
القواعد منظومة
الفقهية

 الفقهية القواعد منظومة

 المصنف مقدمة

شممرور مممن بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن

يضمملل ومممن لممه، مضل فل الله يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا

أن وأشممهد لممه، شممريك ل وحده الله، إل إله ل أن وأشهد له، هادي فل

وأتبمماعه، وأصممحابه آلممه وعلممى عليه الله صلى ورسوله، عبده محمدا

بعد:  كثيرا. أما تسليما وسلم

العلممم طلممب أسممباب لنمما هيممأ أن علينمما  اللممه نعممم مممن فممإن

ينعممم نعمممة أفضممل فممإن  اللممه إلممى به نتقرب الذي الشرعي،

السمملما ديممن فممي الممدنيا: الممدخول فممي العبمماد علممى بهمما اللممه

العلممم الممدين: طلممب هممذا شممرائع مممن وإن بشممرائعه، واللممتزاما

التقممرب وسائل من وسيلة أيضا وهو  لله قربة فهو الشرعي؛

فممي اللممه إلممى للتقممرب وسيلة نفسه، في غاية فهو  الله إلى

إل  ربه إلى العبد يتقرب أن يتصور ل فإنه العمال، من غيره

الشرعي.  بالعلم

هممذه مثممل فممي نتممذاكر جعلنمما أن علينمما اللممه فضممل من وإن

فيها، ما وأبرك الدنيا في ما أفضل هي التي العلمية، المجالس

واللممه- ثممم -والله وإنه المجالس هذه مثل في تحصل والسعادة

العلم، طلب في وقته يبذل علم، طالب من أسعد أحد يوجد ل

.   الله إلى بذلك يتقرب
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الممدورات هممذه مثممل لنمما هيممأ أن علينمما اللممه فضممل مممن وإن

ومنظمممة، مضممبوطة فيهمما العلميممة الممدروس تكون التي العلمية،

علممم مممن ممما بحيممث الشممرعية، التخصصات جميع فيها ومراعى

فضممل مممن وإن الممدورات، هممذه فممي مشمول ويكون إل شرعي

هممذه مثممل هيئمموا قد صادقين نحسبهم رجال هيأ أن علينا  الله

لقامممة السممباب لتهيئممة وجهممدهم أوقمماتهم مممن وبذلوا الدورات،

جممزاه فهممد، المجلممس: الخأ هممذا في منهم ونذكر الدورات، هذه

والعمممل النممافع العلم أسباب له ويسر مقداره، ورفع خيرا، الله

بممه يتقممرب الممذي النافع العلم للجميع  الله نسأل كما الصالح،

.   ربهم إلى الجميع

القواعممد عممن السممبوع هممذا وفممي الممدورة، هممذه فممي حممديثنا

بحيممث الفقهية القواعد علم عن بمقدمة أقدما أن وأود الفقهية،

ات أهمم ونتنماول العلمم، همذا تاريخ نتناول وأتنماول فيمه، المؤلف

عمن وأتحممدث العلمم، هذا في التأليف في العلماء ومناهج طرق

مممن وغيممره العلممم هممذا بيممن الفممروق وعممن العلممم، هممذا تعريف

اتصال.  نوع به له ومما العلوما،

وخصممه  محمممد ببعثممة علينمما امتممن  اللممه أن المعلمموما مممن

يتكلممم أن الكلممم وجوامممع العلم؛ جوامع أوتي أنه منها بخصائص

ويشمممل عديممدة، معممان لممه يكممون الذي القليل، بالكلما  النبي

متعددة.  أحكاما

الشمميء ذلممك مممن فيهمما وجممد  النممبي سممنة المرء تأمل وإذا

وهممذا  ضممرار ول ضممرر ل   النممبي قممول ذلممك ومثال الكثير،
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أحادهما يخلمو ل بأسمانيد الصحابة من عدد عن روي قد الحديث

الحممديث لهممذا أن نجممد السممانيد هذه جمع عند لكننا مقال، من

الخرى، أدلتها بعموما معناه على دلت قد الشريعة إن ثم أصل،

فقهيممة قواعممد منهمما أخممذ الممتي المختصممرة  النممبي ألفاظ ومن

بإسناد والترمذي داود أبو رواه كما  بالضمان الخراج   قوله

حبان.  ابن وصححه الذهبي، ووافقه الحاكم، صححه

علممى اليميممن   النممبي قممول ذلك في الواردة اللفاظ ومن

همذا ألفماظ بعمض وفممي الصمحيحين، فممي كمما وفي  أنكر من

أهممل تكلمم قمد كمان وإن وهمذا  المدعي على  البينةالحديث: 

في والنظر أسانيده جمع عند أنه إل مفردة، أسانيده في العلم

الشريعة.  في ثابتا نجده معناه

عممددا هنمماك أن يجممد  النبي سنة في المتأمل أن فالمقصود

معممان علممى ودلممت ألفاظهمما، اختصممرت قد النبوية الحاديث من

ثممم الفقممه، قواعد مبدأ على هذا فيدلنا متعددة، وأحكاما عديدة،

فمممن الصحابة، من الئمة عن رشيقة ألفاظ وردت  النبي بعد

فممي وشمممول اللفمماظ، فممي اختصممار فيهمما التممابعين مممن بعدهم

والحكاما.  المعاني

مقمماطع  الخطمماب بممن عمممر المممؤمنين أمير قول ذلك ومن

ورواه تعليقمما، البخمماري ذلممك ذكممر كممما الشممروط، عنممد الحقوق

بممن عمممر المممؤمنين أميممر وغيره. وقممال الرزاق عبد جيد بإسناد

قضممينا؛ ممما علممى وتلممك نقضممي، ممما علممى أيضا: هذه  الخطاب

الئمممة يهتممديها فقهيممة قاعممدة أصممبحت مختصممرة عبممارة فهممذه
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أبممي وابممن الممرزاق عبد رواه قد اللفظ وهذا والفقهاء، والعلماء

الصممحابة عصممور بعممد ثممم بممه، بممأس ل بإسممناد وجماعممة شمميبة،

مممن الواحممد أن نجممد التممدوين عصممر جمماء أن وبعممد والتممابعين،

أحكاممما تجمممع بعلممل يطلقهمما التي الفقهية الحكاما يعلل العلماء

فقهية.  قواعد التعليلت تلك من فأخذ شتى، أبواب من فقهية

-رحمه الشافعي الماما أن التدوين عصر بعد ذلك أمثلة ومن

جامعممة، بعلل وعللها الحكاما من عددا ذكر الما، كتابه الله- في

ينسممب اللممه-: ل -رحمممه قمموله ذلممك مممن عديدة؛ مسائل تشمل

محلهمما، بهمما يتعممدى ل قمموله: الرخممص ومنهمما قممول، سمماكت إلى

عليهما ورتبت فقهية-، -قواعد عامة كقواعد اللفاظ هذه فأخذت

عديدة.  أبواب في فقهية أحكاما

إلممى اللممه-: التعممذير -رحمه يوسف أبي الماما قول ذلك ومن

زوج أحمممد: كممل الماما قول ذلك ومن الجناية، قدر على الماما

يعنممي: ل يممبيع، كيممف يشممتري الوصي: ل عن قوله ومنها يلعن،

هممذا مممن فأخممذ يممبيع؟ وهممو يشممتري كيف الميراث، من يشتري

إذا الوكيممل ذلممك فمثممال يشممتري، ل يممبيع مممن أن فقهية قاعدة

البضمماعة تلك يشتري أن يجوز ل فإنه لغيره، بضاعة سيبيع كان

لنفسه. 

التممدوين- رغممب أوائل -عصور العصور هذه وبعد ذلك، بعد ثم

الفممروع أن وذلك خاصة، مؤلفات في القواعد تلك جمع العلماء

تلممك نضممبط فعنممدما بهمما الحاطممة يمكممن ول متكمماثرة، الفقهيممة
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التممأليف العلممماء فحاول الفقهية، الفروع ضبط نستطيع القواعد

الفقهية.  القواعد في

ّلممف مممن أوائممل ومممن الحسممن الفقهيممة: أبممو القواعممد فممي أ

بعممد عممرف كتمماب فممي وثلثمائممة أربعين سنة المتوفى الكرخي،

الدبوسممي زيممد أبممو بعممده ألممف ثم الكرخي"، "أصول باسم ذلك

الفقهيممة، القواعممد مممن عممددا فيممه النظر" وذكممر كتابه: "تأسيس

القواعممد، تلك على المترتبة الفقهية الفروع من عددا فيه وذكر

الممماما بين خلفية قواعد القواعد من يذكره ما غالب كان وإن

الئمممة، وبقيممة حنيفممة أبممي الممماما وبيممن وأصممحابه، حنيفممة أبممي

وغيرهم.  والشافعي كمالك

فممي ألف من أول هم الحنفية كون سبب ولعل ذلك، بعد ثم

الفقهيممة القواعد في التأليف طريقة مقاربة هو الفقهية القواعد

أصول علماء أن المعلوما من فإن التأصيل، في الحنفية لطريقة

الصولي.  التأليف في منهجان لهم الفقه

النظممر بغض الدلة، على بناء القواعد تقريرالوأل:  المنهج

علممماء سممار وعليممه العلماء، جمهور منهج هو وهذا الفروع، عن

والحنابلة.  والشافعية المالكية

الفممروع خلل من الصولية القواعد تأصيلالثاني:  وأالمنهج

فهممم الحنفيممة، منهممج هممو وهممذا الئمممة، عممن الممواردة الفقهيممة

حنيفممة أبي الماما عن الواردة الفقهية الفروع ويتتبعون يذكرون

قواعد منها يأخذون فقهية. آسف قواعد منها ويأخذون وأصحابه،
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ولممذلك الفقهيممة، القواعممد منهج من قريب المنهج فهذا أصولية،

الفقهية. القواعد في ألف من أوائل من الحنفية كان منهج كان

اللممه- -رحمممه السمملما عبممد بممن العممز الممماما جمماء ذلممك بعممد

فممي الحكمماما كتابه: "قواعممد فألف وستمائة، ست سنة المتوفى

القواعممد فممي المؤلفممة الكتممب أوائممل مممن وكممان الناما"، مصالح

في عديدة مؤلفات فألفوا حذوه، بعده العلماء فاحتذى الفقهية،

القواعد.  هذه

يمكنممه الفقهيممة، القواعد في المؤلفة للكتب النسان نظر إذا

عدة:  تقسيمات إلى المؤلفات تلك يقسم أن

الفقهيممة القواعممد فممي المؤلفممات تقسمميمالوأل:  التقسسيم

الفقهيممة القواعممد في المؤلفات فإن الكتب، تلك عنوان بحسب

المسمائل بالشمباه ويمراد والنظائر، الشباه باسم يعنون ما منها

المسممائل فهممي المثممال وأممما متعممددة، أوجممه مممن المتشممابهة

المتشممابهة المسممائل فهي النظائر وأما وجه، كل من المتشابهة

والغممالب الوجمموه، بقيممة فممي تختلممف كمانت وإن واحد، وجه من

فممي المتشممابهة المسممائل بممه يممراد أن النظممائر لفظ إطلق في

الحكم.  في المختلفة الصورة

كتمماب: "الشممباه والنظممائر الشممباه باسم المؤلفة الكتب ومن

والنظممائر" وكتمماب: "الشممباه الشممافعي، الوكيممل والنظممائر" لبممن

نجيممم والنظممائر" لبممن وكتمماب: "الشممباه الشممافعي، للسمميوطي
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منه وأخذ السيوطي، طريقة من استفاد قد نجيم وابن الحنفي،

مباحثه.  من كثيرا

اسممم العلممم هذا في المؤلفات به سميت مما الثاني والسم

سمنينة ابممن الحنبلممي السممامري ذلمك فممي ألمف ومممن الفروق،

ذلممك ومممن كتمماب: "الفممروق"، ألممف فقممد "المستوعب"، صاحب

ذلممك ومممن كتاب: "الفممروق"، ألف الذي المالكي، القرافي أيضا

المعالي.  أبي والد الجويني محمد كتاب: "الفروق" لبي أيضا

بهمما سممميت الممتي السممماء ألفممت- مممن الممتي السممماء ومممن

رجممب ابممن مثل: "قواعد القواعد، اسم العلم هذا في المؤلفات

قواعممد إلممى السالك "إيضاح و"القواعد" للونشريسي، الحنبلي"،

المممذهب" للعلء قواعممد فممي المذهب "والمجموع مالك"، الماما

الشافعي. 

فممي المؤلفممات إلممى النسممان نظممر المؤلممف- وإذا نظممر وإذا

مناهممج نهجممت أنهمما يجممد الفقهيممة، القواعممد فممي المؤلفة الكتب

علممى سممائرا الفقهية القواعد ترتيب فليس الترتيب، في متعددة

مختلفة طرائق على الفقهية القواعد في الكتب بل واحد، منهج

بحسممب القواعممد يرتممب ممما المؤلفممات هممذه فمممن الترتيب؛ في

فممروع لهمما الممتي الكبرى الكلية بالقواعد فيبدأ وشمولها، أهميتها

تممدخل التي الكبرى القواعد إلى يتطرق ثم فقهي، باب كل من

مثممل البممواب جميممع في تدخل تكن لم وإن متعددة، أبواب في

الخلفية.  القواعد يذكرون ثم تابع، التابع قاعدة
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كتمماب: "الشممباه الترتيب هذا على المؤلفة الكتب أمثلة ومن

الكتممب ترتيممب الثمماني نجيم. والمنهممج ولبن والنظائر" للسيوطي

الولى، الحروف بحسب الفقهية القواعد كتب ترتيب أو الفقهية

المممور مثممل: قاعممدة اللممف بحممرف تبممدأ الممتي بالقواعممد فيبممدأ

وهكذا.  المدعي، على مثل: البينة الباء بحرف ثم بمقاصدها،

كتممابه: فممي الدين بدر الزركشي المنهج هذا على ألف وممن

ترتيممب فممي الطممرق أحسممن مممن الطريقة هذه ولعل "المنثور"،

علممى تقتصممر أو وتشمممل، تعممم مممما القواعد كون لن القواعد؛

وجهممات فيممه وتختلممف النظممار، فيممه تختلممف مممما البواب بعض

العلماء. 

بحسممب ترتيبها الفقهية القواعد في للكتب الترتيب أنواع من

ثمم الطهممارة، بكتمماب المتعلقمة القواعمد فيمورد الفقهية، البواب

وهكذا.  الصلة، كتاب

كتممابه: فممي المممالكي المقممري المنهممج هممذا علممى سار وممن

القواعممد ترتيممب فممي العلممماء مممن جماعممة سار وقد "القواعد"،

فممي رجمب ابممن مثمل ترتيمب بمدون القواعممد ذكمر على الفقهية

ترتيب.  أي بدون القواعد يذكر فإنه كتابه: "القواعد"،

جهممة مممن الفقهيممة القواعممد في المؤلفات فإن ذلك تقرر إذا

العلموما، ممن الفقهيمة القواعمد علمم لغير المؤلفات هذه شمول

القواعممد علممى اقتصر ما فمنها عدة؛ أقساما إلى تقسيمه يمكن

كتمماب: "الشممباه مثممل الفنممون من غيره يذكر ول فقط، الفقهية
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قواعممد الفقهيممة القواعد مع يذكر ما ومنها نجيم، والنظائر" لبن

النظممر" "وتأسمميس كتمماب: "الفممروق" للقرافممي، مثممل أصممولية،

وأبواب موضوعات الفقهية القواعد مع يذكر ما ومنها للدبوسي،

فممما ذلممك تقممرر كتممابه: "المنثممور" إذا فممي الزركشي مثل فقهية

الفقهية؟.  والقاعدة الصولية القاعدة بين الفرق

مممن يظهممر الفقهيممة والقاعممدة الصممولية القاعممدة بيممن الفرق

:  المور من عدد خلل

يسممتخرج ثممم ، أول توجد الصولية القاعدة أنالوأل:  المر

المتشممابهة، الفقهيممة الحكمماما تجمع ذلك بعد ثم الفقهي، الحكم

فقهية.  قاعدة منها فيؤلف

منها يؤخذ أن يمكن ل الصولية القاعدة أنالثاني:  الفرق

تفصمميلي، دليل معها يكون أن بد ل بل مباشرة، الفقهي الحكم

فعممل أي وجوب منها تأخذ هل للوجوب، المر قاعدة ذلك مثال

قوله: مثل تفصيليا دليل إليها تضيف حتى يمكن ل الفعال؟ من

     )1(يمكن الفقهية القاعدة بينما الفروق،  من

المممور ذلممك: قاعممدة مثممال مباشممرة، حكممما منهمما نأخممذ أن

هممذه وللوضمموء، للصمملة واجبممة النيممة أن منهمما نأخممذ بمقاصدها،

علممماء يعتنممي مممما مباشممرة، الحكممم منهمما أخممذنا فقهيممة قاعممدة

الفقهيممة: القاعممدة وبيممن بينممه الفرق بإيراد فيه الفقهية القواعد

الضابط.  وبين القاعدة بين الفرق

والضوابط:  الفقهية القواعد بين ظاهران فرقان وهناك

. 72:  آية النعاما - سورة 1
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القواعد منظومة
الفقهية

فممي يممدخل مممما تكممون الفقهيممة القاعممدة أنالوأل:  الفرق

فقهيممة أبممواب فممي فممروع لهمما الفقهيممة فالقاعممدة عديدة، أبواب

وجمموب منهمما نأخممذ بمقاصممدها المور ذلك: قاعدة مثال متعددة،

المقاصممد أن الممبيع فممي منهمما ونأخممذ الصمملة، بمماب فممي الصمملة

والقتل العمد القتل بين الفرق الجنايات في منها ونأخذ معتبرة،

مثممال واحممد؛ ببمماب خاصممة تكممون الفقهية الضوابط بينما الخطأ،

فممي جمماز الصمملوات مممن الفريضممة فممي جمماز ما أن ذلك: قاعدة

نوافل النوافل، بالبواب- أبواب متعلق فقهي ضابط فهذا النفل،

فقهممي ضممابط فهممذا يلعممن، زوج كممل ضممابط ومثلممه الصمملوات،

واحد.  بباب يختص

أنوأالضسسابط:  الفقهيسسة القاعسسدة بيسسن الثسساني الفرق

فقولنا: الحكم، ودليل الحكم لمأخذ إشارة فيها الفقهية القاعدة

المموارد الممدليل وهممو الحكممم، لمأخذ إشارة فيه بمقاصدها المور

حممديث مممن الشمميخان رواه كمما بالنيممات، العمال إنما ذلك في

مأخممذ إلممى يشممير ل الفقهممي الضممابط بينممما الخطمماب، بن عمر

ودليلها.  المسألة

الفقهيمة القاعمدة الفقهيمة؟ القاعمدة همي فمما ذلك، تقرر إذا

أبواب من عديدة جزئيات على ينطبق فقهي كلي حكم بها يراد

نفيه أو لمر أمر إثبات به يراد الحكم لن فقيل: حكم؛ مختلفة،

لبعمماد وقيممل: كلممي؛ نفممي، أو إثبممات، الفقهيممة القاعدة في عنه،

فهممذه واحممدة، بمسممألة الخاصممة الفقممه أحكمماما الجزئيممة الحكاما

القواعممد لخممراج وقيممل: فقهممي؛ الفقهيممة، القواعممد مممن ليسممت
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القواعد منظومة
الفقهية

وقواعممد النحممو قواعممد مثممل الخممرى العلمموما في الواردة الكلية

ونحممو أربعة، يكون الثنين مع والثنان مرفوع، الحساب- الفاعل

ذلك. 

المممراد هممو هممذا لن عديممدة؛ جزئيممات علممى وقيممل: ينطبممق

الفقهممي، الضممابط لخممراج متعممددة؛ أبممواب وقيل: مممن بالقاعدة،

ممن كمثيرا أن ممع يقمل: أغلمبي ولمم التعريمف: كلمي، في وقيل

ذاته في القاعدة لفظ أن بسبب مستثنيات لها الفقهية القواعد

القاعممدة، فممي الداخلممة الجزئيممات بحسممب الغلبيممة وإنممما كلممي،

كلممي، حكممم هممذا المشقة التيسير، تجلب أقول: المشقة فعندما

التيسير.  تجلب المشقة أقل: أغلب فلم جزئيا، حكما وليس

ض وكون أن معنماه ليمس القاعمدة فمي يمدخل ل الفمروع بع

كلي.  حكم هو بل كليا، حكما ليس ذاته في القاعدة حكم

المؤلفممات: فيممه وألممف الفقهيممة، القواعممد بعلممم اعتنممى ممممن

ولممه اللممه-، -رحمممه السممعدي ناصممر بممن الرحمممن عبممد الشمميخ

رجممب"، ابن قواعد منها: "اختصار العلم هذا في عديدة مؤلفات

والتقاسمميم والفممروق الجامعممة والصممول القواعممد ومنهمما: "كتمماب

سممتين فيممه وذكممر ومتممداول، موجود كتاب وهو النافعة"، البديعة

مؤلفمماته ومممن والتقاسمميم، الفممروق مممن وأربعين وبضعا قاعدة،

بيممن الذي وهو وشرحها"، الفقهية القواعد "منظومة أيضا: كتاب

.   الله بإذن واليضاح بالشرح وسنتناوله أيدينا،
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القواعد منظومة
الفقهية

 

 الفقهية القواعد مقدمة

  الله بحمد الخطب في البداءة
النبياء أشرف على والسلما والصلة العالمين، رب لله الحمد

لنا اغفر أجمعين. اللهم وصحبه آله وعلى محمد، نبينا والمرسلين
أرحم يا علمتنا بما وانفعنا ينفعنا ما وعلمنا أجمعين، ولشيخنا

الراحمين. 

بعد:  أما

الفقهية:  القواعد منظومة تعالى- في الله -رحمه السعدي الرحمن عبد الشيخ فقال

الشأياء وأجسامع

 وأالمفرق

العلي لله الحمد

 الرأفق

بحمممد الفقهيممة اللمه- القواعممد -رحممه الشيخ به بدأ البيت هذا نعم

كممان وقممد  اللممه بحمد الخطب في البداءة السنة وهكذا  الله

رسممائله يبممدأ  وكان عليه، والثناء الله بحمد خطبه يبدأ  النبي

إلى الله رسول محمد  منفيقول:  حمد، بدون بالبسملة وكتبه

في البداءة السنة هو فهذا ونحوه، الروما عظيم قيصر إلى كذا؛

بحمممد الخطمب في والبداءة بالبسملة، الرسائل بالبسملة الكتب

سبحانه.  الله

رأوا العلممم أهل من كثيرا فإن وكتاب، مؤلف هناك كان فإذا

هممذا وأخذوا تعالى، الله وحمد معا: البسملة بالمرين به يبدأ أنه
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القواعد منظومة
الفقهية

مكتوبممة، رسالة كونه ،…رسالة كونه معا، المرين يجمع أنه من

بكتمماب اقتممداء ذلممك. قممالوا: وفيممه بعممد سيقرأ لنه خطبة؛ وكونه

بالحمممد ويممراد سممبحانه، حمممده ثممم بالبسممملة، بممدأ فممإنه  اللممه

هممو هممذا وتعظيمممه؛ محبتممه مع الجميل بالوصف المحمود وصف

المممراد يقممول: إن العلماء وبعض العرب، لغة في بالحمد المراد

فممي ورد لممما ذلممك استشممكل وقد بالجميل، الثناء الثناء، بالحمد

 اللممه قممال  قممال  النممبي أن هريممرة أبي حديث من الصحيح

قممال فممإذا نصفين؛ أو قسمين، عبدي وبين بيني الصلة قسمت

اللممه: حمممدني العممالمين. قممال رب للممه الحمممد لله، العبد: الحمد

علممّي اللممه: أثنممى الرحيممم. قممال العبممد: الرحمممن قال وإذا عبدي،

العلممماء بعممض جعل وهذا الحمد، وبين الثناء بين  ففرقعبدي. 

اللغة، في الثني من مأخوذ الحمد، تكرير به يراد الثناء أن يرى

أخرى.  مرة به أتى بمعنى وثناه المر هذا وثنى يقال: ثنى،

بعلممو موصمموف واللممه بممالعلو،  لله وصف هذا وقوله: العلي،

أن العلو نوعي بأحد  الله وصف يعني ول القدر، وبعلو الذات،

العلو.  أنواع من الخر النوع منه نمنع

يحمب رفيمق فممالله الرفممق، من مأخوذ هنا: الرأفق وأقوله

الول الزمممان فممي طبعممت الممتي النسخ بعض في وكان الرفق،

بهمما،  اللممه وصممف واستشممكلت استشممكلتها وقد الوفق، بالواو

فممذكر اللفممظ، هممذا الله- عن -رحمه عثيمين ابن الشيخ فسألت

بممدون الرفق بلفظ الشيخ عن المنظومة هذه حفظوا بأنهم لي

الوفق. 

13



القواعد منظومة
الفقهية

وصممف فيممه هممذا وأالمفرق، الشأياء هنا: وأجامع وأقوله

بيمن يجمممع أنمه  اللمه أوصماف ومممن والتفريمق، بممالجمع  للمه

المختلفممة، الشممياء بيممن ويفممرق الحكممم، فممي المتشابهة الشياء

عممن عبارة القواعد فإن الفقهية، القواعد بنيت المر هذا وعلى

الفممروق علم بينما واحدة، قاعدة في ووضعها المتشابهات جمع

المسائل.  بين فرق أجله من الذي السبب إظهار على مبني

 وأاسعة الله نعم  
البساهرة وأالحسكم
 الكثيرة

الواسعة النعم ذي
 الغزيرة

أنعممم -سممبحانه- قممد هو عليه، والثناء  الله وصف من أيضا هذا

ديممن نعمممة أفضمملها مممن متعممددة، غزيممرة واسممعة بنعممم علينمما

نعممم مممن فهممذه الشممرعي، العلممم لطلب التوجه ونعمة السلما،

علينا.  الله

-جممل قممال لذلك يحصيها؛ أن للعبد يمكن ل عديدة الله ونعم

وقوله)          )1وعل-:  هنا:  

ه حكيمم، بمأنه  للمه وصمف همذا الكمثيرة؛ البماهرة والحكم والل

فممإن الشممرعية، أوامممره فممي وحكيممم الكونية، أوامره في حكيم

كوني.  وخطاب نوعين: أمر على وأمره الله خطاب

إل شمميئا يقممدر ول محالهمما، فممي الشممياء يضممع حكيممم  والله

إل شمميئا شممرع ممما فإنه شرعه، في حكيم أيضا  والله لحكمة،

. 34:  آية إبراهيم - سورة 1

14



القواعد منظومة
الفقهية

 اللممه وصممف فممإن هنا ومن العباد، مصلحة وفيه الحكمة، وفيه

فممي وحكيممم تصممرفاته، فممي حكيممم أنممه منممه نسممتفيد بممالحكيم

علممى تقممع الممتي اللفمماظ مممن وهذا شرعه، في وحكيم أوامره،

المعاني.  تلك جميع الواحد باللفظ ويراد متعددة، معان

 الله رأسول على وأالسلما الصلة  
القرشأي الرسول على

 الخاتم
سلما مع السصلة ثسم

 دائم

كممان وقممد اللممه، رسول على والسلما الصلة المؤلف ذكر ذلك بعد

بلفممظ يممراد أنممه بينهممم والمشممتهر العلممماء، بعممض عنممد المعروف من

تأمممل وإذا العممرب، كلما مممن بعدد ذلك على يستدلون الدعاء، الصلة

الثنمماء بالصمملة المممراد أن وجممد كلممه، وراعمماه العممرب، كلما النسممان

الممدعاء، المواطن جميع في الصلة بلفظ يراد ل وأنه الجميل، والذكر

أن يمكممن ل الصمملة فممي الممواردة النصمموص بعممض أن هممذا علممى يدل

      للممه الصمملة نسممبة مثممل بالممدعاء تفسممر

   )1(يدعو. الذي هو يقال أن يمكن  ل

بينممما لفلن، فلن بمماللما- دعمما يتعممدى الممدعاء إن أيضمما ثممم

بلفمظ يممراد أن الظهمر فمإن لممذلك علممى؛ بلفمظ تتعممدى الصلة

الجميل.  والذكر الثناء، الصلة

. 43:  آية الحزاب - سورة 1
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القواعد منظومة
الفقهية

هممذا الرحمممة، الله من بالصلة المراد الناس: إن بعض وقول

وفي الصلة، تفسير في السنة أهل منهج ويخالف خاطئ، قول

إن بل الصلة، وبين الرحمة بين يفرقون فإنهم الرحمة، تفسير

وعل-:  -جممل قممال بينهممما، بممالتفريق جمماءت الشممرعية النصوص

        )1(و كممانت  فل

فائممدة. الصلة على الرحمة لعطف كان لما الرحمة هي الصلة

بممه ختممم قممد اللممه بكممون  للنممبي وصممف هممذا وقمموله: الخمماتم،

ِتم الرسالة، آخممر جمماء قممد فكممأنه فاعممل، اسم التاء بكسر والخا

َتم الرسممل، بممه ختمممت قممد كممأنه آلممة، اسممم التمماء بفتممح والخمما

الرسالة. 

آخممر فممي السمملما- سمميأتي -عليممه عيسممى قائممل: إن قال فإن

عممن والجواب الرسل، خاتم بأنه  محمد يوصف فكيف الزمان،

عيسممى إن ثممم زمممانه، تقممدما السلما- قد -عليه عيسى ذلك: أن

كممونه بصممفة يممأتي وإنممما نبيا، كونه بصفة يأتي السلما- ل -عليه

بتعمماليم ينبممأ ول جديد، بشرع يأتي فل  الله لرسول متبعا عبدا

هممو  أنه على والدليل  النبي لهدي متابعا يكون وإنما جديدة،

       -سمبحانه-:  قموله النبياء خاتم

        )2(وقوله   في كما

.   بعدي نبي  لالبخاري: 

  النبي آل على الصلة  
 البرارأ وأصحبسه وأآلسه الفخارأ مراتب الحائزي

. 157:  آية البقرة - سورة 1

. 40:  آية الحزاب - سورة 2
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القواعد منظومة
الفقهية

لهممدي متبعمما بممذلك ويكممون  النممبي آل على أيضا المؤلف صلى

أمممر قممد كممان  النممبي فممإن وسمملم-؛ عليممه اللممه -صمملى النممبي

نقول: اللهم ولذلك آله، وعلى عليه بالصلة التشهد في أصحابه

يممراد العممرب لغممة فممي محمد- والل آل وعلى محمد، على صل

بممه ويممراد قرابته، فلن منها: القرابة- فآل المعاني، من عدد بها

  قمموله فسممر ولممذلك أتبمماعه، بمعنممى فلن فيقال: آل التباع،

       )1(إن  ف

هممداه مممن فرعون قرابة من لن أتباعه؛ هنا فرعون بآل المراد

العلممماء: بين الخلف وقع ولذلك السلما، دين في ودخل  الله

للعلماء.  منهجين على القرابة؟ أو التباع هنا بالل المراد هل

هممم آلممه بلفممظ المممراد أن علممى يممدلنا ل وأقوله: وأصسسحبه

قممال كممما العمماما، علممى الخمماص نعطف أن يمتنع ل لنه قرابته؛

)        )2 سممبحانه

الصمملة- وإقامممة وأقاموا اليمان، أجزاء من جزء الصالح والعمل

قمموله ومنه الصالح، العمل وهو العاما، على عطف خاص الصلة

         

  )3(فممي العمماما بعممد بهممما أتي خاص وميكال  وجبريل

ملئكته.  قوله

. 46:  آية غافر - سورة 1

. 277:  آية البقرة - سورة 2

. 98:  آية البقرة - سورة 3
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القواعد منظومة
الفقهية

سمماعة ولممو  النممبي رأى هنمما: مممن الصممحاب بلفممظ والمممراد

اللفظممة بهممذه يأتون والعلماء ذلك، على ومات به، مؤمنا واحدة

ول الل، علممى ويصمملون يترضممون الممذين الرافضممة علممى ردا

فضممل فممي النصمموص جمماءت وقممد الصممحاب، علممى يترضممون

منهما ومنزلتهممم مكمانتهم، عليهممم- وبيممان اللمه -رضموان الصحابة

      سبحانه:  قوله

         )1(ومنها 

         سبحانه:  قوله

        )2(إلى ذلك غير  

النصوص.  من

حممديث  يلممونهم الممذين ثممم قرنممي، خيركممم   قمموله ومنهمما

الصحيح. نعم.  في حصين بن عمران

  

 العلم منزلة
عنك الشك يزيل علم

 وأالدرأن
أفضل أن هديت اعلسم
 المنن

النعممم مممن نعمة العلم وأن العلم، منزلة ببيان المؤلف بدأ ذلك بعد

بيممان في متواترة النصوص جاءت وقد عباده، على بها الله ينعم التي

. 100:  آية التوبة - سورة 1

. 29:  آية الفتح - سورة 2
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القواعد منظومة
الفقهية

   سبحانه:  قوله منها ومنزلته ومكانته، العلم، فضل

       )3(النبي قول  ومنها   من

مممن الصممحيح فممي كممما  الممدين فممي يفقهممه خيممرا بممه الله يرد

النممبي أن  الصحيح في الخر الحديث في وجاء معاوية، حديث

 دخممل نفممر؛ ثلثممة فأقبممل المسممجد، فممي أصممحابه يممدرس كان

الثممالث وولممى القمموما، خلممف الخممر وجلممس الحلقة، في أحدهم

فممأوى أحممدهم أممما القمموما؛ مثل أخبركم أل  النبي مدبرا. فقال

اللممه فاسممتحيا الله من فاستحيا الخر وأما الله، فآواه الله إلى

.   عنه الله فأعرض فأعرض الخر وأما منه،

شيئان:  به يستفاد والعلم

الشمميطان وسمماوس بمه تممزول الممذي اليقيممنالوأل:  الشيء

المممرء كممان وكلممما اليمممان، أهممل صممفة من فاليقين بالشبهات،

السمملف بمنهممج متمسكا كان وكلما اليقين، له حصل كلما عالما

يحصممل لممم ما اليقين من له حصل السنة أهل وعقيدة الصالح،

الخرى.  والتجاهات العقائد، أصحاب من ولمثاله لغيره،

بممه اللممه يممدفع ممماالعلم:  به يحصل مما الثاني وأالمر

كممان ولهذا الشبهات، به تندفع الذي الورع القلب عن الشهوات

      الخشممية:  أهممل هممم العلممماء

   )1(م بممه اللممه يممدفع ممما العلممم مممن عنممدهم  لنه

والشهوات.  الشبهات

. 9:  آية الزمر - سورة 3

. 28:  آية فاطر - سورة 1
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القواعد منظومة
الفقهية

ظمماهره ليممس العلممم، هو المنن أفضل هنا: إن المؤلف وقول

بهمما اللممه ينعممم نعمة أفضل أن المعلوما من لنه للمؤلف؛ مرادا

ورد كممما القيامة، يوما الجنة -سبحانه- في رؤيته هي العباد على

بممأن نقممول ولكممن صممهيب، حممديث مممن مسملم صممحيح في ذلك

 اللممه لقمماء فيهمما يحصممل التي الجنة إلى موصل كان لما العلم

النعم.  لفضل وسيلة العلم كان إليه والنظر

  

 الحق للمرء يبين أنه العلم فوائد من
إلى العبد وأيوصل

 المطلوب
لذي الحق وأيكشسف
 القلوب

أن نعرف هنا ومن الحق، للمرء يبين العلم: أنه فوائد من أيضا هذا

القمموال. من الراجح بمعرفة العلم وإنما القوال، بمعرفة ليس العلم

أربعممة أقمموال، ثلثممة المسممألة فممي أن عرف العلماء أقوال عرف من

الممذي العممالم إنممما عالممما، الحقيقة في فليس بخلفهم وأحاط أقوال،

السمملف كممان ولذلك فيها، الترجيح من ويتمكن بأدلتها، القوال يعرف

يتوصمملوا لم لنهم فيها؛ يفتون ل لكنهم المسألة، في القوال يعرفون

المسألة.  تلك في للترجيح

إلممى ويوصممله  اللممه رضاء من المطلوب إلى العبد العلم ويوصل

مستقلة.  قاعدة في النية عن الكلما وسيأتي الخلد، جنة

20



القواعد منظومة
الفقهية

  

 وأمعرفتها القواعد فهم
المسائل جامعسة

 الشوارأد
فهمك على فاحرص
 للقواعد

مممن القواعممد وعلممم وبمعرفتهمما، القواعممد بفهم هنا المؤلف يرغب

الفممروع أحكمماما معرفممة العلممم لطممالب تيسممر الممتي المهمممة العلمموما

لنسممان يمكممن ممكممن- ل غير الفقهية بالفروع الحاطة فإن الفقهية،

بممذاتها، الفقهيممة بممالفروع يحيممط أن العلممم مممن منزلتممه بلغممت مهممما

الفقهيمة القواعمد عمرف ممن ولكمن الفقهيمة، المسائل جميع فيعرف

الفقهية.  بالفروع الفقهية القواعد خلل من أحاط

الشمموارد؛ المسممائل جامعممة هنمما المؤلممف قممول معنى وهذا وأيضا،

عممن تشممرد شمموارد وكونها القواعد، خلل من تجمع الفقهية المسائل

عممن ينممد أن بممد ل الفقممه مسممائل جميع قرأ قد النسان وكون الذهن،

المسائل.  من شيء ذهنه

ذكسسره ما غير من الفقهية القواعد علم تعلم فوائد وأمن

فممي يضممطرب ل النسممان تجعممل الفقهيممة القواعممد أنالمؤلسسف: 

أحكممامه كمانت فقهيممة قاعممدة علممى سممار مممن فإن الفقهية، المسائل

الفقهيممة، القواعممد يممراع لممم مممن أما واحد، منهج على سائرة الفقهية

واحد.  منهج على سائرة غير مضطربة تكون ترجيحاته فإن

يجعممل القواعممد علم أنأيضا:  القواعد علم تعلم فوائد وأمن

تقصممدها الممتي الشممريعة مقاصد ويفقه الشريعة، أسرار يعرف المرء
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القواعد منظومة
الفقهية

أيضمما: أن ذلممك ومممن الفقهيممة، الحكمماما تقريممر خلل مممن الشممريعة

بهمما، يحيممط أن للمممرء يمكممن سممهلة اللفاظ، موجزة الفقهية القواعد

الفقهية.  الفروع بخلف يحفظها وأن

علممى القدرةأيضا:  الفقهية القواعد علم تعلم فوائد وأمن

الحكم ثبت أجلها من التي العلة نعرف عندما فإننا القياس، استعمال

المممؤمنين أميممر عممن جمماء ولممذلك المسألة، بهذه المسائل بقية نلحق

 الشممعري موسممى أبي إلى رسالة كتب أنه  الخطاب بن عمر

الشممباه فيهمما: واعممرف فقممال القضمماء، فممي المشممهورة رسممالته

الله.  إلى أحبها إلى واعمد ذلك، عند المور وقس والمثال،

ثابتممة، لكنها فيها الناس بعض شكك وقد ثابتة، الرسالة وهذه

الطرق هذه أحد بعضا؛ بعضها يقوي طرق أربعة من رويت فقد

للعمممل، طريممق الوجادة لكن وجادة، فيه كان وإن ثقات، رجاله

الروايممات هممذه فبمجممموع للروايممة صممحيحا طريقمما تكن لم وإن

الكتاب.  هذا يثبت

قممال حممتى ويعتممبرونه الكتمماب، هذا يوثقون الئمة نجد ولذلك

كتمماب السنة: إن منهاج الله- في -رحمه تيمية ابن السلما شيخ

عنممد معممروف مشممهور كتمماب الشممعري موسممى أبممي إلممى عمر

الكتاب هذا القيم ابن الماما أفرد وقد بالشرح، تداولوه العلماء،

أغلممب الممموقعين" فممي كتممابه: "إعلما فممي عمممر- بالشممرح -كتاب

معروف.  مشهور كتاب فهو الثاني، والمجلد الول المجلد
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القواعد منظومة
الفقهية

  

 الجديدة النوازل حكم معرفة
الذي سسبل وأتقتفسي

 وأفقا قد
خير العلم في فترتقي

 مرتقا

فممي يرتقممي المممرء أن القواعد: وهو علم تعلم فوائد من فائدة هنا

على قادرا بذلك ويكون بأسراره، عالما به، محيطا ويكون العلم، هذا

الحكمماما علممل تعممرف عنممدما فإنممك الجديممدة، النمموازل حكممم معرفممة

النمموازل بأحكمماما عارفمما بممذلك تكممون الحكاما إليها ترد التي والقواعد

يسممتطيع فقهيممة، ملكة المرء لدى تتكون الفقهية وبالقواعد الجديدة،

الشرعية.  المسائل أحكاما معرفة بها

أن إلى إشارة فيه وأفقا قد الذي سبل هنا: وأتقتفي وأقوله

قبلممه، ممممن الصممالحين منهممج علممى والسممير التباع، عليه يجب المرء

  اللمممه قمممول منهممما الشمممرعية؛ النصممموص تمممدل ذلمممك وعلمممى

    

      

        )1(

          سبحانه:  الية. وقوله

قمموله فممي المممؤمنين سممبيل ترك من توعد قد  الله إن  بل)2(

          سبحانه: 

. 100:  آية التوبة - سورة 1

. 15:  آية لقمان - سورة 2

23



القواعد منظومة
الفقهية

         

    )1( 

  

 الفقهية القواعد في المؤلف منهج
قد العلم أهل كتب

 حصلتها
نظمتهسا قواعسد وأهسذه

 من

بممأن الفقهيممة، القواعد في المؤلف منهج إلى إشارة البيت هذا في

أنهمما إلممى إشممارة وفيممه بالقواعممد، خمماص المؤلممف وهممذا الكتاب، هذا

السابقين.  العلم أهل من استفاد قد أنه إلى إشارة وفيه منظومة،

أهممل منهممج وهممذا سممبقه، لمممن بالفضممل اعممتراف الممبيت هذا ففي

فممي ورد قممد بممل لهممم، ليممس ممما أنفسهم إلى ينسبون ل أنهم اليمان

النممبي أن الصممحيحين عنهمما- فممي اللممه -رضي أسماء الحديث- حديث

بعقال:  سلم عليه الله صلى ثمموبي كلبممس يعممط لممم بممما  المتش

  زور

  

 فضلهم وأمعرفة السابقين العلم لهل الدعاء
غفرانه مع وأالعفسو

 وأالبر
عظيم المولى جزاهم

 الجر

. 115:  آية النساء - سورة 1

24



القواعد منظومة
الفقهية

فضمملهم، ومعرفممة السممابقين العلممم لهل الدعاء البيت هذا احتوى

سممبقهم، عمممن يترضممون أنهممم والجماعممة السممنة أهل منهج من وهذا

اللممه قممال ولهممذا لهممم، ويممدعون عليهم ويثنون فضلهم، لهم ويعرفون

         وعل-  -جل

        

   )1(وميزتممه، مكانته لبعض بعضهم يعرف  فأهل

ممما علمى ويتعمماونون بممالخير، لبعمض بعضمهم يدعو اليمان وأهل

ورد وقممد لبعممض، بعضهم يدعو أن ذلك ومن  الله إلى يقربهم

ملكا له الله وكل الغيب بظهر لخيه دعا من  أن الحديث في

دعاءبمثممل.  ولك دعا: آمين، كلما يقول مممن اليمممان لهممل  فال

.   ربهم إلى العباد بها يتقرب التي القربات

الفقهيممة، القواعممد مقدمممة مممن بذلك ذلك من المؤلف انتهى

النيممة ومبحممث النيمة، مبحمث عمن الحمديث إلى ذلك بعد وانتقل

آخر.  يوما في نجعله فلعلنا توسع، نوع إلى يحتاج مبحث

ه أسأل وإيماكم يجعلنما وأن لطماعته، وإيماكم يوفقنما أن  الل

كممما المسمملمين، ولجميممع ولكممم لنمما يغفممر وأن عبادته، أهل من

بشممريعته، للحكم المسلمين أمور ولة يوفق -سبحانه- أن نسأله

خيرا.  الله . جزاكم  نبيه بسنة والعمل

.  حسناتكم ميزان في قلتم ما الفاضل: وجعل شيخنا

. 10:  آية الحشر - سورة 1
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القواعد منظومة
الفقهية

الصممولية، القواعممد بيممن الفممرق هممو ممما يقول سائل س: هذا

 الفقه؟ وأصول

لن الفقممه؛ أصممول مبمماحث مممن جممزء الصممولية ج: القواعممد

اللفمماظ معرفممة شمميئين علممى يحتمموي أو يحتمممل، الفقممه أصول

تقريرهمما، خلل من الصولية القاعدة على ويحتوي فيه، الواردة

فيها.  الخلف وبيان عليها، الدليل وإقامة

علم بينما الفقه، أصول علم زبدة هي الصولية فالقاعدة

فممي الخلف على المصطلحات تعريف على يحتوي الفقه أصول

القاعممدة أممما الترجيممح، الممدليل إقامممة الصممولية القواعممد هممذه

أصممول علممم خلل مممن المنتممج النهممائي الحكممم فهممي الصممولية

إليكم.  الله الفقه. أحسن

الحكمماما "قواعممد كتمماب العلماء من كثير يقول: يعد س: وهذا

موضمموعه أن مممع الفقهيممة، القواعد كتب الناما" في مصالح في

كتممب مممن بكممونه أشممبه فهممو المصممالح، علممى الكلما فممي دائممر

خيرا.  الله وجزاكم التوضيح الشرعية. أرجو المقاصد

معمما: المقاصممد المريممن يحتمموي السلما عبد بن العز ج: كتاب

قاعممدة إلممى الفقممه مسممائل أرجممع العممز فممإن الفقهية، والقواعد

ولممذلك فقهيممة، قاعممدة فهممذه المفاسممد، وإلغمماء المصالح، اعتبار

مممن جممزء الشممريعة مقاصممد أن يممذكر العلماء من كثيرا أن نجد

تجلممب المشممقة قاعممدة فمثل الفقهيممة، القواعممد علممم مبمماحث
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القواعد منظومة
الفقهية

قاعممدة الشممريعة، مقاصممد مممن لمقصممد ملحظممة فيهمما التيسممير

المكلف.  لمقاصد ملحظة فيه هذا بمقاصدها المور

جممزء المقاصممد علممم يعتبرون العلماء من كثيرا نجد هنا ومن

الفقهية.  القواعد علم من

الممدليل وجممود يلممزما يقممول: هممل إليكم. وهممذا الله س: أحسن

 الكبرى؟ القاعدة تحت الفرع دخول على

نثبممت أن يصممح ول عليهمما، الدليل إقامة من بد ل ج: القاعدة

جزئيممة كممل فحينئممذ بممدليلها القاعممدة أثبتنمما فإذا دليل، بل قاعدة

إلممى نحتمماج ول تحتهمما، تممدخل فإنهمما القاعممدة، هممذه تحت تندرج

النيممة وجمموب تشمممل بمقاصممدها المممور ذلك: قاعدة دليل. مثال

لثبمات جديمد دليمل إلمى نحتماج ول الصملة، فمي الوضموء، فمي

الفرع دخول نفى من على وإنما القاعدة، في الفرع هذا دخول

القاعدة. نعم.  من ليس أنه على الدليل إقامة القاعدة، في

أهممم عممن الخمموة مممن كممثير إليكممم. ويسممأل اللممه س: أحسن

 خيرا؟ الله وجزاكم الفقهية، القواعد في المؤلفة الكتب

الفقهيممة، القواعممد في المؤلفات من شيئا تناولنا أن ج: سبق

كتمماب: "الشممباه المؤلفممات أحسممن ومممن مؤلف، كل منهج وبينا

كتابممة فيه جمع وقد ونافع، جيد كتاب وهو والنظائر" للسيوطي،

فممي المؤلفممة الكتممب ومممن ونممافع، طيممب كتاب فهو سبقه، من

للعلممم المنتسممبين مممن كممثير علممى ويصممعب عسممير لكنممه ذلممك،

رجب" ففممي ابن كتاب: "قواعد مقاصده وإدراك فهمه، الشرعي
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القواعد منظومة
الفقهية

وفممي والنظممائر" للسمميوطي، "الشممباه كتمماب الولممى المرحلممة

رجب".  ابن "قواعد كتاب المتقدمة المرحلة

ممما وجعممل بعلمكممم، ونفعنمما وأثممابكم، إليكممم، الله س: أحسن

وعلممى محمممد، نبينا على الله وصلى حسناتكم، ميزان في قلتم

أجمعين.  وصحبه آله

ما نواصل وبعد، الله رسول على والسلما والصلة لله الحمد

القواعممد فممي السممعدي الشمميخ لمنظومممة شممرح مممن بممه ابتممدأنا

الفقهية. 

  

 العمل لصحة شأرط النية

النبيمماء أشممرف علممى والسمملما والصمملة العممالمين، رب لله الحمد

لنمما، اغفممر أجمعيممن. اللهممم وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين،

أرحممم يمما علمتنمما بممما وانفعنمما ينفعنمما، ممما وعلمنمما أجمعيممن، ولشمميخنا

الراحمين. 

الفقهية:  القواعد منظومة الله- في -رحمه السعدي ناصر بن الرحمن عبد الشيخ قال

وأالفساد الصلحا فيها

 للعمل

لسسائر شأسرط النيسة

 العمسل
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القواعد منظومة
الفقهية

بالنيممة والمممراد العمممل، لتصممحيح شممرط النيممة أن هنا المؤلف ذكر

الصممطلح فممي بالنيممة ويممراد قصممده، بمعنممى كممذا القصد- يقال: نوى

نواه، قد بأنه قيل الفعال من فعل على عزما فمن الفعل، على العزما

يصممح؛ ل وهممذا  للممه التقممرب قصممد بأنها النية يعرف العلماء وبعض

ونيممة  للممه التقممرب بقصممد صممحيحة نوعين: نيممة على النية لن

حكمه.  ولكل النيات، أنواع من أيضا وهذه لغيره، التقرب

عممدما عممدمه مممن يلزما ما بالشرط يراد هنا: شأرط وأقوله

مثممال لذاته، عدمه ول الحكم وجود وجوده من يلزما ول الحكم،

انتفمماء الطهممارة انتفمماء مممن يلممزما للصمملة، شرط ذلك: الطهارة

أو الصملة، وجمود الطهارة وجود من يلزما ل لكن الصلة، صحة

انتفاؤها. 

للعمممل، شممرط النية بأن القاعدة هذه عن المؤلف عبر هكذا

أنواع:  على والشروط

للوضمموء، الطهممارة اشممتراطمثسسل:  الصسسحة شأسسروأط منها

شممرطه بوجممود إل الفعممل يجب ل بحيث للوجوب شروط ومنها

النسممان أن قممدر لو لكن الحج، لوجوب شرط مثل: الستطاعة

لوجمموب شممرط فالسممتطاعة حجممه، لصممح حممج المسممتطيع غيممر

شممرط هنمما: النيممة المؤلممف فقممول لصحته، شرطا وليست الحج،

شممرط به يراد وأن الصحة، شرط به يراد أن بين متردد للعمل

لن المعنييمممن؛ جميمممع يقمممال: الممممراد أن يمكمممن ول الوجممموب،

معنيممان الواحممد بمماللفظ يممراد أن يصممح ول متنافيممان، المعنييممن
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القواعد منظومة
الفقهية

في بذلك المراد البيت آخر في المؤلف بين قد ولكن متنافيان،

للعمل.  والفساد الصلح قوله: بها

العممل، لصمحة شمرط المؤلمف عنمد النية أن على ذلك فدل

المكلفيممن أفعممال بعممض أن وهو آخر، أمر هذا على يؤخذ ولكن

نية.  فها يوجد لم ولو تصح،

الفعل، هذا العبد ينو لم ولو يصح فإنه الدين، أداء ذلك مثال

وإزالممة القارب، على النفقة ومثله  لله التقرب به ينو ولم أو

ذلممك فممدل النية، معها توجد لم ولو تصح، أعمال النجاسة. هذه

مممن لن وذلممك نظممر؛ إعممادة إلى تحتاج المؤلف عنونة أن على

نية.  معه يكن لم ولو يصح، ما العمال

فقممالوا: آخممر بعنوان القاعدة هذه عن العلماء بعض عبر وقد

الحنفيممة؛ هممم القاعممدة هممذه يجعممل مممن وأكثر بنية، إل ثواب ل

يقولممون: ولكنهممم النية، بدون العمال من كثيرا يصححون لنهم

عنممد الوضمموء فممإن لممذلك النيممة، وجممدت إذا إل الثممواب يوجد ل

لممم ولممو صممحيح والغسممل المكلف، ينوه لم ولو صحيح، الحنفية

لصممحة يشممترطون ذلممك خلف علممى والجمهممور المكلممف، ينمموه

النية.  والغسل الوضوء

وضممعف الجمهممور، مذهب صحة على تدل القاعدة هذه وأدلة

آخممر بعنمموان القاعدة لهذه العلماء عنون ولذلك الحنفية، مذهب

بقمولهم: الممور؛ وعممبروا بمقاصممدها، عنوانهما: الممور في فقالوا
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القواعد منظومة
الفقهية

وقممالوا: القلمموب، وأعمممال والفعممال القمموال ذلممك فممي ليممدخل

أشمل.  ذلك ليكون بالنيات؛ يعبروا ولم بمقاصدها،

مسسسن عسسسدد العنسسسوان هسسسذا علسسسى يلحسسسظ وألكسسسن

المقصممد جعممل فيممه قممولهم: بمقاصممدها أن منهمماالملحظسسات: 

تكممون المقاصممد وإنممما مقاصممد، لها ليس والمور بالمور، مناطا

للمكلفين.  وإما للشارع، إما

مقصممد، لممه الفعممل يقممال: إن أن يصممح ل فممإنه الفعممال وأما

++بممأن ثانيمما انتقممد كممما للمكلممف، أو للشممارع المقصممد وإنممما

لن المممور؛ مممن أمممر الممذات لن الذوات؛ يشمل قولهم: المور

    وعل-:  -جممل قممال كممما الشممأن هممو المر

   )1(بمعنى المر لن الطلب؛ هنا بالمر المراد  وليس

ول يقولوا: أوامر، ولم هنا: أمور قالوا وهم أوامر، جمعه الطلب

نقممول أن لنا يصح فل بالذوات، الشرعية الحكاما تناط أن يصح

بأفعمممال الشمممرعية الحكممماما تنممماط وإنمممما جمممائز، مثل: الجمممدار

ونحممو الجممدار، همدما الجمدار بيمع الجمدار، فيقال: بنمماء المكلفين،

الفعال.  من ذلك

فلعممل ولممذلك يصممح، ل فهممذا بالممذوات الحكمماما تنمماط أن أما

يقممال: العمممال أن النيممة قاعممدة بها تعنون التي العناوين أصوب

أن شممك ول  النممبي لفممظ وافقنمما قممد نكممون وبممذلك بالنيممات،

نشممير أيضا وبذلك المطلوبة، المور من  النبي للفظ الموافقة

قممال فإن ذلك، في الوارد الحديث وهو القاعدة، هذه دليل إلى

. 97:  آية هود - سورة 1
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القواعد منظومة
الفقهية

أحمموال ول القمموال، فيممه يممدخل ل بالنيممات العمممال قائل: قولنا

تدخل القوال أن الصواب بل خاطئ، فهم له: هذا قيل القلوب

     اللممه قممول ذلممك علممى ويدل الفعال، في

      

         )1(القممول  فسمى

فممدل فعل، سممماه بعممض إلممى بعضهم الشياطين به يوحي الذي

العمال.  مسمى في تدخل القوال أن على ذلك

مسمممى فممي يممدخل مممما أيضمما فإنهمما القلمموب أحمموال وأممما

مممن أعمممال والخمموف. هممذه مثل: الرجاء عمل كانت إذا العمال

قائل: قال فإن القاعدة، في فتدخل أعمال فهي القلوب أعمال

ويحتمممل الفعل، صورة به يراد أن يحتمل بالنيات العمال قولنا

فهذه الفعل، كمال به يراد أن ويحتمل الفعل، صحة به يراد أن

فل عديممدة، معان بين متردد والتقدير تقدير، إلى تحتاج القاعدة

بممه، القاعممدة نقممدر أن أجممل مممن المعاني تلك أحد يعين أن بد

بهمما يممراد قاعمدة القاعدة هذه فيقال: إن مجملة القاعدة فحينئذ

ل لنممه الشممرعي؛ العممرف علممى فتحمل الشريعة، أحكاما معرفة

الصمملة صورة فإن الفعال، صورة على القاعدة تحمل أن يصح

بممدون يصمملي إنسان يوجد أن يمكن أل نية يوجد لم ولو توجد،

الحكممم المممراد لكممن ممكممن، نيممة بممدون ويغتسممل ويتوضممأ نيممة،

بممد فل شممرعية، وألفاظ شرعي عرف عن نتكلم لننا الشرعي؛

أن تقممرر إذا الشرعية والمعاني اللفاظ على القاعدة نحمل أن

. 112:  آية النعاما - سورة 1
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القواعد منظومة
الفقهية

دليممل فممما القاعممدة، هممذه بممه عنممونت ممما أولى هو العنوان هذا

القاعدة؟. 

النصمموص مممن عممدد عليهمما ويممدل الشريعة، في ثابتة القاعدة

         سبحانه:  قوله منه

          

         

    )1(وكما     وعل-:  -جل قال  

        )2(سبحانه:  قال  كما  

          

)3( . 

ما ومنها الحاديث، وكذلك عديدة، القاعدة معنى في فاليات

نقممال:   النممبي أن  معاذ حديث من السنن في ورد غممزا  م

 النمبي أن المسمند فمي وجماء  نموى مما له فإنما عقال، يريد

بعممض تكلممم وقد  بنيته أعلم الله الصفين بين قتيل  ربقال: 

لم فيه الصحابي أن جهة من الحديث هذا إسناد في العلم أهل

الصممحابي اسم في أحال رواه الذي الراوي أن والصواب يذكر،

واردا الحديث وكان قال، قال: إنه فإنه قبله، الذي الحديث إلى

ولممذلك قبله، الذي الحديث إلى فأحاله مسعود، لبن حديث بعد

رجمماله، وثممق ممممن الحديث الله- بأن -رحمه الحافظ عليه حكم

قممال:   النبي أن الخر الحديث في وجاء موثقون، قال: رجاله

. 19-18:  آية السراء - سورة 1

. 20:  آية الشورى - سورة 2

. 114:  آية النساء - سورة 3
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القواعد منظومة
الفقهية

مممن المعنممى هممذ ورد وقممد  نيمماتهم علممى الناس الله يبعث ثم

وقمماص أبممي بن سعد حديث في وجاء الصحابة، من عدد حديث

إل اللممه وجه بها تبتغي نفقة تنفق لن  إنكله:  قال  النبي أن

عامرأتممك.  فممّي فممي فممي تجعلممه ممما حممتى عليهمما، أجرت  وأجم

سممعيد بممن يحيممى رواه ممما القاعممدة هذه على به استدل حديث

أميممر عن وقاص، بن علقمة عن التيمي، إبراهيم بن محمد عن

اقممال:   النممبي أن  الخطمماب بن عمر المؤمنين العمممال  إنم

اللممه إلممى هجرتممه كانت فمن نوى؛ ما امرئ لكل وإنما بالنيات،

دنيمما إلممى هجرته كانت ومن ورسوله، الله إلى فهجرته ورسوله

ذاإليممه.  همماجر ممما إلممى فهجرتممه ينكحهمما امممرأة أو يصمميبها،  وه

صممحيحيهما ومسمملم- فممي -البخمماري الشمميخان رواه قممد الحديث

أهممل تلقمماه وقد السنن، أهل رواه كما الكتب، أصح هما اللذين

عنممه وقممال صممحيحه، البخمماري الممماما بممه وصممدر بالقبول، العلم

وأصممول العلممم أصممول وجعلممت العلم، ثلث الشافعي: إنه الماما

الحديث.  هذا منها أحاديث ثلثة الدين

يمراد النيممة العلمماء: بمأن قممال النية؟ فائدة فما ذلك تقرر إذا

مهمان:  أمران بها

للممه هممو هممل المنمموي، العمممل وتمييز الخلصالوأل:  المر

علممى وجممدها الفعال في العبد نظر وإذا ولغيره؟ لله أو وحده،

أنواع:  ثلثة

يمكممن ل بحيممث عبممادة، يكممون أن يتمحض ماالوأل:  النوع

هل الصلة مثل العبادة، لجهة مغايرة جهة على العبد يفعله أن
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القواعد منظومة
الفقهية

العبممادة؟ غيممر جهممة علممى صلة الخلق من أحد يصلي أن يمكن

مممن فيممه بممد فل عبادة، يكون أن يتمحض الفعل يمكن. فهذا ما

ثلثممة علممى الفعممل هممذا مثممل فممي والنمماس النمماس، لكممل النيممة

أقساما: 

مممن الله وجه به يبتغي الفعل هذا فعل منالوأل:  القسم

وهممو الموحممد، وهممو المثمماب، هممو فهممذا الخممرة، ينيلممه أن أجممل

    وعل-:  -جممل قممال كممما للجممر المسممتحق

       

    )1( . 

للممه طاعة الفعل هذا يفعل منالناس:  من الثاني النوع

أن أجممل مممن للمه يصمملي فهمو فقممط، الممدنيا ينيلمه أن أجل من

فهممذا دنيويممة، فائممدة علممى يحصل أو اختباره، في يتجاوز يجعله

أجممر لممه وليممس الممدنيوي، الثممواب من له يحصل ما إل له ليس

     سممبحانه:  قمموله ذلك ودليل أخروي،

           

    )2(كانت إذا جهنم يصلى بأنه عليه  وحكم

ذكممر ثممم فقممط الدنيا إل بها يريد ل الوجه هذا على كلها أفعاله

 ذكره السابق الول القسم أهل وهم الخر الصنف

ولغيممره للممه قربممة الفعممال هممذه يفعممل من الثالث القسم

فهممؤلء اللممه لغيممر العبممادة يصممرف أو غيره ويعبد الله يعبد فهو

. 5:  آية البينة - سورة 1

. 18:  آية السراء - سورة 2
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القواعد منظومة
الفقهية

قممال كما السلما دين أصل ناقضوا الذين وهم الشرك أهل هم

ّنُه  حكمهم وعل- مبينا -جل ِرْك َمْن ِإ ِه ُيْش ّل ْد ِبال َقمم ّلممُه َحممّرمَا َف ال

ِه ْي َل ّنَة َع ْلَج ُه ا َوا ْأ ّناُر َوَم ِلِميَن َوَما ال ّظما ٍر ِمممْن ِلل ْنَصمما بمد  ول) )3  َأ

المتابعممة شممرط وهممو العبممادات فممي الخممر الشممرط يلحممظ أن

 التية القواعد في ذكر له وسيأتي

عبممادة يكممون أن يتمحض ل ما الفعال من الثاني النوع

جهة ليست جهة على يفعل وقد العبادة جهة على يفعل قد بل

ك أمثلمة وممن العبادة ّد القريمب علمى النفقمة ذل ْين وَر ّد ّد الم وَر

ّد العارية عبمادة يكمون أن يتمحمض ل فهمذا لصحابها الموال وَر

جهممة غيممر جهممة علممى يفعل وقد العبادة جهة على يفعل قد بل

 أقساما ثلثة على فيه والناس العبادة

مسممتحقا كممان لله قربة الفعل هذا فعل من الوأل القسم

تنفممق لممن إنك  السابق سعد حديث ذلك ودليل والثواب للجر

فممي تضممعه ممما حممتى عليهما أجممرت إل الله وجه بها تبتغي نفقة

العمل بهذا نوى لكونه الجر؛ باستحقاق له فحكم  امرأتك فّي

والثممواب، الجممر يسممتحق لممم نيممة بممدون أنفق من  لله القربة

الثممواب باسممتحقاق جمماءت التي المطلقة النصوص نحمل وبذلك

كان إل غرسا تغرس لن  إنكحديث:  مثل الفعل، هذا مثل في

فهممذا بمعنمماه، ورد ما أو  لك صدقة منه أخذ وما منه، أكل ما

السابق.  المقيد الحديث على يحمل

. 18:  آية السراء - سورة 3

36



القواعد منظومة
الفقهية

النسساس: مسسن الثاني الفعال- النوع من الثاني النوع

ذلمك: مثمال الله، لغير قربة يفعله من الفعل هذا يفعلون الذين

مممن كممذلك يكممون فممإنه اللممه، لغيممر عبممادة العاريممة رد مممن

عبادة كونها ينوي التي الفعال من شيئا صرف لنه المشركين؛

ممن كمان العبممادة بنيمة اللمه لغيمر شمميئا صمرف ومن الله، لغير

المشركين. 

وإنممما العبممادة، نية بدون الفعل هذا فعل منالثالث:  النوع

بممه يستحق ل فهذا الدنيوية، للفائدة أو للتقوى، أو للعادة، فعله

ثوابا.  ول أجرا،

وتممرك الزنا، ترك مثل التروكالفعال:  من الثالث النوع

فممي فالنمماس المحرمممات، مممن وغيرذلممك الممدخان، وترك الخمر،

صنفين:  على الفعل هذا مثل

الجممر فممي رغبممة المحرمممات هممذه ترك منالوأل:  الصنف

والثواب.  الجر فيستحق والثواب،

التقممرب بممذلك ينوي ل نية، بدون تركه منالثاني:  الصنف

لممه أفممود لنه تركه؛ أو ذهنه، على يرد ل لنه تركه؛ وإنما  لله

والمالية والصحية البدنية الضرار أجل من الخمر ترك دنياه في

يسممتحق ل هممذا فحينئممذ للممه، يممتركه ولممم الخمممر، على المترتبة

يكممون إنممما والثممواب، والجممر للممه يتركه لم لنه والثواب؛ الجر

 نوى.  ما امرئ لكل وإنما  لقوله بالنية؛
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العمممال مممن العلممم طلممب منزلممة هممي فممما ذلممك، تقممرر إذا

فممالمراد الشرع أهل لسان في العلم أطلق نقول: إذا السابقة؟

يتمحممض الممذي الول الصممنف من هو وحينئذ الشرعي، العلم به

ينيلنا أن أجل من الله وجه به ننوي أن بد فل عبادة، يكون أن

اللممه وجممه بممه نريد وإنما دنيويا، حظا به نريد ل الخروي، الجر

مثل: العلوما سائر طلب وأما الخروي، الجر ينيلنا أن أجل من

عليهمما يطلممق أل هذه في فالصل والفيزيا ومثل: الكيميا الطب،

وهممذا الول، الصممنف ++خلف تقيممد وإنما بإطلقه، العلم اسم

وإعانممة للممه، قربممة العلمموما هممذه طلممب فمن الثاني؛ القسم من

والثممواب، الجر بذلك يستحق فإنه الله لمر وتحقيقا للمسلمين

ممما إل يسممتحق ل فإنه نية، بدون أو الدنيا، من لمر فعله ومن

فوائممد مممن الولى بالفائدة يتعلق ما هذا الدنيا، في عليه حصل

الخلص.  وهو النية،

ممما منها العمال فإن المنوي، العمل تمييزالثانية:  الفائدة

ذلممك: أنممت مثممال بالنيممة فنميزهمما عادة يقع ما ومنها عبادة، يقع

وتريممد الجمعممة، بممذلك تريممد وتغتسممل عبادة، فهذا للتبرد تغتسل

النيممة، بينهممما؟ المفرق ما عبادة، فهذا الكبر، الحدث رفع بذلك

العمممال فممرض بيممن النية: التمييممز بواسطة به يميز مما وكذلك

ركعتان، كلهما الفجر؟ وصلة الفجر سنة بين الفرق ما ونفلها،

المسممتحبة، السممنة بممالولى فتنوي النية، في بينهما يقال: الفرق

الواجب.  الفرض الثانية بالصلة وتنوي
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بيممن النيممة: التمييممز بواسممطة بممه التمييممز يحصممل مممما وكذلك

صمملة بيممن تفرقممون فممأنتم الواجبممات، وأعيممان الصمملوات، أعيان

الصمملتين مممن كممل صممورة أن مممع بالنيممة، العصممر وصلة الظهر

محممل أن شممك فل ذلممك تقممرر إذا النية، فوائد من فهذا واحدة،

النيممة محممل كممون أممما بدعممة، بهمما التلفممظ وأن القلب، هو النية

ذلممك، فممي خلف يقممع ولممم منهمما، المعقول هو هذا فلن القلب

 باللسان؟ النية نعقد أن القلب نية مع يصح هل لكن

النبي حال إلى والرجوع العبادات: التوقيف، في نقول: الصل

 النبي عن يرد ولم ذلك، في له والمتابعة  بشمميء تلفممظ أنه

لك أصلي أن نويت إني يقل: اللهم لم العبادات، في نواياه من

مخالفمما بها وتلفظ بالنية، جهر من يكون فحينئذ الفلنية، الصلة

.   النبي لهدي

ه ذكمروا العلمماء بعض أن بذلك يتعلق مما ظ يشمرع أن التلف

أمرين:  في بالنية

كفيممه:  قال  النبي لن الحج؛ نسك فيالوأل:  المر  لبي

حجة في  عمرةقال:   حجة اللهم  لبيكوقال:   عمرة اللهم

  .

بعممض فإن الذبائح، وذبح الهدي، ذبح النسكالثاني:  وأالمر

يقول: الذابح أن وذلك ذلك؛ في بالنية يتلفظ أنه ذكروا العلماء

وإليك.  منك هذا اللهم أكبر، والله الله باسم
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تلفظما ليسمت القموال وهمذه الفعمال، همذه أن يظهر والذي

تلفظمما وليممس العبادة، أول في وارد وذكر نسك، هي بل بالنية،

مشروع ذكر وهذا أكبر، بقولنا: الله الصلة نبتدئ أننا كما بالنية،

نسممك فممي المممر كممذلك بالنيممة، تلفظمما وليممس الصلة، أول في

بممدء فممي يقول أن للنسان يشرع ل ولذلك الذبائح، وفي الحج،

لن الفراد؛ أو التمتع، أو القران، حج نويت إني المناسك: اللهم

.   النبي لهدي مخالف هذا

الذبيحة أذبح أن نويت إني يقول: اللهم أن له يشرع ل كذلك

التلفممظ أن علممى ذلممك فممدلنا بالنيممة، التلفممظ هممو وهذا الفلنية،

لهممدي مخممالف هممو بممل مشروعا، ليس العمال جميع في بالنية

الواجبمممات فمممي تمممدخل النيمممة فمممإن ذلمممك، تقمممرر إذا  النمممبي

تكممون فل العبممادات، تميممز بالنيممة لنممه إشممكال؛ بل والمستحبات

أو السممتحباب، وجممه علممى الشممارع طلبهمما الممتي المكلف أفعال

اللممه أمممر موافقممة العبممد بهمما نمموى إذا إل عبممادة الوجمموب وجممه

سبحانه.  وطاعته

فالمباحممات المباحممة، الحكمماما مبمماحث في النية تدخل وكذلك

كونها إلى مباحة أمورا كونها من أعمالها تقلب بل النية، تدخلها

طاعممة علممى التقمموي بنومه ينوي ناما من ولذلك مستحبة، أمورا

تنمماول ومممن والثممواب، الجممر بممه يسممتحق مممما نممومه كممان الله

وأداء الصمملوات، أداء علممى بممه يتقمموى أن أجممل مممن الطعمماما

العبد بها يستحق التي المشروعة المور من ذلك كان الفرائض

العمممال فممي تممؤثر النيممة أن علممى يممدل مممما والثممواب، الجممر
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فعممل مممن فممإن المحرمممات، فممي تممدخل النيممة إن بممل وتقلبهمما،

.  العقوبة استحق له ناويا المحرما

ًيا يكن ولم المحرما، فعل من أما ل فممإنه المحممرما، لفعممل ناو

بممه تؤاخممذ ل والخطممأ خطممأ، فعلممه يعتممبر بممل العقوبممة، يسممتحق

      :-  وعل -جل قال كما الشريعة،

    )1(مسلم-:  صحيح في - كما الله  قالفعلت  قد

 الخرى:  الرواية فينعم الله  قال:  قمموله ذلممك علممى ويدل

 . )         )2وعل-:  -جل

الخطممأ فممإن معنييممن، بيممن الخطممأ لفممظ في يفرق أن بد ول

ولممذلك الطاعة؛ خلف على ويطلق الصواب، خلف على يطلق

العاصممي، بممه يممراد والخمماطئ يصممب، لممم مممن به يراد المخطئ

علممى يطلممق الخطممأ لفممظ فممإن الصممطلحين، هذين بين فيفرق

التفريممق عممدما بسممبب الطوائممف بعممض ضلت وقد معا، المرين

المرين.  هذين بين

بممه ناويمما المبمماح المممر يفعممل قممد العبممد فممإن ذلك تقرر وإذا

فممي السممباب وفعممل يزنممي، أن أراد :مممن ذلممك مثممال المحرما،

فعل فعممل فهممذا فواقعهما، أجنبيممة يظنهما امرأتمه فصممادف ذلمك،

الفعممل إثممم فيقال: يستحق المحرما، الفعل يفعل أن ونيته مباحا

المحممرما؛ الفعممل علممى المترتبممة النتائج يستحق ل لكنه المحرما،

نوعان:  المحرما الفعل على المرتب الثم فإن

. 286:  آية البقرة - سورة 1

. 5:  آية الحزاب - سورة 2

41



القواعد منظومة
الفقهية

علممى المترتبممة والثار النتائج على وإثم الفعل، ذات على إثم

آثممار، ذلممك علممى ترتممب قممد حينئممذ فممإنه بأجنبية، زنا الفعل: من

المممرأة إفسمماد ومنها والده، غير على الجنبي الولد منها: إدخال

الثار.  من ذلك غير إلى…زوجها على

َمممن لكممن الفعممل، بآثممار ويعمماقب ذاتممه، بالفعل يعاقب فالعبد

َعَل إثم دون الفعل إثم إل يستحق ل فإنه محرما يظنه المباح ف

معتبرة، الحكاما وسائل أن على يدلنا وهذا عليه، المترتبة الثار

فممي قاعممدة يعقد المؤلف ولعل الحكاما، تغيير في أثرا لها وأن

والمقاصد.  الوسائل أحكاما

أثممرا لهمما أن كما اللفاظ في أثر لها النية فإن ذلك تقرر إذا

نوعين:  على المكلف ألفاظ فإن العمال، في

ه، الممراد يبين دليل قارنه ماالوأل:  النوع نعممل فحينئممذ ب

فممإن طلقهمما، ثم زوجته، مع تشاجر ذلك: من مثال الدليل، ذلك

المعممروف، الطلق الطلق بلفممظ يريد أنه على دليل المشاجرة

القرينة.  بهذه فيعمل

المرأة تكون ظاهره-: أن عن اللفظ يصرف -مما آخر ومثال

الحبممل فيحممل الممزوج، فيممأتي نحمموه أو بحبممل مربوطممة مقيممدة

الطممالق فلفممظ طممالق، الن أنممت لله يقول: الحمد ثم ، فيفكه،

مممن النفكمماك بممه يممراد وإنممما المعممروف، الطلق به يراد ل هنا

وجممدت الممتي القرينة ذلك؟ به المراد أن على الدليل الحبل. ما

معه. 
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فممإن الهممازل؛ الطلق: بيممع كتمماب غيممر فممي ذلممك أمثلممة ومن

المعروف.  البيع ليس به المراد أن تبين قرينة معه الهازل

تعيممن قرينممة معممه ليممس مممااللفساظ:  مسسن الثاني النوع

المممراد على فتحمل صريحة نوعين: ألفاظ على فهذا به، المراد

النسان تلفظ ذلك: إذا مثال القائل، نية إلى يلتفت ول لغة، بها

البيع بلفظ النسان تلفظ إذا طلق، قد بأنه يحكم فإنه بالطلق،

أراد قمد بمأنه عليمه يحكمم حينئمذ فمإنه همذا؛ ثوبي صريحا: بعتك

البيع.  حقيقة

ومثممال صممريحة، وليسممت كنايممة تعتبر ألفاظالثاني:  وأالنوع

يقممع قممد فهممذا لهلممك، لزوجته: اذهممبي قال إذا الطلق في ذلك

معمه وجممدت إذا إل الطلق بمه نوقمع ل لكننا الطلق، عن كناية

بممه المممراد أن وتممبين تعيممن، القائممل من نية أو دليل، أو قرينة،

الطلق. 

 العبادات؟ في ركن أو شرط النية هل

أنهمما يممرى مممن فمنهم فيه، الفقهاء بين الخلف وقع مما هذا

والركممن: الشرط بين والفرق ركن، أنها يرى من ومنهم شرط،

مممن جممزء الركممن بينممما للمشممروط، سممابقا يكممون الشممرط أن

أجزائه. 

فممي أو الوضمموء، أول في النية ذكر يقول: إن الفقهاء وبعض

الفعل أثناء في النية حكم واستصحاب شرطا، يعتبر الفعل أول

ة وجمهمور ركنا، يعتبر ذكمر فيقولمون: إن ذلمك يعكسمون الحنابل
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-أيضمما- شممرط. حكمها واستصحاب شرط، العبادة أول في النية

شرطا.  حينئذ تكون فإنها الفعل، تسبق النية أن لنا تقرر وإذا

يجرنا وهذا العبادة، في ركن فإنها للفعل، المقارنة النية وأما

 النية؟ النية وقت هو ما وهو مبحث، إلى

الصممل، هممو هممذا المنوي للفعل مقارنة تكون أن فيها الصل

للفعل، النية سبق وصحح العمال بعض في جاء الشارع أن إل

صممح الليممل فممي نمموى مممن بممأن جمماءت الشممريعة ذلك: أن مثال

مسمتثنى فهمذا الصمياما، لول مقارنمة نيتمه تكمن لم ولو صيامه،

.  القاعدة أصل من

النيممة تكممون مممتى النيممة، شروط عن للحديث ذلك بعد ننتقل

 تكون؟ ل ومتى معتبرة، صحيحة

إذا فممأنت بممالمنوي، العلممنها:  الشروأط من عدد هناك

عالممما تكممن لم وما عالما، تكون أن بد فل شيئا تنوي أن أردت

تنويه.  أن يصح ل به

تنمموي أن يمكممن ل لنممه بممالمنوي؛ الجممزماالثاني:  وأالشرط

الجممزما يجعممل العلممماء وبعممض جازما، كنت إذا إل وتقصده شيئا

لها.  شرطا يجعله ول النية، أركان من ركنا

ّيممز غيممر فالصممبي التمييز،الثالث:  وأالشرط يتمحممض ل المم

لممه قالوا: ليس منه، النية اعتبار يصح ل وحينئذ صحيح، قصد له

نية. 
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قصممد له يتمحض ل العاقل غير لن العقل؛الرابع:  الشرط

نيمماتهم، تعتممبر ل والسكران والمجنون النائم فإن ولذلك صحيح؛

بفعلممه الطلق بوقوع نحكم السكران وكون نيات، لهم كانت إن

الحكمماما ربممط باب من هو وإنما نيته، اعتبار باب من هذا ليس

للنية.  نظر بدون بأسبابها

وهمموالفقهسساء:  بعسسض يسسذكره خسسامس شأسسرط هنسساك

ل الشممرط وهممذا عبمماداته، تصممح ل الكممافر قممالوا: لن السمملما،

لن وذلممك النيممة؛ فممي شممرطا السمملما نجعممل أن يصح ل يصح،

بيعممه، مثممل طلقممه، مثممل المممور من عدد في نيته تعتبر الكافر

مممن معتممبرة النيممة أن علممى ذلممك فممدل يمينممه، مثل نذره، مثل

المسلم.  غير من كانت وإن تصح، النية وأن الكافر،

تصح كيف فحينئذ الكافر من تصح ل قائل: العبادات قال فإن

 نيته؟

علممى تقممع قممد بممل عبممادة، تكون أن تتمحض ل النية قلنا: إن

أنممه معناهمما ليممس الكممافر عبادات صحة وعدما العبادة، غير جهة

ِدث: هل مثل نيته تصح تصممح ل المحدث؟ من الصلة تصح المح

ِدث، من الصلة الصمملة صممحة فعممدما معتممبرة، نيتممه أن مع المح

شمميء هممذا النيممة، اعتبممار عدما على يدل ل العبادة صحة وعدما

.  النية مباحث من

تممدخل النيممة العلممماء: أن ذكممر وقممد يطول، فيها الكلما والنية

مممن وممما الفقهية، البواب من كثير وفي العمال، من كثير في
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الطهمارة، ذلمك: أحكماما مثمال ممدخل، فيمه وللنية إل فقهي باب

التممبرد ُغسممل بيممن التمييممز فيهمما، والعبممادة العممادة بيممن التمييممز

…الممتيمم بيممن التمييز الوضوء، أنواع بين التمييز الجنابة، وغسل

بمماب فممي النيممة العلماء. فممدخلت بإجماع النية له يشترط التيمم

سواء الصلوات أنواع بين يميز الصلة باب في وكذلك الطهارة،

واحدة.  تكن لم أو واحدة، صورتها كانت

نظممرا النيممة؛ مبمماحث الشممافعية فقهمماء بعض فيه تعمق ومما

ّددوا بالنية، التلفظ يشترط بعضهم لن وضيقوا الخلق، على فش

يتصممور لممم مممن أن يرى الشافعية فقهاء بعض أن حتى عليهم،

تكممون ل صمملته فممإن فيهمما، البممدء أثنمماء الصمملة أفعممال جميممع

ّبر، يقول: عندما ولذلك صحيحة؛ َك بممد ل الصمملة تنمموي وعنممدما ُت

علممى مشممقة فيممه وهممذا حينئممذ، الصمملة أفعممال جميع تتصور أن

فهممم ولممذلك بمثلممه؛ الشممريعة تممأت لممم عليهممم وحممرج العبمماد،

الخلق.  صلوات من كثيرا يبطلون

الشممافعية فقهمماء أحمموال مممن كممثير فممي النسممان تأمممل وإذا

لممذلك ذلممك؛ بسممبب الوسمماوس أنفسهم على أدخلوا قد وجدهم

لنممه بتكممبيرته؛ يقتنممع ول المممرات مئات يكبر منهم النسان تجد

ِو لم الصمملة؛ أفعممال من فعل نسي حينئذ الصلة أفعال جميع ين

مممرات طهممارته منهممم النسممان يعيممد الطهممارة في تجدهم لذلك

ذلك.  بسبب عديدة

وبيممن فرضممها بيممن فنفممرق الزكمماة، مبمماحث في النية وتدخل

الصممياما؛ مباحث في وكذلك  الله إلى التقرب بها وننوي نفلها،

46



القواعد منظومة
الفقهية

حممديث فممي ذلممك ورد كممما النية، بتبييت إل يصح ل الصياما فإن

ّوي بأسانيد الصحابة من عدد النممبي- صمملى أن بعًضمما بعُضممها يقمم

نوسلم- قممال:  عليه الله ّيت لممم  م فل الليممل، مممن الصممياما ُيممب

كممان وإن حفصممة، حممديث ذلممك فممي إسممناد وأقمموى  لممه صياما

تأمممل إذا لكممن العلمم، لهممل مقممال فيممه لوحممده حفصممة حممديث

وجممدها ذلممك في الواردة والحاديث الشرعية، النصوص النسان

النية.  تبييت وجوب في بعضا بعضها يقوي

النممبي- أن الحمماديث مممن عممدد فيه ورد فقد النفل صياما أما

فممدل النهممار، أثناء في الصياما ينوي وسلم- كان عليه الله صلى

النهممار، أثنمماء فممي الصممياما ينمموي أن العبممد يجممزئ أنه على ذلك

الطلق، والصل دليل، إلى يحتاج الزوال قبل بما ذلك تخصيص

يصمموما، أن له جاز نهاره، أثناء في يأكل لم النسان أن داما ما

الشمس.  غروب على قليلة ساعات إل يبق لم ولو

أنممواعه، بيممن فنفممرق الحممج، مبمماحث فمي النيممة تدخل وكذلك

بيممن ونميممز ذلمك، غيممر إلممى… والسمعي أفعاله: الطواف، وننوي

وهممذا قممدوما، طممواف وهممذا إفاضممة، طممواف الطواف: هذا أنواع

مممن ذلممك غيممر إلممى… مطلممق نفممل طممواف وهذا وداع، طواف

النواع. 

بممالمعروف، المممر بمماب وفممي الجهمماد، باب في تدخل وكذلك

وسممائر الجممارة بمماب وفممي البيع، باب وفي المنكر، عن والنهي

َق والطلق، النكمماح أبممواب وفممي المعمماملت، ُفممّر فممي بالنيممة و
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وهممذا عمممد، شممبه قتممل وهممذا عمممد، قتل الجنايات: فهذا مباحث

خطأ.  قتل

باب وفي القضاء، باب وفي والنذور، اليمان باب في وكذلك

َيميممَن  أّنالحديث:  في ورد ولذلك اليمين؛ ُقك ممما علممى ال ّد يصمم

الحممالف، نيممة بحسممب تكممون أن اليمين في  الصلصاحبك.  به

اليميممن تكممون فممإنه النمماس، مممن لغيرك مقدما ذلك كان إذا إل

صممحيح فممي ذلممك ورد كممما صمماحبك بممه يصممدقك ما على حينئذ

ينبغي ومكانة أهمية لها النية مباحث أن على ذلك فدلنا مسلم،

بها.  العناية بنا

النيممة: النيممة بمبطلت متعلممق وهممو بالنيممة، متعلق مبحث وهنا

ُعها، يبطلها النيممة، قطع أو نوى الصلة أثناء وفي صلى فمن قط

الممتردد أيضا النية يبطل ومما صلته، تصح ول نيته تبطل فحينئذ

الفقهاء أن إل صحيحة، نية فيه تتحقق لم الجازما غير لن فيها؛

لعسممر نتيجممة فيهمما الممتردد وقممع المسممائل مممن عددا استثنوا قد

ّي..  الجزما ِو ْن بالَم

ول اليمماما، أحممد صمملوات مممن صمملتا نسممي بمن لذلك ومثلوا

يصمملي أن لممه قالوا: يشممرع نسيها، التي هي الصلوات أي يدري

يممتردد أنممه مممع بيقيممن، الواجب من ليخرج المس صلوات جميع

نفممل، هممي أو فممرض هممي هل الصلوات هذه من صلة كل في

ِفَر التردد وهنا ُت ْغ الجزما.  مراعاة لمشقة ا
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منهمما: أعلممى هممو لمممن بالنيممة النتقممال أيضا النية يبطل ومما

فممرض صمملة إلممى صلته قلَب نوى ثم ، مطلقا، نفل نوى فمن

نمموى لممو ممما بخلف النفممل، مممن أقمموى الفممرض لن يصممح؛ لممم

فممإن نفممل؛ إلممى قلبهمما نمموى الصمملة فممرض أثنمماء فممي العكممس،

ذلك.  يصححون العلم أهل جماهير

شيئين بفعله العبد ينوي أنبالنية:  المتعلقة المورأ وأمن

كممل كممان يقممال: إذا ذلممك؟ يفعممل أن للعبد يصح فهل متغايرين،

بفعلممه العبد ينوي أن يصح لم لذاته، مقصودا الفعلين من واحد

معا..  المرين

تكممون أن ركعممتين بصمملة ينمموي أن للعبممد يصح ذلك: ل مثال

الفجمر سمنة ممن كل لن الفجمر؛ صملة وعمن الفجمر سمنة عن

إحممدى يممدخل أن يصممح فل لممذاتها، مقصممودة الفجممر وصمملة

الخرى..  في الصلتين

ومثممال لممذاته، مقصممودا ليممس الفعلين أحد كان إذا ما بخلف

ّنة ذلك مقصممودة ليسممت -هذه المسجد -تحية المسجد دخول ُس

الفممرض، صمملة تكممون أن بصمملته ونمموى العبممد دخل فلو لذاتها،

أجزأته فقط الفرض نوى وإن ذلك، أجزاه المسجد تحية وتكون

المسجد.  تحية عن

هممو الفقهمماء: هممل بيممن الخلف فيممه يقممع ممما ذلك أمثلة ومن

بعممض المموداع، :طواف مثل بالتبع؟ مقصود هو أو لذاته، مقصود
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أن للعبممد يجممزئ ل فحينئممذ لممذاته، مقصممود قممال: بممأنه الفقهمماء

الوداع.  وطواف الفاضة طواف به ينوي واحدا طوافا يطوف

دللممة لممذاته مقصممودا ليممس المموداع طممواف أنوأالصسسواب: 

ّين  النبي أن الحديث أحممد ينفممر أل الوداع بطواف المراد أن ب

فممي جمماء ولممذلك بممالبيت؛ عهممده آخممر يكممون حممتى الممبيت مممن

طممافت ثممم ، عنهمما- طممافت، اللممه عائشممة- رضممي  أنالحممديث: 

ُطممْف ولممم خرجممت ثممم ، سممعت، ثممم ، العمرة، طواف طوافمما ت

عآخر.  طممواف فأجزأهمما الحممج بعممد وقعمت العمممرة هممذه أن  م

المموداع طممواف أن علممى ذلممك فدلنا الوداع، طواف عن العمرة

لذاته.  مقصودا ليس

أنممه عنهمما- أيضمما اللممه -رضممي عائشممة حممديث من يؤخذ ومما

ول مباشممرة، يخممرج ثممم يسممعى، ثممم يطوف، أن النسان يجزئ

لحكممم قاطعمما السممعي يعممد ول للمموداع، آخممر بطممواف يطممالب

ُطف عنها- لم الله -رضي عائشة لن الطواف؛ .  أخرى مرة ت

يطول.  النية مباحث في الكلما

الصممباح أذكممار يقممرأ مممن هممل الكريممم، يقول: شيخنا س: هذا

تحفظنممي ويقممول: إنهمما الصمملوات، بمماب في الذكار أو والمساء،

الدنيا؟ عمل في أو الخرة عمل في يدخل هذا هل العين، من

تقطعممه التي العين من نفسه يحفظ أن النسان قصد ج: إذا

مممن لكممن الخممرة، لعمممال ناويمما يكون فإنه الخرة؛ أعمال عن

أعمال من تقطعه التي العين عنه وتمنع تقطعه الذكار أن أراد

50



القواعد منظومة
الفقهية

والثممواب، الجر يستحق ل وبالتالي الدنيا، إل ينو لم فإنه الدنيا،

العمال.  جميع في يلحظ أن ينبغي وهذا

فهذا الدنيوية، المصائب نفسه عن ليدفع يتصدق الناس بعض

يلحممق أن للنسممان ينبغممي حينئممذ الممدنيوي، الجممر إل يستحق ل

.  الخروي. نعم الجر بأعماله ينوي وأن بالنية، نفسه

.  إليكم الله أحسن

قممال: إن مممن عنممد نيتممه تصممح الكافر يقال: إن س: يقول: أل

 الشريعة؟ بفروع مخاطبون الكفار

ُيصممحح لممم الشممريعة بفروع مخاطبون الكفار قال: إن ج: من

مخمماطبون الكفممار المسألة: هل هذه وفائدة الدنيا، في عباداتهم

الممدنيا، فممي ثمممرة أي لها تظهر ول الخرة، في الشريعة بفروع

قممال: إنهممم الشممريعة بفممروع مخمماطبون الكفممار قممال: إن ومممن

الخممرة، فممي اليمممان بأصممل العقوبممة عممن زيادة عقوبة يعاقبون

فممي عقوبممة زيممادة يعمماقبون أنهممم يقتضممي ومذهبه يقول والخر

الخرة. 

تركهممم بسممبب الخممرة فممي يعمماقبون الكفممار والصممواب: أن

فممي الكفممار أن بدللممة ذلك، على الدالة النصوص بدللة للفروع

ذلممك فممدل مختلفممة، دركممات علممى متفاوتة، مراتب على الخرة

الشريعة.  بفروع مخاطبون أنهم على

على يتوارد لم القاعدة هذه في الخلف أن لي يظهر والذي

أراد الشممريعة بفممروع مخماطبون بممأنهم قال من بل واحد، محل
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غيممر بممأنهم قممال ومممن الخممرة، بأعمممال يتعلممق ممما وهممو شمميئا،

ل بممأنهم الممدنيا فممي أحكممامهم أراد الشممريعة، بفممروع مخمماطبين

شمميئا أراد منهممم فكممل العبممادات، مممن فاتهم ما بقضاء يطالبون

الخر..  لمراد مغايرا

إذا القاعممدة هممذه علممى فقهيممة فروعمما يرتبممون الممذين ولذلك

الكفممار، أنممواع ببعممض تختممص الفممروع تلممك وجممدت إليها نظرت

بالمرتممدين يتعلممق ومنهمما: ممما فقط، الذمة بأهل يتعلق فمنها: ما

فقهيمما فرعمما تجممد ل فقممط، الحرب بأهل يتعلق ومنها: ما فقط،

بهممذه المممراد أن علممى يممدلنا وهممذا ككممل، الكفار طوائف يتناول

مرادة فليست الدنيا أحكاما وأما الخرة، أحكاما هو إنما القاعدة

أي القاعممدة هممذه على نرتب أن يصح ول مطلقا، القاعدة بهذه

نعم.  دنيوي، فقهي أثر

إليكم.  الله أحسن

م ولكنمه المحمّرما، فعل ينوي س: يقول: الذي ه، ل فهمل يفعل

 العقوبة؟ يستحق

ُد الممذي نمموعين: الهممم على المحّرما ج: نية ِر الخمماطر. علممى يمم

ّية، يسميه الناس بعض الهممّم لكممن نية، يسمى ل أنه والصواب ن

شمميئا يفعممل ول النسممان، به يتمادى ول الخاطر على يرد الذي

هّم ُفّسر وبذلك الثم، العبد به يستحق ل المحّرما مقدمات من

الجممر اسممتحق للمه العبممد تركممه إذا بممل السمملما-، يوسف- عليممه

عليه.  والثواب
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ل القلمموب فممي يلقيهمما الممذي والوسمماوس الشياطين وخواطر

نفسه.  عن يدفعها ل عندما يؤاخذ وإنما بها، العبد يؤاخذ

مممن يفعلممه أن جممزما العبممد، بممه جممزما ممماالثسساني:  النسسوع

لممه؛ يتيسممر ولممم أسممبابه، مممن شيئا فعل يكون وقد المحرمات،

الفاعممل لن الفعل؛ عقوبة دون النية على العقوبة يستحق فإنه

الجممزما علممى العقوبممات: عقوبممة مممن أنممواع ثلثممة بفعلممه يممترتب

المترتبممة الثممار على وعقوبة الفعل، على وعقوبة بالنية، والعزما

عليه. 

ففعلها بسيئة هّم  فمنفيه:  جاء الحديث قائل: إن قال فإن

َبْت ِت فعلممه، الممذي الهممّم أصممل عليه له: كتب قيل  سيئة عليه ُك

عقوبممة الفعممل علممى واسممتحق فعلممه، علممى الممواردة النيممة أصل

ورد ما ذلك على ويدل ثالثة، عقوبة الثار على واستحق أخرى،

ابمن علممى كمان إل يقتل قتيل من ما   النبي أن الحديث في

ْفٌل الول آدما سممّن  من:  الخر الحديث في وجاء  دِمها من ِك

ّنة  القيامممة يمموما إلممى بها عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة ُس

نعم.  ، الثار بسبب الفعل على المترتبة العقوبة من فهذا

إليكم.  الله أحسن

بالممذوات الحكمماما الشممارع: إناطممة كلما فممي س: يقول: جممرى

 وقوله: )      )1-تعالى-:  قوله في كما

    )2(بالتحريم المراد أن علم قد أنه  مع

. 3:  آية المائدة - سورة 1

. 23:  آية النساء - سورة 2
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فممي كالكممل لممه أعممدت ممما يكممون أن مثل السياق من معروف

لسان في جار والتقدير ذلك، وغير المهات، في والنكاح الميتة،

بمقاصمدها، بمالمور التعمبير علمى السمتدراك توجيه فما العرب،

 خيرا؟ الله وجزاكم

ّقف القاعدة وهذه النصوص هذه ج:   في ُو بهمما، المممراد فممي ُت

َنمماط الممتي الحكمماما أن يممرون الحنفية ولذلك نصمموص بالممذوات ُت

ذا)      )1في:  يقولون فهم مجملة،  ه

الحكمماما إناطمة يعهمد ل لنمه شمميئا؛ منممه نفهمم مما مجمممل نص

مناسممب: فعٍل تقدير به المراد بأن العلماء بعض وقال بالذوات،

      )2(العقد:  أو  يعني: الوطء  

   )3(،العلم.  أهل جمهور قول وهذا  يعني: الكل

جميممع يقممدر المسممألة: أنممه فممي الصممواب وهو الثالث والقول

فقوله: القتضاء، عموما مسألة يسمونها وهذه المناسبة، الفعال

      )4(ت ي: حرم جميممع عليكممم  يعن

مثممل بتخصيصممه، دليممل ورد ممما إل بالميتممة، المتعلقممة الفعممال

أنممه علممى ذلممك فممدل الميتممة، إلممى نظر قد  النبي فإن النظر؛

.  التخصيصات أنواع باقي في وهكذا الميتة، إلى النظر يجوز

أن بممد ل هنمما بالنيممات، العمممال بمقاصممدها، قيممل: المممور إذا

غيممر بأفعممال أو واحممد بفعممل يكممون أن بممد ل والتقممدير نقممدر،

. 3:  آية المائدة - سورة 1

. 23:  آية النساء - سورة 2

. 3:  آية المائدة - سورة 3

. 3:  آية المائدة - سورة 4
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يحتمممل فهممو متضممادة، معممان يحتمممل اللفممظ هممذا لكن متضادة،

كيممف متناقضممان، والكمممال والصممحة الكمممال، ويحتمممل الصممحة،

شمرطا الموقت نفمس وفمي للصمحة شمرطا واحمد شمرط يكون

للكمال؟. 

شمميئا نقممدر أن بممد فل متناقضممة أمممور فهنمما يمكممن، ل هممذا

ل فممإنه ذلممك تقرر إذا متضادة، أمورا نقدر أن يصح ول مناسبا،

الشممارع، من بلسان التقدير هذا التوقيف، هذا على نقف أن بد

مممن لممه بممد ل التقممدير وهممذا أنت، تقدر أو أنا أقدر أن يصح ل

والمممور العمال إرجاع هنا نقدر أن يصح قلنا: إنه ولذلك دليل؛

العمممال واعتبار بمقاصدها، الشرعية فيقال: المور الشارع، إلى

عممرف مقتضممى بحسممب اللفممظ هممذا حملنمما بمقاصممدها شممرعا

العممتراض هممذا عممن أجبنا لذلك اللفظ؛ هذا يصح لذلك الشارع؛

الجواب.  بهذا تقدما فيما

إليكم.  الله أحسن

العمممال إنممما   قمموله هممي النية صحة دليل هل س: يقول

 ؟  نوى ما امرئ لكل إنما   قوله أو  بالنيات

العمال اعتبار على دللة فيه هذا  بالنيات العمال  إنماج: 

قوله:  وفي بالنية، إل تصح ل وأنها لها، شرط النية وأن بالنية،

تأكيممدا فيكممون الصممحة، اعتبممار فيممه  نمموى ممما امممرئ لكل إنما

بممه تسممتقل أمر وهذا والثواب، الجر اعتبار وفيه السابق، للفظ

الولى.  الجملة عن الجملة هذه
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.  إليكم الله أحسن

)       )1الله- تعالى-:  س: يقول: قال

عملممه إبطممال للنسممان ينبغممي ل أنه على العلم أهل به استدل

عمممل العلممم طلممب كممان وإذا شممرعي، سممبب بممدون التعبممدي

اللممه وجزاكممم الية هذه في توجيهكم فما العبادة، في متمحض

 خيرا؟

فممإن العمممل؛ ذات بمماختلف فقهممه يختلممف العمال ج: إبطال

يجب فإنه إبطاله، يجوز ل فهذا عين، فرض هو ما منها الفعال

إتمامه. 

-أيضمما- وهممذا الكفايمة، فرضالعمال:  من الثاني وأالنوع

إتمامه.  يجب

قطممع يقولممون: يحممرما والحنفيممة المنممدوب،الثسسالث:  وأالنوع

هممذه فممي الجمهممور والصممواب: قممول إكممماله، ويجممب المنممدوب،

كممان  النممبي أن ذلممك دليممل قطعه، يجوز المندوب أن المسألة

فممي جمماء فيفطممر، النفممل، الصممياما يقطممع ثممم ، صممائما، يصممبح

ّوعقال:   النبي أن السنن في الحديث إن نفسممه أميممر  المتط

النفممل، قطممع جممواز على ذلك فدل  أفطر شاء وإن صاما شاء

والعمممرة الحج وأتموا  لقوله والعمرة؛ الحج ذلك من ويستثنى

.  لله

منمه الثلثمة؟ النمواع هذه أي من العلم فطلب ذلك تقرر إذا

فيه، نفسه من يبذل أن النسان على فيجب عين فرض هو ما

. 33:  آية محمد - سورة 1
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أن الشممرعي العلممم غممالب هممو وهممذا كفايممة فممرض هو ما ومنه

 الكفاية فروض من يكون

كممل حينئممذ إكممماله عليممه يجممب فيممه النسممان ابتممدأ إذا فهممل

وجممب بالمعلومممة ابتممدأ فممإذا بذاته، مستقل أمر شرعية معلومة

لمم إذا وأمما فيهما، ابتممدأ المتي المسممألة بتلك العلم إكمال عليه

كممل لن حينئممذ؛ الكفايممة فممرض فممي يممدخل لممم فإنه فيه يدخل

بذاتها..  مستقلة مسألة

في دخل إذا كفاية فرض تكون التي العمال بقية ذلك مثال

يكمممل أن عليممه يجممب ل إكمالهمما، عليه وجب العمال هذه أحد

فممرض العلممم طلممب نقول فحينئذ جنسه، من الذي الخر العمل

ول بممذاتها، مسممتقلة عبادة مسألة كل لكن قطعه، ويْحرما كفاية

الممتي المسممائل إحممدى فممي العلممم طلب النسان كون من يلزما

الكفاية.  فرض مسائل بقية في يطلبه أن كفاية فرض تكون

  

 المفاسد وأدرأء المصالح جلب على مبنية الشريعة

ممما نواصممل وبعممد اللممه، رسممول علممى والسمملما والصلة لله الحمد

-رحمممه سممعدي بممن الرحمممن عبد الشيخ منظومة شرح من به ابتدأنا

الفقهية.  القواعد الله- في
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النبيمماء أشممرف علممى والسمملما والصمملة العممالمين، رب لله الحمد

لنمما اغفممر أجمعيممن. اللهممم وصممحبه آله وعلى محمد، نبينا والمرسلين

الراحمين.  أرحم يا ينفعنا ما وعلمنا علمتنا بما وانفعنا ولشيخنا،

منظومته:  الله- في - رحمه الشيخ قال

ِبها في وأالدرأء جل

 للقبائِح

ّديُن على مبني ال

 المصالح

ودرء المصممالح جلممب علممى مبنيممة الشممريعة أن الممبيت هممذا تضمن

ّدين: الشممريعة، المراد المفاسد، بمعنممى: دان الفعممل مممن مممأخوذ بالمم

أهممل كان ولما له، الدين سلم قد فإنه وأطاعه لغيره، دان فمن أطاع

-سممبحانه-: قال الدين، الله شريعة سميت  الله يطيعون اليمان

         )1(علمى مبنمي هنما  فقوله

، المصممالح أحكامها وضع في راعت الشريعة يعني: أن المصالح

المنفعة.  وهي المصلحة، :واحدتها بالمصالح المراد

سممبحانه - تعممالى- فهممو للممه عايدة والمصلحة المنفعة وليست

      وعل-:  -جل قال كما الغني

         )2(،غني فهو- سبحانه-   

موافقممة بممذلك المممراد وليممس الخلممق، إلممى عائدة المصلحة إنما

. 19:  آية عمران آل - سورة 1

. 15:  آية فاطر - سورة 2
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لمعنممى مخالف ذلك فإن النفوس؛ ترغبها التي والرغبات الهواء

.  والطاعة الدين

جمماءت لممذلك ؛ اللممه بممأوامر اللممتزاما علممى مبنيممة فالطاعممة

      الهوى:  اتباع عن بالنهي الشريعة

    )1(اع وخيمممة، وشممرور عديممدة مضممار الهمموى  فلتب

الهوى.  اتباع في أبدا المصلحة ليست

هممذا أن خلله من نحكم الذي المصدر هو فما ذلك تقرر إذا

 للناس؟ مفسدة أو مصلحة الفعل

الفعممال يقولممون: إن المعتزلممةمتعسسددة:  مناهسسج ذلك في

ّيتها تعرف هممم ولذلك العقول؛ خلل من ومفسدتها للعباد َمصلِح

العقلي.  والتقبيح التحسين أهل

الشممارع، هممو والقبممح الحسممن مصممدر يقولممون: إن والشاعرة

بالنسممب يختلممف نسممبي وصممف والقبممح بالحسممن الفعل ووصف

يضمماف ممما بحسب وإنما ذاته، في قبيحا ليس والضافة: الكذب

أن يعرفممون النمماس فكل وشرعا، عقل خاطئ الكلما وهذا إليه،

القبيحممة الفعممال فممإن ولممذلك حسممن؛ الصدق وأن قبيح، الكذب

وإنممما الرسممل، وجود قبل العباد على قبيحة كونها الشارع أثبت

  النممبي وصممف وعل- في وقال- جل الرسل، بعثة بعد عاقبهم

   )2( . 

. 26:  آية ص - سورة 1

. 157:  آية العراف - سورة 2
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هممو والقبممح الحسممن مصدر بأن الشاعرة قول على كان فلو

المعممروف لن بممه؛ يأمرهم بما يأمرهم الية معنى لكان الشارع

المسممألة: أن هممذه فممي والصممواب الشممارع، قبل من يعرف إنما

أو عقل يوجد لم ولو وقبحها، حسنها تثبت ذاتية صفات للفعال

العقممول معرفممة وقبل الشرائع، ورود قبل حسن فالصدق شرع،

ورود بعممد الفعممال علممى يممترتب إنممما العقمماب ولكممن لحسممنه،

       وجل-:  لقوله- عز الشريعة؛

  )1( . 

مصممدر أن المحممدثين الكتمماب مممن كثير بين اليوما انتشر وقد

العلمانيمة؛ المناهمج ممن آت وهمذا المجتممع، همو والقبح الحسن

يكون آخر زمان وفي حسنا، زمان في يكون الفعل فإن ولذلك

للشممرع، ومخممالف للعقممل مخممالف خمماطئ منهممج وهممذا قبيحمما،

وأن وقبحهما، حسمنها تثبمت ذاتيمة صمفات للفعمال أن فالصواب

الشرع.  ورود بعد الفعل على تكون العقوبة

مممن فمنهمممفيه:  السنة أهل اختلف فقد الثواب وأأما

ينفيمه، من ومنهم الشرائع، ورود قبل الفعال على الثواب يثبت

َلْمَتذلك:  في الوارد الحديث في ولعل َأْس ْفَت ممما علممى   َل َأْسمم

قبممل ولمو الفعممال، علممى الثممواب اعتبمار علممى دليممل  خير من

.  الشرائع ورود

جلممب علممى الشممريعة أحكمماما بنمماء قاعممدةالقاعسسدة:  وأهذه

- منهمما: قمموله عديممدة، أدلممة عليهمما يممدل المفاسد ودرء المصالح
. 15:  آية السراء - سورة 1
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)         )1سممبحانه-: 

للمصمملحة جالبممة تكممون أن الرحمة الشريعة هذه كون فمقتضى

    وعل-:  -جممّل وقممال للمفسممدة، دافعممة

          )2(

يكممون وإكمالهمما النعمممة وتممماما الدين، هذا بإتماما النعمة فإكمال

ًبا الدين هذا بكون للمفاسد.  دافعا للمصالح، جال

مممن كممثيرا عللممت الشممريعة أن نجممد الحكمماما تعاليممل وفممي

   وعل-:  - جممل قممال كممما الخلممق بمصممالح أحكامهمما

     )3(لهذا تعليل هذا  فقوله: حياة

أحكمماما اسممتقراء وفممي الخلممق، لمصمملحة القصمماص وهممو الحكممم

للخلق.  مصلحة الشريعة هذه كون على قاطع دليل الشريعة

أخرجهمما قممد بممل بهمما، العلمماء اعتنممى القاعممدة هممذه ولهميممة

ّلٍف السلما عبد بن العز الماما َؤ الشممريعة أحكاما وجعل كامل ِبُم

الشريعة أحكاما النسان تأمل وإذا القاعدة، هذه على تدور كلها

المصمملحة تكممون أنممواع: فمممرات علممى فيهمما المصمملحة أن وجممد

المصلحة تكون ومرات المفروضة، مثل: الصلوات واجبة متحتمة

المصمملحة تكون ومرات النوافل، مثل: الصلوات مندوبة مستحبة

المجتمممع أفممراد جميممع يفعلهمما لم ولو المجتمع في وجودها يراد

أن بالمصملحة يمراد وممرات الميمت، تغسيل الجنازة، مثل: صلة

الفراد.  جميع من تتحقق

. 107:  آية النبياء - سورة 1

. 3:  آية المائدة - سورة 2

. 179:  آية البقرة - سورة 3
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حكمهمما، على نص للشارع معتبرة مصالح منها المصالح وهذه

أقساما:  ثلثة إلى المصالح يقسمون والعلماء

الشممارع لها شهد التي وهي معتبرة، مصالحالوأل:  القسم

أو الكتمماب، بطريممق الشممرع بطريممق ذلممك كممان سممواء بالعتبممار

بالقياس.  أو بالجماع، أو السنة، بطريق

لنممص المصممادمة وهممي ملغمماة، مصالح قالواالثاني:  وأالنوع

إل يمينممه فممي التحفممظ عممن يرتممدع ل بمممن لهمما ومثلوا شرعي،

قائممل قال فلو الكسوة، يردعه ول الطعاما، يردعه ل ، بالصياما

يرتممدع ل لنممه أيمماما؛ ثلثممة صممياما عليممه نوجب الشخص هذا بأن

ملغمماة مصمملحة هممذه لكممانت بالصممياما إل يمينه في التحفظ عن

أو يطعم يمينه في الحانث بأن جاءت الشريعة لن الشرع؛ في

للصياما.  انتقل يجد لم فإذا يعتق، أو يكسو

مممن ملممك سممأله أنممه المالكيممة العلممماء بعض عن ورد ولذلك

معممه وكممان رمضممان، نهممار فممي وقعممت فقال: إنممي زمانه ملوك

ّدُمهم: يجممب فقممال القضمماة، العلممماء شممهرين صممياما عليممك مقمم

لقممول بالعتق؛ جاءت الشريعة له: إن قالوا عادوا فلما متتابعين،

ْق   النبي ِت ْع نمموجب لم فإذا كثير عنده فقال: الّرقاب  رقبة َأ

رمضان.  نهار في الوطء عن ارتجع لَما الرقبة إعتاق إل عنده

اة المصملحة همذه لكن مصلحة، الحكم هذا أن ظّن فهذا ملغ

حقيقممة فممي إنهمما بممل إليهمما، ُيلتفممت ول ُتعتممبر فل الشريعة، في

ِلك علم لو ظنكم فما مفسدة، المر هممل عنممه، أخفمموا أنهم الَم
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فممي سيسممتفتيهم هممل بها؟! بل يفتونه لفتوى ذلك بعد سيطمئن

ُيعرض مسألة؟ الرجمموع بممدون هممواه وفممق على ويعمل عنهم س

ك فتاواهم. فمدلنا إلى ل مصملحة ُألغمي مما تسممية أن علمى ذل

أنه يتوهم ما يقال وإنما ملغاة، نقول: مصلحة أن يصح ل يصح،

وقممد ، مصمملحة بإلغمماء تممأتي أن يمكممن ل الشريعة لن مصلحة؛

إلغمماء في بالمصالح بالعمل يتشبث من وزماننا عصرنا في وجد

لممديهم ليس الغرب في يقولون: الناس تجدهم ولذلك النصوص؛

الحممد يمموما فممي الجمعممة صمملة فتكممون الحد يوما في إل إجازة

مصمملحة ليسممت ملغمماة، مصمملحة النمماس!! فهممذه أحوال لمراعاة

البمماب فتممح ولممو للشممريعة، مضممادة وهممي مصمملحة، أنهمما يتمموهم

منوال على الشريعة مسار يستسر ولم الشرع، مراسيم لغيرت

واحد. 

نممص بهمما يممأت لم التي وهي مرسلة، مصالحالثالث:  النوع

فمنهممم حجيتهمما، في العلماء اختلف وقد باعتبارها، ول بإلغائها ل

شمميخ رأى وقممد الحجيممة، ينفممي مممن ومنهممم الحجيممة، يثبممت من

أن يمكممن ل اللممه- أنممه -رحمهممم القيممم وابممن تيمية ابن السلما

َبممرة المصممالح جميممع المصممالح بممل مرسمملة، مصمملحة توجممد َت ْع ُم

أمرين:  أحد من يخلو فل مرسلة ظنها مصلحة رأى جميعا. من

مصلحة.  تكون ول مفسدة، تكون أنالوأل:  المر

علممى خفممي الشممارع من نص عليها يدل أنالثاني:  وأالمر

الشممريعة لكمممال إثبممات وفيه قوة، القول هذا وفي الفقيه، ذلك

لغلممب شاملة يجدها الشرعية النصوص في والناظر ولشمولها،
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مممواطن فممي إل القياس إلى يحتاج ل المرء وأن العباد، مصالح

الحوادث.  على النصوص دليل في الوارد النقص تسد قليلة

وجممه نعرف ل الحكاما في مصالح إلى المصالح تقسم كذلك

الخلممق، مصمملحة فممي بأنهمما نجممزما أحكمماما وهناك مصلحة، كونها

الجممور لحمم ذلمك: أكمل المصلحة. مثال هذه وجه نعرف ل لكننا

المصمملحة، نعرف ل نحن ذلك؟ في المصلحة ما الوضوء، ينقض

الحكممم بحكمممة معرفتنمما لعممدما الحكممم نممترك أن لنمما يحممق فل

ومصلحته. 

مثممل: للمكلفيممن المصممالح معلومممة أحكمماماالثسساني:  النسسوع

واطمئنممان الروحي، السكن لتحصيل يراد فإنه النكاح؛ مشروعية

البنممماء ولتحصممميل واسمممتقرارهما، لبعمممض بعضمممهما الزوجيمممن

مصمملحة هممذه ذلممك، فممي والثممواب الجممر ولتحصمميل الصممالحين،

 العمال؟ هذه مثل في العبد نية تكون كيف لكن معلومة،

 اللممه وجممه والثواب الجر على ليحصل العبد ينوي أن بد ل

في ذلك له جاز فقط الدنيوية المصالح نوى فإن الخرة، والدار

مممن لممه ليممس لكممن الشممارع، عليهمما نص التي الدنيوية المصالح

مضممادة نيممة العمممل بهممذا العبممد نوى فإن شيء، الخروي الجر

بقصممد تممزوج َمممن مثمماله بذلك، آثما يكون فإنه الشارع لمقصود

مسممتحقا العبد فيكون الشارع، لمقصود مضادة نية هذه التحليل

بها.  للثم
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المفاسممد، كممذلك عممدة، لقسمماما تتقسممم المصممالح أن وكممما

إحضممارها جلبهمما" يعنممي: فممي فممي المصممالح هنمما: "علممى وقمموله

ه الممراد للقبائمح" :المدرء "والدرء بها، والعمل الممراد البعماد، ب

ومفاسممد مكروهممة، منهمما: مفاسممد والمفاسممد بالقبائح: المفاسممد،

همو مما ومنهما كبمائر، همو مما منهما المحرممة المفاسمد محرمة،

ذكممر وقممد عديممدة، مراتممب إلممى نفسممها فممي وتتفمماوت صممغائر،

الشممريعة أحكمماما أغلممب عاد كيف للمنظومة شرحه في المؤلف

المفاسد. نعم.  وإلغاء المصالح اعتبار إلى

  

 المصالح تزاحم قاعدة
ّدما من العلى ُيق

 المصالِح
عسدد تزاحسم فسإذا

 المصالِح

يتمكممن لممم القاعدة: إذا بهذه والمراد المصالح، تزاحم قاعدة هذه

يعممل؟ فممماذا الخممرى بتفمويت إل المصملحتين إحممدى فعل من العبد

العظمى، المصلحة فيفعل المصالح بين ُيرّجُح بأنه المؤلف ذكر حينئذ

فممي قاعممدة وهممذه القممل، للمصمملحة تممرك ذلممك سممبيل فممي كان ولو

  اللممه قممول منهمما والحمماديث اليممات مممن بعممدد مقممررة الشممريعة

        )1(

      وعل-:  -جمل قموله ومنها

. 55:  آية الزمر - سورة 1

65



القواعد منظومة
الفقهية

     )1(فإذا القول، إلى يرجع  وأحسنه

أحكمماما مممن لحكمماما تحقيممق فيهمما يكممون التي المصالح تزاحمت

الحسن.  نتبع فإننا الشريعة،

ّد وباب الفقهمماء بنى وقد القاعدة، هذه على مقرر الذرائع س

مممن العلممى هممو فيممما للنظممر الصممولية كتبهم في الترجيح باب

الفعممال فممي نظرنمما فمثل: إذا والدنممى، القممل هممو وما المصالح

علممى يقتصممر وبعضممه الغيممر إلممى نفعممه يتعممدى بعضممها أن نجممد

مممن أولممى الغيممر إلى نفعه المتعدي الفعل أن شك ول الفاعل،

النافلة؛ صلة من أفضل العلم تعليم فإن ولذلك القاصر؛ الفعل

أولممى الممواجب الفعممل ولممذلك الغير، إلى متعديا هنا النفع لكون

عنممد الحممديث فممي ورد كممما المسممنون المسممتحب الفعممل مممن

.   عليهم افترضُت ما بمثل إلّي العباد تقّرب  ماالبخاري: 

أقيمممت، قممد الفريضممة والصمملة المسممجد دخل فمن هنا ومن

ّدما الفجممر - نافلممة النافلممة وعلممى المسجد تحية على الفريضة ق

النوافل..  من ونحوها

قممالوا: إن إنهمممالمصسسالح:  بيسسن الترجيسسح القواعد وأمن

محممل فممي العامممة المصمملحة علممى مقدمممة الخاصممة المصمملحة

لمذلك عمداه. يمثلممون فيمما العامممة بالمصملحة ويعمل الخصوص،

ولكممن الذكر، أفضل فهو مصلحة، فيه قالوا: هذا القرآن، بقراءة

مثممل: أذكممار الخمماص، الممذكر عليهمما يقممدما الخاصممة المحممال فممي

. 18-17:  آية الزمر - سورة 1
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فهممذه والمسمماء، الصباح، وأذكار الصلوات، بعد وأذكار الصلوات،

ّدما الخصوص.  محل في الخاص الذكر فيها يق

ومن الخصوص، محل غير في مقدمة العامة المصلحة وتبقى

أولممى العبممادة بنفممس المتعلقممة الفضمميلة -أيضا-: إن قولهم ذلك

أو الزممماني الظممرف سممواء بظرفهمما، المتعلقممة الفضمميلة مممن

، الطممواف باب في منها عديدة، بفروع لذلك ويمثلون المكاني،

العبممادة بممذات متعلممق مستحب القدوما طواف في قالوا: الّرَمُل

بمكممان متعلممق مسممتحب الممبيت مممن والقممرب الطممواف، بممذات

َعمماد إل الّرَمممل مممن يتمكممن لممم فممإذا العبممادة، ِت ْب الممبيت، عممن بال

الفضمميلة علممى العبممادة بممذات المتعلقممة الفضمميلة يقممدما فحينئممذ

بمكانها.  المتعلقة

يوجممد بأن تتعارض وقد عديدة، المصالح بين الترجيح وقواعد

مممن عممدد كذلك الخر وفي المصالح، من عدد الفعلين أحد في

وبمماب الترجيممح، بمماب إلممى يحتمماج فحينئممذ الراجحممة، المصممالح

الشريعة.  في به معمول الترجيح

َد لمو ضمروري همو مما منهما المصمالح فإن ذلك، تقرر إذا ُفِقم

ّدى مثل: الخرة، في السعادة فوات أو حياة فوات إلى فقده ل

المصممالح علممى مقدمممة فهممذه النفممس، ومصمملحة الممدين مصلحة

ّدر إذا الحاجيممة: الممتي بالمصممالح والمراد الحاجية، ّدى فقممدها ُقمم أ

عقممود ومثممل الشممرعية، مثل: الّرخممص والحرج، الضيق إلى ذلك

المعاملت. 
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والمممراد التحسممينية، المصممالح على مقدمة الحاجية والمصالح

ممما مخالفممة إلممى فقممدها يممؤدي الممتي هممي التحسممينية بالمصممالح

ِطممرت المصممالح ففقممد المناهممج، أحسممن مممن النفمموس عليممه ُف

ٍر إلى دي   يؤ التحسينية الراجحممة، والعقممول النفمموس تأباه مما أم

إزالممة ذلممك ومثممال حممرج، ول ضمميق إلممى يممؤدي ل كممان وإن

ًعا فهذا النجاسات، تعارضممت فممإذا تحسمميني، أمممر أجممل من ُمَرا

ّدمت تحسينية ومصلحة حاجية مصلحة الحاجية.  المصلحة ق

عدة: أقساما -أيضا- إلى تنقسم الضروأرأية وأالمصالح

النفممس وضممرورة النفممس، ضممرورة على مقدمة الدين فضرورة

 جنممدب عممن الثممر فممي ورد لذلك المال؛ ضرورة على مقدمة

ٌء عارضك قال: إذا أنه ّدما بل تجمماوز فممإن نفسممك، دون مالممك فق

ّدما البلء دينك.  دون نفسك فق

بممأن ويقطمع مصمملحة، بكممونه ُيقطممع ممما المصممالح من وكذلك

أن شممك ول ظنممي، هممو ممما ومنهمما عليممه، دلممت قممد الشممريعة

والظممن القطممع إن بممل الظنيممة، علممى مقدمممة القطعية المصالح

وليمس واحمدة، مرتبمة علمى القطع فليس متفاوتة، مراتب على

وتختلممف متعممددة، مراتب على هو بل واحدة، مرتبة على الظن

المراتب.  هذه

أن يسممتطع لم وإن المراتب هذه بين التفاوت يجد والنسان

كان وإن مراتب لها والشبع الري أن كما المراتب، بهذه يتلفظ

ذلك. نعم.  بمراتب والتلفظ التعبير يستطيع ل النسان
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 المفاسد تزاحم
ِكب َت من الدنى فارْأ

 المفاسد
ّده تزاحسسُم وأضسس

 المفاسسِد

مممن المممرء يتمكممن ل بحيث المفاسد تزاحم السابقة القاعدة وضد

ارتكمماب بشممرط أحممدهما ترك من يتمكن وإنما معا، المفسدتين ترك

المفسممدة درء أجممل مممن القممل المفسممدة يرتكممب فحينئممذ الخممرى،

-جممل قمموله أدلتهمما مممن الشممريعة، في أدلة لها القاعدة وهذه العلى،

 . )             )1وعل-: 

الولممى: مفسممدة المفسممدةمفسسسدتان:  تعارأضسست وأهنسسا

َبممت الميتممة، من الثانية: الكل والمفسدة النفس، ّن ُتُج المفسممدة ف

الميتة.  بأكل القل المفسدة ارتكاب ذلك في كان ولو الشد،

هممو ممما ومنهمما محممرما، هممو ممما منهمما المفاسد أن سبق وكما

فنجتنممب صممغائر، هممو ممما ومنهمما كبممائر، هممو ممما ومنهمما مكممروه،

ذلممك فممي كان ولو الكبيرة ونجتنب المكروه، فعلنا ولو الصغيرة

الجميع.  ترك يمكن لم إذا الصغيرة فعل

على قاصر هو ما ومنها بالغير يتعلق ما المفاسد من وكذلك

نتمكممن لممم إذا نرتكبها النفس على القاصرة فالمفسدة النفس،

الولممى، المفسدة بارتكاب إل بالغير المتعلقة المفسدة درء من

. 173:  آية البقرة - سورة 1
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أو ميتممة إل يجممد ولم للكل مضطرا النسان كان ذلك: إذا مثال

الطعمماما مممن أكممل إن فحينئممذ حممالته مثممل في كان لمن طعاما

ليممس والميتممة بممالغير، متعلقممة مفسدة فيه حلل- لكنه الخر-هو

علممى القاصممرة المفسممدة فنقممدما بممالغير، متعلقممة مفسممدة فيها

بالغير.  المتعلقة المفسدة على النفس

قتلنمماك، وإل غيممرك اقتممل للنسممان قيل -أيضا- لو ذلك ومثال

والمفسممدة الغيممر، وقتممل النفممس، مفسممدتان: قتممل هنمما فحينئممذ

المفسدة، تلك فنرتكب بالنفس، المتعلقة المفسدة هنا المقدمة

المتعلقممة العظممم المفسممدة نممدرأ أن أجممل مممن القتممل ونتحمل

الغير.  بقتل

كممثيرا، الصوليون عنها يعبر القاعدة بهذه متعلقة قاعدة وهنا

ّدما المفاسد قاعدة: درء وهي قالوا: لن المصالح، جلب على مق

بالمممأمورات، اعتنممائه مممن أعظممم بالمنهيممات الشممارع اعتنمماء

ممما منممه فممأتوا بممأمر أمرتكممم إذا   النبي بقول عليه واستدلوا

قممال: النهممي ففممي  فاجتنبوه شيء عن نهيتكم وإذا استطعتم،

َقه المر وفي كلية، واتركوه اجتنبوه ّل .  بالستطاعة ع

ْغالحمديث:  فمي ورد مما منهما عديدة بأمثلة له ويمثلون ال  وب

فقممالوا: السممنن، فممي كممما  صائما تكون أن إل الستنشاق في

متعلقممة مصمملحة وهنمما الصممياما، على بالتأثير متعلقة مفسدة هنا

ُدرئت بالستنشاق، مممن أولى المفسدة درء لن هنا؛ المفسدة ف

المصلحة.  جلب
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وحيمموان مممأكول حيوان من حيوان تولد -أيضا- لو أمثلته ومن

الخيممل، مممن ويتولممد الحمممار مممن يتولممد البغممل مثل مأكول، غير

المصممالح جلممب علممى مقممدما المفاسممد درء قممالوا: هنمما فحينئممذ

فهنمما بأجنبيممة أختممه اشممتبهت -أيضمما- لممو ومثلممه بتحريمه، فنحكم

ّدما المفاسممد فممدرء إباحة، وسبب تحريم سبب سببان اجتمع مقمم

المصالح.  جلب على

اعتنمماء ويقممول: إن المسممألة في آخر رأيا يرى السلما وشيخ

علممى اسممتدل قد بالمنهيات اعتنائه من أكثر بالمأمورات الشارع

أقمموى المسألة هذه في الجمهور قول ولعل عديدة، بأوجه ذلك

أن وليعلممم الجميممع-، علممى اللممه -رحمممة السمملما شيخ قول من

والمصالح.  المفاسد تساوت إذا القاعدة هذه محل

نقممدما فإننمما المفسممدة مممن أعظممم المصمملحة كممانت إذا أممما

ذلممك أمثلممة ومممن للمفسممدة، فعممل ذلممك في كان ولو المصلحة

هنمما والممتراب، الممماء فاقد أو الوضوء، يستطيع ل الذي المريض

وهممو مصمملحة وهنمما طهممارة، بممدون سيصمملي كممونه فممي مفسدة

ّدما؟ فأيهما الصلة، المفسممدة تلممك من أعظم الصلة مصلحة يق

طهارة.  غير على كان ولو فيصلي

فممإن والظلممم، الجممور لممولة والطاعممة -أيضمما- السمممع ومثمماله

وفيممه ظلمهممم، علممى إعممانتهم مفسممدة فيه لهم والطاعة السمع

المصمملحة وهذه المة، واستقرار الجماعة أحوال انتظاما مصلحة

ّدما المفسدة، تلك من أعظم ُيسمع المصلحة، هذه فتق ُيطمماع ف و

هممذه لن لهممم؛ إعانة نوع ذلك في كان ولو الولة، من الظلمة
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العظيمة. هذا المصلحة تلك مقابل في مغتفرة القليلة المفسدة

الخرى. القاعدة إلى ننتقل لعلنا القاعدة بهذه يتعلق مما شيء

نعم. 

  

 التيسير الشريعة قواعد من
َبُه أمر كل فسي نا

 تعسيُر
شأرعنا قواعد وأمن

 التيسيُر

التيسممممير": المممممراد الشممممريعة قواعممممد هنمممما: " ومممممن قمممموله

قمموله: " والليونممة، السممهولة وهممو اليسر من مأخوذ بالتيسير:التيسير

"تعسممير": به، ونزل وعارضه له نابه" يعني: اعترض نابه أمر كل في

فممالمراد الليونممة، وعممدما الشممدة وهممو العسممر مممن مممأخوذ التعسممير

لهممم حصل إذا أنه بعباده الله رحمة ومن الله حكمة من بالقاعدة: أن

لهم.  وتيسر تخفف الشريعة فإن العسر من شيء

وعل-:  -جممل قمموله منهمما عديممدة، أدلة عليها دّل قد القاعدة وهذه

           )1(قوله  

)           )2-سبحانه-: 

والتيسممير التخفيممف بممإرادة أحكممامه مممن كممثيرا  اللممه علل وقد

          العباد:  على

. 6-5:  آية الشرح - سورة 1

. 185:  آية البقرة - سورة 2
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  )1(فإنهمما الشممريعة أحكمماما اسممتقراء أيضمما ذلممك على  ويدل

الخلق.  مصلحة تحقق سهلة يسيرة الله بفضل

تعممبير يخممالف بتعممبير القاعممدة هممذه عممن يعممبرون والعلممماء

والعلماء للتيسير، سبب يقول: التعسير هنا المؤلف هنا، المؤلف

ولعل التيسير، تجلب فيقولون: المشقة آخر، بلفظ عنها يعبرون

المور:  من لعدد وذلك الفقهاء، لفظ من أولى المؤلف لفظ

يوجد ول العسر، بنفي جاءت إنما الشريعة أنالوأل:  المر

المشقة.  نفي فيها

مشممقة، نوع من تخلو ل الشريعة أحكاما أنالثاني:  وأالمر

مشممقة، فيه بالمعروف المر وأن مشقة، فيه الجهاد أن شك ل

  -سممبحانه-:  قممال كممما مشممقة فيها الصلة إن بل

          )2(

جهة، من هذا الفعل، على الغالبة هي ليست المشقة هذه لكن

مقممدورة الفعممل فممي الممتي المشممقة هممذه الثانيممة: أن والجهممة

ّلف أعظممم الفعممل هممذا في المصلحة ثالثة: أن جهة ومن ، للمك

للمريمض يصممف الطممبيب نجممد ولمذلك فيه؛ الواقعة المشقة من

وهمي أعظممم، المدواء علممى المترتبممة المصملحة لكن مّرا، الدواء

َفى الدواء في  الله جعلها التي الخاصية هممذه المريممض بها ُيش

أحكاما وكذلك الدواء، في الحاصلة المشقة من أعظم المصلحة

الشريعة. 

. 28:  آية النساء - سورة 1

. 45:  آية البقرة - سورة 2
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مقصمموده وإنممما المشممقة لممذات المشممقة يقصممد ل والشممارع

ليسممت المشممقة أن آخممر وسممبب الفعممل، في الواقعة المصلحة

فيممه تختلممف أمر هذا مشقة؟ بأنه الفعل يوصف متى منضبطة؛

ّول الشريعة نجد ل ولذلك النظر؛ وجهات فمي المشمقة علمى تع

ّول وإنما الحكاما، بناء ُعسر رفع على تع الحرج.  ورفع ال

لممه يجمموز المسممافر بممأن قائممل قممال بمثممال: لممو لممذلك ونمثل

بممأن لممه لقيل العلة، هي فالمشقة للمشقة، رمضان في الفطر

ّناء مشممقة، عليهم والعمال مشقة، عليه والخباز مشقة، عليه الب

الفطممر! بممل جممواز وهممو الحكم فيجوز العلة، فيهم وجدت حينئذ

والممموظفين، والممثليممن الكممرة لعممبي قائممل: إن لممه يقممول قممد

بهممذا يلزمممون ل فحينئممذ المشممقة تلحقهم والمدرسين، والطلب

الحكم! 

التفسمخ إلممى يمؤدي المنضبطة غير بالوصاف الحكاما فتعليق

يسممند أن الشممارع من يعهد ولم بها، العمل وعدما الشريعة من

المؤلممف بلفممظ التعممبير فلممذلك منضبطة؛ أسباب إلى إل أحكامه

للتيسممير جالبمما ليممس العسر بأن وليعلم بغيره، التعبير من أولى

يقممال: العسممر فإنممما الشممارع، هممو للتيسممير الجممالب وإنما بذاته،

أن يصممح ول للتيسممير، سممبب :المشممقة يقممال أو للتيسير، سبب

بممذاتها الجالبممة هممي يعني: ليست ، التيسير تجلب يقال: المشقة

تجلممب أنهمما العبممارة ظاهر لكن الله، بأمر تجلب هي كانت وإن

بنفسها. 
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ل فممإنه لذاتها؛ المشقة تقُصد لم الشريعة وأن ذلك تقرر إذا

ّدى أن يمكممن الفعممل كممان لممو المشممقة، نقصممد أن لنا ينبغي يممؤ

لممك: ذ مثممال مشممروعا، ليممس المشممقة قْصد فإن مشقة؛ بدون

الحممج فممي أتعممب أن أجممل مممن قممدمي علممى سممأحج قممال مممن

ُظممم ُد قيممل أجممري، فيع لن مشممروعا؛ ليممس المشممقة لممه: قْصمم

لمقصممود ِفعلممك فممي مخممالف فممأنت المشممقة، يقصممد ل الشارع

قممال:   النممبي أن الحممديث فممي قائممل: جمماء قال فإن الشارع،

ّنَصممب بالحديث المراد ليس قيل: هنا  َنَصبك قدر على أجُرك ال

ّلف، المقصود الممذي العبادة في الواقع النصب المراد وإنما للمك

المكلف.  يقصده لم

َلَمة بني  دياَركمحديث:  وأما َتب ِدياَركم، َس ْك َثاُركم ُت فهممذا  آ

سممكان مممن المدينة أطراف من طرف يخلو أل  النبي به أراد

بالحديث.  المراد هذا المدينة فيغزوا العداء يأتي أل أجل من

منهمما: للتيسممير؟ الجممالب العسر أنواع هي فما ذلك، تقرر إذا

        وعل-:  -جل قال كما المرض

           )1(هذه  ففي

يقل: من لم يطلق، بقوله: (مريضا) ولم الحكم  الله علق الية

والممذي خمماص، مممرض المراد أن على ذلك فدلنا مرض، به كان

إذا هممو الحكممم حكمممة الحكم عليه يترتب أو الفعل عليه يترتب

أو الممبرء لتممأخر معهمما المممأمور فعممل لو حالة على المرض كان

حينئذ.  التخفيف يشرع فإنه المرض، زاد

. 196:  آية البقرة - سورة 1
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يزيممد الصياما كان أو شفاءه يؤّخر الصياما كان ذلك: من مثال

ه جاز مرضه في م وممن الفطمر، ل لمه يُجمز لمم كمذلك يكمن ل

صممداع أو أسممنان وجممع بممه مممن ولذلك مريضا؛ كان ولو الفطر،

الممرض، شمفاء يمؤخر ول مرضمه فمي يزيد ل الصياما أن بحيث

الفطار.  له يجوز ل فإنه

اختلممف وقد -أيضا- السفر، الشريعة في التيسير أسباب ومن

ّده فمنهم: من السفر، ضابط في العلماء كيلممو، بثمانين يقول: ح

 اللممه لن قوة؛ فيه القول وهذا يوما، يقول: بمسير من ومنهم

جاءت الشريعة  ولن)        )1قال: 

الحاديث: بعض في ورد يوما، بكونه السفر وصف نصوصها في

َمحممرما ذي مممع إل يوما امرأة تسافر  ل  مممن أقممل يممرد ولممم

المسممألة فممي الضممابط بممأن المسممألة فممي الثممالث والقول ذلك،

وإل سممفر، فهممو سممفرا العممرف أهل عده فما العرف إلى يرجع

التخفيف.  أحكاما به ُتناط سفًرا نعده فل

  اللممه قممول التخفيممف بممه ينمماط السممفر أن علممى والممدليل

         

   )2( . 

يخفممف المجنممون ولذلك -أيضا- النقص؛ التخفيف أسباب ومن

الصمملة عنهمما تسممقط والحممائض والمريممض، الحكمماما، فممي عنممه

... وهكذا.  الوداع وطواف

. 80:  آية النحل - سورة 1

. 184:  آية البقرة - سورة 2
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الواجب يسقط فمرة عدة مناهج يسلك التيسير في والشارع

الممواجب، ينقممص ومممرة الحممائض، حممق فممي الصلة مثل: سقوط

الممتيمم مثممل بغيممره، الممواجب يبممدل ومممرة المسافر، مثل: صلة

وتقممديم الزكمماة، مثل: تقديم ، الواجب يقدما ومرة الوضوء، بدل

المجموعممة، الصمملة مثل: تممأخير يؤخر ومرة ، المجموعة الصلة

القاعدة. نعم.  بهذه يتعلق مما شيء هذا

  

 القدرأة عدما مع تسقط الواجبات
بل وأاجسب وأليس اضطرارِأ مع ُمَحّرما وأل

 اقتسدارأ

قاعدتين:  البيت هذا يتضمن

والمممراد القدرة، عدما مع تسقط الواجبات أنالوألى:  القاعدة

َق أن تعرفون وأنتم بالقدرة: الستطاعة، ِفَر معنممى فممي اختلفت قد ال

للفعممل السممابقة بالقممدرة السممتطاعة يفسممر من فمنهم الستطاعة،

بالقممدرة القممدرة يفسممر مممن ومنهممم المعتزلممة، مممذهب وهممذا فقممط،

الشمماعرة، مممذهب وهذا  الله من عونا تكون التي للفعل المرافقة

بالمعنيين.  والستطاعة القدرة يفسرون السنة وأهل

أثنمماء كممان وممما الفعل، قبل كان ما بالستطاعة يقال: المراد

فممإن الول، المعنممى فممي المعتزلممة يفممارقون لكنهممم الفعممل،
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مممن خاصممة للفعممل السممابقة السممتطاعة يقولممون: إن المعتزلممة

السنة.  أهل بخلف للشارع مثوبة ليست المكلف

مممن فعممل علممى قممادرا يكممن لم من أنبالقاعدة:  وأالمراد

    اللممه قول ذلك دليل وجوبه، عنه سقط الفعال

    )1(ول بشمميء أمرتكممم إذا   النممبي  وق

.   استطعتم ما منه فأتوا

بدنية: منها فالواجبات الواجب، باختلف تختلف القدرة وأنواع

، الممواجب بممذلك المتعلممق البممدن جزء بعدما يكون القدرة فعدما

َطممع قممد اليد، مثل: غسل ْق غسممل مممن يتمكممن ل فحينئممذ اليممد، ُت

مثممل العمممل، علممى الجممزء ذلممك قممدرة بعممدما يكممون وقممد اليممد،

َعد ْق القياما.  يستطيع ل الذي الُم

لعممدما أو المممال وجممود لعدما عنها يعجز قد المالية والواجبات

فممي والراحلة الزاد يجد لم مثل: من فيه، التصرف على القدرة

عممن تسقط قولية واجبات وهناك الحج، وجوب عنه سقط الحج

نوعين:  على الواجبات وهذه الكلما، يستطيع ل الذي البكم

مثممل: البممدل، إلى سير الصل عن عجز فإذا بدل له ما منها

ه يكمون ل سمقط إذا مما ومنهما والتيمم، الوضوء مثمل: بمدل، ل

المستطيع.  غير عن سقط إذا الحج وجوب

 يسقطه؟ الواجب بعض عن العجز هل ذلك، تقرر وإذا

يسممقطه؟ الواجب بعض عن العجز هلمهمة:  قاعدة هذه

نوعين:  على الواجبات فإن الواجبات بعض باختلف يختلف هذا

. 16:  آية التغابن - سورة 1
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ّعض ل واجباتالوأل:  النوع َب فممإذا واحممد، جممزء هي وإنما تت

الفطممرة ذلممك: صمماع ومثال الجميع، سقط بعضه عن العبد عجز

آخممر: إذا ومثممال الجميممع، سممقط بعضممه عممن النسممان عجممز إذا

نصممف إل يجممد لممم بعضممها عن وعجز رقبة النسان على وجبت

يعمبر وهمذا المواجب، عنمه يسمقط حينئممذ فإنه اليمين ِملك رقبة

ّعض ل بقولهم: ما الفقهاء عنه أو كلممه، كاختيار بعضه فاختيار يتب

كله.  كسقوط بعضه قالوا: فسقوط

ّعض واجباتالثاني:  وأالنوع بالخر، مرتبطا بعضها وليس تتب

العورة ستر مثل الباقي، يسقط لم البعض عن عجز إذا فحينئذ

سممتر علينمما وجممب العممورة بعض ستر عن عجزنا إذا الصلة في

يسمممقط ل بقمممولهم: الميسمممور الفقهممماء عنمممه ويعمممبر البممماقي،

بالمعسور. 

وحممدة هممي همملالمريسسن:  بيسسن تسستردد وأاجبسسات وأهناك

ّعممض أجممزاء هي أو واحدة مثممال الفقهمماء، بيممن الخلف فيقممع تتب

فممي أعضممائه جميممع غسممل عممن النسممان عجز إذا ذلك: الوضوء

غسممل يجممب فهممل العضمماء، بعممض غسممل مممن وتمكن الوضوء،

ّعممض الوضوء يقول: هل عليه؟ المقدور البعض يتبعممض؟ ل أو يتب

منه، يستطاع ما غسل يجب حينئذ فإنه يتبعض الوضوء كان إن

الغسل.  يجب ل فإنه يتبعض ل كان وإن

مممن كممثير عنه يعبر اضطرار، مع ُمَحّرما لالثانية:  القاعدة

بالضممرورة والمراد المحظورات، تبيح بقولهم: الضرورات الفقهاء
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هممذا مقممامه، غيممره يقمموما ل بحيممث بممتركه ضممرر العبد يلحق ما

.  الصحيح على بالضرورة المراد

أو الحيمماة فمموات عليممه ترتممب مممايقسسول:  الفقهسساء بعض

تفسممير فممي يقممال أن الصواب وإنما يصح، ل وهذا عضو، فوات

ّلممف لحممق الضرورة: ممما غيممره يقمموما ول فعلممه بعممدما ضممرر المك

ّلممف يلحق ما هي الحاجة فإن الحاجة بخلف مقامه، ضممرر المك

.  مقامه غيره يقوما قد لكنه بتركه،

إل يجممد ولممم مضممطرا النسممان كممان إذاالضسسروأرأة:  مثسسال

مقممامه، غيممره يقمموما ول ضممرر لحقه الميتة ترك لو فهنا الميتة،

ضرورة.  فهذا الميتة إل يجد ما

انكسممر  النممبي أن الحممديث فممي ورد ممماالحاجسسة:  وأمثال

يمكممن حاجممة فهذا فضة، من سلسلة الشعب مكان فاتخذ إناؤه

من بغيره أو بصفر بغيره أو بحديد ببعض بعضه الناء يلصق أن

حاجة.  فهذه اللتحاما، بها يحصل التي المور

تبيممح ل الحاجممة بينممما مطلقمما، المحظممور تبيممح والضممرورة

بعضممهم: الحاجممة فقممول لممذلك دليممل؛ معها ورد إذا إل المحظور

السممابق، الضممابط هذا اختيار على يصح ل الضرورة منزلة َتنزل

المراتب:  هذه غير للمطلوب مراتب وهناك

يحصممل ممما أو ضممرر بفقممده للنسممان يحصممل مممافالمنفعة: 

ضرر.  بفقده يحصل ول منفعة، بحصوله للنسان
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يحصممل ل لكنممه منفعممة بوجمموده للنسان يحصل ماوأالزينة: 

ضرر.  بفقده

يحصممل لكممن ضمممرر، بممأفراده يحصممل ل مممماوأالفضسسول: 

ضرر.  بمجموعه

بعممض تطلبهمما قممد الممتي المكروهممة أو المحرمممة اللذة وهناك

النفوس. 

تبمماح المحظممورات قاعدة القاعدة ودليل المطلوب أنواع هذه

النصوص.  من عدد بالضرورات

تبسسسسساحا -قاعسسسسسدةالمحظورأات القاعسسسسسدة وأدليسسسسسل

+جممل قمموله منهمما الشممرعية، النصمموص من عددبالضروأرأات-: 

 وقوله)             )1وعل: 

           سبحانه: 

  )2(بالمطعومممات. خاصمة يقال: بأنها الولى- قد -الية  فالولى

       عممماما ظاهرهممما الثانيمممة لكمممن

       )3(ن أمثلمممممة  وم

للمضطر.  الميتة لحم أكل القاعدة،

الشممروط وهممذه نلحظهمما، أن بممد لشأسسروأط:  وأللقاعسسدة

بهممذه الشممريعة أحكاما من التخفف يريد الناس بعض لن مهمة؛

شروطها.  يلحظ ول القاعدة،

. 173:  آية البقرة - سورة 1

. 119:  آية النعاما - سورة 2

. 119:  آية النعاما - سورة 3
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تنممدفع الضممرورة تكممون أنالقاعسسدة:  هسسذه شأروأط فمن

المحظممور. ومثلمموا فعممل يجز لم تندفع، لم المحظور. فإن بفعل

الخمممر، إل يجممد ل الممذي خمر، ماء إل يجد ل الذي بالظمآن له

وإنممما الظمممأ، يبعممد ل الخمر لن الخمر؛ تناول له يجوز ل فهذا

ًأ النسان يزيد ولم الضرورة، زاد هنا ظمئه. فالمحظور إلى ظم

.  يدفعها

الضرورة. إن به تندفع آخر طريق يوجد ألالثاني:  الشرط

مسمملمة، ذلك: طبيبممة المحظور. مثال -حينئذ- فعل يجز لم وجد،

بكشف الضرورة دفع يمكن مريضة، امرأة وعندنا رجل، وطبيب

الطبيبة.  المرأة

مممن أقممل المحظور يكون أنالقاعدة:  هذه شأروأط وأمن

ذلممك: إذا يجممز. مثممال لممم أعظممم، الضرورة كانت الضرورة. فإن

الكممراه مسممألة فممي كممما نفسممه، لبقمماء غيممره قتممل إلى اضطر

قتممل همو المحظممور. المحظمور مممن أقل الضرورة فهنا السابقة،

ُيقتل أنه هو والضرورة الغير، بالقتممل. تهديممده بعممد النسممان، سمم

قتلناك.  وإل غيرك، له: +أقتل قيل

المحظممور. استباحة حكم زال الضرورة، زالت إذا أنه ويلحظ

بممه تنممدفع ل بمقدار المحظور، في يتوسع أن للنسان يجوز ول

وإذا التيممة، القاعممدة فممي المؤلممف عنممه سمميعبر الضرورة. وهممذا

الممماء شمماهد من ولذلك المحظور؛ فعل يجز لم الضرورة زالت

بزواله. نعم. بطل لعذر جاز بقولهم: ما عنه تيممه. وعبروا بطل
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 المحظورأات تبيح الضروأرأات

.  بالضرورة متعلق لنه أيضا؛ البيت هذا نأخذ لعلنا

تحتاجه ما بقدرأ

 الضروأرأة

مع محسظورأ وأكسل

 الضروأرأة

ل أنممه وهممو السممابقة، القاعممدة شممروط مممن شممرط البيت هذا في

هممذا ودليل الضرورة، به تندفع الذي بالمقدار إل المحظور من يتناول

ترط)          )1 الله قول  اش

مقممدار فممي والعممدوان: الزيممادة العممدوان، وعممدما البغممي، عممدما

دليممل هممذا الثممم، يلحقممه فممإنه زاد فمممن المقممدار، في الواجب،

.  القاعدة

أن علممى اللفممظ، بهممذا العلممماء بمماغ" اسممتدل وقمموله: "غيممر

لممم معصممية، سممفر سممافر مممن وأن بالمعاصي، تناط ل الّرخص

الصلتين جمع أو الفطر من السفر، برخص يترخص أن له يجز

إليها.  مضطًرا كان إذا إل الرخص، جميع وكذلك القصر، أو

الضممرورة وهممي: هممل الضممرورة، بقواعممد متعلقممة مسألة وهنا

هممل وتنمماولته، غيممري مممال إلممى اضطررُت إذا الغير؟ حق تبطل

فيممه هممذا يحق؟ ل أو المال؟ هذا بضمان يطالب أن للغير يحق
. 173:  آية البقرة - سورة 1
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الفقهية

فممإن الغيممر؟ حممق من نشأت الضرورة هل نقول: ننظر تفصيل،

لممذلك حممق ل حينئممذ فإنه الغير، حق من نشأت الضرورة كانت

الغير. 

عممن دفاعمما قتلممه؛ إلى فاضطر جمل، عليه هاج مثاله: إنسان

إليممه يممأتي أن الجمممل لصمماحب يحممق مضممطر. هممل هنمما نفسممه،

لن لممماذا؟ لممه؛ يحممق ل نقول: ل، الجمل؟ قيمة ويقول: أعطني

المملمموك، ذات مممن ناشئ الغير، ملك من ناشئ هنا الضطرار

الضمان.  يجب ل فحينئذ

ذلممك: مضممطر مثممال عنممه، ناشممئا ليس الضطرار كان إذا أما

وأكلممه. فحينئممذ فممذبحه لغيممره، مملوكمما جمل إل يجممد لممم جممائع،

ك يضمن فإنه َثم ومن الغير، ملك عن ناشئا ليس الضطرار ذل

الغيممر. حممق يبطممل ل بقممولهم: الضممطرار عنممه الملممك. وعممبروا

عنه.  ناشئا يكن لم إذا مرادهم

السفينة، في إنسانالتقسيم:  هذا به يتضح آخر، مثال

هممل إلقممائه. فهنمما إلى مضطر لنه البحر؛ في المتاع بعض ألقى

المتاع؟ ذلك ألقى لماذا نقول: ننظر يجب؟ ل أو الضمان؟ يجب

الرجممل يكممون كممأن المتمماع، من ناشئ لضرر ألقاه قد كان فإن

علممى فخشممي المتمماع، بعممض عليممه فسممقط السفينة، جانب في

طرار البحمر. فهنما فمي بالمتاع فألقى الهلك، نفسه ناشمئ الض

.  الضمان عليه يجب فل الغير، ملك من
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الفقهية

بممأن المتمماع، ذلممك مممن ناشممئا ليممس الضممطرار كممان لو لكن

فقممال الغممرق، من عليها ويخشى كثيرة، حمولتها السفينة تكون

بعض فأخذ المتاع، بعض إلقاء من بد السفينة: ل على القائمون

هممذا لن ُيضمممن؛ نقممول: نعممم ُيضمن؟ هل فحينئذ فألقي، المتاع

مممن ناشممئ هممو وإنممما المتمماع، ذات مممن ناشممئا ليس الضطرار

السممفينة: فممي مممن لجميممع يقممال السفينة. فحينئذ في َمن جميع

بحسممب مثلممه، أو قيمتممه عليهممم ويضممرب المتمماع، هممذا اضمممنوا

.  أعدادهم

يوفقنمما أن  اللممه القاعدة. نسممأل بهذه يتعلق مما شيء هذا

يرزقنمما وأن عبممادته، أهل من وإياكم يجعلنا وأن لطاعته، وإياكم

يغفر وأن المتقبل، والعمل الصائب، والفهم النافع، العلم وإياكم

علممماء يوفممق وأن المسمملمين، ولجميممع ولوالممدينا ولكم، لنا الله

بهممذه للحكممم حكممامهم يوفممق وأن الشممريعة، لبيممان المسمملمين

.  محمد نبينا على الله وصلى أعلم، والله الشريعة،

.  وأثابكم إليكم الله أحسن

شممرح إنهاء بالمكان يقول: هل سائل هذا الشيخ، س: فضيلة

.  خيرا الله وجزاكم الباقية؟ المدة خلل في المنظومة، هذه

إلى نحتاج التي شرحها. والبيات من نتمكن الله، شاء ج: إن

فيهمما. نطيممل إحكامها، إلى بحاجة الناس أن ونرى فيها، الطالة

أو قليلممة، إليهمما الحاجممة أو قليممل، مضمممونها الممتي والبيممات
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إنهمماء مممن نتمكممن اللممه، فيها. بإذن الكلما نوجز قليلة، تفصيلتها

.  نعم المنظومة، هذه

المؤلف: س: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر 

تحتاجه ما بقدرأ

 الضروأرأة

مع محسظورأ وأكسل

 الضروأرأة

بالشممك". فهممل يممزول ل اليقيممن بجانبه: "قاعدة عنون يقول: لكن

 ؟ بينهما علقة هناك

أن والظاهر العزيز- مغلوطة، أخي يا عندك -التي النسخة ج: هذه

.  نسختك. نعم تصحح فلعلك التي، للبيت العنوان هذا

بيممن نجمممع اللممه-: كيممف -حفظكممم إليكممم. يقممول الله س: أحسن

قتممل مممن  وحممديث المممال، على مقدمة النفس ضرورة قولكم: إن

 خيرا؟ الله وجزاكم  شهيد فهو ماله دون

ماله دون ُقتل من  أن الحاديث، من عدد في ورد ج: نعم،

قيممل سممئل  النبي أن الخر، الحديث في ورد بل  شهيد فهو

إن تعطممه. قممال: أرأيممت قممال: ل مممالي؟ ليأخممذ يأتي  الرجلله: 

النمار. فممي قمال: همو قتلتمه؟ إن قال: قاتله. قال: أرأيت قاتلني؟

.   شهيد قال: أنت قتلني؟ إن قال: أرأيت

المممال، مصمملحة بأصممل النفس مصلحة أصل يتعارض لم فهنا

المممال مصمملحة فمموات مممع النفممس مصمملحة ظممن تعممارض وإنما
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هنمما الظممن. فالتفمماوت ولوجممود اليقين؛ لوجود فقدمت؛ المتيقنة،

دافممع الثانيممة: مممن جهة. الجهممة من هذا والظن، اليقين أجل من

لكممن تفمموت؟ ل أو نفسممه؟ سممتفوت هل يعلم ل هو ماله، دون

كممان إذا ذلممك، لممه جمماز ماله دفع من بالجماع: أن العلماء قرر

نهيا- حملمموه كان تعطه" -وإن "ل حديث وأن لنفسه، افتداء فيه

الواردة بالنصوص ذلك على واستدلوا التحريم، محمل غير على

المر بعد والنهي أمر، بعد جاء هنا النفوس. قالوا: والنهي بحفظ

.  العلم. نعم أهل من كثير عند التحريم، منه يستفاد ل

أن السلما، شيخ يرى يقول: هل إليكم. وهذا الله س: أحسن

 المفاسد؟ درء من أولى المصالح جلب

الشممارع اعتنمماء اللممه- "أن -رحمممه السمملما شمميخ ج: عبممارة

هممذه مممن بالمنهيممات". ويفهممم عنممايته مممن أعظممم بالمممأمورات

بممه يصممرح لممم وإن السممائل، ذكممر الممذي المعنممى هممذا العبممارة

القاعمدة، لهمذه السمتدلل فمي السلما شيخ أطال صراحة. وقد

.  عنه الحديث يطول مما دليل، وعشرين ستة لها فذكر

المرسمملة، المصالح توضيح إليكم. يقول: نريد الله س: أحسن

.  خيرا الله وجزاكم ضابطها؟ وما

اعتبممار الشممرع فممي يممأت لممم التي المرسلة: هي ج: المصالح

هممي هممل حجيتهمما، فممي الفقهمماء اختلممف لهمما. وقممد إلغاء ول لها،

وشمميخ قيمماس؟ ول نممص يوجممد لمم إذا بهمما يعمممل بحيممث حجممة،

مصلحة توجد أن يمكن ل أنه رأيا القيم وابن تيمية ابن السلما
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هنماك أن ظمن وممن عليهما، منصموص المصمالح وجميع مرسلة،

المصمملحة تكممون أن أمرين: إما أحد من حاله يخلو فل مصلحة،

مممن نممص ورد يكممون أن متوهممما. وإممما يكممون وأن حقيقية، غير

مصمملحة فتكممون ، معتممبرا الفعممل هممذا كمون علممى يدل الشارع،

.  معتبرة

القواعمد، ممن عممدد بتقريممر الصممل همذا تقريممر عن ويستغنى

التعليممل مسممالك مممن القيمماس. فممإن بممدليل منهمما: السممتدلل

عممن بممذلك مناسممبا. فيسممتغنى الوصممف يكممون أن ، المسممتنبطة

لممم ولو بإثباتها، يحكم المرسلة المصالح لن المرسلة؛ المصالح

المناسممب، الوصممف على المبني القياس شاهد. بخلف لها يوجد

.  معين شاهد له يكون أن بد فل

علممى الممماما بقاعممدة: "تصممرف القاعممدة هممذه عممن ويسممتغنى

النصمموص مممن عممدد بإثبمماته جمماء بالمصلحة" الممذي منوط الرعية

.  الشرعية

 اليممة هممذه فهممم علممّي إليكم. يقول: أشكل الله س: أحسن

      )1(ل يعنممي: هممذا  ه

.  فيكم الله وبارك الخر؟ البعض وترك الشرع، ببعض العمل

دليلن، المجتهممد نظممر فممي تعممارض إذا بممذلك: أنممه ج: المممراد

لممما الحسممن باليممة. وإضممافة المممراد منهممما. هممذا بالرجممح عمل

ومممن  اللممه عنممد مممن أنممزل قممد الجميممع علممى: أن دليل أنزل،

  لقمموله نفسممها؛ فممي تتعممارض ل الشممريعة أدلممة أن المعلمموما

. 55:  آية الزمر - سورة 1
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   )2(ن فممإذا المجتهممد، نظممر فممي التعممارض  ولك

هممذه بدللممة الترجيممح عليممه وجممب المجتهممد، نظممر في تعارضت

.  اليات

الشممبكة، طريممق عممن سممؤال إليكممم. وهممذا اللممه س: أحسممن

قمموة فممي بينهمما فيممما متفاوتممة الخمممس الضممرورات يقممول: هممل

خيرا.  الله وجزاكم ؟ ل أما الضرورة

الممدين فضممرورة متفاوتممة، الخمممس الضممرورات أن ج: سممبق

الخلف وقممع الباقية، الربع والضرورات باتفاق، غيرها من أعلى

مممن ومنهممم واحممدة، مرتبممة فممي يجعلها من الفقهاء: فمنهم بين

المممال يجعممل مممن ومنهممم أقممل، مرتبممة فممي المال مرتبة يجعل

.  واحدة مرتبة في والعرض

مرتبممة ثممم مقدمممة، الممدين مرتبة أن على الصوليين وجمهور

المال. هذا مرتبة ثم النسل، مرتبة ثم العقل، مرتبة ثم النفس،

ممما الخلف مممن وفيممه الممترتيب، هممذا علممى الصمموليين، جمهممور

لعلنمما خير، كل إلى وإياكم يوفقنا أن  الله سابقا. نسأل حكيته

هذا.  على نقف

في قدما ما وجعل بعلمكم، ونفعنا وأثابكم، إليكم الله أحسن

وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على الله حسناتكم. وصلى ميزان

.  أجمعين

. 82:  آية النساء - سورة 2
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 اليقين يزيل ل الشك

وبعد.  الله، رسول على والسلما والصلة لله، الحمد

فممي الممواردة الفقهيممة القواعممد شممرح مممن بممه، ابتممدأنا ممما نواصممل

الله- نعم.  -رحمه السعدي الشيخ منظومة

النبيمماء أشممرف علممى والسمملما والصمملة العممالمين، رب لله الحمد

.  أجمعين وصحبه وعلى محمد، نبينا والمرسلين،

يمما علمتنمما، بممما وانفعنمما ينفعنمما، ما وعلمنا ولشيخنا، لنا اغفر اللهم

.  الراحمين أرحم

الفقهية:  القواعد منظومة الله- في -رحمه سعدي بن الرحمن عبد الشيخ قال

لليقين الحكاما وأترجسع لليقين الشُك يزيل فل

لليقيممن" معناهمما: أن الحكمماما "وترجممعهنسسا:  المؤلسسف قسسول

ّولت الشريعة ة فمي بماليقين اليقيمن. ويمراد علمى أحكامهما فمي ع لغ

اللغممة فممي اليقيممن الصمموليين: إن بعممض الشك. وقممال العرب: زوال

فممي اسممتقر. واليقيممن بمعنممى الماء يقال: يقن الستقرار، من مأخوذ

.  فيه العلم واستقرار القلب، الصطلح: طمأنينة
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يتممداخل الشمماك لن وذلك التداخل؛به:  يراد اللغة في وأالشك

الصممطلح: فممي بينهممما. والشممك الترجيممح يسممتطيع ل أمممران، عنممده

ِرد علممى لحممدها مزيممة ول زاد، فممما أمريممن تجويز َيمم عنممده سممائرها. ف

.  الحتمالت تلك بين الترجيح من يتمكن ول أكثر، أو احتمالن

لليقيممن" يعنممي: أن الحكمماما "وترجممعهنسسا:  المؤلسسف وأقسسول

هنمما: المؤلممف مممراد وليممس اليقين، على أحكامها في عولت الشريعة

الغممالب الظن بإعمال جاءت الشريعة لن الغالب؛ الظن إعمال عدما

  وعل-:  -جل الله ذلك: قول على ويدل المسائل، من عدد في

           

  )1(الراجح به: الحتمال والمراد الظن، على بالحكم  فعول  .

مممن يعرفممان وفلنمما فلنمما أن أظممن ل   النممبي قممول ومثله

الظممن. وهممذا حكممم علممى فعممول الصممحيح، في كما  شيئا ديننا

مطلقمما. بممه ُيعمممل الغممالب الظن أن العلم، أهل جماهير مذهب

المسممائل. مناط تحقيق في به ُيعمل الظن الظاهرية: بأن وقال

ظنية.  كونها مع الشهود، بشهادة مثل: العمل

العمممل أنكروا ولذلك الشريعة؛ أدلة في بالظن يعمل ل لكن

أقوى الجمهور الظنية. ومذهب المفاهيم ببعض والعمل بالقياس،

ّولت قممد الشممريعة أن وهممو السممابق، الممدليل جهممة من علممى عمم

الشرعية.  الحكاما من كثير في الظن

. 230:  آية البقرة - سورة 1
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الشك لليقين": أن الشك يزيل "فلبقوله:  المؤلف وأمراد

ل فممإنه سممابق، وقطممع يقيممن عنده وكان النسان، على ورد إذا

.  السابق اليقين عليه المعول الشك. بل إلى يلتفت

الحكم. وإل جهة من اليقين يزيل ل الشك أنهنا:  وأالمراد

الشممك لوجممود ينتفممي اللحممق الزمممن فممي اليقيممن أن شممك فل

وجممود مممع يبقممى ل الول الزمممن فممي الثممابت فمماليقين الطارئ،

 قمموله منها الشرعية، النصوص من القاعدة: عدد الشك. ودليل

           

     )1( :وله        وق

         )2( . 

ُشكي  أنه  زيد بن الله عبد حديث من الصحيح، في وجاء

ل  النممبي فقممال الصمملة؟ فممي الشمميء يجممد الرجممل  للنممبي

اءصمموتا.  يسمممع أو ريحمما، يجد حتى ينصرف الصممحيح فممي  وج

هل يدر فلم صلته، في أحدكم شك  إذاقال:   النبي أن أيضا

.   اليقين على وليبن الشك، فليطرح أربعا؟ أو ثلثا صلى

فممي وتممدخل مهمممة، قاعممدة القاعدة هذه فإن ذلك، تقرر إذا

الفقهيممة القواعممد مممن عممددا هنمماك إن بممل الفقمه، أبممواب جميع

القواعممد مممن عممددا المؤلممف ذكر القاعدة. وقد هذه على مرتبة

تندرج التي والمسائل مباشرة، بعدها القاعدة هذه على المنبنية

نوعين:  على القاعدة هذه تحت

. 36:  آية يونس - سورة 1

. 28:  آية النجم - سورة 2
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القاعممدة، فممي انممدراجها علممى ُيتفممق مسممائلالوأل:  النسسوع

حكمها.  على ويتفق

ِدثا كان منذلك:  مثال ذلممك بعممد شممك ثممم الصباح، في مْح

هممل وشممك الصممباح، فممي محدثا كان عليه؟ الطهارة طرأت هل

ِدث، أنممه الول الزمممان فممي الثابت فاليقين ذلك؟ بعد توضأ محمم

فيها.  المشكوك الطهارة إلى يلتفت فل

شممك فممإذا الجنبيممة، وطممء يجمموز ل أنممه اليقيممنآخر:  مثال

الجنبيممة أن الصممل فممإن عليهمما؟ النكاح عقد أجرى هل النسان

وطؤها.  يجوز ول محرمة،

انممدراجها على اتفق مسائلالمسائل:  من الثاني وأالنوع

تلممك عليممه تطبممق الممذي الحكممم فممي واختلممف القاعممدة، فممي

المسألة. 

شممك ثممم الصممباح، فممي متطهرا النسان كان إذاذلك:  مثال

الثممابت اليقين لن متطهر؛ أنه الصل فإن ذلك؟ بعد أحدث هل

الحممدث. وهممذا فممي الشممك بطممروء يممزول ل الول الزمممان فممي

العلم.  أهل جمهور مذهب

ذمممة فممي واجبممة الصمملة أن اليقيممن ل،المالكيسسة:  وأقسسال

يجمموز فل فيهمما، مشممكوك بطهارة اليقين هذا نزيل فل النسان،

هذه.  والحال يصلي أن له

ثلثمما طلقهمما هل وشك زوجته، النسان طلق إذاآخر:  مثال

مممتيقن، الول الزمممان فممي يقولون: النكاح فالجمهور واحدة؟ أو
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واحممدة. وقممال طلقة بأنها فنحكم فيه، مشكوك بطلق نزيله فل

الصممل هممذا نزيممل فل الجنبيممة، وطممء تحريممم المالكيممة: الصممل

طلقات.  ثلث بأنها فنحكم بقائه، في مشكوك بنكاح المتيقن

عظيممم، أصممل فممي ُأصمملت القاعممدة هممذه فممإن هذا، تقرر إذا

علممى الستصممحاب. والستصممحاب وهو الشريعة، أدلة من ودليل

أنواع: 

فممي فالصممل الصمملية، الباحممة استصممحابالوأل:  النسسوع

مباحة.  أنها الفعال

بريئة، الذمم أن فالصل البراءة، استصحابالثاني:  وأالنوع

الشارع.  من دليل يأتي حتى الواجبات من شيء يلحقها ول

الشممارع نص استصحابالستصحاب:  من الثالث وأالنوع

بممأنه الشممرعي الممدليل علممى نحكممم فل منسمموخأ، أنه يثبت حتى

دليل.  يأتي حتى منسوخأ

يخصصه. دليل يأتي حتى العموما استصحابالرابع:  وأالنوع

مثممل: استصممحاب الوصممف استصممحابالخسسامس:  وأالنسسوع

الزمممان فممي حكمهمما فنستصممحب الصممباح، فممي الثابتممة الطهممارة

الثاني. 

النممزاع، محممل فممي الجممماع استصممحابالسسسادس:  وأالنوع

تتغيممر ثممم عليهمما، العلممماء أجمممع مسممألة هنمماك يكون بأن وذلك

العلممماء ذلك: أجمع الختلف. مثال يقع َثم ومن الصفات، إحدى
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اختلفمموا ثممم تيممممه، بطممل الصمملة قبممل الماء رأى من أن على

الصفات.  إحدى فتغيرت الصلة، أثناء في رآه إذا فيما

بطل الصلة، قبل الماء رأى يقول: إذا أن للنسان يصح فهل

الصمملة؟ أثنمماء رآه إذا فيممما ذلممك فنستصممحب بالجممماع؟ تيممه

تصممح ل الستصممحاب. قممالوا: لنممه هممذا يصح يقولون: ل الجمهور

النزاع.  محل في الجماع دعوى

يصمممح. قمممالوا: بمممأنهالمسسسألة:  فسسي الثسساني وأالقسسول

مسممتند المستصممَحب وإنممما الجممماع، هممو ليممس والمستصممَحب

يسممتند دليممل للجممماع يكممون أن بممد -بالتفمماق- ل لنممه الجممماع؛

واستصممحاب ، الجممماع دليل نستصحب حينئذ قالوا: فنحن عليه،

بعضمما وسممنأخذ القاعممدة، بهذه يتعلق ما اتفاق. هذا محل الدليل

التية. نعم البيات في القاعدة هذه تحت المندرجة القواعد من

 .

  

 الطهارأة وأالملبس وأالرأض المياه في الصل

وأالسسماء وأالرأض

 وأالحجارأة

مياهنا في وأالصل

 الطهارأة
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بالصممل: القاعممدة "الصممل" المممرادهنسسا:  المؤلسسف يقسسول

فممإن الصممل، يغيممر دليممل يوجممد لممم بهمما. إذا نحكممم الممتي المسممتمرة

أنواع:  أربعة على المسائل

الفسمماد، أو النجاسممة أو بالتحريم دليل فيها مسائلالوأل:  النوع

الدليل.  بذلك فيحكم

علممى: يممدل دليممل فيهمما مسممائلالمسائل:  من الثاني وأالنوع

.  الدليل بذلك فنحكم الصحة، أو الطهارة أو الباحة

يممدل متعارضممان: دليممل دليلن فيهمما يوجد مسائلالثالث:  النوع

الباحممة، علممى يممدل دليممل الفسمماد. أو علممى يدل ودليل الصحة، على

م التحريمم. فمإذا علمى يدل وآخر ممن بمد فل بينهمما، الجممع يمكمن ل

دليممل علممى يقممدما التحريممم دليممل الترجيممح: أن قواعممد ومن الترجيح،

.  الباحة

ل أو دليممل، فيهمما يوجممد ل مسممائلالمسائل:  من الرابع النوع

الصل.  قواعد عليها نطبق دليل. فهذه فيها نعلم

القاعممدة: أن بهذه الطهارة". يراد مياهنا في "والصلهنا:  قوله

فإننمما نجاسممته، علممى ول طهممارته، علممى دليل فيممه نعلممم ل الذي الماء

يغيره، دليل يأت لم ما طاهر أنه الصل أن وهو الصل، بقاعدة نحكم

  قموله منهما الشمرعية، النصموص ممن القاعمدة: عممدد هممذه ودليل

       
 . )2(          وقوله: )1(

. 11:  آية النفال - سورة 1

. 48:  آية الفرقان - سورة 2
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والبحممر:  فممي  النممبي وقول فممي وقممال  ممماؤه الطهممور  ه

ذلممك غيممر إلممى  شمميء ينجسممه ل طهور  الماءالخر:  الحديث

الصممل، هممو الميمماه. فهممذا طهممارة فممي الممواردة الحمماديث مممن

.  المياه في المستمرة والقاعدة

بممه نحكممم دليل نعلم حتى طاهرة، أنها الصل الرض، وكذلك

ويشممممل الفرشمممات، يشممممل نجسمممة. وهمممذا الرض أن علمممى

يممأتي حتى طاهرة، أنها المور. فالصل من ذلك ونحو السفلت،

الشممرعية النصمموص مممن عدد الرض طهارة يغيرها. ودليل دليل

توسمملم-:  عليممه اللممه النبي-صلى منها: قول لممم خمسمما  أعطي

مسجدا الرض لي  وجعلتذلك:  من وذكر  قبلي أحد يعطهن

 وطهمموره مسجده فعنده الصلة، أدركته مسلم فأيما وطهورا،

طهممور الطيممب الصممعيد   النممبي قممال الخممر الحممديث وفممي

أبي سنن في كما  سنين عشر ولو الماء، يجد لم إذا المسلم

داود. 

إل بنجاسممتها يحكممم ول الطهممارة، فيهمما الصل الثياب، وكذلك

وصممحابته  النممبي ذلك: أن نجسة. ودليل أنها على دليل قاما إذا

الكفممار يصممنعها الممتي الثيمماب يلبسون عليهم- كانوا الله -رضوان

فيهمما الصممل أن علممى ذلممك يغسمملونها. فممدل ول وينسممجونها،

حكمها فتأخذ الرض، أنواع من نوع فهي الحجارة الطهارة. وأما

.  ذلك. نعم في
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 التحريم وأالموال وأالنفس وأاللحوما البضاع في الصل

وأالمسوال وأالنفس

 للمعصوما

ما الله هسداك فسافهم

 ُيمسل

البضاع في وأالصل

 وأاللحوما

يجيء حتى تحريمها

 الحسل

َيِحُل" .  "ما لعلها

ُبضع: قطعة البضاع في الصل العرب. لغة في اللحم، التحريم. ال

معان:  ثلثة على يطلق الصطلح وفي

التحريممم، الفممروج في الصل أن شك الفرج. ولالوأل:  المعنى

 الله ذلك: قول وجوازه. ودليل بحله دليل جاء ما في إل تستعمل فل

        

      

       

   )1( . 

واالنسمماء:  فممي قممال  النبي أن الحديث في وجاء اللممه  اتق

ذلممك فممدل  اللممه بكلمممة فروجهن استحللتم فإنكم النساء، في

أمممر يممأتي حممتى الفممروج، تحريممم النسمماء فممي الصممل أن علممى
. 7-5:  آية المؤمنون - سورة 1
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الصممحيح- عقممد -علممى اللممه بكلمة الله. والمراد كلمة وهو يحلها،

البضمماع، تحريم في الواردة النصوص من ذلك، غير النكاح. إلى

.  الفروج بمعنى

لزما الجممماع. والجممماعذلسسك:  معاني من الثاني المعنى

فممي فكممذلك التحريممم، الفروج في الصل أن قررنا وإذا للفرج،

.  الجماع

العلممماء بعض وذهب النكاح، عقد به يرادالثالث:  وأالمعنى

ذلممك رأى كممما النكاح- التحريم، -عقد العقود في الصل أن إلى

العلممم. وهممو أهممل مممن والنظممائر- وغيممره الشباه -في السيوطي

الشممرح. وهممذا فممي عبممارته وظمماهر هنمما، المؤلممف عبممارة ظمماهر

حممتى والحل، الجواز النكاح عقد في الصل بل يصح، ل المعنى

التحريم.  على يدلنا دليل يأتي

-جممل قمموله منهمما الشممرعية، النصوص من عددذلك:  وأدليل

ومن)         )1وعل-:   

يممأتي حتى والجواز، الصحة العقود في النكاح. فالصل عقد ذلك

ذلممك: قمموله علممى الصممحة. ويممدل وعدما الفساد، على يدل دليل

)        )2وعل-:  -جل

أن علممى ذلممك فممدل المحرمممات، حصممر قممد  اللممه فممإن اليممة،

    قوله في الية آخر عليه . ويدل الحل على الباقي

. 1:  آية المائدة - سورة 1

. 23:  آية النساء - سورة 2
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     )1(فممي الصممل أن علممى ذلممك  فدل

.  يغيره دليل يأتي حتى والحل، الجواز النكاح عقد

بعممض مممذهب التحريممم". وهممذا اللحمموما فممي "والصمملقال: 

ذلك على التحريم. ويستدلون هو اللحوما في الصل أن الفقهاء،

ِدي، بحممديث المعلممم، كلبممك أرسمملت  إذاقممال:   النممبي أن عمم

ّيهممما تممدري ل فإنك تأكل فل فقتل، غيره معه ووجدت  قتممل أ

ُمبيممح سممبب اللحم نوع في اجتمع إذا ذلك: بأنه على ويستدلون

فممي وكممما البغممل، فممي الحظممر. كممما جانب غلب حاظر، وسبب

ذلممك فممي ورد . وقممد الممماء فممي فوقممع بالسهم، صيد إذا الطير

.  النسائي في حديث

الدلممة هممذه لن الصممل؛ مسممألة في ليست الدلة هذه ولعل

صمميد إباحممة. كلممب وسممبب تحريممم، سببان: سبب فيه اجتمع لما

سمابقا- تقممررت -كما الصل وغرق. ومسائل سهم أجنبي، وكلب

دليممل ول إباحة، دليل دليل. ل فيها ليس التي بها: المسائل يراد

الحممل، هممو اللحمموما فممي الصممل أن الظهممر فإن ولذلك تحريم؛

التحريم.  وليس

اجتمممع ولممو الطهممارة، فيهمما الصمملالميسساه:  في قلنا كما

ذلممك يممدل حممرما. ول الممماء، فممي نجاسممة وسممبب طهارة، سبب

.  النجاسة هو المياه في الصل على: أن

قمموله والحممل، الجواز هو اللحوما في الصل أنعلى:  وأيدل

           سممبحانه: 

. 24:  آية النساء - سورة 1
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      )1(،الصل على: أن دل فإنه  الية

ذلممك: قمموله على مستثنى. ويدل التحريم وأن والجواز، الحل هو

           وعل:  جل

           )2(أن  فدل

التحريممم وأن المأكولممة، اللحمموما فممي والجممواز الحممل هممو الصل

.  مستثنى

    وعل:  جممل قممولهأيضا:  عليه وأيدل

  )3(جل "إنما" وقوله الستثناء بأداة المحرمات  فحصر

 الية،)         )4وعل: 

.  الباحة هو اللحوما في الصل أن على ذلك فدل

أن عائشممة حممديث مممن السممنن، في ورد ما أيضا عليه ويدل

ذكر هل ُيدرى ول إليهم، تؤتى التي اللحوما عن سئل   النبي

وكلمموا أنتممم عليها الله اسم فقال: اذكروا ل؟ أو عليها الله اسم

 حممتى تممأكلوا لقيممل: ل التحريممم؛ اللحمموما فممي الصممل كان ولو

الدالممة النصمموص مممن ذلممك غيممر الباحة. إلممى سبب قياما تعلموا

دليممل يممأتي حممتى والجواز، الحل هو اللحوما في الصل أن على

.  يغيره

بممه: أنممه يممراد التحريم". هذا النفس في "الصلهنا:  وأقوله

الشممارع. فالصممل: تحريممم مممن بممدليل إل الممدماء سممفك يجوز ل

. 145:  آية النعاما - سورة 1

. 119:  آية النعاما - سورة 2

. 173:  آية البقرة - سورة 3

. 3:  آية المائدة - سورة 4
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علممى بممذلك. ويممدل دليممل يممأتي حممتى الخلق، دماء على العتداء

  وعل:  جل قوله منها كثيرة، شرعية القاعدة: نصوص هذه

          )1(ومنها قوله  

)            )2سبحانه: 

 . )           )3وقوله: 

ثلث: بإحمدى إل مسملم اممرئ دما يحمل ل   النمبي وقمول

للجماعممة المفارق لدينه والتارك بالنفس، والنفس الزاني، الثيب

 النبي وقول  ِهد في لممم معاهدا قتل  منالذميين:  من الُمعا

تحريممم المسممتمرة والقاعممدة الصل هو فهذا  الجنة رائحة يرح

.  الدماء

غيممر فممي وذلممك فيممه، الممدما سممفك بجممواز دليممل جمماء ممما إل

حممد   النممبي لقممول للممماما؛ بالنسممبة مثممل: السمماحر المعصوما

ومثممل المرتممد، السممنن. ومثممل في كما  بالسيف ضربة الساحر

  سممبحانه:  لقمموله المسمملمين؛ غيممر مممن المحممارب

  )4( . 

أيضمما التحريممم" هممذه الممموال في هنا: "الصل المؤلف وقول

النصمموص، مممن عليها: عممدد ويدل الشريعة، في مستمرة قاعدة

      سممبحانه:  قمموله منهمما

           

. 29:  آية النساء - سورة 1

. 151:  آية النعاما - سورة 2

. 68:  آية الفرقان - سورة 3

. 5:  آية التوبة - سورة 4
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          سبحانه:   وقوله)1(

 )2(وله         وق

     

      

  )3( . 

وقممول  حممراما عليكممم وأموالكم دماءكم إن   النبي وقول

إلممى  منممه نفس بطيب إل مسلم امرئ مال يحل ل   النبي

.  النصوص من ذلك غير

ِرب، للمعصمموما" يممراد هنمما: "إل المؤلف وقول فممإنه بممه: المحمما

المسمملمين بيممن الحممرب قامت إذا أموالهم، على الستيلء يجوز

  اللممه قول منها النصوص، من ذلك: عدد على وغيرهم. ويدل

     

   )4(وله          وق

     )5(وله    سممبحانه:   وق

        )6(،النبي وقول  الية  

ويأخذ المشركين، يغزو  النبي وكان  سلبه فله قتيل قتل من

أموالهم. 

. 29:  آية النساء - سورة 1

. 190:  آية البقرة - سورة 2

. 188:  آية البقرة - سورة 3

. 27:  آية الحزاب - سورة 4

. 1:  آية النفال - سورة 5

. 41:  آية النفال - سورة 6
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فيقسسال: القاعسسدة فسسي السسستثناء ذكسسر عدما وأالوْألى

هنمما: المراد لن المعصوما؛ يذكر التحريم. ول الموال في الصل

مممن تؤخممذ فل المسممتثنيات العمماما. وأممما والصل القاعدة، تقرير

يجمموز الممموال في التصرف ذلك: أن على ويدل القاعدة، صلب

البنيان مثل: أخذ بحق، التصرف مثل الخرى، الحالت بعض في

المممؤذي ومثممل: المممال طرقمماتهم، فممي النمماس إليممه يحتاج الذي

الهائج.  الجمل مثل الناس يؤذي الذي

القيممد. هممذا المؤلممف يذكر لم ذلك ومع بحق، تصرفات فهذه

الصمموليين، منهممج علممى أضممبط لكممان الول، القيد يذكر لم فلو

مستثنياتها.  ذكر بدون القاعدة ذكر في

فممي "الصممل القواعد- قاعدة هذه -مثل المهمة القواعد ومن

أن يجمموز ل بحيث التحريم، العراض في الصل العراض". فإن

والقاعممدة الصل، هو بقول. هذا ول بفعل المسلم عرض ُيتناول

الكلما ول غيبتهممم، ول الخريممن، في الحديث يجوز مستمرة. فل

.  ذلك جواز على دليل قاما إذا إل معائبهم، في

     وعل:  جل الله هذا: قول ودليل

           

          

    )1(إلى   الخرى:  الية في قال أن  

. 11:  آية الحجرات - سورة 1
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     )1( . 

دماءكم  إنقال:   النبي أن عليه المتفق الحديث في وجاء

فممي هممذا، يممومكم كحرمممة حممراما، عليكممم وأعراضممكم وأموالكم

لفظممة هممل الن يحضممرني ول  هممذا بلممدكم فممي هممذا شهركم،

 فقط؟ مسلم في هي أو الصحيحين؟ "أعراضكم" في

أن ذكممر أنممه وهمموالمؤلسسف:  علسسى إشأسسكال هنسسا يبقسسى

البضاع في فقال: "الصل والذوات، العيان إلى يضاف التحريم

وهممي التحريممم، اللحمموما فممي ذوات. والصممل التحريم". والبضمماع

عنممد المقممرر ذوات. ومممن وهممي النفممس، فممي ذوات. والصممل

بخلف للممذوات، التكليفيممة الحكاما إضافة يصح ل الصوليين: أنه

للذوات.  إضافتها فيجوز الوضعية، الحكاما

تفسيره في وللعلماء مجمل، يعد ل ذلك مثل أنوأالصواب: 

منهجان: 

في فيقال: الصل العرف، بحسب يفّسر أنهالوأل:  المنهج

يعنممي: فممي اللحوما في البضاع. والصل وطء يعني: في البضاع

فممي سممفكها. والصممل يعنممي: فممي النفممس فممي أكلهمما. والصممل

أخذها.  يعني: في الموال

الفعممال جميممع علممى يطلممق الحكممم بممأنالثسساني:  وأالقول

هممو المممور بهممذه المتعلقممة الفعال جميع في فالصل المناسبة،

. 12:  آية الحجرات - سورة 1
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القاعممدة هذه ذكر سبق وقد العلم، لهل منهجان التحريم. وهما

سابق. نعم.  درس في

  

 الباحة العادات في الصل

صسارأف يجسيء حستى

 الباحسة

عاداتنا في وأالصل

 الباحة

يمزال ل "اليقيمن قاعمدة تحمت المندرجة القواعد من القاعدة هذه

به. ويممراد ويتعبد النسان، به يتقرب ل بالعادات: ما بالشك". والمراد

تركه.  وفي الشيء، فعل في بالباحة: الذن

مممن الباحة- عممدد العادات في الصل -أن القاعدة هذه على ويدل

        الله قول منها الشرعية، النصوص

    )1(على الدالة النصوص من ذلك غير  إلى

الباحة. 

أيضمما، الوجمموب تنفممي التحريممم تنفممي كممما القاعممدة وهممذه

وليسممت بواجبممة، ليسممت مباحممة، أنهمما فيهمما الصممل فالعممادات

وقممد الفعممل، يطلب بدليل يكون قد الباحة صرف لن بمحرمة؛

القاعممدة هممذه علممى الدلة ومن الفعل، ترك يطلب بدليل يكون
. 29:  آية البقرة - سورة 1
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عممن سممأل مممن ُجرممما المسمملمين أعظم من إن   النبي قول

الصممحيح، فممي كممما  مسممألته أجممل من فحرما يحرما، لم شيء

.   تركتكم ما ذروني  الخر الحديث في

الباحة" يعنممي: إذا صارف يجيء "حتىهنا:  المؤلف وأقول

وإنممما مباحة، ليست العادة على: أن يدل الشارع من دليل ورد

"الصممل بقاعممدة يعمممل ول الدليل، بهذا يعمل فإنه محرمة، هي

شممملت قممد الشممريعة أن علممى يدلنا الباحة". وهذا العادات في

.  بالحكاما العباد أفعال جميع

العبممادة- وبالعبممادات -بممدور بالمساجد خاصة الشريعة وليست

المكلفيممن، أفعال جميع تشمل عامة، شاملة الشريعة بل فقط،

الله فضل من وهذا عبادة، كان ما أو عادة، منها كان ما سواء

 الشريعة.  بهذه علينا

يجيممء "حممتىالمؤلسف:  قسول -في القاعدة هذه وأفي

"الصممل قاعممدة تترك الصوليين. هل بين الباحة"- خلف صارف

بممه؟ بممالقطع أو الصممارف؟ عممدما الباحممة" بظممن الفعممال فممي

العممادات فممي "الصممل بقاعممدة أو بممدليل، يعمممل ل فالصل: أنممه

الشريعة.  أدلة في المجتهد يبحث الباحة" حتى

يكتفممى وهممل يوجممد؟ ل أو صممارف؟ دليممل هنمماك يوجممد هممل

قولن القطع؟ من بد ل أما الصارف؟ الدليل وجود بعدما بالظن

الظممن غلبممة لن بممالظن؛ يكتفممى أنممه الصممواب للصوليين. ولعل

القاعممدة هممذه أن علممى يممدلنا وهممذا الشممريعة، فممي بهمما معمول
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الجتهاد؛ أهل بها يعمل الباحة- إنما العبادات في الصل -قاعدة

 يرد؟ لم أو صارف؟ دليل ورد هل يعرفون الذين هم لنهم

بهمذه يعممل ل فمإنه الجتهماد، أهمل ممن يكمن لمم ممن وأمما

  لقممموله العلمممماء؛ سمممؤال عليمممه المممواجب وإنمممما القاعمممدة،

         )1(

نعم. 

  

 التحريم العبادات في الصل

شأرعنا في الذي غيُر

 مذكورأ

مسن مشسروأعا وأليس

 المسورأ

يجمموز فلالتحريسسم.  العبسسادات في قاعدة: الصل فيه هذا

بكون الشارع من دليل ورد إذا إل بعبادة،  لله يتعبد أن للنسان

جديمدة، عبمادات نخمترع أن لنما يجموز مشروعة. ول العبادة تلك

ًء بهمما،  اللممه ونتعبممد ليسممت أصمملها، فممي جديممدة عبممادة سمموا

الشممرع، فممي واردة ليست العبادة في صفة نبتدع أو مشروعة،

.  مكان أو بزمان العبادة نخصص أو

. 43:  آية النحل - سورة 1
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تحريمم ودليمل الشمريعة، فمي المحرممة البمدع ممن همذا كمل

  سبحانه:  بها- قوله  الله -عبادة التعبد جواز وعدما البدع،

        )1(التباع.  فالصل

 وقوله)       )2وعل-:  -جل وقوله

  وقوله)           )3سبحانه: 

          

     )4( . 

السمنة- -مممن ذلمك علمى ويمدل  بممالله خمماص حق فالتشريع

منه، ليس ما هذا أمرنا في أحدث  منالصحيح:  عائشة حديث

رد فهو أمرنا، عليه ليس عمل عمل  منرواية:  وفي  رد فهو

 النممبي أن العربمماض حممديث وفممي   :قممالاكم ومحممدثات  وإي

فممي كممما  ضممللة بدعممة وكممل بدعممة، محدثممة كممل فإن المور،

.  النسائي

بهمما تحصممل عظيمممة، قاعدة القاعدة هذه فإن ذلك، تقرر إذا

بجممواز قيممل لممو والتبممديل. فممإنه التحريممف مممن الشممريعة حمايممة

الشممريعة، تبممديل إلممى وسمميلة ذلك لكان جديدة، عبادات اختراع

نكملهمما نممأتي وأننمما ناقصممة، بكونهمما الشريعة وصف إلى ووسيلة

للنبيمماء خاتممما  النبي كون في الطعن إلى ووسيلة فيها، ونزيد

والرسل. 

. 31:  آية عمران آل - سورة 1

. 158:  آية العراف - سورة 2

. 21:  آية الحزاب - سورة 3

. 21:  آية الشورى - سورة 4
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بعممض يفعلممه ممماالمشسسروأعة:  غير العبادات أمثلة وأمن

إذا هممذه والغناء، بالرقص أو بالتصفيق  لله التقرب من الناس

للشممريعة. ومثممل مخالفممة بدعممة تكممون العبممادة جهة على ُفعلت

ذلممك ومثممل النبمموي، بالمولد الحتفال أو السنة، برأس الحتفال

يحكممم فممإنه ضمعيف، دليممل إل فيممه يرد لم العمل كان أيضا: إذا

الحممديث بواسممطة جديممدة عبادة تقرير يصح ل لنه بدعة؛ بكونه

.  التسبيح صلة في الوارد الحديث الضعيف. مثل

ينعقممد، ل نممذره فممإن مشممروعة، غيممر عبادة النسان نذر وإذا

كفممارة. ودليممل عليممه يجب ول النذر، بذلك الوفاء عليه يجب ول

فقيل: عنه فسأل الشمس في واقفا رجل رأى  النبي أن ذلك

ول يقعممد ول الشمممس، فممي يقمموما أن إسممرائيل. نممذر أبممو هممذا

ويسممتظل، يقعممد أن مممروه   النبي يصوما. فقال وأن يستظل،

وهممو المشممروعة، العبممادة بنممذر بالوفاء فأمره  صومه يتم وأن

وهمي المشمروعة، غيمر العبمادة بنمذر الوفماء عمن ونهاه الصوما،

بالكفارة.  يأمره ولم الستظلل، وعدما الوقوف

علممى زيممادة المشممروع غيممر الفعممل يممأتي فقد ذلك، تقرر إذا

الزيممادة ولكممن مشممروعا، الفعممل أصممل فيكون المشروع، الفعل

هممل باطلممة. ولكممن أنهمما شك ل الزيادة فحينئذ مشروعة، ليست

 بالبطال؟ الفعل أصل على تعود

صنفين:  على نقول: الفعال
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عليممه، بالمزيممد متصمملة الزيممادة تكممون ممماالوأل:  الصسسنف

عليه.  المزيد تبطل الزيادة، تبطله فحينئذ

كلهمما صمملته فممإن ركعات، خمس الظهر صلى ذلك: من مثال

.  بالربع متصلة الزائدة الركعة لن باطلة؛

أصممل علممى تعممود ل فحينئممذ منفصمملة، زيممادةالثاني:  النوع

بالبطال.  الفعل

الرابعة فالمرة ، مرات أربع مرات أربع توضأ ذلك: من مثال

لكونهمما بالبطممال؛ الثلث الغسمملت علممى تعممود ل لكممن بدعممة،

عنها. نعم.  منفصلة

  

 المقاصد أحكاما تعطى الوسائل

الحكم بهذا وأاحكم

 للزوأائد

المسورأ وأسسائل

 كالمقساصد

هممو المقاصممد. هممذا إلى المفضية الطرقالمورأ:  بوسائل يراد

الممممرادة والممممور الغايمممات والمقاصمممد: همممي بالوسمممائل، الممممراد

للفعل.  المتممة المور والمطلوبة. والزوائد: هي
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أو بممالوجوب الشممريعة، فممي مسممتقل حكممم لهمما كان إن والوسائل

الشريعة.  في الصلي حكمها تأخذ فإنها بالتحريم،

بعقممد الجنبيممة لمموطء النسممان يتوسممل أن وسمميلةذلسسك:  مثسسال

لممم إذا وحله. أممما جوازه على يدل الشارع من دليل فيه فهذا النكاح،

أنواع:  ثلثة على الوسائل فإن الوسيلة، تلك يخص دليل يرد

المقصممود، حكممم تأخممذ قطعا. فهممذه المقصود إلى مفضية وسائل

فهممو بممه إل الممواجب يتممم ل بقممولهم: "ممما الصممول أهممل عنهمما ويعممبر

مممن جممزء بغسممل إل اسممتيعابه يتممم ل القممدما َغسل واجب". مثل: أن

واجبا.  الجزء ذلك غسل فيكون الساق،

إل الحممراما اجتنمماب يتممم ل "مممابقسولهم:  أيضسا عنه وأيعبروأن

أمممر باجتنمماب إل المحممرما اجتنمماب يمكممن لممم حراما". إذا فهو باجتنابه

فممإن بأجنبيممة، الخت اختلطت حراما. مثال: ذلك: إذا الخر كان آخر،

يتممم ول الخت، على العقد ول وطء يحل ل لنه تحرما. لماذا؟ الجنبية

.  بها اشتبهت التي الجنبية، باجتناب إل الحراما هذا اجتناب

نادرا. المقصود إلى تفضي وسائلالوسائل:  من الثاني النوع

إليممه تلتفممت الغممالب- ل -فممي المقصممود. والنممادر حكممم تأخممذ ل فهذه

منممه يتخذ لئل العنب؛ زراعة قائل: نمنع قال ذلك: لو ومثال الشريعة،

ل فحينئممذ نممادرا، المحممرما هممذا إلممى تفضي وسيلة الخمر. فقيل: هذه

بممالحكم الوسمميلة علممى يحكممم ول إليممه، وسمميلة كونهمما إلممى يلتفممت

المقصود.  هذا إلى وسيلة المر هذا اتخاذ لندرة هنا؛ المقصود
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إلممى مفضممية وسممائلالوسسسائل:  أنسسواع مسسن الثسسالث وأالنوع

المسممألة: بيممع هممذه فيها. ومثال الفقهاء اختلف غالبا. فهذه المقصود

الفتنممة، وقممت فممي السلح بيع أيضا ومثلها الخمور، مصانع إلى العنب

.  بعضا بعضهم المسلمين بين الحرب وقت

تسد ل أنه إلى الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الظاهرية، فذهب

فممي العنممب بيممع مممن مانع ول بالتحريم، عليها يحكم ول حينئذ، الذرائع

الجممواز الفعممال هذه في الصل ذلك: بأن على الحالة. واستدلوا هذه

        يقول:   والله والحل،

  )1( :وقال         

   )2( . 

هممذه علممى يحكممم بممأنهالمسسسألة:  فسسي الثسساني وأالقسسول

إلممى -المفضممية الوسممائل على ويحكم مقاصدها، بحكم المسائل

الممذرائع سممد قممد  اللممه ذلممك: أن ودليل غالبا- بالتحريم، الفساد

ومممن الشريعة، مواطن من كثير في غالبا الفساد إلى المفضية

          قممموله ذلمممك

       )3(آلهة سب من  فمنع

فممما محممرما، اللممه وسب الله، سب إلى يفضي لنه المشركين؛

.  محرما يكون المحرما إلى أفضى

بالنصوص تمسك زيادة الذرائع سد في بأنثانيا:  وأاستدلوا

طرقممه، مممن ونمنممع الشمميء، مممن نمنممع عنممدما الشرعية. فنحممن

. 59:  آية النساء - سورة 1

. 10:  آية الشورى - سورة 2

. 108:  آية النعاما - سورة 3
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مممذهب الشرعية. وهذا بالنصوص تمسك زيادة تمسكنا قد نكون

والمممور للزوائممد، بالنسممبة . وأممما وأولممى أقمموى وهممو الجمهممور،

هممي ممما حكممم والعقمماب- تأخممذ الثواب أصل -في فإنها المتممة،

هذا على ُمثابا يكون البيت إلى المسجد من له. فالراجع متممة

الفعل. 

حكمممه؟ تأخذ للمحرما المتممة المور هل التحريم، في ولكن

نوعين:  على نقول: هذه

حكمممه فتأخذ جنسه، من للمحرما متممة أمورالوأل:  النوع

التأثيم.  وفي التحريم، أصل في

تأخممذ ل فهذه الحراما، من للتخلص متمماتالثاني:  وأالنوع

حكمه. 

ِرماذلك:  مثال فممإنه مخيطمما، بممدنه علممى أن تممذكر إذا الُمْحمم

المحّرما.  من للتخلص النزع هذا المخيط، ينزع

الحممراما متممات من هي هل فيها، التردد يقع مسائل وهناك

للتخلممص تكممون الممتي الحممراما متممات من أو جنسه؟ من التي

-فممي رمضممان فممي زوجتممه يجممامع كممان ذلممك: مممن ومثممال منه؟

ّذن فيجب الوطء؟ جنس من النزع فنزع. فهل المؤذن، الليل- فأ

الحممراما؟ مممن للتخلممص النممزع أو صمميامه؟ ويبطل الكفارة، عليه

بيممن خلف موطن الكفارة؟ عليه يجب ول الصياما، يصح فحينئذ

أو وطممء؟ النزع هل المسألة، مناط تحقيق في منشؤه الفقهاء،

نعم.  الوطء؟ من تخلص النزع
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 إكراها أوأ خطأ أوأ نسيانا المحظورأ ارأتكاب

معبودنا أسقطه

 الرحسمن

عنه التأثيم وأينتفي

 وأالزلل

الكسراه وأالخطأ

 وأالنسيان

يثبت التلف مع لكن

 البدل

معنيان:  به يراد الخطأ

  يوسممف:  إخمموة قممول فممي كما الصواب، ضدالوأل: 

        )1(المراد به: على  

المعنى: "خاطئ".  هذا من الفاعل الصواب. واسم خلف

فلن، للفعممل. يقممال: أخطممأ القصممد عممدماالثاني:  وأالمعنى

ِطممئ". الفاعممل واسممم الفعممل، يقصممد لممم بمعنى: أنممه منممه: "مخ

.  الول المعنى وليس الثاني، المعنى المؤلف ومراد

منها: قوله النصوص من عدد بدللة الثم، به يلحق ل والخطأ

 قال)           )2سبحانه: 

    وعل:  جل قوله فعلت". ومنها الله: "قد

. 97:  آية يوسف - سورة 1

. 286:  آية البقرة - سورة 2

115



القواعد منظومة
الفقهية

         )1(فممي  ورد

وممما والنسمميان الخطممأ أمممتي عممن تجمماوز اللممه إن  الحممديث

.   عليه استكرهوا

العلممم أهممل مممن كممثير ولممذلك إسممناد؛ الحممديث لهذا يصح ول

لن قممواه؛ وبعضممهم أحمممد، الممماما منهممم الحممديث، هممذا يضعف

مممن النفممس بعضمما. وفممي بعضممها فقممال: يقمموي متعممددة، طرقممه

الضمممان؟ عليممه يممترتب الخطأ فهل ذلك، تقرر إذا شيء، صحته

فإنه المخلوقين، حقوق في كان إن الضمان؟ عليه يترتب ل أو

الضمان.  عليه يترتب

عليممه وجممب لغيممره، مممال أتلممف أو غيممره، فممأتلف أخطممأ مممن

ووجمب المخطمئ، على الدية وجبت واحدا. ولذلك قول الضمان،

كممان إن بالجممماع. أممما مخطئمما أتلفهمما مممن على الموال ضمان

يخلو نقول: ل الضمان؟ يجب هل فحينئذ،  الله حق في الخطأ

فممي ضمممان ول كفممارة يجب ل فإنه إتلف، يوجد لم إن الحال،

.  الفقهاء أكثر قول

مخطئمما، أو ناسمميا محممرما، وهو رأسه غطى منذلك:  مثال

ًأ، المخيط لبس من عليه. وكذلك كفارة فل عليه.  كفارة ل خط

فيممه كممان إذااللسه:  بحقسوق يتعلسق ممسا الثساني النوع

وقتل للمحرما، الرأس وحلق للمحرما، الظافر مثل: قص إتلف،

قولين:  على ذلك في الفقهاء اختلف للمحرما. وقد الصيد

. 5:  آية الحزاب - سورة 1
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  قمموله ذلممك ودليممل الضمان، يجب ل بأنهالوأل:  القول

      

        

    )1(المخطئ أن على  فقوله: "متعمدا" يدل

مفهوما بدللة وهذا المثل، عليه يجب ول الضمان، عليه يجب ل

المخالفة. 

-إذا الله حق في المخطئ على يجب بأنهالثاني:  وأالقول

ذلك على ويستدلون والكفارة، إتلف- الضمان خطئه على ترتب

       قمموله منها النصوص، من بعدد

    )2(كممونه مع الكفارة  قالوا: أوجب

-وفممي النعامممة وفممي   النبي بقول ذلك على خطأ. ويستدلون

المخطممئ، يشمممل عمماما، قالوا: وهذا  الوحش- بدنة رواية: حمار

المتعمد.  ويشمل

إعمممال المممراد ليممس اليممة، "متعمممدا" فممي وقممولهقسسالوا: 

إعمممال شممرط الفاعل. ومن على التشنيع المراد وإنما المفهوما،

المفهوما. إعمال غير أخرى فائدة له يكون أل المخالفة، مفهوما

علممى والضمممان الكفممارة بوجمموب -القائممل القممول هممذا ولعممل

إتلف- هممو خطئممه علممى ترتممب إذا اللممه، حقمموق فممي المخطممئ

الرجح.  هذا القول هذا لعل الرجح،

. 95:  آية المائدة - سورة 1

. 92:  آية النساء - سورة 2
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ابه قمد فمإنه عجمرة، بمن كعب حديثذلك:  على وأيدل أص

لما ذلك ومع شعره، من يتساقط أصبح القمل أن حتى الضرر،

مضممطرا كونه مع الكفارة، ذلك يسِقط لم الشعر، حلق له جاز

والذى، الضرر يلحقه -الذي المضطر كان الشعر. فإذا حلق إلى

أولممى بمماب فمممن الكفممارة، الفعل- يلحقممه هذا الشارع له وأجاز

على ترتب إذا الكفارة نرتب لكن الثم، نرتب ل المخطئ. نحن

إتلف.  فعله

يريده، ل ما على النسان حملبه:  فالمراد الكراه وأأما

نوعين:  على يرغبه. والكراه ول

بالكليممة. مثممل: مممن الختيممار معممه يممزول إكراهالوأل:  النوع

فعلممه يلحممق ول التكليممف، معممه يممزول فهممذا شمماهق، مممن ألقي

اختلف. فيممه فيقممع متسممبب، يوجممد لم إذا إل غيره، ول ضمان،

الختيممار. فيممه يزول الذي هذا ملجئا"، "إكراها الجمهور ويسميه

أن اضممطرارا. وبالجممماع يسمممونه "اضممطرارا"، الحنفيممة ويسميه

.  الكراه أنواع من النوع بهذا يزول التكليف

الختيممار. كمممن معه يبقى إكراهالكراه:  من الثاني النوع

ويسممميه والضممرب، بممالحبس أو عضممو، بقطممع أو بالقتممل، هممدد

إلى القسم هذا يقسمون ملجئ". والحنفية غير "إكراها الجمهور

"إكراهمما سممموه بممالقطع، أو بالقتممل التهديممد كممان قسمممين: إن

"إكراهمما سممموه الضممرب، أو بممالحبس الكممراه كان وإن ملجئا"،

ملجئ".  غير
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ِره يكون أن منهاشأروأط:  الكراه من النوع وألهذا المكمم

عممن عاجزا المكَره يكون أن ومنها به، هدد ما إيقاع على قادرا

أن المكممَره ظممن علممى يغلممب أن ومنهمما عليممه، أكممره ممما دفممع

ِره غيممر عمماجل التهديممد يكممون أن ومنها به، هدد ما سيوقع المك

آجل. 

أهممل جمهممور التكليممف؟ به يزول هل الكراه، من النوع فهذا

يقممدر فهممو اختيممارا، معممه لن التكليممف؛ بممه يزول قالوا: ل العلم

يقولممون: يرتفممع عممدمه. والمعتزلممة علممى ويقممدر الفعممل، علممى

الحالة.  هذه في التكليف

المسممألة- هممذه -فممي والجمهممور المعتزلممة بين الخلف وثمرة

ِره َمن السمملما، في الدخول على أكره أو الصلة، فعل على ُأك

فحينئممذ تعممالى، اللممه وجه السلما، في بدخوله أو بصلته، فنوى

.  للمعتزلة خلفا الجمهور، مذهب على صلته تصح

لممه يجمموز هممل شمميء، على النسان أكره فإذا ذلك، تقرر إذا

ِره ما يفعل أن م، الفقهماء بعض عليه؟ أك ذلمك يجموز يقمول: نع

القوال. والصممواب دون الفعال في يقول: يجوز مطلقا. وبعضهم

وبيممن الكممراه، موجب بين يقارن النسان المسألة: أن هذه في

مفسدة.  أدناهما فيفعل عليه، ُأكره الذي الفعل

قتلنمماك. هنمما وإل غيممرك، بيت له: ادخل قيل منذلك:  مثال

الممبيت. ولممو فيممدخل مفسممدة، أقممل الدخول مفسدة؟ أقل أيهما

الكممراه ممموجب قتلنمماك. فحينئممذ وإل وفلنمما، فلنمما له: اقتل قيل
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هممي عليممه. هممذه أكممره ممما فعممل علممى يقممدما فل مفسممدة، أقل

.  الكراه باب في القاعدة

يستحضممره كممان عممما الغفلممةبسسه:  فالمراد النسيان وأأما

الفعممل، بممه يسممقط بالنسمميان. والنسمميان المممراد النسممان. هممذا

أو ناسمميا، شمميئا تممرك إذا النسممان يممأثم فل التممأثيم، به ويسقط

وجممب الخلق، بحقوق متعلقا النسيان كان ناسيا. وإن شيئا فعل

حقموق فمي النسيان كان إذا أتلفه. وأما ما ضمان النسان على

ان يطمالب همل فحينئمذ اللمه، يلحقمه أو نسميه؟ مما بمأداء النس

 نسيه؟ ما تدارك وجوب

بهمما مممأمور أفعممالشأسسيئين:  من الفعال تخلو نقول: ل

ُنسمميت- يجممب -إذا فإنهمما فيهمما، النسمميان وقممع إذا فهممذه شممرعا،

عليممه يجممب فممإنه الصمملة، نسممي ذلك: من وفعلها. مثال تداركها

عن ناما  منالبخاري-:  في -كما  النبي لقول نسيه؛ ما تدارك

.   ذلك إل لها كفارة ل ذكرها، إذا فليصلها نسيها، أو صلة

الشمميء فيهمما ُفعممل إذا منهيممات. فالمنهيمماتالثاني:  وأالنوع

هريممرة أبي ذلك: حديث الفعل. ودليل على تؤثر ل فإنها نسيانا،

 الصحيح في  فليتممم صممائم، وهممو ناسمميا، شممرب أو أكممل من

.   وسقاه  الله أطعمه فإنما صومه،

المخلمموق، حممق جانبالجانبان:  فيها يقع أفعال وأهناك

َتمب سممبحانه. فحينئممذ الخالق حق وجانب المممور الفعممل علمى ير

نسمميان فممي كممان إذا الخالق، حق دون المخلوق، بحق المتعلقة
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خرجممت ثممم زوجتممه، طلق ذلك: رجل المنهيات. مثال في الفعل

طلقها.  قد كونه ناسيا وطئها ثم العدة، من

علممى المترتبممة للمممور بالنسممبة سمماقط، للثم بالنسبة فحينئذ

يقمماما تعتبر. فل فل منهي، في ولنه الله؛ حقوق في الفعل هذا

ممما اللممه. وأممما بحممق يتعلممق مممما ذلممك غيممر إلى الزنا، حد عليه

أو المممال، مممن لهمما يجممب ما المرأة، حق المخلوق، بحق يتعلق

ثابت.  فهذا النسب، لثبات

والموانع. الشروط بين النسيان- نفرق -قاعدة القاعدة وبهذه

إذا المممانع العبممادة. وأممما فممي أثممر نسمميانا، ُترك إذا الشرط فإن

هذا.  على . نقف العبادة في يؤثر ل فإنه نسيانا، فعل

الصالح، والعمل النافع، -وإياكم- العلم يرزقنا أن  الله نسأل

لنمما يغفممر وأن فيممه، المتحممابين عبمماده -وإيمماكم- مممن يجعلنا وأن

وأن أحكامهمما، لبيممان الشممريعة علممماء يوفممق وأن ذنوبنمما، ولكممم

وأن بممه، وللتمسممك الممدين، لهممذا للدعوة المسلمين جميع يوفق

أعلممم، الشممريعة. واللممه بهممذه للحكم المسلمين أمور ولة يوفق

محمد.  نبينا على الله وصلى

الله.  حفظكم وأثابكم، إليكم، الله أحسن

التجارية البنوك في العمل يقول: هل دبي من سائل س: هذا

خيرا.  الله وجزاكم شبهة؟ أما حراما أما حلل

حالين:  أحد من يخلو ل البنك في ج: العمل
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بالمعمماملت إل يتعامممل ل البنممك يكممون أنالوأل:  الحسسال

جائز.  فيه العمل المباحة. هذا،

بالحراما.  تتعامل بنوكالثاني:  النوع

حاليين:  أحد من يخلو ل فيها فالعمل

المحممرما، فعممل علممى قائممما عملممه يكممون أنالوأل:  الحال

حراما.  أيضا البنك من يأخذها التي والجرة حراما، فعله فحينئذ

علممى إعانممة ول للمحممرما، عمممل فيممه يكون ل فعلوأالثاني: 

جائزا.  مباحا عمله يكون فحينئذ المحرما،

النسممان يباشممر ألالعمسسال:  مسسن ثسسالث قسسسم وأهنسساك

المحرما الفعل على إعانة فعله في يكون ولكن المحرما، الفعل

ونحممو الرضمميات، ومنظف مباشر. مثل: الحارس غير طريق من

مممن منهممم الفقهمماء، بيممن خلف ممموطن الفعال. فهممذا من ذلك

الجممرة، يسممتحق ول محممرما، عملممه الجممرة، يسممتحق يقممول: ل

محرمة.  أجرة يأخذها التي والجرة

أجرة يستحق لكنه بإعانته، آثم هويقول:  الفقهاء وأبعض

يترجممح ول الزمممان، أهممل مممن قائل له القولين من وكل المثل،

دخممول مممن يحممذر أن النسممان على شيء. والواجب فيهما لدي

البركممة، لمحممق سممبب الحممراما المممال فممإن عليممه، الحراما المال

ورد كممما النممار، لممدخول سممبب الجابة، عن الدعاء لحجب سبب

اقممال:   النممبي أن الصممحيح في سممحت علممى نبممت جسممد  أيم

.   به أولى فالنار
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فيممه، كممدر ل خممالص نعيمهمما -الممتي الخرة أمر يقدما فالعاقل

َظن التي الدنيوية، المنفعة مؤقتا- على ليس دائم ونعيمها أنهمما ُي

المعاصممي أن ومؤقتة. والصممواب بالمصائب، مكدرة لنها منفعة؛

لكممن لممه، خيممرا فيهمما أن النسممان ظممن لممو وأنممه فيهمما، بركة ل

آخرتممه. فممي ول دنيمماه فممي ل منهمما، يستفيد ل أنه المر حقيقة

نعم. 

يقممول: ممما المممارات مممن سممائل إليكممم. هممذا الله س: أحسن

فيممه؟ يعمممل لممم ممما مثال وما المخالفة؟ مفهوما إعمال شروط

خيرا.  الله وجزاكم

َد أنبه:  يراد المخالفة مفهوماج:  ِر أو وصف الكلما مع َي

فممي للمنطمموق مخممالف عنممه المسممكوت أن منممه فيفهممم قيممد،

يوسمملم-:  عليممه اللممه النممبي-صمملى ذلممك: قممول الحكم. مثال  ف

الممتي السائمة في الزكاة وجوب منطوقه  الزكاة الغنم سائمة

ول تطعممم الممتي المعلوفممة أن مخالفممة، مفهوما ومفهومه ترعى،

المخالفة.  مفهوما فيها. هذا زكاة ل ُترعى،

للحنفيممة، خلفمما حجممة، المخالفممة مفهمموما أن علممى والجمهممور

أميممة بممن يعلممى الحممديث: أن فممي ورد بممما ذلممك على يستدلون

عنممه- عممن اللممه رضممي الخطمماب بممن -عمممر المؤمنين أمير سأل

         وعل:  جل قوله

           )1(

فقممال الصمملة؟ قصممر لنا يجوز الناس. فهل أمن يعلى: فقد قال

. 101:  آية النساء - سورة 1
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فقممال:  ذلممك عممن  الله رسول سألت قد  الخطاب بن عمر

ذلممك فدل المن في القصر  عليكم بها الله تصدق رخصة هي

فائممدة أو دليممل يممرد لممم ممما به يعمل المخالفة مفهوما أن على

ًدا، ليممس المخالفة مفهوما إعمال أن على تدل أخرى ومممن مممرا

قصممر آيممة اليممة، هممذه المخالفممة مفهمموما فيه يعمل لم ما أمثلة

الصلة. 

الصيد، قتل جزاء  في)     )1 قوله أيًضا ومثلها

         الله قول أيًضا ومثلها

        

      )2( . 

أن لممي فيجمموز الممدعاء، علمى برهمان معمي قائل: أنا يقل فل

يخممرج لممم قيممد بممه لممه برهممان قوله: ل لن الله؛ مع أحدا أدعو

فممإذا الفاعممل على للتشنيع خرج وإنما المخالفة، مفهوما لعمال

فائممدة هناك كان فإن المخالفة، مفهوما لعمال فائدة هناك كان

بمفهمموما يعمممل ل فممإنه المخالفة، مفهوما إعمال غير القيد لذكر

منهمما الصممفة، مفهمموما منهمما، أنممواع المخالفممة مفهمموما المخالفممة،

العدد.  مفهوما

ل أنه على  يدل)      )3قوله:  مثل

 إذاقمموله:  مثممل الشممرط ومفهمموما النقصممان، ول الزيممادة تجمموز

إذا أنهمم علمى دل  الثمالث دون اثنمان يتنماجى فل ثلثمة كنتمم

. 93:  آية النساء - سورة 1

. 117:  آية المؤمنون - سورة 2

. 4:  آية النور - سورة 3
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  قمموله مثممل الغايممة ومفهوما التناجي جاز ثلثة من أكثر كانوا

      

       

     )1( . 

جممواز علممى ودل التممبين، بعد المساك، وجوب على ذلك دل

يطممول، المخالفممة مفهمموما فممي والحديث الليل، دخول بعد الكل

نعم. 

يقممول: كممثير السممويد، مممن سؤال هذا إليكم، الله س: أحسن

لخممذ أوربيممات نسمماء علممى يعقممدون المسمملمين الشممباب مممن

الله وبارك الشكر، جزيل ولكم يجوز؟ الزواج هذا فهل القامة،

فيكم. 

جمماز المممرأة مممع اللبس به والمراد حقيقيا، زواًجا كان ج: إذا

أنه يذكر فإنه يصح، لم وتدليًسا وغًشا تحايًل كان إن وأما ذلك،

هممذه الطلق بنيممة الممزواج مسممألة وهنمما يممتزوج، ولممم تممزوج قممد

العلم.  أهل بين فيها الخلف وقع مسألة

جهتين:  إلى فيه يلتفت هذا أن والصواب

محرمة.  نية هذه القلب في الموجودة النيةالوألى:  الجهة

بشممروطه تمماما عقممد فالعقممد العقممد ذاتالثانيسسة:  وأالجهسسة

والنيممة صممحيح نفسه في فيقال: العقد صحيح، عقد فهو وأركانه

ًقا النهي كان وإذا عنها، منهي مستقل أمر عممن خارج بأمر متعل

. 187:  آية البقرة - سورة 1
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قاعممدة فممي هممذا سمميأتي كممما الفساد، إلى يؤدي ل فإنه العقد،

نعم.  المؤلف، عند مستقلة

هممو يقول: ما هولندا، من سؤال وهذا إليكم، الله س: أحسن

اللممه وجزاكممم التممأمين؟ مكمماتب فممي العمممل حكممم ممما الحكممم؟

خيًرا؟. 

كممانت إن البنمموك، فممي الكلما مثممل فيممه الكلما ج: التممأمين

التممأمين شممركات مثممل بالمبمماح إل تتعامممل ل التممأمين شممركة

ًنمما إل تسممتخدما ل التي التعاوني، العمممل جممائز فهممذا جممائًزا، تأمي

يجممز لممم المحممرما، بالتممأمين تتعامممل الشممركة كممانت وإن فيهمما،

فيممه المثممل؟ أجرة أو الجرة النسان يستحق وهل فيها، العمل

نعم.  بالبنوك، العمل في السابق التفصيل مثل التفصيل من

يقممول: السممويد، مممن أيًضا سؤال هذا إليكم، الله س: أحسن

صممممت وقممد بلدهممم إلممى الرجمموع زوجته من الرجل طلب إذا

ذلك؟.  على تأثم فهل الكفار بلد في البقاء على

هممذا بيته، إلى والنتقال الزوج طاعة الزوجة على ج: الواجب

وجممد إذا إل ذلممك، فممي طمماعته عممدما عليهمما ويحرما الواجب، هو

تطيعه أن لها جاز العقد في عليه اشترط إن العقد، في شرط

لممم إذا أممما معممه، الستمرار ترد لم إن العقد وتفسخ ذلك، في

نفسها تسلم أن الزوجة على يجب فإنه العقد، في شرط يوجد

نعم.  المهر، لها دفع قد داما ما لزوجها
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يقممول: ممما جممدة، من أيًضا سؤال هذا إليكم، الله س: أحسن

.  خيًرا الله وجزاكم الكرسي؟ آية قراءة قبل الستعاذة حكم

 لقوله القرآن؛ قراءة قبل مشروعة الستعاذة ج: الستعاذة،

        )1(بها  المراد

النسممان كان إذا ولكن القراءة، بعد المراد وليس القراءة، قبل

ولممو قراءتممه، أول فممي السممتعاذة يكفيممه متتابعممة، آيممات سمميقرأ

متعددة.  صور من أو مختلفة، أجناس من اليات هذه كانت

محمممل فمممي واردة القمممراءة كمممانت إذا مسمممألة، هنممما يبقمممى

مثممل يسممتعيذ، أن فيممه يممؤثر لممم  النممبي عممن مممأثور مخصوص

ذلممك فممي والحممديث المفروضممة، الصلة بعد الكرسي آية قراءة

أو الستعاذة يشرع هل فحينئذ العلم، أهل من طائفة حسنه قد

يشرع؟.  ل

مممن علممى يشممنع ول ويسممتحب ذلممك يجمموز أنممه الظهر، لعل

نعم.  الجتهاد في مسار له الرأيين من وكل ترك من أو فعل،

يقمول: مما الريماض، ممن سمؤال همذا إليكمم، الله س: أحسن

علممى الممرد أو الما إجابممة أجممل مممن الفريضممة صمملة قطع حكم

خيًرا؟.  الله وجزاكم الهاتف،

القطممع- قطممع جممواز عممدما الصل الفريضة، لصلة ج: بالنسبة

مممن الصمملة قلممب ينمموي أن للنسممان يجمموز هممل لكممن الصلة-،

معلمموما جريج وحديث الما؟ يجيب حينئذ ثم نافلة، إلى الفريضة

عليه فدعت يجبها فلم دعته لما مسلم، صحيح في الجميع عند

. 98:  آية النحل - سورة 1
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صمملة وأممما النافلممة، صمملة فممي وهممذا دعاءهمما، اللممه فاسممتجاب

بعممد لهمما ويعتممذر غيرهمما، أو الما دعمماء إجابممة يجب فل الفريضة

الفريضممة من الصلة قلب نوى إن ولكن الحكم، هذا بمثل ذلك

مممن النيممة قلممب جممواز من تقدما ما على ذلك، جاز النافلة إلى

تركممت الفقممه في فهد الشيخ لك ليمثل المفضول، إلى الفاضل

الفقهية.  القواعد عنا

فممي شمميء ل عنممدك يقممول: فممي الحضممور، مممن س: السممئلة

معرفممة فممي الضممابط يقممول: ممما شمميء عنممدي الفقهيممة القواعد

المحرما؟.  وسيلة أو ذريعة

يمكممن ل بممأنه يعلممم وطريق وسيلة نوعان، الشيء ج: وسيلة

طريممق مممن مممأخوذ أمممر فهممذه بواسممطته، إل الشمميء يفعل أن

العقممل، بطريممق أو الحممس بطريممق يعممرف الخممارجي، الوجممود

بعممض أن هنمما يبقممى لكممن السممابقة، الوسائل حكم يأخذ فحينئذ

تخيير.  فيها يقع الوسائل وبعض متعينة، الوسائل

الجماعة، صلة لداء متعين المسجد إلى الذهابذلك:  مثال

واجبة وسيلة فهذه بالذهاب، إل الجماعة مع تصلي أن يمكن ما

سممبيل علممى وسيلة التخيير، سبيل على ذلك يكون وقد متعينة،

التخيير. 

السمميارة علممى أو قممدميك علممى تممذهب أن يصحذلك:  مثال

وهممو الفعممل فأصممل الثالثممة، علممى أو الثانيممة علممى أو الولممى،
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تذهب أو تقصدها، التي الوسيلة في تتخير وأنت واجب، الذهاب

ثلثة.  أو شيئين في تتعين وقد المقصد، إلى بها

ول النفممس-، -إعفمماف بالعفمماف أمممر اللممه أنذلسسك:  مثال

كممان بمممن بالزواج أو المة، بوطء بوسيلتين: إما إل ذلك يتحقق

يؤخمذ وهذا الوسيلتين، هاتين إحدى عليه يتعين فحينئذ شبق، به

الشمميء عممن والنهممي ضممده، عن نهي بالشيء المر قاعدة منه

خير.  لكل وإياكم يوفقنا أن  الله نسأل أضداده، بأحد أمر

والعممادات؟ العممراف بيممن الفممرق يقممول: ممما سؤال، س: آخر

خيًرا.  الله وجزاكم

بيممتين أو بيممت أظممن بعممد، سممتأتي والعممادة العممرف ج: قاعدة

والعادة.  العرف بين الفرق عن فيه نتكلم ولعلنا

ميممزان فمي بمه قلتمم ممما وجعممل وأثمابكم إليكمم، الله أحسن

محمممد، نبينمما علممى وسمملم الله وصلى بعلمكم، ونفعنا حسناتكم

أجمعين.  وصحبه آله وعلى

نواصممل وبعممد، الله، رسول على والسلما والصلة لله، الحمد

نعم.  الفقهية، للقواعد شرح من به ابتدأنا كنا ما

  

 استقلل يثبت ل ما تبعا يثبت

ال ن، ق حبه أجمعي ه وص ى آل د وعل  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محم

تعالى- : -رحمه الله 
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اسستقل إذا ل يثبسست

 فسوقع

الحكاما مسائل وأمن

 التبع في

فممي يسممتقل ل وممما غيممره عممن ينفصل ل ما بالتبع، يراد لله، الحمد

غيممره، عممن يسممتقل ل الصممفة بهممذه التبممع كان فإذا غيره، عن الوجود

إذا إل مسممتقل، بحكممم يفممرد ول لممه، تممابع هممو ممما حكممم لممه يثبت فإنه

يأخممذ حينئممذ فإنه المتبوع، تحت مندرًجا يكن ولم وحده، التابع استقل

مستقًل.  حكًما

وهممو التبممع أفرد فهنا وحده، الشاة حمل بيع يجوز لذلك:  وأمثال

عممن مسممتقل ووقممع اسممتقل قممد لكممونه مسممتقل بحكممم الشمماة حمممل

التبممع لن وصمح؛ ذلمك جاز بحملها الشاة النسان باع لو لكن المتبوع،

ًعا حكمه ثبت هنا يدخل أن فجاز بيعها، يجوز والشاة له، تابع هو لما تاب

قمموله القاعممدة هممذه ودليممل الوجممود، في لها تابع هو ما الشاة بيع في

 . )          )1تعالى: 

بمثابة جعلهم الرحل في يخلف ولمن للنساء، تابعين فجعلهم

ة وممن منهمم، يحتجمب ل كمونهم في والنساء الصبيان همذه أدل

لن وهممذا؛ أمتممه يشمممل  للنممبي الممموجه الخطمماب أن القاعدة

والجزئيممات له، تابع هو ما حكم يأخذ والتابع  للنبي تابعة المة

ويصممعب عديممدة، الفقهيممة والمسائل القاعدة هذه في المندرجة

. 31:  آية النور - سورة 1
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يمكممن القواعممد من عدد هناك ولكن يحصرها، أن النسان على

خلل مممن القاعممدة هممذه تحممت المندرجممة الفقهية الفروع حصر

القواعد.  هذه

تابع هو ما حكم يأخذ بل بحكم، يفرد ل التابع أنذلك:  من

ًعمما كممان إذا الحمممل فممإن الحمممل، مسممألة مثممل له. ومثالها ل تاب

ه، تمابع همو مما حكمم يأخمذ بمل بحكم، يفرد اسمتقل إذا لكمن ل

ذلك.  يجز لم وحده فبيع الحمل

ًئا ملمك مممن أنذلك:  في القواعد وأمن تمموابعه ملمك شممي

المفاتيممح الممبيع فممي دخل داًرا اشترى ذلك: من ومثال ولوزامه،

للممدار، ولمموازما توابممع هممذه لن والرضمميات؛ والجممدران والبواب

ًئا ملك ومن يسممقط التممابع أن ذلك: أيًضمما ومن لوازمه، ملك شي

المتبوع.  بسقوط

زمممة تممبرأ فممإنه المممدين، الممدائن أبممرأ لممو ممماذلك:  وأمثال

يسممقط والتممابع تممابعون، والضامن الكفيل لن والضامن؛ الكفيل

ك وممن المتبموع، حكمم سقوط حكمه فمي يغتفمر أيًضما: أنمه ذل

فممي الجهالممة عممن سممومح ولذلك غيرها؛ في يغتفر ل ما التوابع

فممي يغتفممر ل ممما فيهمما يغتفممر والتوابع توابع لنها البنيان؛ أثاثات

غيرها. 

ومن المتبوع، على يتقدما ل التابع أنأيًضا:  القواعد وأمن

يتقممدما أن عليممه يحممرما فالمأموما عليه، يتقدما ل الماما فإن هنا
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الماما، فعل قبل فعًل يفعل بأن الزمان، في سواء الماما، على

الماما.  أماما المأموما يكون بأن المكان في أو

ًدا المتبوع كان إذا أنهذلك:  في القواعد وأمن فسممد فاس

الفاسممد علممى بنممي بقممولهم: ممما الفقهاء بعض عنها ويعبر التابع،

علممى ويمثلممون باطممل، فهممو الباطممل علممى بنممي وما فاسد، فهو

المتبمموع فهنمما معصمموما، دما لسممفك بمال صلح وقع لو ذلك: بما

وهمو فالتممابع الممدماء، سممفك يجموز ول فاسممد، المدما سمفك وهو

ًدا؛ يكون الصلح فاسد.  فهو الفاسد على بني ما لن فاس

فصممالح بامرأة زنا الجير أن  العسيف، حديث الحديث وفي

ووليممدة، شمماة بمائممة العقوبممة عممن عليممه الحممد إقامة عن والده

يتعلممق مممما شمميء هذا  الحد وأقاما الصلح هذا  النبي فأبطل

نعم.  التبع، بأحكاما

  

 العرف إعمال
الشرع من حكم

 يحد لم الشريف
بسه معمسول وأالعسرف

 وأرأد إذا

الخمممس القواعممد مممن وهممي الفقممه، قواعممد من مهمة قاعدة هذه

القواعممد يجعلممون أنهممم وذلممك الشممريعة؛ فقهمماء عنممد الكممبرى الكلية

بالمقاصممد. المممور أو بالنيممات العمممال هممي: قاعممدة خمًسمما الكممبرى

القاعسسدةبالشممك.  يممزول ل اليقيممن قاعممدةالثانيسسة:  وأالقاعسسدة
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قاعدةالرابعة:  وأالقاعدةالتيسير.  تجلب المشقة قاعدةالثالثة: 

يسمممو أو العممرف إعمال قاعدةالخامسة:  وأالقاعدةيزال.  الضرر

محكمة.  العادة لها

ذلممك والطمئنان؛ والظهور التتابعاللغة:  في بالعرف وأالمراد

السممحاب وأعممراف عليه، تتابعوا بمعنى كذا على الناس يقال: تعارف

إليممه اطمممأنت بممه: ممما يراد فالعرف الصطلح في وأما منها، ظهر ما

عليه.  وتتابعت النفوس

ًفمما يقع ما ومنه مشروع هو ما منه العرف لن وذلك؛ للشمرع، مخال

أنمماطت الشممريعة أن منها عديدة، أدلة عليه قامت قد العرف وإعمال

    وعل-:  -جل قال الحكاما من كثيًرا بالعرف

     )1(فأناط وهو بالعرف الحكم  

الناس.  بين المعروف

       وعل-:  -جل وقال

    )2(ال     وعل-:  -جمل  وق

    )3(أنهمما:  هنممد حديث في  وجاءألت  س

وولممدك يكفيممك ممما خممذي  فقممال الشممحيح، زوجها عن  النبي

.   بالمعروف

ه، حمتى شمروط من له بد ل والعرف العمرف وشمروط نعمل

شروط:  أربعة

. 233:  آية البقرة - سورة 1

. 236:  آية البقرة - سورة 2

. 6:  آية النساء - سورة 3
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ًدا العممرف يكممون إنأوألهسسا:  ًبمما مطممر يكممون ل بحيممث غال

ًبا؛ ًبا كان إذا لنه مضطر عممرف، لممه يقال فل غالب، غير مضطر

النادر.  دون الشائع للغالب بقولهم: العبرة عنه يعبرون ما وهذا

للشممريعة، مخممالف غيممر العممرف يكون أنالثاني:  وأالشرط

فممي كممان لممو ذلممك: ممما ومقممال به، عبرة ل للشريعة فالمخالف

النسماء يسممتتر ل بحيممث مفتموح، شكل على البيوت بناء العرف

ل ثممم ومممن، للشممريعة، مخممالف العممرف هممذا فممإن البيوت، في

العقود.  به تقيد ول إليه، يلتف

ومممن لحممق، غيممر سمابقا العمرف يكون أنالثالث:  الشرط

اللحممق، العممرف دون المقممارب السممابق بالعرف نعمل فإننا هنا

مائممة قبممل ريمماًل بستين غيره من إنسان اشترى ذلك: لو ومثال

بمل الن بيننما الموجودة بالريالت ذلك على نحكم ل فإننا سنة،

الزمان ذلك في الريالت كان الزمان، ذلك في رياًل يسمى بما

السابق.  العرف بحكم فيعمل ورق من والن فضة، من

وجممد فإذا العرف، يخالف تصريح يوجد ألالرابع:  وأالشرط

أمثلممة ومممن بالعرف، ل بالتصريح فالعبرة العرف يخالف تصريح

يجمموز العممرف في فإنه النسان، أماما الطعاما وضع إذا ذلك: أنه

ًنا يعتبر هذا لن الطعاما؛ ذلك من الكل لو ولكن العرف، في إذ

في وجدت فهنا الطعاما، هذا من تأكل ل قيل ثم الطعاما، وضع

ليممس النمماس عليه تعارف ما أن على تدل قرينة العرف مقابلة

ًدا.  مرا
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نصممف يسلم الجارة أن العرف كان لوأيًضا:  أمثلته وأمن

السممنة وسممط فممي الخممر والنصف السنة، أول في البيت إجارة

ط في الولى الدفعة تسليم على والمؤجر المستأجر فاتفق وس

يخممالف تصممريح وجممد لنممه بممه؛ يعمممل ل العممرف فهنمما السممنة،

العرف. 

العممرف إعمممال قاعممدة القاعممدة، هممذه عممن الفقهاء عبر وقد

قولهم: منهامحكمة.  العادةقولهم:  منهااللفاظ:  من بعدد

ًفمما المعممروفقسسولهم:  وأمنهاالعادة.  بدللة تتدرك الحقيقة عر

ًطا.  كالمشممروط التجممار بيممن المعممروفقسسولهم:  وأمنهسساشممر

بينهم.  كالمشروط

قمموله: فممي العرف مجالت من مجال إلى المؤلف أشار وقد

م الشمرع ممن حكم ورد "إذا ك يحمد"، ل لفمظ ورد إذا أنمه وذل

اصممطلح إلممى نرجممع أوًل فإننمما الشممريعة، أدلممة فممي مطلممق

الشريعة. 

 فنعمل)     )1سبحانه:  قوله ذلك مثال

تفسممير الشممارع فممي يوجممد لم فإذا اللفظ، بهذا الشارع بتفسير

  قمموله:  مثممل اللغممة، إلممى رجعنمما الشممرعية لللفمماظ

  )2(شممرعي تفسير وجود لعدما اللغة دللة إلى  نرجع

لغمموي، تفسممير ول شممرعي تفسممير يوجممد لممم فممإذا اللفظ، لهذا

العرف.  إلى رجعنا

. 43:  آية البقرة - سورة 1

. 38:  آية المائدة - سورة 2
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إذا إل يقطممع ل السممارق بأن جاءت الشريعة أنذلك:  مثال

اللغة، في ول الشرع في له ضابط ل والحرز الحرز، من سرق

ل القريممب أو الزوجممة علممى النفقممة ومثلممه العممرف، إلى فيرجع

إلممى فيرجممع اللغممة، فممي ول الشممرع في محدد ضابط لها يوجد

المؤلممف وتممرك بممالعرف، النفقة حكم الشارع أناط وقد العرف،

ًدا تفسممير مثممل المجممال، هذا غير العرف إعمال مجالت من عد

الناس.  ألفاظ

فممي قلممت فلو العرف، دللة بحسب تفسر الناس ألفاظ فإن

بالريممال المممراد لكممان ريمماًل، بسممتين المبيع هذا بعتك البلد هذه

ًها، قال: بستين لو لكن السعودي، الريال ؟ ماذا هنمما: نقممول جني

ًدا يكمون أن العمرف شمروط ممن لن عرف؛ ل ًبما، مطمر ول غال

هممو هممل الجنيممه لفممظ فممي عممرف البلد هممذه فممي عنممدنا يوجممد

الجنيهات؟.  أنواع من غيرها أو البريطاني أو المصري

النمماس؛ ألفمماظ وتخصمميص تقيممد العممرف إعمممال مجممالت من

علممى نمممت ول فراًشمما افترشممت ل القائل: والله قال لو ولذلك

فممإنه ذلممك ومممع فراًشمما، تسمممى العرب لغة في الرض فراش،

ًنمما، معنممى بممه يراد الفراش لفظ العرف في هممذا فنخصممص معي

العرف.  بدللة اللفظ

ًكا يأكل ل حالف حلف لو ل قال: واللممه لو لحًما، يأكل ل سم

نقممول: بحسممب رأيكممم ممما السمك؟ بأكل يحنث هل لحًما، أكلت

فمإنه لحمما، عليه يطلق السمك أن العرف في كان إن العرف،

فل.  وإل يحنث
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بممالمس فهممذا الشمميخ عنها سأل بالعرف متعلقة مسألة بقي

بينممما بممالفراد، متعلقممة العممادة والعادة، العرف بين الفرق وهي

الحيممض؛ في المرأة يقال: عادة ولذلك بالمجتمع؛ متعلق العرف

هنمما ومممن الريالت، لفظ استعمال في ويقال: العرف فرد، لنها

الصمموما، في عادة له كان لمن إل الشك يوما صوما يقال: يحرما

بحسممب وقلتممه الممدما بكثرة ويقال: العبرة المفرد، من لنه هذا؛

ذلممك: مقابل في ويقال إنسان كل عادة إلى ينظر فهذا العادة،

الحممرز النمماس، عامة عرف العرف، إلى فيه يرجع النفقة مقدار

نعم.  الناس، عامة عرف العرف، إلى فيه يرجع

  

 آنسه قبسل المحسظورأ معساجل
مع بالخسران باء قد

 حرمانه
المحسظورأ معساجل

 آنسه قبسل

ًئا محرما بطريق استعجل من به يراد آنه، قبل المحظور معاجل شي

أحكماما جهمة ممن الثمم يلحقمه فمإنه الثماني، الزممان في له سيحصل

ذلممك يكممون أن يلحممظ أن بممد ول اسممتعجله، مما ويحرما ويمنع الخرة

ًئا استعجل لو لكن محرما، بطريق لممه حمماز مبمماح، بطريممق لممه مما شي

منه.  يحرما ولم ذلك

فممي بمشماركته الجنممة علممى الحصممول اسممتعجل مممنذلك:  مثال

بطريممق يسممتعجله يقممال: لممم فهممذا للقتممال، نفسممه وتعريممض الجهمماد
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نصممت الممتي الشممرعية الفممروع مممن عممدد القاعدة هذه ودليل محرما،

قتممل مممن الميممراث مممن يحممرما القاتممل ذلك: أن ومن الشريعة، عليها

ًئا استعجل لنه وذلك؛ الميراث من حرما مورثه محرما.  بطريق شي

 القاتممل يممرث  لقممال:   النممبي أن الصممحيح الحديث في وورد

فممي زوجتممه طلممق أن مممن علممى الصحابة علماء أجمع هنا ومن

تممرث بممل ذلممك، إلممى يلتفت ل أنه حرمانها يقصد الموت مرض

الخمر خللت إذا الخمر في وكذلك طلقت، قد المرأة كانت ولو

عنهمما يممزول ول تناولهمما يجوز فل خل، وأصبحت إنسان قبل من

بنفسها.  تخللت إذا ما بخلف النجاسة، حكم

تممأكلوا ل  الخطمماب بممن عمممر المؤمنين أمير يقول هنا ومن

فممي وجمماء بفسممادها، اللممه بممدأ خمممًرا إل خللت أو تخللت خمًرا

ليتمماما تكممون الخمر عن سأل   النبي أن السنن في الحديث

.   بإلقائها  النبي فأمر تخلل هل

مممن غيممره فممإن غيممره، عبممارة مممن أولى هنا المؤلف وعبارة

ًئا استعجل : من قالوا العلماء بحرمممانه، عمموقب أوانممه قبممل شممي

محظممور، محممرما بطريممق تكممون بممأن القاعممدة قيد المؤلف لكن

الفعل كان إذا لنه وذلك؛ الفقهاء بقية استعمال من أولي وهذا

بالحرمان.  يعاقب ل فإنه محرًما، ليس المستعَجل

صمح الموقت قبمل صماما أو الميقمات قبل أحرما من هنا ومن

منفصممل، الفعممل يقممال: بممأن قممد كان وإن إحرامه، وصح صيامه

نعم.  الحراما، في يظهر لم الصياما في ظهر إن هذا ولكن
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 محرما وأجه على الواقعة العبادات
فسسذوأ شأسسرطه أوأ

 وأخسلل فسسساد
في التحريم أتي وأإن

 العمل نفس

فعمل عمن بممالنهي الشارع من نص ورد إذا أنه القاعدة بهذه المراد

علممى يممترتب أل بالفسمماد والمممراد فساده، على يدل فإنه الفعال من

الملممك انتقممال بممه يقصد ذلك: البيع مثال منه، المقصودة الثار الفعل

الممبيع الثمممرة،عممد هممذه ينتممج ل الممبيع كممان فإذا والبائع، المشتري بين

ًدا.  فسا

بممأن يفرقممون، والحنفيممة والباطل، الفاسد بين يفرقون ل والعلماء

الحنابلة وبعض لصله، عنه نهي ما الباطل لوصفه عنه نهي ما الفاسد

ممما والباطممل وفسمماده، تحريمممه على إجماع يقع لم ما يقول: الفاسد

للجممماع باطممل المتعممة يقولون: نكاح لذلك تحريمه؛ على إجماع وقع

وكونهم عليه، التفاق لعدما فاسد؛ ولي بل والنكاح تحريمه على عليه،

فحكممم الحكممم، فممي يفرقممون أنهممم علممى يممدل ل السم، في يفرقون

النهممي أن علممى الممدليل فممإن ذلممك، تقممرر إذا سممواء عنممدهم المريممن

الشريعة.  أدلة من عدد الفساد يقتضي

أي  رد فهممو أمرنمما عليه ليس عمل  منعائشة:  حديث منها

ًدا العمل يكون ول مردود، ًدا، كان إذا إل مردو علممى ويممدل فاس

نصوص من الفساد أخذ على بعدهم، ومن الصحابة إجماع ذلك،
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نكاح قالوا: بفساد هنا ومن والتحريم، النهي على الدالة الشارع

نكاحها.  عن منهي لنه المعتدة؛

فيه، لفسدة يكون إنما الفعل عن النهي أن ذلك، على ويدل

علممى ويممدل يقال: بفسادة، أن الولى مفسدة فيه الذي والفعل

لكممان الفسمماد، علممى يممدل ل النهممي قيل: بأن لو أنه أيًضا، ذلك

تنتممج لنهمما الشممريعة؛ فممي عنه نهي ما فعل على حث ذلك في

علممى يقممع النهممي فممإن ذلمك، تقممرر إذا بهمما، المقصودة الثمرات

أنحاء.  ثلثة

ل فاسممد فعممل فهممذا لممذاته، الفعال من عنه نهي ماالوأل: 

عليممه تممترتب ل الزنا عن النهي مثل بالتفاق، آثاره عليه تترتب

المموطء أحكمماما مممن ذلممك وغير النسب مثل الصحيح الوطء آثار

وغيره.  إحصان من الصحيح

لشممرطه، أو فيممه لوصممف الفعل عن نهى إذاالثاني:  النوع

عممن ذلممك: النهممي ومثممال وبطلنممه، أيًضمما فساده على يدل فهذا

صمملة ل العصممر بعممد تصمملوا  لقال:  النهي، أوقات في الصلة

الفعممل عممن نهممي وهنمما  الفجممر بعد صلة ول العصر صلة بعد

فاسممد، القسممم يقولون: هذا والحنفية الوصف، بهذا اتصافه حال

النممذر، لصممح نممذره لممو النسممان أن عليممه ويرتبون باطًل، وليس

العصر، بعد مطلقة نافلة يصلي أن نذر لو القضاء، عليه ووجب

غيممر وقممت فممي ركعممتين يقولون: يصلي لكنهم الحنفية عند صح

النهي.  وقت
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عممن النهممي يممأتي أن النهممي أنممواع مممنالثسسالث:  وأالنسسوع

بممالنهي الشممريعة ذلممك: جمماءت مثممال العقل، ذكر بدون الوصف،

ًنا أن حصممل فلممو للرجممال، الحريممر لبس عن بثمموب صمملى إنسمما

الصمملة، -نعممم- تصممح الجمهور: هنمما قال صلته؟ تصح فهل حرير

كيممف إذ صمملته، تصممح : ل الحنابلممة وقممال المعصممية، إثم وعليه

الواحممد الفعممل يكممون وكيممف عنه، منهي بفعل لله العبد يتقرب

صمملته بنفممس اللممه يعصممي فممإنه طاعممة، أيًضمما ويكممون معصممية

هممو بممما  للممه يتقرب فكيف معصية، وسجوده معصية فركوعه

مممن   النممبي لقممول الممدليل فممي أظهممر القممول . وهذا معصية؟

الصمملة مسممألة هممذا ومن  رد فهو أمرنا عليه ليس عمًل عمل

إثممم وعليممه الجمهممور عنممد صممحيحة فإنهمما المغصمموبة، الممدار في

اللمه إلممى يتقممرب كيممف إذ باطلمة، صلته أن والصواب الغصب،

المغصمموبة، الرض يسممتخدما ركمموعه بنفممس لنممه محممرما؛ بركوع

ًيا فيكون المحممرما الركمموع يكممون فكيف الركوع، بنفس لله عاص

عممن مسممتقل وصممف عن النهي كان لو لكن  لله وطاعة قربة

البطلن.  على ول الفساد، على يدل ل فإنه الفعل،

تلقممي الركبان، تلقي عن بالنهي الشريعة جاءتذلك:  مثال

هنمما الممبيع لن البيع؛ فساد على ذلك يدل فل فعل، هذا الركبان

ذلممك: ومثممال الممبيع، بنفممس اللممه يعصممي ل فهممو مسممتقل فعممل

ل لنممه صممحيح؛ بيممع المصممرات بيممع فإن المصرات، بيع التصرية

والتصممرية بالتصممرية، اللممه يعصممي وإنما البيع، بنفس الله يعصي

البيع.  عن مستقل فعل
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العبممادات فممي يممدخل النهممي فممإن سممبق ممما علممى وبنمماء

المنهي البيع فإن هنا ومن الحكم، بنفس له ويحكم والمعاملت

يصممح فل لشممرطه، أو لوصممفه أو لصممله كان سواء فاسد، عنه

عنه.  منهي لنه الصحيح؛ على للجمعة الثاني النداء بعد البيع

وصف على يحتوي الذي فالنكاح والنكاح، الطلق في وكذلك

ًدا، نكاًحا يكون محرما ًيا النسممان يكون الذي والطلق فاس عاصمم

ًقمما الصممحيح علممى يكممون بممه، ًدا، طل نوقممع لممم هنمما ومممن فاسمم

الحممائض؛ علممى الطلق نوقممع ولممم واحد، بلفظ الثلث الطلقات

الجممماهير؛ قول خلف القول وهذا الشريعة، في عنه منهي لنه

فممإن الفسمماد، علممى يممدل النهممي أن وكممما ينصممره، الممدليل لكن

التحريم.  منه يستفاد أيًضا النهي

)        )1سبحانه:  قوله ذلك، ودليل

ورد إذا إل فعلممه، يجمموز ول محممرما، فهممو الشممارع عنه نهى فما

قائمل: قمال فمإن التحريمم، عمن النهي يصرف الشارع من دليل

نقممول: نعممم، التحريممم علممى دال يكممون الداب فممي النهممي هممل

بيممن نفممرق ول التحريممم علممى داًل يكممون أن النهممي فممي الصل

النصوص.  لعموما والداب الحكاما

يشمممل التحريممم يفيممد النهممي أن علممى الدالممة النصمموص فإن

ًيا المرين، الحكاما بين يقترن ل مضبوط تفريق يوجد ل أنه وثان

الكراهممة، إلممى يصممرف الداب فممي النهي بأن قيل فلو والداب،

مسممألة مممن ما فإنه كلية، النهي أحكاما لبطال مجاًل ذلك لكان

. 7:  آية الحشر - سورة 1
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قمموله: فقال الداب، في المسألة يقال: هذه إل النهي، فيها يرد

اللحممى تحلقمموا  ل  بيممن الضممباط يقممال: ممما الداب، فممي هممذا

والحكاما.  الداب

عممن تنتج والداب بالحكاما، تعنى الشريعة أن ثالثة جهة ومن

اء أن أخمرى جهمة وممن الحكماما، هذه يأخمذون زالموا مما العلم

بعممض قائل: نجد قال فإن الفعال، جميع في النهي من التحريم

دون الكراهممة علممى الداب بعممض فممي النهممي يحمممل العلممماء

التحريم، يفيد النهي أن فالصل الصل، خلف هذا قلنا التحريم،

التحريم.  على يحمله فإنه المواضع، بقية في عمله بدللة

غيممر علممى حملممه إنممما المسممألة، بهممذه الخاص الموطن وهذا

ارف، دليل أو قرينة لوجود التحريم النهمي ممن يسمتفاد ممما ص

فمموًرا، النتهمماء مممن بممد فل شمميء عممن نهممي فإذا الفورية، أيًضا

الوقممات كممل فممي عنممه منهممي فهو شيء عن نهي فإذا والدواما

نعم.  بدليل، إل زمان يخصص ول الزمنة، جميع وفي

  

 يضمنه لم أذاه لدفع شأيئا أتلف من
هي بالتي الدفاع بعد

 أحسن
ليس مؤذيسه وأمتلسسف
 يضمسن

فممإنه ونحمموه، الصممائل مممن آذى ممما أن القاعممدة بهذه المؤلف يريد

إل ينممدفع لممم فممإن فالقممل، بالقممل يممدفع أن بشممرط بعد، دفعه يجوز
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يجممب لممم أتلفممه فممإذا إتلفممه ومن قتله، من مانع ل حينئذ فإن بالقتل،

منهمما الشرعية النصوص من عدد القاعدة هذه ودليل ديته، ول ضمانه

       وعل-:  -جل الله قول

       )1(سبحانه:  قوله  ومنها  

      )2( . 

رجلن لممه ترافممع   النممبي أن الحممديث فممي ورد ممما ومنهمما

 النمبي فقمال ثنيتمه، فسقطت يده فنزع الخر يد أحدهما عض

الحممديث فممي وورد  لممه ديممة ل كالفحممل أخمماه يد أحدكم يعض

 لممه ديممة فل عينممه ففقئممت قمموما بيت في اطلع  منالصحيح: 

فل مممؤذيه أتلف من أن على الدالة النصوص من ذلك غير إلى

الضمان.  عليه يجب

ضمممان فل فأتلفه الجمل عليه هاج لو ماذلك:  أمثلة وأمن

لممه جمماز محممرما وهممو صيد حيوان عليه صال أيًضا: لو ذلك ومن

قمماطع قاتممل وكممذلك لغيممره، المملمموك الحيمموان وكممذلك قتلممه،

ه داما ما بدية ول بقصاص، يطالب ل الطريق ه حممال قتل قطع

الطريق. 

أن وهممي القاعممدة، بهممذه متعلقممة مسممألة يلحممظ أن وينبغممي

ًئا يتلف قد أو المؤذي يتلف قد المرء أجممل مممن مممؤذي غير شي

تحممرق ذلممك: لممو مثممال الضمممان، يسقط ل فحينئذ المؤذي، دفع

لممه جمماز الحممراما حال الشعر يبقى أن يستطع لم بحيث شعره

. 42:  آية الشورى - سورة 1

. 193:  آية البقرة - سورة 2
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المممؤذي ذات من ناتج اليذاء لن وذلك؛ عليه كفارة ول الحلق،

يسممتطع ولممم رأسممه، في القمل وجد لو لكن المتلف، ذات من

يجممب حينئممذ فممإنه الممرأس، بحلممق إل المممؤذي هممذا من التخلص

ذات مممن ناتًجمما ليس اليذاء لن شعره؛ حلق إذا الكفارة، عليه

إل إيممذاؤه ينممدفع ل لكممن آخممر، أمممر مممن ناتممج هو وإنما الشعر

الشعر.  بحلق

ًيا الظفر كان لو أيًضا ومثله عليممه تجممب لممم فقصه بذاته مؤذ

إل اليممذاء ينممدفع فلم غيره، في اليذاء كان ما بخلف الكفارة،

نعم.  الكفارة، عليه تجب فإنه الظفر بقص

  

 وأالفراد الجمع في العموما تفيد أل
وأالفراد الجمع في

 كالعليم
فسي كسل تفيسد وأأل

 العمسوما

اللفمماظ هممذه وأول العممموما، ألفمماظ ذكممر في ذلك بعد المؤلف بدأ

السممماء علممى و"أل" الداخلممة السممماء، على الداخلة "أل" الجنسية

أنواع:  ثلثة

الحممارث مثممل العلما أسممماء قبممل وتكممون الزائدةالوأل:  النوع

العموما.  بها يستفاد ول زائدة فهذه والعباس،

الكلما إرجمماع بهمما يممراد الممتي وهي "أل" العهديةالثاني:  وأالنوع

  وعل-:  -جممل قمموله ذلممك ومثممال سابق، مصاحب معهود إلى
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      )1(ب"ال" معرفة هنا  الرسول

ل فهممذه السممابق الرسممول هممو أنممه بمعنى للعهد، "أل" هنا لكن

   وعل-:  -جممل قمموله ومثله العموما منها يستفاد

         )2(أل" في  فهنا"

العموما.  بها يستفاد فل عهدية الموطنين

ًدا العهممد يكممون وقممد ًدا وليممس الممذهن فممي موجممو فممي موجممو

 هنا)       )3سبحانه:  قوله مثل الكلما

العموما.  بها يستفاد فل "أل" عهدية

الجنممس، بهمما يممراد الممتي وهممي "ال" الجنسيةالثالث:  النوع

أنواع:  ثلثة على وهي العموما بها يستفاد التي هي فهذه

مثممل الجمممع، علممى الجممموع علممى الداخلممةالوأل:  النسسوع

الرجال.  المسلمون المؤمنون

مثممل الجنمماس، أسممماء علممى "أل" الداخلممةالثساني:  النسوع

البيع.  الماء،

مثممل المفممردة السممماء علممى "أل" الداخلممةالثسسالث:  النوع

      (4)  النسممممممان،

    )5(مفرد اسم على "أل" دخلت  هنا

العموما.  فتفيد جنسية وكانت

. 16-15:  آية المزمل - سورة 1

. 35:  آية النور - سورة 2

. 3:  آية المائدة - سورة 3

. 38:  آية المائدة - سورة 4

. 2:  آية النور - سورة 5
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منممه السممتفهاما صممحة للعممموما النوع هذا إفادة على والدليل

       وعل-:  -جممل اللممه قول بدللة

   )1(صح ما وإل عاما، النسان أن على ذلك  فدل

قمموله فممي بممالجمع وصممفه صممحة أيًضمما ومثلممه منممه، السممتثناء

          سبحانه: 

 )2(بدللممة للعممموما مفيدة فتكون بم"أل" الجنسية معرفة  الطفل

الذين.  الموصول بالسم وصفها

يقممول: المتشهد أن التشهد في مسعود ابن حديث في وجاء

إذا فإنممك   النبي قال الصالحين الله عباد وعلى علينا السلما

وفممي السممماء فممي صممالح عبممد كل على سلمت فقد ذلك قلت

.   الرض

 النممبي بتفسممير العممموما، يفيممد الصالحين أن على ذلك فدل

هنمما: "كممالعليم" ل المؤلف قول فإن ذلك، تقرر إذا بالعاما، لذلك

عهديممة "أل" هنمما لن المسممألة؛ هممذه فممي بممه يمثممل أن يصممح

تممماما  الله وصف به يستفاد اللفظ هذا وكون جنسية، وليست

أو مبالغممة، صمميغة الصفة هذه كون من مأخوذ هذا الصفة، هذه

ًفا كون من مأخوذا وليس مشبهة صيغة بم"أل".  معر

موافقممة ذلممك فممي لكان العموما يفيد اللفظ هذا أن قيل ولو

قيل: أسأل إذا فاسدة، عقيدة وهي والتحاد، الحلول أهل لعقائد

شممك ول عليممم، كممل هممو الذي الله قال: أسأل كأنه العليم الله

. 3-2:  آية العصر - سورة 1

. 31:  آية النور - سورة 2
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مممن فتقممرر يناسممبه، علم لكل لكن بالعلم، يوصف المخلوق أن

نعم.  المسألة، هذه به يمثل أن يصح "العليم" ل اسم ذلك: أن

  

 العموما تفيد النفي سياق في النكرة
سياق أوأ العموما تعطي
 النهي

سسياق فسي وأالنكسرات
 النفي

النفممي، سممياق فممي النكرة العموما، ألفاظ من الثاني النوع هو هذا

ًيا، الكلما كان فإذا فمإن بمعرفمة، ليسمت نكمرة كلمة فيه ووجدت منف

-جممل قمموله ذلممك أمثلممة ومممن العموما، منه يستفاد الكلما هذا أسلوب

تكمون النفمي سميقا فمي نكمرة هنما فإله الله، إل إله قولنا: ل وعل- أو

على دالة النفي سياق في النكرة أن على والدليل العموما، على دالة

       وعل-:  -جل الله قول العموما

          )1(من  "بشر" نكره"

اللممه فممرد اللممه، أنممزل ممما النفممي سياق في جاءت شيء" نكره

 . )           )2عليهم: 

ًدا السممابق السمملوب يكن ولم الممرد حصممل لممما للعممموما مفيمم

يقولوا: تلممك أن يمكن إذ اللفظ، بهذا بذلك القائلين اليهود على

. 91:  آية النعاما - سورة 1

. 91:  آية النعاما - سورة 2
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الممذي الكتمماب تشمل ول موسى تشمل فل عامة ليست العبارة

عليه.  أنزل

كممانت إذا منهمما حممالت، فممي العموما على النفي دللة وتتأكد

أيًضما وتتأكمد اللمه، إل إلمه ل "ل" مثمل مع ومبنية مركبة النكرة

    قمموله بممم"مممن" مثممل مسممبوقة النكممرة كممانت إذا

      )1( . 

إل تممرد فل بممالنفي يختممص مممما النكرة كانت إذا أيًضا وتتأكد

     سمبحانه:  قموله مثل النفي أسلوب في

   )2(أحممد نورد أن يصح ول بالنفي، يختص ما هنا  فأحد

فأحممد العممموما، علممى الدللة فيه تتأكد فهذا الثبات أسلوب في

فممإنه اللممه، عدا ما وجميع المخلوقات وجميع الناس جميع عامة

ًوا يكون ل .   لله كف

النهي سياق في النكرة وردت فإذا النهي، بالنفي يلحق ومما

النهممي" ومممن سممياق "أو المؤلممف، قممول في كما العموما أفادت

       وعل-:  -جل قوله أمثلته

   )3(فتكممون تقممولن ول النكرة سياق في  "شيء" نكرة

فإنهمما النكمماري، السممتفهاما سممياق في النكرة أيًضا ومثله عامة،

        قمموله مثممل في العموما تفيد

 )4(ّيا عامة.  فتكون النكاري الستفهاما سياق في نكرة  سم

. 25:  آية النبياء - سورة 1

. 4:  آية الخلص - سورة 2

. 23:  آية الكهف - سورة 3

. 65:  آية مريم - سورة 4
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  قوله مثل العموما، تفيد الشرط سياق في النكرة وكذلك

       )1(

.  نعم عامة، "إن" فتكون الشرط سياق في "أحد" نكرة

  

 العموما تفيدان وأما من
ُأخّي يا العموما كل

 فاسمعا
تفيدان وأمسا مسن كسذلك

 مًعا

ومنهمما المبهمة السماء العموما اللفاظ أنواع من الثالث النوع هذا

"مممن" الجممر، "ِمممْن" حممرف ليسممت النممون وإسكان الميم "َمْن" فتح

مثممل شممرطية، كممانت سممواء سياق في كانت سواء العموما تفيد وهي

)           )2 قممموله

)           )3 وقمممموله أو

         وقوله: 

   )4( . 

   قوله:  مثل استفهامية كانت أو سياق، في كانت أو

       (5)       

   )6(قمموله:  مثممل الممذي بمعنممى موصممولة كممانت  أو
. 6:  آية التوبة - سورة 1

. 7:  آية الزلزلة - سورة 2

. 2:  آية الطلق - سورة 3

. 194:  آية البقرة - سورة 4

. 255:  آية البقرة - سورة 5

. 245:  آية البقرة - سورة 6
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           )1(كل 

عامة.  فتكون شرط أدوات الدوات هذه سياق، في هذه

الحمممر عممن سممئل  النبي أن اللفظ هذا عموما على والدليل

 الفذة، الجامعة الية هذه إل شيء فيها علي ينزل  لمفقال: 

        

      (2) مممن للفظ العموما  فأثبت

هنا. 

النمموع نمموعين علممى و"ما" تقممع "ما" أيًضا العموما ألفاظ ومن

"ممما" كممانت سممواء للعممموما، مفيممدة فتكممون اسمممية الول: تقممع

 أو)          )3قوله:  مثل شرطية

 أو)        )4مثل:  استفهاما اسم كانت

          مثل:  موصوًل اسم كانت

الثلثة.  النواع هذه في للعموما مفيدة  فهي)5(

  سممبحانه:  قوله نزل لما أنه للعموما ما إفادة ودليل

            )6(

وعزيممًرا عيسممى بممأن اللفممظ هممذا على المشركين بعض اعترض

فقالوا: نرضى النار، أهل من ليسوا ذلك ومع يعبدون، والملئكة

باليممة مراديممن غيممر أنهممم ببيممان اليممة فنزلممت معهممم نكون بأن

. 19:  آية النبياء - سورة 1

. 8-7:  آية الزلزلة - سورة 2

. 197:  آية البقرة - سورة 3

. 17:  آية طه - سورة 4

. 109:  آية عمران آل - سورة 5

. 98:  آية النبياء - سورة 6
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        السمممممممممممابقة

     )1( .اليات 

النمموع العممموما، يفيممد ل اللفممظ هممذا بممأن عليممه يعممترض ولممم

سممواء العممموما، تفيممد ل وهممذه "ممما": "ممما" الحرفيممة الثاني: مممن

هنا)       )2قوله:  مثل نافية كانت "ما"  

   قوله:  مثل مصدرية كانت أو العموما، تفيد فل نافية

   (3)        )4(أو  زائدة، كانت  

      (5)       )6(ا  م

العموما.  منها يستفاد ل وهذه العمل عن إن تكف زائدة

مممن بعممدد القاعممدة لهممذه الشممارع تمثيممل أن يعلممم هنمما ومن

    قمموله مثممل يصممح، ل "ممما" النافيممة فيهمما الممتي اليات

    )7(ة ليمممس العمممموما ولكمممن عاممممة  والي

ًدا سمميقا فممي النكرة من مستفاد العموما وإنما "ما"، من مستفا

    قمموله ومثممل النفممي، سممياق فممي نكممرة أنممثى النفي،

      )8(واسممتفادة "ما" نافيممة  هنا

    النفي، سياق في نكرة رسول لفظ من العموما

   (9)        (10)      

. 101:  آية النبياء - سورة 1

. 64:  آية النساء - سورة 2

. 31:  آية مريم - سورة 3

. 128:  آية التوبة - سورة 4

. 171:  آية النساء - سورة 5

. 110:  آية الكهف - سورة 6

. 11:  آية فاطر - سورة 7

. 25:  آية النبياء - سورة 8

. 61:  آية يونس - سورة 9

. 61:  آية يونس - سورة 10
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  )1(منممه يسممتفاد ل والحرف حرف وهي النافية هي  فهذه

نعم.  العموما،

  

 المعنى جميع يعم المضاف المفرد
ما الرشأد هديت فأفهم
 يضاف

إذ المفسرد وأمثلسسه
 يضساف

نمموع فهممذا المضمماف، المفرد العموما ألفاظ من سبق ما مثل يعني

المفممرد لن يصمملح؛ ل المؤلف وإطلق العموما، يفيد ما أنواع من آخر

معنيان:  به يراد المفرد ولفظ العموما، يفيد المضاف

يشمممل بحيممث الجملممة وشممبه الجملممة يقابممل ماالوأل:  المعنى

ًدا، يسمى هذا والجمع والمثنى الواحد النحمماة، عنممد يسمممى همذا مفممر

المعنى.  هذا المفرد بلفظ الصوليين مراد وليس

المثنممى يقابممل ممما علممى المفممرد لفممظ إطلقالثاني:  وأالمعنى

إلى أضيف إذا المفرد فإن ؟ هذا أو هذا المراد هل كل وعلى والجمع،

هممذا طممالب، وقلممم رجل، سيارة مثل بالجماع، العموما يفيد لم نكرة

فقمموله: والجممماع بالتفمماق العممموما، يفيممد فل نكرة إلى أضيف مفرد

معرفة.  إلى الضافة يفيد أن بد فل يضاف" فيها إذ "المفرد

مثل الجمع،الوأل:  أنواع: النوع ثلثة معرفة إلى المضاف

    سبحانه:  قوله ومنه العموما، يفيد فهذا زيد، أقلما

. 22:  آية سبأ - سورة 1
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   )1(ضمير الكاف وهو معرفة إلى مضافة جمع  أولد

ًدا فيكممون )      )2 للعممموما، مفيمم

العموما.  يفيد وهو الكاف هو معرفة إلى مضاف جمع أمهات

معرفة إلى أضيفت إذا وهذه الجناس أسماءالثاني:  النوع

البحر.  قوله: ماء مثل أيًضا، العموما أفادت

إذا بجمممع، ول بمثنممى ليممس الممذي المفممردالثسسالث:  النسسوع

زيممد قولممك: قلممم مثممل العممموما؟ يفيممد هممل معرفممة إلممى أضيف

قولين:  على المسألة هذه في الفقهاء اختلف عمرو، وسيارة

العموما، يفيد معرفة إلى المضاف المفرد أنالوأل:  القول

بقممول عليممه واستدلوا المالكية، وبعض الحنابلة قول: بعض وهذا

فقالوا:)          )3سبحانه:  الله  

مفيممدة وهممي الجللممة، لفممظ معرفممة إلممى وأضمميفت مفممرد نعمة

إنما  وهذا)     )4 النص، وبدللة بالجماع للعموما

وهممذا العموما، يكون  إنما)      )5 للعموما، يكون

المؤلف.  اختيار ظاهر هو

إلممى المضمماف المفممرد الجمهور: بممأن قولالثاني:  وأالقول

الصممواب هممو بل أقول: أرجح، هذا ولعل العموما، يفيد ل معرفة

إلممى المضمماف المفرد إفادة على يقم لم أنه القول، هذا ودليل

اللممه قممول وأممما دليممل، فيممه ممما العممموما يفيممد أنممه دليل معرفة

. 11:  آية النساء - سورة 1

. 23:  آية النساء - سورة 2

. 34:  آية إبراهيم - سورة 3

. 34:  آية إبراهيم - سورة 4

. 34:  آية إبراهيم - سورة 5
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ًدا ليست هنا  نعمة)       )1سبحانه:  مفممر

النممزاع، محممل عممن خممارج الجنممس واسم جنس، اسم هي وإنما

يسبح كان  أنهالحديث:  في ورد ما المسألة، هذه ثمرات ومن

فحينئممذ الهاء، الضمير وهو المعرفة إلى مضافة مفرد يد  بيده

ًعا باليدين ويسبح العموما يفيد هل أو الول، القممول علممى هذا م

قممال لممو أيًضمما ومثلممه الثمماني، القممول علممى هممذا العموما يفيد ل

منهن واحدة ينوي ولم نسوة، أربع وعنده طالق الرجل: زوجتي

ًعا، الربع الول: تطلق القول فعلى الثمماني: ل القممول وعلممى جمي

بالقرعة.  وتعين واحدة، إل تطلق

هممذا بصممحة القممول -علممى ابنممي ذبح النسان: نذرت قال ولو

أبنممائه، بعممدد شممياه بذبممح يلممزما الول، القممول علممى النذر- فممإنه

لجاري :أوصيت قال وإذا واحدة، شاة يلزما الثاني، القول وعلى

قلنمما إذا الوصية- فإنه بصحة القول -على جاران له وكان محمد

الوصممية صممرفت العممموما، يفيممد معرفة إلى المضاف المفرد إن

ًعا، للجارين بتعييممن وتعيممن لواحممد تصممرف الخر، القول وعلى م

آخر.  قول على بالقرعة تعين أو قول على الورثة

كممل مثممل الصمميغة هممذه غيممر العممموما صمميغ مممن عممدد وهناك

الممتي أيًضمما العممموما صيغ ومن للعموما مفيدة أيًضا فإنها وجميع،

المنفممي الفعممل متعلممق وحممذف وجميع، كل المؤلف، يذكرها لم

غيممر إلى العموما، يفيد فإنه الحوال تعدد عند الستفصال وترك

نعم.  للعموما، المفيدة والساليب اللفاظ من ذلك

. 34:  آية إبراهيم - سورة 1
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 موانعه وأترتفع شأروأطه تجتمع حتى الحكم يتم ل
وأالموانع الشروأط كل

 ترتفع
حتى الحكم يتسم وأل

 تجتمع

مممن يلممزما ول بموجمموده، إل المشممروط يوجد ل ما بالشرط المراد

للصلة شرط الطهارة مثل لذلك عدمه؛ ول المشروط وجود وجوده،

وجممود الطهارة وجود من يلزما ول الطهارة، بوجود إل الصلة تصح فل

مثممل صممحة، شممروط إلممى الشروط تقسيم وسبق عدمها، ول الصلة

ممما ومنها التمييز، شرط مثل وجوب وشروط للصلة، الطهارة شرط

شممرط يسمممى آخممر نمموع وهناك العقل، مثل ووجوب صحة شرط هو

الحج.  كتاب في ذكروه الداة

مممن يلزما ول الحكم، عدما وجودها من يلزموا ما فهي الموانع وأما

مممن يمنممع الحيممض أمثلتممه ومممن لممذاته، عدمه ول الحكم وجود عدمها

وجموب وهمو الحكمم عمدما الحيمض وجمود ممن فيلمزما الصلة، وجوب

فقممد عدمه، ول الحكم ثبوت بالحيض المانع عدما من يلزما ول الصلة،

صممحة مممن مانع والحيض مجنونة، امرأة تكون وقد عاقلة امرأة تكون

الصوما.  وجوب من يمنع ل لكنه الصوما،

مثممل والممدواما البتممداء، مممن موانممع إلممى تقسمميمها يمكممن والموانع

مممن تمنممع موانع إلى دوامه، من ويمنع النكاح، ابتداء من يمنع الرضاع

ول النكمماح ابتممداء مممن يمنممع الحراما مثل الدواما، من تمنع ول البتداء
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الطلق مثممل البتممداء، دون الممدواما تمنممع موانع وإلى دوامه، من يمنع

يتممم ل بممأنه القاعممدة وهممذه ابتممدائه، مممن يمنممع ول النكمماح، دواما يمنع

مسمملمة، قاعممدة الموانممع كل وتنتفي الشروط كل تجتمع حتى الحكم

يكممون أن ممموجب مممن فممإن مممانع، كل ودليل شرط، كل دليل ودليلها

ًطا، الشيء الشمميء كممون ثمممرة ومن بوجوده، إل الحكم يوجد أل شر

ًعا نعم.  بعدمه، إل الحكم يوجد أل مان

  

 العمل قدرأ على الجزاء
على له ما استحق قد

 العمل
من عليه بما أتى وأمسن
 عمل

الثممواب عليممه يرتممب الممذي الفعممل فعممل من أن القاعدة بهذه يراد

الثواب يستحق فإنه الخروي، الثواب أو الدنيوي ثواب سواء والجزاء

موانعه.  وانتفت بشروطه به أتى إذا والجزاء

-جمل قموله منهما الشمرعية النصموص من عدد القاعدة هذه ودليل

  وقوله)         )1وعل-: 

          
وقوله)2(         سبحانه:   

. 1:  آية المائدة - سورة 1

. 34:  آية السراء - سورة 2
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    )1(سبحانه:  قوله  ومنها    

    )2(النصوص.  من ذلك  ونحو

أجممره الجيممر إعطمماء أوجممب  النممبي أن الحممديث فممي وجمماء

.  أجره يعطه ولم عمله فوفاه أجيًرا استأجر من على وعاب

أو الذكممار مممن بشمميء أتممى مممن القاعممدة هممذه فممي ويممدخل

ًئا ابتمماع فمممن المعاملت، في حتى بل العبادات؛ من بشيء شممي

نفسها المرأة سلمت وإذا والمبيع، المثمن استحق الثمن وسلم

الجيممر قمماما فممإذا الجممارات فممي وكذلك المهر، استحقت للزوج

المسممابقات بمماب فممي وكذلك الجرة، استحق به المناط بالعمل

والعقود الفعال من كثيًرا تشمل قاعدة وهذه الجعالة باب وفي

العباد.  حق في أو  الله حق في سواء

لكممل وإيمماكم يوفقنمما أن  اللممه نسممأل هممذا على نقف ولعلنا

العلممم وإيمماكم يرزقنا وأن مهتدين، هداة وإياكم يجعلنا وأن خير،

الشريعة علماء يوفق وأن الصادقة والنية الصالح، والعمل النافع

الممدين، لهممذا للممدعوة المسلمين جميع يوفق وأن أحكامها، لبيان

أعلممم واللممه الشممريعة، بهممذه للحكم المسلمين حكاما يوفق وأن

محمد.  نبينا على وسلم الله وصلى

ميممزان فممي قلتممم ممما وجعممل وأثممابكم إليكم، الله س: أحسن

مممدة للمسممافر الشممارع حممد يقممول: هممل سممائل هممذا حسممناتكم،

خيًرا.  الله وجزاكم بالعرف، تحدد أنها أما محددة،

. 76:  آية عمران آل - سورة 1

. 60:  آية الرحمن - سورة 2

158



القواعد منظومة
الفقهية

المشممقة قاعممدة عنممد الكلما عنممد المسممألة هممذه ج: سممبقت

المسممافة مقممدار فممي ذكممروا العلممماء أن وذكرنا التيسير، تجلب

عديممدة، أقمموال فيها المسألة أقوال ثلثة الفطر فيها يجوز التي

المسممافة ذلممك يرجع من فمنهم أشهرها، هي القوال هذه لكن

أن القمموال أظهممر ولعممل يممومين، يجعلها من ومنهم العرف إلى

     سبحانه:  قوله بدللة يوًما، تجعل

  )1( . 

إطلق عليممه ويممدل يمموما لمممدة يكممون والسممفر الظعن فجعل

بممالله تممؤمن لمممرأة يحممل ل  بعضممها فممي جمماء الممتي النصوص

اليمموما ومسافة  محرما ذي مع إل يوًما تسافر أن الخر واليوما

يتعلممق ممما أممما بالمسممافة، يتعلممق فيممما هممذا كيلو، أربعين قرابة

كل يرى بحيث الرض، عليه تسفر الذي هو الصل فإن بالمدة،

إطلق مفهمموما هممذه جديممدة أرض لممه وتظهممر جديدة، أرًضا يوما

بمممن إل السممفر أحكاما تناط فل العرب، لغة في المسافر لفظ

    وعل-:  -جممل قمموله بدللممة وصفه، هذا كان

  )2( . 

ذلممك علممى ويممدل لكممن، الرض فممي بالضممرب الحكممم فعلممق

الصمملة، إتممماما ووجمموب الصمموما، بوجود الواردة النصوص عموما

ويرحممل يشد الذي المسافر في خصص إنسان كل تشمل فإنها

فممي جاءنا لكن المستمرة، والقاعدة الصل هو هذا الدلة بدللة

. 80:  آية النحل - سورة 1

. 101:  آية النساء - سورة 2
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أربعممة مكممة فممي المسممافر يرخص ترخص   النبي أن الحديث

أياما.  الربعة هذه القامة، على عازًما وكان  أياما

فإنه فأقل، أياما أربعة لمدة بلد في مقيًما كان منفنقول: 

علممى عازممما كممان إذا فل، زاد ومممن المسممافر، يرخممص يترخص

عشممر بضممعة تبوك في  النبي جمع قائل: قد قال فإن القامة،

بعممض وفممي عشممر، بضممعة الفتممح غممزوة فممي مكممة وفممي يوًممما،

يكممن لممم هنمما القامممة فيقال: إن ليلة، وعشرين إحدى الروايات

ًيا يكن فلم القامة، على عزما فيها بذلك.  جازًما يقيم أن ناو

جازًممما يكممن لممم فيمممن القضممايا هممذه مثل في الحكم فيبقى

ًدا سيسافر هل يدر لم ومن القامة، على فممإنه غممد، بعممد أو غمم

أربعة سيقيم بأنه جازًما كان من وأما المسافر، برخص يترخض

السممفر، برخممص يممترخص أن في رخصة له نرى فل فأكثر، أياما

أنممه يممرى، لممه- كممان يغفممر -اللممه محمد الشيخ أن تعلمون وأنتم

بزمان.  يتقيد ل أنه يرى

خلفممه علممى العلممم أهممل وجماهير القول هذا يظهر ما ولكن

فظمماهر بالممدليل، العممبرة ولكممن الجمهممور، بقممول العممبرة وليممس

 الناس، جميع على الصوما ويجب الصلة إتماما يجب أنه الدلة

       )1(ن ن" م  "فم

الممدليل جمماء الدليل، فيه جاء من إل نخصصه فل العموما ألفاظ

ة فمي المسافر ولفظ المسافر، في يشمد المذي همو العمرب لغ

نعم.  مقيم، يسمى فهذا أقاما من فأما وينزل،

. 185:  آية البقرة - سورة 1
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العمماما العممرف مممن يعتممبر يقممول: هممل إليكم، الله س: أحسن

بحقمموق المتعلقممة كالتفاقممات مباح، أمر على العالمية التفاقات

مثًل؟.  والمخترعين المؤلفين

ًفا هذه تعد ج: ل المموالي قبممل مممن نظمت إن وإنما عاًما، عر

قاعممدة فممي دائممرة فهممذه بهمما يعملممون القضمماة وأصممبح وقبلممت

تخممالف ل بحيممث بالمصمملحة، منوطمما الرعية على الماما تصرف

ًفمما، ذلممك يعممد ول الشريعة أمممر والممي مممن أمممًرا يعممد وإنممما عر

بينهم، وجرى وتعارفوه الناس عليه اتفق ما والعرف المسلمين،

ًفا؛ يعد ل هذا فمثل نعم.  مخصوصون، أناس واضعه لن عر

بمالعرف القيماس يخصمص يقمول: همل إليكم، الله س: أحسن

 العاما؟

خاص محل في يرد إنما القياس لن مغلوط؛ السؤال ج: هذا

يستدل ل دليًل وليست الشرعية، الحكاما لتحقيق مناط والعرف

بهممذه متعلقممة المسممألة، بهممذه متعلقممة مسممألة هنمما لكممن بممه،

نقممول: ل بممالعرف؟ الشممريعة نصمموص تخممص هل وهي المسألة،

النبمموي الزمممان غير في العرف به المراد كان إن العرف يغفل

ًفمما يعممد بل العرب، ذلك إلى يلتفت ول به النص يخصص فل عر

ًدا؛ ًنا العرف كان إن وأما للشرع، مخالف لنه فاس للزمممان مقار

القرارية. السنة بمثابة لنه النص؛ به يخصص حينئذ فإنه النبوي

فممي الممدف باسممتعمال جمماءت الشممريعة أنذلسسك:  وأمثسسال

بالنسمماء، خمماص هممذا أن النبمموة زمممان فممي والعممرف النكمماح،
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النبمموي، العهممد فممي الموجممود بممالعرف العاما النص هذا فخصص

العممرف يقممال: يخصممص أن وأممما بممالعرف، للنممص تخصيص فهذا

للنفي؛ ول لثبات وجه فل بالعرف القياس يخصص أو بالقياس،

الخر.  المجال عن مستقل مجال في كل مجاله كل لن

حممول كلمكممم علّي يقول: أشكل إليكم. وهذا الله س: أحسن

جزاكم ذلك وضحتم فلو بها، التمثيل يصح ل أنه وذكرتم العليم،

خيرا.  الله

فقممال العممموما، ألفمماظ مممن العليممم لفممظ أن يرى ج: المؤلف

"ال" علممى دخممول أمثلممة مممن ذكممر الشرح وفي فيه: "كالعليم"،

دخلممت قممال: فكلممما وصممفاته، اللممه أسممماء علممى دخولها المفرد

جميممع أفممادت صممفاته مممن صممفة أو الله، أسماء من اسم على

المعنى.  ذلك

الصيغة من جاءت "ال" وإنما من ترد لم المعنى جميع إفادة

"ال" هنما فمإن ولمذلك "رزاق"؛ "عليم" أو لفظة منها بنيت التي

الممذي وإنممما العممموما، تفيممد ل سممبق كما و"ال" العهدية العهدية،

جنسممية "ال" هنمما كممانت ولممو "ال" الجنسممية، هممو العممموما يفيممد

اللممه ولكممان عليم، يعني: كل العليم، المراد لكان للعموما مفيدة

للمؤلف. مرادا هذا وليس يصح، ل وهذا عليم، كل بأنه موصوفا

الممذين السممنة أهممل أئمممة من الرحمن عبد الشيخ أن شك ل

إل بشممر مممن ممما ولكممن المعتقد، مباحث في أقوالهم إلى يرجع

اللممه خلممق قممد بشرية طبيعة والخطأ الشياء، من شيء ويفوته
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والثمالث يخطمئ، والثماني تخطمئ، وأنت أخطئ، عليها: أنا العباد

ذلممك لعممرف اللفممظ هممذا فممي النظممر المؤلف حقق ولو يخطئ،

وتبينه.نعم. 

هممل المتعاقممدين، شممريعة إليكم. يقول: العقد الله س: أحسن

 صحيحة؟ القاعدة هذه

مممن عليهمما يلحظ أو فيها يلتفت المتعاقدين، شريعة ج: العقد

جانبين: 

بممد ل بممل مطلقممة، القاعممدة هذه ليست أنهالوأل:  الجانب

مخممالف غيممر ذلممك يكممون منهمما: أن القيممود من بعدد تقيدها من

بهممذا العمممل يجممب لممم الربمما عقممد علممى تعاقممدوا فلو للشريعة،

العقود.  شروط أنواع من ذلك وغير العقد

المممراد فممإن "شممريعة"، لفظممة اسممتعمالالثسساني:  الشسسيء

لمممورد مثل يقممال لذلك العامة؛ والحكاما الواسع المر بالشريعة

فممي واحممد محممل فممي الناس جميع عليه يرد الذي الكبير، الماء

العرب: "شريعة".  لغة

جهممة مممن يصممح ل هممذا العقود "الشريعة" على لفظ فإطلق

للمعنممى مخممالفته جهممة مممن وكممذلك اللغمموي، للمعنممى مخممالفته

للشممارع، منسمموبة تكممون أن "شريعة" يراد لفظة فإن الشرعي،

للشارع. نعم.  وليست للمتعاقدين منسوبة والعقود

ببطلن قولنمما علممى يممترتب إليكممم. يقممول: أل الله س: أحسن

بثوب صلى من صلة -ببطلن أيضا حرير بثوب صلى من صلة
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التوضمميح نرجممو الممذهب، خمماتم يلبممس مممن وكممذلك إسممبال، فيه

خيرا.  الله وجزاكم

لممم الفعل عن مستقل كان إذا النهي قررنا: "أن أن ج: سبق

أو ركمموعه، بنفممس يعصي هل الذهب خاتم لبس التحريم"، يفد

ونفممس الركمموع بنفممس يعصممي ل سممجوده؟ بنفممس يعصممي هممل

الخمماتم بلبممس عمماص وهممو مسممتقل، الخمماتم لبس لن السجود؛

الصمملة، عممن مسممتقل الفعممل وهممذا اللبممس، علممى وباسممتمراره

يسممتر فممإنه حريممر؛ ثمموب يلبس الذي الحرير ثوب لبس بخلف

عورته. 

صمملتك أثنماء فممي فمأنت الصمملة، شممرط إلى عاد هنا فالنهي

بأمر شرعا بها المأمور العورة تستر وكيف العورة، بستر مأمور

محممرما، أمممر بفعممل العورة بستر الله إلى تتقرب وكيف محرما،

حريرا.  الثوب كون وهو

بنفممس يعصي ل فهو مستقل، فعل السبال فإن المسبل أما

والسبال بركوعه؟ يعصي هل مستقل، أمر السبال لن الصلة؛

حممد وهممو شممرعا الجممائز المقممدار عن زاد بما التحريم به يتعلق

بجممزء يعصي ل وهو العلى، الثوب بجزء العورة فستر الكعبين،

السفل.  ثوبه بجزء يعصي وإنما العلى، ثوبه

 لالنسائي:  سنن في ورد حديث في العلماء بعض قال وقد

كاملة.  صلة ل به المراد بأن قالوا  أسبل لمن صلة
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ضممعفه، مممن مواقممف: منهممم الحممديث هممذا من العلماء توقف

بممأنه الخر القول ولكن قوي، فالحديث يظهر؛ ل التضعيف لكن

لممم ومممن الصواب، كاملة- هو صلة -يعني: ل صلة ل به المراد

أن يعممرف -ممما مطلقمما المسممبل أو تكممبرا، المسبل صلة يصحح

القول.  هذا عنه حكي أحدا

أن ذكممرت كممما ولكممن الظاهريممة، مممذهب هممذا يناسممب وقممد

متعلقمما ليس هنا النهي أن على يدلنا الشريعة قواعد في النظر

عليهمما عائممدا يكممون فل بشممرطها، متعلقمما ول العبممادة، بممذات

نقف.  لعلنا والبطال، بالفساد

في قلتم ما وجعل بعلمكم، ونفعنا وأثابكم، إليكم الله أحسن

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى حسناتكم، ميزان

أجمعين. 

القواعممد عممرف ومممن ومكانتهمما، أهميتهمما لهمما الفقهية القواعد

أحمماط مممن بممل الفممروع، أكممثر أحكمماما يعممرف أن أمكنه الفقهية

تسممعين من أكثر عرف قد بأنه يقال أن يمكن الفقهية بالقواعد

الفقهية.  المسائل أحكاما من المائة في

القواعممد هممذه معرفممة فممي نفسممه مممن يبممذل النسممان وكون

سبق كما الفقهية، بالقواعد الحاطة عليه يهون تطبيقها، وكيفية

والقواعد السبوع، هذا في لنا جلسة أول في ذلك عن الحديث

علميا يكون بحيث مركزا، فيها الحديث يكون أن نرغب الفقهية

بحتا. 
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شممد مممن وتخلممو المناقشممة، مممن تخلممو الممدروس هممذه وكون

مكثفممة، العلمية الدورة فإن الدروس؛ هذه عن ناتج هذا الذهن،

المسممائل وتكممون مركممزة، فيهمما الدروس تكون أن بد ل فحينئذ

كممان ثممم ومممن فيهمما؛ الحممديث يحصممر الفقهية والقواعد الفقهية

جفاف.  نوع فيه الحديث

فممي الحديث أن وذلك آخر؛ مرد له أيضا المر هذا كان وإن

فيه للنسان سبق وقد الذهن، في مستقر الفقهية القواعد هذه

وحينئممذ تفاصمميله، فممي والخمموض جزئيمماته فممي والخوض الحديث

الذهن.  في مستقرة أمور فهي

لدى مفهوما به يتكلم الذي حديثه أن النسان يعتقد ثم ومن،

الجزئيممات؛ هممذه بعممض فممي يفصممل ل قممد ثممم ومممن، الجميممع،

إن تعذروننا فلعلكم الجميع؛ عند مقررة المور هذه أن لعتقاده

مممن شمميء أو الجفمماف، مممن شيء الحديث من شيء في كان

قممد التي المسائل في الشرح عدما من شيء أو التفصيل، عدما

الفقهية.  القواعد في نبدأ لعلنا الخوان، بعض يفهمها ل

  

 كله يترك ل كله يدرأك ل ما
النبياء أشرف على والسلما والصلة العالمين، رب لله الحمد

لنا اغفر اللهم أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين،
أرحم يا علما وزدنا علمتنا، بما وانفعنا ينفعنا، ما وعلمنا ولشيخنا،

الراحمين. 

الفقهية:  منظمومته تعالى- في الله -رحمه السعدي الرحمن عبد الشيخ قال
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سائر فعل شأق إن

 المأمورأ

من البعض وأيفعل

 المأمورأ

النسممخ، بعممض فممي موجممود فهممو النسخ، بعض أسقطته البيت هذا

أول ممن المنظومممة في موجود وهو الخر، البعض في موجودا وليس

مممن وليس الطبع من ذلك سبب ولكن الله-، -رحمه الشيخ نظمها ما

متأخرا.  إل البيت هذا يقل لم أو يذكره، لم الشيخ كون

أن -نجممد والطبعممات الكتممب بعممض وفممي القواعممد، بعض في لذلك

أن علممى فيممدلنا الممبيت؛ لهممذا اللحممق للممبيت شرح فيه السابق البيت

عليها.  تزد ولم المنظومة، هذه صلب من هما البيتين هذين

إذا الممأمور وأن القاعمدة، همذه عمن الحمديث من شيء تقدما وقد

عنمه، وجمموبه -سممقط فعلمه ممن يتمكممن لم بحيث المكلف، على شق

)        )1 اللممه قممول ذلممك ودليل

.   استطعتم ما منه فأتوا بشيء أمرتكم إذا   النبي وقول

من يتمكن +ولو المأمور، بعض فعل من العبد تمكن إذا أما

وهممذا منممه، يتمكممن ممما يفعممل أنه سبق ما فظاهر جميعه، فعل

إل بالمعسمور"، يسمقط ل بقمولهم: "الميسممور الفقهماء عنه يعبر

أنواع:  ثلثة على المأمورات أن ذكروا الفقهاء أن

. 16:  آية التغابن - سورة 1
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يسممتطيع ما فعل الجميع فعل من المكلف يتمكن لم إذا نوع

الواجب إخراج يستطيع ل العبد كان إذا بما لذلك ويمثلون منه،

إخممراج يسممتطيع لكممن الحاضممر، المموقت فممي جميعممه الزكاة من

مممن يتمكممن حممتى الخممر البعممض وبقممي البعممض، -أخممرج البعض

إخراجه. 

جميممع فعممل مممن يتمكممن لممم إذاالصلة:  في أيضا وأمثله

أجممزاء بقية يفعل فإنه القياما؛ من يتمكن يكن لم كأن المأمور،

الصلة. 

مممن العبد يتمكن لم إذا ماالواجبات:  من الثاني وأالنوع

ل العبممد كممان الصممياما: إذا ذلك ومثال الجميع، سقط بعض فعل

ولمو اليموما، جميمع صمياما عنه سقط اليوما، جميع صياما يستطيع

اليوما.  بعض صياما يستطيع كان

متفرقة وحدات بمثابة يعتبر الول بأنهذين:  بين وأفرقوا

لممم البعممض سممقط فممإذا بعممض-، عممن بعضممها ينفصممل -جزئيممات

بعضممه سممقط فممإذا واحممدة، جزئية بمثابة والثاني الباقي، يسقط

عليممه وجبممت أيضمما: مممن الثمماني ومثممال الخممر، للبعض قيمة فل

إل يسممتطع ولممم رمضممان، نهممار فممي الجممماع كفممارة في الرقبة

الجميع.  وجوب عنه -سقط الرقبة نصف

فاختيممار يتبعض ل ماعندهم:  قاعدة ذلك في وأيقولون

كله.  كسقوط بعضه وسقوط كله، كاختيار بعضه
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مثممل: المريممن، هممذين بيممن مممترددا يقممع ماالثالث:  وأالنوع

سممقط إذا بحيممث واحممدة، جزئيممة هممو فهممل والغسممل، الوضمموء

الغسممل فأممما منفصمملة؟ جزئيممات هممو أو الجميممع، سممقط البعض

الممموالة وجمموب عممدما بدللممة منفصلة، جزئيات أنه فيه فالظهر

متردد. نعم.  فيه فالنظر الوضوء وأما فيه،

  

 يضمن ل المأذوأن عن ينشأ ما
ليس أمر فذاك

 بالمضمون
عن نشأ ما وأكل

 المأذوأن

والمخلمموق، المالممك مممن وإذن الشممارع، مممن إذننوعان:  الذن

من فعل في للعبد الشارع أذن لو الضمان؟ يسقط هل الشارع فإذن

 الضمان؟ يسقط هل فحينئذ يفعله أن الفعال

له، المأذون للمكلف لمصلحة الشارع إذن كان إن يخلو لنقول: 

اضممطر ذلك: من مثال الضمان، يسقط ل فإنه غيره، من أذية وبدون

لكممن الشممارع، مممن إذن فهممذا الشرع، في أكله له جاز غيره مال إلى

الضمان.  يجب فحينئذ المال، من اعتداء ولعدما المكلف، لمصلحة

مممن إذن المكلممف، مصمملحة لغيممر الشارع من إذنالثاني:  النوع

وأذيممة اعتداء فيه أو وليس للمكلف، مباشرة مصلحة يكون ل الشارع

بقممولهم: عنممه ويعممبرون الضمان، يجب ل فحينئذ المملوك، المال من

الجمممل عليممه همماج ذلممك: مممن مثممال الضمان، ينافي الشرعي الجواز
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فممي لذيممة الشرعي الجواز لوجود لماذا؟ يجب، ل الضمان هنا فقتله،

المملوك.  المال ذلك

أن لغيره المالك أذن فإذا المالك، إذنالذن:  من الثاني النوع

الضمان؟ يجب هل -فحينئذ اختصاص به له فيما أو ماله، في يتصرف

حالين:  من المر يخلو نقول: ل

وهمو الفعممل، أصمل فممي له مأذونا العبد يكون أنالوألى:  الحالة

نممأذن مثممل: الطممبيب عليه، ضمان ل فحينئذ التصرف، ذلك لمثل أهل

ضممان ل فحينئممذ خطمأ، منمه يقمع قمد ثمم أبداننا، في التصرف في له

يحممترق، ذلممك بعممد ثم ليخبزه، منك البر يأخذ الخباز، ذلك ومثل عليه،

هذا في يتصرف بأن المالك من له ومأذون شرعا، له مأذون هو فهذا

الضمان.  عليه يجب ل فحينئذ المال،

يتصممرف أن لشخص للتصرف: تأذن أهل يكون ألالثاني:  النوع

الضمممان. عليممه يجممب فحينئممذ بطبيب، ليس وهو بالتطبيب، بدنك في

نعم. 

  

 وأعدما وأجودا علته مع يدوأرأ الحكم
أوأجبت قد التي وأهي

 +لشرعيته
مسع دائسر حسكم وأكسسل
 علتسه
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والمممراد علتممه، مممع الشممرعي الحكممم بممدوران متعلممق الممبيت هممذا

عممموما بمه يممراد وقممد فقممط، الشرعية الحكاما به يراد هنا: قد بالحكم

وغيرها.  وأدويتنا، أطعمتنا، الخاصة: في أمورنا في حتى الحكاما

وينتفممي علتممه، وجممدت إذا الحكممم يثبممت وقوله: "دائر" يعني: أنممه

تغيممرا؛ اقتضممى ممما اللغممة فممي بالعلممة والمممراد علته، انتفت إذا الحكم

الظاهر بالعلة: الوصف يراد الصطلح وفي المريض، قيل: علة لذلك

مصلحة.  عليه الحكم ترتيب من يحصل الذي المنضبط

مذاهب:  ثلثة العلة حقيقة في وأللناس

بنمماء فيه تؤثر ول الحكم، على أمارة العلةيقولون:  فالشأاعرة

السباب.  نفي في مذهبهم على

فممي بممذاته +المممأثر الوصممف هممي العلممةيقولسسون:  وأالمعتزلة

القدر.  نفي في قولهم على بناء الحكم

الحكممم فممي المممؤثر الوصممف هممي العلةيقولون:  السنة وأأهل

بإثبممات وقممولهم السممباب، بإثبات قولهم على -تعالى- بناء الله بجعل

العممدوان العمممد القتممل مثممل الشممرعية العلة فإن ذلك تقرر إذا القدر،

يجممب فممإنه عممدوانا، عمممدا غيممره قتممل مممن القصمماص؛ لوجمموب علممة

عليه.  القصاص

مثممل: الدلة صريح من +فتأخذ الشرعية، الدلة من +تأخذ والعلة

دللمة يسممى "إن" همذا "كمي" أو أجمل" أو "ممن اللفمظ ممع ورد إذا

أجممل مممن ذلممك حممرما إنممما   النبي قول مثل العلة، على صريحة

الضاحي.  لحوما يعني: ادخار  الدافة
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ا  والطوافممات عليكممم الطوافين من إنها   وقوله "إن" هن

       قمموله ومثممل صممريح، تعليممل حممرف

     )1(،"ي صممريحة أدوات هممذه  "ك

للتعليل. 

    قممموله مثمممل التنمممبيه، بطريمممق يكمممون وقمممد

    )2(ب الحكمممممم:   رت

   )3(الوصف:   على     )4(

للحكم.  مناسب  وصف)     )5 بالفاء،

الجممزاء، بصمميغة رتبممه  فمماقتلوه دينممه بممدل  منقوله:  ومثل

مثممل صممريحة وليسممت العلممة، علممى تنممبيه دللممة تسمممى فهممذه

همذا علممى الممة تجممع بممأن الجماع، بطريق يكون وقد الولى،

نسممتنبط السممتنباط، بطريممق يكون وقد الحكم، علة هو الوصف

وهممي طممرق ثلثممة لممه وهممذا الحكممم، علممة هممو الوصممف هذا أن

الصحيحة: 

وجممود مممع يثبممت الحكممم نجممد بأن الدوران،الوأل:  الطريق

الحكممم أن فنعلممم الوصممف، ذلممك بانتفمماء وينتفي الوصاف، أحد

الوصف.  ذلك أجل من ثابت

. 7:  آية الحشر - سورة 1

. 38:  آية المائدة - سورة 2

. 38:  آية المائدة - سورة 3

. 38:  آية المائدة - سورة 4

. 38:  آية المائدة - سورة 5
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مناسممبا وصممفا الحكممم مممع نجممد بممأنالمناسبة:  بطريق أوأ

علممة هممو المناسممب الوصممف ذلممك فنقممول: إن الحكممم، لتشممريع

الحكم. 

جميممع نحصممر بممأنوأالتقسسسيم:  السبر بطريق يكون قد

ّلية نبطل ثم الحكم، مع الواردة الوصاف الوصمماف تلممك كممل ِع

واحدا.  وصفا ونبقي

أوأجه:  ثلثة من فيها الجتهاد يقع وأالعلة

هنمماك يكممون بممأن وذلممك العلممة، مناط تحقيقالوأل:  الوجه

جزئياتهمما، علممى فنطبقهمما عليهمما منصوص أو عليها، متفق قاعدة

العممدل، شهادة بقبول جاء الشارع العلة: أن مناط لتحقيق مثال

وتحقممق  فتأتي)       )1-تعالى-  قال

بعممادل ليممس فلن شممهادته، تقبممل عادل الحكم: فلن هذا مناط

شهادته.  تقبل فل

المسممائل مممن كممثير فممي مهمممة الحكم مناط تحقيق ومعرفة

مممن بالنكمماح، الولممى هممو من بالمامة، الولى هو الشرعية: من

المسائل.  من ذلك غير إلى المرأة، ولية يتولى الذي

بالمخممالف الئتممماما جمموازعليسسه:  المترتبة المسائل وأمن

أكلممت يعنممي: لممو الحكممم، منمماط في المخالف دون المذهب في

أن يريممد وقمماما تتوضممأ، قمممت ثم إبل، لحم آخر إنسان مع أنت

أو يجمموز بممه، الئتماما يجوز هل يتوضأ، لم وهو لك، إماما يكون

 يجوز؟ ل
. 2:  آية الطلق - سورة 1
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أصممل فممي يخممالف المخالف هذا كان تفصيل: إن فيهتقول: 

ل البممل لحممم أكممل أن يممرى يكممون كأن به، الئتماما جاز الحكم

به.  الئتماما يجوز فحينئذ الوضوء، ينقض

هممذا يقممول أن مثممل الحكممم منمماط فممي الخلف كان إن لكن

لحممم أن لممك أسمملم أنا إبل، بلحم ليس اللحم هذا الشخص: ل،

ل فحينئممذ إبل، بلحم ليس اللحم هذا لكن الوضوء، ينقض البل

منمماط تحقيممق فممي هنمما الختلف لن لممماذا؟ بممه، الئتماما يجوز

الحكم.  أصل في وليس الحكم،

تنقيممحالعلسسة:  فسسي الجتهسساد أنسسواع مسسن الثاني النوع

العلممة فنقول: بممأن عديدة، أوصاف الحكم مع أي: يكون المناط،

الوصمماف جميممع بجمممع الفلنممي، الوصممف هممو الحكممم هممذا فممي

ويمثلون واحدا، وصفا إل بها التعليل وإبطال الحكم، مع الواردة

رمضان.  نهار في المجامع بحديث له

 للنممبي جمماء النصممار مممن رجل  أنالحممديث:  فممي ورد فإنه

له: لما. قال: جامعت وأهلكت. فقال هلكت الله، رسول فقال: يا

.   رقبة رمضان. قال: أعتق نهار في أهلي

الحكم، في مدخل له هل رجل، السائل كون أو الرجل، كون

لممه ليس أو مدخل له هل النصار، من كونه مدخل له ليس أو

ونه لمه ليس مدخل؟ ه همل السمنه، تلمك فمي وقمع ممدخل. ك ل

عليها وقع التي مدخل. كون له ليس مدخل؟ له ليس أو مدخل
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لممه ليممس مممدخل؟ لممه ليممس أو مممدخل لممه هممل زوجته، الجماع

 مدخل؟ له هذا رمضان، نهار في جامع مدخل. كونه

الوصمماف، بقيممة ونفينا الحكم، علة هو الوصف هذا أن فأثبتنا

والسبر المناط تنقيح بين الفرق ما المناط"، يسمى: "تنقيح هذا

معممه يرد لم نص في والتقسيم" هذا "السبر السابق؟ والتقسيم

المنمماط" "تنقيح بينما الوصاف، وتستنبط أنت فتأتي وصف، أي

فممي الخلف يقمع وقمد النمص، نفممس فمي واردة الوصمماف همذا

والشممافعية، الحنفيممة بيممن الخلف وقممع مثلممما المنمماط تنقيممح

المسألة.  هذه في والحنابلة، والمالكية

هممي الكفممارة وجمموب علممةيقولون:  وأالحنفية فالمالكية

عليممه وجبممت عنممدهم متعمممدا أكممل فمممن الشممهر، حرمممة انتهاك

الكفارة. 

نهار في الجماع هي العلةيقولون:  وأالحنابلة وأالشافعية

عليممه تجب ل عندهم، متعمدا شرب أو أكل من رمضان. فحينئذ

الكفارة. 

تخريممجالعلسسة:  فسسي الجتهسساد أنسسواع من الثالث النوع

المجتهممد فيممأتي معممه، أوصمماف ل الحكممم يعنممي: يكممون المنمماط

قممول ذلممك مثممال الحكممم، لتعليممل المناسممب الوصممف فيسممتخرج

ربمما بالفضممة والفضممة وهمماء، إلهاء ربا بالذهب الذهب   النبي

.   وهاء هاء إل
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المجتهممد فيممأتي الحكممم، هممذا مممع وصممف أي يوجممد ل فهنمما

همي هنا مثل: العلة فيقول للتعليل، المناسبة الوصاف ويستخرج

المناط".  "تخريج يسمى فهذا الثمنية،

وجممودا علتممه مممع يممدور الحكممم كممونوأهي:  القاعدة، هذه

كممون معنممى فممإن العليممة، على دال دليل كل عليها يدل وعدما،

زال ول بانتفممائه، وينتفمي بوجمموده، الحكم يثبت أن علة الوصف

فممي حممتى حيمماتهم، سممائر فممي القاعدة هذه يستخدمون العقلء

المور.  مجريات على أحكامهم في والغذية، الدوية

مممن عممدد فيممه يتمموفر أن بممد ل الوصف أن يلحظ أن بد ول

فل منضممبطا، يكممون أن مثممل صحيحة، علة يكون حتى الشروط

علممى يعممود أل ومنهمما المنضممبطة، غيممر بالوصمماف التعليممل يصح

بالبطممال المسممألة أصممله على الوصف عاد فإذا بالبطال، أصله

به.  التعليل يصح لم

بممالتكبير الصمملة بدأ في العلة بأن قالوا الحنفيةذلك:  مثال

أعظممم بقمموله: اللممه الصلة النسان ابتدأ . فلو  الله تعظيم هو

يجزئه.  الجمهور: ل وقال ذلك، أجزأه العظيم، الله أو

الحكممم وأصممل بالبطممال، الحكممم أصل على تعود العلة وهذه

اللغممة بدللممة يأخممذ ومممما  التكبير وتحريمها   النبي قول هو

إل للصمملة تحريممم يقممع ل معنمماه: أنممه الخبر في المبتدأ انحصار

تعممود حينئممذ فممإنه اللممه؛ تعظيممم هي العلة قلنا: إن فلو بالتكبير،
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شممروط مممن ذلممك غيممر إلى بالبطال، الحديث وهو أصلها، على

التعليل. 

الحكممم، علممى تعممود "لشممرعيته" الهمماءهنا:  المؤلف وأقول

بممد ل مشممروع بأنه الفعل وصف أو شرعي، بأنه الحكم ووصف

الحكممم فيممه دخممل الشممرعي قلت: الحكممم فإذا بينهما، يفرق أن

وإذا والوجمموب، التحريممم فيممه يممدخل التكليفي والحكم الوضعي،

بممه يتقممرب مممما معناه: أنه مشروع، أو شرعي الفعل قلت: هذا

المسممتحبة الفعممال أو الحكمماما، معناهمما مشممروع . فلفظة  لله

الواجبة. نعم.  والفعال

  

 حلل حرما أو حراما حلل ما إل والصحة اللزوما الشروط في الصل

فبساطلت عكسسه أوأ
 فاعلمسا

حسسللت شأسسروأطا إل
 محرمسا

وأالنكاحا البيع فسي
وأكسسل وأالمقاصسد

 للعسساقد لزما شأسسرط
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فممي الحممديث معنمما تقممدما بالشممروط، متعلقممة مهمممة قاعممدة هممذه

فممي بالشممروط متعلقممة القاعممدة وهنمما والعقممود، العبممادات شممروط

العقممد، فممي والشممرط العبممادة شممرط بيممن وفممرق والعقود، العبادات

قممد هممذا الممبيع فممي الشممرط بينممما شممرعي، حكممم الشارع من فالول

المشتري.  اشترطه أو البائع اشترطه المتعاقدين، أحد أنشأه

اللممزوما هممو الشممروط فممي الصممل فممإن بينهممما الفممرق عرفنمما إذا

هممذه ودليممل المعمماملت، فممي أو العبممادات فممي كممان سممواء والصحة،

     وعل-:  -جممل قمموله الصممل

   )1(وله      -سممبحانه-:   وق

     )2( :وله      وق

3

الحممديث وهممذا شممروطهم علممى المؤمنممون النممبي وقول

فيممه وتوقممف العلممم، أهممل مممن جماعة صححه السنن، في وارد

النصوص.  من بعدد ثابت معناه وأصل آخرون،

فممي تممدخل المعمماملت في المكلف من تدخل كما والشروط

فممإن الحممراما، فممي الدخول النسان يريد فعندما أيضا، العبادات

ويحممرما وإكماله، إتمامه العبد على ويجب لزما، الحج أن الصل

       لقمموله قطعممه عليممه

. 1:  آية المائدة - سورة 1

. 34:  آية السراء - سورة 2

. 76:  آية عمران آل - سورة 3
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إذا يتحلممل أن لممه جمماز الحممراما عند النسان اشترط لو  لكن)4(

الزبير.  بنت ضباعة حديث في كما حابس، حبسه

فممي يجلممس المعتكممف أن الصممل العتكمماف، في أيضا ومثله

المسممجد، فممي الجلمموس عليممه وجب العتكاف نذر إذا المسجد،

يمزور أن أو المريمض، يمزور أن اشمترط لو كما اشترط، إذا إل

الشتراط.  وصح ذلك جاز بيته، في يأكل أن أو والدته،

أنواع:  ستة على تقع المعاملت في وأالشروأط

ذلممك: مثممال العقممد، متقضي من هو ما شرطالوأل:  النوع

البيع في اشترط فلو للمشتري، المبيع تسليم مقتضاه من البيع

وكممان لزممما وكان الشرط، ذلك صح للمشتري المبيع يسلم أن

المممرأة تسممليم النكمماح عقممد في اشترط ومثله: لو للعقد، تأكيدا

تأكيد.  زيادة فيه وشرطه العقد، متقضى من هذا لزوجها،

مصمملحة مممن هممو ممما شممرطالشروأط:  من الثاني النوع

أو الرهن يشترط أو الثمن، في التأجيل يشترط أن مثل العقد،

يجب لزما شرط بالجماع، صحيح شرط فهذا والضمين، الكفيل

يفعلمه لمم -لمو المكلمف يفعلمه لمم لمو لكن بالجماع، به الوفاء

الفسخ.  له يجوز الخر المتعاقد عليه- فإن المشروط

مممن هممو ممما شممرطالشسسروأط:  أنسسواع من الثالث النوع

الثممالث وهممذا العقممد مصمملحة الثمماني المتعاقممدين، أحممد مصمملحة

الممذي بيتممه فممي يسكن أن النسان يشترط كأن العاقد، مصلحة

لمممدة باعهمما الممتي السمميارة يسممتعمل أن أو أسممبوع، لمدة باعه
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مصمملحة مممن وإنما العقد، مصلحة من ليس هذا فحينئذ أسبوع،

يصح؟.  ل أو الشرط هذا يصح فهل المتعاقد،

عممدما إلى والشافعية الحنفية فذهب ذلك، في العلماء اختلف

دليلن:  أبرزها بأدلة عليه واستدلوا صحته،

شممرط يحممل  ولقممال:   النممبي أن ورد ممماالوأل:  الدليل

أبمما لن الكممبير؛ مسنده في يعلى أبو رواه الحديث وهذا  وبيع

المسممند هو المطبوع والموجود وصغير، مسندان: كبير، له يعلي

الصغير. 

لممه بممل الصممغير، في موجودة ليست زوائد له الكبير المسند

العالية، المطالب في حجر ابن ذكرها السبعة الكتب على زوائد

ابن وذكره الكبير، المسند في يعلى أبو رواه مما الحديث وهذا

إسممناده، فممي للنقطاع بالضعف عليه وحكم المطالب، في حجر

عليه.  يعول ل فإنه ضعيفا الحديث كان وإذا

الصممحيحين: أن فممي عائشممة حممديثلهسسم:  الثاني وأالدليل

وإن باطممل، فهممو اللممه كتاب في ليس شرط  كلقال:   النبي

الشروط.  صحة عدما على ذلك قالوا: فدل  شرط مائة كان

فقممالوا الشممروط، تصح إنهالمسألة:  في الثاني وأالقول

أو للشممريعة، المخالف الشرط به المراد بأن عائشة حديث عن

وارد بممأنه ذلك على واستدلوا العقد، لمتقضى المخالف الشرط

لمقتضممى مخالف شرط وهذا المعتدي، لغير الولء اشتراط في

ابالحممديث:  ألفمماظ بعممض في ورد وبما العقد، أحممق، اللممه  كت
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الحممديث: بهممذا المممراد أن علممى ذلممك فممدل  أوثق الله وشرط

للشريعة.  المخالفة الشروط إبطال

 أنهجابر:  حديث في ورد ما الشروط هذه صحة على ويدل

حملنممه واشممترط جمل وسمملم عليممه اللممه -صلى النبي على باع

الصحيح.  في  المدينة إلى

ُثنيمما عن نهى  النبي  أنآخر:  حديث أيضا ذلك على ويدل ال

ُثينا، من قالوا: والشروط  تعلم أن إل الشممروط كممانت فمتى ال

وابن تيمية ابن السلما شيخ رأي هو وهذا جائزة، فإنها معلومة

القيم. 

الواحممد، الشممرط يجمموز إنهالمسألة:  في الثالث وأالقول

ويسممتدلون الحنابلممة، مممذهب هو وهذا شرط، من أكثر يجوز ول

الحممديث وهممذا  بيع في شرطان ول   النبي بقول ذلك على

حسن.  بإسناد السنن في

القيممم، ابممن يقمموله العينممة، بيممع بالحديث المراد بأن قيل وقد

لممم إذا الحممديث بهممذا المممراد تيميممة: إن ابممن السمملما شيخ قال

بمائممة أو حاضممرة، بمائممة السمملعة فيقممال: هممذه الثمممن، يحممدد

سنة.  إلى مؤجلة وعشرين

يدل مما التأويل، هذا مثل على دللة السابقة الحاديث وفي

عممموما أيضمما ذلممك علممى ويممدل أقمموى، الثمماني القممول أن علممى

  والعهممود:  بالشروط الوفاء بوجوب الواردة النصوص

      )1( . 
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يحصممل الممذي الشممرطالشروأط:  أنواع من الرابع النوع

زيممد، رضممي إن السمملعة هممذه يقول: أبيعك كأن العقد، تعليق به

عمرو.  جاء إن أو

هممذا صممحة عممدما علمى أو همذا، تحريمم على العلماء وجمهور

تكممون أن العقممود في والصل به، مجزوما غير قالوا: لنه العقد،

بها.  مجزوما

هممذا صممحة إلممى تبعممه ومممن تيميممة ابممن السمملما شيخ وذهب

اشممترى نافعمما  أنحممديث:  من ورد بما عليه واستدلوا الشرط،

 عمممر رضمما واشممترط سممجنا، ليتخممذها بمكممة دارا صممفوان من

البيع.  تعليق جواز على ذلك فدل عمر، برضا البيع فعلق

 صمماحبه مممن الرهممن يغلممق  لبحممديث:  يستدلون والجمهور

قممال: إذا بذلك قالوا: والمراد حسن، بإسناد السنن في الحديث

أتيتممك فممإن ذمممتي، فممي الذي المبلغ مقابل الساعة هذه أرهنك

وتملكهمما، السمماعة فخممذ وإل المحممدد، المموقت فممي المبلممغ بهممذا

فيممه كممان وإن صحيح، أيضا هذا أن الخر، القول مقتضى وعلى

الثمن.  إحضار الساعة- بعدما -بيع البيع تعليق

يغلممق  لالجاهليممة:  عهممد في كان ما به يراد قالوا: والحديث

حضممر إذا يمتلممك الرهممن أن الجاهليممة فممي  صاحبه من الرهن

قالوا: أما يأذن، لم أو مالكه أذن سواء الدين يسدد ولم الجل،

يغلق  ولبقوله:  الحديث في يدخل ل فإنه آذنا المالك كان إذا
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قوته له القول وهذا أذن، قد غلق ما وهذا  صاحبه من الرهن

ووجاهته. 

عقممد، فممي عقممد اشممتراطالشسسروأط:  من الخامس النوع

تلممك تممبيعني أن علممى ريممال بمائة البيت هذا يقول: أؤجرك كأن

ذلممك دليل باطل، الشرط هذا عقد، في عقد هذا بكذا، السيارة

.   بيعة في بيعتين عن نهى  النبي  أنالحديث:  في ورد ما

ربمما صفقة في  صفقتانمسعود:  ابن حديث ذلك على ويدل

 طرقه، تعددت قوي حديث بيعة في بيعتين عن النهي وحديث

الصممحيح قبيممل مممن يكممون طرقممه فبتعدد حسن، بإسناد وبعضها

لغيره. 

العقد، يناقض أمر اشتراطالشروأط:  من السادس النوع

أبيعممك أو لك، أسلمها أل بشرط السيارة هذه يقول: أبيعك كأن

لن العقممد؛ مقتضى يناقض فهذا تبيعها، أل بشرط السيارة هذه

الممبيع، فمي التصمرف لمه يحمق المالمك أن المبيع عقمد مقتضى

العقممد على يؤثر هل لكن له، قيمة ول باطل شرط هذا فحينئذ

 العقد؟ يصح ل بحيث

عليممه واستدلوا باطل، العقد أن إلى والشافعية الحنفية ذهب

ومممع العقد، صحة إلى الحنابلة وذهب القياسية، الدلة من بعدد

اعائشممة:  لحممديث أظهممر القول هذا ولعل الشرط، بطلن  فإنه

العقممد  النممبي فصحح لهم، الولء أهلها واشترط بريرة اشترت

.   الشرط وأبطل
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مقتضممى مممن لن العقد؛ مقتضى يخالف هذا الولء فاشتراط

علممى قممادرا لممه، مالكمما للعبممد المتملممك يكممون أن الممبيع عقممد

الولء.  له يكون العبد أعتق وإذا وغيره، بالعقد فيه التصرف

الممبيت إلى ننتقل لعلنا -نعم-، بالشروط يتعلق مما شيء هذا

بعده.  الذي

  

 الحقوق من المبهم عند القرعة تستعمل
لدى أوأ الحقوق من

 التزاحم
عند القرعة تستعمل
 المبهم

السممهاما تلممك أحممد يجعممل بحيممث السممهاما، ضرببالقرعة:  يراد

السممهم ذلممك أو القرعممة لممه خرجممت فمممن بنحمموه، أو بعلمممة مميممزا

القرعة.  على جعل ما استحق المميز،

منهمما: قممول الحمماديث مممن عممدد بدللممة استعمالها يشرع والقرعة

لممم ثممم الول، والصممف النممدا فممي ممما النمماس يعلم لو   النبي

أراد إذا  النممبي كممان   لسممتهموا عليه يستهموا أن إل يجدوا

.   نسائه بين أقرع يخرج أن

قمموله فمي قبلنما، ممن شمرع فممي القممرآن ذلمك في ورد وقد

-جل قوله  في)        )1سبحانه: 

. 141:  آية الصافات - سورة 1
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          وعل-: 

 )2(شيئين:  في القرعة  وتستعمل

البهمماما؛ عنممدهنسسا:  المؤلسسف ذكسسره فيما الوأل الشيء

الحمق ذلمك فكمان لمخلموق، حمق النسان على وجب إذا بحيث

ذلممك: طلممق مثممال القرعممة، بواسممطة الحممق ذلممك فيميممز مبهما،

المعينممة، نسممي ذلممك بعممد ثممم عينهمما، وقممد زوجاته إحدى إنسان

المطلقممة الزوجممة تلممك فيعيممن طممالق، الزوجممات إحممدى فحينئممذ

القرعة.  بواسطة

عنممدالقرعسسة:  اسسستعمال مجالت من الثاني وأالمجال

للذان، مسممتحقان رجلن هناك يكون كأن الحقوق، في التزاحم

ول المميمزة، والصمفات الشمروط فيمه تموافرت قمد منهمما كمل

بواسممطة فيميممز الخممر، علممى أحممدهما بممه يتميممز شمميء يوجممد

القرعة. 

اسممتعمال يشمرع ل فمإنه اللمه، حقموق فممي البهمماما عند لكن

يقممال: فل أمممس، صمملوات مممن صمملة نسممي مثل: مممن القرعة،

أن عليمك يقال: يجممب وإنما الصلوات، هذه بين القرعة استعمل

 جميعا. نعم صلوات الخمس تصلي

  

 أحدهما وأفعل اجتمعا العملن تساوأى إن
إحداهمسا وأفعسسل العملن تساوأى وأإن

. 44:  آية عمران آل - سورة 2
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 اجتمعا فاسستمعا

مممن عملن وجممد التممداخل" إذا "قاعممدةلها:  يقال قاعدة هذه

مقصممودا ليممس منهممما وواحممد أو مقصممود، منهممما وكممل واحممد، جنس

الظهممر نافلممة وصمملى المسممجد دخممل ذلك: مممن ومثال تداخل، بنفسه

أحممدهما واحممد، جنس من عملن وجد وهنا المسجد، تحية عن أجزأته

الخر.  في فدخل بذاته مقصودا ليس

وضوء عليه نقول: يجب أخرى، مرة أحدث ثم أحدث، منوأمثل: 

وضوءين.  عليه نوجب ول واحد،

شأرطان:  له التداخل أن ذلك من علم

العمليممن مممن كممل يكون -أن جنسه من يكون أنالوأل:  الشرط

ذلممك: مثال فيه، يدخل لم جنسه من ليس كان فإن الخر-، جنس من

من ليس -بشبهة الوطء بشبهه ُوطئت ثم عدة، عليها المرأة كانت لو

عمدة تكممل بمل هنما، العمدتان تتمداخل الول- فل المزوج وطمء جنس

جديدة.  عدة تستأنف ثم الول،

كممان فإن لذاته؛ مقصودا ليس أحدهما يكون أنالثاني:  الشرط

الظهممر، وصلة الظهر مثل: نافلة يتداخل، لم لذاته مقصودا منهما كل

الفجر.  وصلة الفجر نافلة

منهممما كل فهنا الناس، من لزيد ديتان إنسان على تجب أنمثل: 

خطأ قتل قد يكون كأن واحد، جنس من كانا وإن ديتان، بذاته مقصود

شممبه قتلهممما أو هنمما، -فالديممة الب إل لهممما وارث ول أبنائه، من ابنين
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وإن الدية فهنا العصبة، على تجب ل القاتل على تجب الدية لن عمد؛

مقصممود منهممما كل لن يتممداخلن؛ ل لكنهممما واحممد، جنممس مممن كانت

لذاته. 

مقصممود منهمما كممل رمضممان، نهممار مممن يومين في وطئ من ومثله

واحممد، يوما في مرتين وطئ لو ما بخلف كفارتان، عليه فتجب لذاته،

كممان إذا إل واحدة كفارة إل عليه يجب ول الكفارتان، تتداخل هنا فإنه

ّفر، قد ّفر، ثم النهار، أول في جامع ك تجممب النهممار آخر في جامع ثم ك

أخرى. نعم.  كفارة عندهم عليه

ورد هممي: إذا و أخممرى، مسممألة إلى إشارة أيضا القاعدة هذه وفي

بمأي العممل ذلمك فعمل يجموز فإنه مشروعان، وجهان واحد عمل في

اللفمماظ مممن بعممدد ورد السممتفتاح، مثل: دعاء المشروعين، الوجهين

ان قماله المشمروعة اللفماظ ممن لفمظ فبأي المشروعة، جماز النس

التشهد. نعم.  مثل الواردة الذكار بقية أيضا ومثله ذلك،

  

 يشغل ل المشغول
المرهون مثاله

 وأالمسبل
فل مشسغول وأكسل

 يشسغل

يكممون الذي بالمشغول: هو المراد يشغل، ل المشغول قاعدة هذه

فيممه يتصرف أن يصح ل فإنه الجهات، من جهة على التصرف موقوف

ل سمملعة بعممت مثمماله: إذا الول، للتصممرف مناقضا يكون آخر بتصرف
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هممذه و السمملعة هممذه لن أخممرى؛ مممرة السمملعة هذه تبيع أن لك يجوز

الول.  للبيع مشغولة العين

ونهممى بعض، بيع على بعضكم يبيع ل   النبي قول عليه ويدل

هممذه أو السمملعة هممذه لن  أخيه خطبة على الرجل خطبة عن

هممذه فممي ويممدخل الولى، والخطبة الول بالبيع مشغولة المرأة

يعقممد أن يجمموز فل واحممد، محل في عقدين بين الجمع القاعدة

واحد.  وقت في واحد، وجه من واحد، شيء على عقدين

وقممت فممي والمضاربة الجارة بين نجمع أن يجوز ل هنا ومن

فممي عامممل عنممدك كممان ذلممك: إذا مثممال واحممد، وجه ومن واحد

بمذلك لنممك الربماح؛ من ونسبة أجرا تعطيه أن يجوز ما الدكان

محممل في المضاربة وعقد الجارة عقد بين له جمعت قد تكون

واحد. 

يكممون بمأن ذلمك، جماز بنفسه مستقل منهما كٌل كان لو لكن

نسممبة يأخممذ الظهر بعد ووقت أجرة، له الصباح وقت مثل هناك

أو الزمممان، لختلف يجمموز هنمما الظهممر، بعد المبيعات أرباح من

مشمماركا لكممونه النسممبة يستحق يكون كأن السبب لختلف كان

يجوز.  هنا يعمل، لكونه الجرة ويستحق المال، في لك

واحممد وقممت فممي واحد، بعمل والنسبة الجرة يستحق أن أما

اجتممماع -تحريممم القاعممدة ولهممذه يجمموز؛ -فل واحممد وجممه مممن

وجهيممن- فممروع مممن واحممد زمممن فممي واحممد، محممل في العقدين

واحممدة، جهممة من يجتمع لم ما أمثلة من المسألة بجميع عديدة
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تؤجرهمما مممؤجرة، سمملعة عنممدك كممان إذا المممؤجر بيع أو اجتماع

 تبيعها؟ أن لك يجوز هل غيرك، على

وليسمما واحممد، وجممه مممن ليسمما العقممدين لن تقممول: نعممم؛

بيممع ومنممه متفمماوتين، زمممانين فممي كانمما إذا وكممذلك متعارضممين،

بممألف السمميارة هممذه منممه تشممتري ريممال، مائممة العربون: تعطيممه

ذلمك بعمد المبيع إتمماما أردت فمإن ريمال، مائة تقول: هذه ريال،

الفلنممي الزمن في بالثمن آت لم فإن الثمن، لك سأسدد فإني

المقدما.  هذا تمتلك فإنك

الصمحابة إجمماع لوقموع جمائزة؛ أنهما الصمواب الصمورة فهذه

يسممدد لم لما ثم بيعا، الول الزمان في كان العقد وهذا عليها،

واحمد؛ زممان فممي يجتمعا لم العقدان فهنا هبة، كونه إلى انتقل

جممائز؛ عقد بالتمليك المنتهي الجارة عقد أن أرى السبب ولهذا

إلممى ينتقممل الثمممن تسممديد وعنممد الول، الزمممان في إجارة لنه

منممه والممنمموع واحممد، زمممان في يجتمعا لم العقدان بيعا، كونه

واحد.  زمان في العقدين اجتماع

همذا علممى الجممارة أحكمماما تتطبممق أن يلحممظ أن بممد ل لكمن

الثماني، الزمان في البيع أحكاما وتطبق الول، الزمان في العقد

مضمممونة لكممانت الثمممن جميممع سممداد قبممل السمملعة تلفممت فلممو

ول الجممارة، عقممد مقتضممى هممو هممذا لن المممؤجر؛ الول للمالك

الثمن. نعم.  جميع بسداد إل بيعا تكون
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 عليه الرجوع له وأاجبا غيره عن أدى من
نوى إن الرجوع له

 يطالبا
أخيه عن يسؤد وأمسن
 وأاجبا

ل ممما منهمما والواجبممات الغير، عن الحقوق بقضاء متعلق البيت هذا

الواجب، ذلك غيره عن إنسان يقضي أن فيه يتصور فل النيابة، يدخله

أو المممر هممذا غيممره، عممن إنسان يصلي أن يتصور مثل: "الصلة" هل

غيره.  عن إنسان يصلي ل ثم ومن، النيابة، تدخله ل الواحب هذا

أن ويتمحممض النيابممة، تممدخله ممماالواجبسسات:  من الثاني النوع

الفعممل هممذا يممؤدي أن للنسممان يجوز ل "الحج" فهنا مثل عبادة يكون

عممن تجممح أن يجمموز ل ميتمما، عنممه المؤدى كان أو أذن، إذا إل غيره عن

الوالمد كمان ولمو الذن، منه تأخذ لم وإذا لك، يأذن لم إذا الحي والدك

معه.  عقله داما ما الحج، يستطيع ول عاجزا،

تكممون أن تتمحممض ل التي الحقوقالحقوق:  من الثالث النوع

النسان أدى إذا هل الدين" فحينئذ "سداد ومثل "النفقة"، مثل عبادة

نقممول: ل أداه؟ ممما يسممتحق هممل الواجبممات، هممذه من واجبا غيره عن

حالين:  أحد من يخلو

ول الدين عنه سدد إليه، الرجوع ينوي ل وهو حقا غيره عن أدى إذا

بممذلك أو بسممداد يطممالب أن لممه يحممق ل فحينئممذ إليممه، يرجع أن يقصد

ودليممل إليممه، الرجمموع يقصممد لممم الممدين أدى عندما لنه لماذا؟ الدين،

إذا والهبممة الرجمموع، ينمموي ل لنممه بممالقبض؛ لزمممت هبة هذه ذلك: أن
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هبتممه فممي والعائد   النبي لقول فيها؛ الرجوع حرما بالقبض لزمت

.   قيئه في يعود ثم يقيء، كالكلب

أن يتمحممض ل الممذي الممواجب هممذا يممؤدي أنالثاني:  النوع

جهممة علممى يفعممل وقد العبادة، جهة على يفعل قد عبادة، يكون

الرجمموع لممه يجمموز فهذا الحق، عليه ممن بإذن العبادة جهة غير

الوكيل.  بمثابة فهو بإذنه تصرف إنما لنه بالجماع؛

إليممه الرجمموع ناويمما غيره عن الحق يؤدي أنالثالث:  النوع

يجمموز أنه يرون والحنابلة فيها، الفقهاء اختلف فهذه إذنه، بدون

تممدل النصوص وظواهر هنا، المؤلف اختيار وهو إليه، الرجوع له

        قمموله مثممل عليممه،

  )1(محسن.   هذا

هممذا  فكممافئوه معروفا إليكم صنع من   النبي قول ومثل

   وعل-:  -جممل قوله عليه ويدل معروفا، صنع قد

         )2(أو  فأجاز

الوالد. نعم.  من إذنا يشترط ولم بالرضاع، الجرة أوجب

  

 وأشأرعية طبيعية الوازعات
بل الشرعي كسالوازع

 إفطان
عن الطبعي وأالوازع
 العصيان

. 60:  آية الرحمن - سورة 1

. 6:  آية الطلق - سورة 2
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جبلممة فممي اللممه خلممق مممابسسه:  يسسراد الطبعي" يعني "الوازع

النجاسممات عممن مثممل: النفممرة الفعال، بعض عن النفرة من النسان

أحكمماما وغالب الشرع، في الوازع أنواع من نوع فهذا مخالطتها، وعن

بضده.  الطبعي الوازع يقع ما فعل على عقوبة ترتب ل أنها الشريعة

العقوبممة بإيقمماع وذلممكالشسسرعي":  الثاني: "السسوازع وأالنوع

وخلقتممه النسممان جبلممة تقتضممي الفعممال مممن كممان فما الفاعل، على

وإنمما عقوبمة، عليهما ترتمب مما عمادة الشمريعة فأحكماما منمه، النفرة

أنهمما الشممريعة أحكمماما فغممالب كذلك يكن لم وما الوازع، بذلك يكتفي

شيئين:  في القاعدة هذه من ويستفاد عقوبة، عليه ترتب

فعممل، فممي الخلف وقممع إذا القوال بين الترجيحالوأل:  الشيء

ة فمي هل ننظر ترتب، ل؟ أو العقوبة عليه ترتب هل ان جبل مما النس

عممن يردعممه ما النسان جبلة في كان فإن ل، أو الفعل هذا عن يردعه

إيقمماع عدما آخر مرجحا نجد لم إذا الرجح نقول: لعل فإننا الفعل ذلك

ذلممك عممن يردعممه ممما الجبلي النسان وازع في كان إذا عليه، العقوبة

الفعل. 

فيممه الفعممال مممن فعممل جاءنمما إذا القياس مسائل في أيضا ويفيدنا

على قياسا العقوبة نثبت ل فإننا شرعي، وازع فيه وليس جبلي، وازع

جبلممي وازع يوجممد ل فعل المكلممف فيممه فعل وما الشرع، مسائل بقية

ببقيممة المسممألة لهممذه إلحاقمما التقديريممة؛ العقوبممة فيه نوقع فإننا عنه،

الشرع.  مسائل
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الليممة: الشممبكة فممي جناية وجنى إنسان جاءنا لو مثلذلك:  مثال

الشممبكة فممي غيممره فممي قممدما أو غيره، في بالغيبة تكلم قد يكون بأن

ول أذيممة، الفعممل هممذا فمثل غيره، أجهزة تعطيل في تسبب أو اللية،

الفعل.  هذا فاعل عقوبة على نص الشارع في يوجد

هنمماك نقممول: ليممس الفعل؟ هذا من يمنع ما الجبلة في هناك وهل

بفاعممل التعذيريممة العقوبممة فنلحممق عنه، ويردعه منه يمنع جبلي وازع

بمماختلف ويختلممف الفعممل، هذا مثل عن وأمثاله يردعه بما الفعل هذا

يناسممبه. تعممذير فلكل منه، الحاصلة الذية وبنوع الفعل بنوع الحوال،

نعم. 

  

 خاتمة
وأالختاما البدء فسي

 وأالدوأاما
وأصحبه النبي على

 وأالتابع

علسى للسه وأالحسمد
 التماما

سلما مع السصلة ثسم
 شأائع

وقممال بممه، ابتممدأها كممما  الله بحمد المنظومة هذه المؤلف ختم

يممرى لنممه وذلممك الل؛ يذكر ولم وصحبه النبي على الصلة في

فقمموله: "وصممحبه تقممدما، كممما  النممبي أتباع هم بالل المراد أن

علممى العمماما عطممف بمماب مممن وهنا الل، ذكر عن والتابع" يغني

193



القواعد منظومة
الفقهية

الخمماص بعممد العمماما وعطممف عاما، والتابع خاص فصحبه الخاص،

كثيرا.  العرب لغة في وارد

خلف ممموطن هممو ممما منهمما أن الفقهيممة القواعد في ويلحظ

هممي هممل نعممرف أن بد ل القاعدة نطبق أن فقبل الفقهاء، بين

العقمود فمي العمبرة قاعمدة مثمل خلف؟ محمل أو اتفماق محمل

فممي العبرة أن يرى وغيرهم الشافعية، عند قاعدة هذه بالصيغ،

خلفية.  قاعدة فهذه بالمعاني، العقود

وأيضمما نطبقهمما، أن قبممل القاعدة في الخلف نلحظ أن بد ل

كممل -شممروط الشممروط نلحممظ أن بممد ل القاعممدة تطممبيق قبممل

القواعممد أن يظممن قممد القواعممد شروط يلحظ لم ومن قاعدة-،

وقاعممدة الضمممان، ينممافي الشرعي الجواز مثل: قاعدة متناقضة،

أكل شرعا له يجوز المضطر لن الغير؛ حق يبطل ل الضطرار

كممل شممروط نلحظ أن بد فل الهائج، الجمل وإتلف غيره، مال

نطبقها.  أن قبل قاعدة

الحكمماما؟ منهمما نأخذ بحيث شرعي دليل الفقهية القواعد هل

همذه فمثممل شممرعي، دليممل نمص يكممون ممما منهمما نقول: القواعد

ما القواعد ومن مباشرة، الحكاما منها نأخذ أننا شك ل القاعدة

عدد من استقراء أو المسائل، من مسألة علة عن عبارة يكون

فممي القاعممدة بتلممك العمممل يكممون فحينئممذ الشريعة، مسائل من

والقيمماس فروعممه، علمى القيمماس تطبيق باب من مسائلها جميع

الصحيحه.  الشريعة أدلة من دليل
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وبختم هذه المنظومة نجد أن المؤلف لم يقتصر في منظومته على القواعممد الفقهيممة فقممط، بممل

أدخل فيها عددا من القواعد الصولية، والغالب أن المؤلممف ل يممذكر شمروط القاعممدة، وإن كمان فممي

ّثممل بعض المسائل يذكر هذه الشروط، والغالب على المؤلف أنه ل يمثمل للقواعممد الفقهيممة، إل أنممه م

قوله: قليل مثل 

مثالسسه

المرهسون.......... 

فل مشغول وأكل

 يشغل

أن لممك يصممح ل دارا وقفممت فممإذا -الوقف-، الموقوف هو المرهون

مما بمه يمراد المرهمون مثله الشراء، أو بالبيع آخر تصرفا فيها تتصرف

بعممد لممي تسددها ريال بمائة السيارة هذه أبيعك لبيع: كأن ثقة عقدته

استوفينا المبلغ هذا تسدد لم إذا أجل من عندي ساعتك فترهن سنة،

بالمرهون.  المراد هذا الساعة، هذه من ريال المائة هذه

أي فيمه تتصمرف ول تمبيعه ل المرهون في تتصرف أن لك يحق ول

بالمسبل المراد المسبل، ومثله مرهونا، كونه ينافي هذا لن تصرف؛

بممبيع فيهمما تتصممرف أن لك يجز لم أرضا أو دارا وقفت فإذا الموقوف،

التصرفات.  أنواع من بغيرها ول بهبة ول

يرزقنمما وأن ويرضممى، يحممب لما وإياكم يوفقنا أن  الله نسأل

يجعممل وأن الصممادقة، والنية الصالح والعمل النافع، العلم وإياكم

كممما الجنممة، ولممدخول  اللممه لرضمما مسببا اجتماعا هذا اجتماعنا

فيمممه، المتحمممابين ممممن وإيممماكم يجعلنممما وعل- أن -جمممل نسمممأله
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ولكممم لنمما يغفممر وأن طمماعته، علممى المجتمعيممن فيممه والمتوادين

نبينمما علممى اللممه وصلى أعلم، والله المسلمين، ولجميع ولوالدينا

محمد. 

وشكر أجركم، وعظم المثوبة، لكم وأجزل إليكم، الله أحسن

المتن:  هذا ختم بمناسبة يسأل سائل سعيكم،

منه أنفع متن هناك أو المنظومة، هذه بحفظ توصي س: هل

ممما جميممع أترك أن الفضل ملخصه: هل وسؤال بحفظه، توصينا

 القرآن؟ لحفظ التفرغ أو والدروس، المتون حفظ من يشغلني

فممي مسممتوعبة ومنظومممة جيممدة، منظومممة المنظومة ج: هذه

الفقممه، مسممائل مممن عددا له يسرت النسان حفظها وإذا بابها،

قاعممدة كممل شممروط معرفممة ومممع الحفظ، مع الفهم من بد ول

محالها.  غير على القاعدة النسان يطبق لئل معها؛

إنسممان لكل يرجع هذا الحفظ في الولويات لترتيب وبالنسبة

 اللممه كتمماب هممو النسممان به عني ما أولى أن شك ل بحسبه،

النسممان يكممون قممد ولكممن بالحفظ، غيره من أولى القرآن وأن

القممرآن، عممن انصممراف نمموع نفسه من يجد الوقت، بعض عنده

حفممظ علممى قممدرة عممدما نفسممه مممن يجد أو غيره، إلى ويتوجه

لغيمره؛ وقتمه ممن شميئا يصممرف فحينئذ واحد، وقت في القرآن

اليممات لتممداخلت القممرآن لحفممظ المموقت جميممع صممرف لممو لنممه

بعض. نعم.  في بعضها والسور بعض، في بعضها
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المنمماط، تحقيممق فضمميلتكم إليكممم. ذكرتممم اللممه س: أحسممن

الوضمموء وجمموب أنكممر ثممم البل، لحم أكل من بأن هذا وذكرتم

ل إبممل، لحممم ليممس اللحممم وقممال: هممذا شممك ومن به، يؤتم منه

خيرا.  الله جزاكم ذلك لنا بينوا خلفه، يصلي

فممي لممك المخالف أن وهو بتقريرها، تقررت المسألة ج: هذه

فممي مخممالفته تكممن لممم ممما بممه، الئتممماما لممك يجوز الحكم أصل

ينقممض ل المممرأة مممس أن يعتقممد كان مثاله: من الصلة، صلب

همل وهممو، أنمت اختلفتمم لو لكن به، تأتم أن ذلك جاز الوضوء،

مممس أن تممرون وأنتممم يسمممها؟ لمم أو المممرأة تلك الرجل مس

به.  الئتماما لك يجز لم مطلقا ناقض المرأة

مثمملالمسسسائل:  مسسن عسسدد فسسي تدخل القاعدة وأهذه

المسائل. أنواع من وغيرها الثياب، مسائل مثل الواني، مسائل

تخريممج وممما المنمماط، يقممول: ممما إليكم. سائل الله س: أحسن

 المناط؟ وتخريج والتقسيم، السبر بين الفرق وما المناط،

الوصممف الحكممم، عليه يعلق الذي المربالمناط:  المرادج: 

همذا للعمدوان العممد قلنما: القتمل مثلما الحكم، عليه يعلق الذي

المناط.  به يراد هذا القصاص، وجوب عليه يعلق وصف

فممي الحكممم يممرد أن الوصممف، يممرد أنالمنسساط:  وأتخريسسج

الحكممم، ويسممتنبط المجتهممد فيممأتي معممه، وصممف ول الشممرع

الحكم.  ثبت أجله من الذي الوصف ويستنبط
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الوصماف ممن عمدد النمص مع يرد كأنالمناط:  تنقيح أما

تلممك فيلغممي المجتهد فيأتي الوصاف-، من عدد الحكم مع -يرد

فممي الشممارع عممادة تجممر لممم فرديممة، أوصممافا لكونهمما الوصمماف

واحد.  وصف معه فيبقى الوصاف، بهذه الحكاما بتعليق الغالب

وأالتقسسسيم": المنسساط" وأ"السسسبر "تنقيح بين وأالفرق

الشممارع، خطمماب فممي مذكورة الوصاف تكون المناط تنقيح أن

المجتهممد، قبل من مستنبطة الوصاف تكون ل والتقسيم السبر

للوصممف إل ثابتمما يكممون أن يمكممن ل الحكممم يقممول: هممذا أي

فيسممتنبط الفلنممي، الوصممف أو الفلنممي، الوصممف أو الفلنممي،

واحممد لوصممف المناسممب بالوصممف الحكممم يلحممق ثممم الوصمماف،

الوصاف.  بقية عليه ويبطل فقط،

وإيمماكم يجعلنمما وأن خيممر، لكل وإياكم يوفقنا أن  الله أسأل

محمد.  نبينا على الله وصلى أعلم، والله مهتدين، هداة

محمممد نبينمما علممى والسمملما والصلة العالمين، رب لله الحمد

بعد.  أما الدين، يوما إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى

والصممواب السداد وإياكم يرزقني وتعالى- أن -سبحانه فأسأله

وإيمماكم يهممديني وأن نممذر، وفيما نأتي وفيما والعمل، القول في

كممل وتعممالى- علممى -سبحانه إنه بإذنه؛ الحق من فيه اختلف لما

الحسممنى- وتعممالى- بأسمممائه -سممبحانه أسممأله كممما قممدير، شمميء

وأفعالنمما، أقوالنمما في الخلص وإياكم يرزقني أن العلي وصفاته

آمين. 
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-سمبحانه أسمأله المباركمة، الممدورات همذه في معهود هو كما

الصممالح، والعمممل النممافع العلممم فيهمما وإياكم يرزقني وتعالى- أن

فنمون جميمع فمي المتمون ممن تيسمر مما دراسة معهود هو كما

لن التفصمميل؛ دون الجمممال سممبيل علممى تكون ودراستها العلم

جميممع فممي المتون هذه من تيسر ما تحصيل ذلك من المقصود

غيرها.  وفي الدورة هذه في تدرس التي الفنون

أبممواب فممي وخاصممة الفقممه، مسممائل من كثيرا أن يعلم ومما

معلمموما هممو -كممما فيهمما الدلمة ولكثرة كثير، خلف فيها العبادات

البمماب- فممإن هممذا فممي المصممنفة العلممم أهممل كتممب طممالع لمممن

إل يؤخذ ل أنه إلى يفضي المسائل هذه في والتطويل التفصيل

مممن تيسممر ممما علممى المممرور هممو القصممد لكممن يسمميرة، مسائل

خلل من بالدليل رجحانها يظهر التي القوال ذكر مع المسائل،

العلم.  أهل كلما

"بماب الممراما" مممن "بلمموغ كتمماب فمي الممدرس هممذا وسيكون

مممن الماضممية، قبممل الممتي الممدورة فممي سممبق الجمعة" قد صلة

هممو المممراما" -كممما "بلمموغ وكتمماب البمماب، هذا إلى انتهينا سنتين

فممي المصممنفة الكتممب أعظممم ومن المحررة، الكتب معلوما- من

به.  الله- اعتنى -رحمه وصاحبه الباب، هذا

-رحمممه مصممنفه أن إليها أشير التي الدورة في لنا سبق وقد

مممن يمليممه كممان أعلممم- أنممه -والله يظهر حجر ابن الله- الحافظ

السممابقة البواب في المواضع، بعض في معنا مر ولهذا حفظه؛

المموهم من شيء له حصل ربما السابقة- أنه البواب بعض -في

199



القواعد منظومة
الفقهية

يملممي كان أعلم- أنه -والله يظهر فيما لنه الله-؛ -رحمه والعدو

حفظه.  من

مممن موضممع فممي -أو المواضممع بعممض فممي أنممه أذكممر وفيممما

وفممي ثلثممة، أو وهميممن أو وهم من أكثر له كان المواضع- ربما

مراجعة خلل من أو شيء، تبين إذا يتعرض أيضا الدروس هذه

الحديث.  تخريج خلل من أو العلم، أهل كلما

والصواب، السداد وإياكم يرزقني وتعالى- أن -سبحانه فنسأله

آمين. 

أعظممم مممن الجمعة" الجمعة صلة "بابالله-:  -رأحمه قال

الدلممة دلت وقد العلم، أهل بإجماع واجبة وهي السلما، شعائر

كمانت همل شمرعيتها، كمانت ممتى العلماء واختلف وجوبها، على

مكة.  بعد إل تشرع لم أنها والكثر مكة؟ بعد أما مكة في

لممم أنهمما والكممثر الهجممرة؟ بعممد أما الهجممرة قبممل شرعت هل

يصمملها والسمملما- لممم الصمملة -عليممه وأنممه الهجرة، بعد إل تشرع

بن أسعد جمعهم بهم، وصلى المدينة في صليت وقد ذلك، قبل

أبممو رواه كممما المدينممة، فممي  عميممر بممن معصب وأمهم زرارة،

داود. 

أعظمم ممن وهممي الواجبمة، السمملما شعائر من أنها المقصود

الصمملة -عليممه قممال الياما، أفضل من الجمعة ويوما الجتماعات،

رقممال:  هريممرة أبممي حممديث من مسلم، رواه والسلما- كما  خي

.   الجمعة يوما الشمس فيه طلعت يوما
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قممال: أنه وغيره، داود أبي وعند أوس، بن شداد حديث وفي

الصمملة مممن علممي فممأكثروا الجمعة، يوما أيامكم أفضل من  إن

النفخممة فيممه الجمعممة، يمموما أيممامكم أفضممل مممن إن   فيممه

قممالوا: كيممف فيممه، الصمملة مممن علممي فممأكثروا والبعث، والصعقة

اللمه قمال: إن بليمت-، -أي: قمد أرممت وقمد صلتنا عليك تعرض

.   النبياء أجساد تأكل أن الرض علي حرما

تممدل البمماب هممذا فممي أخبار معناه في وجاء جيد، حديث وهو

النحممر، يمموما أما أفضممل هممو هممل واختلف اليوما، هذا فضل على

-عليمه عنمه ثبمت فيمما لحمديث أفضمل؛ النحمر يموما أن والظهر

النحممر يمموما الله عند الياما أعظم  إنقال:  والسلما- أنه الصلة

  .

فضله النحر- كان ويوما الجمعة، -يوما الفضيلتان اجتمعت وإذا

أعظممم مممن وهممو أفضل، النحر فيوما اليومان انفرد وإذا عظيما،

غممالب فيممه تكممون الممذي وهممو الكممبر، الحممج يوما وهو الله، أياما

أعظممم من اليوما هذا لكن اليوما، ذلك في الحج شعائر ومعظم

الياما. 

إنالجمعسسة:  صسسلة حكمة في العلم أهل بعض وأقال

كممما المعنمموي للصممدأ وتتعممرض الحديممد، يصدأ كما تصدأ القلوب

وطهارتهمما وطلؤها جلؤها فيكون الحسي، للصدأ الحديد يتعرض

الصمملة، فيهمما وتكممون الخطبممة، فيهمما تكممون الممتي الصمملة، بهذه

متهيئا.  مستعدا فيها العبد ويكون
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قمرأ أو ذلمك، قبمل تيسمر مما فصملى عليمه، الله تمنى وربما

ً، جلء فكممان كممثير، خير له فحصل  الله ذكر أو القرآن، وطلء

الجلء يكممون أنممه كممما لها، جلء أعظم من وهذا تصدأ فالقلوب

وغيره.  الحديد من يتسخ لما بمنظفات الحسي

-رضممي هريممرة وأبممي عمر بن الله عبد الله- عن -رحمه قال

منممبره: أعواد على يقول  الله رسول سمعا  أنهماعنهما:  الله

علممى اللممه ليختمممن أو الجمعممات، ودعهممم عممن أقممواما لينتهيممن

رواه الحممديث مسمملم، رواه  الغممافلين مممن وليكممونن قلمموبهم

هريرة.  وأبي عمر بن الله عبد حديث من مسلم

هريممرة" "ابممن "أبممي بممدل ذكممر لكممن أيضمما، النسممائي ورواه

صممحيح، وإسممناده عبمماس، وابن عمر ابن حديث عباس" أي: من

الله-، -رحمه المصنف ذكر كما مسلم رواه الخبر أن والمقصود

منها:  الجمعة، وجوب على تدل أخبار معناه في وجاء

يمموما السممابقون الخممرون  نحنوالسلما-:  الصلة -عليه قوله

مثممل -بيممد معناها: غيممر بيد  قبلنا الكتاب أوتوا أنهم بيد القيامة

اليهممود غيرنمما الكتمماب أوتمموا أنهممم ومعنممى- أي: غيممر وزنمما غيممر

الممذي يممومهم فهممذا غممد، بعممد والنصممارى غدا فاليهود والنصارى،

عليهم.  الله افترضه

 

202


