي  

 تعاىل.   † من الفقهاء 
: س أ ل ت  الن يب     ، ق ال  :    ‘وقد استدلوا حبديث ع د ي   ب ن  ح امتٍ  ل ب ك   إذا أ ر س ل ت  ك  »ف  ق ال 
ه   د  م ع ه     «امل ع ل م  ف  ق ت ل  ف ك ل ، و إذا أ ك ل  ف ال  أت  ك ل ، ف إ من  ا أ م س ك ه  ع ل ى ن  ف س  ل  ك ل يب  ف أ ج  : أ ر س  ق  ل ت 

 : ؟ ق ال   (1)  «م   ع ل ى ك ل ٍب آخ ر  ف ال  أت  ك ل ، ف إ من  ا مس  ي ت  ع ل ى ك ل ب ك  و مل   ت س  »ك ل ًبا آخ ر 

 
 ( 175ح)  1/46صحيح البخاري ( 1)
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قالوا دل هذا احلديث على أن األصل يف اللحوم التحرمي، ووجه الداللة أنه ملا حصل 
الشك يف هذا املصيد فلم يدر  هل قتله الكلب الذي ذكر اسم هللا عليه أم قتله الكلب اآلخر؟ 

 احلل.  مل ا حصل الشك يف ذلك حرم، وذلك ألن األصل فيه التحرمي حىت ي تيقن
 ا األصل أبنه إذا اجتمع يف الذبيحة سببان مبيٌح وحمر م غ ل  ب التحرمي. واستدلوا أيضاً هلذ 
كما يف الطري إذا رمي ابلسهم فوقع يف املاء فإنه ال حيل ألنه ال يدرى أمات من الرمية    

 أم من املاء.
ات من الذبح أم  وكما يف املذبوح إذا ذبح ابلٍة مسمومة فإنه ال حيل ألنه ال يدرى أم 

 من السم.
 على أن األصل يف اللحوم التحرمي.   † ذا ما استدل به بعض الفقهاء ه 

وعلى هذا قالوا لو شك إنسان يف هذا اللحم هل هو مذكى أو أنه حلم ميتة؟ فاألصل  
يف ذلك التحرمي حىت ي تيقن احلل واإلابحة هذا هو القول األول يف هذه املسألة، والقول اآلخر 

صل يف اللحوم احلل حىت أييت دليٌل على التحرمي، واست دل هلذا القول بقول هللا تعاىل: أن األ
 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من  زن رن مم }

 مج  حج  هتمث مت  خت حت جت  هب مب  خب حب  جب هئ مئ
 .[145]سورة األنعام: {حص مس خس  حس جس  مخ جخ مح جح

دلوا أيضاً قالوا دلت هذه اآلية على أن األصل يف اللحوم احلل، والتحرمي مستثىن، واست
تعاىل:   هللا  ]سورة    {ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم}بقول 

 . [119األنعام:
ني لكم، دل ذلك على أن ما مل يبني هللا حترميه فاألصل فيه احلل معىن فصل لكم أي ب

 واجلواز.

تعاىل:    هللا  بقول  هللا  أيضاً   اك  يق ىق  يف ىف} واستدلوا 

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك

 .  [173قرة:ة الب]سور  {جئ  يي ىي ني مي ريزي
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قالوا هذا دليل على وجه الداللة من هذه اآلية أن هللا حصر احملرمات أبداة احلصر )إمنا(  
 أن ما سوى ذلك األصل فيه اإلابحة. 

: أ ن  ق  و ًما ~يف صحيحه ع ن  ع ائ ش ة   ¬  وهكذا أيضاً استدلوا مبا رواه البخاري   
م  اّلِل     ق ال وا: اي  ر س ول  اّلِل   إ ن  ق  و ًما ر ي أ ذ ك ر وا اس  م  ال  ن د  لل ح  ف  ق ال  ر س ول  اّلِل      ع ل ي ه  أ م  ال ،أي  ت ون  ن ا اب 

 ( 1) «مس  وا اّلِل   ع ل ي ه  و ك ل وه  »: ‘
يف أكلها حىت يتيقنوا   ‘قالوا: "ولو كان األصل يف اللحوم التحرمي ملا أذن هلم الرسول 

 حتها". إابحتها أو يعلموا سبب إاب
ما جاء  هلذه األدلة املذكورة و   -أن األصل يف اللحوم احلل    -وهذا القول هو الصواب  

 يف معناها.
وقد اختار هذا القول مجع من أهل العلم من احملققني، وأما ما استدل به أصحاب القول 

أن   األول فإمنا هو فيما إذا اجتمع يف الذبيحة سبٌب مبيح وسبٌب حمر م، وهذا ال يدل على 
 األصل التحرمي.

ه حيرم استعماله، وال فإن املياه مثالً املاء إذا اجتمع فيه سبٌب طاهر وسبٌب جنس فإن 
يدل هذا على أن األصل فيه النجاسة بل األصل فيه الطهارة ابالتفاق كما سبق. وعلى هذا 

ك هل يكون القول الصواب يف هذه املسألة أن األصل يف اللحوم احلل، ولكن إذا حصل الش 
 ذ بح هذا اللحم على الطريقة الشرعية أم ال؟ فهل حيل؟ 

قاعدة يف هذا ذكره  فيه  عندان  األصل  أهله  من  الصادر  الفعل  أن  وهي  العلم  أهل  ا 
الصحة فاذا كان هذا اللحم من مسلمني أو من أهل الكتاب فهو حالل وإن كان من غري 

 املسلمني وأهل الكتاب فال حيل هذا هو األصل.
لٍد مسلمة وجاءان حلم فاألصل يف هذا اللحم أنه حالل وأنه ذبح على نا يف بفإذا ك 
شرعية، وهكذا إذا جاءان حلم من أهل الكتاب فاألصل فيه احلل إال إذا علمنا أنه الطريقة ال

 ذبح على غري الطريقة الشرعية.
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يذبح   كما هو الشأن يف الدجاج الفرنسي أو البازيلي فقد ع لم أن غالب هذه الدجاج  
 هذه الدجاج.  ك ال حتلابلصعق الكهرابئي أو ميوت ابملاء احلار وحنو ذلك، فاذا كان األمر كذل

أما األصل الثالث فهو األصل املعصوم وهو املسلم واملعاهد حرمة دمه وماله وعرضه  
بة فال تباح إال حبٍق متيقن، وقد دل على هذا األصل أدلٌة كثرية من القرآن والسنة ومنها ابلنس 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}للمسلم قول هللا تعاىل:  
 . [68]سورة الفرقان: {جهمه ين ىن من خن حن

 رن مم ام يل ىل مل يك}وهكذا قول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي:  
 . [33]سورة اإلسراء: { زنمن

: ق ال  ر س ول  اّلِل    ¢وقول النيب ع ن  ع ب د  اّلِل   بن مسعود   ر ٍئ  : " ال  حي  ل  د م  ام  ‘، ق ال 
ه د    ل ٍم، ي ش  ، و الث  ي  ب  أ ن  ال  إ ل ه  إ ال  اّلِل   و أ ين   م س  لن  ف س  د ى ث ال ٍث: الن  ف س  اب   ر س ول  اّلِل  ، إ ال  إب  ح 

، و امل ار ق  م ن  الد  ين  الت ار ك  ل ل ج م اع ة  "  الز اين 
(1) 

قا قال:  الصحيحني  يف  ر ة   ب ك  أ ب   حديث  هللا  وهكذا  رسول  د م اء ك م ،  »  ‘ل  ف إ ن  
ن ك م  ح ر امٌ و أ م و ال ك م ، و أ ع ر    ( 2)  «اض ك م ، ب  ي  

: ق ال  ر س ول  هللا    ل م  ح ر اٌم،  »:  ‘وعند مسلم ع ن  أ ب  ه ر ي  ر ة ، ق ال  ل م  ع ل ى ال م س  ك ل  ال م س 
 (3) «د م ه ، و م ال ه ، و ع ر ض ه  

 ة على حترمي دم املسلم وماله وعرضه. دلة من القرآن السنإىل غري ذلك من األ
 إمجاع أهل العلم على هذا األصل كما يف )اإلقناع(. ¬ ونقل ابن املنذر  
رٍو      ‘ ، ع ن  الن يب     ƒوابلنسبة لعصمة امل ع اهد فلما روى البخاري ع ن  ع ب د  اّلِل   ب ن  ع م 
 : ري ة  أ ر ب ع ني  ع اًما ر حي ه ا ت وج د  م ن  ح  ر ائ ح ة  اجل ن ة ، و إ ن  م ن  ق  ت ل  م ع اه ًدا مل   ي ر  »ق ال   ( 4)  « م س 
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فهذا هو األصل يف املعصوم حترمي دمه وماله إال إذا أتى املعصوم سبباً ينقله عن هذا   
األصل فإنه خيرج عن هذا األصل كما إذا ارتد املسلم أو زىن وهو حمصن أو قتل نفساً بغري حق 

ل ٍم، »تقدم  أو نقض املعاهد عهده فإنه حيل بعد ذلك قتله للحديث امل ال  حي  ل  د م  ام ر ٍئ م س 
، و الث  ي    لن  ف س  د ى ث ال ٍث: الن  ف س  اب  ه د  أ ن  ال  إ ل ه  إ ال  اّلِل   و أ ين   ر س ول  اّلِل  ، إ ال  إب  ح  ، ي ش  ب  الز اين 

 ن عبد هللا بن مسعود.  رواه البخاري ومسلم ع(1) « الت ار ك  ل ل ج م اع ة  و امل ار ق  م ن  الد  ين  
 هئ مئ خئ حئ جئ}يف شأن املعاهد إذا نقض العهد: ´ ولقول هللا 
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 . [12]سورة التوبة: {جح مج

وهكذا إذا كانت على املعصوم حقوق من ديون سواًء كانت هلل أو للمخلوقني أو كانت  
 بقدر احلقوق اليت عليه. عليه نفقات واجبة وامتنع من أدائها، فإنه يؤخذ من ماله 

هذا ابلنسبة ملا يتعلق هبذه األصول املوجودة يف هذين البيتني، وقد تناولناها بشيٍء من  
 بيل االختصار.التعليق والشرح على س

لنا وللسامعني اهلداية والتوفيق والرشاد، والعلم النافع، والعمل الصاحل،    ´نسأل هللا   
 ذلك ومواله، واحلمد هلل رب العاملني، وصل اللهم وسلم واإلخالص يف القول والعمل، انه ويل

 وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه. 
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 الدرس الرابا عشر 
± 

والصالاحلمد هلل ر  العاملني  هللا  م  والسالة  ب  رسول  وأصحابه    األمنيعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسولهأن  وأشهد  ،  هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  وأشهد  ،  التابعنيو 

 :  بعد
الفقهية القواعد  منظومة  دروس شرح  من  عشر  الرابع  الدرس  هو  اإلمام    ،فهذا  يقول 

 :والعشرين والثالث والعشرينيف البيت الثاين  ¬السعدي 
قننننننع م  ا َّ ع حننننننع  عاتننننننَّ ننننننع    َِّ  ععايصننننننننننننننننن  

 
قننننننننع م   ا َّ ع صننننننننننننننننننع  ٌَّ   احع  َننننننننعَّ  َْ  قننننننننع

ايٌِننننننٌ  َّ   ِننننننَّ ع  ٌَعحنننننن    ِع ننننننننننننننننم اع  ةننننننم  ععلننننننع
 

رم نننٌ  َّ    ِننننننع َمحنننَّ ننننننع   ِنننننننننننننع  َِّ رَّع  الننننننْ  غنننع مٌ 
ال   اليقني"  القاعدة الكبى. اعدتني عظيمتني مها متفرعتان عن  ق ا  هذان البيتان تضمن  

 ". يزول ابلشك 
وهي ما    مجع عادة"  :عادات لا،  اإلابحةاألصل يف العادات    :ما القاعدة األوىل فهيأ •

¬ هذا تعريف اجلرجاين    "استمر الناس عليه على حكم املعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى
 . للعادة
ال من  الدنيا  أمور  وذلك من    ،لناس عليه أي ما داوم الناس عليههي ما استمر ا  :العادة 

خرج هبذا ما أعلى حكم املعقول    :عريفوقول اجلرجاين يف الت  ،األمور اليت يتقرب هبا إىل هللا
فعاداهتم ليست عادات معتبة ألهنا  ؛واستمروا عليه وهم اجملانني والصبيان ،عتاده غري العقالءا

 ليست يف حكم املعقول.
ري العبد بني فعله وتركه فهذا  يعين ما خ  ويف تركه  أ  ذن يف فعل الشيءهي اإل  :اإلابحةو 
 . هو املباح

ن ما اعتاده الناس من املآكل واملشارب واملراكب واملالبس والكالم  أة  القاعدومعىن هذه  
 .اإلابحةفيه احلل و  األصلوغري ذلك  ،والتصرفات واملعامالت 

ح ة  ح ىت  جي  يء  ص ار ف     :وقول املصنف  ما إ  :ي وهوالصارف الشرع   :املراد ابلصارف   اإل اب 
ن أتى دليٌل من الشارع يدل على أذا إف  ،قياٌس صحيحما  إما امجاع و إة و و سنأنص من كتاٍب  

يف   األصل  :ةفحينئٍذ يعمل ابلدليل الناقل وال يعمل بقاعدة منا هي حمرمإة و ليست مباحة العاد



 68  معهد شبكة العلم الشرعي -  شرح القواعد الفقهية

نقول   ،لنساءن خيتلط الرجال ابأمن عاداتنا    :نساٌن مثالً وقالإفلو جاءان    ،اإلابحةالعادات  
يف   األصل"  :ةفيعمل ابلدليل وال يعمل بقاعد  ، رميهان الدليل جاء بتحأل  ؛ةحمرمة  هذه عاد
ة هذه عاد :يضاً أقيل  ،عراس غاين يف األمن عاداتنا مساع األ :خرآولو قال  "،اإلابحةالعادات 

بتحرميهاأل  ؛ةحمرم جاء  الدليل  ابلدليل  ،ن  بقاعد  فيعمل  يعمل  "ةوال  ال  األصل:  عادات يف 
 . مثالً ة من هذه العاداإلابحة نه قد جاء ما يصرف أل "اإلابحة

 مع  جع}منها قول هللا تعاىل ة دلة عدٌد من األهذا وقد دل على اعتبار هذه القاعد
 ، جاءت سياق االمتنانة  يهذه اآل  .[29]سورة البقرة:  {مف خف حف جف مغ جغ
فدلت   ، بشيٍء حمرمعلى عباده    ن مينتأال ميكن    ´ن هللا  أل  ؛اإلابحةاالمتنان احلل و ة  وغاي
 جن يم}يضاً قول هللا تعاىل  أة  دلومن األ  ،اإلابحةيف العادات    ن األصلأة هذه على  ياآل
فيه   ن ما مل حيرمه هللا فاألصلأة على  يدلت اآل  . [119]سورة األنعام:  {ىن من خن حن

فما  احملرمات  ني  ه بن  أفبني هللا  ،والتفصيل التبيني : ةيعند هذه اآل ¬ة قال ابن تيمي ،اإلابحة
انتهى كالمه    .ال حالٌل وحرامإ ذ ليس  إ  ،وما ليس مبحرم فهو حالل  ،مل يبني حترميه فليس مبحرم

¬ . 
ل م ني    أ ع ظ م    إن  »  :قال  ‘ن الن يب  أب سعيد  أة حديث  مما يدل على هذه القاعدو   امل س 
ل    م ن  ف ح ر  م    حي  ر م ،  مل     شيءٍ   عن  س أ ل    م ن  ج ر ًما، أ ل ت ه    أ ج  ة من هذا وجه الدالل.  متفٌق عليه  «م س 

ال بدليل  إ شياء ال حترم  ذا كانت األإو   ،ال بدليلإشياء ال حترم  ن األأ  ن التحرمي عارضأاحلديث  
 ة.  دلت على هذه القاعدة خرى من القرآن والسنأة دلأوهناك  ،اإلابحةفيها  فاألصل
سالم ابن  هل العلم منهم شيخ اإلأمن    ة فنقله غري واحدٍ مجاع على هذه القاعدما اإلأو 
 .تعاىل مجيعاً  † ة وابن قدام  ،مام النوويوهكذا اإل ،¬ة تيمي

ابحتها حىت يعلم  إفاألصل  ؟ةم حمرمأة هل هي مباحة  عاد  يف ذا تقرر هذا فمن شكك إ
وذلك بعد النظر   ، هل العلمأة هم  ن الذي يعمل هبذه القاعدأم  علن ي  أولكن ينبغي    ،حترميها
 ة. هنم يعملون هبذه القاعدإاإلابحة فمل جيدوا دليالً على صرف فإذا  ،ةالشريعة دليف أث والبح
منا عليهم إة و هنم ال يعملون هبذه القاعدإف  أو طلبة العلم املبتدؤون  ما اجلهال من العوامأ

م ال  وه ة  دليل على حترمي هذه العادنه رمبا يوجد  أل  ؛هل العلم يف العادات اليت بينهمأن يسألوا  أ
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هذا هو الواجب   ،بينهمة  هل العلم يف كل عادأن يسألوا  أفعليهم حينئٍذ    ،يعلمون هبذا الدليل
 .  عليهم
وهذا   ،األصل فيها اإلابحة  والعادات   ذاً مجيع املعامالت اليت بني الناس ومجيع التصرفات إ
حة من اإلابيف املنافع هلم    األصلنه جعل  أحيث    سالم خصوصاً هل اإلأب  ´هللا  ة  من رمح

ة هنم ال ينتفعون هبذه القاعدإهل الكفر ف أما  أ  ،هللا وعبادته  طاعة   ن يستعينوا هبا علىأجل  أ
ذكر شيخ ، وهلذا  هللاة  على معصي  اهنم يستعينون هبأل  ؛نه حيرم عليهم كل شيٍء من املنافعإف
هنا أل حة ملن كان مسلماً يعمل الصاحلات  اإلابشياء  ن األصل يف األأ  :¬ة  سالم ابن تيمياإل
 اً سد  يف حقهم املنع  األصل  ن إافر ومن يستعملها يف غري حملها فما الك أو   ،ةله على الطاعة  عانإ
 . وىلة األهذا ما يتعلق ابلقاعد، قوي هبا على املعاصيالت  ة ريعذل

 
ال ما  إفال يشرع منها    ،األصل يف العبادات احلظر واملنا  :ما القاعدة الثانية وهيأ •

فمن   ،غالق الباب عليهمإهل البدع و أه قاعدة عظيمة يف الرد على  وهذ  ،شرعه هللا رسوله
يدل على مشروعية   دليل  فال بد له من  ،ىل هللاإ ن يعمل عمالً يتقرب به  أن يعبد هللا و أراد  أ

دل على هذه القاعدة وقد ، ي عمل يتعبد به هللأ ه مينع منن  إن مل جيد دليالً فإو  ،هذا العمل
  مجاع.القرآن والسنة واإل

القرآن  أ تعاىلفمنه  ما   هت مت خت  حت  جت  هب مب خب  حب}  قول هللا 

املشركني حيث اختذوا هلم شركاء شرعوا هلم    ´فذم هللا    .[21]سورة الشورى:  {مججح حج مث
ن الدين  أدل هذا على    ´  ،حل هللاأ  من حتليل ما حرم هللا وحترمي ما  من الدين ما مل يشرعه هللا

 .  هللا ومل أيذن هللا بفعله فليس من الدين وما مل يشرعه ،ال ما شرعه هللاإكون  يال
ئ َ  ل      ل    ا   َ ح  ل ع َ ل    َئِ     »  قال  ‘  الن يب ن  أ   ~ة  فمنها حديث عائش ة  ما السنأو 
ىل هللا حىت يكون عليه إي عمٍل يتقرب به  أ. دل احلديث على املنع من  متفٌق عليه  « فا           

فا           ئ َ  ل      ل    ا »  ‘  الن يبمر  أ مام قال اإل  ،ي فهو مردوٌد عليهأ  «   َ ح  ل ع َ ل    َئِ    
 . يف العبادات املنع واحلظر ن األصلأصٌل يف أوهذا  (:االعتصام)كما يف  ¬الشاطيب 
 .يف الفتاوى ¬ة سالم ابن تيميفنقله شيخ اإلة مجاع على هذه القاعدما اإلأو 
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من شك يف عمٍل هل هو  هذا  فعلى    ،ةهذه القاعدعلى  ة  كثري ة  دلة واألدلهذه بعض األ 
 ، هذا هو األصل  ،فال يقدم على فعله حىت جيد دليالً يدل على مشروعيته  ؟ةم ليس بعبادأة  عباد

لم  هل العأو   ،هل العلم دون العوامأة هم  يعلم الذي يعمل هبذه القاعدن  أيضاً ينبغي  أولكن  
ذا مل إف  ،ةالشريعة  دليف أبعد النظر والبحث  ا يعملون هبا  منإحيث يعملون مبثل هذه القواعد  

ة هذا العمل ذا وجدوا دليالً على مشروعيإو   ،نعونهنم مي  إة هذا العمل فجيدوا دليالً على مشروعي
م ليس بعباد فعليهم سؤال أة  هنم مىت شكوا يف عمٍل هل هو عبادإعوام فما الأ  ،يعملونههنم  إف
قدام على وال جيوز اإل  ،م ليس مبشروعأ   العمل مشروعن يبينون هلم هل هذا  هل العلم وهم الذيأ

فال تكفي ال بد من الدليل  ة  وحسنة  طيبة  ال بدليل ولو كانت النيبه إ  العمل الذي يتعبد هلل  
 . هذا العملة يدل على مشروعي الذي

يصلي بعد طلوع الفجر  رجال ىنه رأأ :¬قي عن سعيد بن املسيب وهلذا روى البيه
يعذبين أاب حممد أاي  :قال هذا الرجل ،ر فيها الركوع والسجود فنهاه سعيديكث  ثر من ركعتنيأك

 ؛يف زعمه  ةعبادولو كان يف    ،((ةولكن يعذبك على خالف السن  ،ال  :قال  ؟ةهللا على الصال
 .  والتقرب ة ن هللا مل أيذن له بفعل هذا العمل على وجه العبادأل

 ذا البيت األخري: ها هاليت تضمنة يضاً ما يتعلق هبذه القاعدأهذا 
ئااااااااا       ئااااااااا      ل  ِ ولاااااااااا ئ  ااااااااااااااااااااااَ ح    و  ااااااااا  اااااااااَ

 
َ  ااااا       ئااااااا  ل  َِلااااا  ااااااا  َ     اااااااَّ        ااااااااااااااااااا    ااااا 

يل وللسامعني التوفيق واهلداية والرشاد واإلخالص يف القول والعمل إنه   ´أسأل هللا  
ويل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم وسلم وابرك على نبيا حممد وآله 

 حبه.وص
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 الدرس ا امس عشر 
± 

آله   وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وأصحابه  احلمد 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
هية يقول اإلمام  فهذا هو الدرس اخلامس عشر من دروس شرح منظومة القواعد الفق

 يف البيت الرابع والعشرين: ¬السعدي 
ايِننننن  َّ  نننننن  ننننن نننننن صنننننننننننننننن َّ  ا نننننن نننننن َّ     عسنننننننننننننننن  ننننننٌ   ِبننننننرا    لنننننن ننننننْ عا نننننن َّ عاقننننننم ننننننٌ م 

 الوسائل: مجع وسيلة، وهي ما يتوصل به إىل الشيء املراد،    وسائل  األمور  كاملقاصد  قوله:  
 وي يف )الكليات(. واملقاصد مجع مقصد، وهو الشيء املراد املطلوب كما أفاده الكف

هبا كانت   مأموراً  املقاصد  فإن كانت  هلا أحكام مقاصدها،  الوسائل  أن  ومعىن هذا: 
الوسائل مأموراً هبا، وإن كانت املقاصد منهياً عنها كانت الوسائل منهياً عنها؛ فالوسيلة إىل 

سيلة إىل املندوب الواجب واجبة، والوسيلة إىل احملرم حمرمة، والوسيلة إىل املكروه مكروهة، والو 
 مندوبة، والوسيلة إىل املباح مباحة، )الوسائل هلا أحكام املقاصد(.  

لشرب   السفر  أو  للزان  السفر  أو  ابلراب  التعامل  السفر ألجل  احملرم:  إىل  للوسيلة  مثال 
 اخلمر؛ فهذه الوسيلة وهي السفر حمرمة، ألهنا تفضي إىل مقصد حمرم؛ فتأخذ حكمه. 

ا الوسيلة إىل  السعي إىل  ومثال  صالة اجلمعة، صالة اجلمعة مقصد واجب،  لواجب: 
والوسيلة إىل هذا املقصد السعي فيكون السعي واجباً، وهكذا سرت العورة واجب يف الصالة، 

 والوسيلة إىل هذا الواجب شراء ثوب، فيكون شراء الثوب واجباً لكونه وسيلة إىل واجب. 
يث ال يستطيع الشارب أن   ضيقاً للشرب حبومثال الوسيلة إىل املكروه: من جيعل مكاانً  

 يشرب جالساً؛ فهذا العمل مكروه لكونه وسيلة إىل مقصٍد مكروه وهو الشرب قائماً. 
ومثال الوسيلة إىل املستحب شراء السواك؛ ألن السواك مستحب، والوسيلة إليه شراء   

 السواك، فيكون شراء السواك مستحباً.  
مباحة والوسيلة إىل التنزه السفر، فيكون  ر للنزهة، النزهة  ومثال الوسيلة إىل مباح السف

 السفر من أجل النزهة مباحاً لكونه وسيلة إىل مباح.
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 تعاىل أن الوسائل قسمان: † هذا وقد ذكر أهل العلم  
األول: ❖ أتخذ    القسم  فهذه  على حكمها،  ن ص  قد  يعين  مستقل  حكٌم  هلا  وسائل 

 وسيلة للصالة، وقد جاء النص ابألمر ابلوضوء.حكمها املنصوص عليه، وذلك كالوضوء 
: وسائل هي يف األصل مباحة ولكن ي توصل هبا إىل مقصد مراد، وهي القسم الثاين  ❖

 نواع: ثالثة أنواع، الوسائل اليت هي يف األصل مباحة ثالثة أ
وسائل تفضي إىل املقصد يقيناً، فهذه أتخذ حكم املقصد، وهذا النوع األول:   •

 بقوهلم: "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب".  † أهل العلم ما يعب عنه 
الواجب إال ابلسعي إىل صالة  يتم هذا  مثل صالة اجلمعة واجبة، وال  وذلك 

 اجلمعة؛ فيكون السعي واجباً. 
قدم إىل الكعبني، ال يتم استيعاب الكعبني يف الغسل إال  وهكذا مثل غسل ال

جلزء واجباً؛ ألن "ما ال يتم الواجب إال  بغسل جزٍء من الساق؛ فيكون غسل ذلك ا 
 به فهو واجب".  

وسائل تفضي إىل املقصد اندراً، فهذه ال أتخذ حكم املقصد،   النوع الثاين: •
م، ومثال ذلك زراعة العنب فقد ي تخذ ألن النادر ال عبة به وال يعول عليه يف األحكا 

لكن هذا اندر ألن الغرض يف الغالب من زر  اعة العنب أن يكون  من العنب مخراً 
ذلك لألكل، وأما كونه قد يكون وسيلة ألن يتخذ منه مخراً فهذا اندر، والنادر ال  

 عبة به.
صانع  وسائل تفضي إىل املقصد غالباً، وذلك مثل بيع العنب مل  النوع الثالث: •

اخلمر، وهكذا مثل بيع السالح يف وقت احلروب بني املسلمني، فهذه وسائل مفضية 
 د غالباً، فهل أتخذ حكم املقصد أم ال؟ إىل املقاص

يف ذلك فذهب بعضهم إىل أهنا ال أتخذ حكم املقصد، وعلى †  اختلف أهل العلم  
وقت الفتنة بني املسلمني، هذا القول ال حيرم بيع العنب ملصانع اخلمر وال حيرم بيع السالح  

 رم إال بدليٍل خاص. اجلواز فال حت -يف البيوع وحنوها  -وذلك ألن األصل يف هذه األشياء 
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إىل املقصد غالباً أتخذ حكم املقصد،   وذهب أكثر أهل العلم إىل أن الوسائل املفضية
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب}واستدلوا بقول هللا تعاىل:  

، فنهى هللا عن سب آهلة املشركني حبضورهم؛ ألن ذلك يفضي [108]سورة األنعام:  {حجمج مث
، وما كان مفضياً إىل حمرم فهو حمرم، وهذا هو الصحيح من  غالباً إىل سب هللا، وسب هللا حمرم

أهل هو   قويل  هذا  املقاصد،  حكم  أتخذ  غالباً  املقاصد  إىل  املفضية  الوسائل  أن   : العلم، 
الصحيح، وعليه فيحرم بيع العنب ملصانع اخلمر، وحيرم بيع السالح وقت الفتنة بني املسلمني، 

 غالباً فإهنا أتخذ حكم املقصد.  وهكذا يف كل وسيلة مفضية إىل املقصد 
فقد اشتمل    وسائل  األمور  كاملقاصد  بيت وهو قوله:  هذا ما يتعلق ابلشطر األول من ال

 .  الوسا ل َلا أحكام املقاصدهذا الشطر من البيت على قاعدة: 
لزوائد أي أن الزوائد هلا أحكام املقاصد، واملراد اب  واح ك م  هبذا احلكم  للز وائد  وأما قوله:   

املتممات لألعمال، وذلك أن األشياء عند الفقهاء ثالثة: وهي املقاصد، والوسائل، واملتممات، 
وذلك مثل عبادة الصالة فأداؤها مقصد، والذهاب إليها وسيلة، والرجوع بعدها إىل املكان 

ى أن املتممات لألعمال أتخذ أحكام املقاصد ما الذي خرج منه املصلي متمم، والدليل عل
أنه قال: ك ان    ¢روى مسلم عن أب هريرة أو عن أب بن كعب بل هو عن أب بن كعب  

ٌة، ف ق يل  ل ه : ل و  ا الر ج ل  ال  خت  ط ئ ه  ص ال  د  م ن ه ، وك ان  ه ذ  أ ب  ع د  م ن ال م س ج   ر ج ٌل ال  أ ع ل م  ر ج الً 
 اراً ت  ر ك ب  ف يه  يف  الظ ل م اء  و    اش رت  ي ت
د  مح  : م ا ي س ر ين  أ ن  م ن ز يل  إ ىل  ج ان ب  ال م س ج  يف  الر م ض اء ، ق ال 

ل ي، ف  ق ال   د  و ر ج وع ي إ ذ ا ر ج ع ت  إ ىل  أ ه  ت ب  يل  مم  ش اي  إ ىل  ال م س ج  ‘ الن يب      إين   أ ر يد  أ ن ي ك 
كتب له أجر الرجوع من   ̧ احلديث أن هللا  الشاهد من هذا    ،«ع  هللا  ل ك  ذ ل ك  ك ل ه  ق د  مج   »

أن  معناه  وما جاء يف  احلديث  فدل هذا  املسجد،  إىل  الذهاب  أجر  له   املسجد كما كتب 
 . املتممات َلا أحكام املقاصد

لفقه يف  يل وللسامعني ا  ´هذا ما يتعلق هبذا البيت على وجه االختصار، وأسأل هللا   
واإلخالص يف القول والعمل، إنه ويل ذلك ومواله، واحلمد الدين، والعلم النافع والعمل الصاحل،  

 هلل رب العاملني، وصل اللهم وسلم وابرك على نبينا حممٍد وآله وصحبه. 
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 الدرس السادس عشر 
± 

وأصح آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  ابه  احلمد 
أما   ‘  ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده

 بعد:  
 تعاىل يف البيت اخلامس والعشرين والسادس والعشرين: ¬ فيقول اإلمام السعدي 

  
ةنننننننع  ٌ  ععالننننننن َّي نننننننننننننننننم َعاٌ   عا َّ نننننننم إلنننننننع م  ِننننننع ننننننم ننننننٌ ٌ  ع     ععاخلنننننننع   ٌ إلننننننع َْ ننننننمع ٌ أعسنننننننننننننننننم ننننننع   النننننن
النننم ننننننع ع م    ٌ لننننم ننننننٌ لننننع ا تنننل َّ  لع  ِنننع ععالنننْ لننننننع م ععلننننع ننننم نننع نننَّ    لنننع نننَّ م    ٌ حنننع ننننننم ةنننٌ ل  ]الننن ننننننْ مننننَّ   ا 

، اخلطأ املراد به هنا: فعل الشيء عن غري قصد، فمن فعل شيئاً عن غري  و اخل ط أ  قوله:  
 قصد فهذا هو اخلطأ الذي ي عفى عنه. 

ر اه  وقوله:    إلزام الغري على ما ال يريده.، اإلكراه هو: اإل ك 
ي ان   والذهول والسهو  و الن  س  الغفلة  يم  هو  ابن جن  الشيء   :¬، وعرفه  تذكر  أبنه عدم 

 وقت احلاجة إليه.  
ق ط ه  م ع ب ود ان  الر مح  ن   وقوله:   أي أسقط هللا اإلُث عن أصحاب هذه الثالثة األشياء، أ س 

معفٌو عن أصحاهبا يف حال   -وهي اخلطأ واإلكراه والنسيان    -واملعىن أن هذه الثالث األشياء  
 وجودها. 
، واحلديث  ƒهذا ما رواه ابن ماجة والبيهقي عن عبد هللا ابن عباس    وقد دل على 

  : ي ان ، إ ن  اّلِل   و ض ع  ع ن  أ م يت  اخل  ط أ ، و الن   »صحيٌح بطرقه ع ن  الن يب    ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م ، ق ال  س 
ر ه وا ع ل ي ه   ت ك   ( 1) «و م ا اس 

 
 ( 2045ح)  659/ 1سنن ابن ماجه   ( 1)
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تب هللا  قول  هذا  على  دل  وتعاىل:  وهكذا   مظ  حط مض  خض حض جض}ارك 

 أن اّلِل  قال  ƒجاء عند اإلمام مسلم من حديث ابن عباس . [286]سورة البقرة: {جع
 (1) «: ق د  ف  ع ل ت  

 نت مت زت رت يب ىب نب} ودليل اإلكراه من القرآن قول هللا تعاىل:  
 . [106]سورة النحل:  {مث زث رث يت ىت

املخطئ واملكر ه والناسي،  فهذه بعض األدلة من القرآن والسنة على سقوط اإلُث عن   
تعاىل على سقوط اإلُث عن املخطئ والناسي من حيث اجلملة، †  وقد وقع إمجاع أهل العلم  

يف  ¬ يف )الفروق(، وهكذا اإلمام الشاطيب ¬  ع على هذا اإلمام القرايف  وممن نقل اإلمجا 
تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  وهكذا  ) ¬  )املوافقات(،  يف  والسيوطي  )الفتاوى(،  األشباه يف 

 والنظائر(، والقرطيب يف )التفسري(، ونقله غريهم من أهل العلم.  
إذاً االتفاق حاصل يف رفع اإلُث عن املخطئ والناسي، وال يعين هذا سقوط مجيع األحكام  
قد تسقط وبعضها ال  ابخلطأ والنسيان؛ فإن الذي يسقط هو اإلُث، وبعض األحكام أيضاً 

ر تفصيالً خمتصراً يف أحكام الناسي واملخطئ؛ فأقول وابهلل سقط، ولعله يناسب هنا أن أذكت
 أستعني: 

 األحكام املتعلق أبفعال الناسي واملخطئ ال ختلو من قسمني:
وهي اإلُث فهل أيُث املخطئ والناسي لو تركا واجباً   األحكام األخروية:  القسم األول •

تفاق كما تقدم هذا هو  أو فعال منهياً؟ اجلواب: ال أيمثان؛ فاإلُث ساقٌط عنهما ابال
 القسم األول.

الثاين: • الدنيوية  القسم  والناسي يف    األحكام  املتعلقة ابملخطئ  الدنيوية  فاألحكام 
 الدنيا ال ختلو من حالتني: 

األ   ▪ حتته    وىل: احلالة  فهذا  املأمور،  ترك  جانب  والنسيان يف  اخلطأ  يكون  أن 
 جهتان:

 
 ( 126ح) 1/116صحيح مسلم  ( 1)
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يقبل التدارك، كصالة الكسوف    أن يكون هذا املأمور مما ال  اجلهة األوىل: -
واجلمعات وحنومها فهذا يسقط وجوبه بفواته، وال يلزم القضاء. وال إُث يف ذلك على 

ال يعين أهنا تسقط كلياً، وإمنا    املخطئ والناسي، واجلمعة تسقط ولكن تصلى ظهراً 
 تسقط صورة صالة اجلمعة، وتصلى ظهراً. إذاً هذه هي اجلهة األوىل.

أن يكون املأمور الذي ت رك خطأ أو نسياان مما يقبل التدارك وال   :اجلهة الثانية -
يسقط بفوات وقته، فهذا ال يسقط ابلنسيان واخلطأ بل جيب اإلتيان به عند تذكره 

إمنا الذي يسقط هو اإلُث فلو أن إنساانً صلى بغري وضوء انسياً فصالته  والعلم به، و 
لصيام الواجب فصيامه ابطل وعليه إعادة ابطلة، وعليه اإلعادة، ومن نسي النية يف ا

صوم هذا اليوم، وهكذا من نسي قضاء الدين الذي عليه فإنه ال يسقط عنه بل جيب  
الواجبة كذلك ال تسقط ابلنسيان بل  عليه أن يؤديه مىت ذكره، أو نسي النفقات  

انً جتب عليه عند تذكره هلا، وهكذا كل واجب يقبل التدارك إذا ت ر ك جهالً أو نسيا
 فإنه جيب اإلتيان به عند تذكره أو العلم به. 

 إذاً هذه هي احلالة األوىل وهي أن يكون اخلطأ والنسيان يف جانب ترك املأمور  
يان واخلطأ يف جانب فعل املنهي فهذا يسقط به أن يكون النس  احلالة الثانية: ▪

 اإلُث وال يؤثر ذلك على العمل.
سياً فصومه صحيح وال إعادة عليه، وكذا  مثال ذلك: إذا أكل إنسان وهو صائم ان

لو تكلم إنسان انسياً وهو يصلي كذلك ال تبطل صالته، شخص آخر غطى رأسه 
 لزمه الفدية. وهو حمرم انسياً ال يؤثر ذلك على إحرامه وال ت

إذاً احلالة الثانية أن يكون النسيان واخلطأ يف جانب فعل املنهي فلو أن إنساانً فعل املنهي 
سياً أو خمطئاً فإنه ال إُث عليه وال أثر على عبادته اليت عمل فيها املنهي عنه، خبالف ترك  عنه ان

 املأمور فإنه ال يسقط ابلنسيان مادام أنه يقبل التدارك.
من ترك املأمور جهالً أو نسياانً مل تبأ ذمته إَل بفعله، ومن  يف هذا تقول: "  والقاعدة

 " ت ذمته ومتت عبادتهفعل احملظور جهالً أو نسياانً بر 
 هذا فيما يتعلق ابملخطئ والناسي.

 أما اإلكراه فقد قسمه أهل العلم إىل قسمني: 
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ل كرهاً وض رب  وهو الذي يزول معه االختيا  اإلكراه امللجئ  القسم األول:  ♦ ر، كمن مح 
ين به غريه حىت مات ذلك الغري وال قدرة له على الدفع أو على االمتناع فهذا ال شيء عليه أع 

به احملمول ألنه صار كاآللة زال معه االختيار، وهكذا لو اغت صبت امرأة وأ ضجعت ُث ز ين هبا 
 يها. وهي ال تقدر على االمتناع كذلك أيضاً ال إُث عليها وال حد عل

يسقط معه اإلُث وصاحبه غري مكلف    -أعين به اإلكراه امللجئ    -وهذا النوع من اإلكراه  
والقرايف،   ،¬فاق على هذا مجع من األئمة منهم احلافظ بن رجب  ابالتفاق، كما نقل االت

 واحلافظ ابن حجر يف )الفتح(، ونقله غريهم من أهل العلم. 
وهو من له اختيار يف الفعل لكنه حممول عليه ابلضرب   إكراه غْي ملجئ  الثاين:  القسم  ♦        

ل هو مكلف أم ال؟ يعين أو بغري ذلك من موجب اإلكراه، فهذا ه  ابحلبس  أو ابلتهديد أو
 -صاحب هذا النوع من اإلكراه هل هو مكلف أم هو غري مكلف؟ حمل خالف بني العلماء  

وليس هذا موضع ذكر اخلالف، والراجح أنه ينظر إىل موجب اإلكراه وإىل الفعل الذي أكره  
 عليه فيفعل أدانمها مفسدة. 
اخلمر أقل مفسدة من أن  شخص اشرب اخلمر وإال قتلناك فهنا شرب  مثال ذلك: قيل ل

ط هلذا النوع من اإلكراه شروط  يقتل فهنا جيوز له شرب اخلمر ليدفع القتل عن نفسه، وقد اشرت 
 وهي:

قادراً على تنفيذ ما هدد به، أما لو كان -بكسر الراء -أن يكون املكر ه    الشرط األول:
 ليه.ما هدد به فإنه ال جيوز فعل ما أكره عاملكره غري قادر على تنفيذ 

 أن يكون املكر ه عاجزاً عن دفع ما أكر ه عليه. الشرط الثاين:
 أن يتيقن املكر ه أو يغلب على ظنه أن املكر ه سيوقع به ما هدده به. الشرط الثالث:
أن يكون التهديد عاجالً غري آجل، يعين يكون التهديد يف زمن قريب    الشرط الرابا:

ن وإال قتلناك اآلن، أما لو قال له املكره اشرب  و يف احلال، كأن يقول له: أدخل بيت فال أ
اخلمر وإال قتلناك بعد شهر مل ي  ب ح له شرب اخلمر؛ إلن اإلكراه مل يكن عاجالً أو ألن التهديد  

 مل يكن عاجالً بل كان آجالً.
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االختصار إذا حتققت يف  على سبيل اإلجياز و † إذاً هذه شروط اليت ذكرها أهل العلم 
ين من اإلكراه فإن صاحبه لو فعل ما أكره عليه ال إُث ال يلحقه إُث، وأما قول هذا النوع الثا

  :¬املصنف 
يااااا  اااااَ ااااااا      ااااَ ااااااا    َ  ئاااا     إ اااا و     َ و   ااااا َّ ااااااا  َ     اااا  اااا  ل   لااااا  اااااااَ َأ ااااا  ااااا     َااااا      اااااساااااااَّ سااااا    و ياااااا  ااااااَ

 فنؤجل التعليق على هذا البيت إىل درٍس قادم. 
 

 الدرس السابا عشر 
± 

العا رب  هلل  وأصحابه  احلمد  آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  ملني 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
 :¬فقد أخذان يف الدرس املاضي قول املصنف 

ةننننننع  ٌ    ععالنننننن َّي ننننننننننننننننم َعاٌ   عا َّ ننننننم إلننننننع م  ِننننننع ننننننم ننننننٌ ٌ  ع    ععاخلننننننع   ٌ إلننننننع َْ ننننننمع ٌ أعسنننننننننننننننننم ننننننع النننننن    
 مرفوٌع عنهم اإلُث،  -املخطئ واملكره والناسي  –وعلمنا أن هؤالء الثالثة 

 ُث قال املصنف:  
النننم ننننننع ع م    ٌ لننننم ننننننٌ لننننع ا تنننل َّ  لع  ِنننع ععالننننْ لننننننع م    لنننع نننَّ م    ٌ حننننع ننننننم ةننننٌ   النننن ننننننْ منننننَّ ا    ععلنننننع نننننم ننننع ننننَّ

لبدل، يعين جيب  يعين إذا ترتب على اخلطأ أو النسيان أو اإلكراه إتالف فإنه يثبت ا
 ضمان أي ضمان امل تلف مع عدم اإلُث، واملتلف نوعان: ال

، كمن أخطأ أو نسي  أن يكون املتل  من حقوق هللا تعاىل  النوع األول: •
فقص أظافره وهو حمرم أو حلق رأسه وهو حمرم خطأً أو نسياانً أو قتل صيداً وهو حمرم،  

 فهذا هل عليه الضمان أم ال؟
 ى قولني: عل† اختلف الفقهاء  

أو انسياً، ألنه ترتب على    :القول األول ▪ أن عليه الضمان، ولو كان خمطئاً 
واستدلوا  العلم،  أهل  أكثر  قول  هذا  الضمان،  عليه  فوجب  إتالف  نسيانه  أو  خطئه 
ابلقياس على قتل اآلدمي فإن الدية جتب يف قتل اآلدمي خطأً، وهكذا جتب فيه الكفارة،  
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أوجب على ذلك املريض الذي شكى من ‘  لنيب  منها أن اواستدلوا أيضاً أبدلة أخرى  
ل فأذن له الرسول   أن حيلق رأسه ألجل هذا العذر، وأوجب عليه الفدية، فهكذا   ‘الق م 

 قالوا جتب الفدية يف حق الناسي واملخطئ إذا ترتب على ذلك إتالف. 
وود أنه ال ضمان عليه، وهذا قول مجٍع من أهل العلم منهم: دا  :والقول اآلخر ▪

تعاىل:   هللا  بقول  واستدلوا  أمحد،  اإلمام  عن  ورواية   مت  خت حت}الظاهري، 
 .[95]سورة املائدة: {جخ مح جح  مج حج مث هت

هذا قيد يدل على أن غري املتعمد ال جيب عليه الضمان بداللة    {متعمداقالوا قوله )
غالب خرج خمرج ال  {متعمدا}اب اجلمهور عن هذه اآلية أبن قوله  مفهوم املخالفة، ولكن أج

أي أن الغالب أال يقتل احملرم الصيد إال متعمداً فأحلق به النادر، وهذا التأويل حيتاج إىل دليل  
فهو خمالف لظاهر اآلية، وهلذا يكون األظهر والعلم عند هللا هو القول الثاين: أن الذي حيلق 

حمرم، وهكذا   وهو حمرم، وهكذا الذي يقص أظافره خمطئاً أو انسياً وهو  رأسه خطأً أو انسياً 
الذي يقتل الصيد وهو حمرم انسياً أو خمطئاً أنه ال كفارة عليه، هذا هو األظهر من القولني 

 مح جح مج حج مث هت  مت  خت حت}والعلم عند هللا تعاىل لظاهر اآلية  
 .  {جخ

املتعمد ال فدية عليه، إذاً هذا هو النوع أوجب هللا الفدية على املتعمد، واملفهوم أن غري  
 يكون املتلف من حقوق هللا تعاىل. األول وهو أن 
كمن أخطأ فأتلف نفساً أن يكون املتل  من حقوق العباد،    :النوع الثاين •

 أو ماالً فهذا جيب عليه الضمان قوالً واحداً، إذا حصل تفريط أو تعٍد من املتل ف.
 .حيرموضابط التعدي فعل ما  ▪
 وضابط التفريط ترك ما جيب.   ▪

أت أو  أو متعدايً، فمن أخطأ فقتل إنساانً  فهذا عليه الضمان إذا كان مفرطاً  لف ماالً 
 وضابط التعدي كما مسعتم أن يفعل ما حيرم، وضابط التفريط أن يرتك ما جيب عليه. 
الزائدة، السرعة  نتيجة  السيارة  فانقلبت  يقود سيارته  التعدي: شخٌص  أو كان    ومثال 

عليه الضمان إذا أتلف عضواً أو ماالً  السائق ال يعرف قيادة السيارة، فهذا فعل ما حيرم متعدٍ 
 وعليه الكفارة مع الدية إذا أتلف نفساً. 
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، فعاجل إنساانً فتلف -يعين يدعي الطب وليس بطبيب  -مثاٌل آخر: إنساٌن متطبب   
ألنه متعٍد فعل ما حيرم وهو اإلقدام على   هذا اإلنسان أي مات، عليه الضمان وعليه الكفارة

 الطب وهو جيهله. 
ا مثال التفريط: شخٌص ساق سيارته ومل يتفقد آالت السيارة من ماكينية، وهكذا وأم 

إطارات وحنو ذلك، فانقلبت السيارة ألجل انفجار اإلطار أو حصول خلل يف املاكينية فمات 
ع الكفارة ألنه مفرط ترك ما جيب عليه من  إنسان إثر هذا احلادث فعلى السائق الضمان م

 كها.  تفقد السيارة قبل حتري
مثاٌل آخر للتفريط: إنساٌن حرك سيارته، وكان حتت السيارة حيوان أو طفل صغري فأتلف 
هذا احليوان أو أتلف هذا اإلنسان، عليه الضمان ألنه فرط، ترك ما جيب عليه من النظر إىل 

 أن يكون حتتها طفٌل أو حيوان.  حتت السيارة فإنه من احملتمل
آخر:   أكث  -مثال  اإليضاح  أجل  يعمل   -ر  من  ومل  لشخص،  عملية  عمل  طبيب 

الفحوصات الالزمة قبل العملية؛ فمات هذا املريض، فعلى الطبيب الضمان والكفارة، ألنه  
مفرط ترك ما جيب عليه من إجراء الفحوصات الالزمة قبل إجراء العملية هذا عليه الضمان  

 زب رب يئ  ىئ نئ  مئ زئ} والكفارة وأعين ابلضمان الدية قال تعاىل: 

 مث  زث رث  يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب

 . [92]سورة النساء:  { مك لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث نث
كان املتلف من حقوق العباد فإن ه جيب الضمان إذا كان املتلف عنده تفريط أو   إذاً إذا

تعٍد، وعرفنا ضابط التعدي وضابط التفريط، ضابط التعدي أن يفعل ما حيرم عليه، وضابط 
 التفريط يرتك ما جيب عليه.

 حيصل تفريط وال تعٍد وحصل إتالف فإنه ال جيب الضمان.أما إذا مل 
حاذ طبيب  إجراء  مثاله:  بعد  عملية  له  عمل  أبن  إنساانً  عاجل  ابلطب  عارف  ق 

الفحوصات الالزمة قبل العملية فمات هذا اإلنسان إثر هذه العملية، فهل يضمن؟ هل عليه 
 نه مل يفرط ومل يتعد . الدية؟ والكفارة؟ ال، ال ضمان على الطبيب، واحلالة كذلك؛ أل

وهكذا لو أن إنساانً يقود سيارة وهو حاذٌق ابلسياقة، وقد تفقد السيارة قبل حتريكها،   
ونظر يف اإلطارات، ونظر يف املاكينية يعين تفقد اآلالت اليت ينبغي للسائق أن يتفقدها قبل  
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فمات من كان معه حتريك السيارة، عمل كل ذلك ومشى يف سرعٍة معتدلة؛ فانقلبت السيارة؛  
ن؟ واحلالة كذلك، اجلواب: ال يضمن؛ ألنه مل يفرط ومل يتعد ، وعلى هذا فقس يف  فهل يضم

املتلفات اليت تنتج عن خطٍأ أو نسيان إذا مل حيصل من املتلف تفريط وال تعٍد فإنه ال ضمان  
 عليه، وإذا حصل عنده تفريط أو تعٍد فإنه جيب عليه الضمان. 

أن  ´أانها يف الدرس املاضي، ونسأل هللا لق هبذه القاعدة اليت بدهذا خالصة ما يتع 
يوفقنا والسامعني ملا حيبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا أعماالً صاحلة متقبلة إنه ويل 
آله  وعلى  حممٍد  نبينا  على  وابرك  وسلم  اللهم  وصل  العاملني،  رب  هلل  واحلمد  ومواله  ذلك 

 وصحبه.
 ن عشر الدرس الثام 

± 
ال رب  هلل  وأصحابه  احلمد  آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  عاملني 

أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
 بعد:  

 تعاىل يف البيت السابع والعشرين:  ¬فيقول اإلمام السعدي 
عقم ع  َّ  ِع نننن  ٌَّ  ايم فَّة َّا  ِ ا  ال     ِع  

لم    النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع

لم   فنننننع ع ننننع   ْ اسننننننننننننننم نننننع ننننننع لَّ عا  ق    ٌ لنننننم ننننننٌ   لنننننع
يثبت تبعاً  هبذا البيت إىل قاعدة يعب عنها بعض الفقهاء بقوهلم "¬  أشار املصنف  
"، وللفقهاء تعابري أخرى تدل على هذه القاعدة منها قوهلم: "ي غتفر يف ما َل يثبت استقالَل
ي غتفر   ي فرد حبكم"، وهناك تعابري أخرى أتى هبا يف غريها"، و التوابع ما ال  كقوهلم "التابع ال 

هو   -فيما أعلم    -بعض أهل العلم تدل على هذه القاعدة، ولكن أشهر تعبري هلذه القاعدة  
 قوهلم: "يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالال". 

نه  عاً لغريه فإومعىن هذه القاعدة أن الشيء يكون له حكٌم عند انفراده، وإذا كان تب 
 يتغري حكمه، ويكون حكمه حكم ما كان اتبعاً له، هذا هو معىن القاعدة 
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 -مع الشاة   -مثاله: بيع احلمل وحده ال جيوز؛ ألنه جمهول لكن لو بيع احلمل مع أمه 
 جاز ذلك؛ ألن الشاة جيوز بيعها فجاز أن يدخل يف بيعها ما هو اتبٌع هلا وهو احلمل.  

حرق    ‰ ا جاء يف الصحيحني أن الرسول  ذه القاعدة م هذا وقد دل على ه
خنل بين النظري، " . وذلك ملا فيه من املصلحة وهي النكاية ابلعدو، ولكن هذا التحريق يؤدي 
إذا كان على وجه  تعذيب احليواانت ابلنار  أن  والطيور ابلنار ومعلوم  تعذيب احلشرات  إىل 

اًن ف اق  ت  ل وه  و ال  حت  ر ق وه ، »  تعذيب ابلناراالستقالل ال جيوز؛ ألنه قد ورد النهي عن ال مت   ف ال  إ ن  و ج د 
لن ار  إ ال  ر ب  الن ار   ، لكن ملا كان إحراق هذه احلشرات اتبعاً إلحراق الشجر «ف إ ن ه  ال  ي  ع ذ  ب  اب 

 ". يثبت تبعاً ما َل يثبت استقالَلوالنخيل املأذون يف إحراقها جاز ذلك "
القواعد املتفق عليها فقد حصل اتفاق أهل العلم على هذه القاعدة قاعدة من  هذه ال

من حيث اجلملة، نعم حصل االختالف بني أهل العلم يف بعض تفريعات هذه القاعدة لكن 
مجلة وقع االتفاق على القاعدة، فقد حكاه السيوطي يف )األشباه والنظائر(، وحكى االتفاق 

 تعاىل مجيعاً.  † اوردي يف )احلاوي الكبري( رمحهم هللاوحكاه امل  أيضاً النووي يف )اجملموع(،
 إذا تقرر هذا وف هم هذا فنذكر بعض األمثلة اليت توضح هذه القاعدة أكثر:

النيابة عل وجه االستقالل ال يصح أن   تدخلها  الصالة ال  القاعدة:  أمثلة هذه  فمن 
تبعاً عيت الطوايصلي شخٌص عن الغري، لكن من حج عن غريه فإنه يصلي رك ف عن الغري 

 للطواف.  
فإهنا  النيابة  فيه  ملا تصح  وإذا كانت اتبعًة  النيابة،  فيها  ال تصح  الصالة استقالالً  إذاً 
تدخلها النيابة، مثل صالة ركعتني بعد الطواف؛ فهذه الصالة تؤدى عن الغري وهو احملجوج 

،" يثبت تبعاً عتني؟ ألهنعنه أو املعت مر عنه، وملاذا صحت النيابة يف هاتني الرك ا اتبعٌة للطواف 
 ما ال يثبت استقالالً."  

كذلك أيضاً من أمثلة هذه القاعدة أن بعض أفعال الصالة ال جتوز استقالالً وجتوز تبعاً، 
ركعة  إال  مل يصل    املسبوق  وهذا  األول،  للتشهد  اإلمام  مع  بركعة جيلس  املسبوق  ذلك  ومن 
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ة هلذا املسبوق، ولكن وجب عليه أن جيلس يف هذا هد ابلنسبواحدة؛ فهذا املوضع ليس للتش 
املوضع تبعاً إلمامه، ولو فعل هكذا لوحده وهو ليس مأموماً لبطلت صالته، إذاً "يثبت تبعاً 

 ما ال يثبت استقالالً" 
كذلك أيضاً من أمثلة هذه القاعدة: إذا سها اإلمام وسجد للسهو وجب على املأموم 

و ولو مل يسه املأموم، مع أنه لو كان منفردا وسجد للسهو وهو سجود السهأن يتابع اإلمام يف  
فإن صالته تبطل لو فعل ذلك متعمداً،   -يعين مل يوجد منه سبب سجود السهو    -مل يسه  

لكن ملا كان تبعاً إلمامه وجب عليه أن يتابع إمامه يف هذا الفعل من الصالة، ولو مل يوجد 
 سببه عند املأموم  
لة هذه القاعدة إذا ذحبت الشاة ويف بطنها جنني جاز أن يؤكل اً من أمثكذلك أيض

اجلنني تبعاً ألمه؛ ألن ذكاة اجلنني ذكاة أمه، فأمه إذا ذكيت فاجلنني يذكى تبعاً ألمه، كما يف 
 ، مع أنه لو خرج اجلنني حياً مل جيز أكله بدون ذبح.  «ذ ك اة  اجل  ن ني  ذ ك اة  أ م  ه  »احلديث: 

أمثلة هذه القاعدة: بيع اجملهول ال جيوز استقالالً، وجيوز بيعه إذا كان  أيضاً من كذلك 
اتبعاً لغريه واجلهالة يسرية، مثل أساسات احليطان واجلدران، هذه األساسات خمفية ال ترى إذاً 

البيت فإنه جيوز بيع هذه األساسات تبعاً ملا ظهر من املبىن   هي جمهولة، لكن لو بيع احلائط أو
 ائط.أو من احل

كذلك أيضاً بيع اللب يف الضرع استقالالً ال جيوز، يعين لو جاء شخٌص وقال أريد أن  
اشرتي اللب الذي يف ضرع هذه الشاة، يقال له ال جيوز ألن اللب وهو يف الضرع جمهول؛ فال 

الذي يف   جيوز بيعه، لكن لو بيع اللب الذي يف الضرع تبعاً للشاة يعين بيعت الشاة مع اللب
 ضرعها فهذا جائز. 

كذلك أيضاً بيع احلمل وحده كما تقدم حرام ال جيوز ألنه جمهول، وجيوز بيع احلامل،  
 تعاىل يف منظومة قواعده:¬ ويكون احلمل حينئٍذ تبعاً ألمه، ويف ذلك يقول العثيمني 
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ياااااا  ااااااَ ااااااا       ااااااااااااااااااا     ااااا ااااا      اااااا  ااااا  َ  ساااااا  ااااا  َ     ااااااا   الئاااااَ يااااا اااااَ   ااااا    قاااااااااااااااااااساااااا  ااااااا  َّ    وإَن 
ساااااا  اااا  َ  إَن  ااااا  ااااا    اااااعااااا  ااااااال  ئاااااَ َ      ااااا ااااااالئااااااا    سااااااااا  ااااااااا  ىااااااااالئااااااااا ا    ااااااااا َ   و ااااااااا   ااااااااا  ااااااااال   

إذاً هذه بعض األمثلة اليت توضح هذه القاعدة قاعدة "يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالال"  
 وأنمل أن القاعدة قد تصورت وفهمت إن شاء هللا تعاىل. 

 يف البيت الثامن والعشرين: ¬ ُث قال املصنف 
عع ع م ععالننننننم ننننننٌ  لَّ عا  ِننننننع ننننننم ننننننٌ  ل  ننننننَّ َّ   َمٌ  

 
ََّل َّ  عم   َمفَّ ال ننننننننننْ  ٌُيع م   ٌق م ل َِّ ع ال ننننننننننْ

  
، العرف قيل هو: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع و ال ع ر ف  قوله:         

 يف )التعريفات(. ¬ ابلقبول، هكذا قال اجلرجاين 
وترك اعتاد الناس عليه، كما ذكر ذلك ابن رجب   وقيل يف تعريف العرف: هو كل قوٍل وفعلٍ 

 مجيعاً. † ايف رمحهم يف )القواعد( وأشار إليه القر 
وهذا البيت يتضمن قاعدًة عظيمًة من القواعد اخلمس الكلية الكبى املتفق عليها، وهي  

 . العادة حمكمة"، وبعضهم يسميها: "إعمال العرف"قاعدة: "
ا حكم بشيٍء ومل حيده ويفسره فإننا نرجع يف حتديده  ومعىن هذه القاعدة أن الشرع إذ 

 وتفسريه إىل العرف، وقد دل على هذه القاعدة عدٌد من األدلة منها: 

.  [233]سورة البقرة:  {جخمخ مح جح  مج حج مث}قول هللا تعاىل:  

 حيدد هللا نوعية على والد الطفل الطعام والكسوة للمطلقات املرضعات، ومل¸  فأوجب هللا  
 وة وال كمية ذلك بل أرجعه إىل العرف، يعين حبسب ما تعارف عليه الناس.  الطعام والكس 

ابملعاشرة  ¸  . أمر هللا  [19]سورة النساء:  {خصمص  حص}:  ¸وقال هللا  

 احلسنة والصحبة احلسنة للمرأة ومل حيدد ويضبط هذه العشرة بل أرجعها إىل العرف. 

]سورة    {اك يق ىق يف ىفيث ىث نث}وقال هللا تعاىل:  

 كذلك أيضاً املتاع مل حيدده هللا ومل يبني كميته وال نوعيته وإمنا أرجعه إىل العرف..  [241البقرة:
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  : ب ة ، ق ال ت  اي  ر س ول  اّلِل      كذلك أيضاً جاء يف الصحيحني ع ن  ع ائ ش ة ، أ ن  ه ن د  ب ن ت  ع ت  
ف يين   يٌح و ل ي س  ي  ع ط يين  م ا ي ك  ي ان  ر ج ٌل ش ح  و و ل د ي، إ ال  م ا أ خ ذ ت  م ن ه  و ه و  ال  ي  ع ل م ، إ ن  أ اب  س ف 

  : ل م ع ر وف  خ ذ ي م ا ي  »ف  ق ال  ، اب  ف يك  و و ل د ك  هذا لفظ اإلمام البخاري، ففي هذا احلديث   «ك 
 إعمال العرف يف األمور اليت ليس فيها حتديد.

 لكفاية. وجاء أعمال العرف يف أدلة كثرية وما ذكرانه من األدلة فيه ا
 لقاعدة أعمال العرف شروطاً منها:† وقد اشرتط أهل العلم  

يعين أن يكون ظاهراً متكرراً بني الناس، وهلذا  -1 أن يكون العرف مطرداً غالباً 
قال ابن النجيم يف )األشباه والنظائر(: فال عبة ابلعرف املطرد أو األغليب. انتهى.  أما  

يعين غري متكرر وغالب بني الناس فهذا العرف ال    إذا كان العرف مضطرابً فال عبة فيه،
 عبة به. 
العرف عاماً، فإذا كان العرف يف حٍي من أحياء البلد أو عند طائفة   أن يكون -2

 حمدودة يف البلد فال يعتب به حينئٍذ، بل ال بد أن يكون عاماً.  
من الشرع؛ فلو خالف العرف دليال من الشرع فال   -3 أال خيالف العرف دليالً 

؛ أو أهنا تسافر بدون  عبة به حينئٍذ، كما لو جرى العرف يف بلدٍة ما أن املرأة ال حتتجب
 حمرم فهذا عرٌف ساقٌط ال عبة به ألنه خمالٌف للشرع.  

أال يوجد تصريٌح خيالف العرف؛ فإذا وجد تصريح خيالف العرف؛ فالعبة حينئٍذ   -4
 ابلتصريح ال ابلعرف. 

نف العرف أن  لو كان  املبيع على املشرتي لكن شرط  مثال ذلك  تسليم  قات 
 العمل حينئٍذ على الشرط املصرح به ال على العرف. املشرتي أهنا على البائع، ف

كذلك أيضاً لو كان العرف أن مهر املرأة البكر مخس مئة ألف رايل ميين، لكن 
 شرطت املرأة أن مهرها مليون رايل؛ فالعبة ابلشرط املصرح به ال ابلعرف.
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يكو  -5 مل أن  الذي  يعين  الطارئ  ابلعرف  فال عبة  للتصرفات،  العرف سابقاً  ن 
شباه والنظائر(: ال عبة ابلعرف دث إال منذ فرتٍة يسرية، هلذا قال ابن جنيم يف )األحي

 االتفاق على هذا كما يف )املوافقات(. ¬ الطارئ، وحكى الشاطيب 
مئة رايل فإننا فلو استدان مثالً إنساٌن من شخٍص قبل سبعني سنة من اآلن  

الحنكم على ذلك ابلرايالت املوجودة يف زمننا هذا بل حنكم مبا يسمى رايالً يف ذلك 
والرايالت   فرنسياً  تسمى  اليمن  أهل  عند  الزمن  ذلك  يف  الرايالت  وكانت  الزمن، 

ترد الرايالت ابلفرنسي أو مبا يكون مساوايً هلا  الفرنسية غالية في عمل ابلعرف السابق و 
 ة، من عملة أخرى  يف القيم

 إذاً هذه هي الشروط اليت إذا توفرت يف قاعدة "إعمال العرف " ع مل هبا.      
 ونذكر بعضاً من األمثلة والتفريعات اليت توضح لنا القاعدة أكثر. 

العقود ومل ينص على لفٍظ  اشرتط الرتاضي يف  ¸  من أمثلة هذه القاعدة أن هللا  
 ود؟ مرجع ذلك إىل العرف. معني، كيف نعرف الرتاضي يف العق

كذلك أيضاً اللقطة أمر الشرع أن تعرف سنة ومل حيدد التعريف ومل يضبط لنا كيفية   
 التعريف فمرجع ذلك إىل العرف.  

ته  كذلك أيضاً من أمثلة هذه القاعدة السفر املبيح للفطر والقصر، مل حتدد مساف
ر والقصر مل حتدد مسافته يف  يف الشرع على القول الصحيح، السفر املعتب شرعاً للفط

 الشرع على الصحيح فمرجعه إىل العرف. 
كذلك أيضاً اشرتط الشارع يف قطع يد الشارع أن يكون سرق من حرز ومل حيدد 

س أن الغنم  الشرع احلرز، مل حيدد كيفية احلرز فمرجع ذلك إىل العرف، مثالً تعارف النا
ن يف البيت، وهكذا ما تعارف عليه  حرزها الزريبة، والذهب حرزه الصندوق الذي يكو 

العثيمني   يف منظومة ¬  الناس أنه حرز هلذا النوع من املال فهو حرٌز له، كما قال 
 قواعده:
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        َِ لاااااا             ااااااااااااااَّ و   َ  ل        ئاااااا    و  اااااا    
َِو   ىااااااااااَ       ل ااااااااااداااااااااا  فاااااااااا  اااااااااا    ُ َِ ل اااااااااا   العرف.  فاحلرز مل حيدده الشرع فتحديده يرجع إىل                اااااااااا 

كذلك أيضاً أمر هللا بب الوالدين وصلة الرحم ومل يذكر لذلك ضابطاً، فمرجعه إىل  
 ر، وما أعده الناس صلًة فهو صلة. العرف، ما أعده الناس براً فهو ب

كذلك أيضاً من أمثلة هذه القاعدة لو عقد على امرأة ومل يسم هلا مهراً ُث حصل  
كذا ويقول ما سأدفع إال كذا مثالً فاملرجع هو خالف يف حتديد املهر هي تقول أريد  

ر املرأة  العرف، هو الذي حيدد هلذه املرأة مهرها، يعين تعارف الناس يف هذه البلدة مه
 البكر كذا وكذا، إذاً هذه املرأة اليت مل يسمى هلا مهراً، مهرها هو مهر مثيالهتا يف البلد.

حصل خالٌف بينهما، هو يقول أريد  استأجر إنساٌن عامالً ومل يسمي له األجرة ُث 
كذا وصاحب العمل يقول ال ما سأعطيك إال كذا إذا املرجع هو العرف، وعلى هذا  

 فقس. 
يقولون:    واألمثلة أهنم  منها:  العرف، كثرية  أعمال  وجماالت  "العرف  والتفريعات 

 خيصص ألفاظ الناس ويبينها".
شيئا فأكل مسكاً هل حينث أم  مثالً لو حلف إنسان أال أيكل حلماً وأطلق ومل ينو  

ال حينث؟ الصحيح أنه ال حينث ألن اللحم عرفاً ال يكون مثالً إال يف حلم الغنم، أو حلم  
أو اللحوم األخرى، أما حلم السمك فإنه يف العرف ال يذكر إال مقيداً فيقال " حلم  البقر  

 السمك " هكذا يقيد بلحم مسك.
يركب مح إال  إنسان  لو حلف  أيضاً  فهل حينث؟  كذلك  وحشياً  فركب محاراً  اراً 

كذلك أيضاً ال حينث ألنه إذا أطلق احلمار فإنه يتبادر يف العرف إىل احلمار األهلي،  
ا احلمار الوحشي فإنه ال يذكر إال مقيدا، فيقال " محار وحشي ".  وجماالت أعمال أم

 العرف واسعة وكثرية ومتعددة. 
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ذه القاعدة أنمل أهنا توضح القاعدة وتصورها  وما ذكرانه من األمثلة والتفريعات هل
النافع والعمل  لنا وللسامعني اهلداية والتوفيق والرشاد والعلم    ´للمستمع، نسأل هللا  

 الصاحل إنه ويل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب العاملني.
 الدرس التاسا عشر 

± 
وعلى األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وأصحابه    احلمد  آله 

أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
 بعد:  

 تعاىل يف البيت التاسع والعشرين:  ¬يقول اإلمام السعدي 
الننننم ننننع ننننم ننننٌ  َّ  نننننع ننننننم ع   ننننننَّ َّ    ٌ َمِننننننع  ننننننَّ َّ    ِننننٌ ننننننع َننننننَّ قننننَّ لم  ِننننع َعا َّ  خلٌ ننننننننننننننم حع  َّ    ننننننع م  ع

ل  قوله:   قال األصفهاين   معاجل  م ع اج  والعجلة كما  السرعة،  العجلة وهي  مأخوٌذ من 
هي طلب الشيء وحتريه قبل أوانه، وهو من مقتضى الشهوة؛ فلذلك صارت مذمومًة   :¬

 من )مفردات غريب القرآن(.  ¬يف عامة القرآن. انتهى كالمه 
ة  م ن  »قال:  ‘  ويدل لذلك ما أخرجه الرتمذي عن أنس أن النيب     و الع ج ل ة    اّلِل   األ ان 

 .«م ن  الش ي ط ان  
ظ ور  وقوله:   أي املمنوع واحملرم؛ ألن احلظر من معانيه املنع والتحرمي كما يف )لسان    ال م ح 

 العرب(. 
 أي قبل وقته وزمانه احملدد له. ق  ب ل  آن ه  وقوله: 
ر م ان ه    قدوقوله:   خل س ر ان  م ع  ح  ء  اب  ن هو اإلُث، واحلرمان اخلسرا أي قد رجع ابخلسران و   اب 

 أي حرمان الشيء الذي استعجله. 
، هكذا عب من استعجل الشيء قبل أوانه عوق  حبرمانه"وهذا البيت يشري إىل قاعدة: "

بعض احلنفية والشافعية، عبوا عن هذه القاعدة بقوهلم: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب 
من تعجل به ابن رجب يف قواعده وهو: "  ما عبحبرمانه"، وهناك تعبرٌي أدق من هذا وهو  

" فزادوا هذا القيد: على " وجٍه حمرم، " وهذا الشيء قبل وقته على وجه  حمرم عوق  حبرمانه
 يف هذا البيت فإنه قال: ¬ ما مشى عليه املصنف 
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ل   لجااااااا      اااااااَ ااااااا  اااااااَ ااااااا      اااااااا  اااااااَ    نااااااا  دااااااا  ل     ئااااااا  لنااااااا  َِئااااااا  ىااااااا    َ ئااااااا  ِ  ن   ن  اااااااااااااااااااااَ          َ    ااااااا 
استعجل ما هو مستحٌق له يف الزمن املستقبل ليحصله اآلن بطريٍق حمرم؛ فإنه من    أي

 يبوء بشيئني: 
 : اخلسران وهو اإلُث.  األول •
 احلرمان أي احلرمان مما استعجله.   الثاين: •

إذاً من تعجل الشيء قبل أوانه بطريٍق حمرم فإنه يعاقب ابحلرمان، وهذا التعبري أوىل من  
شيء قبل أوانه عوقب حبرمانه؛ ألنه لو استعجل شيئاً مما له بطريٍق مباح قوهلم: من تعجل ال

 فإنه ال يعاقب ابحلرمان،  
 يف منظومة قواعده:¬ هلذا قال ابن عثيمني 

دااا  ااااااا      َ   اااا  ئااا  عااا  و  ااااااا     لااا  عااااااااا        اااااااااااااااااَّ     جااااااااا  ل   دااااااااا  فااااااااا  ااااااااا  ااااااااااَ     ِ ُمااااااااا   ل     و جاااااااااَ
زمن املستقبل ليحصله اآلن بطريٍق إذاً معىن هذه القاعدة: من تعجل شيئاً مما له يف ال 

 حمرم فإنه يعاقب ابحلرمان مع اإلُث.
وقد دل هلذه القاعدة أدلة سد الذرائع؛ فأدلة سد الذرائع تدل هلذه القاعدة مثل قول 

]سورة    {حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب}:  هللا تعاىل
فنهى هللا  [108األنعام: يؤدي    ¸.  لئال  ذلك إىل سب هللا املؤمنني عن سب آهلة املشركني 
 تعاىل. 

]سورة    {مكجل لك خك حك جك مق حق مف}وهكذا قال هللا تعاىل:  

 املرأة أن تضرب برجلها على األرض سداً لذريعة الفتنة.  ¸ . أيضا هنى هللا [31النور:
إىل غري ذلك من األدلة الدالة على سد الذرائع؛ فهي تدل على هذه قاعدة، وقد قال 

ملوقعني(: "وقد استقرت سنة هللا يف خلقه شرعاً وقدراً على يف كتابه )إعالم ا¬  ابن القيم  
 . تعاىل¬ معاقبة العبد بنقيض قصده" هكذا يقول  

 إذا تقرر ذلك فإن هذه القاعدة يدخل حتتها أمثلة كثرية منها:  
أن من قتل مورثة فإنه حيرم من املرياث إن كان القتل عمداً فإنه حيرم املرياث ابتفاق أهل  

ءٌ »:  ‘النيب  العلم لقول   ، وأما إن كان القتل خطأً فإنه ال يرث «ل ي س  ل ل ق ات ل  م ن  ال م ري اث  ش ي 
، والصحيح أنه يرث من  † ابإلمجاع، وأما اإلرث من ماله ففيه خالف بني العلماء    من الدية
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مال املقتول وهذا قول مجٍع من التابعني وهو مذهب اإلمام مالك واختاره ابن القيم ورجحه 
مجيعا يعين أن قتل اخلطأ مينع اإلرث من الدية، وال مينع من املال القدمي هذا †  بن عثيمني  ا

 هو الصحيح.  
كذلك أيضاً من أمثلة القاعدة أن من طلق زوجته ثالاثً يف مرض موته بقصد أن حيرمها 

 من املرياث فإهنا ترث على الراجح من قويل أهل العلم وهو مذهب اجلمهور. 
من أمثلة هذه القاعدة أن من قتل املوصي عمداً فإنه ال أيخذ من الوصية  كذلك أيضاً   

 بنقيض قصده.   شيئا معاقبة له على نقيض قصده أو
كذلك أيضاً من أمثلة هذه القاعدة أن من تعجل شهواته احملرمة يف الدنيا مثل شرب  

نة الصحيحة على اخلمر، وهكذا لبس احلرير فإنه حيرمها يف اآلخرة عقوبًة له كما دلت الس 
ن  ي ا، ُث   »قال:  ‘  ذلك، فقد جاء يف الصحيحني أن النيب   ر  يف  الد   مل   ي  ت ب   م ن  ش ر ب  اخل م 

ر ة   ن  ه ا، ح ر م ه ا يف  اآلخ  الصحيحني:  ‘  وهكذا قال النيب    «م  م ن  ل ب س  احل ر ير  يف   »كما يف 
ر ة   ن  ي ا ف  ل ن  ي  ل ب س ه  يف  اآلخ  ن أن يكون هذان احلديثان من األدلة اخلاصة على هذه وممك  «الد 

 القاعدة.  
قاعدة: "من استعجل شيئاً قبل وقته بطريٍق حمرم فإنه  إذاً هذه بعض األمثلة اليت توضح  

 يعاقب ابحلرمان" 
 "أن من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خْياً منه". وضد هذه القاعدة وعكسها: 

من أجل هللا أبدله هللا خرياً منه يف الدنيا واآلخرة، فمن ترك احلرام الذي تشتهيه نفسه  
ن ه  إ ن  »لرجٍل من أصحابه:    ‘كما قال النيب   ًا م  ًئا ات  ق اًء ّلِل    إ ال  أ ب د ل ك  اّلِل   خ ري    «ك  ال  ت د ع  ش ي  

 .¬واحلديث صحيح وهو يف الصحيح املسند للعالمة الوادعي 
يتعلق هبذه القاعدة نسأل التوفيق، واهلداية، والسداد،   ´هللا    هذا ما  لنا وللسامعني 

يل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب العاملني، وصل والرشاد، واإلخالص يف القول والعمل امسه و 
 اللهم وسلم وابرك على نبينا حممٍد وآله وصحبه.
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 الدرس العشرون 
± 

والصالة   العاملني  رب  هلل  هللا  م  والسالاحلمد  رسول  وأصحابه    األمنيعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسولهأن  وأشهد    ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  التابعني، وأشهد  و 

   بعد:
 : تعاىل يف البيت الثالثني ¬مام السعدي فيقول اإل

الن نْ تنع أع    م لَّ عع    م  نننننع  نع النم   اَّ  نم   ننع َِّ   يع ََّ  نم ى 
 

  م  ننننع خع  ٍ  عع  ننننننننننننننع ع فع رٌ فننننع    َّ طننننَّ َم ِنننننننننننع   عم أع  
وذلك الحتياج   ؛علها املؤلف ضمن القواعد الفقهيةصولية جأتضمن قاعدًة  هذا البيت ي 

 . يعرف ما يتعلق بصحة العمل وفسادهليها لإالفقيه 
وقد اعتىن العلماء    ،"النهي يقتضي الفساد"  :صوليون بقوهلماأل  يعب عنهاوهذه القاعدة  

وقد  ،ال هذه القاعدةإي بعضهم ال يذكر يف ابب النه أنذه القاعدة اعتناًء كبرياً حىت هب † 
 .  (ن النهي يقتضي الفسادأحتقيق املراد يف )فردها العالئي مبؤلٍف مساه أ

ىل ذات املنهي  إي عن فعل شيء وكان النهي عائداً  ذا ورد النهإنه  أ  :ومعىن هذه القاعدة
 .و معاملةأاد املنهي عنه سواٌء كان عبادًة ي فسأ ،نه يقتضي الفسادإو شرطه فأعنه 

هذا النهي   ،النهي عن صالة النافلة وقت النهي  :ىل ذات العبادةإل النهي العائد  فمثا 
 ،اد الصالة يف وقت النهي لغري سببيعين يقتضي فس   ،الفسادفيقتضي    الصالة  ىل ذات إعائد  

النهي ضحى ويوم الفطر وهذا جاء النهي عن صيام يوم األ  ،وهكذا النهي عن صيام يوم العيد
 يعين يكون الصوم يوم العيد فاسداً.   ؛يقتضي الفسادفم الصياىل ذات  إعائد 

ىل  إهذا النهي عائد    ،عن الصالة بغري طهورالنهي    :ىل شرط العبادةإومثال النهي العائد  
وهكذا النهي   ،بغري طهور  علتلو ف    يعين يقتضي فساد الصالة  ؛شرط الصالة فيقتضي الفساد

ىل شرط إوهذا النهي عائد   ،ىل غري القبلةإصالة  جاء النهي عن ال   ، ىل غري القبلةإعن الصالة  
ن النهي أل  ؛ ابطلة  ةىل غري القبلإلصالة  فا  ىل القبلةإ ن تكون  أن من شرط الصالة  أل  ؛الصالة
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 ؟ ىل غري القبلةاين جند النهي عن الصالة  أقائل  وقد يقول    ،ىل شرطها فيقتضي الفسادإعائد  

هللاذ  دجن:  فنقول قول  يف  ]سورة    {هئجب مئ خئ حئ جئ }تعاىل    لك 

 همر لكنأنعم هذا  نقول    ،يت احلرامىل البإمر ابلتوجه يف الصالة  أهذا    :قد يقول  .[144البقرة:
 مر ابستقبال القبلة يف فاأل  ،مر ابلشيء يستلزم النهي عن ضدهن األأ  :صولتقرر يف علم األ

ىل غري إ   النهي عن الصالة  :لم من هذافع    ،ىل غري القبلةإ الصالة يستلزم النهي عن الصالة  
 ىل شرطها.  إو أىل ذات العبادة إمثلة على النهي العائد أ ههذ. لقبلةا

هذا النهي عائد    ،فمثل النهي عن بيع اخلمر  :ىل ذات املعاملةإما مثال النهي العائد  أو 

البيإ فيكون  البيع  فاسداً ىل ذات  لقول هللا    :خرآ مثاٌل    ،ع  العدة  الزواج يف   نث } النهي عن 

هذا النهي عائد   .[235سورة البقرة:]  { اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث

  .يعين فساد الزواج يف العدة ،ىل ذات الزواج فيقتضي الفسادإ
ىل إالغرر فالنهي عن بيع الغرر عاد  عن بيع  النهي    :ىل شرط املعاملةإومثال النهي العائد  

ىل إالنهي عن بيع الغرر عاد  ف  ،ن يكون املبيع معلوماً أن من شرط صحة البيع  أل  ؛شرط البيع
  .شرط البيع فيكون البيع فاسداً 

قال ‰ن الرسول  أ  ~قاعدة حديث عائشة  ن دليل هذه الإذا تقرر هذا فإ
ن ما : أ سلم. وجه الداللة من هذا احلديثرواه م  «دٌ ر    و  ه   ف   ان  ر  م  أ     ع ل ي ه  س  ي  الً ل  م  ع    ل  م  ع    ن  م  »

 وداً فهو فاسد.  وما كان مرد  ،فيكون مردوداً  ‘مر النيب أهني عنه فليس عليه 
قال ‰ن الرسول  أيف الصحيحني    ~ديث عائشة  يضاً حأدلة  ومن األ

ن ما هنى عنه أ. فدل هذا احلديث على  «لٌ ط  اب    و  ه  ف     هللا    اب  ت   ك  يف    س  ي  ٍط ل  ر  ش    ن  م    ان  ا ك  م  »
 . نه يقتضي الفسادإالشرع ف

ومن    ،نهي عنهاعلى فساد بعض العقود ابلاستدلوا    ٪ن الصحابة  أا  يضأدلة  ومن األ

نكاح  ƒبن عمر  هللا    ذلك قول عبد  ّٰ ِّ}  يقول  هللا  نأل املشركات،  ال يصح 
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 ابلنهي املشركات  نكاح فساد على ƒ عمر ابن فاستدل. [221]سورة البقرة: {رئ
 .  عنه ابلنهي م0ر  احمل   نكاح فساد على استدل يضاً أ وهكذا ،عنها

  نكاح   بفساد  قالوا  وهكذا  ،هعن  ابلنهي  الراب   عقود  فساد  على  ٪  الصحابة  واحتج
 . دلةاأل من ذلك  غري ىلإ . نكاحها عن منهيٌ  هألن ؛املعتدة

  ىل إ وأ عنه املنهي ذات  ىلإ عائداً  كان  ذاإ الفساد يقتضي النهي نأ إذاً ع لم من القاعدة
 . هشرط

  مثال   ،الفساد  يقتضي  فال   شرطه  ىلإ  وال  عملال  ذات   ىلإ  يعود  ال  النهي  كان  ذاإ  ماأ 
 فال  شرطها  ىلإ  وال  الصالة  ذات   ىلإ  عدي  مل  هنا  فالنهي  حرير   عمامة  وعليه  صلى  من  ذلك 

 يف   توضأ من    وهكذا  ،صحيحة  صالتهف  ذهب  خامت  وعليه  صلى  من  وهكذا،  الفساد  يقتضي
 ذات  ىلإ  يعد  مل  النهي  نأل  ؛صحيح  فالوضوء  حمرم   انءواإل  مباح  املاء  يعين  املغصوب   انءاإل

  .الفساد يقتضي فال عنهاخارج   مرٍ أ ىلإ عاد بل شرطها ىلإ وال الصالة
  يقتضي  فال  ابلعمل  خيتصال    وجهٍ لكن على    العمل  شرط  ىلإ   عائداً   النهي  كان  ذاإ  وهكذا

 .للحنابلة خالفاً  اجلمهور مذهب وهذا ،يضاً أ الفساد
الصالة   وهكذا  ،املغصوبة  رضاأل  يف  الصالة  وهكذا  ، املغصوب   ابملاء  ابلوضوء  هلذا  وميثلون

 ابلعبادة   خيتص  ال  وجهٍ   على  لكن  العبادة  شرط  ىلإ  يعود  كله  هذا  يف  فالنهي  ،حلريرا  ابلثوب 
 اجلهة  النفكاك  وذلك   ؛الصحيح  وهو  اجلماهري  مذهب  وهذا  ُثاإل  مع  صحيحةً   الصالة  فتكون

 هنينا  ولكن  املغصوب  ابملاء  الوضوء  عن  نهن    مل  نناإ  يعين  ،املعصية  جلهة  مغايرةٌ   الطاعة  جهة  نأل
 ، مطلقا  الغصب  عن  هنينا  ولكن  املغصوبة  رضاأل  يف  الصالة  عن  نهن    ومل  ،طلقام  الغصب  عن
 .مطلقا احلرير لبس عن هنينا ولكن احلرير ابلثوب  الصالة عن نهن   ومل

  الصالة   نأ  دهم نع  وهلذا  منفكة  غري  املسائل  هذه   مثل  يف  اجلهة   نأ  فعندهم  احلنابلة  ماأ
 احلرير  ابلثوب   الصالة  وهكذا  ، ابطل  املغصوب   اءابمل   الوضوء  وهكذا  ، ابطلة  املغصوبة  رضاأل  يف

 خراآل  كتابه  يف  ¬  السعدي   رجحه  ما  وهذا  ،منفكة  غري  واحدة   اجلهة  نأل  قالوا   ،ابطل
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 يف   النهي  نأ  ،†   اجلماهري  مذهب  الصحيح  نأ  مسعتم  ولكن  (اجلامعة  صولواأل  القواعد)
 .  ابلعمل خيتص ال  جهٍ و  علىألنه  العمل طشر  ىلإ عاد ولو الفساد يقتضي ال احلالة هذه
 : قسامأ ربعةأ ىلإ ينقسماقتضائه للفساد وعدم اقتضائه  ابعتبار النهي نأ سبق ما حاصل 

وقت  يف  الصالة  :مثل  الفساد  يقتضي  فإنه  العمل،  ذات  إىل  النهي  يعود  أن  :األول 
 ... ..وهكذا امليتة بيع :مثلو  مر،اخل بيع :مثلو  ،النهي

يقتضي  فإنه  العمل،  بذلك  خيتص   وجه    على  العمل  شرط  إىل  النهي  يعود  أن  :الثاين 
 وجهٍ   على  الصالة  شرط  ىلإ  عائد  النهي  وهذا  عنها  منهيٌ   طهور  بغري  الصالة  :مثل  ،الفساد
 .  ابلصالة خيتص

فهذا   العمل،   بذلك  خيتص   َل  وجه    على العمل شرط  إىل  النهي  يعود أن  :لثالثا  
 العلماء.  بني خالف حمل

 . الفساد يقتضي ال نهأ اجلماهري عليه فالذي •
 ،املغصوب   ابملاء  الوضوء  مثل  وذلك   ،الفساد  يقتضيأنه    ةاحلنابل  عليه  والذي •

 .  ذلك  وحنو ،املغصوبة رضاأل يف والصالة
 .الفساد يقتضي ال  نهأ :الصحيح نأ وتقدم
ىل إ  وال  شرطه  ىلإ  يعود  ال  يعين  العمل،  عن  خارج    أمر    إىل  النهي  يعود  أن  :الرابا  

 منهيٌ   فاحلرير  ؛ حرير  عمامة  وعليهإنسان    يصلي  ن أ  مثل  وذلك   ،الفساد  يقتضي   َل  فهذا  ،ذاته
 فال   عنها  خارجٍ   مرٍ أ  ىلإ  يعود  بل  شرطها  ىلإ  وال  الصالة  ذات   ىلإ  يعود  ال  النهي  وهذا  عنه

 . الفساد يقتضي
  املذاهب   وسعأ  نأ  نعلم  التقسيم  هذا  منو   ،ذكره  تقدم  ما  حاصل  هي  قسامأ  ربعةأ  هذهإذا  

  ربعةاأل  هذه  من   قسامٍ أ  فثالثةة،  احلنابل  مذهب  هو  "الفساد  يقتضي النهي"  :قاعدة  بيق تط  يف
احلنابلةير   قساماأل بعض   ،والثالث  والثاين  ولاأل  القسم  :هيو   ،الفساد  تقتضي  هناأ  ى  وعند 

 .  الفساد يقتضي الرابع القسم حىتاحلنابلة 
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والرابع    الثالث  القسم  ما وأ  ،اينالثو   ولاأل  القسمالذي يقتضي الفساد هو    نأ  الصحيح  ولكن 
 فال يقتضيان الفساد. 

  اهلداية  وللسامعني  لنا  ´  هللا  نسأل  ،االختصار  وجه  على   القاعدة  هبذه  يتعلق  ما  هذا
 هنا   ىلإ  نكتفي  القدر  هبذا   ،والعمل  القول  يف  خالصواإل  الصاحل  النافع  والعلم  ، والرشاد  والتوفيق
 . ليك إ ونتوب  تغفركنس   نتأ الإ لهإ ال وحبمدك اللهم سبحانك 
 

 الدرس احلادي والعشرون 
± 

والصالة   العاملني  رب  هلل  هللا  م  والسالاحلمد  رسول  وأصحابه    األمنيعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسولهأن  وأشهد    ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  التابعني، وأشهد  و 

   بعد:
 : الثالثنيو الواحد  تعاىل يف البيت ¬مام السعدي اإليقول 

لع ننننننننننننننم نننع ٌ   لنننةننناع  لنننننن َّ  ِننني َّ  ععِنننٌ نننم نننَّ ل 
 

أعقم نننننننننننننع ٌ   ا  النننننن َّيفننننننع فَّ  لننْ َّ  ننَّ   نننع ننننننم ع 
من  "  :يسميها بعض الفقهاء بقوهلمو   ،هبذا البيت قاعدة دفع الصائل  ¬راد املصنف  أ 

ذا صال عليه شيٌء يؤذيه إنسان  ن اإلأ  :ومعىن القاعدة  ،"ذاه له مل يضمنهأتل  شيئاً لدفا  أ
 ف. فال ضمان على الدافع املتل   و قتلٍ أ ف عضوٍ إتالالصائل  هلذاتب على دفعه فدفعه فرت 

يندفع  إعليه    لفلو صا وهكذا لو   ،ال ابلقتل فقتله فال ضمان عليهإنساٌن فدفعه فلم 
 تلفه فال ضمان عليه.  أ تالفه فال إبإ عليه حيواٌن مملوك كالبعري وحنوه فدفعه فلم يندفع  لصا

 .ال ابلقتل فقتله فال جزاء عليهإ يٌد وهو حمرم فدفعه فلم يندفع عليه ص لوهكذا لو صا
 : دلة منهاهذا وقد دل على هذه القاعدة عدٌد من األ

تعاىل   خف حف  جف مغ  جغ مع جع  مظ حط مض}  :قول هللا 
 .[42]سورة الشورى: {لك خك حك جك مق مفحق

 مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ}  :وقوله تعاىل

 مل والصائل ظا .[193]سورة البقرة: {رث يت ىت نت
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ه من فيه  ن رجالً عض يد رجل فنزع يدأ  ¢ ويف الصحيحني عن عمران بن حصني  
 ض  ع  ا ي   م  ك    اه  خ  أ    م  ك  د  ح  أ    ض  ع  ي   أ  »  :فقال الرسول  ‘هللا  ىل رسول  إفوقعت ثنيتاه فاختصموا  

 يد ذلك الرجل.  عض الذي دية ذلك الصائل ‘هدر النيب أف «ه  ة ل  ي   د  ال   ؟ل  ح  ف  ال  
 : فقال  ‘ىل الرسول  إن رجالً جاء  أ  ¢ب هريرة  أمام مسلم عن  اإلوجاء يف صحيح  

 ؟ قاتلينن  إرأيت  أ  :قال  ،«ه  ط  ع   ت   ال  »  :قال  ؟خذ ما يلأن جاء رجٌل يريد  إيت  رأأاي رسول هللا  
 و  ه  »   :قال  ؟ن قتلتهإرأيت  أ  :قال  ،«يدٌ ه  ش    ت  ن  أ  »   :قال  ؟ن قتلينإرأيت  أ  :قال  ،«ه  ل  ات  ق  »  :قال
 . «ار   الن  يف  

وهذه القاعدة متفٌق   ،ىل قتلهإدى ذلك  أدل على جواز دفع الصائل ولو  يفهذا احلديث  
هل العلم على أ  تفاقا  ¬فقد نقل احلافظ ابن حجر    ؛هل العلم من حيث اجلملةبني أعليها  

 . جواز دفع الصائل ولو ابلقتل
ن بغى  ن مأواتفقوا على    (:مجاعمراتب اإل)كما يف    ¬مام ابن حزٍم  وهكذا قال اإل
 ن قتاله واجب.أواملال  ،مو احلر  أخذ الروح أمن اللصوص فطلب 

ضمانإتالف  ذا  إ عليه  يرتتب  ال  بشرط    ،املؤذي  ابألأولكن  املؤذي  يدفع  سهل ن 
ف اع    ب  ع د    :بقوله  ¬ ليه الناظم  إشار  أوهذا هو ما    ،سهلفاأل ن أ فيجب    أ ح س ن    ه ي  ابل يت    الد  

   سهل.سهل فاألابألالصائل يدفع 
ن كان يندفع إو  ،فيدفع ابلتهديد وال يضرب  ن كان مثالً يندفع ابلتهديد دون الضرب إف

 ، ن يقتله وال ضمان عليهأال ابلقتل فله  إن مل يندفع  إو   ،القتل فيضرب وال يقتلابلضرب دون  
على   †هل العلم  أوهكذا مسعتم اتفاق    ،دلة من القرآن والسنةالذي دلت عليه األ  ذا هوه

ن ذلك ال خيلو أ  :واجلواب   ؟نه جيوز فقطأم  أالصائل    يدفع   نأولكن هل جيب    ،دفع الصائل
 : حوالأمن ثالثة 
    فيجب دفعه عنهن قوالً واحد  ؛ن يكون الصائل صال على النساءأ  :وىلاألاحلالة، 

تيمية  نقل شيخ اإل  ، عن النساء  هل العلم على وجوب دفع الصائل أاتفاق    ¬سالم ابن 
 : ¬وقال النووي    (.االستقامة)يف    كما.  النساء واجٌب بال نزاع  دفع الصائل عن   :¬فقال  

 . (مام مسلمشرح اإل)املدافعة عن احلرمي واجبٌة بال نزاع. انتهى من  
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  فهذا حمل نزاٍع بني الفقهاء  ،على النفس  لن يكون الصائل صاأ  :احلالة الثانية،  
 ، «ه  ل  ات  ق  »قال    ؟ن قاتلين إأيت  ر أ  :املتقدم وفيه  ¢ريرة  ب هحلديث أوالراجح وجوب املدافعة  

 ابملدافعة ولو ابلقتل.   مرأوهذا 
  ال جتب املدافعة حينئٍذ بل جتوز  ف ،على املال لن الصائل صان يكو أ :احلالة الثالثة

العلمأيف قول مجاهري   املال ولكن هو قولٌ   ،هل  املدافعة عن  بوجوب  قوٌم  بل  وقال   مرجوح 
هذا هو   ،ال أيُث  ،عطاه املال فال حرج عليهأستسلم للصائل و لو ايعين    ،الصواب جواز املدافعة
لو   -، يعين  بجتعن املال وال  فعة الصائل  وز مداجتو قول مجهور العلماء  أمعىن قول الفقهاء  

 .عطى الصائل املال فال حرج عليهأتسلم و اسنه أ
و   العلم  أن  إهذا  ف  † هل  القاعدة  هذه  يذكرون  جانباً  إحيث  هلا  يذكرون   خرآهنم 
  ."ذاه به ضمنهآتل  شيئاً لدفا أومن  ،ذاه له مل يضمنهأتل  شيئاً لدفا أمن " :فيقولون
فتقدمت    ه"منضذاه له مل يأ تلف شيئاً لدفع  أمن  "  :القاعدة وهوول من  ما اجلانب األأ

   .يضاحهإمثلته وتقدم أ
اآلأو  اجلانب  وهوما  لدفع  أمن    :خر  شيئاً  به ضمنهأتلف  مثل    ؛ذاه  يصيبأفهذا   ن 

نه إجيد شاًة مملوكة فيذحبها وأيكل منها فو   ،جوٌع شديد فيخشى على نفسه املوت   نساناإل
 عليه. ذيٌة له واعتداءٌ أ يعين هي مل حيصل منها ، ذاها لهأذاه هبا ومل يدفع آنه دفع أل  ؛يضمنها
ذية حصلت ن األأل  ؛ذية من القمل فحلق رأسه فعليه الفديةأوهكذا لو حصلت للمحرم   
 حلقه فال فدية ذيٌة من الشعر فألكن لو حصلت له    ،قمل ومل حتصل له من الشعرله من ال
 مثلة.  وعلى هذا فقس من األ ،هذاه لأنه دفع أل ؛عليه

يتعلق هبذه القاعدة على وجه االختصار ن يوفقنا ملا حيب  أ  ´ونسأل هللا    ،هذا ما 
يفقهنا يف دينهأو   ضى،وير  اإل أو   ، ن  يرزقنا  والعم ن  القول   ،نه ويل ذلك وموالهإل  خالص يف 

 له وصحبه. آوصل اللهم وسلم وابرك على نبينا حممٍد و  ،واحلمد هلل رب العاملني
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 الدرس الثاين والعشرون 
± 

والصالة   العاملني  رب  هلل  هللا  م  والسالاحلمد  رسول  وأصحابه    األمنيعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسولهأن  د  وأشه  ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  التابعني، وأشهد  و 

   بعد:
 : تعاىل يف البيت الثاين والثالثني ¬مام السعدي فيقول اإل

      ااااااا  دااااااا     اااااااَ          ااااااا    اااااااَ    ااااااا   َااااااا   ااااااا    ( َ ) و  
 

  اااااااا   عااااااااا  دااااااااا  ل اااااااااَ  ااااااااا        ِ  فااااااااااَ  ال  و        اااااااااَ   لاااااااااَ      
لفاظ  أوهو ذكر بعض  ،صول الفقهأ مبحٍث من مباحث علم إىل  ¬انتقل املصنف   

  ،ملف والالاأل  :هم يقولضوبع  ،(ل  )أ  :لفظلفاظ اليت ذكرها املصنف  هذه األ  ولأو   ،العموم
ذا كان من حرٍف إن اللفظ  أ  (:املغين) يف    ¬ابن هشاٍم    صح فقد ذكرأف  ب  )أل(  ولكن التعبري

ذا كان  إو   ،الواو وهكذاو زة والالم والنون  نه ينطق ابمسه كاحلروف اهلجائية فيقال اهلمإواحد ف
فاملصنف   ،وهكذا  ( و)أل(بل)قد( و)و  (هل)سماه ال ابمسه حنو  نه ينطق مبإف  حرفنياللفظ من  

هنا اجلنسية االستغراقية     )أل(  واملراد ب  ،لفاظ العمومأمن  )أل(  ن  أا البيت  ذكر يف هذ  ¬

 جم يل ىل}حنو  (،كل)ن حيل حملها أيصح االستثناء من مصحوهبا ويصح وهي اليت 

العصر:  {حن جن يم ىم مم خم حم نساٍن  إي كل  أ  .[3-2]سورة 
 .(كل( )لحمل )أن حيل  أوصح    ،نه صح االستثناء منهأل  ،هذا لفٌظ عام  نسانفاإل  ،لفي خسر
و للعهد الذهين أسواٌء كانت للعهد الذكري    ،لعهدية فال تفيد العموم ابالتفاقا)أل(  ما  أ

العباس ث و ر احلا :  عالم كمساء اإلأالزائدة وهي الداخلة على  )أل(  وهكذا    ،و للعهد احلضوريأ
 ية،اجلنسية االستغراق )أل(  واليت تفيد العموم هي    ،يضاً أ  ،والنعمان وحنو ذلك فال تفيد العموم

و البيع أنسان  اإل  :حنو  ،و دخلت على مفردأ  ،والناس  ،الفقراء  :حنو  ،خلت على مجعسواء د
   وم.فهي تفيد العم ،وهكذا ،واحليوان
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الذي    ¢ هللا بن مسعود    حديث عبد  :ذا دخلت على مجعإفادهتا العموم  إوالدليل على  
ي ات   : لق  ي   ل  ف    ة  ال   الص  م يف  ك  د  ح  أ   س  ل  ا ج  ذ  إ  » :قال ‘ ن النيب أمام البخاري يف صحيح اإل  الت ح 

م    ،و الط ي  ب ات    و الص ل و ات    هلل م    ،اّلِل  و ب  ر ك ات ه    و ر مح  ة    ع ل ي ك أ ي  ه ا الن يب     الس ال  ي  ن ا و ع ل ى ع ب اد   ع ل    الس ال 
 .«واأل ر ض  الس م اء   يف   ص ال حٍ  ع ب دٍ  ل  أ ص اب  ك   ف  ق د  إ ذ ا ق ال  ذ ل ك   فإ ن ه   ،اّلِل  الص احل  ني  

كما يف قوله    ،صحة االستثناء منه:  مفردذا دخلت على  إفادهتا العموم  إوالدليل على   

]سورة    {حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل}تعاىل  

 : صوليوناأل  ولذلك يقول  ،ستثناء منهال مل يصح االإعام و اإلنسان  ن  أفدل على  .  [3-2العصر:
 .  "االستثناء معيار العموم"

 جع مظ حط}كما يف قوله تعاىل   ، صحة وصف املفرد ابجلمع  :يضاً أدلة  ومن األ

النور:  {حفخف جف مغ جغ مع بفالطفل هنا مفرد معر   [ 31]سورة  اجلنسية   )أل(  ٌف 
 (. الذين)ابجلمع وهو االسم املوصول  وصف املفرد ليلبد فتكون مفيدًة للعموم

 وىل من صيغ العموم وهي املذكورة يف هذا البيت. ذاً هذه هي الصيغة األإ
 : البيت الثالث والثالثنييف  ¬ُث قال املصنف  

ِ      و   قااااااااااااااااااااا       ااااااا اااااااَّ ااااااا       َاااااااَ   ااااااا ااااااااَّ   لل   ااااااا   
 

      اااَ   ااا ااااَّ   لل   ااااااا  قاااااااااااااااا    وَ           ااا  دااا      اااَ طااا  داااَ  اااا   
ٍع يف جنسه ال خيتص به واحد  كل اسٍم شائ:  وهي    ،النكرات مجع نكرة  ،ك ر ات  الن  و    :قوله 

ذا جاءت بعد  إن النكرة  أ  :واملعىن  ،وحنو ذلك   ،كتاب   ،فرس   ،امرأة  ،رجل  :حنو  ،خرآدون  
 . هنا من فاظ العمومإو بعد هني  فأنفي  

النفي   نكرة جاءت بعد  (له  )إف  ،ال هللاإله  إال    :مثال النكرة يف سياق النفي •
لوهية هلل  ثبتت األأو   ،رضله يف السماء واألإيعين نفت كل    ،فأفادت العموم  (ال)وهو  

. [19]سورة االنفطار: {مبهب خب حب جب هئ مئ}خر قوله تعاىل  آمثاٌل ، تعاىل
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كالمها نكرة جاءت بعد نفي    ،{خب}و   {حب}  ،وىل والثانيةاأل  ،نكرة  {حب}ف   
   .فأفادت العموم

النهيال  ومثالٌ  • سياق  يف  تعاىل    نكرة   مم ام  يل ىل}قوله 

  )ال(   جاءت بعد النهي  نكرة  {مننن}  .[36]سورة النساء:  {مننن زن رن

 {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ}  وهكذا قوله تعاىل  ،فأفادت العموم

 . فتفيد العموم (ال)نكرة يف سياق النهي وهو  {ىب} .[18]سورة اجلن:
النكرة  :يقولونهنم أ ،صوليون يف هذا الباب يف ابب النكرات يضاً مما يذكره األأكذلك 

 هن  من خن حن جن مم}مثل قوله تعاىل    ،لفاظ العمومأيضا من  أيف سياق الشرط  

 نكرة جاءت يف سياق   {حن}:  فقوله  .[54]سورة األحزاب:  {خي حي  جي ٰه مه  جه
   ،فأفادت العموم )إن(وهو  الشرط

وذلك مثل قوله    ،لفاظ العمومأالنكرة يف سياق اَلستفهام اَلنكاري فهي من  وهكذا  

نكرة يف سياق االستفهام   {خن}   ف  .[65]سورة مرمي:  {من خن حن جن يم}تعاىل  

 . فأفادت العموم (هل)االنكاري وهو 
 مل خل}وذلك مثل قوله    ،تفيد العموم  النكرة يف سياق اَلمتنانيضاً  أكذلك    

نكرة يف سياق االمتنان تفيد العموم تشمل   {مل}   .[68]سورة الرمحن:  {حم جم هل
 مجيع الفواكه. 
 :البيت الرابع والثالثنييف  ¬ املصنف ُث قال

) ا      ااااااا    ل دااااااا  ئااا     ن   ااااااا   َااا   ااا    (لئااااااا  )و    ( َ ئااا   
 

 ل داااااااا  لسااااااااَ  فاااااااا     اااااااا َّ      ي         اااااااا    ااااااااداااااااا     َّ  اااااااا   
 (. ما)والثاين  (نمَ )ول األ :لفاظ العمومألفظني من  ¬ذكر املصنف  يف هذا البيت 

 ال امسية وهلا ثالثة معاين.  إ بفتح امليم فال تقع  (نمَ ) :ماأ
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  شرطية  (نم  )ذا كانت  إ  ، هنا تفيد العموم ابالتفاقإف  رطيةن تكون شأ  :ولاأل ▪
صوليون الذين يقولون ابلعموم اتفق األ  :¬قال العالئي    ، العموم ابالتفاقتفيد  فإهنا  
فأذا  إ  (نم  )ن  أعلى   واجلزاء  الشرطية  مبعىن  العمومإتت  تفيد  هلا    ،هنا  ذا كانت  إوميثل 

 {مي}  .[7زلزلة: ]سورة ال  {خئ حئ جئ يي ىي ني مي}شرطية بقوله تعاىل  

 .{ني مي}لفظ عام يشمل كل عامل 
وميثل   ،فتفيد العموم عند اجلماهري وهو الصحيح  استفهاميةن تكون  أ :الثاين ▪

وهكذا  .[11]سورة احلديد: {مث هت مت هب مب هئ مئ} هلا بقول هللا تعاىل 

يتني اسم  هنا يف اآل  (من)  .[30]سورة امللك:  { مث زث رث يت ىت}قوله تعاىل  

   استفهام تفيد العموم.
  ،يضاً أالعموم عند اجلمهور  فتفيد    (الذي) ن تكون موصولة مبعىن  أ  :الثالث ▪

تعاىل   هللا  بقول  هلا  ]سورة    {مثنث زث رث يت ىت نت خل}وميثل 

تعاىل    .[66يونس: بقوله  النور:  {مي خي حي جي يه}وهكذا  ي  أ  .[45]سورة 

 هنا لفظ عام يعم كل من ميشي على بطنه.   (من )ف ،الذي ميشي على بطنه
است   عوقد  لفظ  أ لى  دل  الصحيحني  ي  (نم  )ن  يف  جاء  مبا  العموم  الرسول  أ فيد  ن 
ة اذ  ف  ال    ة  ع  ام  اجل     ية  اآل  ه  ذ   ه  ال  إ    يءٌ ا ش  يه  ف    لي  ع    ل  ز  ن  أ  ا  م  »ر فقال  م  ل عن احل  ئ  س  ‰

]سورة    {هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي}

 عموم على مسألٍة جزئية. واستدل هبذا ال ،لفظ العموماهلذا  ‘ثبت النيب أف «.[8-7الزلزلة:
ن  أما  إو   ،امسيةتكون  ن  أما  إ  :يعين تقع على نوعني  ، ة وتقع حرفيةتقع امسيف   (ما)  :ماأو 

  .تكون حرفية
 ن كانت حرفية فال تفيد العموم إف •
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 :سواٌء كانت ،هنا تفيد العمومإن كانت امسية فإو  •

تعاىل    ،شرطية ▪ قوله  ]سورة    {خيمي حي جي يه ىه مه}حنو 

 . [197البقرة:

   .[17]سورة طه:  {نب مب زب رب يئ}حنو قوله تعاىل    هاميةاستف ▪

تعاىل    ،(الذي)موصولة مبعىن   ▪ قوله   حم جم  يل  ىل مل  خل}حنو 

يعين تفيد العموم    ،هنا مبعانيها الثالثة تفيد العمومإف  .[109]سورة آل عمران:  {ممخم

 ذا كانت امسية مطلقاً. إ

 ىي ني مي زي}تعاىل  نه ملا نزل قول هللا  أفادهتا العموم  إوالدليل على   

ن عيسى وعزيراً واملالئكة أب  ، اعرتض بعض املشركني  .[98]سورة األنبياء:  {حئ جئ يي

ين فهموا من هذا يع ،ن نكون معهم يف النارنرضى أب :فقالوا ،هللا تعاىل من دون ي عبدون كانوا

العموم   األنبياء:  {حئ جئ يي ىي ني مي زي}اللفظ   .[98]سورة 

 حص} نزل هللا تعاىل قوله تعاىل  فأ  ،الئكة يف النارع عيسى وعزير وامل ن نكون مأنرضى    :فقالوا

 مل خل جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 .[102- 101]سورة األنبياء: {جن يم ىم مم خم حم جم ىليل
صيغ  من  وبقيت صيغة ،وهي من صيغ العموم ¬صنف  ربع صيغ ذكرها املأهذه  ذاً إ

 .اىلذن هللا تعإب-ن شاء هللا يف درٍس قادم إنذكرها  ،ذكره املصنف هناالعموم مما 
يف القول والعمل    واإلخالصوالسداد والرشاد  نسأل هللا لنا وللسامعني اهلداية والتوفيق  

العاملني نه ويل ذلإ ومواله واحلمد هلل رب  الل  ك  نبينا حممٍد و وصل  له آهم وسلم وابرك على 
 وصحبه.
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 لعشرون الدرس الثالث وا
± 

والصالة   العاملني  رب  هلل  هللا  م  والسالاحلمد  رسول  وأصحابه    ألمنياعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسولهأن  وأشهد    ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  التابعني، وأشهد  و 

   بعد:
   اخلامس والثالثني:تعاىل يف البيت  ¬مام السعدي اإليقول 

   ٌ لننننننننم نننننننٌ ٌل نننننننننننننننننع  ٌ ععِنننننننَّ لَّ م  َعٌ    ا نننننننٌ نننننننم
 

َ ِننننننننننننم ع ِننع  ٌل ننننننننننننع  ٌ    فننع فنممع م  ننٌ َّلننم ع ال
  ،تفيد العموم  اليت  لفاظفهو من األ  ،املفرد املضاف  :لفاظ العمومأثل ما سبق من  ي ومأ 

ذا  إما  أ  ،فاد العمومأىل معرفة  إضيف هذا املفرد  أذا  إف  ، ما ليس مبثىن وال مجع  هنا  واملراد ابملفرد
ىل إضافة  فهذه اإل  ،قلم طالب  ،سيارة رجل  :حنو  ،مجاعابإلىل نكرة فال يفيد العموم  إيف  أض
 . ال يفيد العموم نكرة

ىل معرفة إواملضاف    ،ىل معرفة حىت يستفاد منها العمومإضافة  ن تكون اإلأذاً ال بد  إ
  :نواعأربعة أ

 ىل معرفة  إضيف  أقالم عمرو فهذا مجع  أو   ،عبيد زيد  :حنو  ،اجلما املضاف  :ولاأل
 فهو يفيد العموم ابالتفاق.  

يضاً يفيد العموم.  أفهذا  ،ينةجاءين ركب املد :حنو  ،سم اجلما املضافا :الثاين 
فلو قال   ،يفيد العموميضاً  أهذا    ،ماء البحر  :حنو  ،اجلنس املضافاسم    :الثالث
ومستحيل منه  يب قسمه حىت يشرب كل ماء البحر نه الإف ،ربن ماء البحرألشوهللا  :شخصٌ 

 ذلك فعليه كفارة ميني. 
هل    ةىل معرفإضيف  أذا  إ  ،  مجعاملفرد الذي ليس مبثىن وال،  املفرد املضاف  : الرابا

هل  ،ىل معرفةإيف  أضهذا مفرد    ،كتاب زيد  ،قلم عمرو  :مثل  ؟و ال يفيد العمومأيفيد العموم  
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على   هل العلمأهذا حمل خالف بني    ؟و ال يفيد العمومأ  العمومىل معرف يفيد  إاملفرد املضاف  
 : †  قولني

مام ابن عباس ول اإل محد وبعض املالكية وهو قأمام  اإل   مذهب  القول األول: •
ƒ  فاد العمومأنه قد وقع املفرد املضاف يف القرآن فواستدلوا أبأ    ،نه يفيد العمومأ ، 

 .[18]سورة النحل:  {ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}وذلك مثل قول هللا تعاىل  

  ، مجاعفادت العموم ابإلأىل لفظ اجلاللة فإ ىل معرفة  إ ضيف  أمفرد و   {ٌّ}  ف  :قالوا

  : يةيضاً بدليل قوله تعاىل اآلأو   ،مجاعوهذا ابإل،  ع النعممجي  عمومي  أفادت العموم  أ  -

ملوالع {ٰى ٰر} يكون  بل  واحد  لشيٍء  يكون  ال  قوله  ،عددتد   َّ}  :وهكذا 

 ول. هذا هو القول األ ،حصيتولو كانت النعمة نعمًة واحدة أل  { ُِّّ

الثاين • املأ  :القول  املفرد  العموم  ضافن  يفيد  الشافعية وهذا حمكٌي    ،ال  عن 
  فادة املفرد املضاف إنه مل يوجد دليل يدل على  قالوا أل   ،هل العلمأومجاعة من    واحلنفية

 ٰر}   : ول وهي قوله تعاىلصحاب القول األأية اليت استدل هبا  ما اآلأقالوا و   العموم،

وذلك   ؛فال يصلح االستدالل هبا   .[18]سورة النحل:  { ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

السم    ¬ين  مثل الشوكاوقد    ،ليست اسم مفرد بل هي اسم جنسهنا    {ٌّ}ن  أل

 ية.  اجلنس هبذه اآل
 ن املفرد املضاف ال يفيد العموم  أ :رجحوهذا القول هو األ

لو كان لشخٍص :  ظهر يف مسائل منهان مثرة اخلالف يف هذه القاعدة تإذا تقرر هذا فإ
 ( ءاليا )  :ىل معرفة وهيإضيفت  أزوجة هنا مفرد    ، معينة  ومل ينو    ،زوجيت طالق  :فقال  ،ربع نسوةأ
املفرد املضاف  :نأمجيع زوجاته وذلك بناًء على   لقط  نه ت  أمحد ومن معه أمام على مذهب اإلف
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وهذا بناًء   ،ال زوجة واحدة وخترج ابلقرعةإهنا ال تطلق  أوعلى القول الثاين وهو الصواب    م،يع
 د املضاف ال يعم وهو الصحيح. ن املفر أعلى 

  د  ق  ع  ي     ول  س  ر  ال    ت  ي  أ  ر    :لقا  ¢د هللا بن عمرو  هذه املسألة ما جاء يف حديث عب  ةمثر   ومن
نه يسبح ابليدين  أ  :ولفعلى القول األ  (،اهلاء)  :ىل معرفةإيد مفرد وهي مضافة  ،"  ه  د  ي  ب    يح  ب  س  الت  
بناًء   ؛يسبح بيد واحدة وهي اليمني  :لثاينوعلى القول ا  ، ن املفرد املضاف يعمألوذلك    ؛معاً 
  يفيد العموم وهو الصحيح.  الاملضاف ن املفرد أعلى 

ما لو قال شخصٌ أومن ذلك   ول  وعنده عبيٌد كثري فعلى القول األ  ،عبدي حر  :يضاً 
ذا كان مل يعينه إ واحد من العبيد ويعني ابلقرعة  الإ خر ال يعتق  القول اآل   ،يعتق مجيع العبيد

 ابلنية.  
ا الذي  من  إو   ،حيحال يفيد العموم على القول الصاملفرد املضاف    : أنذاً اخلالصةإ -

 .  اسم اجلنس املضافو  ،اسم اجلمع املضافو ، ع املضافيفيد العموم هو اجلم
 علم. أهذا وهللا تعاىل         

 ´ونسأله    ،قول والعملداد يف الس لنا وللسامعني اهلداية وال  ´ونسأل هللا    نكتفي هبذا
اللهم وسلم   عاملني وصلىواحلمد هلل رب ال  ،نه ويل ذلك وموالهإخالص يف القول والعمل  اإل

 له وصحبه. آوابرك نبينا حممٍد و 
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 الدرس الرابا والعشرون 
± 

والصالة   العاملني  رب  هلل  هللا  م  والسالاحلمد  رسول  وأصحابه    األمنيعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  ورسولهحممداً عبده  أن  وأشهد    ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  التابعني، وأشهد  و 

   بعد:
 : والثالثني السادس تعاىل يف البيت  ¬مام السعدي قول اإلفي

ٌ    ٌ  ننننَّ لننننع   قع َع ع  لم  ننننَّ  ننننع تننننعم   َْ قننننع    ٌ  ننننم ا ننننم
 

ََّ ٌَ ال نننننننننننن     ٌ  ننننننٌ    لم  ننَّ تننع َم تنننع   لم ا ننَّ  ع  ننع الننم عع   ع
  ،املقضي  غري  من  مينع  نهأل  ؛حكم  للقضاء  قيل  ومنه   ،املنع  :اللغة  يفتعريفه    احلكم 

  :جرير قول املعىن هذا ومن
    ا  ل    ااااااا  َاا  قااااااااااااااا       اا   اا   ىااَ       ااَااااااا   اا  ىاا        اا     

 
    لااااااااااااااااااااا   َ      ن       اا   ااَ عاا  لاا    لو   ااااااا       ّن  إ   

 .  امنعوا مبعىن احكموا 
 من   املكلفني  فعالأب  املتعلق  الشرع  خطاب   عليه  دل  ما  هو   :االصطالح  يف  واحلكم

 .  وضع وأ ختيري وأ طلب
  وجد  ذاإ  حبيث  بشيء  شيءٍ   تعليق  :اللغة  يف  الشرط  وتعريف  ،شرط  مجع  والشروط

 .الثاين وجد ولاأل
 .  لذاته وال عدم وجود وجوده من  يلزم وال ،العدم عدمه من يلزم ما :الشرع يفو 

  يف   قاعدة ولأ ذكر عند وذلك  ،مثلةاأل  مع الشرط تعريف مضى فيما لنا سبق وقد
 . ....العمل  لسائر شرطٌ  والنية :¬ املصنف قول

 .  بينهما لفاصلوا الشيئني بني احلاجز :اللغة يف وهو مانع مجع واملوانع
 . لذاته عدم وال وجود عدمه من  يلزم  وال ،العدم وجوده من يلزم ما :وشرعاً 
  احليض  :مثالً   ،العمل  صحة  عدم  املانع  وجود  من  يلزم  يعين  العدم  وجوده  من  يلزم  ما
 من  يلزم  وال  :وقوله  ،الصالة  صحة  عدم  احليض  وجود  من  فيلزم  ،الصالة  صحة  من  مانعٌ 
  احليض   عدم  من  يلزم  ال  :فمثالً   ،احلكم  وجود  املانع  عدم  من  لزمي ال  يعين.  وجود  عدمه
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  يلزم   وال  :التعريف  يف  قالوا  ولذا  ،الوقت  دخول  وهو   السبب  وجد   ذاإ  الإ   الصالة  وجود
  املانع   عدم  مقارنة  من  لالحرتاز  (لذاته)  بكلمة  توافأ  ،لذاته  عدم  وال  وجود  عدمه  من

  لعدم   ال  الوجود  حينئذٍ   يلزم  نهفإ  السبب  وجود  املانع  عدم  قارن  ذاإ  نهأل  ؛السبب  وجود
 يلزم  فهنا  الصالةوقت    دخول  عند  احلائض  املرأة  طهرت   فلو  ،السبب  لوجود  مناوإ  انعامل
 .الصالة وهو احلكم وجود احليض وهو مانع عدم من

 البيت  هذا  يتضمنه  ما  ماوأ  ،البيت  هذا  يف  املوجودة  الكلمات   بتفسري  يتعلق   ما  هذا 
  "األحكام   :قاعدة  وهي  ،†   العلم  هلأ  بني  عليها  متفقٌ   عظيمة  كليةً   قاعدةً   يتضمن  فهو
  مقتضياهتا  عليها  ترتتب  ال  حكاماأل  نأ  يعين،  موانعها"  وانتفاء  شروطها  بوجود  إَل  تتم  َل
  .املوانع كل  وانتفت الشروط كل  اجتمعت ذاإ الإ

 عبادة   نتكو   ال  العبادة  نأل  ؛مانع  كل  ودليل  شرط  كل  دليل  هو  القاعدة  هذه  ودليل
  ن أ  وممكن  ،صحتها  من  ومينع  يبطلها  ما  فعل ي    ملو   ،بشروطها  هبا  يتأ  ذاإ  الإ  صحيحة

 مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ}  تعاىل  هللا  بقول  للقاعدة  يستدل

  دليلٌ   منها  ولاأل  الشطر  يةاآل  هذه  .[110]سورة الكهف:  {مك لك هش مش هس
 . املوانع انتفاء على دليلٌ  هامن خراآل والشطر ،الشروط اجتماع على

  اجتماع  دليل  هذا  {هث مث هت مت هب مب هئ مئ}  تعاىل  فقوله

 . املوانع انتفاء دليل فهذا {مك لك هش مش هس مس} الشروط،
 : كثرأ وتصورها القاعدة توضح اليت مثلةاأل بعض لكم ذكرأ ينفإ هذا تقرر ذاإ

  توفرت  ذاإ  الإ   الصالة  به  وتصح  يتم  ال  الوضوء  ،الوضوء  :القاعدة  هذه  مثلةأ  من
  الشروط   من  ذلك   وغري  ،والتمييز  والعقل  سالماإل  :مثالً   شروطهو   ،وانعهم  وانتفت  شروطه
 مل  كافر  توضأ  فلو  ،الوضوء  يصح  مل  شرطٌ   ختلف   فلو  ،الوضوء  يف   وجودها  من  البد  اليت
 فلو  ،انتفائها  من  البد  املوانع  وكذلك   اإلسالم،  وهو  الشرط  فيه  يتوفر  مل  نه أل  منه  يصح
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  وضوءه  نفإ  البول  منه  خيرج  يزال  ال  وهو  جههو   وغسل  واستنشق  فتمضمض  املسلم  توضأ
 .  يرتفع مل املانع نأل ؛صحيح غري

  من   شرطٌ   اختل   فلو  ،املوانع  وتنتفي  الشروط  فيه  تتوفر  نأ  البد   البيع  :خرآ  مثالٌ 
 توفر  لعدم  ابطل  فالبيع   جمهول   بثمنٍ   سلعةً   نسانٌ إ  ابع   لو  ،البيع  يصح  مل   البيع  شروط
ال    املوانع  وهكذا  ،نواملثم    ابلثمن  العلم  البيع  شروط  نم  نأل  ؛ابلثمن  العلم  وهو  الشرط
 تلزمه  ممن  وهو  اجلمعة  يوم  الثاين  ذاناآل  بعد  نسانٌ إ  اشرتى  وأ  ابع  فلو  ،ترتفع  نبد أ
 .  يرتفع مل املانع نأل ؛املسألة يف قوالاأل حدأ على شراؤه وال  بيعه  يصح مل اجلمعة

  فلو  ،موانعه  وتنتفي  شروطه  وفرتت  نأ  البد  النكاح  عقد  ،النكاح  عقد  :خرآ  مثال
  وهكذا  ،الويل  وجود  النكاح  صحة  شرط  من  نأل  ؛ابطل  فالنكاح  ويل  بغري  امرأة  على  عقد
  عدهتا  يف  وهي  امرأة  على  عقد  نساانً إ  نأ  فلو   ،النكاح  من   املوانع   تنتفي  نأ  يضاً أ  بد   ال

 . يرتفع مل املانع نأل ؛ابطل فالنكاح
  هذه  تصور   يف   كافياً   يكون  مثلةاأل  من  ذكرانه  ما  ولعل   كثرية  القاعدة  هذه  مثلةأو 
 . مراعاهتا من بد ال انفعة عظيمةٌ  قاعدةٌ  القاعدة فهذه ،القاعدة
  ريكف    فال  ،مثالً   كالتكفري  حكاماأل  تنزيل  عند  القاعدة  هذه  مراعاة  من  البد  يضاً أ
  ، مكلفاً   كونه:  مثالً   منها  الشروطو   ،املوانع  وانتفت  التكفري   شروط  توفرت   ذاإ  الإ  املعني
 بد  ال  اً أيض  وهكذا  ،ريكف    حىت  الشروط  هذه  مثل  تتوفر  نأ  بد  ال  ،خمتاراً   ،قاصداً   ،عاملاً 
  وحنو   واالكراه  ،اجلهل  وهكذا  السائغ،  التأويل  : مثالً   املوانع  هذه  ومن  ، املوانع  تنتفي  نأ

 . ذلك 
  و أ   رأسه  غطى  وقد  عمرة  وأ  حجٍ   يف  حمرم  وهو  شخصٌ   جاءك  لو  يضاً أ  كذلك   
  يوجد   هل  تنظر  نأ  بد  ال  بل  ،ابلفدية  مرهأب  تبادر  ال  ،ابلفدية  بتغرميه  تبادر  فال  ،تطيب
 وأتمره  احلكم  عليه  وتنزل  تبادر  نأ  ماأ  ذلك،  وحنو  نسيان  وأ  جهل  من  مانع  حقه  يف

  لبس   وقد   ‘  النيب   ىلإ  جاء  رجالً   نأ  البخاري  صحيح  يف  جاء  وهلذا  ؛خطأ  فهذا  ابلفدية
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 ويغسل  جبته  ينزع  نأ  ‘  الرسول   مرهفأ  يشعر  مل  نهأ  وقال  ،ابلطيب  وتضمخ  جبته
 .  ابجلهل  عذره نه، كأابلفدية الرسول أيمره ومل ،الطيب

  تنزيل  عند  وراعاها  مبقتضاها  وعمل  أتملها  ملن  وانفعة  عظيمة  قاعدة  هذه  فالقاعدة
 . جداً  هتنفع فهي شخاصاأل على حكاماأل

 اهلداية   وللسامعني  لنا  هللا  نسأل  ،االختصار  وجه  على  القاعدة  هبذه  يتعلق  ما  هذا
  هلل   واحلمد  ومواله  ذلك  ويل  نهإ  والعمل  القول  يف  خالصواإل  والرشاد  والسداد  والتوفيق
 .وصحبه لهوآ  حممدٍ  نبينا على وزد  وابرك وسلم اللهم وصل ،العاملني رب 

 
 الدرس ا امس والعشرون 
± 

والصالة   العاملني  رب  هلل  هللا  م  والسالاحلمد  رسول  وأصحابه    وعلى  األمنيعلى  آله 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسولهأن  وأشهد    ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله  أن  التابعني، وأشهد  و 

   بعد:
 : والثالثني بعالساتعاىل يف البيت  ¬مام السعدي فيقول اإل

  م  ننننننع حنننع    م ِنننَّ    َّ ةننننننم  نننع حنننع    بننننننَّع   ىتنننع أع    م ِنننع عع 
 

  م  ننننع  ع الم   ى ع حع    ٌ لننننع    ِننننع   قع  ع  ع اسنننننننننننم    م  ننننع  
  ما  له  وج   عليه  ما  أدى  من "  :الفقهاء  يسميها  فقهية   قاعدةً   بيتال  هذا   تضمن 

 .  "عليه له جعل
  جراأل استحق فقد منه لبط   الذي الوجه على عمالً  عمل من نأ :القاعدة ومعىن
، سواٌء كان العمل الذي ك لف به من العبادات أو العمل  هذا  على  له  تبر    الذي   واجلزاء

 من املعامالت.
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 ىف يث ىث}   تعاىل  هللا  قول  منها  دلةاأل  من  عددٌ   قاعدةال  هذه   على  دل  وقد

]سورة   {مخ جخ مح جح مج حج}  وقوله  .[1]سورة املائدة:  {ىقيق يف

 . [6]سورة الطالق: {يي ىي مي خي حي} تعاىل وقوله .[60الرمحن:

ث  ةٌ ق  ال  اّلِل  ت  ع  اىل  »  ق ال:  ‘  النيب  أن  ¢  هريرة  أب ح دي ث  الس              ن ة  ومن أ ان   ث ال 
م ه م    ة :  ال ق ي      ي وم  خ ص                لٌ ام    د ر    ر ج    لٌ   ،أ ع ط ى ب  ُث   غ    ع     و ر ج    ل    ح راً اب  ٌل   ،مث  ن   ه   ف   أ ك    و ر ج   
ت أ ج ر   رياً اس      ت و    أ ج  ن ه    ف اس      ر    ي  ع ط ه  و مل    م   ،خريةاأل  الفقرة  هو احلديث من  والش    اهد ،«ه  أ ج 

ت أ ج ر   » :قوله وهي ٌل اس      رياً و ر ج  ت و    أ ج  ر  ي  ع ط ه  و مل   » العمل يأ  «ه  ن  م   ف اس       غري ىلإ ،«ه  أ ج 
 . دلةاأل من  ذلك 

  كما   املعامالت   ابب  ويف  العبادات   ابب   يف  تستعمل  القاعدة  هذه  نأ  ولنعلم  هذا
 استحق   املطلوب   الوجه  على   العبادات  من  بشيءٍ   تىأ  فمن   ،هذا  ىل إ  اإلشارة  سبقت
  ما   استحق  املطلوب   هالوج  على  املعامالت   من  بشيءٍ   تىأ  ومن  ،عليها  والثواب   جراأل
 وهكذا   ،-السلعة-املبيع  يستحق  نهالثمن فإ  وسلم  شيئاً   اشرتى   فمن  ،جزاء  من  عليها  رتب
  عملٍ   يف  جرياً أ  شخصٌ   استأجر  ذاوإ  ،املهر  تستحق  هنافإ  للزوج  نفسها  املرأة  سلمت  ذاإ
  ن إ  ماوأ  ،كاملة  جرةاأل  يستحق  نهفإ  املطلوب   الوجه  على   املناط  ابلعمل  جرياأل  وقام  ما

 ال  فهذا ،عليها املتفق ابلشروط خيل حبيث  املطلوب  الوجه غري على العمل جرياأل عمل
ل م ون  »  ‘  النيب  لقول  ؛شيئاً   يستحق  وال  ،جرةاأل  يستحق  وهذا   ،«ش ر وط ه م    ع ل ى   ال م س 
  خيلو   فال   يكمله  ومل   منه  طلب  الذي  العمل  بعض  األجري  عمل  نإ  ماوأ  ،شروط  خالف
   :مرينأ من

هنفس   من  جرياأل يعين  ،جرياأل قبل من العمل  بقية   ك  تر   يكون نأ :ولاأل  األمر  
  :حالتان له فهذا ،العمل بقية ترك الذي هو
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 ميرض   كأن  ؛األعذار  من  لعذرٍ   العمل  بقية  كتر    يكون  نأ  األوىل:  احلالة •
 بقدر  جرةاأل من يستحق فهذا ،األعذار من ذلك  وحنو العمل مالإك يستطع ومل

  استحق  ه بعض    لع  ف    نوإ  :الشرح  يف  ¬  املصنف  قول  معىن  هو  وهذا  ،عمله
 .  بقدره
فهذا ال    يكون  نأ  : الثانية  احلالة • لغري عذر  العمل  بقية  ترك  األجري 

وفيه   القدسي  للحديث  ث ةٌ »يستحق شيئا؛  وذكر   «ال ق ي ام ة    ي وم  أ ان  خ ص م ه م     ث ال 
ت أ ج ر   »منهم   ٌل اس  رياً و ر ج  ت و     أ ج  ر   ي  ع ط ه  و مل     ه  ن  م    ف اس   ابستيفاء   الوعيد  فقيد  «ه  أ ج 
 .  املنفعة منه تستوف   مل عذر لغري العمل كمالإ ترك الذي وهذا ،املنفعة

       يضاً أ  فهذا،  العمل  صاحب  من  بسببٍ   العمل  بقية  كتر    يكون  نأ  :الثاين  مراأل 
   :حالتان له

  تنقص   نكأ  ؛عملال إُتام من منعه   لعذرٍ  ذلك  يكون نأ احلالة األوىل: •
ال    فهنا  ،األعذار  من  ذلك   وحنو  ،يشرتيها   عنده  مال  وال  العمل  دوات أ  مثالً   عليه

 .  عمله بقدر  إال العامليستحق األجري 
  بقية   كتر    يكون  نأ  يعين  ،عذر  لغري   ذلك   يكون  نأ  :الثانية  احلالة •

  املسماة   جرةاأل  جرياأل  يستحق  فهنا  ،عذر  لغري  العمل  صاحبمن    بسببٍ   العمل
 .  نقص بدون ملةكا

  والتوفيق   اهلداية  وللسامعني  لنا  ´  نسأل  ،علمأ  تعاىل  وهللا  القاعدة  هبذه  يتعلق  ما  هذا
 نتأ الإ لهإ الأ نشهد وحبمدك اللهم سبحانك  هنا   ىلإ ،ومواله ذلك  ويل نهإ والرشاد والسداد
 .ليك إ ونتوب  نستغفرك
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 الدرس السادس والعشرون 
± 

والصال العاملني  رب  هلل  وأصحابه  احلمد  آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  ة 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
 تعاىل يف البيت الثامن والثالثني:  ¬فيقول اإلمام السعدي 

نننننٌ  َّ   ا ننننننع ِم ِنننننَّ م    ٌ النننننم ننننننع نننننم   ٌ ٌ      ععلننننننٌ نننننم ننننننع فنننَّ ننننننم ْق  ِنننننننننننننع نننٌ  لَّ م  ا ننننننع ِم  ََّ   سننننننننننننننننع  نننَّ
هذا البيت غري موجود يف بعض النسخ ويف البعض اآلخر موجود، والصواب إثبات هذا  

 .¬البيت، وأنه من صلب املنظومة اليت نظمها املصنف 
"امليسور َل يسقط  وقد تضمن هذا البيت قاعدًة فقهية يعب عنها بعض الفقهاء بقوهلم:   

 ابملعسور".
د قاعدة "املشقة جتلب التيسري"، وعند  ديث عن هذه القاعدة عنوقد تقدم شيٌء من احل 

قاعدة "ال واجب مع العجز" وعلمنا أن املأمور إذا شق على املكلف ومل يتمكن من فعله فإنه 
 يسقط عنه وجوبه.  

أن العبد إذا متكن من فعل بعض املأمور ومل يتمكن من   :أما هذه القاعدة فمعناها
 .  عنه ما يعج  عنهيتمكن منه ويسقط فعل مجيعه فإنه يفعل ما  

تعاىل:   هللا  قول  منها  األدلة  من  عدٌد  القاعدة  هذه  على  دل   خئ حئ جئ}وقد 

التغابن:  {مئ تعاىل:    ،[16]سورة  ]سورة   {جخمخ مح جح مج  حج مث}وقوله 

ت ط ع ت م  »:  ‘وقول النيب  ،  [286البقرة: ن ه  م ا اس  ٍء ف أ ت وا م  ليه عن أب متفٌق ع  «ف إ ذ ا أ م ر ت ك م  ب ش ي 
ت ط ع  ف  ق اع ًدا، ف إ ن  مل   »لعمران بن حصني  ‘  ، وقول النيب  ¢هريرة   ص ل   ق ائ ًما، ف إ ن  مل   ت س 

ت ط ع  ف  ع ل ى ج ن بٍ   رواه البخاري.    «ت س 
 والعبد مع املأمور به له ثالثة أحوال: 
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:له.  أن يقدر على فعل املأمور كله؛ فهذا جيب عليه فعله ك األوىل 
     :أن يعجز عن فعله كله؛ فهذا يسقط عنه كله.  الثانية 

     :فهذا على ثالثة أنواع: ؛أن يقدر على بعضه ويعجز عن البعض اآلخر الثالثة 
أن يكون املقدور عليه عبادًة مشروعًة لو انفرد؛ فهذا جيب    النوع األول:   ▪

 اإلتيان به، وميثلون لذلك أبمثلٍة منها: 
 صاع من زكاة الفطر فإنه جيب عليه إخراجه.  من مل جيد إال نصف -

قاعداً  يصلي  فإنه  اجللوس  على  وقدر  الصالة  يف  القيام  عن  عجز  لو  وهكذا 
 ويسقط عنه القيام. 

فهذا  -يعين ال يتجزأ-أن يكون املقدور عليه غري عبادة لو انفردالنوع الثاين:     ▪
 يسقط عنه اجلميع وميثلون لذلك:

فإنه يسقط صيام نصف اليوم وال يستطيع صيام اليوم كله    ابلصيام كأن يستطيع      
 عنه صوم اليوم كله. 

وهكذا من وجبت عليه رقبة ومل يقدر إال على نصفها فإهنا تسقط عنه كاملة؛        
ألن ما ال يتجزأ ال يلزم اإلتيان به، والقاعدة يف هذا تقول: "ما ال يتبعض فاختيار 

 ه".  بعضه كاختيار كله، وسقوط بعضه كل
الثالث:   ▪ بني هذ  النوع  أي بني النوع األول:    -ين النوعني  ما يقع مرتدداً 

فهذا حمل خالف    - الذي يتجزأ فيه املأمور، وبني النوع الثاين: الذي ال يتجزأ فيه املأمور
، هل يلحق ابلنوع األول الذي يتجزأ؟ أو يلحق ابلنوع الثاين الذي ال  † بني العلماء  

عليه استعماله    دث إذا وجد ماًء يكفي لبعض األعضاء، هل جيبيتجزأ؟ وذلك مثل احمل
 فيما يكفي ويتيمم عن ابقي األعضاء؟ 

املوجود لغسل       املاء  يستعمل  أنه  والشافعي يف رواية  فالذي عليه اإلمام أمحد 
 بعض أعضائه ويتيمم عن الباقي.
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املاء ويتيمم؛  وذهب اإلمام مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم إىل أنه يرتك     -
 رفع حدثه فهو كاملعدوم.ألن هذا املاء ال يطهره وال ي

والراجح: هو القول األول أنه يستعمل املاء املوجود لبعض أعضاءه ويتيمم    -

يقول:   هللا  ألن  الباقي؛  ]سورة   {مع جع مظ حط مض  خض}عن 

،  وهذا قد وجد من املاء ما ميكنه أن يستعمله يف بعض جسده فيلزمه ذلك.  [43النساء:
ت ط ع ت م  »:  ‘وقال النيب   اس  ن ه  م ا  ف أ ت وا م  ٍء  ب ش ي  أ م ر ت ك م   وقد رجح القول األول   ،«ف إ ذ ا 

وابن عثيمني وغريمها، ومثل هذا إذا وجد اجلنب ما يكفيه لبعض   ¬اإلمام الشوكاين  
تعمله لبعض أعضائه ويتيمم عن الباقي على الصحيح، واخلالف هنا أعضاءه فإنه يس 

 الف يف املسألة األوىل. كاخل
لنا اهلداية والرشاد والسداد يف القول والعمل إنه ويل ´  هذا يتعلق هبذه القاعدة نسأل هللا   

 ذلك ومواله واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم وسلم وابرك على نبينا واله وصحبه.
 

 الدرس السابا والعشرون 
± 

ر  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وأصحابه  احلمد  آله  وعلى  األمني  هللا  سول 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
 تعاىل يف البيت التاسع والثالثني:  ¬فيقول اإلمام السعدي 

الننننم ننننننع مٌ ع َّ  حننننع َّ  ِننننننع   ع ننننننننننننننننع     ٌ  عع ننننننٌ
 

لننننم ع ننننننننننننننم ننننٌ  َّ   اع  َّ ةننننم لننننع َل  أعِننننم ْع  ا رع  فننننننع
بقوهلم:    ¬ أشار املصنف    الفقهاء  فقهية يسميها بعض  قاعدة  البيت إىل  "ما  هبذا 

 ترت  على املأذون فليس مبضمون، وما ترت  على غْي املأذون فهو مضمون".  
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الطرف األول من هذه القاعدة: أن اإلنسان إذا فعل ما أ ذن له يف فعله ونشأ عن  ومعىن  
ضمان عليه؛ ألن اإلذن مينع املؤاخذة ويدفع الضمان  فعله هذا أشياء توجب الضمان فإنه ال  

 عن املأذون له 
 واإلذن نوعان:  

  ،فإذا أذن الشارع للعبد يف فعل شيٍء ونشأ عن هذا    النوع األول: إذٌن من الشارع
 الفعل ما يوجب الضمان فال ضمان على العبد، وذلك بشرطني: 

 لعبد. أال يكون يف اإلذن مصلحٌة مباشرٌة ل الشرط األول: •
 أن يكون يف املأذون فيه اعتداء أو ضرر على العبد.   الشرط الثاين: •

أما إذا كان اإلذن من الشارع ملصلحٍة مباشرٍة للمكلف وبدون أذيٍة من املأذون فيه 
فإنه ال يسقط الضمان، وذلك مثل من اضطر إىل أكل مال غريه فإن الشرع قد أذن  

اذا؟ ألن اإلذن هنا من الشارع ملصلحٍة له يف أكله، لكن أوجب عليه الضمان، مل
، أما إذا أذن شارع يف غري مصلحٍة مباشرٍة  لمباشرٍة للمكلف وبدون أذيٍة ن املا

للعبد، وكان يف املأذون فيه اعتداء أو ضرر على هذا العبد وذلك كمن هاج عليه  
ا نشأ مجل فدفعه حىت قتله فال ضمان عليه؛ ألنه مأذوٌن له يف الدفاع عن نفسه، وم

 عن املأذون فليس مبضمون.  
فتلف السارق  يد  احلاكم  قطع  لو  آخر:  ألنه    مثاٌل  احلاكم؛  على  فال ضمان  السارق 

مأذوٌن له يف هذا الفعل، وما ترتب على املأذون فليس مبضمون، هذا النوع األول من نوعي 
 اإلذن وهو اإلذن من الشارع. 

  لك أبن أيذن العبد يف حقه لغريه، فمن  وذ  النوع الثاين: اإلذن من املالك امل لوق
 وذلك بشرطني:  أذن يف حقه لغريه فتلف فال ضمان له،

 ثبوت امللك يف حق اآلذن فيكون مالكاً ملا أذن فيه.  الشرط األول: •
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أن يكون املأذون له أهالً يف التصرف، أي أهٌل للتصرف يف    الشرط الثاين:  •
 العمل الذي أذن له فيه.

 عاقٌل ابلغ لطبيٍب حاذق أن يعاجله، فلو حصل هلذا الشخص  مثال ذلك: أذن شخصٌ  
لى الطبيب؛ ألنه مأذوٌن له يف الفعل من قبل املريض وهو أهٌل هلذا التصرف، ضرٌر فال ضمان ع

فعليه  التصرف  هلذا  ليس أهالً  الطبيب  إذا كان  أما  فليس مبضمون،  املأذون  ترتب على  وما 
.  هذا ما يتعلق ابلطرف األول من هذه « ف  ه و  ض ام نٌ م ن  ت ط ب ب  ‘ »الضمان؛ لقول النيب  

 ". ترت  على املأذون فليس مبضمونما القاعدة، وهو "
"، فذلك ما ترت  على غْي املأذون فهو مضمونأما الطرف اآلخر من القاعدة وهو: "

من ألن األصل يف مال املسلم ودمه وعرضه احلرمة كما سبق بيانه، فما نشأ عن غري املأذون  
 إتالف نفسه إتالف فهو مضمون، فلو أن إنساانً قطع يد غريه ظلماً فسرى ذلك القطع إىل

ترتب على غري  وما  مأذون،  ترتب على غري  ألنه  الضمان؛  فعليه  أعضائه  بعض  إتالف  أو 
 املأذون فهو مضمون. 

مثاٌل آخر: شخٌص عنده وديعة فاستخدمها بدون إذن املودع فتلفت فعليه الضمان؛  
 ترتب على غري مأذون. ألنه

 فحملها حديداً فتلفت فعليه وهكذا لو استأجر شخٌص سيارة مثالً ليحمل عليها حطباً 
 الضمان.   

وهكذا لو استعار شخٌص شيئاً فاستعمله يف غري ما أ عري له فتلف عليه الضمان؛ ألنه 
 ترتب على غري مأذون وما ترتب على غري املأذون فهو مضمون.

لنا وللسامعني اهلداية هذا على وجه اال  يتعلق هبذه القاعدة، نسأل هللا  ختصار فيما 
 د والرشاد واإلخالص يف القول والعمل إنه ويل ذلك ومواله.والسدا
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 والعشرون  الثامنالدرس  
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أما   ‘   هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهوالتابعني، وأشهد أن ال إله إال

 بعد:  
 :¬فيقول اإلمام السعدي 

حنننننَّ نننننْ ننننننَّ م  لم  ِنننننع َل  ٍ   عا نننننَّ قنننننٌ نننننم   ٌ  عع ننننننٌ
 

َمحع نننننَّ م   لَّ نننننننننننع َع نننننع م  أععم اْل َّ  نننننع م   عع َّا 
  احلكم يدور ما علته وجوداً وعدما". "هذا البيت يتضمن قاعدًة أصولية وهي قاعدة:        

:  ¬ه قاعدة أصولية عظيمة تدخل يف معظم األحكام الشرعية، بل قال ابن القيم  وهذ
.  ومعىن القاعدة: أن احلكم يوجد إذا وجدت انتهى  إن الشريعة مبنيٌة على هذه القاعدة""

 العلة، وينتفي إذا انتفت العلة.  
يتغري حكم الشيء حبصوله أخ اللغة: اسٌم ملا  من علة    ذاً والعلة بكسر العني، هي يف 

املريض؛ ألن اجلسم إذا طرأ عليه املرض غري صحته وأثر عليه، وكذلك احلكم إذا طرأت عليه 
 العلة أثرت عليه وغريته. 

والعلة يف االصطالح: هي املعىن الذي ألجله شرع احلكم، وذلك كاإلسكار فإنه علٌة  
 لتحرمي اخلمر فإذا وجد اإلسكار حرم الشرب. 

 لى ثالثة مذاهب:ة عوالناس يف حقيقة العل
:فإهنم قالوا: إن  العلة أمارٌة على احلكم وال تؤثر    مذه  األشاعرة،  املذه  األول

 فيه، إمنا هي جمرد أمارة على احلكم، وهذا مبيٌن على معتقدهم الفاسد يف نفي األسباب.
،حيث قالوا: إن العلة هي الوصف املؤثر، الذي    املذه  الثاين: مذه  املعت لة

اته يف احلكم، يعين بدون جعل هللا له ذلك، وهذا مبيٌن على معتقدهم الفاسد يف نفي بذ  يؤثر
 القدر. 
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  ،وهو: أن العلة هي الوصف املؤثر  املذه  الثالث: مذه  أهل السنة واجلماعة
يف احلكم جبعل هللا هلا ذلك، وهذا مبيٌن على قول أهل السنة إبثبات األسباب وإثبات القدر، 

 ب احلق. املذهوهذا هو 
"احلكم يدور ما علته وجوداً  إذا تقر ر هذا فإن نا نعود إىل احلديث عن القاعدة اليت هي:  

الفقهاء    وعدما"، عليها  اتفق  وقد  أغلبية،  القاعدة  النجار يف ذ كما  † هذه  ابن  ذلك  كر 
الرسول  أن  الصحيحني  يف  جاء  مبا  القاعدة  هلذه  وي ستدل  التحرير(،  )خمتصر 

ق واا هن   إ من   »قال:  ‰ ر وا و ت ص د  اف ة ال يت  د ف ت  ع ل ي ك م، ف ك ل وا و اد خ  ل  الد  ت ك م م ن  أ ج  . «ي  
 ‘ والدافة هم األعراب الفقراء الذين قدموا إىل املدينة وقت عيد األضحى، فنهاهم الرسول  

 من شيئاً   عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالثة أايم حىت يتصدقوا على هؤالء الفقراء، ويعطوهم 
اللحم؛ فكانت علة النهي عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالثة أايم هي وجود هؤالء الفقراء 

االدخار فوق ثالثة أايم، ‘ الذين قدموا املدينة، فلما انتفت العلة انتفى احلكم، فجوز النيب 
ق وا»فقال:  ر وا و ت ص د   ،  «ف ك ل وا و اد خ 

القاعد هذه  يف  األصوليني  قول  إةوأما  هلا :  أن  مبعىن  مطردة،  ليست  يعين  أغلبية  هنا 
 استثناءات، وهذه االستثناءات ترجع إىل ثالثة أمور:

ما كان للحكم أكثر من علة فإن انتفاء بعض العلل ال يوجب    األمر األول: •
انتفاء احلكم، وذلك مثل احلدث ببول وغائط فإنه يوجب عدم صحة الصالة حىت يرتفع  

ول فال يعين جواز مباشرة الصالة وصحتها؛ ألنه قد توجد  احلدث، فلو انتفت علة الب
من نواقض الوضوء، إذاً هذا  علة أخرى ُتنع الصالة وهي الغائط مثالً أو انقض آخر  

 من استثناءات هذه القاعدة.  
احلكم الذي بقي مع انتفاء علته، وذلك مثل الرمل، فعلة الرمل   األمر الثاين: •

لد والقوة للكفار، فهذه العلة قد انتفت واحلكم ابقي،  قد انتفت وهي إظهار النشاط واجل
ذلك  ‘  م، وذلك لفعل النيب  وهو استحباب الرمل يف األشواط الثالثة يف طواف القدو 
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يف حجة الوداع، فإنه رمل يف األشواط الثالثة يف طواف القدوم مع أن مكة قد صارت 
 دار إسالم .  هذا أيضاً من استثناءات هذه القاعدة. 

ما كان احلكم مبنياً على علٍة ظنية، وذلك مثل الرخص املتعلقة    مر الثالث: األ •
ة املشقة، طيب لو مل حتصل مشقة يف السفر فهل  ابلسفر؛ فإن العلة يف ذلك هي: مظن

، فأحكام الرخص تستمر ولو يعين ذلك أن أحكام الرخص تنقطع؟ اجلواب: ال تنقطع
ا ظنية كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية  مل توجد تلك العلة اليت هي املشقة لكوهن

¬ . 
أهل العلم فيها "قاعدٌة  إذاً هذه ثالثة أمور مستثناة من هذه القاعدة فألجل هذا قال  

أغلبية "يعين ليست مطردة، وهذا هو الشأن يف أغلب القواعد الفقهية أهنا أغلبية، يعين ال  
 تكاد جتد قاعدًة إال وهلا استثناءات.  

 ي هبذا القدر إىل هنا سبحانك اللهم وحبمدك إله أنت نستغفرك ونتوب إليك. لعلنا نكتف
 

 الدرس التاسا والعشرون 
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
 أما  ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
 :¬فيقول املصنف 

لنننننننَّ نننننننم نننننننع  ننننننَّ َّ  قع َّ ل   ٍَ َم ِنننننننننننننننننع   ٌ ةنملَّ     عع نننننننٌ النم ننع ععالنم نع ننننننع صننننننننننننننننَّ َّ َِّ   َِّ   ععالن نيَّ ننننننع 
َعِنننننن    قنننننع نننننع ننننننع م  نننننٌع ٌَعطنننننن    ِننننننننننننننننٌ فنننننع حم ع نننننع    لَّْق  فنع نننننع طَّلع ل    ٌ حع م ننننننننننننننننٌ     أععم 

الناظم   عقدمها  قاعدة: ¬  البيتان  وهي  وأعظمها  القواعد  أهم  من  فقهية  لقاعدٍة 
  سلمون على شروطهم إَل شرطاً أحل حراماً أو حرم حالَل"."امل
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املراد ابلشرط    ،و ك ل  ش ر طٍ :  ¬وهذه القاعدة متعلقة ابلشروط يف العقود، وقول املصنف  
هنا الشرط الوضعي وهو ما يضعه أحد املتعاقدين على اآلخر مما له فيه منفعٌة ومصلحة وليس  

ل شخٌص : أبيعك السيارة بشرط أن أستعملها ملدة فيه معارضة للشرع، وذلك مثل: أن يقو 
ا قبل املشرتي لزمه الوفاء؛ ألن األصل يف الشروط الصحة ولزوم الوفاء هبا، وهذا أسبوع، فإذ

عند مجاهري العلماء، خالفاً ألهل الظاهر فإهنم قالوا: األصل يف الشروط الوضعية اليت يضعها 
مذهب اجلماهري: أن األصل يف الشروط الصحة   املتعاقدان أو أحدمها: البطالن، والصواب 

 ا.  ولزوم الوفاء هب
 :واإلمجاعوقد دل على ذلك الكتاب والسنة 

. [1]سورة املائدة: {ىقيق يف ىف يث ىث}فمنه قول هللا تعاىل  أما الكتا :
واألمر ابلوفاء ابلعقد يتضمن الوفاء أبصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، وهكذا من األدلة 

على هذا األصل مجيع اآلايت اآلمرة ابلوفاء ابلعقود والعهود؛ فهي تدل على هذا من القرآن  
 األصل. 

أ ح ق  الش ر وط   »:  قال‘  أن رسول هللا    ¢فمنها حديث عقبة بن عامر    أما السنة:
ال ف ر وج  أ   ب ه   ل ل ت م   ت ح  اس  م ا  ب ه   ت وف وا  حديث «ن   وهكذا  صحته،  على  متفٌق  احلديث  وهذا   ،
ل م ون  ع ل ى ش ر وط ه م  ا» ، هذا احلديث جاء عن ستة من الصحابة وهم: أبو هريرة وأنس  «ل م س 

رو أو رافع بن خديج، وغري هؤالء من الصحابة، ج اء هذا وعائشة وعبد هللا بن عمر وع م 
وقد صححه  احلديث،  يصح   مبجموعها  ولكن  مقال،  من  ختلو  ال  أبسانيد كلها  احلديث 

كما يف )القواعد النورانية(، ¬ ابن تيمية    اإلسالم، وهكذا قبله شيخ  ¬  العالمة األلباين
واشرتط محالنه إىل ‘  ملا ابع مجله للنيب  ¢  ومما ي ستدل به على هذا األصل قصة جابر  

 لرسول على هذا، واحلديث اثبت يف الصحيحني. املدينة فأقره ا
يف )القواعد النورانية(:  حيث قال ¬ابن تيمية  اإلسالمفقد نقله شيخ  :اإلمجاعوأما 

وأمجع الفقهاء املعروفون من غري خالٍف أعلمه عن غريهم أن اشرتاط صفٍة يف املبيع وحنوه: 
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وحنو ذلك شرٌط   األرضكاشرتاط كون العبد كاتباً أو صانعاً أو اشرتط طول الثوب أو قدر  
 صحيح. انتهى كالمه من )القواعد النورانية(. 

ضعية الصحة إذا مل يكن فيها خمالفة للشرع أو ضرر على أحد  شروط الو إذاً األصل يف ال
¬ العاقدين، فإن كانت الشروط فيها خمالفة للشرع فهي ابطلة، وهذا الذي عناه املصنف  

 بقوله:
ِ ئاااااااالا  ُماااااااا     َ عاااااااا  عاااااااا  ىاااااااا  ِ و اااااااالا  ل    إ الَّ  ااااااااااااااااااااا  عاا  ااااااا  للااَ فااااااا  ل اا       فااا  ااااااا  ل   لاا َ  ااااااااااااااااااااا        َو 

س ه    الباطلة هي اليت تضمنت إما: حتليل حرام أو    أي حرمت حالالً، فالشروطأ و  ع ك 
ل  أ ق  و اٍم ي ش رت  ط ون  ش ر وطاً ل ي س ت  يف  ك ت اب  ‘ »حترمي حالل، والدليل على هذا قول النيب   م ا اب 

ط ٌل و إ ن ك ان    ، م ن  اش رت  ط  ش ر طا  ل ي س  يف  ك ت اب  اّلِل  ف  ه و  اب  على صحته، متفٌق    «م ا ئ ة  ش ر طٍ اّلِل 
واملراد ب  "كتاب هللا" هنا أي شرع هللا ، "أي ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف شرع 

فهو ابطل، وذلك كما لو قال شخٌص: أزوجك     -يعين ليست يف الكتاب والسنة،  -هللا،  
فاع؛ ع به أبي من أنواع االنتابنيت على أال ُتسها، أو أبيعك البيت بشرط أال تسكنه، أو ال تنتف

 فهذه شروٌط ابطلة ألهنا خمالفة لشرع هللا، وهي متضمنة لتحرمي احلالل.
إذاً هذا شيٌء مما يتعلق هبذه القاعدة وقد حاولت االختصار ما استطعت إىل ذلك،  
مد نسأل هللا لنا وللسامعني اهلداية والتوفيق والرشاد والسداد واإلخالص يف القول والعمل، واحل

 اللهم وسلم وابرك على نبينا حممٍد وآله وصحبه.  هلل رب العاملني وصل
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 الدرس الثالثون 
± 

وأصحابه   آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
، ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

 أما بعد:  
 تعاىل يف البيت الثالث واألربعني:  ¬دي فيقول اإلمام السع

َهمِ  ُل اْلُقْرعَ ُة ِعنْ َداملبهِم اْلُمب ْ تَ ْعم َ  ُتس           ْ
 

مِ   َ اح    ُ ال    ت     َّ َدى  ل      َ َأْو  وِق  ق    ُ احل    ُْ َن   م    ِ
ضر  السهام لتميي  النصي  أو  "اشتمل هذا البيت على قاعدة القرعة والقرعة هي:  

 ". أمثالهاحل  من بني 
 لقرعة عدٌد من األدلة:وقد دل على مشروعية استعمال ا

 {خض حض جض مص خص حص مس خس حس}منها قول هللا تعاىل: 

. أي وما كنت اي حممد لديهم إذ يقرتعون األقالم على من يكفل مرمي حني [44]سورة آل عمران:
قال ابن القيم: وهذا متفٌق   ،‰وضعتها أمها، وقد قيل إن الذي أقرع بينهم زكراي 

 عليه بني أهل التفسري.  

يونسوقال هللا   عن   {رن مم ام يل ىل}:  ‰تعاىل 

 . أي فقارع فكان من املغلوبني. [141]سورة الصافات:
فهذان موضعان من القرآن ورد العمل فيهما ابلقرعة، وقد استدل هباتني اآليتني اإلمام 

يف صحيحه يف كتاب الشهادات، فقال: "ابب القرعة يف املشكالت"، ُث أورد  ¬  البخاري  
 هاتني اآليتني. 
السنة فقد ورد عدٌد من األحاديث فيها العمل ابلقرعة، منها ما جاء يف البخاري  أما من  

م ه ا   ‘ك ان  الر س ول   »قالت:  ~  عائشة  عن   إ ذ ا أ ر اد  س فراً أ ق  ر ع  ب ني   ن س ائ ه ، ف أ ي  ت  ه ن  خ ر ج  س ه 
 .«خ ر ج  هب  ا م ع ه  
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ستة مملوكني له عند موته مل يكن  ويف صحيح مسلم عن عمران بن حصني أن رجٌل أعتق  
ا ث  ن ني   و أ ر ق  ف ج ز أ ه  » ‘  له ماٌل غريهم، فدعى هبم رسول هللا   ن  ه م ف أ ع ت ق   ب  ي   أ ق  ر ع   اثً ُث    أ ث ال  م  

   «.أ ر ب  ع ةً 
اء   »قال:  ‘  أن رسول هللا   ¢ويف الصحيحني عن أب هريرة   ل و  ي  ع ل م  الن اس  م ا يف  الن  د 

ت ه م وا و   ت  ه م وا الص ف   األ  و ل  ُث   مل   جي  د وا إال  أ ن ي س   «. ع ل ي ه  ال  س 
 اليت تدل على مشروعية العمل ابلقرعة كثرية. واألحاديث 

وهكذا ما جاء عن الصحابة رضي هللا عنهم أهنم عملوا ابلقرعة يف قضااي كثرية كما نص 
 ؛‘احلكمية( بقوله: وفعلها أصحاب رسول هللا   يف كتابه )الطرق¬ على ذلك ابن القيم 
وذك القرعة،  فعلوا  العمل أي  يف  الصحابة  عن  املعلقة  اآلاثر  بعض  البخاري يف صحيحه  ر 

 ابلقرعة. 
يف كتابه )الفروق(: إمجاع التابعني على العمل ابلقرعة، وقد خالف ¬  ونقل القرايف  
يف فقال: بعدم العمل ابلقرعة، ولكن كما حكاه عنه ابن العرب والقرا¬  يف هذا أبو حنيفة  

: ¬ ل العلم مل يعتب خالفه هذا، فقد قال ابن املنذر قوله مرجوح بل ضعيف، بل بعض أه
 استعمال القرعة كاإلمجاع فال معىن لقول من أنكرها، . 

 إذا تقرر هذا فإن العمل ابلقرعة يكون يف موضعني على ما ذكره املصنف يف هذا البيت:  
 األ بقوله: "ول:  املوضا  ما ذكره املصنف  ال م ب  ه م  عند اإلهبام وهذا  ُث فسر    " ع ن د  

املبهم يف الشرح بقوله: "يعين إذا ج هل املستحق حلٍق من احلقوق وال مزية ألحٍد على اآلخر،" 
انتهى. وميثلون لذلك مبا إذا طلق إنساٌن إحدى زوجاته من غري تعيني، أو عني واحدًة ُث نسيها 

هو مذهب املطلقة مبهمة فيعينها ابلقرعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، و   فهنا صارت 
 اإلمام أمحد. 
:عند التزاحم يف احلقوق ك :  املوضا الثاين 
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أن يتزاحم اثنان يف األذان وقد استوت أهليتهما وليس أحدمها أوىل من اآلخر؛  ▪
 ذان.فإنه ي قرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فإنه هو األحق يف األ

وهكذا إذا تشاح األولياء فيمن يغسل امليت وقد استوت أهليتهم وقرابتهم؛    ▪
 فإنه ي قرع بينهم.  

وهكذا لو تقدم ثالثة للخالفة وقد استوت أهليتهم؛ فإنه يقرع بينهم، فأيهم   ▪
 خرجت له القرعة فهو األحق. 

 واألمثلة والتفاريع يف هذا كثرية. 
 : ة شرطنيوقد اشرتط أهل العلم جلواز القرع 

أال خترج القرعة خمرج امليسر؛ فإن خرجت خمرج امليسر حرمت، مثال األول:   •
بينهما نصفان م هذا  -لكل واحٍد نصف-ذلك: رجالن مشرتكان يف مال والشركة  فق س  

املال على ثلثني وثلث، وقاال نقرتع فمن خرج له الثلثان أخذه، ومن خرج له الثلث أخذه،  
ن أحدمها غامناً واآلخر غارماً، وهذا هو امليسر احملرم،  أن يكو   وهذا حمرم؛ ألنه يؤدي إىل

 لكن لو اقتسما املال نصفني ُث اقرتعا جلازت حينئٍذ القرعة.
أن يكونوا متساوين يف األحقية، أما إذا ترجح أحدهم على اآلخر فال   الثاين: •

ع تنازع رجالن  فلو  األرجح،  يعطى  وإمنا  بل ال جتوز  حينئٍذ،  للقرعة  اإلمحاجة  امة  لى 
أحدمها قارئ للقرآن واآلخر عامي فال نقرع بينهما بل نقدم األقرأ؛ ألنه األحق، وهلذا قال  

كتابه )الفروق(: مىت تعينت املصلحة أو احلق يف جهة ال جيوز اإلقراع بينه ¬  القرايف  
¬  ه  وبني غريه؛ ألن اإلقراع فيه ضياع ذلك احلق املتعني أو املصلحة املتعينة. انتهى كالم

 ىل. تعا
هللا   نسأل  القاعدة،  هبذه  يتعلق  ما  والسداد    ́ هذا  والرشاد  اهلداية  وللسامعني  لنا 

واإلخالص يف القول والعمل إنه ويل ذلك ومواله، واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم وسلم 
 وابرك على نبينا حممٍد واله وصحبه أمجعني. 
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 ادي والثالثون الدرس احل 
± 

العامل رب  هلل  والصالة  احلمد  هللا  م  والسالني  رسول  وأصحابه    منيألاعلى  آله  وعلى 
 أما  ‘  حممداً عبده ورسوله  أنوأشهد    ،هللا وحده ال شريك له  إالال إله    أنالتابعني، وأشهد  و 

   بعد:
 : الرابع واألربعنيتعاىل يف البيت  ¬مام السعدي فيقول اإل

تع لَّ عع  الننم  عع  ننننننننننننننننع        نننننع  ننع  ننع اَننم    َّ لع  ننَّ  ننع ى 
 

فننننننع هننننننٌع  ٌ قننننننع أع    ع  ننننننع فنننننع عع       ننننننع  ننننع  ننننع  سننننننننننننننم   
وذلك أنه إذا اجتمعت عباداتن   ،"التداخل يف العبادات":  هذا البيت يشري إىل قاعدة 

 اكتفي بفعل أحدمها ودخل فيه األخر.   ،وكانت أفعاهلما متفقة ،فأكثر من جنٍس واحد
ن فإ  ونوى هبما الراتبة وحتية املسجد،  ،فصلى ركعتني  : دخل شخٌص املسجد،مثال ذلك 

 هاتني الركعتني جتزئ عنه لتحية املسجد وللراتبة. 
ت فإنه حيصل التداخل يف  إذا حتقق  ،وقد اشرتط أهل العلم للتداخل يف العبادات شروطاً 

   :هي شروطوهذه ال  العبادات،
العباداتن من جنس  واحد  :أوَلً  • أو صيام    ،صالة وصالة  :مثل  ، أن تكون 
ال تداخل بينهما   ،صالة مع صيام : مثل ،تداخل أما إن اختلفتا يف اجلنس فال ت ،وصيام

 . الختالفهما يف اجلنس

فإن مل يتحدا يف الوقت   ،يف الوقتمتحداتن  تكون العباداتن    أن ي  :الثاين •
ختالفهما يف  الظهر وصالة العصر ال تداخل هنا، ال  صالة  :مثل  ،مل حيصل التداخل

   .الوقت

  الة ركعتني مع صالة ركعتني،: صمثل  ،أن تتف  العباداتن يف األعمال  :الثالث •
 املسجد والناس يصلون على  فلو دخل رجلٍ   مل حيصل التداخل،تتفق يف األعمال  فإن مل  
ألن صالة اجلنازة مل تتفق أعماهلا مع    ؛مل تسقط عنه حتية املسجد  ،فصلى معهم  جنازة

 بل بينهما اختالف. ،أعمال صالة حتية املسجد
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لذاته  ن العبادتنيأن يكون كٌل م  :الرابا • فإن كان كٌل من   ،ليس مقصوداً 
وصالة الظهر صالة انفلة الظهر    :وذلك مثل  ،العبادتني مقصوداً لذاته مل حيصل التداخل

كالً من الصالتني مقصوداً   ألن   يصلي الظهر وينوي معها الراتبة؛ال،  فال تداخل هنا
 لذاته.

ا لو اجتمعت صالة  تداخل  لعصر احلاضرة مع صالة عصٍر مقضية،  وهكذا  فال 
 . ألن كالً منهما مقصوداً لذاتهبينهما؛ 

فأراد أن ينوي الظهر والعصر    ،وهكذا لو كان إنساٌن مسافراً جيمع بني الصلوات 
الركعتني صالة الظهر وصالة يعين يصلي ركعتني للظهر والعصر ينوي هباتني    ،بركعتني
 ذلك ألن كل صالٍة مقصودة لذاهتا.جيزئه  ال العصر،

 يراد تداخلها فإنه حيصل التداخل. روٌط أربعة إذا حتققت يف العبادات اليتإذاً هذه ش
 :يف كتابه القواعد  ،هلذه القاعدة  عند ذكره  ¬وهذه الشروط قد مجعها قول ابن رجب  

 ،على جهة القضاءة  إذا اجتمعت عباداتن من جنس  يف وقت  واحد وليست إحدامها مفعول
واكتفي عنهما بفعل  واحد إذا    وقت تداخلت أفعاَلما،لى طري  التبعية لألخرى يف الع  وَل

 . كان املقصود واحداً 
 كالم ابن رجب هذا جيمع لنا الشروط املتقدمة. فعند التأمل جتد أن   

 : إذا تقرر هذا فإن من أدلة هذه القاعدة
  ك  ن  ع    ئ  ز  جي   »  ‘فقال هلا رسول هللا    ،أهنا حاضت بسرف  ~ما جاء عن عائشة  

 .رواه مسلم « ك  ت  ر  م  ع  و   ك  ج  ح   ن  ع   ة  و  ر  م  ال  و   اف  لص  اب   ك  اف  و  ط  
جد حبت الشاة وو  يعين إذا ذ    ،«ه  م   أ    اة  ذ ك اة  اجل  ن ني  ذ ك  »  ‘وهكذا من األدلة قول النيب   

حركة كحركة املذبوح فإنه حالل إبمجاع الصحابة كما   ه يف بطنها جنني قد مات أو بقيت في
 . ل عندان ذكاة األم وذكاة اجلنني بفعٍل واحد وهو ذبح األمفهنا تداخ (،املغين)يف 

ا  من   إ  و    ،ات  ي  لن  اب    ال  م  ع  ا األ   من   إ  »  ‘ومن األدلة أيضاً على هذه القاعدة عموم قول النيب   
  «ىو  ا ن   ٍئ م  ر  م  ا   ل  ك  ل  

 :وإليكم بعض األمثلة اليت توضح هذه القاعدة أكثر
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املر   :املثال األول احليض وكانت جنابةإذا طهرت  تغتسل غسال واحدا  فإ  ،أة من  هنا 
زئ عنهما غسل واحد  ،اجلنابة واحليض لألمرين معا  .وجي 

توضأ شخٌص ُث أتى املسجد فصلى ركعتني ونوى هباتني الركعتني سنة  إذا  ثاين: املثال ال
وهو   :دأجزأ عنها فعل واح  ،فهذه كم؟ ثالث عبادات   ،والسنة الراتبة  ،وحتية املسجد  ،الوضوء

 صالة ركعتني. 
طواف اإلفاضة حىت خيرج من مكة، يعين جعل طواف   اج  إذا أخر احل  :املثال الثالث

يطوف طواف اإلفاضة ويكتفي به   ،فإنه جيزئه عن طواف الوداع  اإلفاضة آخر أعمال احلج،
، وإمنا املقصود أن  داع ليس مقصوداً لذاتهألن طواف الو   ؛ ُث يغادر مكة  ،عن طواف الوداع

 . خر العهد ابلبيتيكون آ
الرابا يوٍم واحد مرتني  ئمن وط  :املثال  ين  يع  ، زوجته يف هنار رمضان وهو صائم يف 

وطئ الصباح ُث  آوطئها يف  وهو صائمها يف  النهار  فهذا  خر  واحدة،  عنه كفارة  هنا جتزئ   ،
   .واألمثلة كثريةوطأين. عن ال واحدةتداخلت الكفاراتن واكتفي بكفارة 

 :وهي ،وهذه فائدة مهمة .  ه القاعدةحمل هذ
  .أن التداخل َل يكون إَل يف حقوق هللا ▪

فمن وجبت   ،ألهنا مبنية على املشاحة  ؛أما حقوق امل لوقني فال تداخل فيها ▪
وهكذا من كان  ،حدامهاإوال يكتفي بدفع  تان لشخٍص فعليه أن يدفع الديتني،عليه دي

وهلذا يذكرون يف هذا قاعدة    -وهذا واضح-  .ثنني مل يكفه قضاء أحدمهاعليه دين ال
   "حقوق العباد َل تتداخل" :وهي

 .إذاً هذا ما يتعلق بقاعدة التداخل
 : بعد ذلك يف البيت اخلامس واألربعني ¬قال املصنف 

فننننع غننننٌ  ننننننننننننننم ِع    ٌ  ننننننٌ عع  لٌ لع  ٍ     ٌ غننننننع  ننننننننننننننع  
 

  ٌ  ننننننع  ننننننننننننننع الننننم ٌ عع     ٌ  ننننٌ َم  ننننع الننننم    ٌ  لننننننٌ لننننننع ِننننَّ  
   ."املشغول َل يشغل" :قهية وهيهذا البيت يشري إىل قاعدٍة ف      

   . املرهون واملسبل :  ب   ¬ومثل املصنف    ،بغريه  يشغل  واملعىن أن الشيء املشغول بشيء ال
 : هو املتاع احملبوس ابلدين.  املرهونو
  .اخلريهو املوقوف يف سبل : املسبلو
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ه  رهنت  ،، أو رهنت أي متاٍع له مثنرهنت سالحاً   :عىن أنك إذا رهنت متاعاً عند آخروامل
ملاذا؟ ألنه    ، وال أن هتبه لشخٍص آخر،وال أن ترهنه  خر فليس لك أن تبيعه، عند شخٍص آ
 واملشغول ال يشغل.  ،مشغوٌل ابلرهن

فليس لك   ،اً يف سبل اخلريوجعلت هذا املال موقوف ماال  لو وقفت    ، وهكذا أيضا الوقف
 نه مشغوٌل ابلوقف. ، وال أن ترهنه؛ ألخر، وال أن هتبه لشخٍص آأن تبيع هذا الوقف

ك ال تؤجرها لشخص لشخص فإن : الدار املؤجرة، أجرت داراً هلذه القاعدة به ثلومما مي  
  .شغلي   واملشغول ال هي مشغولة إبجيارة األول،ف ،آخر حىت تنتهي مدة إجارة األول

  تليس   -: املشغول ال يشغلقاعدة-علم أن هذه القاعدةا ينبغي أن ي  إذا تقرر هذا فإن مم
  :بل التحقيق أهنا مقيدة بقيدين  ،على إطالقها
مس أحدمها • الثاين  الشغل  يكون  أن  لألول:  عند قطاً  بيته  رهن  ، كشخٍص 

لو رهنه عند   عند شخٍص آخر؛ ألنه  يرهنه  سقط حق ألخر  شخٍص آشخص، فال 
 األول. 

خر يف نفس املدة ألنه يسقط حق ، فال يؤجره آلوهكذا من أجر بيته لشخٍص ملدة
 .األول

أما إذا مل يكن    ،ما هو؟ أن يكون الشغل الثاين مسقطاً لألول  إذاً هذا القيد األول، 
إىل هذا القيد يف   ¬وقد أشار ابن عثيمني  ،الشغل الثاين مسقطاً لألول فإنه ال مانع

  :بقوله ،هقواعد
فاااا   ااا   ااااااااااااااااَ ئ        ااااااا  و        ااااااا   ااااااااااااااااَ ي    ح   اااَ عااا      

 
باااااااا    اااااااا   اااااااااااااااااااااَ ب          ااااااا   ااااااااااااااااااااا   َ يااااااااا    ل  ل  اااااااا  ط  

إما إذا كان الشغل األول بغري حق وزامحه    ،ن يكون الشغل األول حب أ  :الثاين • 
املشغول  يعمل بقاعدة " ال هنا يعين ،نشغال ابلثاين، واالأمٌر هو حق وجب ترك األول

  -من انشغل مبعصية    :مثال ذلك   ،بل جيب أن يرتك األول وينشغل ابلثاين  ،"ال يشغل
املعصية عن  وجب حينئٍذ أن ينصرف عن   ،ُث حضر وقت الصالة  ،بسماع األغاين مثال

ألنه وإن  ؛وال يقل املشغول ال يشغل ،الذي هو الصالة :وينشغل ابلثاين  األغاين،مساع 
بباط بل  حق  بغري  األول  شغله  فإن  مشغوالً  حبق،كان  الثاين  والشغل  أن    ل،  فيجب 

  .ينصرف ويرتك الشغل األول وينشغل ابلثاين
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بل كل  :  وذلك بقوله،  القيديف الشرح إىل هذا   ¬  مام السعديقد أشار املصنف اإلو 
  .حىت يفرغ احل  عنه ،مشغول حب   َل يشغل بغْيه

،  الفقه يف الدين واإلخالص يف القول والعمل واهلداية والسداد والرشاد  ́ هذا ونسأل هللا  
وأل نبينا حممٍد  على  وابرك  وسلم  اللهم  العاملني وصل  واحلمد هلل رب  ومواله  ذلك  ه إنه ويل 

 .وصحبه
 

 الدرس الثاين والثالثون وهو األخْي 
± 

العاملني   رب  هلل  وأصحابه  احلمد  آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة 
أما   ‘  والتابعني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 بعد:  
 دس واألربعني:تعاىل يف البيت السا ¬فيقول اإلمام السعدي 

ععاَنننننَّ نننننن   ةنننننن َّ  أعخنننننَّ حنننننع م  يع َّع  لننننننٌ  ععِنننننع م 
 

نننننٌ فٌ    ََ الننننن   ٌ إلننننننع لنننننَّ نننننع   لننننننع لنننننٌ    لَّ م  ننننننع عى 
"من أدى عن غْيه واجبا بغْي إذنه بنية الرجوع عليه فله هذا البيت متعلق بقاعدة:         

 الرجوع". 
ذلك، فلك أن مثال ذلك: إذا سددت عن شخٍص ديناً بغري إذنه بنية الرجوع عليه بعد        

 ترجع عليه، وهو يلزمه أداء ما سددت عنه.
ذه القاعدة وأقوال أهل العلم فيها ال بد من حترير حملها، لكي تتضح  وقبل ذكر دليل ه 

ألنه ليس كل من أدى عن غريه واجباً له أن يرجع على من أدى عنه، بل املسألة فيها تفصيل 
 ستعني: أذكره لكم على سبيل اإلمجال، فأقول وابهلل أ 

 واجباً فال خيلو من حالتني:من أدى عن غريه  
  :كالصالة مثالً، وحنوها، فهذا أن يؤدي عنه واجباً َل تدخله النيابة  احلالة األوىل ،

عن الغري   -  الذي ال تدخله النيابة -. فمن فعل هذا الواجب ال يصح منه، وال يستحق شيئاً 
 ئاً.الغري، وال يستحق شيفإنه ال يصح منه عن 
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 :فهذا على قسمني:أن يؤدي عنه واجباً تدخله النيابة احلالة الثانية ، 
كالزكاة والكفارة    أن يكون هذا الواج  مما تشَتط له النية  القسم األول: •

 وحنومها، فهذا: 
إن كان أداه عنه إبذنه فإنه يصح عنه وله الرجوع عليه بعد ذلك؛ ألنه صار    -

 ا أداه عنه الوكيل. ويلزم املوكل أداء موكيالً عنه 

يعطيه   - أن  املؤد ى عنه  يلزم  إذنه فال يرجع عليه، وال  بغري  أداه عنه  وإن كان 
فلو أن شخصاً    -على الصحيح من قويل أهل العلم  –شيئاً، ألن أداءه عنه ال يبئ ذمته  

دة تشرتط هلا  أدى الزكاة عن شخٍص آخر بغري إذنه مل تصح عن املؤدى عنه؛ ألهنا عبا
املؤدى عنه مل ينو ، فلم تبأ ذمته وعليه أن خيرجها مرًة أخرى، إال إذا كان املؤدى  النية، و 

 عنه ميتا فتصح عنه. 

كالنفقات وسداد   أن يكون هذا الواج  مما َل تشَتط له النية  القسم الثاين: •
 الديون وحنو ذلك، فهذا إن كان:

تفاق ألنه صار  املؤدى عنه، وهذا ابالأداه عنه إبذنه فيجوز له الرجوع على    -
 وكيالً عنه، ويلزم املوك  ل دفع ما أداه عنه الوكيل. 

 وإن كان أداه عنه بغري إذنه، فال خيلو احلال من أمرين:     -

بل  ،  أن يؤدي عن غْيه واجباً وهو ينوي عدم الرجوع إليه ابمل البة األول: ▪
صار هبة، وقد ه به، ألن هذا األداء  ، فهذا ليس له حق أن يطالبنوى التبع واإلحسان

ل ي س   »  ‘لزمت اهلبة ابلقبض، ألن اهلبة إذا لزمت ابلقبض حرم الرجوع فيها؛ لقول النيب  
ع  يف  ق  ي ئ ه   ي  ر ج  ب ت ه  ك ال ك ل ب   واحلديث رواه البخاري يف    «ل ن ا م ث ل  الس وء  الذ  ي ي  ع ود  يف  ه 

 .ƒصحيحه عن عبد هللا ابن عباس 
غْي   الثاين: ▪ عن  يؤدي  عليهأن  الرجوع  بنية  واجباً  هذه    ،ه  حمل  هو  وهذا 

القاعدة، فمحل القاعدة هذه: فيمن أدى عن غريه واجباً بغري إذنه بنية الرجوع عليه، فهل  
 له أن يرجع مبطالبته به أم ال؟ حمل خالف بني أهل العلم على قولني:

o   :دى عنه  ه أن يرجع مبطالبة من أقول أب حنيفة، والشافعي، أنه ليس ل األول
 هذا الواجب. 
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o :قول مالك، وأمحد يف املشهور عنه، أن له أن يرجع عليه، وهذا هو    الثاين
وتلميذه ابن القيم، وهو الصواب، وهو الذي اختاره  ¬  اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 تعاىل  املصنف يف هذه املنظومة، وهذا هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، مثل قول هللا
الرمحن:  {مخ جخ مح جح مج حج} . وهذا حمسن، وقول هللا [60]سورة 

الطالق:  { يي ىي مي خي حي}تعاىل   إذا  [6]سورة  املطلقة  الزوجة  يعين   .
 أرضعت ابنك فإنه جيب عليك أن تعطيها األجر سواء أذنت هلا أو مل أتذن هلا

: "فأمر هللا إبيتاء  وجه الداللة من هذه اآليةمبيناً    ¬قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
انتهى كالمه  األجر   األب".  إذن  وال  عقدا  يشرتط  ومل  اإلرضاع  )جمموع  ¬  مبجرد  من 

 الفتاوى(.
الرسول   قول  أيضاً  األدلة  م ا  ‘ » ومن  مل   جت  د وا  ف إ ن   ف ك اف ئ وه   إ ل ي ك م  م ع ر وفاً  م ن  ص ن ع  

واحلديث أخرجه أمحد وأبو داود وهو حديٌث   «ل ه  ح ىت  ت  ر و ا أ ن ك م  ق د  ك اف  ئ  ت م وه    ت ك اف ئ ون ه  ف اد ع وا
 صحيح
إذاً على هذا من قضى ديون اآلخرين بغري إذهنم وهو ينوي الرجوع عليهم فله الرجوع،   

 ويلزم املؤدى عنهم أداء ما أدي عنهم.
و ينوي الرجوع عليه فله أن يرجع  وهكذا من أنفق على زوجة إنساٍن غائب أو ولده وه

 أداء ما أ دي عنه من حق،مبطالبته به، ويلزمه 
 هذا ما يتعلق هبذه القاعدة، 

 ¬: وقول املصنف 
ةننننننع  َّ  الننم َّوننننننننننننم حننع َّ  اٌ  الننإلنْن ننم ننَّ  ععالننم عا ٌَّف 

 
َعا َّ   لع  نننٌ نننم ا  نننَّ َمحنننَّ ال نننننننننننننْ    ننننننع لنننم عا َّفَّ 

"داعي ال با املصنف يف هذا البيت إىل قاعدة يعب عنها بعض أهل العلم بقوهلم:  أشار         
 يف كتابه )قواعد األحكام(.¬ ، وهذا تعبري العز بن عبد السالم رع"أقوى من داعي الش

 بقوله: "داعية الطبع جتزء عن تكليف الشرع". ¬ وعب عنها السبكي  
 ي نوعان: عن املعاص -أي الرادع  -واملعىن أن الوازع 

 :بعض    وازع طبعي،  أحدمها النفرة عن  ما جعله هللا يف جبلة اإلنسان من  وهو 
النفرة عن أكل النجاسات، وأكل السموم، وأكل العذرة، واقتحام املهالك، احملرمات،   مثل 
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وحنو ذلك مما ينفر منه الطبع والفطرة، فهذا مل يرتب الشرع على اقرتافه حدوداً معلومة، أو 
 وها؛ اكتفاًء بوازع الطبع، وإمنا فيه التعزير فقط، هذا غالباً.  كفارات وحن
:اليت   وهو أن  وازٌع شرعي،  الثاين املعاصي  الشرع مينع من  رادٌع من  يكون هناك 

تشتهيها النفوس وُتيل إليها، مثل: حد الزان وازع شرعي مينع من الزان، وحد السرقة وازع شرعي 
هلا  الشرع  جعل  إليها  وُتيل  النفوس  تشتهيها  معصية  وهكذا كل  السرقة،  ارتكاب  من  مينع 

 ¬: معصيٍة حبسبها، هذا معىن قول املصنف    وازعات شرعية، وهي العقوابت املرتتبة على كل
لن  و   اااَ     د  ااااااااااااااااَ ااااااا  لااا      اااَ دااا     ُ      اااطاااَّ اااَ   

 
ِ  ن    نااااا  اااااَ َِلااااا    ااااا     ُ       اااااااااااااااااااَّ ل اااااَ        ااااااا 

 وقول املصنف: 
الننننننن نننننننْ نننننننع  َّ  ى  حنننننننع نننننننع  ََّ   ٌ ععالننننننننم عععا َّ    ععا نننننننمع نننننننم ععاخلننننننننمَّ ننننننننع  َّ  حَّ  الننننننننم ننننننننَّ م  َِّ  
ِننننننننننننننننع  َّلَّ    ٍ لع سنننننننننننع ِعلم  ٌا  لع الونننننننننننْ ى     ٌُثْ  لَّ حنننع نننع ععالننن ننننننْ  ننَّ ععصنننننننننننننع نننم ننننننَّ َّ  َّي  ََّ     الننن نننْ

منظومته مبا ابتدأها به: وهو محد هللا، والصالة والسالم على رسوله ¬  ختم املصنف          
بل هو حيمد هللا ابستمرار يف كل  وأفادان أنه مل يكتف  ابحلمد يف بدء منظومته وختامها،  ،‘

 .و ال د و ام  أحواله، وهلذا قال: 
ا هو شأن الشاكر هلل على نعمائه أنه دائم احلمد هلل: ألن استدامة احلمد من أسباب وهذ 

 زايدة النعمة، وهذا معلوم. 
سراً  وابطناً  وظاهراً  وآخراً  أوالً  له احلمد  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي    هذا واحلمد هلل 

اىل املزيد من فضله، وعالنية، ال حنصي ثناًء عليه هو كما أثىن على نفسه، ونسأله سبحانه وتع
وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، إنه جواٌد كرمي واحلمد هلل رب العاملني، 

 وصل اللهم وسلم وابرك وزد على نبينا حممد وأله وصحبه.
املنظومة ليلة السابع عشر من شهر رجب لعام اثنني وأربعني  كان الفراغ من شرح هذه    

 ف للهجرة النبوية.  وأربع مئة وأل
 

   حبمد هللا.


